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 -1مقدمه و کلیات
برنامههاسترههژرت در

ساتسوتمسهسماخو ه سح ه ااس ا ه رسرههابمان ستتسم ر ه سم ه سن ه اتسبههرت ست و هها ستبس ا ه س

برنامههاسترههژرت در

ه ستن ه تبسم ه ه اسالبمس

سهسرههاسری ه سآورریهها سر ه سوستتخنراخههایسهسخ ه ههو سارههژواب سبههاس

تر سبرناماسترژرت در

ساتستف سبمان سک اهس روسمثالسراالنایسع لوا سن ات س

س
 سابقه امر:

اتن هههاهستهرخههرتسزههدستبس ه هر سره ستتخنههرا اسبرنامههاسمربه تستتسبههاستهر ههراسم ههاتکژ اسبههرت سرههارس1395س
ع لوا سن ااسباستر سناه سکهاستبژه تسخهه سخه
البمستتسبههرت سارههژواب سبههاسرنیههاسم هه

سکهال سم ره مسبهاس«الگوی مشتوک

سکههرااسرهه دستبساتن هه

ع لوا سح استتسوناملستخ ت سکال ساتن هاهسهسبرناماسخا سهردهساتن

»س ه هر سهستده تمامس

هسخههاساتح ترهه سن هه اسکههاسبرنامههاس
هیس ظو سهستتتراسک تس س

هه سرههارس1395اس هه هر سبرنامههاسع لوهها سبههرت سرههارس1396ساتسارههژ تسکههاتسدههرتتسآرفهه تسک وژههاس
لهو ه ستخ ه ت سکههال سرههارس95ستتسمج ه اتتس یرو ه سکههرااستمههاسم ههرتسن ه اساتسنحوویبمن نهشووزم وو

معملیووه م

اصالحه مصی تمپذ د .م

س
 اصالحات در برنامه ریزی عملیاتی:

ساتستر ستترژاسن ات ستبستصالحامسم تاسنظرسب ر سدرتتستر  :س
1ی مژ هاررسن ه ا ساصووحالحهتستع هارسنه هساتسبرنامههاسدنله سهس عررههوسهتاآهها سبهاسکههاتسآرفژههاسنه هساتس
برناماسر ر
2ی غوورساتسنا هسع لوا سکهرا سبرنامهاسخهااساصوال م ماتوکهنرا دمنموید مفو م معاهصو مش نوی اس ه س
اتسبرناماسترر سدنله سمعاهنه سخهاسهساتن ه

هسخهاستبسفهرمسر اها س نعوه سن هراهسب انه سهسهه تستم ها س

لهو اس ج وعسهسم ارااسبرناماسخاسم هتسنن ات
هر سشرلمحهکمیک سبرت س ه و

3ی

سهسنها سن ا سمائ هو سخا سمعاهن سخاسهسهتح خاس

4ی عوو س ز م همد جزماهمیتستد تمامسهستخ سفعاهو سخاس
5ی بینه اسانسوومه م متووهز ه ستده تماماسبرنامههاسخههاسهسفعاهوه سخههاساتستترههژا ستخه ت سکههال سهسخ ا ه س
باس

ستن تبسم ه سبرت ستف س1400
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6ی الشسبرت س فکیکماشی مجه ستبسبرناماسخا ستتخنرا س
7ی تهدبمتوهز سهسکهاخ س عه تاستده تمامسهس رکهرسبهرستده تمامسمیه ستتخنهرا سومهثالتساتسبرنامهاسرهارس
95اس64ستد تمسم ژرکسهس643ستد تمساتسرطحساتن
8ی هه هر ستخهه ت سهسنههاح

سخههاساتس«ن نهشووزمشتووک

اتبربهوههراسومههثالتس عوههو سنههاح
اتن

هسبو سبو سن هسب اتی
»سبههاسناهه

سکههاس ههام ساتن هه

هسخههاستتس

سبههاسص ه تمسرههرتنااس ههاستم هها سبرنامههاسترههر سع لوهها ساتسرههطحسسسسسسسسسسسسس

هسخاس ایولسن ایت

9ی قی تمشحکیا سبرناماسترر سع لوا سباستهر راسبین اس ترج
س
در واقع رویکرد بهبود تدریجی ،باعث تقویت محتوای برنامه ریزی عملیاتی می گردد.

س

براساس این رویکرد ،دانشگاه تالش می کند با پایش و تحلیل برنامه ها ،اشکاالت را هر سال

س

رفع نموده و با یادگیری و بهبود مستمر ،به شایستگی سازمانی تدوین و عملیاتی نمودن
راهبردها دست یابد.

س
 سایر مالحظات و چشم انداز:

اتسفرتر سبینه اس ه ترج اسنهرتر سهسم ژیهوامساتن ههاهسبهاسصه تمسهتدعه س هرسملاه

سنه هسهستیهتوتهوه م

زسهبتت انههاسهس اهه المسمهه تاستنژظههاتسبرترهها سترهه ااسباالارههژ ستع ههارسمهه سنهه اتستبسر لههاسروارهه خهها س
تهبسهبتت انااسم س ت سباسجهتم ی مکل مدانتگهبمههمنزمتی منینمالملل مشر سوکرسکرات س
تماس

ستن تبسکل سرهابما اساتسکهااتسبرهرستتترهاسنه هستره استره س

م بزمدانتگهبمد متححمشل م مسنوینمالمللو مشو منهشور.سبهاستره سمیه

ه ستنه تبسمنهو س قی وتمجه گوهبم

سکهاساتن ههاهساتستفه س

ه ستنه تبس

1404اسرههرهساهساتن هههاهسبر ههرسک هه تسح تخهه سنهه تسنههارا سوکههرسترهه ساتن هههاهستهرخههرتاسو یساتسرههارس
1396است نههاس17ستتساتسنظههامست نههاسب ه

ISCسکاه سن ه اهستره اساتسحههاه سکههاساتسنههرهعسسسسبرنامههاسترههر س

تتخنههرا سورههار90-91یاست نههاساتن هههاهساتست نههاسب ه
اتن هاهس

سرارسخا ستحورسم سبان تس س

س
س
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 ISCا32سب ه ااسمرت ه اسبوههانهرس عههاه ستهبتفههره س

برنامه عملیاتی سال 1396

چشم انداز دانشگاه الزهراء (س) در افق ایران 1404
«دانشگگگاه الزهرا (س) در افق  1404دارای رتبهی اول دانشگگگاه جامع خاص بانوان در
جهان و ارائه دهندهی الگوی زن مسگگل مان فرهیخته،کارآفرین و معتقد به ارزش های

س

اسالمی است که در محیطی پویا و با نشاط ،از جایگاهی الهامبخش و تأثیرگذار در منطقه
برخوردار ا ست .این دان شگاه در اولویتهای نخ ست دختران ایرانزمین جهت ک سب

س

دانش و فناوری ،ارتقای توانمندی های پژوهشگگی و مهارت های کارآفرینانه بوده و به

س

عنوان مرجع علمی مطالعات خاص زن و خانواده شناخته میشود».

س
س این چشم انداز ایجاب می کند که دانشگاه الزهراء (س) در برنامه عملیاتی سال  ،1396نظام

س
س

رتبه بندی ملی و بین المللی (مثل نظام سطح بندی ملی ،رتبه بندی کشورهای اسالمی و
رتبه بندی جهانی نظیر  )TIMESو تقویت شاخصهای مزبور را در دستور کار قرار دهد.

س
 راهبردها:

ستن تبسمرب تسعنات ستب :س

تتخنراخا سکال ساتستترژا سارژواب سباس

 )1ا قهم بزمشل مدانتگهب،منزمعایا م کو مازمدبمدانتوگهبمن و م مهمچاوینمجو مدانتوگهبمهوه متوححم
ا لمکتووی م(نووزمنحووی مکووزمدانتووگهبمال هوو امنکیانوورمهمچاووه مجوو مدانتووگهبمهووه من

ووربمد مممممممممممممم

بزمنار منینمالملل مق ا م ی د).
 )2اف ا شم جهزم ماعکبه شل م منینمالملل
 )3کسبمجه گهبم بزما لمد مدانتگهبمهه مخهصمنوهنیا م(نوزملحوهرم بوزمناور مهوه مشوکبو م ماحو ازم
جه گهبمشمکهزمعلم مد من خ م شکزمههم–ماح ازمقحبمعلم )م
 )4ا خهذم رانی
)5

من ا مدتکیهن منزمدانتگهبمنسلمتی

قی ووتمتووححم منایووزمعلم و مدانتوومی ه م

د م(نووزمنحووی مکووزمدانتووگهبم ک و مازمتووزم

اووزم

شاکخبم منخستمدانشمآشیزا م مدانتمی ه منهشر).
 )6افوو ا شمخوورشهتم ماا ووذا

مد مجهشوووزم(ش وولمانمووه مپووا هشمهووه مشهوو ،ما فووه مشسوو یلیتم

اجکمهع م مف صتمآف ا من ا مزنه )م
)7

الشمشضوهع منو ا م یتووزم م حویلمهموزمجهنبوزمد مدانتوگهبم وهمعقوبمشهنور
جب ا مشید.م
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 ویژگی های متمایز این برنامه:

برنامههاسع لوهها سمهه ه سبههرت سرههارس1396اسکههاساهمههو س جربههاس ل هه سمهه سنهه ااستبسهردآهه سخهها سبرههرس
برح تاتتستر  :س
1ی بهاسع اره سبههاس ه سمه تاسوکهرسنه هاستره سبرنامهاسع لوهها سبهاسهاهها سنه ل سهسماژه تر سناهن سبههاس
ر سن هسهساشکهالتمشی دمنظ م ام همحر د م فعمنمیدبماتت.

برناماسع لوا سرارس1395س

2ی اتسفرتر هه س هه هر سترهه سبرنامههااسشتووه کتسماههئ ال سبههاسهرههدهسمعاهنهها سماژههرمسرلهه سنهه هسهس
اره آاخیا سرنهها سهاهها سنه هستره ؛سبه ر سناه سکههاستبژه تسرنهها سبرنامههاستتس ظههو سن ه اهسهسره دس
سرلاا اسبرناماسخا سمرب تسم تاسبابنهر سخا سم رتسدرتتسآرفژاستر ت
3ی اتس ه هر ستر ه سبرنامههااسم ه ررر سبرنامههااسب ارههااس ا ه رستاتت سهسبیههرهسهت سبههاسش کوو ما ز ووهن م م

پووه شمعملکوو دسخ ههات سم ه در ساتنههژاستن ه تساتسنژوجههاسهتح ه سنظههاتمستبسماژ ه تسهستبعههااسبرنامههاس
اتکسع و سهستررتر ساتتاسکاسمرت
4ی هاهها سهسبههررهتاهسن هه ا سب

سزار سبرناماسخاستتس ایولسهس اررعسح تخ سکرات

هه ستبسارهه آاهسخههاسهسزو هه یااتمستعیهها سک وژههاس لهوهه سکههاساتس

رلاههامسم ه تخس12سهس19س ورمههاهس96سمطههرگسآرار ه ؛سخ ه ههو سزو ه یااخا سکژن ه سبرح ه سمعاهنهها س
هسم ررت سماژرماستبسر لاستتتس
1ت معاهن سماژرمسرم بن سهس اصوالمس
2ت معاهن سماژرم سزدهخ

ول

سهسف اهت س

3ت معاهن سماژرمسفرخ ه سهسترژ اع س س
4ت معاهن سماژرمساتن ج ر س
5ت م ه ررر سماژههرمسمرکههرستتبرههاب سهسزههار سع ل راوتترههعسبههاسنههاح
ت ناسب

سخهها سزر ههرتتساتسنظههامخهها س

اسماژ ت ستد تمامسهسفعاهو سخاسهس ه نه س او سهظاروسهسزار ه ر ی س

6ت م ررر سماژرمسبرنامااسب ارااس ا رستاتت سهسبیرهسهت س س
7ت م ررر سماژرمسف اهت ست العامسهستت نا امس س
8ت م ررر سماژرمسخ ات سخا سعل

سهسبو سته لل س

6

سس

برنامه عملیاتی سال 1396

 برنامه های آتی:

تهههویساتس ه هر ستر ه سبرنامههاسع لوهها استبژ ه تسخه ه سخ ه

سم ر ه مسبههاس«الگ و مشتر و

»ساتسارههژ تس

کاتسدرتتسآرفه اساتسنژوجهاسترهو آ سبهاسبرحه ستبستخه ت سکهال سهسع لوها سکهاستبس هر سمعهاه سخهاس
راسم ررر سخاستتتراسنه هسبه ااسبهاسرر ه هسم که رسنه س هاستبهال سبرنامهاسخها سع لوها سرهارس96سبهو ستبس
تر سباس یحورسنوافژ تس س
بیسآهژ ه ستر ه س صههواسخههاسهسزو ه یااخا سکژن ه سهسنهههاخ سمعاهن ه سخههاسهستعیهها سماژههرمسک وژههاس
لهو اساتسح ستم ا ستع ارسن هستر اسهه ستنجامسبرح ستبسر سخاسباسرر هسم ک رسن هستر تس س
اتسهتدهههعسبهههاساهوهههلسفرصههه سبمهههان سماههه هاسهسههههرهمستبهههال سبرنامهههاس96ساتسمراتامهههاهاستم ههها سسسسسسسسسسسسسسس
تع هههارسبرحههه سارههه آاهسخههها سماهههئ ال سهستعیههها سک وژهههاس لهوههه سم ههه هتسننههه اسکهههاسمرت ههه سبهههاسسسسسسسسسسسسسسس
برتر سخها سر ه سم که رسنه تسمثهلس یوهاسهس ظهو سبرنامهاستتخنهرا سهسع لوها سبهرت سهتحه سره بسهس
برح ستبعااسمر ن سباسنا هستت ناطساتن هاهسباسرامعاسوح م ستران یتس س
جیسض ه سر سکههاستحژ ههارساتتاسبرترهها سروار ه سخهها سهبتت انههاسهسرههاستر ه هسخهها سمطههرگساتسک وژههاس
لهوهه استخهه ت سارهههر سمطههرگسنهه اسهسبههاسترهه سبرنامههاسخههاستضههافاسنهه اتستبسر لههاسمهه تتا سکههاساتس
ارژ تسکاتستر سعنات تب:س س
1ت برحهه ستدهه تمامسافژههرسمهه ررر سبرنامههااسب ارههااس اهه رستاتت سهسبیههرهسهت سمثههلسترجههااس
زارهاهسنظامست العا س
2ت تت ههها س100ساتصههه س)(Back Boneسسبرررهههاح سخههها سف هههاهت ست العهههامسهسن هههاستتهس
اهه سته ژرهنو

س

3ت تد تمامسمر ن سباسن استتهستصالگسنظامستاتت سبرترا ستر ااسباالارژ س
4ت تد تمامسالبمسبهرت ستعهژال سفعاهوه سخها سبهو سته لله سبهاسناه
اتن هاهسخا سبرآرر هساتست ناسب

سکهاساتن ههاهسخ ه ها سرهرهس

سبو سته لل سدرتتسآوراتس س

س
ایسبههاسم ظ ه تس ر ه سخ ههاخ ه سهس اههیولسهسزههار اسالبمستر ه سبرح ه ستد ه تمامسکههاسماخو ه سزوهو ه هس
هس ه سبع ه

ساتتن ه اسبار ه سمرتحههلسرههاسآههامسخههار سمعههو سهسبمهها ستنجههامسر سخههاسوهساتسص ه تمسهههرهمس

مژ ه ه سمرب ه طیس عررههوسن ه اسهسبههاسص ه تمسشناسووناتاشااووتاتا س ظههو سهسرههرسض ه ا ستر ه سآههرتتشس
7
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تتترههاسن ه اتسخههرس ه س ههالشسن ه هستر ه ستبسنههاح

سخهها ستترههدساتسرههابما سکههاسارههژواب سبههاسر سخههاس

رههیلسبانهه سترههژهااهسنهه ا؛ستمههاساتسمهه تتا سالبمسبهه استبسنههاح

سخهها سر رهه سترههژهااهسنهه اومثلس

تر هه کدست نههاسهتها ساتن ههج را یسهسالبمسترهه س عررههوسنههاح

سهسناهه هسماارههناسر سخههاس عوههو س

سرهاسره جاسالبمستره سکهاسزههدستبس ظهو سر سخهاسنوههرس

نه اتساتستره سحاهه سنوهرس ظهو سشناسووناتاششوا

زو ر سح تخ سن تس س
خهیسن ژاسرحرستر سکاسن

س ه ت ستاعهاسن ه اسکهاستره سبرنامهاسع لوها ستبسخهرسهاها سبیژهرر سرهاستره هسررس

تر ه ؛سبل ههاس ه سرههارسخهها سر ه اسبههاسمههرهتسهسبههاسرههااآور ستبس جربههااسبار ه سر ستتسبین ه اسهس ر ه س
ن ات س
تبسر لاسم تتا سکاساتسرر هاسبار سباسرنیاس راسن اسعناتمستر ستب :س
1ت ت اوسم انورم سبرت سا صهلمن نهشزم اهب د منهمنحیبمنیدجزس

ساتن هاهسهسهتح خا

2ت تع ههارس یوهه ت سبههرت سا مووهدم وهوورم م تووی المشسوو یال سهستفههرتاساتس ا هه ستخهه ت سهس
برناماخاس
3ت بههابنهر ساتسا ز ووهن معملک و دم احوورههسهس ههادورس ا ه سبرنامههاسخههاسهستخه ت ساتستتبرههاب سکل ه س
ع ل راسرنیا
س
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 -2تعاریف اصطالحات
بههاس رههاسبههاستر ههاساتسبرنامههاسدنلهه سورههارس1395یس هاههورخاسهسرههاسبراتنهه سخهها سمژهههاهمستبسهتاآهها سخهها س
ترههژهااهسن ه هسهر ه اساتن ه اسبههاسم ظ ه تستفههعسرنی هاسهسر اهها سرههاب سبراتن ه سخههااساتسبرنامههاسع لوهها سرههارسسسس
1396ساستصطالحامسباسکاتسآرفژاسن هاسباستر سنرگس عرروسم سن ن وستهنژاسباسص تمستحژصاتی :س
1ی اقراشهت:سباسمهی مستبژ هاتتمسهسزهرهاهسخها سبینه اسمه سبانه سکهاسم ره س ا ه ستخه ت ستعه ستبسکهال س
هسع لوها سنه هاسارههژواب سبهاسنههاح

سخههاستتس اههیولسکهراهسهستفههعسنه ا سع ل هراسرههاسحههلسمعیههالمس

تتسمواههرسمهه سرههابا؛سرع هه سنههاملسبرنامههاسخههار سبههرت سزههرسکههرا سنهه ا سکههاسمعههاارسر سInitiativeس

نامو هسم سن اسهسمژهاهمستبسفعاهو خا ستهبتناسراسمژ تهرساتسرابما ستر ت
2ی هوورکمکووال :سخ ه
تترههژا س
صهه تمسخهه

سنژوجههاسع لوههامسهستده تمامستر ه سهسم ظ ه تستبسکههال سرع ه سخ ه

سترههژرت در

هه ستنهه تبسمهه سبانهه سکههاسمعههاارستنهلواهه سر سGoalسناموهه هسمهه سنهه اتسخهه

ساتس

سکههال سبههاس

سکوههه ساتسخههرسبعهه سترارهه سفعاهوهه خهها ساتن هههاهس عررههوسمهه سنهه اسهسمژهه ه سر س

باال رر سرطحسرابمان سومثالتسمعاه ساتن هاهیسم سبان ت س
سکهال سمه س تنه ستبس رره س ا ه سره

3ی هورکمعملیوه :سخه

سرهاس ه سخه

سحرا هرسصه تمسزه رراس

کههاسبعیههاتسبههاسصهه تمسک هه س عررههوسمهه سنهه اسکههاسمعههاارستنهلواهه سر سObjectiveسترهه تسخهه

س

ع لوا س جرراسخه

سکهال سبهاسع اصهرسکه

ژرسهسرهاسفعاهوه سخها سمژههاهمسمه سبانه سکهاسبهاس ا ه س

تخه ت سترههژرت در

سمه ستنجامه تسمژه ه سخه

سع لوهها سمه س تنه سبههاال رر سرههطحسرههابمان ساتن هههاهس

بان سومعاه سراسم رریت
4ی خ ج و :سم ظ ه تستبستر ه سعنههاتمسنژوجههاسدابههلسمل ه

ستد ه تمسم ه سبان ه س)(Deliverableتسنژوجههاسبرح ه س

تد تمامسم ه ستره سبهاس ه هر سبرنامهاسخهااسبهابنهر ساتسضه تب سهسر هو سنامهاسخهااستصهالگسفرتر ه خاسهس
رتح ه سرواههژ سم ه

سم جههرسن ه ا؛ساتستر ه سص ه تمسحرهر ه ستد ه تمسکههاسمعههاارسر سout putسرههاس

out comeستر اسبهاسصه تمسره
برسبرناماسراسر سبژ ت سناح

سبرنامهاسرهاسره سم ه

سمه سنه ااسخهرس ه سم ه ستره سعهالههس

سخار سبرت سر ج ستد تمس عوو سن اتس

5ی شووهخ(م(متووامز):ستره سهتاهسبههرسناه هسره ج ستخه ت سع لوهها ساالهه ساتتاسکههاسمعههاارسر ساتسببهها س
تنهلواهه سMeasureسناموهه هسمهه سنهه اتسبههاسم ظهه تسرههابآات سهستناههجامسبرنامههاسترههر سع لوهها سبههاسسس
9
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هه ستنهه تبیستبسناحصههیا سکلوهه

ریهه سآوههر سخهها سر هه سوبههاسهرههدهس

مهه سنهه اسکههاسبوههانهرستفههرتر سکههاترر سرههاستدرب
نههاح

سع ل ههراسKPIسترههژهااهسسسسسسسسسسسسسسس

هه ستبسم ظههرسمهه ررر ستتنهه سرههابما سترهه تسترهه س

سخههااسمعواتخهها سم ف وه سرههات سهسر ه سرههابما سب ه اهسهسبررر ه س رکونه ستبستبعههااسفعاهو ه خهها س

م ژلههوسرههابما سم ه سبان ه تسبههاسع ه ت سمثههارستآههرس
اتنههژاسبان ه اسنههاح

خهها سکلو ه

ه ستن ه تبسبههاستفههرتر ست نههاسکل ه ساتن هههاهس یکو ه س

سع ل ههراستبسر ه جاسخهها سرههابآاتسبههاسنظههامست نههاسب ه

سبیههرهسم ه س

ح تخ سن تس
تهنژههاسخههرسهتحهه سرههژاا سرههاسصههوسکههاسبرنامههاستتخنههرا سهسع لوهها سحهه استتس هه هر سمهه سک هه اسسسسسسسسسسس
م س تنه سنهاح

سخها سمربه طسبهاسنه عسفعاهوه خها سحه اس«شوهخ(مهوه معملکو د»سوPIیسهسرهاسنژوجهاس

ع ل ههراسفعاهو ه خهها سمرب ه تس«شووهخ(مهووه منکیمووزما »سوKRIسیستتساتسبرنامههاسح ه اسهاهها سک ه استمههاس
هه

سترهه سبرنامههاسع لوهها سبههرت ساتن هههاهساتسرههطحسکههال سوم رهه مسبههاسالگووی مشتووک

م سن ااسبرت س ظو سر ستبسناح

سخا سکلو

یس ظههو سسسسسسسسسسس

سع ل راسوKPIسیسترژهااهسم سن ات

6ی ئوویفمفوهلیووتهووه:سارههژواب سبههاستخهه ت سک هه سبههاستنجههامسبرحهه سفعاهوهه سخههاسمواههرسمهه سنهه اسهسرههاسسسسسسسسسسسسسسس
زههرهاهسخهها سبین ه اس عررههوسن ه هساتستترههژا سارههژواب سبههاستخ ه ت سکههال سنههاملسآههامسخههار ستر ه سکههاس
م س ه ت سرنیهاستتساتسم عه خا سبمهان سبرنامهاسترهر سنه هسره جو استبسم ظهرسارههرسم ه ستره س ا ه س
تخ ه ت سوتعهه ستبسکههال سرههاسع لوهها یسهستدهه تمامسوزههرهاهسخهها سبین ه ایسنژوجههاسفعاهو ه خهها سماههئ ال س
م ژلههوسبان ه تساتسنژوجههاساتسخههرسبرنامههاسع لوهها اسبههاسم ظ ه تستم هها سنظههاتمسهست و هها ستبسارههژواب سبههاس
تخهه ت سهستدهه تماماست هه

سفعاهوژیهها سمیهه سوتخهه یسر سخههاسم هه

مربهه طسنوههرس عوههو سمهه سنهه اتسبههاسترهه س ر وهه س عوههو ست هه

سنهه هسهسم عهه سبمههان سهسماههئ رس

سفعاهوهه سخههاسزارهه ه ر سماههئ ال ستتسسسسسسسسسسسسسسسس

نههها س ههرسمهه سرههاباتسمعههاارستنهلواهه سر سActionسبهه اهسکههاسبههاسInitiativeسمژ ههاررسترهه اسبههاسترهه س
ر و سکاسخرستبژ اتسم

ستر سناملس

سفعاهو سمژهاهمسبان تس

7ی ز :ستر ه سهتاهساترههاستخ و ه سخههرستد ه تمسهسرههاسخرفعاهو ه سبههرت سارههژواب سبههاستخ ه ت سکههال ستتسم ه

س

مهه سک هه تس عوههو سهب سرههاساترههاستخ وهه س)(Weightستبسترهه سنظههرسمیهه سترهه سکههاساتسمرحلههاسزههار
سم س ت سم

سن اسکاسخهرسهتحه س هاس هاسحه سبهاستخه ت سع لوها سرهاستده تمامسمه ه سحه اساره س

10
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رافژههاستره تسبههاسعههالههس عوههو سهب ستده تمسرههاسفعاهوه اس رههاسماههئ ال ستتسبهاسحه اسرله سمه سک ه سهسبههاس
مائ ال سهسم ررت ستررتر سراارهت سم سک سکاستنرا سح استتسبرس استم ت سمژ رکرسک ت
س

11

برنامه عملیاتی سال 1396

 -3نظام ( مدل) حاکمیتی
خ هها س هه ت سکههاساتسم مههاسرههاارهت سنهه اسر هه ستبسک ن اخههاسهسرههاسبمو ههاسخهها سبینهه اساتسبرنامههاسترههر س
تتخنههرا سهسع لوهها سکههرا سر سخههاساتسرههارس1395اسفقوورا منظووه محووهکمیک منووید؛سد من نهشووزم اهبوو د م م
عملیه ،م ویوینمنقوشم مشسو یلیتمهوه مشسو یال مد مف ا اورم ور ن،ماجو ام منظوه تمنظه (شورل)محوهکمیک م

اطووال مشوو مشوویدم(.)Governanceساتسهتدههعسم ه رسحههاک وژ سماههئ هو خههاستتس ه و ه
ماههئ ال سمربه طستتسنههها سکههراهسهس عههات

سن ه اهاسزار ه ه ر س

سخههاستتسبههاسحه تدلسمه سترههان تسهه تستره س ه بورسبههاسم ظه تست و هها س

تبس ا سبرناماسخا سع لوا سهستتخنرا سص تمسم سآورات س
مههثالساتسبرنامههاسدنلهه ستبستصههطالحامسمجههر سهسهتحهه سز ههژونا سترههژهااهسنهه هسبهه اسکههاسم هه
مجههر سکواهه ؟سزارهه ه س ههاسم ههام سترهه ؟سهسنههاظرس ههاسهتحهه
ت ههودساتن هه

سننهه اس

سترهه ؟سبههاسع هه ت سن نههااساتسمهه تتا س

هسمجههر سهسبعیههاتسنههاظرس عوههو سنهه هسبهه ااسخ ه ههو سن هه سآههرههسخهها سرم بنهه ساتسبرنامههاس

تتخنرا سهسع لوا سک ستنگسب ات س
تماستهر راسکل ساتس رتح سمه رسحهاک وژ سحاضهراستره ستره سکهاسن نهشوزمهوه م اهبو د م معملیوه منو م

تهخکه م مکمیکوزمهوه م توم م( و و مشورب)م مآئوینمنهشوزمشور تمدانتوگهبمهوهماتوکیا مشوید.سهه تساتسحه س
تم هها ستبس هه ولسنهه تتخاسهسک وژههاسخهها سر رهه سترژ ههابسنهه هسترهه تسخ ه ههو س رهه ستناههجامسوتف هه سهس
ع ه ا یسم ه نظرسب ه اهستر ه اسبههاستر ه س ر و ه سکههاسمژ ه ه سر ه

سخ ه

سکههال اسصههرفاتسر ه

وماههئ رسرههابمان یس عوههو سآرار وتهنژههاساتسص ه تمستم هها ی؛س ه ستآههرسماههئ رسر ه

سخ ه

سمعاهن ه سرههاسم ه ررس
ساهسفههراس عوههو س

نه ااسپهتخگی مشقور منخیاهورمنویدتسبهاستره س ر وه سبهاسم ظه تسپیتوب دماصویل مف ا اورماج ا و م منههد اوزم
تهز من نهشزم اهب د مالز ماتتمشو

م اوه

مهو مشوه نوتم وهم احورمن اتوهفمتوهخکه متوهزشهن مدانتوگهبم

شتخ(مشید.م م

اتسعو سحهارسالبمستره س اکوه سنه اسکهاسخر ه ستبسنه تتخا ستترهدساتساتن ههاهسبهرت سزو هنراستتخنراخهاسبیهرهآوهر س
م سن ااستماستر سن تتخاساهسهظوهاساتتن :ساج ا معملیوهتم ا و م وهمجوه سهسپیتوب دمن نهشوزمهوه م اهبو د .سبه ری ستره س
خ هههامسبرتره سهست ههاوس صه و سخهها ستتخنههرا استعیهها سنه تتخاسباره سرر ه هسنهههرسبانه سهسبههاس رکهرسبههرس ه ستنه تبسهس
تتخنراخااسکاتخا ستنجامسآرفژاستتسمرهتسکراهسهسباس ص و سخا سکال سهستتخنرا سار سراب ت س
اتسره هرسنه اتهس1سن ه سخههاسهسماههئ هو سخهها سرههط گسرههابمان ساتن هههاهاسبههاس ر وه ساتن ه هسخههااسمعاهنه سخههااس
رطحسرژاا اسن تتخاسهسرطحستخنر س عوو سهسم

سن هستر تس س
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اما به منظور تقویت نگرش راهبردی و سیستمی در دانشگاه و پرهیز از بخشی نگری در
اتخاذ برخی تصمیم ها یا تدابیر الزم است کمیته تلفیق هر ماه جلسات مستمر تشکیل دهد.
این کمیته عالوه بر انجام مسئولیت های محوله که شامل موارد زیر می باشد:

1ت ارو س

ستن تباستتخنراخاسهستخ ت سکال ساتن هاهسوری سآورریا سر ی

2ت ارو سزرهاهسخا سبین اسهستهه ر ساخ سر سخاس
3ت ارو سناحصیا سکلو

سع ل راسهستخ ت سک سون عسناح

4ت ارو سبرناماسخا سمعاهن سخااسهتح خاسهساتن

سخاسهسرطحسع ل راسرنیای س

هسخاس

5ت ر ات اسراب سبرناماسخا سهتح خا سصوسهستررت
6ت ص ر سبرناماسع لوا سراالناساتن هاه
بررسی و تأیید برنامه های راهبردی و عملیاتی سایر فعالیت های دانشگاه و همچنین
رسیدگی به امور محوله از جانب ریاست محترم دانشگاه و یا پیشنهادهای واحدها و اعضا
را در دستور قرار خواهد داد.
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جدول شماره  -1مدل حاکمیتی :تعیین نقش ها و مسئولیت ها
تحح م

تمت م

 -1تححمدانتکرب م

)1
ش
)2
ش
)3

 -2تححمتکهدم(اج ا)م م

)1

)2

)1

 -3تححمتکهد م

ش
ش

)2
ش

 -4شی اهه م

)1
ش
ش
ش
ش
)2

نقشمههم مشس یلیتمهه م

گ وهشهامشآت زشی
 .1تنظیم برنامه راهبردی گروه
 .2تنظیم برنامه عملیاتی گروه
 .3اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی گروه
تعاونانشدانرکتهشها
 .1تجمیع برنامه راهبردی و عملیاتی گروههای آموزشی به صورت برنامه دانشکده
 .2نظارت بر اجرای برنامه راهبردی و عملیاتی گروههای آموزشی
ریاستشدانرکته
 .1نظارت بر اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی دانشکده
 .2نشر سیاست ها و برنامه های راهبردی و عملیاتی دانشگاه
 .3نظارت بر تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی گروههای آموزشی
 .4پاسخگویی در مورد اقدامات ،اهداف و شاخص های دانشکده
تعاونتشها ش
 .1سیاست گذاری و تنظیم برنامه راهبردی و عملیاتی سالیانه معاونت
 .2نظارت بر تحقق اهداف و برنامه های معاونت
 .3بررسی و تایید برنامه های راهبردی و عملیاتی دانشکده ها در حوزه های مرتبط
 .4نظارت بر برنامه ها و اهداف دانشکده ها درحوزه های مرتبط
 .5پاسخگویی در مورد اقدامات ،اهداف و شاخص های معاونت
تتی یتشها ش
 .1تنظیم برنامه راهبردی و عملیاتی واحد
 .2اجرای برنامه راهبردی و عملیاتی واحد
 .3پاسخگویی در مورد اقدامات ،اهداف و شاخص های واحد
تتی یتشب نا تا،شب د جا،شتح لش  .1مطالعات و مرور اسناد باالدستی
ادارمشوشبه هشورم
 .2تحلیل شرایط داخلی و روندهای محیطی
 .3پیشنهاد راهبردها و رویه های اصالحی و تغییرات الزم
 .4پیشنهاد شاخص های کلیدی عملکرد در سطح دانشگاه
 .5بررسی برنامه های معاونت ها و دانشکده ها و تلفیق آنها
 .6هماهنگی تشکیل جلسات کمیته تلفیق و پیگیری مصوبات مربوط
 .7جلب مشارکت تمامی واحدها در تدوین راهبردها و برنامه ریزی عملیاتی
 .8مقایسه شاخص های عملکرد دانشگاه با سایر دانشگاهها
ت کزشارزیابیشوشپایششعملک د
 .1انجام پایش مستمر و ارایه گزارش تحلیلی از عملکرد واحدها
 .2نظارت بر اجرا و پیشرفت پروژه های بهبود ( اقدامات)
 .3ارایه پیشنهاد برای بازنگری در محتوای برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه
 .4ارزیابی مستمر رتبه دانشگاه
 .5سنجش مستمر اعتبار و شهرت دانشگاه
کمی اشتلفیق
 .1تایید چشم انداز ،راهبردها و اهداف کالن دانشگاه (جهت گیریهای آتی)
 .2تایید پروژه های بهبود و اولویت دهی آن ها
 .3تایید شاخصهای کلیدی عملکرد و اهداف کمی (نوع شاخص ها و سطح عملکرد آنها)
 .4تایید برنامه های معاونت ها ،واحدها و دانشکده ها
 .5یکپارچه سازی برنامه های واحدهای صف و اجرا
 .6تصویب برنامه عملیاتی ساالنه دانشگاه
ش رامشآت زش ش
تایید برنامه جامع رشته ها و دوره های آموزشی و سیاست های مربوط

 )3ش رامشپژوهش ش
 )4ش رامشدانرگاه

 -5تححم هب

 )1هیا شرئیسا
ش
 )2ریاستشدانرگاه ش

تایید برنامه جامع پژوهش و سیاست های مربوط

مم

.1
.2
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4

بررسی نتایج گزارش فصلی پایش عملکرد واحدهای دانشگاه
توسعه همکاریها ،انسجام و هم افزایی سازمانی و کاهش تعارض ها
تایید اصالحات پیشنهادی در آئین نامه های مختلف دانشگاه
تعیین حدود تمرکز و عدم تمرکز فعالیتهای اجرایی (تفکیک حدود اختیارات صف و ستاد)
تخصیص منابع الزم برای پروژه های بهبود
تصویب همکاریها ،مشارکت های استراتژیک ،تعامالت اجتماعی و بین المللی
نشر چشم انداز و راهبردها در سطح دانشگاه و وزارتخانه و نهادهای بیرونی
حضور در جلسات کمیته تلفیق
اعتالی شأن و منزلت دانشگاه در جامعه
رهبری استراتژیک دانشگاه
14
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 -4برنامه عملیاتی سال  1396براساس اهداف کالن
رهه هرسنهه اتهس2ستخهه ت سکههال سهستخهه ت سع لوهها ستتسمعرفهه سمهه سک هه سکههاسمرت هه سبههاس ر وهه ساتسترهه س
آرتتشس هرگسهسمعرفه سمه سنه اتسنهارا سوکهرستره س هالشسنه هستره ستخه ت سکوهه سکهاسدهنالتساتستترهژا س
ستن تبس هر سن هسب ااساتسبرناماسع لوا سرارس1396سآ جان هسراسملا

سن اتس س

نههارا سوکههرسترهه سماژهه ت ستخهه ت سکههال ستت هها ستمهه تسبههو سته للهه سهستخهه ت سع لوهها سمهه ررر س
فررر ه خاسبههاسماژ ه ت سرههاررستخ ه ت سکههال سم ههاباستر ه ؛سمههثالتسفعاهو ه سخهها ستم ه تسبههو سته لل ه سرههرستد ه تمامس
راررستخ ت سنظرسرم بشسهسزدهخ سخ سم ظ تسن هستر تس س
خ هها س ه ت سکههاسدههنالتسنوههرسع ه ت سنه ساتستنژ ههابسنههاح
اتن هههاهسبژ تن ه سبههاسبین ه استره سنههاح

سخههاستبسنظههامست نههاسب ه

سمله سسترههژهااهسنه س ههاس

سخههاست نههاسمله سح ه استتس ره سک ه اساتسعههو سحههارس عه تا سنههاح

می ساتسع لوامساتن هاهسخاسهر اساتتاسکاساتستکثرسنظامسخا ست ناسب

س

س رتتسن هستن تس س

برترههها سمطاهعهههامسافژهههرسمرکهههرستتبرهههاب سهسزهههار سع ل هههرااس عههه تاس36سنهههاح

سزر هههرتتسن ارهههار سسسسسسسسسسسسسس

ن ه هستن ه سبههاسعههالههسبههرت ستر ه سکههاساتن هههاهستهرخههرتاسرههرسفیرر ه سم ژ ه ساتن هههاهسخهها سبههو سته لل ه سدههرتتس
آوههرا؛سباره سر سنههاح
ع لوا سح اسملا

سخههار سکههاسهبتت انههاسبههرت ستره سم ظه تس عوههو سکههراهسهسزههار سمه سک ه ستتساتسبرنامههاس

سکراهسهسر سخاستتس ر سن ار تسس س

بههاستر ه س ر و ه اسنههاسف ه ستبسنههاح
بل اسررسناح

سخا سکلو

سخهها سف ه اساتسبرنامههاسع لوهها ستخ ه ت سکههال سترههژهااهسح تخ ه سن ه اس

سع ل راسبرت سارژواب سباس

ستن تبسنورس ل سم سن ن تس س
س
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جدول شماره  -2اهداف کالن و عملیاتی در سال 1396

س
اهداف کالن س

ردیف س

اهداف کیفی در راستای چشم انداز س

اهداف عملیاتی س

1

افو ا شمکیفیووتم م اووی منختو م  .1ارتقای  20درصدی استانداردسازی خدمات  .1افزایش درآمد اختصاصی
فوهلیتمهه مآشیزش م
آموزشی و رضایتمندی آموزشی ذینفعان
 .2آموزش و دوره های مجازی
 .3ا فزا یش سططط طح ع ل می دانشططط جویططان
ورودی(جذب نخبگان)
 .4تقویت کیفی آموزش (محتوای کاربردی یا
حرفه ای)
 .5حفظ سطح کمی دانشجویان (ده هزار نفر)
 .6توسططعه رشططته هططای کططاربردی و متمططایز
مقطع ارشد و دکتری

2

ا قه مفوهلیتمهه مپا هت م م

3

ا قه مفوهلیوتمهوه مف هاگو م-م  .1نهادینه سازی ارزشهای اسالمی  ،اخالق
اجکمهع م
عمومی و حرفه ای
م
 .2ارتقای فرهنگ ایرانی  ،اسالمی
 .3ارتقای دسطططتاوردهای علمی  ،فرهنگی و
اجتماعی دانشجویان

 .1افزایش  20درصدی فعالیت های پژوهشی  .1افزایش درآمد اختصاصی
 .2توسططعه کارآفرینی با توجه به پتانسططیلهای  .2توسعه فعالیتهای کرسیهای نظریه پردازی
بانوان

م

 .1تقویت اخالق حرفه ای
 .2بهبود فرهنگ سازمانی

4

ا قه مفوهلیتمهه مدانتمی

5

 .1تقویت بنیان های IT
یتووووزمز ووو متوووهختمهوووهم م  .1ارتقای  50درصدی وبگاه
شر تمشؤا مشاهنع م
 .2مدیریت برون سپاری و اعمال نظارت مؤثر
 .2توسعه منابع انسانی
 .3ارتقای سی ستم های ح سابداری و مدیریت  .3توسعه کارتیمی و جلب مشارکت تمامی
ذینفعان
امور مالی
 .4پیاده سازی سیاست های نقشه راه اصالح  .4کاهش هزینه های عملیاتی
نظام اداری
 .5تامین منابع مالی خالقانه
 .5اقتصاد مقاومتی و مدیریت سبز
 .6توسعه و تسریع در انجام پروژه های عمرانی
 .6مدیریت فرایندها
 .7تقویت چابکی سازمانی

 .1ارتقای امطور دانشطجویی و تطأمین پویطایی -
و سالمت دانشجویان

6

ا قه ماشی منینمالملل م

 .1افططزایش  20درصططدی همکططاری هططای  .1توسعه مشارکت های استراتژیک
علمی بین المللی

7

ته م م

-

 .1تقویت رضایت ذینفعان
 .2تقویططت عططدم تمرکططز و افططزایش تفططوی
اختیار
 .3تقویت شهرت و اعتبار ( برند)
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هدف کالن:1سافزایش کیفیت و تنوع بخشی فعالیت های آموزشی
س
هدف عملیاتی :1ارتقای  20درصدی استاندارد سازی خدمات آموزشی و رضایتمندی آموزشی ذینفعان
ردیف

اقدامات
حفظ یا کاهش نرخ ماندگاری

1

جهت دهی و سیاستگذاری برای
ارتقای کیفی پایاننامهها

2

مطالعه و بازنگری در رشتههای
دانشکده با توجه به نیازهای جامعه
3

اهداف کمی
سال 95

سال 96

رئوس فعالیت ها
.1

آشناسازی دانشجویان و اساتید با قوانین و پیامدهای ماندگاری تحصیلی

.2

اجرای سیاست ها و بسته های آموزشی ابالغی معاونت آموزش

.3

استخراج گزارش عملکرد گروه های آموزشی و دانشکده در این زمینه

.4

برگزاری دوره های بازآموزی کارکنان در مورد گلستان

.5

اخذ فرم پیشرفت و عملکرد دانشجویان تکمیلی در هر ترم توسط اساتید راهنما و مشاور

.6

یادآوری مستمر مهلت فارغ التحصیلی به دانشجویان از طریق ایمیل یا sms

.1

برگزاری جلسات توجیهی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی

.2

تنظیم گزارش تعداد دانشجویان ارشد برای هر استاد

.3

تنظیم گزارش تعداد دانشجویان دکتری برای هر استاد

.4

تنظیم گزارش حق التدریس اساتید

.5

انتشار دستورالعمل اجرای پایان نامه

.6

اعمال نظارت بر اجرای دستورالعمل مربوط

.7

هماهنگی برای کسب حمایت مالی برای پایان نامه های ارشد و دکتری

.8

برگزاری سمینارهای دانشجویان دکتری در هر گروه آموزشی

.1

ارایه پیشنهاد توجیهی برای گرایش ها و رشته های جدید و دارای مزیت در مقطع کارشناسی

.2

ارایه پیشنهاد توجیهی برای گرایش ها و رشته های جدید و دارای مزیت در مقطع ارشد

.3

ارایه پیشنهاد توجیهی برای گرایش ها و رشته های جدید و دارای مزیت در مقطع دکتری

.4

ارایه پیشنهاد توجیهی برای رشته های جدید و دارای مزیت در مقطع میان رشته ای

.5

بررسی رشته های قابل جایگزین با رشته های جدید

برنامه عملیاتی سال 1396

هدف عملیاتی :1ارتقای  20درصدی استاندارد سازی خدمات آموزشی و رضایتمندی آموزشی ذینفعان
ردیف

اقدامات

سال 95

سال 96

افزایش دانش و مهارت های کاربردی

.1

دانشجویان

.2

تشویق اساتید به تهیه و ارایه طرح درس

.3

اجرای ضوابط آموزشی

.4

برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فوق برنامه

.5

برگزاری جلسات توجیهی برای هر ورودی

.6

ترویج شیوه های نوین آموزشی و توجیه اساتید جهت استقاده از آن

4

5

اهداف کمی

رئوس فعالیت ها
گزارش تحلیلی نسبت دانشجو به استاد در گروه های آموزشی و اعالم نیاز اساتید قابل جذب

طراحی ساز و کارهای ارتباط با دانش

 .1برقراری ارتباط با انجمن دانش آموختگان و انجام مکاتبات الزم

آموختگان (کانون فارغ التحصیالن)

 .2امکان سنجی تهیه فرم دانش آموختگان توسط واحدهای دانشکده برای آسان نمودن ارتباط بیشتر با دانش آموختگان
 .3ساخت ایمیل ارتباطی
 .4تکمیل و ارتقای صفحه دانش آموختگان سایت دانشکده

6

توسعه سطح کمی و کیفی دانشجویان

 .2حفظ سطح کمی دانشجویان در گروه های آموزشی و کل دانشکده
ایجاد و افزایش درآمدهای اختصاصی

.1
.2
.3

برآورد تعداد دانشجویان شبانه در هر مقطع و دوره
بررسی و ارایه پیشنهاد دوره های آموزشی آزاد
بررسی و ارایه پیشنهاد برای افزایش درآمد اختصاصی دانشکده در حوزه آموزشی

افزایش فعالیت های بین المللی

.1
.2

انجام رایزنی و جذب اساتید ایرانی مقیم خارج
اجرای تفاهم نامه های منعقده با دانشگاه های خارج

اصالح فرآیندها و افزایش مشارکت و
رضایتمندی ذینفعان

.1
.2
.3
.4
.5

تسریع در رسیدگی و ارجاع پرونده های ترفیع و ارتقای اساتید
اطالع رسانی برای ثبت به موقع نمرات دانشجویان
تقویت مشارکت اساتید و دانشجویان در سیاست ها و برنامه های آموزشی
رسیدگی و پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی اساتید
ترویج به کارگیری  TAو همکاری دانشجویان دکتری در برگزاری کالس ها

7

8

9

 .1برآورد و اعالم تعداد دانشجویان ورودی در هر رشته و مقطع
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هدف کالن  :2ارتقای فعالیت های پژوهشی
هدف عملیاتی :1افزایش  20درصدی فعالیت های پژوهشی
ردیف

1

2

3

اقدامات
تدو ین طرح جا مع پژوهشییی

سال 95

سال96
.1

اطالع رسانی و پیگیری ثبت فعالیت های پژوهشی در سامانه

دانشکده در افق چشم انداز 1400

.2

هماهنگی عقد قرارداد و امور مربوط به تسویه حساب

تهیه فهر ست اولویتهای پژوه شی و

.1

تعیین موضوعات پژوهشی و پایان نامه ها براساس اولویت های ملی و مزیتهای گروه های آموزشی

توانمندی های دانشکده

.2

انتشار نیازهای پژوهشی سازمان ها در بین اساتید

توسیییعه و بهبیییود تجهییییزات و

.1

یکپارچه سازی فهرست کتابخانه ها

فضییاهای پژوهشیییز (آزمایشییگاهز

.2

تقویت ایمنی و اعمال مدیریت سبز در کتابخانه دانشکده

کارگاهز سایتز کتابخانه و )...

 .3افزایش ساعت دسترسی دانشجویان به کتابخانه

افزایش درآمدهای اختصاصی
4

5

هدف کمی

رئوس فعالیت ها

.4

وجین کردن کتب کتابخانه با همکاری گروه های آموزشی

.5

برآورد نیاز برای کتب جدید و تأمین آن ها با مشارکت انجمن های علمی

.6

افزایش خرید منابع الکترونیکی برحسب نیاز گروه ها

.1

هماهنگی برای عملیاتی کردن تفاهم نامه ها

.2

تشکیل مستمر جلسات شورای دانشکده و طرح مصوبات و سیاست های معاونت پژوهشی

 .3اتخاذ تدابیری برای ارایه خدمات دانشکده به خارج ازآن به منظور کسب و افزایش درآمدهای اختصاصی
بییازنگری و اصییالح و یییا تییدوین

.1

بررسی و ارایه نظر راجع به آئین نامه های موجود

آیین نامه ها شییوه نامیه هیا و ییا

.2

نشر و اطالع رسانی آئین نامه ها در سطح گروه ها

دسیییتورالعملهای مربیییوط بیییه
پژوهش
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هدف عملیاتی :1افزایش  20درصدی فعالیت های پژوهشی
ردیف

اقدامات
توانمندسییازی اعضییای هیأت

هدف کمی
سال 95

رئوس فعالیت ها

سال96
.1

علمی و دانشجویان برای انجام
پژوهش های فردی و گروهی

زمینییه سییازی بییرای حضییور هدفمنیید اعضییای هیییأت علمییی و دانشییجویان در کنگییرههییاز کنفرانسییهاز همییایش هییا و
سمینارهای علمی در سطح ملی و بین المللی

.2

اعزام اعضای هیأت علمی به فرصت های مطالعاتی داخلی و خارجی

.3

اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی بیرای برگیزاری حیداقل ییا منیایرهز ییا نقید و ییا کارگیاه تیوجیهی بیرای
کرسی های نظریهپردازی

6

.4

اطالع رسانی و آموزش برای استفاده از بانا های اطالعاتی

.5

زمینه سازی و اقدام برای اخذ مجوز قطب علمی در برخی رشته ها

.6

اتخاذ تدابیری برای افزایش نسبت جذب گرنت

.7

نشر سیاست های پژوهشی در سطح گروه ها و اعضای هیأت علمی

.8

بررسی و پیشنهاد نوع همایش های ساالنه دانشکده ها

.9

پیگیری برای کسب حمایت مادی و معنوی سازمان های مرتبط از همایشها

 .10اتخاذ تدابیری برای استفاده از پتانسیل انجمن های علمی در برگزاری همایش ها
 .11هماهنگی برای جذب دانشجویان پسا دکتری
 .12پیگیری چاپ کتاب های تیالیفی و ترجمیه ای اسیاتید در موضیوعات تعییین شیده گیروه هیای آموزشیی توسیط
دانشگاه و یا دریافت حمایت های مالی
 .13اتخاذ تدابیری برای انگیزش دانشجویان جهت ارایه مقاله در همایش ها
 .14پیشنهاد اصالحات در آئین نامه پاداش مقاالت به منظور افزایش سرانه مقالهها و افزایش مقاالت پر استناد
 .15برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی برای دانشجویان
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هدف عملیاتی :1افزایش  20درصدی فعالیت های پژوهشی
ردیف

اقدامات

هدف کمی
سال 95

رئوس فعالیت ها

سال96

ا فزا یش ف عا ل یت های

 .1رایزنی با مراکز علمی معتبر ملی و بین المللی به منظور شناسایی زمینه های همکاری

پژوهشی بین المللی

 .2اجرای تفاهم نامه های منعقد شده
 .3انجام فعالیت های پژوهشی مشترک
.4

شنا سایی و جذب همکاری نخبگانز دان شمندانز اع ضای هیأت علمیز پژوه شگران ایرانی و غیر ایرانی مقیم خارج از
کشور

7

 .5جذب متقاضیان فرصت های مطالعاتی از سایر کشورها
 .5تشویق دانشجویان برای انتخاب موضوع پایان نامه ها براساس تفاهم نامه ها و یا نیازهای سازمان ها
.6

برگزاری دوره های مورد نیاز سازمان ها و صنایع

 .7اطالع رسانی کنفرانس های بین المللی مرتبط با گروه های آموزشی در سایت دانشکده
 .8تشویق دانشجویان و اساتید برای عضویت در انجمن های علمی بین المللی

8

بین المللی سازی مجالت

.1

تشکیل مستمر جلسات شورای سردبیران مجالت با ریاست دانشکده

منتشره دانشگاه

.2

تقویت اعضای هیأت تحریریه نشریه ها

.3

پیگیری برای تشکیل جلسات هیأت تحریریه مجالت

.4

هماهنگی برای انتشار به موقع مجالت

.5

تدارک پیش نیازهای نرم افزاری و قانونی بین المللی شدن مجالت دانشگاه

.6

عضویت مجالت در مجامع بین المللی مربوط

.7

انتشار مجالت به زبان های بین المللی

 .8بررسی و پیشنهاد انتشار مجله علمی – پژوهشی جدید و پیگیری اخذ مجوزه های مربوط
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هدف کالن  :2ارتقای فعالیت های پژوهشی -ادامه
هدف عملیاتی :2توسعه کارآفرینی با توجه به پتاسیل های بانوان
ردیف

اقدامات
معرفییی و راه انییدازی اسییتارت
آپز واحیید فنییاور و شییرکتهای
دانش بنیان

هدف کمی
سال 95

رئوس فعالیت ها

سال96
.1

معرفی کاربردی اسیتارت آپز واحید فنیاور و شیرکت دانیش بنییان از طرییق برگیزاری کارگاههیا و تیدوین بسیته
های آموزشی و توجیهی

 .2اطالع رسانی حماییت هیای معاونیت علمیی و فنیاوری ریاسیت جمهیوری از شیرکت هیای دانیش بنییان در سیطح

1

دانشگاه و اعضای هیأت علمی
 .3توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیالن به منظور تولید ایده و تجاری سازی آنها
 .4شناسایی و معرفی دانشجویان مستعد به مرکز نوآوری و شکوفایی
 .5برگزاری کارگاه کارآفرینی و تهیه و تنظیم Business Plan

2

3

ایجاد ارتباط م ستمر و همافزا بین
سه جریان تولیدز انت شارز کاربردز
توسیی عه دانش و تقو یت فرای ند
تبدیل ایده به کسب و کار
توانمندسییازی اعضییای هیییأت
علمیییییی و دانشیییییجویان در
حوزههای کسب و کار

 .1ترویج رویدادها در سطح دانشکده برای حضور دانشجویان و اساتید

.1

اطالع رسانی کارگاه ها و تشویق برای حضور اساتید و دانشجویان

.2

اطالع رسانی و ترویج رویدادها و تشویق حضور اساتید و گروه ها

.3

بررسی و برگزاری یا رویداد مثالً با حضور کارآفرینان موفق دانشکده
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ت ضیحا  :ش
)1

س اناشفضاهامشپژوهریشعبار شاستشازشتجم عشتساحتشا صاصیشباشک ابخاناشها،شآزتایرگاهشهاشوش...شباشازامشه شعض شهیأ شعلمیش(ت شت بع)ش

)2

فعالیتشهامشعلمیشاساتیتشباشص ر شس اناشتقالاشهامشاساتیتش(اعمشازشعلمیش–شپژوهریشوشISIشوش)...شوشس اناشک بشتن ر هش(اعمشازشتألیفیشیاشت جما)شوشس اناشتقالاشهامش

ارایاششتهشدرشهمایششهامشدا لیشوش ارجیشپیششبینیششتهشاستشتاشهمگانشدرشاع المشسطحشفعالیتشهامشپژوهریشدانرگاهشتالششنم دهشوشترارکتشداش اشباشنت.ش
شتناسبشوشاابلشتحاسباشان خابشش د.ش

)3

تیزانشاس فادهشازشبانکشهامشاطالعاتیشباشت جاشباشهزیناشهامشص فششتهشت ض عشتهمیشاستشوشبایتشپسشازشب رسی،ششا

)4

تعتادشهمایششهامشسووالیاناشدانرووگاهشحتودش10شت ردشاسووتیشیعنیشباشط رشت س و شه شدانرووکتهشیکشهمایش،شدرشحالیشکاشه شدانرووکتهشتیشت انتشحتاالشدوشهمایشش

ب گزارشکنتشوشح یشتیشت انشاینشسوویاسووتشراشباشه شگ وهشآت زشوویشتعمیمشدادیشزی اشب گزارمشهمایششهاشاع بارشدانرووگاهشراشدرشجاتعاشافزایششدادهشوشزتیناشان رووارشوشارایاشتقالاش
دانرج یانشوشاساتیتشراشف اهمشتیشنمایت.ش
)5

اگ شب امشک سوویشهامشنی یاشپ دازمشحتاالشهاشتعیینشنروو دشوشدانرووکتهشهاشت عهتشباشب گزارمشحتاالشیکشرویتادشدرشاینش صوو ،شنباشوونت،شاح مالشکمیشداردشکاش

دانرگاهشب انتشفعالیتشهامشاابلشت جهیشدرشاینشح زهشداش اشباشت.ش

ت ضیحا :
 )1کارگاهشهاشوشرویتادهامشکارآف ینیشبایتشازشحالتشت م کزش ارجش ش نتشوشدان رکتهشهاشت سئ لیتشب گزارمشآنشهاشراشت نا سبشباشگ وهشهاشوشر ش اشهامشآت ز شیش دشب عهتهشبگی نت.ش
اینشتتبی شتیشت انتشششزتیناشهامشکاراف ینیشراشدرشکلشدانرج یانشوشدانرگاهشتق یتشنمایت.ش
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هدف کالن:3سارتقای فعالیت های فرهنگی  -اجتماعی س
هدف عملیاتی :1نهادینه سازی ارزشهای اسالمی  ،اخالق عمومی و حرفه ای
ردیف

1

2
3
4

5

6

7

اقدامات

هدف کمی
سال 95

رئوس فعالیت ها

سال96

اطالع رسانی در مورد آئین نامه اجرایی و شرح ویایف شورای فرهنگی  -اجتماعی

توسعه مشارکت فعال جامعه دانشگاهی در

.1

امور فرهنگی  -اجتماعی

 .2به کارگیری فرم پیشنهادی معاونت برای ارزیابی درونی گروه های آموزشی
 .3اطالع رسانی به اساتید برای شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی معاونت فرهنگی – اجتماعی
.4

تشکیل شورای فرهنگی – اجتماعی و تنظیم دستورالعمل مربوط

تو سعه نه ضت خدمت (فعالیتهای جهادی)

.1

اطالع رسانی رویدادها و زمینه سازی برای حضور دانشجویان و اساتید در رویدادها

در زمینههای فرهنگی  -اجتماعی و تربیتی

.2

همکاری در ارایه آموزش های الزم به محرومین

شنا سایی و الگو سازی از شخ صیتها و

.1

ترویج فعالیت های مربوط در سطح دانشکده

مفاخر فرهنگی -اجتماعی و علمی
ترویج اصول دینیز ارزشهای انقالب و نظام

.1همکاری و اطالع رسانی رویدادها و دوره های معرفی شده معاونت

اسالمی

 . 2تشویق دانشجویان برای انجام پایان نامه های مرتبط با مباحث فرهنگی
ترویج و اشاعه منشور اخالقی در سطح دانشکده

ارت قای روح یه قانون مداری و اخالق حر فه

.1

اى

 .2اطالع رسانی و تشویق حضور اساتیدز کارشناسان و دانشجویان در کارگاه ها و رویدادها

اتخاذ تدابیر و سیییاسییتهای نوآورانه برای

.1

اطالع رسانی و ترویج سیاست های مزبور در سطح دانشکده

اعتالی فرهنگ عفاف و حجاب

.2

تشویق دانشجویانز کارشناسان و اساتید برای حضور و مشارکت فعال در نشست ها و کارگاه ها

تییدوین آئییین نامییه نحییوه پوشییش و

.1

اطالع رسانی و ترویج آئین نامه در سطح دانشکده

رفتارهییای اقشییار مختلییف (اسییتاندارد
سازی)

8

افیییزایش آگیییاهی اقشیییار مختلیییف از

.1

ترویج و اطالع رسانی همایش ها و رویدادهای مربوط در سطح دانشکده

ضییرورت و مزایییای رعایییت عفییاف و

.2

تشویق کارشناسانز دانشجویان و اساتید برای حضور و مشارکت مؤثر در این زمینه

حجاب
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هدف کالن:3سارتقای فعالیت های فرهنگی – اجتماعی -ادامه
هدف عملیاتی  :2ارتقای فرهنگ ایرانی  ،اسالمی
ردیف

1

اقدامات

اهداف کمی
سال 95

سال 96

اطالع رسانی در مورد سیاست ها و ضوابط معاونت فرهنگی – اجتماعی

بیییومی سیییازی علیییم و

.1

فرهنییگ در قالییب آثییار

 .2ایهارنظر در مورد زمینه های بومی سازی رشته های آموزشی

جامعه دانشگاهی
 .1همکاری و اطالع رسانی و ترویج سیاست ها و رویدادهای فرهنگی
 .2تشویق اساتید و دانشجویان برای مشارکت و انجام پایان نامه

تبیییین و تییرویج سییبا
2

رئوس فعالیت ها

زندگی اسالمی -ایرانی

س
هدف عملیاتی  :3ارتقای دستاوردهای علمی  ،فرهنگی و اجتماعی دانشجویان
ردیف

1

اقدامات

اهداف کمی
سال 95

رئوس فعالیت ها

سال 96
هماهنگی برای برگزاری انتخابات انجمن های علمی

هدفمند نمیودن فعالیتهیای

.1

انجمنهیییییای علمییییییز

 .2همکاری و ایجاد زمینه برای مشارکت دانشجویان در فعالیت های پژوهشی

کانونهییییای فرهنگییییی و

 .3برگزاری جلسات مستمر گروه های آموزشی و مسئوالن دانشکده با انجمنهای علمی

اجتماعی و نشریات

 .4طراحی پورتال انجمن های علمی
 .5ارزیابی عملکرد انجمن ها و معرفی انجمن های برتر دانشکده به معاونت مربوط برای تقدیر
 .6پیشنهاد دستورالعمل نحوه ارزیابی عملکرد اساتید مشاور و ارزیابی اساتید براساس دستورالعمل مربوط

2

ترویج سیاست ها و همکاری در برگزاری کالس های توانمندسازی

بسترسییازی بییرای حضییور

.1

موفیییق دانشیییجویان در

 .2تشویق دانشجویان برای حضور فعال در رویدادهای علمی

مسیییییابقات علمیییییی و
المپیادها
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س

هدف کالن:4سارتقای فعالیت های دانشجویی
هدف عملیاتی :1ارتقای امور دانشجویی و تأمین پویایی و سالمت دانشجویان
ردیف

اقدامات

1

ارتقییییای کمییییی و کیفییییی
دانشجویان نمونه

2

ارتقییای سییالمت جسییم و روان
دانشجویان

هدف کمی
سال96
سال 95

رئوس فعالیت ها
.1

اطالع رسانی آئین نامه انتخاب دانشجوی نمونه

.2

ترویج و تشویق دانشجویان برای شرکت در کارگاه ها

.1

شناسایی و معرفی دانشجویان نیازمند

.2

ترویج فعالیت ها و تشویق دانشجویان برای حضور در کارگاه ها
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هدف کالن: 5ستوسعه زیر ساخت ها و مدیریت منابع س
هدف عملیاتی :1ارتقای  50درصدی وبگاه
ردیف

1

اقدامات
تیییدوین سیاسیییت هیییا و
سییییاماندهی راهکارهییییای
اجرایییی بییرای ارتقییاو وبگییاه
دانشکده
فییراهم سییازی زمینییههییای
افزایش مراجعه به سایت

2

هدف کمی
سال 95
سال96

رئوس فعالیت ها
.1

اطالع رسانی در مورد ضرورت ارتقای شاخص مزبور

.2

ترویج آئین نامه و ضوابط مربوط

.3

به روزآوری وبگاه دانشکده

.4

تشکیل کمیته  ITدانشکده و برگزاری جلسات مستمر

.1

پیگیری ایجاد صفحه شخصی ( )home pageبرای اعضاو هیات علمی و دانشجویان دکتری و پسا دکتری و بروز رسانی
رزومه ها به دو زبان فارسی و انگلیسی

.2

معرفی لینا سایت دانشکده در وبگاه سایر دانشکده ها و سازمان های مرتبط و تعامل مجازی و وبگاهی با آنان

.3

تدوین سازوکار الزامی نمودن انعکاس فعالیت های اساتید در وبگاه دانشکده

.4

بارگذاری اطالعات گروه های آموزشی

.5

بارگذاری کلیه اطالعات دانشکده(آموزشیز پژوهشیز فرهنگی و دانشجویی)

.6

بارگذاری چکیده انگلیسی مقاله های سه سال اخیر اساتید در سایت دانشکده

.7

ترغیب و تشویق اعضای هیات علمی دانشکده و دانشجویان تحصیالت تکمیلی به منظور بارگذاری محتوا بر روی وب و
استفاده از ایمیل دانشگاه

.8

چند زبانه کردن وبگاه ها

.9

ارائه خدمات الکترونیکی مثل کتابخانه یا ثبت نام دانشجویان

 .10ارایه گزارش از عملکرد گروه ها و دانشکده در این زمینه

3

4

بیییه کیییارگیری و رعاییییت
استانداردهای  SEOییا بهینیه
سیییازی بیییرای موتورهیییای
جستجو در پیاده سیازی فنیی
و محتوایی
ثبییت اعضییای دانشییکده در
 googleScholarو بروزرسییییانی
مستمر اطالعات پروفایل

.1

رعایت مالحظات فنی و مشاوره فنی برای افزایش رنکینگ سایت ( انتخاب نام مناسب برای هر صفحه از سایت که مرتبط
با موضوع صفحه بوده و با کمترین تعداد کلمات باشدز ز انتخاب کلمات کلیدی مناسب هر صفحه ز افزایش تعداد صفحات
وبز افزایش تعداد ارجاعات لینکی و سبا بودن صفحات )

.2

یکسان نمودن نام دامنه ( )Domainسایت اصلی دانشکده و همه وب سایتهای متعلق به دانشکده

.1

تدوین سازوکار جهت الزامی نمودن عضویت اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در google Scholar

.2

ت شویق و تبیین جهت افزایش تعداد مقاالت پر ا ستناد ( )Citationاع ضای هیات علمی و دان شجویان تح صیالت تکمیلی
جهت باالبردن رتبه دانشگاه در شاخص (PRESENCEمیزان حضور  )%10و ( EXCELLENCEمیزان برتری )%30
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هدف کالن :5توسعه زیر ساخت ها و مدیریت منابع -ادامه
هدف عملیاتی :2توسعه منابع انسانی
ردیف

1

2

3

اقدامات
توانمنیییید سییییازی منییییابع انسییییانی
(هدفگییذاریز نیازسیینجی و برنامییهریزی
مسیییتمر آموزشیییی اعضیییای دانشیییکده
منطبق با برنامه راهبردی دانشگاه)

هدف کمی
سال 95

رئوس فعالیت ها

سال96

 .1اطالع رسانی تقویم آموزشی
 .2معرفی افراد واجد شرایط به دوره های اموزشی

بسترسییازی بییرای طراحییی و اسییتقرار
میییییییییدیریت اسیییییییییتعدادها و
جانشین پروری

.1
.2

اطالع رسانی در مورد اقدام و فعالیت های مربوط
استفاده از خزانه استعدادها در صورت لزوم

تدوین نقشه جامع نیروی انسانی

.1

برآورد نیازهای جذب یا جایگزین کارشناسان در افق  5ساله
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 -5تسری برنامه راهبردی و عملیاتی به سطوح پایین تر (گروه های آموزشی ،دانشکده ها و پژوهشکدهها)

مائ هو ستصل ستررت ستخ ت سکال سباسعی هسمعاهن سخاسهسم ررر سخاستر استماسرنا سم
تد تمامسکال سهستخ سفعاهو سخااسبرح ستبسر سخاستتسباساتن
ع ل راساتن

هسخاسهسزدهخ

تصل اسهتح خا سرژااس ل

هسخاسراسزدهخ

ستر ساتستررت س

هسخاسهتآ تتسن ار استماس ج وعس

هسخااسع ل راسمعاهن ساتستد تمسمرب تس ل سم ن اتسباستر س ر و سمعاهن سخا س
سم سن ن سکاسباس تسکل ستم تسمرب طسباسروارژه تت سهستع ارسنظاتمسبرس ا س

تخ ت سکال سهسع لوا ستتسبرعی هسح تخ ساتن تسض

سر سکاسم

ستر ستنجامسبرح ستد تماماسنژاردسمرب طس

هستخ سفعاهو سخا سم رتاسماژلرمستع ارسخ اخ ه سباسراررسمعاهن سخاسهسم ررر سخاسبان اساتستر سص تمسنورس
مائ هو سنیار س ا ستد تمامسهسفعاهو سخاسبرسعی هسمعاهن سمرب طسم سبان تس س
باسخ و سم تراسمائ هو سارژواب سباستخ ت سک

ساتسناح

سخا سم ه سنورسباسعی هسرنا ستر تساتسعو سحارس

نوع ستر سکاسع ل راساتن هاهساتسخرسخ ف سراسناحص سنژوجاس ج وعسهس لهو سع ل راس ام سهتح خا ستررتر س
وآرههسخا سرم بن اساتن

هسخاسهسزدهخ

باس تسکل ستد تمامسنژاردسهسناح
ن اسب

هسخایستر تس س
سخاسهستخ سفعاهو سخا سم تجساتسر تهرسدنل ستتسم س ت سباساهسآرههس

سن ا:س س

1ت ااتاتا شرایج شو شت تاول :ستد تما سکا سرط گ ستررتر سبا سر سخا س سرن ا سب اه سه سم س ت سر سخا ستت سررس
مائ هو خا سهتح خا ستررتر سدرتتساتتااسباستر س ر و سناح
تن اسدابلس ع و سباسآرههسخا سرم بن اساتن

هسخاسهسزدهخ

سخار سکاسباسص تمسررتناس عرروسن هس
هسخاستر تس

2ت ااتاتا شجتیت:شم تتا سکاسبرت ستههو سباتساتسرطحساتن هاهسص تمسم سآورا؛سمثلساهتهسخا سمجاب سراس
ربتااسمژ ه سماژ و سر سخاسبرسعی هسمعاهن سخا سرژاا ستر اسه تس ا سناح
ما هاسهس ام ساتن
س
س
س
س
س

هسخاستتساتسبرسن

سآوراسباسعی هسمعاهن سخاستر تسس

سخار سکاس ع تاسر سخاس
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باستره س هاهوراسبرترها سره هرسنظهامسحهاک وژ اسخهرسآهرههسرم بنه سبرنامهاستتخنهرا سهسع لوها سحه استتس
ه هر سکههراهاسمعاهن ه سخهها ساتن ه
ع لوهها ساتن ه

هسخههاسر سخههاستتس لهو ه سن ه اهسهسنژوجههاسبههاسص ه تمسبرنامههاستتخنههرا سهس

هستتترههاسم ه سن ه ااسمرکههرستتبرههاب سهسزههار سع ل ههرااسبرنامههاسمرب ه تستتسبههاسص ه تمسماههژ رس

م ه تاسترههو آ سدههرتتساتاهسهسآههرتتشسع ل ههراسخههرساتن ه

هسبههرستر ه سترهها اس یوههاسهستتترههاسح تخ ه سن ه تستمههاسس

بههرت س اههیولسفررر ه س ه هر سبرنامههاستتخنههرا سهسع لوهها ساتسرههطحسآههرههسخهها سرم بن ه اساتن ه
زدهخ ه

هسخههاسفههرمسر اهها س رتح ه سن ه هسهساتستحژوههاتسرنهها سدههرتتسم ه سآوههراتسض ه سر سکههاساتسخههرسخ ه

کههال سهسع لوهها اسهتح ه خا ستررتر ه سم ه س تن ه سبرنامههاسخهها سح ه استتسبههرت سرههارسرههات سم ه
برتر ه سخهها سم ه ما سحههاک ستبستر ه ستر ه سبههرت س ا ه س«اهووتافشتر و

اتن ه

س

سک ه تس

»ستکثههرسآههرههسخهها سرم بن ه سهس

هسخههاسم ه س تن ه ستر ه سبرنامههاسهسفههرمس رتح ه سن ه هستتسمههالکسع ههلسدههرتتساخ ه تستمههاستآههرستد ه تماماس

نژههارداسنههاح
زدهخ هه

هسخههاسهس

سخههاسهستخ ه سفعاهو ه سخههار سکههاسم هر ن سبههاسح ه بهسفعاهو ه سخهها سهتح ه ستررتر ه سحهها

هخههاس–سننانهه اسمهه س تن هه سر سخههاستتستبسبرنامههاسحهه اسحهه

حهه اسمهه تتاسر رهه

سبههاسر سبوافرتر هه تسخ ه ههو سبرحهه سنههاح

سک هه سهسبرحاهه سماخوهه سمیم ترهه س
سخههاسم هه سترهه ساتساتن هه

ارههژواب سننان ه اسمثههلساترم ه سح ه مامسربمار هههاخ اساتستر ه نههاسم ه تتاس صههواسم ه سن ه اتسنههاح
ن ااسهه ساتسرژ سخ

سک

سح س ورهسآ تنژاسن ات س
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س–سمههثالتس

هست سدابههلس
سح ه

س

