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 جستار گشایی 

بین ترین کارشناسان نیز تحول و تطور است که خوش  ،این روزها، دنیا با چنان سرعتی در حال تغییر

 تابند.  ها و سازوکارهای قبلی برای برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه توسعه را بر نمی استفاده از روش

ها و  ای در سازمان تغییرات بنیادین در دنیای امروزی الزامات جدیدی را برای سیاستگذاری حوزه توسعه

 است.   نهادهای مختلف را فراهم آورده

های  های سنتی به روش ای جامعه را از روش ریزان توسعه  برنامه  لزامات در گام نخست تغییر رویکرداین ا

ها را به سوی عملکردی بهتر و  استفاده از برنامه راهبردی سازمان نوین در پی داشته است و از این منظر

 متناسب تر با شرایط و تغییرات محیط رهنمون می سازد. 

های عملیاتی یک سازمان و نهاد را در   ها، اهداف و زنجیره ی را الگو و طرحی که سیاستراهبرد یا استراتژ

 کنند. نماید تعریف می کلی و به هم پیوسته بایکدیگر تلفیق می ،قالبی جامع

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی در کشور  با توجه به تغییرات بنیادین و اساسی در حوزه

 نماید.  عی آن برای دانشگاه سمنان، تدوین برنامه راهبردی در دانشگاه سمنان نیز اجتناب ناپذیر میو نتایج تب

باشد که با بررسی دقیق و  گردد، برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه سمنان می آنچه در ذیل تقدیم می

ا در راستای تدوین ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف ر های بیرونی و درونی، فرصت شناخت محیط

 است.   های موثر و پویا پیش بینی نموده استراتژی

به تدوین برنامه راهبردی دانشگاه پرداخته و با  ، جلد اول این برنامه با به کارگیری روش های علمی موجود

 ،ذی نفعان و نقش آفرینان دانشگاهی راهبردهای مختلف آموزشی ،به کارگیری نقطه نظرات ارزنده خبرگان

مزیت محور و نیاز محور  ،فرصت محور ، متوازن ،فناوری و ساختار را در راستای توسعه همه جانبه ، پژوهشی

 را احصاء نموده است. 

( مورد نیاز برای تحقق Action Planبا مطالعه دقیق مو ضوعی به برنامه های عملیاتی )، جلد دوم این برنامه

، دانشجویی ،پژوهشی و فناوری، وزه های مختلف آموزشیاستراتژی ها و راهبردهای تعریف شده در ح

برنامه های عملیاتی هر یک از دانشکده های دانشگاه  اداری و مالی پرداخته و نهایتافرهنگی و اجتماعی و 

 سمنان نیز به دقت تدوین شده است. 

جناب ، انشگاه سمناندو ارجمند  ریاست محترمو مشفقانه تدوین این برنامه تنها با حمایت های همه جانبه 

جناب آقای دکتر علی حقیقی اصل امکان  ،هنر بخش و قائم مقام ارجمند ریاست دانشگاهعباس آقای دکتر 

 پذیر گردید. 
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  : کمیته راهبردی تدوین این برنامه

 پرویز کشاورزی آقای دکتر  محمدیان رضا حمید آقای دکتر  

 . سعدالدینسیف ا. آقای دکتر  مسعود نصیری  آقای دکتر 

 سعید محمدیان آقای دکتر  علی محمد کافی  آقای دکتر 

 گل محمدیبهروز آقای دکتر  علیرضا عرفانی  آقای دکتر 

 جواهریعباس  آقای دکتر علی اکبر امین بیدختی آقای دکتر 

 

امتنان را  سعی مشکور در به انجام رسیدن این پروژه مبذول داشتند که از تمامی این عزیزان کمال سپاس و

 دارد.
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 عاریف و مفاهیمت

 "معرفی اجزاء فرآیندهای مدیریت استراتژیک  "

های مختلف فرایند مدیریت استراتژیک  فرهنگ و ادبیات برنامه ریزی، مدیریت و استراتژی آکنده از مدل

ن فرایند می پردازد. جهت های ای های متفاوتی به تدوین و راهبری فعالیت است که هر کدام به روش

های مختلف برنامه ریزی استراتژیک و اجزاء هر کدام ابتدا مروری اجمالی بر  آشنایی هر چه بیشتر با مدل

های فرایندی متداول را  اجزاء مطرح شده در فرایندهای برنامه ریزی خواهیم داشت و در ادامه برخی مدل

های برنامه ریزی استراتژیک که از اهمیت  رخی از اجزاء مدلمعرفی خواهیم نمود. با عنایت به این موضوع ب

و کاربرد بیشتری برخوردار هستند به ترتیب ذیل مورد اشاره قرار خواهیم داد تا درک و فهم مشترکی نسبت 

 به هر یک از این اجزاء فراهم شود.

 

 ماموریت / رسالت: – 1 

مانند دانشگاه( در جامعه بر نقشی که یک مجموعه ) وجودی و یا بنا به تعریف، رسالت عبارت است از فلسفه

 عهده گرفته تا با ایفای آن، خدمات مورد نظر را ارائه دهد و نیازهای جامعه را برآورده سازد. 

 

 چشم انداز: -2

چشم انداز یا دورنما، توصیفی است از شرایط آینده سازمان و به عبارت دیگر، تصویری است از وضعیت 

های خود دست یافته باشد. بدین ترتیب توجیهی روشن، مشخص و  که به اهداف و استراتژیسازمان، زمانی 

شود و امکان موفقیت سازمان با تصویر  قابل دفاع از اینکه چرا و چه انتظاری از سازمان می رود حاصل می

همه  ازمان، طرف دیگر توافق به آینده س روشنی که از آینده آن بدست می آورند محتمل تر خواهد شد. از

 فراهم می سازد.  نیروهای مجموعه را همسو و هم جهت ساخته، آرمان مشترکی را بین اعضاء مجموعه 

 

 ها: ارزش -3

های سازمانی زیربناهای فرهنگ سازمانی می باشند. یعنی چیزی که شرط بقا و رشد سازمان است و  ارزش 

ها و رفتار در  ان رهنمودهایی جهت تصمیم گیریها بوده و بعنو به عبارت دیگر اصول و راهنمای سازمان

ها و ماموریت  ها همان بایدها و نبایدهای سازمان هستند که آرمان سازمان مورد توجه قرار می گیرند. ارزش
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گیرد. لذا در  سازمان بر مبنای آنها تدوین می شوند و چشم انداز مطلوب سازمان در این راستا شکل می

 های سازمان. باشد نه ارزش می کند ماموریت سازمان می شرایط متغیر آنچه تغییر

 

 شناخت و تحلیل محیط داخلی/خارجی: -4

شود. شناخت صحیح عوامل  های سازمان در بستر دو محیط داخلی و خارجی آن انجام می مجموعه فعالیت

مک خواهد کرد. تاثیرگذار محیط، تیم برنامه ریزی را در یافتن راهبردهایی که سازمان را متحول سازد ک

معموال شرایطی که بر سازمان احاطه داشته و بر آن تاثیر می گذارد از نظر نحوه تاثیر گذاری به دو دسته 

 تقسیم می شوند:

 شرایطی که به طور مستقیم و از درون سازمان تاثیر دارند. –الف 

 شرایطی که در سطح کالن و از بیرون سازمان اثر می گذارند. –ب 

س عوامل داخلی یا درونی، عواملی هستند که در درون سازمان وجود داشته و از نظر اداری و بر همین اسا

رسمی تحت کنترل سازمان می باشند. همچنین عوامل خارجی یا بیرونی نیز عواملی هستند که خارج از 

 رند. کنترل سازمان بوده، و اما به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر عملکرد سازمان تاثیر می گذا

شناسایی و تجزیه و تحلیل هر یک از عوامل داخلی و خارجی سازمان منجر به تهیه فهرست نقاط قوت و 

ها )ناشی از تجزیه و تحلیل   ها و تهدید ضعف )ناشی از تجزیه و تحلیل عوامل داخلی سازمان( و فرصت

 عوامل خارجی سازمان( خواهد شد. 

صورت انجام یا داشتن آن از امتیاز مثبت و توانایی قابل مالحظه (: موردی است که سازمان در Sنقطه قوت )

 ای برخوردار خواهد شد.

(: موردی است که سازمان در صورت انجام یا داشتن آن از امتیاز منفی و عدم توانایی Wنقطه ضعف )

 برخوردار خواهد شد.

مثبت رشد خواهد داد و  (: پتانسیل نهفته ای است که بهره گیری از آن سازمان را در جهتOفرصت )

ای است که  ای برای سازمان خواهد داشت. به عبارت دیگرمنفعت بالقوه استفاده از آن مزایای قابل مالحظه

 است.   عوامل بالفعل شدنش هنوز بوجود نیامده

شود. به عبارت دیگر  (: برعکس فرصت، عاملی است که مانع حرکت، رشد و بالندگی سازمان میTتهدید )

 ای است که عوامل بالفعل شدنش هنوز به وجود نیامده است.  القوهضرر ب
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 ذی نفعان:  -5

شود که به نوعی نسبت به عملکرد سازمان دارای منافعی  به آن گروه از افراد حقیقی و حقوقی گفته می

 هستند و لذا عالقه آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

 

 رقبا: -6

 ی هستند که حداقل در یکی از اهداف با سازمان وجه اشتراک دارند.های آن گروه از افراد و سازمان

 

 مشتریان: -7

 مشتری شخصی است حقیقی یا حقوقی که متقاضی دریافت خدمات و محصوالت سازمان است.

 

 تامین کنندگان: -8

ن می هایی هستند که با تامین منابع برای سازما  ها و سازمان  تامین کنندگان شامل آن گروه از شرکت

 توان به منابع مالی، مواد، نیروی انسانی، علمی و امثالهم اشاره نمود. پردازند. از این جمله می

 

 وظایف / مقررات: -9 

منظور از وظایف، امور متناسب با حوزه فعالیت سازمان است که از جهت منطقی، انجام آن امور می تواند به 

غیر رسمی قابل تفکیک است. منظور از وظایف رسمی، عهده آن سازمان گذارده شود و به نوع رسمی و 

که از جانب مقامات باالتر به مجموعه مورد نظر ابالغ شده است. وظیفه غیر رسمی نیز  وظایفی است

 شود.  ای است که به سازمان ابالغ نشده، ولی تحت شرایط خاصی توسط سازمان انجام می وظیفه

یی است که سازمان در اجرای وظایف خود در جهت محقق سازی ها منظور از مقررات نیز بایدها و نباید

 ماموریت و اهدافی که برای خود متصور است، باید به آنها پایبند باشد.
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 های استراتژیک: موضوعات و حوزه -11

منظور از تعیین موضوعات استراتژیک، توان شناسایی موضوعات استراتژیک مبتال به سازمان، به منظور یافتن 

 باشد.  راتژی مناسب برای دستیابی به اهداف مطلوب و تحقق رسالت سازمان میاست

 

 ماهیت استراتژی: -11

منظور از ماهیت استراتژی، جوهره حرکت و عمده ترین استراتژی است که ماهیت و چگونگی حرکت سازمان 

هیت استراتژی یک را جهت محقق سازی ماموریت و اهدافی که برای خود متصور است نمایان می سازد. ما

در قالب راستای توسعه، ثبات و یا کاهش ) های استراتژیکی است که در سازمان به صورت متداول حرکت

 شود. استراتژیهای جزئی تر( و یا تلفیقی از توسعه، ثبات و کاهش به مرحله اجرا گذاشته می

 

 تدوین استراتژی: -12

س مدلسازی موضوع مورد نظر در قالب یک ماتریس و یا تدوین استراتژی، تعیین متغیرهای استراتژیک و سپ

مدل تصمیم گیری است که منجر به اتخاذ تصمیم و یا راهبرد مبنی بر تعیین ماهیت استراتژی اصلی 

گردد. این اقدام کمک می کند تا بتوان چگونگی تحقق اهداف و تعامل سازمان با محیط را با  سازمان می

 راتژی اصلی تعیین نمود.ترین ماهیت است انتخاب مناسب

 

 انتخاب استراتژی اولویت دار: -13

ها باید برحسب درجه اهمیت هریک اولویت خاصی را برای آنها قرارداد. درعین حال   پس از تدوین استراتژی

نفعان نیز برگزید. در ادامه به منظور  آنها را بر مبنای معیارهای مطلوبیت از نظر انتظارات جامعه و ذی باید

های استراتژیک موجود مورد  رای اثربخش استراتژی باید فرایندهای اجرای را برای شناخت امتیازات راه کاراج

 بررسی قرار داد. 

 

 اهداف کیفی و اهداف کمی / سالیانه: -14

توان جهت حرکت و به کمک اهداف کمی مقدار حرکت را در واحد زمان مشخص  به کمک اهداف کیفی می

 ساخت.
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ها در   های مورد نظر سازمان طی یک دوره یک ساله، اینگونه هدف  نتیجه :ازلیانه عبارتند های سا هدف 

یات بیشتر و عملیاتی تری را در بر می گیرند و باید دارای ئراستای اهداف بلند مدت مطرح شده و جز

 های خاص زیر باشند: ویژگی

 باشند.   مطالعه شده (0

 باشند.  صراحت داشته (2

 د.باشن  محاسبه شده (0

 مربوط به مدتی معین باشند. (4

 های معین باشند. متکی بر هزینه (2

 واقع گرا باشند. (8

 دربرگیرنده راه حل های عملی باشند. (1

 ها هماهنگ باشند.  با اهداف کالن و سایر برنامه (1

 های الزم باشند. شامل فعالیت (3

 باشند.  توالی و استمرار داشته (01

 متناسب با قدرت اجرایی باشند. (00

 نظر و مشورت مجریان باشند. با (02

 قابل نظارت، ارزیابی و کنترل باشند. (00

 

 پیاده سازی استراتژی: -15

های اولویت دار، نوبت به اجرای آن می رسد. برای این منظور سازمان نسبت به   پس از تعیین استراتژی

معین و با تخصیص منابع های مشخص و عملیاتی در یک دوره زمانی   ها و برنامه تبدیل استراتژی به طرح

 مشخص، اقدام می نماید. 
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 سیاست و خط مشی / روش و رویه / دستور: -16

 ه است. وضع چارچوبپس از مشخص شدن استراتژی اولویت دار که مشخص کننده راه اصلی حرکت مجموع

ای بعدی اختیار برای تصمیم گیری مدیران میانی به منظور تسهیل در تصمیم گیریه هایی جهت تفویض 

های اجرایی از   ها که برای مدیران حوزه  )ضمن اعمال نظرات مدیریت عالی( ضروری است. این چارچوب

 ها نامیده می شوند.  جهاتی محدودکننده و از جهاتی راهنما هستند، سیاست

 خط مشی نیز عبارت از یک راهنمای عمومی جامع و مشروح شامل یک سلسله ضوابط، مقررات و قواعد کلی

ها، انجام وظایف، اقدامات و عملیات هر یک از افراد سازمان، بویژه مسئولین و مدیران و  در تصمیم گیری

سرپرستان در قلمرویی کامال محدود برای رسیدن به هدف یا اهداف نهایی است. به طور خالصه قواعد انجام 

 نامند. کار در یک سازمان راخط مشی می

ها است و در واقع ترتیب دقیق و  نظم برای اجرای سیاستها و خط مشیرویه به معنی ترتیب و روشی م 

های الزم بر حسب تقدم و تاخر و توالی زمانی برای دستیابی به یک هدف معین  مشروح کلیه فعالیت

 باشد. می

های خاصی  ها و اقدام  روش حاکی از جزئیات نحوه انجام هر فعالیت است و سرانجام دستور شامل فعالیت

 گیرد.  که به درخواست مسئولین مافوق صورت میاست 

 

 کنترل و ارزیابی استراتژی: -17

فرایند تدوین استراتژی بیشتر جنبه ذهنی دارد و مبتنی بر سعی و خطا است. لذا نخستین ارزیابی و آزمون 

ارت و کنترل های نظ واقعی استراتژی تنها پس از پیاده شدن آن امکانپذیر است و این امر مستلزم ارائه روش

توسط مدیریت است، تا اطمینان حاصل شود که برنامه استراتژیک به نحو مطلوبی در حال اجرا و پیاده سازی 

 است.

های  در این میان کنترل عملیاتی، فرایند کسب اطمینان از این است که عملکرد سازمان منطبق با برنامه

 بی مفروضات برنامه در طول مدت اجرای برنامه است.تعریف شده باشد، در حالی که کنترل استراتژیک، ارزیا

 

 اندازه گیری عملکرد: -18

اندازه گیری عملکرد، تحلیل فاصله و لزوماً ایجاد حرکتی اصالحی، اطمینان از دستیابی به اهداف و 

راهبردهایی است که در طول برنامه تنظیم شده است. در این حرکت بصورت مستمر نسبت به تجدید نظر و 
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ها و نتایج برنامه،  زبینی عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر اقدام شده و پس از ارزیابی کارایی و اثربخشی خروجیبا

 شود.  نسبت به اصالح و بازخورد و تعدیل برنامه اقدام می

 

 نهادینه سازی استراتژی: -19

ره سازمان مالحظه و آثار آن اینکه راهبردها باید نهادینه شوند، به این معنی است که در تمام عملیات روزم

های اجرایی آن بر عملکرد سازمان  توان نسبت به تاثیر راهبردها و برنامه تسری یابد و تنها به این ترتیب می

 امیدوار بود. 

 

 برنامه ریزی عملیاتی: -21

و پیاده  تقسیم اهداف بلندمدت به اهداف با طول زمانی کوتاهتر، برآورد منابع مورد نیاز، تعیین و تنظیم

های تعیین شده  سازی برنامه خاص برای رسیدن به آن اهداف با استفاده بهینه از منابع و بر اساس استراتژی

 باشد.  می

 

 بودجه بندی: -21

بودجه بندی، تمرکز عملیات حول محور مالی است که دامنه برنامه ریزی آن کوتاه و به مدت یک سال و 

 ها طی دوره برنامه ریزی است. هاساس آن پیش بینی درآمدها و هزین

 

 فرهنگ استراتژیک: -22

موقع را در مقابل تغییرات و ه فرهنگی است که وجود حاکمیت آن در سازمان، قابلیت واکنش مناسب و ب

های دارای فرهنگ استراتژیک، ضمن داشتن نگرش بلند مدت، به  شرایط محیطی افزایش می دهد. سازمان

 کنند. سازمان توجه دارند و برای برتری تالش می هر دو عامل درونی و برونی
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 شناخت محیط درونی   -1

شناخت محیط درونی دانشگاه سمنان مد نظر قرار گرفته است. براین اساس  درقسمت اول این پروژه

 out(، بروندادها )Processes(، فرایندها )inputsهای مختلف محیط درونی شامل درون دادها ) حوزه

puts( و بازخوردها )feedbacks مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. یادآوری این نکته ضروری است که )

 های مختلفی دارند و در مجموع هفت زیر بخش: چهار حوزه تعریف شده زیر بخشهر یک از 

 ها حوزه اهداف و برنامه -0

 حوزه منابع انسانی   -2

 حوزه ساختار و فرایند  -0

 حوزه فرهنگ و قوانین  -4

 حوزه بودجه و اعتبارات  -2

 ها  حوزه ارتباطات، روابط و همکاری -8

 حوزه عملکرد -1

  آموزشی 

  پژوهشی 

  دانشجویی 

 ررسی قرار گرفته است. مورد ب

 

 روش شناسی شناخت محیط درونی دانشگاه سمنان -1-1

 سازمانی درون محیط مطالعات. الف

 ،ها شایستگی ،ها قابلیت، پـایه یها دارایـی شـامـل، ارزش بـا مـنـابـع از ای مـجـمـوعـه ،سـازمـانـی با هـر

 :پردازد می خدمات یا کاال تولید به خود فعالیت فرآیندهای

 :شود می زیر بعد چهار شامل منابع این، سیستمی نگاه از

 دروندادها (Inputs) 

 فرآیندها (procces) 

 بروندادها (outputs) 

 بازخوردها (Feed backs) 

 یها بخش و سازمان کالن سطح در چهارگانه ابعاد این مطالعه، سازمان درونی محیط مطالعه در، بنابراین

 .است ضروری آن اصلی
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 یا قوت نقاط حاوی توانند می که سازمانی درون شرایط یها  زمینه تـرین مـهـم از بـرخـی، اساسـ ایـن بـر

 :از عبارتند باشند ضعف

 شده تعیین اهداف و انداز چشم، موریتمأ، رسالت 

 آن یها ویژگی و سازمانی ساختار 

 به و زمـانـدهـیسـا، گـزیـنـش، جـذب)انسانی  منابع مدیریت نظام و سازمان انسانی منابع ساختار 

 ...(و خدمت جبران و نگهداری نظام، بهسازی و آموزش، کارگیری

 و نظارت، رهبری و انگیزش، سازماندهی، ریزی برنامه) سـازمـان رهـبـری و مـدیـریـت فـرآیـنـد 

 ...(و کنترل

 کیفیت، سازمان )توالی موجود فرهنگ با مطلوب فرهنگ همپوشانی ضریب و سازمانی فرهنگ ،

 ...(.نیاز مورد منابع تناسب، پشتیبانی و آماد، کمیت

 سـازمـان اجـتـمـاعـی سـرمـایـه (SocialCapital )عـمـق و سـطـح کـیـفـیـت، کـمـیـت شـامـل 

 .سازمان اصلی یها بخش و ای وظیفه واحدهای عرضی و طولی ارتباطات وها  تعامل

 اجزای اطالعات   پردازش و دآوریگر یها سیستم) سازمان اطالعات و دانش مـدیـریت نـظـام 

 (. سازمان

 ها فعالیت و خدمات واحدها،... و موضوعی و جغرافیایی پراکنش 

 آن جذب و تخصیص نظام و مالی منابع 

 از برخی. جست سود متنوعی یها روش توان از می ها سازمان درونی و کلیدی عوامل شناخت و مطالعه برای

 :است زیر شرح به روشها این

 .گذشته با فعلی عملکرد مقایسه و سازمان پیشینه در اصلی رخـدادهای و رونـدهـا مـطـالعـه ـ الف

 (Bench Marking) اصلی حریفان و رقبا با سازمان مقایسه روش از استفاده ـ ب

، مشتریان) سازمان خدمات یا کاال کنندگان دریافت ویژه به، نفعان اسـتـراتـژیک ذی از نـظـرخـواهـی ـ ج

 ...(و بانمخاط

 یا و علمی یها  تئوری و نظریات در شده ابراز) موفقیت کلیدی عوامل با سازمان موجود وضع مقایسه ـ د

 (مربوط متخصصان و نظران صاحب های دیدگاه

های هفت گانه فوق دردانشگاه سمنان درگام نخست وضعیت موجود به  به منظور بررسی هر یک از حوزه

و با نگاه عارضه یابی )بررسی مسائل و مشکالتی که به نوعی قابلیت حل شدن  دقت مورد بررسی قرار گرفته

 توسط مدیریت دانشگاه را داراست مورد ارزیابی قرار گرفته است.(
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 های مختلف محیط درونی دانشگاه سمنان  حوزه -1-2

رار خواهد های مختلف هفت گانه محیط درونی دانشگاه سمنان مورد تحلیل ق  در این بخش هر یک از حوزه

 گرفت.

 ها  حوزه اهداف و برنامه -1-2-1

. میگذرد سال 41 از بیش کرد، آغاز را خود فعالیت سمنان شهر در عالی آموزش مرکز اولین که زمانی از

 این. شد بنا سمنان در 0020 سال در عالی آموزش مرکز اولین عنوان به «سمنان تکنولوژی عالی مدرسه»

 211 با کاردانی رشته 1 در مربع متر 2.111 بر بالغ بنایی زیر با  امنایی، هیئت صورت به عالی آموزشی مرکز

. داشت ادامه اسالمی انقالب پیروزی تا صورت همین به مرکز این فعالیت. کرد آغاز را خود فعالیت دانشجو

 همین در. شد گرفته عالی مدرسه این فعالیتهای گسترش به تصمیم که بود اسالمی انقالب پیروزی از پس

 0081 سال در نسبی توسعه با و پذیرفت دانشجو عمران و الکترونیک کارشناسی رشته دو در مرکز این راستا

 گسترش با مجتمع این که بود سالی 0012 سال نهایتاً و شد تبدیل «سمنان عالی آموزش مجتمع» به
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 به دامپزشکی و دبیر تربیت مهندسی، های  دانشکده افتتاح جمله از خود های فعالیت چشمگیر و ملموس

  یافت. ارتقاء «سمنان دانشگاه»

 111 از بیش داشتن با است آن فعالیت سالو چهارمین  چهلمین آغاز که 0038 سال در سمنان دانشگاه 

 و علوم پردیس و انسانی علوم پردیس پایه، علوم پردیس فنی، پردیس عناوین؛ با پردیس چهار فضا، هکتار

 رشد مرکز فناوری، و علم پارک یک فعال، پژوهشی گروه 0 آموزشکده، 0 و دانشکده 08 نوین، فناوریهای

 هیئت عضو 012(، الکترونیکی) مجازی های آموزش مرکز و( المللی بین) دانشگاهی پردیس فناور، واحدهای

 طعمق در رشته 12، ارشد کارشناسی رشته 013 ،ادکتر رشته 12 در  دانشجو 04.111 از بیش ثابت، علمی

 .است شده تبدیل ایران بزرگ های دانشگاه از یکی به کاردانی رشته 2 و کارشناسی

امنا بوده و رسالت تعریف شده برای آن آموزش و پرورش منابع انسانی کارآمد، پویا،  هیئتاین دانشگاه دارای 

  اثر گذار و توانمند در سه محو عمده آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی است.

های جدید و رویکردهای اخیر وزیر محترم علوم و تحقیقات و فناوری دانشگاه  ا لحاظ برنامهبنا بر این ب

 سمنان ضرورتاً باید به سمت دانشگاه های نسل چهارم یعنی دانشگاه های کارآفرین حرکت نماید. 

این  توان موارد ذیل را برای بر اساس آخرین راهبردهای تعریف شده در سطح کالن دانشگاه سمنان، می

 دانشگاه در نظر گرفت.

 

های جدید تعریف شده برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تغییر رویکرد دانشگاه  با عنایت به رسالت

ها از مؤسسات صرفا آموزش محور به دانشگاه های کار آفرین رسالت دانشگاه سمنان نیز به تربیت منابع 

آمد و تربیت دانش آموختگان با قابلیت کارآفرینی برای خود و دیگر انسانی با توانمندی اثر گذاری پویا و کار

 اقشار جامعه تغییر خواهد کرد.

 بر اساس آخرین ویرایش سند چشم انداز دانشگاه سمنان به شرح زیر تدوین شده است.

 

 چشم انداز دانشگاه سمنان 
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ایرانی دانشگاه سمنان به عنوان جامع  -راستای برپایی تمدن نوین اسالمی به قدرت الیزال الهی و در اتکالبا 

ترین مرکز پژوهش و آموزش منطقه مرکزی کشور دانشگاهی است در ردیف ده دانشگاه برتر کشور، دارای 

در  جایگاه اول علمی در بین دانشگاه های منطقه مرکزی کشور و جایگاه شاخص در بین دانشگاه های جهان

 های زیر خواهد بود: ی ویژگیافق این چشم انداز دانشگاه سمنان دارا

های تخصصی و مهارتی همراه با تقویت  برتر در کیفیت آموزشی برای تعمیق و گسترش آموزش -

 اخالق و معنویت، آزاد اندیشی و روحیه خالقیت در دانشجویان 

های مشترک با نهادهای علمی برتر ملی  برخوردار از ساختار اثر بخش همکاری بین بخشی و فعالیت -

 المللی وبین 

 ها و ابزارهای نوین مالی برای تامین پایدار منابع مالی  برخوردار از شیوه -

 برخوردار از سهم مطلوب در تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی  -

و نیازهای  اسالمی های مختلف علمی بر اساس مبانی  برخوردار از سطح مطلوب تولید علم در حوزه -

 بومی شامل: 

 های حوزه نفت و گاز، حوزه فناوری  ستیابی به نقش موثر در سطح ملی در علوم وفناورید

 اطالعات فناوری نانو

  مبتنی بر مبانی اسالمی  انسانیکسب چایگاه محوری در حوزه علوم 

 های فناوری دانشگاه   کسب درصد مطلوب از بازار ملی و بین المللی در اولویت 

 

 ها  رنامهعوامل موثر حوزه اهداف و ب

ها و به تبع آن بر راهبردهای  های انجام شده عوامل ذیل به عنوان عواملی موثر بر اهداف و برنامه با بررسی

 دانشگاه تاثیر گذار خواهند بود. 

 های آموزشی، پژوهشی، فناوری اداری و مالی و دانشجویی  ها و استراتژی همراستایی فرایندها برنامه

 های مصوب دانشگاه امهو فرهنگی با اهداف و برن

  علمی در به روز رسانی اهداف و  هیئتعلمی و غیر  هیئت اعضاءجلب حمایت کلیه کارکنان اعم از

 های دانشگاه برنامه

 های نظام مند پایش  ها در قالب برنامه نظارت و ارزیابی دوره ای و مداوم اهداف و برنامه 

 یری چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمّی های قابل احصاء و اندازه گ تدوین اهداف و برنامه 

  لحاظ شرایط و متغیرهای متعدد اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی و حتی امنیتی در بروز

 ها رسانی هوشمندانه اهداف و برنامه

 های دانشگاه های مشخص در مورد کلیه اهداف و برنامه اجرای برنامه ریزی شده در زمان بندی 
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 انسانی حوزه منابع  -1-2-2

بی تردید منابع انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه و رکن توسعه و رشد یک سازمان در نظر گرفته می شوند. 

قرارگرفته است. آنچه از  فعهتاکید بر حوزه منابع انسانی به جای حوزه نیروی انسانی از همین منظر مورد مدا

ها و افکار زاینده و پویا به جای نیروهای   با توانمندیمفهوم منابع انسانی به دست می آید تاکید بر نیروهایی 

 انسانی ایستا و فاقد هر گونه نو آوری و خالقیت می باشند. 

گاه سمنان به عنوان بزرگترین دانشگاه جامع استان سمنان و متولی نظارت و ارزیابی آموزش عالی کل نشدا

کیته بر منابع انسانی پویا و کارآمد امکان پذیر شود و ایجاد و حفظ این موقعیت جز با ت استان شناخته می

 نمی باشد. 

 

 علمی دانشگاه هیئت اعضاء

علمی تمام وقت  باالترین تعداد عضو  هیئتعضو  012با دارا بودن لحظه تدوین برنامه دانشگاه سمنان در 

ده است. در علمی استان سمنان را در بین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به خود اختصاص دا هیئت

سال گذشته این  02نفر بود ظرف   013علمی این دانشگاه  هیئت ءجمع کل اعضا 0011حالی که در سال 

 است.  نفر رسیده 012درصدی به رقم  241رقم با رشدی بالغ بر 

علمی در دانشگاه سمنان ما را به این نکته آشنا می سازد که تصمیم  هیئت اعضاءنیم نگاهی به سیر فزاینده 

 هیئت اعضاءای این دانشگاه همواره سعی خود را برای افزایش کیفی و کمی شاخص  ازان حوزه توسعهس

 اند.  علمی در دانشگاه به کار برده

%  02% استاد یار، 23% دانشیار، 21% استاد، 8علمی دانشگاه  هیئت اعضاءبه لحاظ تسهیم رتبه بندی شده 

 مربی و مربی  آموزشیار می باشند.

 

 32-38در سال تحصیلی علمی دانشگاه سمنان  هیئت اعضاء. ترکیب 0جدول 

 جمع مربی  استادیار دانشیار  استاد شرح

 012 21 201 12 22 عملی  هیئت اعضاء
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علمی  هیئت اعضاءعلمی در دانشگاه سمنان، تعداد  هیئت اعضاءیادآوری این نکته ضروری است به رغم رشد 

باشد؛ که به نظر می رسد نگاه ویژه ای  علمی دانشگاه تهران می هیئت عضاءاشگاه سمنان فقط یک چهارم دان

 برای افزایش و ارتقاء سطح کیفی و کمی این شاخص ضروری است.

 

 

 

 فعال مشغول فعالیت هستند. پژوهشی گروه 0یک آموزشکده ،، دانشکده 08علمی در  هیئت اعضاءاین تعداد 

 ها به شرح جدول زیر است. علمی در هر یک از این دانشکده هیئت ضاءاعترکیب 
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 32-38دانشکده های دانشگاه سمنان در سال تحصیلی  علمی هیئت اعضاء. ترکیب 2جدول 

 جمع  مربی  استادیار دانشیار استاد  دانشکده 

 3 1 1 0 1 آموزشکده دامپزشکی مهدیشهر

 0 1 0 1 1 پژوهشکده مواد 

 04 1 00 0 1 دانشکده دامپزشکی 

 01 1 28 0 0 دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی 

 22 2 01 1 2 اقتصاد و مدیریت و علوم اداری 

 41 3 20 2 0 آمار و علوم کامپیوتر ، ریاضی

 08 1 1 1 1 شیمی 

 02 1 1 2 2 فیزیک

 01 1 02 2 1 کویر شناسی 

 0 1 0 2 1 گردشگری 

 01 1 1 2 1 معماری و شهرسازی دانشکده

 02 2 1 4 0 مواد و متالوژی -مهندسی 

 03 4 22 1 0 مهندسی برق و کامپیوتر 

 01   1 2 4 مهندسی شیمی نفت و گاز 

 21 2 00 2 2 مهندسی عمران 

 22 0 00 8 2 مهندسی مکانیک

 0 1 0 0 0 نانوفناوری 

 2 1 0 0 1 هوا فضا

 04 0 1 4 1  علوم تربیتی و روانشناسی

 21 0 20 4 1 دانشکده علوم انسانی 

 4 1 0 0 1 علوم پایه 

 2 1 2 1 1 دانشکده مهندسی 

 24 03 4 1 0 هنر 

 2 4 0 1 1 سازمان مرکزی *

 012 21 201 12 22 جمع

در سازمان  ،اختار سازمانیازلحاظ س، علمی شاغل در گروه دروس عمومی هیئتمحترم  اعضاء ،با عنایت به ساختار سازمانی دانشگاه *

 تعریف می شوند. ،مرکزی دانشگاه سمنان

 

های دانشگاه سمنان نیز در نمودار زیر نمایش داده شده است.  علمی در دانشکده هیئت اعضاءترکیب 

آن  علمی و پس از هیئتعضو  41های آمار وعلوم کامپیوتر با  شود، دانشکده همانگونه که مالحظه می

 هیئتعضو  01با  خارجی های زبان و فارسی ادبیات دانشکدهپس از آن  و 03برق با  دانشکده مهندسی

علمی را به خود اختصاص داده اند. بر همین قیاس دانشکده های هوا و فضا و نانو  هیئت اعضاءعلمی باالترین 
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مترین عضو با ک ه مهندسی و دانشکده علوم پایه و پژوهشکده موادوهشکده مواد و دانشکدؤتکنولوژی و پ

 علمی در انتهای این دسته بندی قرار دارند.   هیئت

 

به صورت زیر   32-38  تا 11-10علمی دانشگاه سمنان از سال تحصیلی  هیئت  اعضاءروند تغییرات تعداد 

 . است  بوده

  0011-32بین سال های  علمی دانشگاه سمنان به تفکیک مرتبه علمی هیئت اعضاءتعداد  -0جدول 

 جمع  مربی  استادیار  دانشیار  استاد  حصیلی سال ت

0011 1 1 42 81 013 

0010 1 1 41 88 004 

0012 1 0 21 88 024 

0010 1 2 81 80 000 

0014 1 2 11 21 003 

0012 0 0 32 43 041 

0018 0 4 002 43 083 

0011 0 8 022 22 014 

0011 0 02 044 20 201 

0013 2 08 023 20 221 

0031 2 21 012 21 221 

0030 8 22 213 80 010 

0032 1 08 200 80 021 

0030 01 40 221 81 042 

0034 02 22 201 21 080 

0032 22 12 201 21 012 
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 نشان می دهد. 32تا  11های  علمی دانشگاه سمنان را در سال هیئت اعضاءنمودار زیر تغییرات تعداد 

 

علمی شروع کرده و هم  هیئتعضو  3سمنان فعالیت خود را با  اهشود دانشگ همان گونه که مالحظه می

است. هم چنین نکته قابل توجه این است که در طی سال   نفر رسیده 012اکنون این تعداد هم اکنون به 

علمی از روند افزایشی برخوردار بوده  هیئت اعضاءجذب  0032تا  0011های مورد بررسی یعنی سال های 

 است.

باشد.  با  علمی دانشگاه ها نسبت دانشجو به استاد می هیئتهای مهم در بررسی وضعیت   صیکی از شاخ 

های انجام شده و با در نظر گرفتن این موضوع که تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در سال مورد  بررسی

لذا نسبت  باشد نفر می 012علمی تمام وقت در همین  هیئت اعضاءنفر بوده است و تعداد  04.131بررسی 

 باشد. می01دانشجو به استاد در دانشگاه سمنان معادل 

 های دانشگاه است.  جدول زیر نشان دهنده نسبت استاد به دانشجو در دانشکده
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 32-38علمی دانشکده های دانشگاه سمنان در سال تحصیلی  هیئت اعضاء. ترکیب 4جدول 

 بت استاد به دانشجونس علمی  هیئتتعداد  تعداد کل دانشجو دانشکده 

 02 3 001 آموزشکده دامپزشکی 

 02 01 810 دامپزشکی 

 02 23 2،114 دانشکده علوم انسانی 

 42 02 810 علوم تربیتی و روانشناسی 

 01 41 0،204 آمار و علوم کامپیوتر  ، ریاضی

 08 04 218 شیمی 

 01 4 020 علوم پایه 

 04 0 04 علوم شناختی 

 01 08 234 فیزیک

 01 01 002 کویر شناسی 

 30 4 082 گردشگری 

 00 2 28 مهندسی انرژی های نوین 

 43 41 0،381 مهندسی برق و کامپیوتر 

 41 04 822 مهندسی شیمی نفت و گاز 

 02 28 131 مهندسی عمران 

 42 20 308 مهندسی مکانیک

 21 0 21 نانوفناوری 

 42 0 42 نفت 

 44 24 0،182 هنر 

 41 0 41 ضاهوا ف

 

 



 
 
 
 

انـگاه سمنـردی دانشـبرنامه راهب 00  

 علمی دانشگاه سمنان در سطح دانشکده  هیئت اعضاءمقایسه 

 تا 0011سالهایهای دانشگاه سمنان طی  علمی دانشکده هیئت اعضاءهای مربوط به تعداد و رتبه   داده
 در جدول زیر آورده شده است. 0032

 

  0011-32بین سال های علمی  علمی دانشگاه سمنان به تفکیک مرتبه هیئت اعضاءتعداد  -2جدول 

 جمع  مربی  استادیار  دانشیار  استاد  سال تحصیلی 

0011 1 1 42 81 013 

0010 1 1 41 88 004 

0012 1 0 21 88 024 

0010 1 2 81 80 000 

0014 1 2 11 21 003 

0012 0 0 32 43 041 

0018 0 4 002 43 083 

0011 0 8 022 22 014 

0011 0 02 044 20 201 

0013 2 08 023 20 221 

0031 2 21 012 21 221 

0030 8 22 213 80 010 

0032 1 08 200 80 021 

0030 01 40 221 81 042 

0034 02 22 201 21 080 

0032 22 12 201 21 012 

 

علمی در دانشگاه سمنان همواره روندی  هیئتمی شود روند جذب  نیز دیده 2که در نمودار همان گونه 

 . بوده استافزایشی 
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 است.  8علمی دانشگاه سمنان به تفکیک دانشکده نیز مطابق جدول  هیئت اعضاءهم چنین وضعیت فعلی 

 

 32-38های دانشگاه سمنان در سال تحصیلی  ترکیب اعضاء هیئت علمی دانشکده. 8جدول 

 جمع  مربی  استادیار دانشیار استاد  دانشکده 

 3 1 1 0 1 وزشکده دامپزشکی مهدیشهرآم

 0 1 0 1 1 پژوهشکده مواد 

 04 1 00 0 1 دانشکده دامپزشکی 

 01 1 28 0 0 دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی 

 22 2 01 1 2 اقتصاد و مدیریت و علوم اداری 

 41 3 20 2 0 ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 

 08 1 1 1 1 شیمی 

 02 1 1 2 2 فیزیک

 01 1 02 2 1 کویر شناسی 

 0 1 0 2 1 گردشگری 

 01 1 1 2 1 دانشکده معماری و شهرسازی

 02 2 1 4 0 مواد و متالوژی -مهندسی 

 03 4 22 1 0 مهندسی برق و کامپیوتر 

 01   1 2 4 مهندسی شیمی نفت و گاز 
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 21 2 00 2 2 مهندسی عمران 

 22 0 00 8 2 مهندسی مکانیک

 0 1 0 0 0 فناوری نانو

 2 1 0 0 1 هوا فضا

 04 0 1 4 1 علوم تربیتی و روانشناسی 

 21 0 20 4 1 دانشکده علوم انسانی 

 4 1 0 0 1 علوم پایه 

 2 1 2 1 1 دانشکده مهندسی 

 24 03 4 1 0 هنر 

 2 4 0 1 1 سازمان مرکزی *

 012 21 201 12 22 جمع

 

 

 

 

 ،آمار و علوم کامپیوتر ،دانشکده های ریاضی  ،0032که در سال   ودی شمشاهده م 8با توجه به نمودار 

علمی با مرتبه استادی را  هیئت اعضاءمهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی شیمی نفت و گاز بیشترین تعداد 

 به خود اختصاص داده اند. 
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 دانشجویان 

نفر دانشجو بیشترین تعداد دانشجو در بین دانشگاه ها و موسسات  04.131دانشگاه سمنان با دارا بودن 

 آموزش عالی دولتی و غیردولتی استان را به خود اختصاص داده است.

  32-38. تعداد کل دانشجویان دانشگاه سمنان به تفکیک مقطع تحصیلی1جدول 

 جمع کل نوبت دوم روزانه مقطع تحصیلی 

 000 22 80 کاردانی 

 038 38 011 ی ناپیوسته کارشناس

 3،210 0،220 8،122 کارشناسی پیوسته 

 0443 118 2،880 کارشناسی ارشد 

 201 018 002 دکترای حرفه ای 

 143 002 101 دکترای تخصصی 

 04،131 4،120 3،211 جمع ستون 

 

 

اسی ناپیوسته، % در مقطع کارشن0.03% در مقطع کاردانی، 1.1از تعداد کل دانشجویان دانشگاه سمنان 

حرفه  یادکتر% در مقطع 0.22% در مقطع کارشناسی ارشد و 24.48% در مقطع کارشناسی پیوسته، 82.11

 تخصصی مشغول به تحصیل هستند.  یادکتر% در مقطع 8.2ای و
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 آمده است.  1 تعداد کل دانشجویان دانشگاه سمنان به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی در جدول

 اد کل دانشجویان دانشگاه سمنان به تفکیک دانشکده و مقطع . تعد1جدول 
 

 دانشکده 
 دکتری تخصصی 

کل 

دکتری 

تخصصی 

(Ph.D) 

 ی حرفه ای دکتری

کل 

دکتری 

حرفه 

 ای 

 کارشناسی ار شد
کل 

کارشناسی 

 ارشد 

 کارشناسی 
کارشناسی 

 ناپیوسته 
 کاردانی 

 شبانه  روزانه  شبانه  روزانه  شبانه  روزانه  شبانه  روزانه  شبانه  روزانه    شبانه  روزانه 

   1     438 433 032 31 231 1     32 00 10 اقتصاد و مدیریت و علوم اداری 

 80 038 38 011 0   1     1     1     آموزشکده دامپزشکی 

   1         20 04 03 1     02 2 1 بیوفناوری 

   1     31 224 8 2 4 201 018 002 01 01   دامپزشکی 

   1     083 120 281 010 481 1     41 3 03 دانشکده علوم انسانی 

   1     31 241 012 21 024 1     03 8 00 علوم تربیتی و روانشناسی 

   1     214 244 228 43 011 1     03 01 23 ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 

   1     18 023 008 01 13 1     43   43 شیمی 

   1     22 18 0 0   1     1     علوم پایه 

   1         04 4 01 1     1     علوم شناختی 

   1     010 213 022 02 11 1     40   40 فیزیک

   1     03 010 14 22 43 1     01 8 02 کویر شناسی 

   1     022 000 81 01 01 1     1     گردشگری 

   1         82 82   1     1     مجازی )الکترونیکی(مرکز آموزش 

   1     22 11 1     1     1     منابع طبیعی 

   1     240 401 018 41 023 1     00 1 28 مواد و صنایع -مهندسی 

   1         28 1 03 1     1     های نوین  مهندسی انرژی

   1     011 314 224 21 038 1     12 8 13 مهندسی برق و کامپیوتر 

   1     048 240 041 08 000 1     41 3 01 مهندسی شیمی نفت و گاز 

   1     211 010 284 11 018 1     34 20 10 مهندسی عمران 

   1     214 031 000 24 11 1     08 2 00 مهندسی مکانیک

   1         24 4 21 1     1     نانوفناوری 

   1         42 04 00 1     1     نفت 

   1     223 841 80 00 21 1     1     هنر 

   1         44 1 08 1     1     هوا فضا

   1         411   411 1     031   031 پردیس دانشگاهی 

 80 038 38 011 0،220 8،122 0،443 118 2،880 201 018 002 143 002 101 جمع کل 
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دانشجو را دارد. پس از آن  دانشجو بیشترین 0.108ادی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با از نظر تعد

 دانشجو را دارد. بیشترین تعداد  اداری علوم و مدیریت و اقتصاد کامپیوتر، و برق های مهندسی دانشکده

 

 

 

 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

است که از این تعداد   نفر بوده 04.131برابر  32-38سمنان در سال تحصیلی نشگاه تعداد کل دانشجویان دا

 0.181%( و دکتری تخصصی 0.22نفر) 201%( و دکتری حرفه ای 23.23نفر ) 4.012کارشناسی ارشد

  %( مشغول هستند.1.21فر)ن

 ت. داده شده اس نمایش 3دانشگاه در نمودار های   توزیع دانشجویان در بین دانشکده
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 فصل اول: شناخت محیط درونی  - بیرونی و درونی محیط شناخت: بخش اول 01

 

 نشان می دهد.  32-38جدول زیر ترکیب دانشجویان دانشگاه سمنان را به تفکیک مقطع تحصیلی در سال 

 

. ترکیب دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه سمنان بر 3جدول 

 32-38اساس مقطع  در سال 

 تعداد  مقطع تحصیلی 

 0443 کارشناسی ارشد ناپیوسته 

 201 دکتریی حرفه ای 

 143 دکتریی تخصصی 

 4.208 جمع ستون 

 

 

 مقطع در% 18.01 سمنان دانشگاهتحصیالت تکمیلی  دانشجویان کل تعداد ازبنا به داده های موجود ، 

 تحصیل به مشغول تخصصی دکترای مقطع در% 01.1 ای حرفه دکترای مقطع در%  4.10 و ارشد کارشناسی

 هستند
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نمایش داده شده  01های دانشگاه سمنان در جدول  حصیلی مختلف در دانشکدهتوزیع دانشجویان مقاطع ت

 است. 

  32-38های دانشگاه سمنان در سال تحصیلی  مقاطع تحصیلی مختلف در دانشکده. توزیع دانشجویان 01جدول 

 کاردانی  دانشکده 
کارشناسی 

 ناپیوسته 
 کارشناسی 

کارشناسی 

 ار شد

ی دکتری

 حرفه ای 

دکتری 

 ی تخصص

تحصیالت 

 تکمیلی 
 کل دانشجویان 

درصد 

دانشجویان 

تحصیالت 

 تکمیلی 

 03 0،401 224 000 1 440 118 1 1 اقتصاد و مدیریت و علوم اداری 

 1 001 1 1 1 1 0 038 021 آموزشکده دامپزشکی 

 011 14 14 00 1 80 1 1 1 بیوفناوری 

 40 232 242 20 201 8 041 1 1 دامپزشکی 

 41 0،811 130 88 1 121 112 1 1 وم انسانی دانشکده عل

 44 808 281 43 1 203 041 1 1 علوم تربیتی و روانشناسی 

 23 0،111 008 82 1 224 110 1 1 ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 

 44 421 014 21 1 021 208 1 1 شیمی 

 0 018 0 1 1 0 012 1 1 علوم پایه 

 011 04 04 1 1 04 1 1 1 علوم شناختی 

 02 432 022 40 1 002 001 1 1 فیزیک

 01 221 11 03 1 23 011 1 1 کویر شناسی 

 00 211 13 1 1 13 033 1 1 گردشگری 

مرکز آموزش مجازی 

 1 1 )الکترونیکی(
1 38 1 1 38 38 011 

 1 31 1 1 1 1 31 1 1 منابع طبیعی 

 28 120 222 41 1 011 821 1 1 مواد و صنایع  -مهندسی

 011 22 22 1 1 22 1 1 1 های نوین  ندسی انرژیمه

 20 0،221 020 31 1 280 0،214 1 1 مهندسی برق و کامپیوتر 

 01 810 221 82 1 082 014 1 1 مهندسی شیمی نفت و گاز 

 22 128 400 001 1 218 040 1 1 مهندسی عمران 

 24 110 018 43 1 001 232 1 1 مهندسی مکانیک

 011 21 21 1 1 21 1 1 1 نانوفناوری 

 011 42 42 1 1 42 1 1 1 نفت 

 1 188 81 1 1 81 133 1 1 هنر 

 011 41 41 1 1 41 1 1 1 هوا فضا

 011 314 314 208 1 101 1 1 1 پردیس دانشگاهی 

 

های   های دانشگاه سمنان، بیشترین دانشجویان تحصیالت تکمیلی مربوط به دانشکده  در بین دانشکده

 نفر بوده و 224مدیریت و علوم اداری با  نفر و اقتصاد، 130نفر، علوم انسانی با  314شگاهی با پردیس دان

 04نفر، علوم شناختی با  0های علوم پایه  کمترین تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی مربوط به دانشکده
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های دامپزشکی و منابع   هم چنین آموزشکده است. نفر بوده 22های نوین با  نفر و دانشکده مهندسی انرژی

طبیعی فاقد دانشجوی مقطع تحصیالت تکمیلی هستند. از نگاهی دیگر به موضوع بیشترین نسبت 

 الکترونیکی(،) مجازی آموزش مرکز دانشگاهی، های پردیس  دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشکده

درصد، مهندسی  011با   شناختی وعلوم نوین یها انرژی ومهندسی نانوفناوری، فضا، نفت بیوفناوری، هوا

درصد دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان  41درصد و دانشکده علوم انسانی با  24عمران با 

درصد و مهندسی 1.1درصد، هنر با  1.3های علوم پایه  با  است. این در حالی است که دانشکده  دانشکده بوده

 دانشجویان دانشکده را دارند.  تحصیالت تکمیلی به کلدرصد کمترین نسبت دانشجویان   22برق با 

 

 

 

 

 

های پردیس دانشگاهی، مهندسی عمران و دانشکده اقتصاد مدیریت  ی تخصصی نیز دانشکدهادر مقطع دکتر

های بیوفناوری، و بیوفناوری و کویر  را دارا هستند. هم چنین دانشکده اعلوم اداری بیشترین دانشجوی دکترو 

 مجازی آموزش های مرکز هستند. هم چنین دانشکده ارا دار این دانشجوی دکترشناسی کمتر

، پایه شناختی، علوم علوم، نوین یها انرژی مهندسی نانوفناوری، نفت، فضا، هوا هنر، الکترونیکی(،گردشگری،)

 هستند. اطبیعی فاقد دانشجوی دکتر و منابع دامپزشکی آموزشکده
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آورده شده  04در نمودار 0014 -0038ان تحصیالت تکمیلی طی سالهای وضعیت تغییرات تعداد دانشجوی

 است. 
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 کارکنان

 

های رسمی،  نفر کارمند دارد که به صورت 441استان  تعداد   دانشگاه سمنان به عنوان بزرگترین دانشگاه

 . پیمانی، قراردادی در خدمت دانشگاه هستند
 

  32-38اه سمنان به تفکیک نوع استخدام در سال تحصیلی.تعداد کل کارمندان دانشگ00جدول 

 وضعیت استخدامی 
 تعداد 

 درصد 
 کل  زن مرد 

 %2.1 02 2 1 عضو پیمانی 

 %23.2 000 23 012 عضو رسمی

 %81.0 012 11 201 قراردادی

 %011 441 022 028 کل 

  
 است.   02نوع استخدام مطابق نمودار بر اساس  32-38وضعیت کارمندان دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 

 

 
 

بر این اساس سازمان مرکزی، حوزه معاونت دانشجویی، حوزه معاونت پژوهشی و فناوری بیشترین 

های نوین، دانشکده ادبیات فارسی و  تعدادکارمند را دارا هستند و به همین ترتیب پردیس علوم و فناوری

 پژوهشکده مواد کمترین تعداد کارمند را دار هستند.  کز رشد ودانشکده کویر شناسی، مر های خارجی، زبان
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نشان داده شده  02ر جدول د 32تا  12زمانی تعداد و وضعیت استخدامی کارکنان دانشگاه سمنان طی دوره 

 است. 

 

 . کارکنان دانشگاه سمنان در سال های مختلف به تفکیک وضعیت استخدامی02جدول 

 جمع کل  عضو قراردادی  عضو رسمی  انی عضو پیم ال استخدام س

0010 1 0 1 0 

0012 1 00 1 00 

0010 0 1 1 1 

0014 1 1 1 1 

0012 0 2 018 002 

0018 1 2 01 21 

0011 0 02 012 002 

0011 0 0 21 00 

0013 0 1 00 04 

0031 0 2 2 2 

0030 0  1 1 1 

0032 1  1 04 04 

0030 1  1 2 2 

0034   1 1 

0032   02 02 
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شود تغییر کارمندان دانشگاه سمنان از روند ثابتی  دیده می 01همانگونه که در جدول فوق و نمودار شماره 

برخوردار نبوده است . اما نکته ای که کامال مشخص است جذب کارکنان جدید به صورت قرارداری در بیشتر 

قطع همکاری تعدادی از پرسنل شرکتی و کاهش موارد است. تبدیل بخشی از کارکنان شرکتی به قراردادی، 

 تعداد پرسنل رسمی از تغییرات تعداد پرسنل در این دوره است. 

 

 آورده شده است.  00در جدول 0032تا  0011تعداد کارکنان بازنشسته شده دانشگاه سمنان در دوره زمانی 
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ه سمنان در سال علمی دانشگا هیئت اعضاء. استخدام و بازنشستگی 00جدول 

 های مختلف 

 بازنشسته  سال تحصیلی 

0011 1 

0010 0 

0012 1 

0010 1 

0014 4 

0012 3 

0018 2 

0011 2 

0011 2 

0013 2 

0031 1 

0030 0 

0032 8 

0030 0 

0034 4 

0032 2 
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نشان  04جدول شماره علمی به ازای هر کارمند در  هیئت اعضاءنسبت تعداد  های دانشگاه،   در دانشکده

 .داده شده است
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 (12-32علمی دانشکده های دانشگاه سمنان به تعداد کل آنها )  هیئت. تعداد  04جدول 

 علمی به کارمند هیئتنسبت  نام دانشکده  ردیف 

 2.3 اقتصاد و مدیریت و علوم اداری  0

 1.3 آموزشکده دامپزشکی  2

 4.0 دامپزشکی  0

 23.1 کده علوم انسانی دانش 4

 1.3 علوم تربیتی و روانشناسی  2

 8.1 آمار و علوم کامپیوتر  ،ریاضی 8

 0.2 شیمی  1

 1.4 علوم پایه  1

 2.1 علوم شناختی  3

 2.1 فیزیک 01

 3.1 کویر شناسی  00

 1.1 گردشگری  02

 1.2 منابع طبیعی  00

 2.0 مواد و صنایع -مهندسی  04

 2.2 ق و کامپیوتر مهندسی بر 02

 2.0 مهندسی شیمی نفت و گاز  08

 0.1 مهندسی عمران  01

 2.0 مهندسی مکانیک 01

 0.1 پردیس دانشگاهی  03

 0.1 پژوهشکده مواد 21

 01.1 دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی  20

 0.1 هنر  22

 

وم پایه و گردشگری و هم چنین دانشکده دانشکده های عل ،علمی به کارکنان هیئتاز نظر نسبت تعداد 

روانشناسی و علوم تربیتی کمترین نسبت را دار هستند و دانشکده های علوم انسانی و دانشکده ادبیات 

 فارسی و زبان های خارجی و کویر شناسی باالترین میزان نسبت را به خود اختصاص داده اند. 
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 نشان داده شده است.  02جدول شماره نسبت تعداد دانشجویان به کارکنان نیز در 
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 های دانشگاه سمنان به تعداد کارکنان آنها )بدون ضریب( . نسبت تعداد دانشجویان دانشکده02جدول 

 32سال  نام دانشکده  ردیف 

 281.0 اقتصاد و مدیریت و علوم اداری  0

 00.1 آموزشکده دامپزشکی  2

 4.4 بیوفناوری  0

 021.0 کی دامپزش 4

 002.1 دانشکده علوم انسانی  2

 42.0 علوم تربیتی و روانشناسی  8

 212.0 ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر  1

 028.2 شیمی  1

 00.4 علوم پایه  3

 04.1 علوم شناختی  01

 33.1 فیزیک 00

 021.2 کویر شناسی  02

 81.1 گردشگری  00

 001.1 مرکز آموزش مجازی )الکترونیکی( 04

 012.1 منابع طبیعی  02

 041.3 مواد و صنایع  -مهندسی 08

 00.1 های نوین  مهندسی انرژی 01

 013.0 مهندسی برق و کامپیوتر  01

 013.2 مهندسی شیمی نفت و گاز  03

 013.8 مهندسی عمران  21

 014.1 مهندسی مکانیک 20

 21.1 نانوفناوری  22

 42.1 نفت  20

 12.3 هنر  24

 41.1 هوا فضا 22

 0141.1 پردیس دانشگاهی  28

 

مهندسی مواد و به نسبت باال  ،های ریاضی آمار و علوم کامپیوتر و مهندسی عمران  این نسبت در دانشکده

 ها است.    بوده و نشان از تعداد باالی دانشجو نسبت به کارمندان دانشکده
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 عوامل موثر بر حوزه منابع انسانی 

های صورت گرفته در وضعیت، نقاط قابل بهبود در حوزه منابع انسانی   مطالب عنوان شده و بررسی به استناد

 خالصه کرد.  08توان به اینصورت جدول  را می
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 . فهرست نقاط قابل بهبود حوزه منابع انسانی08جدول 

 نقاط بهبود 

 انباشت منابع انسانی ناکارآمد در برخی واحدها

 علمی  هیئتنامناسب منابع انسانی غیر  توزیع

 علمی کارآمد هیئت اعضاءکمبود در برخی موارد و عدم وجود 

 نبود و در برخی موارد کمبود امکانات رفاهی در سطح شهر و دانشگاه 

 عدم وجود سامانه نظام انگیزشی در دانشگاه 

 ها ستادیاری با سایر مرتبهعلمی با مرتبه دانشیاری و ا هیئتمحترم  اعضاءعدم تناسب بین 

  های نوین و میان رشته ای کمبود نیروی متخصص در گرایش

 علمی از فرصت مطالعاتی به شکل مناسب  هیئت اعضاءعدم بهره مندی 

 عدم کارآمدی بخشی از منابع انسانی موجود

 سمی و حق التدریس ر ،های علمی ء عدم تناسب بین اعضا

 ها  ها و طرح های علمی و داوری مقاله الهقدر تالیف محق الزحمه  نپرداخت نکرد

 علمی با سابقه برای به روز شدن اطالعات  هیئت اعضاءعدم تمایل 

 علمی  هیئت اعضاءفرایند دشوار جذب 

 علمی  هیئت اعضاءهای استاندارد برای جذب  عدم رعایت نرم

 ها  علمی در برخی رشته هیئتمحترم  اعضاءجوان بودن 

 های پژوهشی  علمی بر فعالیت هیئت اعضاءهای آموزشی  نی گرفتن فعالیتفزو

های مشوق و مناسب برای ارتباط بین جامعه و اساتید به شکل عام و صنعت و اساتید  عدم وجود مکانیزم

 به شکل خاص 

 فرایند دشوار و ناکارآمد جذب کارکنان 

های طرف  شرکتنظارت و عدم پاسخگویی ه دلیل ضعف عملکرد ضعیف نیروهای خدماتی دانشکده ب

 قرارداد 

 علمی  هیئتها در جذب منابع انسانی غیر  عدم لحاظ نظرات دانشکده

یزه کافی در میان نبود انگ  علمی و کارا، هیئتعدم وجود سیستم کارآمد در جذب نیروهای انسانی غیر 

 آنها و عدم...

 ت ممتاز بومی در مقاطع مختلفعدم وجود تسهیالت الزم جهت جذب فارغ التحصیال

 )دبیرستان، کارشناسی و...(  

 

 لذا عوامل زیر در این حوزه به عنوان عوامل بالقوه موثر بر راهبردهای دانشگاه سمنان به تفکیک حوزه 

 علمی و حوزه موارد مشترک شناخته می شوند.  هیئتحوزه   کارکنان،

  :حوزه کارکنان

  ذب کارکنان جفرایند 
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  آموزش و توانمند سازی کارکنان فرایند 

  فرایند ارتقاء کارکنان 

  فرایند انگیزش کارکنان 

 های آن  کارکنان با حجم فعالیت تناسب تعداد 

  :علمی هیئت اعضاءحوزه 

  علمی  هیئت اعضاءفرایند جذب 

 علمی  هیئت اعضاءآموزش و توانمند سازی  ندفرای 

  علمی  هیئت اعضاءفرایند ارتقاء 

 علمی  هیئت اعضاءزش فرایند انگی 

  علمی آموزشی  هیئت اعضاءتعداد 

  علمی پژوهشی  هیئت اعضاءتعداد 

  علمی به دانشجویان  هیئت اعضاءنسبت 

 علمی  هیئت اعضاءهای اجرایی  حجم فعالیت 

 های آموزشی علمی نسبت به فعالیت هیئت اعضاءهای پژوهشی  حجم برنامه 

 :حوزه مشترک

  علمی  هیئت اعضاءنسبت کارکنان به 

  تناسب تحصیالت و تجربه کارکنان با شغل 

  وضعیت امکانات رفاهی دانشگاه 

 

 

 حوزه ساختار و فرآیند -1-2-3
 است.  0 ساختار تشکیالتی دانشگاه سمنان مطابق شکل
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 ( ـ دفتر ریاست و روابط عمومی 0ـ )0

 واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها.ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و  -

ؤیت رئیس دانشگاه   هایی که از واحدهای مختلف ارسال می گردد و الزم است به ر دریافت و ثبت نامه -

 برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مکاتبات حوزه ریاست.

رئیس دانشگاه به واحدهای مختلف هایی که متضمن نظرات و دستورات تهیه پیش نویس و صدور نامه -

 .باشد می

 های صادره. ها و دعوتنامه ها، دستورها، بخشنامهتهیه پیش نویس و ثبت و ارسال نامه -

 پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشگاه. -

 جوابگوئی و رسیدگی به مشکالتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می کند. -

 ی و مالقات رئیس دانشگاه.های کار تنظیم برنامه -

 ها. دعوت افراد جهت تشکیل جلسات و کمیسیون -

 تنظیم صورتجلسات حوزه ریاست و ابالغ آن به واحدهای ذیربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور. -

های مختلف مربوط و ابالغ مصوبات  ت امناء، شوراهای دانشگاه و کمیسیونئانجام امور اداری هی -

 ربط.های ذی ها به واحد آن

 انجام مکاتبات، دستور کار، تهیه و تدوین و تنظیم مصوبات هیأت امناء دانشگاه. -

ها، مراسم و فعالیتهای عمومی دانشگاه و انجام امور های نشست تشکیل جلسات، تنظیم برنامه -

 تشریفاتی و نظارت بر اجرای صحیح اینگونه فعالیتها..

 مؤسسات و واحدهای تابعه. ابالغ دستورات صادره ریاست دانشگاه به افراد، -

ها و سمینارهای ها، کنفرانست علمی دانشگاه در کنگرهئانجام اقدامات الزم جهت شرکت اعضای هی -

 داخلی و خارجی با همکاری واحدهای ذیربط.

 های تبلیغاتی و انتشاراتی. ها و برنامه تهیه و تنظیم و اجرای طرح -

 مطالب دانشگاهی برای ارسال به واحدهای مربوط. ها و استخراج  مطالعه کلیه جراید و روزنامه -

 ها و سمینارها. برنامه ریزی و اداره امور کنفرانس -

 انتشار اخبار و اطالعات داخلی دانشگاه جهت اطالع کارکنان. -

 اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری دانشگاه. -

تی که از طریق دانشگاه برگزار می ها و امور تشریفا های الزم جهت مراسم اعیاد و جشن تهیه برنامه -

 شود و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذیربط.

های مختلف و ثبت، ضبط، نگهداری و  ها و واحدها و ارگان های محرمانه به مدیریت ارسال نامه -

 های محرمانه. بایگانی نامه

 همکاری در به روز نمودن اطالعات در سایت اینترنتی دانشگاه. -

آوری اطالعات و اطالع رسانی اخبار علمی، پژوهشی، ورزشی و رفاهی دانشگاه به مردم و نیز  عجم -

آشنایی عموم به چگونگی و نحوه عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه از طریق انتشار پیک دانشگاهی 

 های گروهی.ای و رسانه های دوره نامه و خبر
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 ها و... و نگهداری سوابق آنها. ها، مصاحبه نارعکسبرداری و تهیه فیلم از مراسم تشریفاتی سمی -

های علمی و سیاسی و.... داخل و خارج از کشور با همکاری  انجام امور مربوط به دعوت از شخصیت -

 واحدهای ذیربط.

 های مختلف اقتصادی کشور. های مالی و...  قطب درخصوص جذب کمک  انجام فعالیت -

 های الزم. های دانشگاه و تهیه پاسخ الیتبررسی مطالب، جراید و اخبار پیرامون فع -

 انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه. -

 

 
 
 ( مدیریت برنامه، بودجه وتحول اداری0ـ ) 2

 انجام کلیه امورمربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه با هماهنگی معاونت اداری و مالی.  -

 تنظیم بودجه. همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و  -

ها و اعتبارات مورد  های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه جمع آوری بودجه -

 پیشنهاد. 

 ها و خط مشی کلی دانشگاه.  های پیشنهاد شده در قالب هدف تلفیق و تنظیم بودجه -

ابالغ بودجه مصوب هر یک از واحدها )در صورت نیاز( و نظارت بر حسن اجرای آن از  -

یق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از طر

 واحدها. 

 دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.  -

های سه ماهه به  ابالغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره -

 واحدهای دانشگاه. 

های اجرائی دانشگاه و  ای برحسب فعالیت و برنامه اعتبارات بودجه نگهداری حساب و دفاتر -

 نظارت بر اجرای بودجه واحدها. 

 های جاری و عمرانی.  های مربوط به فعالیت بررسی و مبادله موافقت نامه -

واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با  مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و -

 توجه به برنامه توسعه دانشگاه. 

های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه  انجام بررسی -

 با همکاری مدیریت امور اداری. 

مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و  -

 ایف دانشگاه. تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظ

 های انجام کار و تحول اداری و بهره وری. برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روش -

های سازمانی متناسب با  و تهیه و تنظیم پست تهیه و تنظیم نمودار سازمانی )تشکیالتی( -

 های ذیربط.  های تابعه دانشگاه با همکاری واحد های واحد وظایف و مسئولیت
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تحقیقات و فنّاوری جهت تجدید نظر و تغییرات  ط با کارشناسان وزارت علوم،برقراری ارتبا -

 در سازمان و تشکیالت دانشگاه. 

مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف  -

 پستهای سازمانی دانشگاه و ابالغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امناء.

هادات واحدها در مورد تغییر و اصالح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه بررسی پیشن -

 گزارشات الزم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکالت سازمانی آنها. 

ها و عوامل موجود در دانشگاه و  ها، نیرو تهیه و تنظیم آمارهای الزم درباره فعالیت -

منطقی در مدیریت  مال نظر صحیح وواحدهای تابعه )پرسنلی و بودجه(، به منظور اع

 دانشگاه. 

 همکاری با معاونت اداری و مالی در پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه -

های  مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه -

 آموزشی برای کارکنان مزبور. 

 بندی مشاغل کارکنان.  مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه -

های طبقه بندی  های سازمانی با توجه به طرح تشخیص و تعیین رشته شغلی پست -

 مشاغل.

 ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط.  شرکت فعال در شوراها، کمیته -

برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرایند آموزش، تحقیق و  -

 به شایسته ساالری، ابتکار، خالقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی. فناوری با عنایت

های مدیریتی متناسب و مورد  برنامه ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه سازی و انطباق نظام -

 های توسعه آموزش عالی. نیاز جهت اجرای برنامه

ساختار نیروی  های مطالعاتی مربوط به اصالح ساختار و تشکیالت سازمانی، انجام طرح -

 های مورد عمل در دانشگاه. ها و روش سیستم انسانی، فرهنگ سازمانی،

  های مطالعاتی برای تعیین اقدامات الزم در مورد اصالح مقررات و آئین نامه انجام طرح -

 های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها.

های مورد عمل در   روشها و رویه ا،ه برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستم -

مندی  دانشگاه و انجام اقدامات الزم در جهت اصالح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایت

 کارکنان و ارباب رجوع، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید.

 های بهره وری و تحول اداری دانشگاه. هدایت و نظارت برفعالیت پشتیبانی، -

 ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه. برنامه -

های تحول اداری و بهره وری در  ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه -

 دانشگاه.
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 علمی هیئت اعضاءاجرایی جذب  هیئتدبیرخانه  -(0) -0

های  علمی در گروه هیئت اعضاءین نیازهای جذب تعی دامات الزم به منظور شناسایی وانجام اق -

 آموزشی و پژوهشی.

 علمی دانشگاه. هیئت اعضاءانجام فراخوان عمومی برای جذب  -

 اعضاءها و مقررات مربوط در خصوص نحوه و چگونگی استخدام و یا تبدیل وضعیت  اجرای آئین نامه -

قطعی، هیئت علمی طرح سربازی،  -سمیآزمایشی، ر -علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی هیئت

 علمی دانشگاه. هیئت اعضاءمأموریت و انتقال 

علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان  هیئت اعضاءبررسی صالحیت علمی و عمومی  -

 علمی دانشگاه برای اعالم نظر. هیئت اعضاءاجرایی جذب  هیئتبورس تحصیلی به منظور ارائه به 

 هیئت اعضاءمرکزی جذب  هیئتاجرایی و  هیئتتمر و دوره ای حسب مورد به ارائه گزارشات مس -

 علمی.

 علمی. هیئت اعضاءاجرایی جذب  هیئتانجام سایر امور محوله از سوی  -

 

 

 ( گروه نظارت و ارزیابی 0) -4

 های شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی. اجرای مصوبات و دستورالعمل -

د نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و جمع آوری اطالعات و آمار مور -

 ن و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی.آها و دسته بندی اطالعات مربوط به  تجزیه و تحلیل داده

 های نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری. همکاری با گروه -

براساس الگوهای تنظیم شده از سوی شورای نظارت و   یت آموزشی دانشگاهتهیه گزارش مربوط به کیف -

علوم، تحقیقات و فنّاوری در  به وزارت   ارزیابی آموزش عالی و ارائه آن به ریاست دانشگاه جهت انعکاس

 پایان هر نیمسال تحصیلی.

میزان کارائی  های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیت -

 های تعیین شده. ها و مقررات براساس عوامل و شاخص برنامه

 جمع آوری و ارائه نظرات و پیشنهادهای الزم در جهت اصالح و بهبود کیفیت آموزشی در دانشگاه. -

 ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی و گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه. -

عضاء هیأت علمی دانشگاه و تالش در جهت انتخاب مناسب ترین روش ارزیابی روش تدریس ا -

های پرسشنامه توسط دانشجویان و نظر خواهی  تدریس برای هر موضوع درسی از طریق تکمیل فرم

 آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش در دانشگاه. از دانش

 گاه.های مربوط به نظارت و ارزیابی دانش بررسی و تصویب طرح -

ها و عوامل تأثیر گذار  بررسی وضعیت آموزشی، پژوهشی و رفاهی اعضاء آموزشی دانشگاه و یافتن شاخص -

 بر کیفیت آموزش.
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های دانشگاهی و ارائه  ها و واحد  های آموزشی، دانشکده بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروه -

 گزارش به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه.

های مناسب جهت بهبود و  الت و موانع رشد کیفی آموزش در دانشگاه و ارائه طرحبررسی مشک -

 افزایش سطح کیفی آموزشی دانشگاه.

ها و دستاوردهای نوین در زمینه  ارتباط با دانشگاه های معتبر جهان و کسب اطالع از نحوه تالش -

 نظارت و ارزیابی آموزش و استفاده بهینه از آن.

های مدیران مرتبط با امور آموزشی دانشگاه با هماهنگی و  بی منظم فعالیتبرنامه ریزی و ارزیا -

 همکاری معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی.

های آموزشی برای اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه در جهت ارتقای  ها و کارگاه برگزاری دوره -

 و تحصیالت تکمیلی. کیفیت آموزشی و مدیریت آموزشی دانشگاه با هماهنگی معاونت آموزشی

های درسی و آموزشی و ارائه پیشنهاد به  های الزم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه انجام بررسی -

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه.

 تهیه آئین نامه و دستورالعملهای الزم در زمینه مربوط. -

 اه.نظارت برنحوه اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشگ -

نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به معاونت آموزشی و  -

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه.

 انجام کلیه امور محوله در زمینه نظارت و ارزیابی از طرف ریاست دانشگاه. -

 

 ( گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر0) -2

هایی که در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر از طرف   ئین نامهها و آ اجرای مصوبات، دستورالعمل -

 وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و یا سایر مراجع ذیصالح صادر می شود.

علمی دانشجویان شاهد و  بنیه   و تقویت  ارتقاء  برای  نیاز  های مورد ارائه طرح برنامه ریزی و پیشنهاد و  -

 ایثارگر.

شهید، بنیاد جانبازان و سایر مسئولین استان جهت شرکت در جلسات امور  دعوت از مسئوالن بنیاد -

 دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.

 های علمی و فرهنگی از قبیل اردوها، سفرهای زیارتی و سیاحتی،  فعالیت  برگزاری مراسم و  ریزی برنامه -

فرهنگی در جهت حفظ روحیه ایثارگری علمی و   بازدید از مراکز  های فوق برنامه و سمینارها و فعالیت

 آنان. 

 ت علمی دانشگاه ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.ئهای تقویتی با همکاری اعضای هی ها و دوره تشکیل کالس -

های  آموزشی و پژوهشی و گروه نظارت و   ها با همکاری معاونت  ها و دوره نظارت و ارزیابی کالس -

و نظارت بر وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان شاهد و  ارزیابی دانشگاه به منظور بررسی

 ایثارگر.
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های   ارائه خدمات کمک آموزشی از قبیل تکثیر یا انتشار جزوات و یا خدمات مورد نیاز، تهیه فیلم -

 آموزشی و فراهم نمودن امکانات سمعی و بصری مورد نیاز دانشجویان شاهد و ایثارگر.

 ضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان شاهد وایثارگر.تشکیل بانک اطالعاتی کامل از و -

پرداخت حق التدریس اساتیدی که با گروه امور دانشجویان شاهد و ایثار گر در امور آموزشی و کمک  -

 آموزشی همکاری می نمایند.

 ه.جوایز ویژ ءانجام امور مربوط به تشویق ایثارگران ممتاز و قدردانی از ایشان با اهدا -

پیگیری امور ایثارگران و تدارک امکانات الزم با همکاری و هماهنگی مسئوالن دانشگاه و نهادهای  -

 ذیربط استان.

های ابالغی از سوی وزارت  اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر طبق دستورالعمل ،انجام امور مالی -

 علوم، تحقیقات و فنّاوری.

 دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.تهیه گزارش عملکرد ساالنه به ریاست  -

 پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز و همچنین فعالیت برای جذب امکانات  و تنظیم برنامه ساالنه و  -

 های مالی از نهادهای ذیربط استان. کمک

 انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه. -

 

 ( مدیریت حراست0) -8

 ها و اقدامات حراستی. ت و هدایت کلیه فعالیتبرنامه ریزی، سازماندهی، نظار -

 استقرار سیستم مناسب حفاظت فیزیکی، پرسنلی، اسنادی و فناوری اطالعات دانشگاه. -

 های اداری. ابالغ دستورات حراستی به مؤسسات تابعه و واحد -

 انجام اقدامات الزم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطالع فوری مراتب به مقامات مسئول. -

 های حراستی. هیه و تنظیم فرمت -

 دریافت و ثبت اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز.  -

 دریافت و ثبت و نگهداری مکاتبات و اسناد محرمانه دانشگاه. -

 ارائه نظرات مشورتی به مسئولین با توجه به اطالعات مکتسبه. -

 استی.های حر رفع نقائص و بهبود روش -

های حفاظت از تأسیسات دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای  همکاری و اظهار نظر در تهیه طرح -

 طرحهای مزبور طبق دستورات مقامات ذیصالح.

 های مختلف بازرسی. تنظیم برنامه -

 کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی در محیط دانشگاه براساس ضوابط مربوط.  -

تدابیر الزم به منظور پیشگیری از هرگونه سوء استفاده و   تردد و رعایت  مجوز  صدور کارت شناسائی، -

 جعل.

 انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه. -
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 ( گزینش 0) – 1

 تنظیم برنامه تحقیقات و تعیین افراد تحقیق گر جهت انجام وظایف محوله. -

 ت موازین شرعی و ضوابط مصوب.پیرامون صالحیّت متقاضیان استخدام با رعای اظهار نظر -

های عقیدتی، سیاسی، اخالقی، علمی، تخصصی به منظور برگزاری امتحان کتبی با  تهیه سؤال -

 هماهنگی مراجع ذی ربط.

 های مورد نیاز و انجام مصاحبه با افراد گزینش شده. تصحیح اوراق امتحانات، تهیه فرم -

پذیرش داوطلبان ورود به خدمت در دانشگاه با رسیدگی و اظهارنظر نهایی در مورد پذیرش یا عدم  -

 رعایت ضوابط مصوّب ستاد پیگیری فرمان امام و بر اساس نتایج امتحانات کتبی مصاحبه و تحقیق.

 بررسی و اعالم نظر هنگام صدور حکم قطعی کارکنان آزمایشی. -

 بررسی و اظهار نظر در مورد آگهی استخدام قبل از انتشار. -

دوی در مورد اعتراضات و شکایات واصله از نحوه گزینش و سایر مسائل مربوط بررسی واظهار نظر ب -

 به آن.

 انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق. -

 

 

 ( معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 0)  -1

 اداره کلیه امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه. -

 الت تکمیلی با کمک مسئوالن ذیربط.مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی و تحصی -

های مختلف مربوط و ابالغ مصوبات  ت ممیزه، شوراهای دانشگاه و کمیسیونئانجام امور اداری هی -

 های ذیربط. ها به واحد آن

 ت ممیزه دانشگاه.ئانجام مکاتبات، دستور کار، تهیه و تدوین و تنظیم مصوبات هی -

 آموزشی با همکاری گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه.های  نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه -

 تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش. -

 نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه. -

 تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی، شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه. -

 برنامه ریزی امور آموزشی، تحصیالت تکمیلی و با همکاری واحدهای ذیربط. -

های تخصصی هر دانشکده و ارزیابی  های آموزشی و دوره  ها و فعالیت  نظارت بر حسن اجرای برنامه -

 ت رئیسه.ئآن و ارائه گزارش الزم به هی

ارزیابی علمکرد آموزشی دانشجویان و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعالم نتیجه ارزیابی به  -

 ت علمی.ئاعضای هی

 وزشی و تخصصی.های کوتاه مدت آم اجرای دوره -

 های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه. برنامه ریزی گسترش دوره -

 های تحصیالت تکمیلی دانشگاه. اداره کلیه امور آموزشی دوره -
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 های تحصیالت تکمیلی. نظارت بر اجرای مقررات آموزشی دوره -

 ( مدیریت برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی0)-0-1

امکانات و تسهیالت و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی  برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از -

 در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه. 

های مختلف با همکاری  ها وگرایش  های آموزشی دانشگاه دررشته هماهنگ ساختن فعالیت -

 ها.  روسای دانشکده

ون ها نسبت به مت  نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهارنظر در خصوص پیشنهادات دانشکده -

 های مصوب.  ها و سرفصل دروس و محتوای دروس بر اساس برنامه

های  ها و سرفصل  بررسی و ارزیابی متون درسی اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه -

 مصوب. 

های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته  تهیه و تنظیم برنامه -

 ات. تحصیلی در محدوده مقرر

 علمی. ت ئهیاظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق و کار علمی اعضای  -

های  نیز اظهار نظر در مورد صالحیت علمی نامزد علمی وت ئهیپیش بینی نیاز استخدام  -

 استخدامی. 

ها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و  بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصالح سرفصل -

وس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی جهت ارائه به مراجع ذیصالح جهت تعیین محتوای در

 تصویب. 

 ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید. بررسی درخواست دانشکده -

 جهت اخذ مجوز ایجاد گروه جدید یا ایجاد و اجرای رشته جدید. مکاتبه با مراجع ذیصالح، -

 آموزشی برای پرسنل شاغل در بخشهای  همکاری با واحدهای ذیربط جهت برگزاری کارگاه -

 ها. های آموزشی دانشکده

 انجام امور مربوط به بازنگری دروس. -

استعالم از سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از آزمون سراسری  -

 در مقاطع مختلف تحصیلی.

 ز سوی های اعالم شده ا ها و بررسی ظرفیت های اعالم ظرفیت به دانشکده ارسال فرم -

 های موجود. ها و تطابق با آئین نامه دانشکده

 پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی. -

 های اجرائی مربوط به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه. همکاری در تدوین آئین نامه -

 راجع ذیربط.تهیه، تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه به م -
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 ( مدیریت تحصیالت تکمیلی0) -1 -2

 دبیری شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا.  -

های  های مصوب آموزشی دانشجویان در کلیه دوره برنامه ریزی، تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه -

های تحصیالت  معرفی دورههای  تحصیالت تکمیلی و تدوین مقررات مربوط به صورت کاتولوگ

 تکمیلی. 

های   های هفتگی و امتحانی دروس دوره تهیه و ابالغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه -

 تحصیالت تکمیلی. 

ها، بخشنامه و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط و نظارت  نظارت برحسن اجرای آیین نامه -

 بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه. 

ها و  های آیین نامه رسیدگی به مشکالت دانشجویان تحصیالت تکمیلی و برآورد نارسائی -

 مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه. 

 ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان تحصیالت تکمیلی.  نظارت بر اجرای آیین نامه -

برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش  استفاده از آمار و اطالعات جهت -

 آموخته  تحصیالت تکمیلی. 

 های آموزشی.   ها در خصوص تغییرات برنامه  رخواهی از دانشکدهظن -

 های متخذه.   انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان تحصیالت تکمیلی براساس سیاست -

 ازمان سنجش آموزش کشور.دریافت لیست پذیرفته شدگان از س -

 های صادره در خصوص پذیرفته شدگان در هر ترم.   اعمال دستورالعمل -

 های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس.  ها در تهیه برنامه همکاری با دانشکده -

 انجام امور مربوط به نظام وظیفه پذیرفته شدگان.  -

 ینه امور آموزشی.پاسخگویی به سئواالت دانشجویان در زم -

 انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات. -

های آموزشی و نظارت بر امر  های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه  ابالغ برنامه -

 امتحانات پایان ترم. 

ی دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیل -

 دانشجویان. 

 انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دورس.  -

کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان از جهت رعایت تقسیم دروس تعیین شده،  -

 های مربوط.  کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه

 های موقت دانش آموختگان.  صدور گواهی -

 ار دانش آموختگان در پایان هرترم و ارائه آن به مسئولین ذیربط. تهیه آم -

 ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاه ها و مراکز دولتی.  -

 حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان.  -
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 انجام امور مربوط به آزمون تحصیالت تکمیلی با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور.  -

 حوله از سوی مقام مافوق. انجام سایر امور م -

 

 ( مدیریت خدمات آموزشی0) – 1 -0

 دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا. -

های مقاطع مختلف   های مصوب آموزشی دانشجویان در کلیه دوره  برنامه تهیه و تنظیم و نگهداری  -

 های کلیه مقاطع مختلف تحصیلی. رههای معرفی دو تحصیلی  و مقررات مربوط به صورت کاتالوگ

 های هفتگی و امتحانی دروس دوره  تهیه و ابالغ تقویم آموزشی دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه -

 های مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه.

های ذیربط و   ها و مصوبات آموزشی در واحد  ها، بخشنامه  نظارت بر حسن اجرای آئین نامه -

 های تابعه. ره خدمات آموزشی در واحدهمچنین نظارت بر ادا

ها و   های آئین نامه  رسیدگی به مشکالت دانشجویان درمقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسائی -

 مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه.

 دانشگاه ها و...همکاری با مسئولین دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاری امتحانات ورودی  -

 ها درخصوص انتقال و میهمانی دانشجویان. ریزی و نظارت بر اجرای آئین نامه برنامه -

آموخته مقاطع  استفاده از آمار و اطالعات جهت نظارت وارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش -

 مختلف تحصیلی.

 های آموزشی. ها در خصوص تغییرات برنامه نظرخواهی از دانشکده -

 های متخذه. م امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان در کلیه مقاطع مختلف تحصیلی براساس سیاستانجا -

 دریافت لیست پذیرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور. -

 های صادره درخصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم. اعمال دستورالعمل -

 های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس. ریزی و تهیه برنامه ها در برنامه همکاری با دانشکده -

 انجام امور مربوط به نظام وظیفه پذیرفته شدگان. -

 پاسخگویی به سئواالت دانشجویان در زمینه امور آموزشی. -

 انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات. -

 های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم.  به گروه های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه  ابالغ برنامه -

دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی  -

 دانشجویان.

 انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس. -

 ت تکمیلی با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور.انجام امور مربوط به آزمون تحصیال  -

آموختگان از جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده،  کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش -

 های مربوط. کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه

 های موقت دانش آموختگان.صدور گواهی -
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 ه مسئولین ذیربط.آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن ب تهیه آمار دانش -

 فارغ التحصیلی به دانشگاه ها و مراکز دولتی. أیدیه ارسال ت -

 آموختگان. حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش -

 گیرد.آموختگان ممتاز تعلق می ت علمی و دانشئهی ءهایی که به اعضا  توزیع و تخصیص بورس -

 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق. -

 

 آموزشهای الکترونیکی )مجازی(( گروه 0) -1 -4

 ریزی درجهت شکوفایی استعدادهای دانشجویان خارج از قلمرو رسمی دانشگاه. برنامه -

 تأمین نیازهای آموزشی مراکز صنعتی و بازرگانی. -

 طراحی و تدوین دروس مجازی. -

 های دروس مجازی.  ریزی و تدوین آئین نامه برنامه -

 ی با آموزش مجازی.ت علمئهی ءآشنا نمودن مسئولین و اعضا -

 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق. -

 

 ( گروه امور هدایت استعدادهای درخشان  0) -1 - 2

های درخشان و ارائه  های مورد نظر شورای هدایت استعداد بررسی و انجام مطالعات و پژوهش -

 نظرات کارشناسی و مشورتی به شورای مزبور. 

ها برای تحقق اهداف و وظایف شورای هدایت استعداهای  ا و آیین نامهه  مهها، برنا  تهیه و تدوین طرح -

 درخشان. 

 های درخشان.  تهیه برنامه کار و تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات شورای هدایت استعداد -

های درخشان  برقراری سیستم نظارت و کنترل بر اجرای مصوبات شورای هدایت استعداد -

 های مربوط.  ز اجرای آنها و ارائه گزارشو ارزیابی نتایج حاصله ا

 های شناسایی استعدادهای درخشان.  بررسی و مطالعه درباره روش -

 های آموزشی و پژوهشی برای شکوفاسازی استعدادهای درخشان.   بررسی و  تدوین برنامه -

های درخشان از کشور و ارائه راه کارهای جذب نخبگان ایرانی  بررسی عوامل خروج استعداد -

 خارج از کشور. 

 ارائه خدمات مشاوره و اطالع رسانی به دانشجویان استعدادهای درخشان.  -

 های درخشان.  انتشار آثار علمی در زمینه استعداد -

 های درخشان.  های طالعاتی در زمینه استعداد تهیه بانک -

 حمایت مادی و معنوی از استعدادهای درخشان.  -

ها، مؤسسات پژوهشی و   درخشان به دانشکده توزیع اعتبارات مربوط به استعدادهای -

 های شکوفا سازی استعدادهای درخشان.  های علمی مجری برنامه انجمن
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 ارائه گزارش عملکرد ساالنه به شورای هدایت استعدادهای درخشان.  -

 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق. -

 

 ( گروه آموزشهای آزاد 0)-1- 8

 های دانشجویان خارج از قلمرو رسمی دانشگاه. ایی استعدادریزی درجهت شکوف برنامه -

 طراحی و تدوین دروس مربوط به آموزشهای آزاد. -

 های آزاد. های دروس آموزش ریزی و تدوین آئین نامه برنامه -

 تأمین نیازهای آموزشی مراکز صنعتی و بازرگانی. -

 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق. -

 

 نشجویی ( معاونت دا0ـ ) 3

 اداره کلیه امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه. -

 برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسالمی و انقالبی در همه سطوح دانشگاهی. -

 مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکالت دانشجویی. -

 نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه. -

 ظر به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.نظارت بر واحدهای تحت ن -

ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت الزم میان نهادهای مختلف عقیدتی، فرهنگی و سیاسی دانشجویی  -

 از طریق تشکیل جلسات با دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری جهاد دانشگاهی و انجمن اسالمی.

 ن و مشاوره دانشجویان. برنامه ریزی و نظارت بر امر بهداشت و درما -

 های ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه.  برنامه ریزی و نظارت بر برنامه -

 ها از نظر رعایت اصول بهداشت و حفظ نظم داخلی. ها  و ورزشگاه نظارت بر امور رستوران، خوابگاه -

ی فکری، ها های فوق برنامه برای شکوفایی بیشتر فعالیت  برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فعالیت -

 فرهنگی و هنری دانشجویان.

های مختلف علمی، فرهنگی و   فراهم آوردن زمینه ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه -

 سیاسی جامعه.

ت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه و نظارت بر جلسات گفت و ئگسترش روابط میان اعضای هی -

 شنود بین اساتید و دانشجویان.

های مختلف دانشجویی دانشگاه از جمله مشاوره دانشجویی و   اد اصول کلی برنامهتدوین و پیشنه -

 نظارت بر حسن اجرای آن.

 با کمک مسئوالن ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن.  های مختلف دانشجویی تهیه و پیشنهاد آئین نامه -

 نگی محول گردیده است.های دانشگاه به معاونت دانشجویی و فره انجام کلیه اموری که در آئین نامه -

 مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکالت دانشجویی. -
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 های دانشجویی.  نامه آئیننظارت بر اجرای قوانین و مقررات  -

ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقالبی برای  -

 های مزبور. شکوفایی بیشتر فعالیت

های عقیدتی، سیاسی، اخالقی و فرهنگی از طریق   ریزی برای توسعه آموزش و برنامهنظارت  -

های آموزشی، سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری، سیاسی دانشگاهی و نظارت بر آنها  برگزاری کالس

 های اسالمی و انقالبی. وری هماهنگ از توان موجود نهاد و بهره

ت رئیسه ئها به هی اخالقی نیروهای دانشگاهی و گزارش آنارزیابی وضعیت کلی اعتقادی، سیاسی و  -

 و شورای دانشجویی و فرهنگی دانشگاه.

تلطیف و سالم سازی روابط عمومی میان استادان، دانشجویان  و کارکنان و برنامه ریزی برای  -

 استفاده  بهتر نیروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری.

 وراهای دانشجویی و فرهنگی و پیگیری وظایف محوله.های الزم به ش پیشنهاد برنامه -

 انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه. -

 

 ( مدیریت امور دانشجویی0) -0-3

 های مختلف در زمینه امور دانشجویی. تهیه و تدوین برنامه -

 های دانشجویان. های تعیین شده درخصوص امور رفاهی و خوابگاه ها و خط مشی اجرای سیاست -

 های الزم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان.تنظیم برنامه -

های  ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاه برنامه -

 دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها.

 ه دانشجویان واجد شرایط.های دانشجویی ب های مالی و وام انجام خدمات مربوط به ارائه کمک -

 های صندوق رفاه دانشجویان. انجام امور مربوط به تسویه حساب وام -

 های آموزشی. ها و گروه  نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده -

های دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت، تغذیه و بهداشت  نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاه -

 محیط.

 ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف. برنامه -

 برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها. -

های تحصیلی، شغلی و شخصی به   های الزم در زمینه نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائی -

 دانشجویان.

 دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه. انعکاس نظرات و پیشنهادات -

بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه و  -

 یا سایر مراجع.

 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق -
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 ( مدیریت تربیت بدنی0) - 3 -2

 اداره کلیه امور تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه. -

 های ورزشی درون دانشگاهی. های ورزشی و جشنواره برنامه ریزی برای برگزاری المپیاد -

 های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی. انتخاب مربیان ورزش برای رشته -

 نظارت بر عملکرد مربیان ورزشی و کنترل کارکرد آنها. -

 زشی.های ور های تعیین شده در خصوص فعالیت ها و خط مشی اجرای سیاست -

 های ورزشی دانشجویان و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آنها.  برنامه ریزی و تنظیم برنامه -

ایجاد تسهیالت الزم و همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان و کارکنان دانشگاه  جهت شرکت در  -

 فعالیتهای ورزشی.

رزشی دانشگاه با همکاری نظارت بر امور نگهداری و بهره برداری از تأسیسات، میادین و امکانات و -

 واحدهای ذیربط.

 پیش بینی و نظارت بر تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان و کارکنان. -

 برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت برحسن اجرای آنها. -

 های الزم. ارزشیابی کار دانشجویان در مورد واحد ورزشی از طریق انجام آزمون -

 های مختلف ورزشی در دانشگاه. گسترش و تعمیم رشتهفراهم آوردن تسهیالت الزم برای  -

 های مربوط. های الزم به شورای ورزشی و تنظیم صورتجلسات آن و اجرای برنامه پیشنهاد برنامه -

 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق. -

 
 

 ( مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی0) - 0-3

 های الزم در  نی و بهداشتی دانشجویان و ارائه راهنمایینظارت و رسیدگی به وضعیت روحی، روا -

 های مختلف. زمینه

ها و سایر اماکن متعلق به دانشگاه با همکاری  ها، خوابگاه نظارت بر رعایت بهداشت سلف سرویس -

 مدیریت امور دانشجویی.

 تأمین خدمات بهداشتی و درمانی دانشجویان و کارکنان. -

 نشجویان و خانواده آنان )درصورت لزوم( به منظور آگاهی از مشکالت آنان.انجام خدمات مشاوره ای با دا -

های فوق برنامه در  برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه  به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت -

 ارتباط با اهداف مرکز.

 در مصرف آن. پیش بینی و اقدامات الزم در زمینه تهیه دارو و لوازم بهداشتی و نظارت و کنترل -

 معاینه و معالجه سرپایی دانشجویان. -

 ثبت و نگهداری سوابق درمانی دانشجویان. -

 پی گیری وضعیت دانشجویانی که در مراکز پزشکی بستری می شوند. -

 باشند.  های پزشکی دانشجویان که توسط پزشکان دیگر تجویز شده اظهار نظر درباره گواهی نامه -
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شده به منظور استفاده دانشجویان و کارکنان از خدمات درمانی  تهیه و تنظیم جدول زمان بندی -

 مرکز.

 نظارت مستمر بر نحوه فعالیت پزشکان، مشاوران، پرستاران و سایر پرسنل بهداشتی، درمانی مرکز. -

 های آموزشی در جهت ارتقاء سالمت جسمی و روانی دانشجویان. ها و کارگاه برگزاری کالس -

 ها و ادارات مرتبط با امر بهداشت، درمان و مشاوره. ها، سازمانها، نهاد ارتباط با انجمن -

 های مختلف مربوط براساس نیازهای موجود. تهیه و توزیع نشریه -

 های مربوط های الزم به معاونت دانشجویی و فرهنگی در زمینه ارائه گزارش -

ه به عهده مرکز می های انجام شد انجام کلیه اموری که درحدود وظایف محوله و براساس سیاستگذاری -

 باشد.

 
 

 ( معاونت فرهنگی واجتماعی0ـ ) 01

 اداره کلیه امور معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  -

های اسالمی و انقالبی و باورهای دینی و اخالقی در همه سطوح  برنامه ریزی برای توسعه و تعمیق ارزش -

 دانشگاهی 

 یی و اتخاذ سیاستها و راهبردهای الزم بررسی و آسیب شناسی مسائل و مشکالت دانشجو -

 های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه و ارزیابی مستمر و تحلیل صحیح آنها  نظارت بر کلیه فعالیت -

 نظارت و ارزیابی مستمر کلیه واحدهای تحت نظر معاونت  -

شجویی و هماهنگ جلب مشارکت الزم میان نهادهای مختلف عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دان -

 های معاونت  نمودن آنها در راستای برنامه

 برقراری ارتباط وثیق و مشارکت و هماهنگی گسترده با دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه  -

های فکری، فرهنگی  های فوق برنامه برای شکوفایی بیشتر فعالیت برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فعالیت -

 نشجویان و انقالبی دا

های  بسترسازی جهت ترغیب و ورود نیروهای دانشگاهی اعم از اساتید، دانشجویان و کارکنان در عرصه -

 مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی جامعه و جهت دهی و هدایت آنها 

های مشترک نظیر جلسات گفت و  توسعه روابط صمیمانه متقابل نیروهای دانشگاهی و نظارت بر برنامه -

 ن اساتید و دانشجویان شنود بی

های مختلف نیروهای دانشگاه و  های فرهنگی و تنظیم اصول کلی برنامه تدوین برنامه راهبردی فعالیت -

 نظارت بر حسن اجرای آن 

های مختلف فرهنگی و اجتماعی با کمک مسئوالن ذیربط و نظارت بر  تهیه، تنظیم و پیشنهاد آئین نامه -

 حسن اجرای آن 

 های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  های دانشگاه و دستورالعمل ه امور مندرج در آیین نامهانجام کلی -

 ایجاد ارتباط سازنده و همکاری هدفمند با مراکز، موسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقالبی نظام  -
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 ن اجرای آن نظارت و برنامه ریزی برای توسعه آموزشهای عقیدتی، سیاسی، اخالقی و نظارت بر حس -

رصد، ارزیابی و تحلیل وضعیت کلی اعتقادی، سیاسی و اخالقی محیط بیرونی و درونی دانشگاه و نهادها و  -

 نیروهای دانشگاهی و گزارش آنها به هیات رئیسه و شورای فرهنگی دانشگاه 

استفاده همه جانبه از تلطیف و سالم سازی روابط متقابل اساتید، دانشجویان و کارکنان و برنامه ریزی برای  -

 امکانات دانشگاه 

 های موردنیاز به شورای فرهنگی و پیگیری وظایف محوله  پیشنهاد عناوین فعالیت -

 انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه  -

 های آزاداندیشی و هدایت محتوایی و نظارت بر حسن اجرای آن   راه اندازی کرسی -

 

 امه ریزی فرهنگی واجتماعی( مدیریت برن0) - 01 -0

طراحی نظام رصد و دیدبانی محیط درونی و بیرونی دانشگاه و نیروهای دانشگاهی و اجرای آن و  -

 به معاونت.  یلی مستمرلهای تح ارائه گزارش

 انهای آن  نظارت و ارزیابی فعالیت های دانشجویی همراه با هدایت و معنوی از تشکل ییت مادحما  -

های جدید دانشجویی جهت توسعه مشارکت دانشجویی و  و کانون ها زی تشکلتاسیس و راه اندا -

 های فرهنگی انقالبی  در عرصه افزایش کمی و کیفی حضور دانشجویان

ها وهدایت و  ها و کانون های راهبردی معاونت به تشکل  های اجرایی برنامه حواگذاری بخشی از طر -

 نظارت بر حسن اجرای آن

های علمی دانشجویی و هدایت و نظارت و ارزیابی  ها و کانون از انجمنحمایت مادی و معنوی  -

 های آنان فعالیت

های فرهنگی خوابگاهی و هدایت و  های خوابگاهی و اهتمام در توسعه فعالیت راه اندازی تشکل -

 نظارت بر آنها

 ای ها متناسب با فضا و امکانات درون دانشکده های فرهنگی به سطح دانشکده توسعه فعالیت -

های آنها و حمایت مادی و معنوی از  دهاهای فرهنگی به کارکنان و خانو انتقال و گسترش فعالیت -

 کارکنانفرهنگی های   فعالیت

های فرهنگی و استفاده اساتید از  تشویق و ترغیب و برنامه ریزی جهت حضور اساتید در برنامه -

 امکانات فرهنگی دانشگاه

های فرهنگی معاونت و  ی و بیرونی دانشگاه از فعالیتنهای درو روطراحی نظام اطالع رسانی کلیه نی -

 ثر آنؤو م، جذاب اجرای دقیق

 ها و نهادهای فرهنگی خارج از دانشگاه در سطح ملی و استانی ارتباط مستمر با کلیه نیرو -

ظام های فرهنگی به عناصر تاثیر گذار ملی و استانی ن  انعکاس به موقع و جذاب و همه جانبه فعالیت -

 های مادی و معنوی ایشان جهت جلب حمایت
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های فرهنگی و انقالبی کشور جهت توسعه منابع مالی معاونت  های مشترک با نهاد طراحی برنامه -

 فرهنگی

 تحت نظارت عالیه معاونت ،هماهنگی مستمر و مداوم با مدیریت فرهنگی -

های فرهنگی و  و کانون ها تشکل های انجام شده مدیریت، الیتعهای دقیق و تحلیل از ف ارائه گزارش -

 های علمی به معاونت انجمن

 دانشگاهو اجتماعی انجام سایر امور محوله از سوی معاون فرهنگی  -

 های دانشجویی و پیگیری مصوبات آن. بر تشکل ت نظارتئهییی دبیرخانه اتامین محتو

 

 ( مدیریت حمایت وپشتیبانی فرهنگی و اجتماعی0) - 01 -2

های مختلف فرهنگی در راستای برنامه راهبردی فرهنگی  ی اجرایی و عملیاتی در عرصهها تهیه طرح -

 معاونت 

 های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی دانشگاه  اجرای طرح -

ها و مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم  تشویق و ترغیب دانشجویان، اساتید و کارکنان به شرکت در برنامه -

 قرآن کریم 

های هنری، فرهنگی و  زی صحیح و مناسب برای حضور نیروهای دانشگاهی در فعالیتبسترسازی و فضاسا -

 اجتماعی و سیاسی دانشگاه 

های اردویی متناسب با دوره جوانی و دانشجویی با رویکرد انقالبی مبتنی بر باورها و  تدوین فعالیت -

 ارزشهای دینی 

 قالب از طرق مختلف انتشار و ترویج ارزشهای اسالمی و باورهای دینی و ان -

ارائه نشریات هنری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور استفاده نیروهای دانشگاهی و ایجاد  -

 آرشیو مربوط 

 های آنها  برنامه ریزی و برگزاری اردوهای فرهنگی، زیارتی و آموزشی برای اساتید، کارکنان و خانواده -

ابقات جذاب با رویکرد اسالمی و انقالبی و تشویق دانشجویان جهت ها و مس ها، جشنواره برگزاری همایش -

 ها  حضور و شرکت در برنامه

های فرهنگی عموم نیروهای دانشگاه در راستای برنامه راهبردی فرهنگی  زمینه سازی و بسترسازی فعالیت -

 معاونت 

 بی نظام در سطح ملی و استانی اجتماعی و انقال  ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز و نهادهای فرهنگی، -

های فرهنگی دانشگاه در فضای مجازی با حفظ کلیه شئون دینی، اخالقی، امنیتی؛ و نظارت  توسعه فعالیت -

 و ارزیابی مستمر آنها 

 های جذاب و متنوع  تعظیم شعائر اسالمی و بزرگداشت ایام ملی، اسالمی و انقالبی نظام در قالب برنامه -

ت ورود دانشجویان در عرصه نشریات دانشجویی و حمایت، هدایت و نظارت و ارزیابی مداوم بسترسازی جه -

 آنها 
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 های مختلف حضوری و غیرحضوری به دانشجویان و فعاالن و نهادهای دانشجویی  ارائه آموزش -

 های فرهنگی از جمله ترویج روحیه دعا و عبادت و توجه عمیق نیروهای اهتمام در توسعه فعالیت -

 جماعت  دانشگاهی به نماز به ویژه نماز

های فرهنگی   سعی و تالش وافر در تعمیق هویت اسالمی، انقالبی و ملی و رعایت آن در کلیه برنامه -

 دانشگاه 

 برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه به ویژه دفتر نهاد مقام معظم رهبری  -

 های انجام گرفته به معاونت  های مستمر تحلیلی از فعالیت تهیه گزارش -

 انجام سایر امور محوله از سوی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  -

 مین محتوایی دبیرخانه شورای فرهنگی و اجتماعی و پیگیری مصوبات آنأت -

 

 ( معاونت پژوهشی وفناوری0) – 00

 برنامه ریزی در امور پژوهشی دانشگاه. -

 های پژوهشی دانشگاه. میم در مورد فعالیتهای الزم و اتخاذ تص انجام بررسی -

 های پژوهشی و ارزیابی علمکرد پژوهشی ساالنه دانشگاه. انجام مطالعات الزم در زمینه ارزشیابی فعالیت -

منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی و   ارتباط با مؤسسات داخلی و خارجی به -

 پژوهشی.

 عه و وابسته دانشگاه.اداره امور واحدهای پژوهشی تاب -

همکاری با دفتر ریاست و روابط عمومی در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری  -

های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و  سمینارها و کنفرانس

 سایر مؤسسات.

 سات غیردانشگاهی. های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤس همکاری در اجرای دوره -

 های اطالعاتی. ها و بانک  نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه -

های مطالعاتی داخل و خارج برابر   ت علمی از بورس و فرصتئریزی جهت استفاده اعضای هی برنامه -

 .ضوابط مصوب

های  در قالب برنامه های پژوهشی های پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت تهیه برنامه -

 کوتاه مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه.

های رشد و توسعه  های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در چار چوب برنامه بررسی و ارزیابی فعالیت -

 ت رئیسه.ئکشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هی

 انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه. -
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 (مدیریت امور پژوهشی 0)  -0-00

 دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا. -

های  های الزم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیاست انجام بررسی -

ها و معیارهای  صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص

 ربوط و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی.م

بینی  های پیش های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه بررسی طرح -

 شده.

های انجام شده  و در دست اجراء و ارسال آن به   تهیه و تنظیم و جمع آوری آمار و اطالعات پروژه -

 مراجع ذیربط.

 ها با کمک واحدهای مربوط. جهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژهتأمین امکانات ت -

 انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام درخصوص اجرای آنها. -

های  های علمی، صنعتی و اقتصادی مملکت به منظور شناخت طرح  برقراری ارتباط با قطب -

 مورد نیاز آنها.تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی 

 های بالقوه دانشگاه به صنایع.یی معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانا -

های متناسب علمی و صنعتی صنایع جهت استفاده دانشجویان مقاطع مختلف  جمع آوری طرح -

 تحصیلی.

 ها. انجام امور مربوط به پروژه -

 ای صنعتی کشور.ه های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بخش شناخت دوره -

های صنعتیـ  تحقیقاتی با توجه به ضوابط مورد  ها در جهت انجام آزمایش ها و شرکت همکاری با سازمان -

 عمل.

 ترتیب بازدید مسئولین بخش صنایع کشور از دانشگاه و بالعکس با هماهنگی واحدهای مربوط. -

ها و سمینارهای علمی  دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس -

 پژوهشی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.

 ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی. های پژوهشی دانشکده همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت -

 های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه. های الزم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه انجام بررسی -

 های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش ساالنه.  ابی پیشرفت فعالیتارزشی -

 های مصوب. های پژوهشی در قالب سیاست تهیه و تنظیم برنامه -

 های تعیین شده.  بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه -

ی برای ارائه مقاالت علمی توسط ریزی و هماهنگ های علمی و برنامه برگزاری سمینارها و کنفرانس -

 های علمی بین المللی و منطقه ای خارجی. ت علمی دانشگاه در کنفرانسئاعضای هی

 ت علمی در انتشار، تألیفات و کتب ترجمه شده.ئبرنامه ریزی و همکاری با اعضای هی -

 برنامه ریزی و نظارت بر مجالت علمی ـ پژوهشی دانشگاه. -
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ت ئهای مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی اعضای هی انجام امور مربوط به فرصت -

 علمی دانشگاه.

برقراری ارتباط با اساتید و صاحب نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقاالت، ترجمه و  -

 تألیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجالت علمی و فنی دانشگاه ها. 

 م مافوق.انجام سایر امور محوله از طرف مقا -

 
 
 ( مدیریت امور فناوری 0) - 00 – 2

های مرتبط با   و کارهای اجرایی الزم برای ایجاد همسویی میان فعالیت یریزی، تمهید ساز برنامه -

 توسعه فنّاوری و نوآوری در دانشگاه و مراکز صنعتی در سطح کشور.

ها و  اه از طریق تعیین شاخصریزی جهت ارتقاء عملکرد مدیریت فنّاوری و نوآوری در دانشگ برنامه -

 ارزیابی سطح توسعه فنّاوری در دانشگاه.

های کشور و   اتخاذ تدابیر الزم به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی تحقیقات در توسعه فنّاوری -

 های ذیربط. توسعه تحقیقات کاربردی و فنّاورانه با همکاری واحد

 عه فنّاوری در کشورهای مرتبط با توس اصالح و بازنگری در برنامه -

 های بومی. های نوین و حمایت از توسعه فنّاوری ای مرتبط با فنّآوری های توسعه حمایت از پژوهش -

 ریزی برای تدارک منابع مالی توسعه فنّاوری برنامه -

 در داخل و خارج از کشور و حمایت از صدور فنّاوری.  های مناسب برای عرضه فنّاوری ایجاد زمینه -

 ی و مبادالت فنّاوری با مراجع و مراکز علمی و فنّاوری در کشورانجام همکار -

های تحقیق و توسعه فنّاوری  اجرای ضوابط ـ معیارها و استانداردهای ایجاد و گسترش مراکز فعالیت -

علم و فنّاوری و مرکز رشد با استفاده از منابع دولتی و درآمدهای اختصاصی دانشگاه   نظیر پارک

 های کشور. و ضرورتمتناسب با نیازها 

انجام اقدامات الزم به منظور تدوین برنامه فناوری و بودجه ساالنه دانشگاه برای انتقال دانش فنی و  -

 های انتقال یافته به داخل کشور. بومی کردن فناوری

های بومی و نظارت بر  های الزم از ترویج و توسعه فناوری بویژه فناوری انجام حمایت و پشتیبانی -

 ای آن.حسن اجر

های  های مرتبط با فناوری پشتیبانی از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهش و اتخاذ تدابیر حمایتی -

 های مختلف.  ها در زمینه نوین بر اساس اولویت

 مطالعه و بررسی به منظور بازنگری و تجدید نظر در قوانین و مقررات موجود. -

های ارزیابی و  فنّاوری و تشکیل کارگروهاستفاده از نظرات تخصصی کارشناسان و متخصصین حوزه  -

 نظارت امور فنّاوری در دانشگاه.

 انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق. -
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 ( مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 0) – 00 – 0

های   پیش بینی اعتبارات الزم جهت انجام امور سفارش، خرید کتب و نشریات مورد نیاز کتابخانه -

 دانشگاه.

ها برای  های مختلف مانند سمینارها و کنفرانس تهیه و تکثیر نوارهای صوتی و تصویری در زمینه -

 استفاده دانشجویان.

 های نایاب و اسناد و مدارک تاریخی و قدیمی موجود در دانشگاه.حفظ و حراست از کتاب -

تشخیص مسئول ها و نشریات و سایر مدارک علمی و تحقیقی موجود در کتابخانه به  تجلید کتاب -

 ذیربط.

 های کتابخانه و ارائه آن به مراجع ذیصالح. های الزم از فعالیت تهیه گزارش -

 های مختلف آموزشی دانشگاه. تهیه کتب درسی و کمک درسی برای رشته -

 احیا و نشر متون کهن معتبر و ممتاز. -

شگاه ها و مؤسسات مبادله کتاب و نشریات ادواری و اسناد با مجامع و مراکز علمی و فرهنگی دان -

 آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی.

 همکاری با مؤسسات و مجامع ملی و بین المللی. -

 جمع آوری، ذخیره، نگهداری و در دسترس قراردادن کتب و مجالت و نشریات علمی و فنی. -

 طبقه بندی و فهرست نویسی و آماده سازی کتب و نشریات برای تسهیل در امر دسترسی به آنها. -

ها و مراکز نشر کتب و.... در داخل و خارج از کشور   راری ارتباط با مراکز و مجامع علمی، کتابخانهبرق -

 منظور ایجاد یک سیستم منظم و کارآمد کتابداری.  به

 ها و نظارت بر کار آنها. ها و گروه های فرعی دانشکده  ایجاد هماهنگی بین کتابخانه -

 خدام با امر کتابداری.آموزش و آشناسازی کارکنان جدید االست -

 های سمعی و بصری دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط. اداره امور مربوط به فعالیت -

 تهیه خالصه کتب و مقاالت علمی. -

 انجام امور مربوط به سفارش و خرید کتاب، نشریه و سایر منابع از داخل و خارج از کشور. -

 

 ( گروه همکاریهای علمی و بین المللی 0) -00 – 4

برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی داخلی و خارجی به منظور جمع آوری  -

های مختلف  پژوهشی و  اطالعات علمی تحقیقاتی مورد نیاز و همچنین جلب همکاری آنان در زمینه

 فناوری.

یاز دانشگاه و های فارسی و خارجی مورد ن ها، نشریات و مدارک ارجاعی مختلف به زبان  ترجمه نامه -

 مؤسسات تحقیقاتی تابعه.

های علمی و تحقیقاتی بین المللی  ها و کنفرانس  سمپوزیوم ها، های سمینارها، کنگره  تنظیم برنامه -

 ها و همچنین پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذیربط. با همکاری سایر واحدها و دانشکده

 های علمی ایرانی مقیم خارج. مکاری شخصیتهای الزم به منظور جلب ه انجام بررسی -
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های  فراهم آوردن شرایط جذب دانشجویان خارجی برای مقاطع مختلف تحصیلی با همکاری گروه -

 آموزشی.

المللی  های علمی دانشگاه با مجامع علمی بین  تئها و هی تشریک مساعی در برقراری ارتباط انجمن -

های علمی و بین  ی ذیربط دانشگاه و واحد همکاریو دانشمندان خارجی با همکاری سایر واحدها

 المللی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.

 های علمی با دانشگاه های خارج از کشور و عضویت در مجامع علمی و   های همکاری  تهیه تفاهم نامه -

 .بین المللی

 رسیدگی به امور مربوط به استادان و محققان خارجی در دانشگاه.

 

 ( گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت0) – 00 – 2

 های مختلف و واحدهای صنعتی.  پژوهشی با سازمان -های همکاری علمی تشکیل کمیته -

 انجام امور مربوط به همکاریهای علمی و تحقیقاتی با بخش صنایع کشور.  -

اتی به های علمی و تحقیق برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرح -

 منظور تقویت ارتباط صنعت با جامعه. 

 برنامه ریزی و سیاستگذاری در خصوص کارآموزی دانشجویان.  -

 های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش.  ت علمی برای اجرای پژوهشئهی ءسیاستگذاری و تشویق اعضا -

 یان. ت علمی و دانشجوئهی ءبرنامه ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضا -

های آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانش آموختگان با مفهوم  برگزاری کارگاه -

 کارآفرینی. 

ت علمی به دانشجویان و دانش ئهی ءارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی برای اعضا -

 آموختگان. 

 حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان.  -

 دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود.  هدایت -

 های شغلی موجود در جامعه.  دانشجویان به کلیه زمینهآشنا نمودن  -

های میان رشته ای   های آموزشی به منظور ترغیب آنها به تأسیس دوره همفکری با مدیران گروه -

 کاربردی. 

 بردی. ها و سیمنارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کار  برگزاری دوره -

های مختلف برای انجام  انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به ادارات و دستگاه -

 دوره کارآموزی و کارورزی در چهارچوب مقررات. 

 شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان.  -

 ایجاد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی.  -

 کاربردی.  - تحقیقاتی تجاری سازی دستاوردهای -
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 توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش محور.  -

 تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه.  -

 و کارآفرینی.انجام بررسی و اقدامات الزم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی  -

 ام مافوق.انجام سایر امور محوله از سوی مق -

 

 ( گروه فناوری اطالعات و خدمات رایانه ای 0) – 00 – 8

 های رایانه ای داخلی و خارجی. ای و برقراری ارتباط با شبکههای مربوط به خدمات رایانه اداره فعالیت -

 مدیریت و پشتیبانی شبکه داخلی. -

 ای دانشگاه. ایجاد بانک اطالعاتی دانشگاه و همکاری و استفاده از مرکز خدمات رایانه -

 حمایت و پشتیبانی از پایگاه اطالع رسانی دانشگاه. -

 برقراری ارتباط دانشگاه با شبکه جهانی اینترنت، نگهداری و پشتیبانی سرورهای اینترنت. -

 های اطالعاتی دیجیتالی و انتخاب منابع التین مورد نیاز دانشگاه. برنامه ریزی برای خرید پایگاه -

 ها در مورد خرید قطعات سخت افزاری و موارد مشابه.  هارایه مشاوره به دانشکد -

 های مختلف دانشگاه. نظارت بر تهیه و تأمین نرم افزارهای مورد استفاده در واحد -

 های نرم افزاری دروس مجازی. طراحی و پیاده سازی سیستم -

 های سخت افزاری دروس مجازی. طراحی سیستم -

 .راه اندازی پایلوت دروس مجازی در دانشگاه -

 ارائه استانداردهای آموزش الکترونیک. -

 انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق. -

 

 توسعه مدیریت ومنابع    معاونت ( 0) ـ  02

 همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه. -

های کار در  روش کارها و  های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش رسیدگی به هدف -

 مختلف.  واحدهای

های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر درخصوص  ایجاد هماهنگی بین فعالیت -

 رفع مشکالت موجود. 

نظارت برحسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی، مالی و معامالتی و  -

 حقوقی دانشگاه. 

های تحت  به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحد های توجیهی الزم ارائه گزارش -

 نظر. 

 ای تابعه. ه اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحد -
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ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری،  شرکت در شوراها، کمیسیون -

 استخدامی، مالی و معامالتی و حقوقی در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه. 

 های رفاهی کارکنان با توجه به امکانات دانشگاه. یه و اجرای طرحته -

 انجام امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط.  -

 ت علمی به مراجع ذیصالح. ئبررسی و پیشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامی اعضاء هی -

ی مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشی، ها و واحدها  همکاری با دیگر معاونت -

 پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه. 

 نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی دانشگاه با همکاری واحد حراست دانشگاه.  -

 انجام سایر امور محوله از طرف ریاست دانشگاه.  -

 

 ( مدیریت اموراداری 0)-0-02

های مربوط به امور اداری، استخدامی و  دانشگاه در زمینه های ها و خط مشی  اجرای سیاست -

 پشتیبانی.

 های واحدهای تابعه. نظارت بر حسن انجام فعالیت -

های اداری الزم جهت ارائه به مقامات ذیربط   ها و دستورالعمل  ها، بخشنامه نامه  تهیه و تنظیم آئین -

 دها پس از تأیید.براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابالغ آن به کلیه واح

های   تئمراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هی -

 رسیدگی به تخلفات اداری.

های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصالحی به مراجع مطالعه و بررسی رسته -

 داری دانشگاه.بودجه وتحول ا ذیربط با همکاری مدیریت برنامه،

 ایجاد و نگهداری بانک اطالعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه. -

ها و پیشنهادهای الزم و   برنامه ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح -

 ی.همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علم

 پیش بینی ترفیع و تغییرگروه ساالنه کارکنان با کمک واحدهای مربوط. -

 ها، اموال و تأسیسات. همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان -

انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل  -

 های ذیربط.و خارج کشور با هماهنگی کامل واحد

 شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان. -

 نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف. -

 انجام امور مربوط به قراردادهای دانشگاه با هماهنگی مسئولین ذیربط. -

 های مزبور. رحتهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای ط -

 برنامه ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه. -

 های الزم.نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی -
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های سازمانی دانشگاه  همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصالح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست -

 ل اداری دانشگاه.با مدیریت برنامه، بودجه وتحو

 نظارت بر امور حضور و غیاب، ورود وخروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام وقت کارکنان،  -

 ت علمی و غیر هیأت علمی(.ئکاری و انتصاب کارکنان )هیاضافه

 های مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات الزم. مشارکت در جلسات و کمیسیون -

 نشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات الزم.رسیدگی به امور رفاهی و باز -

 نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه. -

 انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق -

 

 ( مدیریت امور مالی 0) - 2-02

 انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات. -

 دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه. -

ها و اعتبارات و تعهدات،  ها، پرداخت لی الزم در موارد مختلف دریافتتهیه و تنظیم اطالعات ما -

 نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات الزم جهت مقامات ذیربط.

 های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات. رسیدگی به اسناد و سیستم -

 همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه. -

 داری و تنظیم اسناد مالی.نگه -

 های مالی. رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آئین نامه -

 نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن. -

اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط  -

 های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها. هبه آئین نام

 تهیه و تنظیم گزارشهای عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت اداری و مالی. -

 تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها. -

 انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق. -

 

 مرانی های ع ( مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح0) – 0-02

برنامه ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد  -

 نیاز و اقدام در مورد تأمین اعتبار عمرانی مورد نیاز.

های مشاوره و پیمانکار  همکاری با معاونت اداری و مالی در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت -

 رانی.های عم برای طرح

 تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تأمین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی. -

 های عمرانی دانشگاه.  نظارت بر حسن اجرای طرح -
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 های عمرانی. ها و موارد مالی طرح بررسی صورت وضعیت -

 های امانی و مورد نیاز دانشگاه. اجرای طرح -

 سبز دانشگاه در چهار چوب طرح جامع دانشگاه برنامه ریزی و اجرای طرح فضای  -

های عمرانی و سایر امور مربوط   ها و پروژه تهیه گزارش و ارزیابی منظم به پیشرفت فیزیکی طرح -

 های زمانبندی شده  براساس برنامه

 های عمرانی. برنامه ریزی و تأمین لوازم و مصالح مورد نیاز طرح -

تأسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری های ساختمانی و  نظارت بر اجرای طرح -

 های مختلف دانشگاه.  های واحد ساختمان

 های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه ساالنه کشور.  پیشنهاد بودجه -

 تهیه نقشه طرحهای عمرانی دانشگاه. -

 های عمرانی دانشگاه. جمع آوری اطالعات الزم برای تنظیم بودجه طرح -

عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویتها، های  بررسی طرح -

 های مصوب و پیگیری بودجه  ها و دستورالعمل  امکانات و اعتبارات مصوب براساس بخشنامه

 های عمرانی تا مرحله نهایی. پروژه -

 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق -

 
 
 

 ی و قراردادها( اداره امور حقوق0)-4-02

نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده بین دانشگاه و اشخاص حقیقی یا حقوقی و تنظیم متن  -

 قراردادهای منعقده برای واحدهای مختلف.

 نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها. -

ظهارات، رد یا قبول آن از نظر های مرتبط با دانشگاه و استماع ا حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده -

 مسائل حقوقی.

 مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات الزم  به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی. -

 ها، دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه. های ارجاعی در دادگاه پیگیری مسائل حقوقی و پرونده -

احدهای مختلف دانشگاه به منظور جلوگیری از اشتباهاتی که انجام مشاوره و ارائه راهنمایی به و -

 منجر به اختالفات حقوقی خواهد شد.

 های مورد نیاز.  نامه ها و آیین  تدوین اساسنامه -

 بندی مصوبات. همکاری و اقدام در زمینه تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداری و طبقه -

 های تخصصی. ارجاع آن به واحدها  و یا کمیته تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذیربط و -

 های مختلف.  تنظیم شکوائیه برعلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متعرض حقوق دانشگاه در زمینه -

 انجام مکاتبات الزم با مراجع قضایی ) اعم از دادگاه، نیروی انتظامی و...( -
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 محوله از طرف مقام مافوقانجام سایر امور  -

 

 شگاهدردان ها وظایف پردیس

 آموزش نظری و عملی دانشجویان طبق برنامه مصوب -

ر پیشبرد علم جهانی و نیز نیازهای اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی کشور وانجام تحقیقات علمی به منظ -

 های دانشگاه درچارچوب برنامه

 های علمی از طریق همکاری با واحدهای ذیربط دانشگاه تشکیل سمینارها و کنفرانس -

 های تابعه وتحت پوشش پردیس. تسهیالت آموزشی و غیر آموزشی برای دانشجویان دانشکده ایجاد -

علمی  هیئت اعضاءبرقراری روابط علمی و آموزشی با متخصصان و دانشگاه های داخلی و خارجی و تبادل  -

 و دانشجو از طریق همکاری با مقامات ذیربط دانشگاه

 ها و همکاری در این زمینه با سایر دانشکده تابعههای  هیئت علمی دانشکده اعضاءتأمین  -

و   ها و مراکز کامپیوتری  کتابخانهپژوهشی ،نظارت بر اجرای امور خدماتی مختلف آموزشی، دانشجویی،  -

 های تابعه. ودانشکدهسایر خدمات پردیس 

 اهبینی نیروی انسانی مورد نیاز پردیس و ارائه گزارش به مسئولین ذیرربط دانشگ پیش -

 

 ها وظایف دانشکده

های مربوط در مقاطع مختلف تحصیلی با  های آموزشی و تحقیقاتی رشته تهیه و تنظیم برنامه -

 هماهنگی معاونت آموزشی و پژوهشی.

های دروس و با توجه به  های مربوط مطابق با سرفصل آموزش نظری و عملی دانشجویان رشته -

 حیه وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و دانشگاه.های کلی آموزشی ابالغی از نا ضوابط و سیاست

 نظارت مستقیم بر حسن انجام وظایف مدیران گروههای آموزشی ذیربط. -

های آموزشی با هماهنگی معاونت آموزشی و  گروه تهیه و تنظیم جدول برنامه درسی اعضاء -

 پژوهشی.

 زم.های ال رسیدگی به مشکالت درسی و آموزشی دانشجویان و ارائه راهنمایی -

بررسی و پیش بینی نیازهای پرسنلی، تجهیزاتی و وسایل و لوازم و پیگیری درخصوص تأمین  -

 نیازهای سالیانه دانشکده با همکاری معاونت اداری و مالی دانشگاه.

 ایجاد هماهنگی در اتخاذ تصمیمات شوراهای گروههای آموزشی و پژوهشی وابسته. -

 الت تکمیلی دانشکده و دانشگاه.شرکت در شوراهای آموزشی، پژوهشی و تحصی -

 تنظیم برنامه کاری کارکنان دانشکده. -

های  نظارت برحسن اجرای امور توسط کارکنان و ارزیابی مستمر کارکنان و همچنین ارائه راهنمایی -

 الزم در صورت لزوم.
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های  ها و بخشهای صنعتی و غیره براساس سیاست ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی به سازمان -

 نشگاه.دا

 تهیه گزارشات و ارائه آمار و اطالعات مورد نیاز به مقامات مسئول دانشگاه. -

 های پرسنلی و تحصیلی دانشجویان با هماهنگی واحدهای ذیربط. تشکیل و نگهداری پرونده -

 

 یا آموزشکده  وظایف رئیس دانشکده

های مناسب  ایجاد زمینهنظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابالغ می شود و  -

 برای رشد استعدادهای تحصیلی.

 ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده یا آموزشکده. -

 ت علمی دانشکده یا آموزشکده.ئنظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هی -

 ابعه دانشکده یا آموزشکده.های واحدهای ت ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت -

 پیشنهاد بودجه ساالنه دانشکده یا آموزشکده به رئیس دانشگاه. -

 نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی و... دانشکده یا آموزشکده. -

 ارزیابی کار ساالنه دانشکده و ارائه گزارش آن به رئیس دانشگاه. -

 نظر درباره آنان.ها و اظهار   بررسی صالحیت مدیران و یا معاونان گروه -

 وظایف گروههای آموزشی

 های آموزشی و پژوهشی در رشته مربوط. هماهنگ ساختن فعالیت -

 های آموزشی که برای تدریس در آن رشته الزم است. تنظیم برنامه -

نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و اظهار نظر در مورد متون درسی و محتوای دروس براساس  -

 ی مصوب.ها ها و سرفصل برنامه

 اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق اعضاء گروه. -

 ی درسی آنان.ااظهار نظر درخصوص پذیرش دانشجویان انتقالی و میهمان و تعیین کمبود واحده -

 پژوهشی دانشکده یا آموزشکده.  بررسی طرحهای تحقیقی و پیشنهاد به شورای آموزشی ـ -

اعضای گروه و پیشنهاد آن به شورای آموزشی ـ پژوهشی های  ها و مأموریت اظهار نظر درباره بورس -

 دانشکده یا آموزشکده.

ت علمی متخصص و اظهار نظر در مورد صالحیت علمی ئپیش بینی نیاز گروه به استخدام اعضای هی -

 نامزدهای استخدام برای طی مراحل قانونی.

 ده یا آموزشکده.ارزیابی ساالنه کار گروه برای طرح در شورای آموزشی ـ پژوهشی دانشک -

 ریزی تفویض کرده است. ریزی در مورد دروس طبق اختیاراتی که شورای عالی برنامه برنامه -



 
 
 

 فصل اول: شناخت محیط درونی  - بیرونی و درونی محیط شناخت: بخش اول 12

ها )از حیث اصلی یا اختیاری  بررسی و اعالم نظر برای اصالح سرفصلها و تجدید نظر در عنوان درس -

تصویب در شورای های علمی برای  بودن( و همچنین تعیین محتوی دروس با توجه به آخرین پیشرفت

 ذیربط براساس ضوابط مندرج در آئین نامه مدیریت دانشگاه ها.

 

 وظایف مدیر گروه

تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی  -

گروه قبل از شروع نیم سال تحصیلی و گزارش آن به رئیس  ءشورای دانشکده با مشورت اعضا

 انشکده.د

 های اجرایی وظایف آموزشی، پژوهشی و خدماتی هریک از اعضاء گروه.  ابالغ برنامه -

 های آموزشی، پژوهشی و خدماتی گروه. نظارت برکلیه فعالیت -

 گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده. ءتهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضا -

ها و تغییرات و تحوالت و تسلیم این  ن پیشرفتها با توجه به آخری تجدید نظر مستمر در برنامه -

 ها به مراجع ذیصالح. برنامه

تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادت و نظریات جمعی گروه  -

ها،   به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابالغ بخشنامه

 ا و مصوباتی که رئیس دانشکده یا آموزشکده ارسال کرده است.ه  نامه آیین

 پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده. -

و نشریات مورد نیاز گروه به رئیس   انجام کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتب -

 دانشکده یا آموزشکده.

های دیگر آمادگی انجام آن را دارد، به  یا با همکاری گروه های پژوهشی که گروه رأساً  پیشنهاد طرح -

 رئیس دانشکده یا آموزشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه.

 گروه و ارائه گزارش آن به رئیس دانشکده یا آموزشکده.ء ارزیابی کار ساالنه اعضا -

 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق. -

 

 وظایف مراکز تحقیقاتی

 های مربوط. های علمی و فنی بنیادی و کاربردی در کلیه زمینه انجام پژوهش -

های عمومی و   ها برطبق اساسنامه مرکز و با توجه به سیاست ارائه خدمات تحقیقاتی به سایر سازمان  -

 تحقیقاتی دانشگاه.

نها از بررسی مشکالت و پیش بینی نیازهای پرسنلی، تجهیزاتی مرکز و پیگیری درجهت تأمین آ -

 طریق مراجع و مقامات مسئول. 
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 های تحقیقاتی و افزایش روحیه خالقیت و نوآوری. ایجاد ارتباط با بخش صنعت درخصوص انجام پروژه -

 

  93-94واحد های آموزشی دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 
 

 0012در سال  فعالیت خود را با یک دانشکده آغاز نمود. سپس "موسسه عالی علوم و تکنولوژی سمنان  "

دانشکده افزایش  2های آن به   تعداد دانشکده "دانشگاه سمنان  "هم زمان با تبدیل شدن این موسسه به 

به تدریج تعداد  11تا  14های  سومین دانشکده این دانشگاه افتتاح شد. بین سال 10سپس در سال  یافت.

شتابان  دانشکده رسید و این سیر 02ی به درصد10با جهش  11ها افزایش یافت تا اینکه در سال   دانشکده

 دانشکده در این دانشگاه شده است. 22تا کنون ادامه داشته و منجر به راه اندازی 

 

 
 های دانشگاه عبارتند از:  ها و بخش دانشکده

 وکامپیوتر برق مهندسی دانشکده .0

 عمران  مهندسی دانشکده .2

 وگاز نفت شیمی مهندسی دانشکده .0

 انیکمک مهندسی دانشکده .4

 وصنایع مواد مهندسی دانشکده .2

 کامپیوتر علوم و آمار، ریاضی دانشکده .8

 شیمی دانشکده .1

 فیزیک دانشکده .1

 شناسی زمین و شناسی زیست دانشکده .3

 انسانی علوم دانشکده .01

 ومدیریت اقتصاد دانشکده .00
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 مهدیشهر() تربیتی وعلوم روانشناسی دانشکده .02

 مهدیشهر() طبیعی منابع دانشکده .00

 گردشگری دانشکده .04

 شناسی کویر دانشکده .02

 ودامپروری دامپزشکی دانشکده .08

 نفت مهندسی دانشکده .01

 هوافضا مهندسی دانشکده .01

 نو یها انرژی دانشکده .03

 فناوری نانو دانشکده .21

 بیوفناوری دانشکده .20

 هنر دانشکده .22

. فهرست و نمای کلی دانشکده های دانشگاه سمنان01جدول   

تعداد 

 کارمندان

تعداد 

 هیئت

 علمی 

تعداد 

گاآزمایش

 ه 

تعداد 

های  رشته

 دکتری 

تعداد 

های  رشته

کارشناسی 

 ارشد

تعداد 

های  رشته

 کارشناسی 

تعداد 

ه معاونت

ای پر 

 شده

تعداد 

ها معاونت  

 نام دانشکده

 وکامپیوتر برق مهندسی دانشکده 4 0 1 3 1 3 04 01

 عمران  مهندسی دانشکده 4 2 0 8 1 4 08 1

 وگاز* نفت میشی مهندسی دانشکده 4 0 0 4 0 1 00 8

 مکانیک مهندسی دانشکده 4 0 2 0 0 0 01 0

 وصنایع مواد مهندسی دانشکده 4 4 0 8 1 0 01 20

 کامپیوتر علوم و آمار، ریاضی دانشکده 4 0 8 3 2 1 04 4

 شیمی دانشکده 4 0 0 2 2 4 00 2

 فیزیک دانشکده 4 0 0 0 2 01 00 1

 شناسی زمین و شناسی زیست دانشکده 4 1 0 1 1 0 0 02

 انسانی علوم دانشکده 4 0 1 20 4 1 28 02

 ومدیریت اقتصاد دانشکده 4 0 8 08 04 1 03 1

 تربیتی وعلوم روانشناسی دانشکده 4 0 4 0 2 1 04 08

 مهدیشهر()

 مهدیشهر() طبیعی منابع دانشکده 4  0 1 1 1  

 گردشگری دانشکده 4 0 0 0  1 4 2

 شناسی** کویر دانشکده 4 2 8 2 2 2 04 2

 ودامپروری دامپزشکی دانشکده 4 2 4 0 0 8 04 4

 هنر* دانشکده 4 0 01 2 1 0 24 03

 های نوین پردیس فناوری

 

 

2 

 

 

2 

 نفت مهندسی دانشکده 4  1 2 1 1

 فناوری نانو دانشکده 4  1 2 1 1

 بیوفناوری دانشکده 4  1 0 2 1

 هوافضا مهندسی دانشکده 4  1 2 1 1

 نو یها انرژی دانشکده 4  1 0 1 1

 گروه علوم شناختی  4  1 0 1 1
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 ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه عبارتند از:  **پژوهشکده

 . پژوهشکده مواد پیشرفته0

 گروه پژوهشی رشد بلور 

  مراکز تحقیقاتی فرآوری گچ 

 مراکز تحقیقاتی فرآوری نمک 

 های نا همگن . گروه پژوهشی واکنش2

 های نوین مهندسی عمران وهشکده فناوری. پژ0

  گروه پژوهشی مصالح نوین عمران 

 های نوین اجاری عمران گروه پژوهشی روش 

 های نوین ساخت  گروه پژوهشی سیستم 

 IT. آزمایشگاه 4

 

 **نشریات علمی 

عنوان  0عنوان دارای اعتبار علمی و  8نشریه عملی است که  1دانشگاه سمنان در حال حاضر دارای 

 دارای اعتبار ترویجی است.

 پژوهشی گروه 3 پژوهشکده، 2 آموزشکده، 2آزمایشگاه های بزرگ علمی، دارایبر  دانشگاه سمنان افزون

 نماید.  های مختلف علمی اعم از مهندسی، علوم پایه، فعالیت و تحقیق می است که در زمینهفعال 

 

 **مرکز رایانامه 

دارد که به ارائه خدمات الکترونیکی می پردازند. نشانی وب سایت  دانشگاه سمنان، چندین مرکز یارانامه

 دانشگاه سمنان عبارت است: 

www. Semnan.ac.ir  

 

 عوامل موثر بر حوزه ساختار و فرایند 

های به عمل آمده و نگاه به فرایندهای مختلف در دانشگاه، عوامل ذیل به عنوان عوامل موثر بر  با بررسی

 یند شناخته می شوند.حوزه ساختار و فرا
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 وجود ساختار تشکیالتی منظم 

 ها  بودن و معین بودن وظایف ومسئولیت مند رساختا 

 های ارائه شده و اختیارات تفویض شده  برقراری تناسب بین مسئولیت 

  ایجاد رویه منظم گردش کاری در دانشگاه 

 های دانشگاه  برون سپاری فرایندها وفعالیت 

 علمی  هیئت  اعضاءهای جبران خدمات پژوهشی   ایجاد ساختار و مکانیزم 

 ها   ها و فعالیت مستند سازی فرایند 

 ای تعریف شده با راهبردهای اصلی تعریف شده دانشگاههرایندفها و   انطباق فعالیت 

 ساختارهای ارتباطی و اطالعاتی دانشگاه 

 های اطالع رسانی در سطح دانشگاه  مدیریت سامانه  

 

 و قوانین حوزه فرهنگ -1-2-4

های نظام   در مطالعه ای که در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی منتشر شده است، عمده ترین کاستی

 توان به قرار زیر دانست. فرهنگی آموزش عالی در راه پژوهش و تولید علم را می

 ه هایی های آموزشی دارند نه پژوهشی و از دانشگا  و مسئوالن دانشگاه ها  شخصیت ابیشتر رؤس

اند که سبک مدیریتی آنها آموزشی است. در نتیجه این پیشینه دانشگاهی  فارغ التحصیل شده

زمینه حاکمیت مدیریت آموزشی را در دانشگاه ها فراهم آورده و بیشتر فارغ التحصیالن 

های آموزشی از دانشگاه خارج می شوند و این زنجیره آموزش و نظام  دانشگاهی با شخصیت

 ادامه دارد.  مدیریت آن

  علمی دانشگاه ها نیز با توجه به سنت دانشگاهی کشور، بیشتر شخصیت هیئت اعضاءدر میان 

 آید.  ای شدن به حساب می های آموزشی غالب است و آموزش بخش اصلی مسیر حرفه 

 ممیزه   هیئتها و حتی  ها ساختار ظاهری دانشگاه، کالس ها، مقررات، قوانین، سیاست آیین نامه

 نشگاه ها نیز صورتبندی آموزشی دارند. دا

 های دانشگاهی بیشتر جنبه آموزشی دارند تا پژوهشی، به همین جهت بیشتر دانشجویان  برنامه

 کند.  به صورت آموزشی تربیت می شوند. بنابراین دانشگاه کمتر پژوهشگر تربیت می

 و صنعت به شکل خاص عدم برقراری رابطه مستمر و پژوهشی و فناوری با جامعه به شکل عام 

 نگاه فانتزی و ناکارآمد به مقوله پژوهش در دانشگاه ها 

  عدم باور سیاستگذاران اصلی حوزۀ اجرایی کشور به نقش پژوهش در تصمیم سازی درست و

 متقن در جامعه 
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 عوامل موثر حوزه فرهنگ و قوانین

ورت بالقوه بر عملکرد و در نتیجه بر اساس آنچه اشاره شد، به نظر می رسد عوامل زیر می توانند به ص

 راهبردهای دانشگاه سمنان موثر باشند: 

  توجه خاص به تعامالت بین بخشی در سطح استان و شهرستان 

  توجه ویژه به همکاری بین رشته و بین دانشکده ای 

  نگاه ویژه به آموزش و یادگیری فرهنگ کار تیمی و جمعی 

 ر گرفتن حقوق و وظایف کلیه مشارکت کنندگان لحاظ فرهنگ مشارکتی به خصوص با در نظ 

 اصالت دادن به خالقیت 

  ارائه یک تصویر ذهنی مناسب و ماندگار از دانشگاه سمنان در سطح جامعه و نخبگان 

 های سازمانی دانشگاه نگاه ویژه به ایجاد، حفظ و تزاید ارزش 

 ها، مساجد و.... ونهای فرهنگی و نیز ساختارهای فرهنگی نظیر کان توجه خاص به مؤلفه 

  توجه به عملکرد نهادهای پربار کنندۀ اوقات فراغت دانشجویان نظیر تربیت بدنی 

 ابهام زدایی از قوانین و عدم تفسیر به رأی قوانین دانشگاه 

 های اجرایی مقررات دانشگاه های اجرایی و ضمانت  لحاظ مکانیزم 

  حوزۀ قوانین علمی و کارکنان در هیئت اعضاءاطالع رسانی جامع به 

 اطالع رسانی کامل به دانشجویان به خصوص در بخش قوانین و مقررات مربوطه 

 

 حوزه بودجه و اعتبارات  -1-2-5

بی تردید توجه به بودجه و اعتبارات به عنوان خون تزریق شده در شاهرگ های حیاتی هر موسسه و سازمان 

نیم نگاهی به روند تخصیص بودجه و اعتبارات  از منظر مدیریتی کامالً توجیه پذیر و ضروری می باشد.

مجموع بودجه  0018دانشگاه سمنان ما را با واقعیات جالب توجهی آشنا می سازد. در حالی که در سال 

 11میلیارد تومان بوده است این رقم  در سال  00جاری و عمرانی و درآمد اختصاصی دانشگاه سمنان معادل 

عمرانی و در آمد  ، د تومان رسیده است. روند فزاینده افزایش بودجه جاریمیلیار 01.2به رقم جالب توجه 

میلیارد تومان به عنوان نمایه بودجه ای  24.2نیز ادامه پیدا کرده و رقم  0011اختصاصی دانشگاه تا سال 

 ثبت شده است.  11دانشگاه در سال 

در صد را به خود  11منان رقمی معادل رشد بودجه دانشگاه س 11تا  18به عبارت ساده تر در بازه زمانی 

مجموع  30نیز این رویه هم چنان افزایشی بوده و در پایان سال  30و  31. 13دیده است. در سال های 

میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت  20.1به رقم  ،عمرانی و اختصاصی دانشگاه سمنان ،بودجه جاری

 درصد رشد داشته است.  000دجه دانشگاه سمنان بو 30تا  11ساده تر در بازه زمانی 



 
 
 

 فصل اول: شناخت محیط درونی  - بیرونی و درونی محیط شناخت: بخش اول 11

 میلیارد تومان رسیده است.  80.1درصد به رقم  21بودجه دانشگاه سمنان با افزایشی معادل  32در سال 

درصد را  00رشدی معادل  میلیارد تومان،  12.8دانشگاه سمنان با جذب بودجه ای معادل  30در پایان سال 

 تجربه کرده است. 

عمرانی و درآمد  ،درصد در بودجه جاری 201رشدی معادل  ،30تا  18زمانی مورد بررسی یعنی سال در بازه 

درصدی را به ازای هر سال برای دانشگاه  88اختصاصی دانشگاه سمنان به چشم می خورد که میانگین رشد 

 رقم زده است.

 اما در این بررسی باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد.

رخ تورم و قیمت های عمومی جامعه به همراه کاهش زمانی ارزش پول و مقادیر قابل تامل تری رشد فزاینده ن

 از این ارقام را در ذهن متبادر می سازد.

درصد واقعی  88معادل  0030تا  0018هرگز نباید افزایش بودجه دانشگاه را دربازه زمانی  ،به عبارت ساده تر

 های اختصاصی دانشگاه نیز در این زمینه غافل بود. باید از سهم درآمددر نظر گرفت و نکته مهم دیگر اینکه ن

 0030این رقم در سال  ،لیارد تومان بوده استیم 2.0درآمد اختصاصی دانشگاه  0018در حالی که در سال 

 میلیارد تومان افزایش یافته است. 00.1به 

از بودجه کل دانشگاه از محل درآمدهای درصد  01بیش از  ، 18نکته قابل تامل آنکه در حالی که در سال 

های  از محل درآمد ،درصد از کل بودجه دانشگاه 04تنها  0030اختصاصی تامین می شده است در سال 

در  ،اختصاصی تامین شده است و این به این مفهوم است که به رغم افزایش رقمی بودجه اختصاصی دانشگاه

 لت همچنان روند افزایشی به خود داشته است. بودجه دانشگاه به کمک های دو اتکال ،واقع

بودجه کل دانشگاه به در آمدهای اختصاصی با کاهشی   اتکالمیزان  ،به گونه ای که در بازه زمانی یاد شده

درصد رسیده است که ادامه رویه فوق با توجه به محدودیت های دولت در  04درصد به حدود  0معادل 

دانشگاه را با چالش  یددنابع عمومی دولت غیر قابل توجیه بوده و بی ترکاهش م ،و به تبع آن ،فروش نفت

 های عمده ای روبرو خواهد ساخت. 
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 عملکرد دانشگاه -1-2-6

 0030تا  0010به استناد گزارش مجامع معتبر علمی وضعیت تولید علم در دانشگاه سمنان طی سال های 

 بدین شرح بوده است: 

علمی و دانشجویان دانشگاه سمنان در کنفرانس های داخلی و  هیئت اعضاءها ارائه مقاالت  طی این سال

 خارجی از روند رو به رشدی برخوردار بوده است.

 0010-0030. مقاالت ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی طی سال های 01جدول 

 0030 0032 0030 0031 0013 0011 0011 0018 0012 0014 0010 سال 

 200 011 808 202 403 231 014 214 040 11 48 تعداد مقاالت 

 

 

 

 

هم چنین در همین دوره زمانی روند ارائه شده در جدول زیر برای تعداد مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر 

 داخلی و خارجی مشاهده می گردد.

 0010-0030های  . مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی طی سال03جدول 

 0030 0032 0030 0031 0013 0011 0011 0018 0012 0014 0010 سال 

 212 211 220 422 041 220 004 11 32 08 28 تعداد مقاالت 
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هم چنین طرح های پژوهشی انجام شده و البته به اتمام رسیده در دوره زمانی مورد بررسی نیز از این قرار 

 بوده است:

 0010-0030ت چاپ شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی طی سال های . مقاال21جدول 

 0030 0032 0030 0031 0013 0011 0011 0018 0012 0014 0010 سال 

 22 04 00 20 23 82 21 01 02 01 1 تعداد طرح های پژوهشی 

 

 

 عملکرد آموزشی 

آموزشی دانشگاه و نظارت بر حسن  رامومعاون آموزشی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه 

های آموزشی و تصمیم گیری در باره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ  اجری مقررات و آئین نامه

های آموزشی و ارزیابی آنها را بر  تمهیدات الزم در جهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره

 ه شرح زیر است: عهده دارد. وظایف و اختیارات این حوزه ب

 .اداره کلیه امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

 .مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی و تحصیالت تکمیلی با کمک مسئوالن ذیربط 

 های مختلف مربوط و ابالغ مصوبات  های دانشگاه و کمیسیون ت ممیزه، شورائانجام امور اداری هی

 ط.های ذیرب  ها به واحد آن

 ت ممیزه دانشگاه.ئانجام مکاتبات، دستور کار، تهیه و تدوین و تنظیم مصوبات هی 
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 های آموزشی با همکاری گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه. نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه 

 .تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش 

 .نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه 

 سات شورای آموزشی، شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه.تنظیم دستور جل 

 .برنامه ریزی امور آموزشی، تحصیالت تکمیلی و با همکاری واحدهای ذیربط 

 های تخصصی هر دانشکده و ارزیابی  های آموزشی و دوره ها و فعالیت نظارت بر حسن اجرای برنامه

 آن و ارائه گزارش الزم به هیأت رئیسه.

 وزشی دانشجویان و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعالم نتیجه ارزیابی به ارزیابی علمکرد آم

 ت علمی.ئهی ءاعضا

 های کوتاه مدت آموزشی و تخصصی.  اجرای دوره 

 های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه.  برنامه ریزی گسترش دوره 

 های تحصیالت تکمیلی دانشگاه.  اداره کلیه امور آموزشی دوره 

 های تحصیالت تکمیلی.  قررات آموزشی دورهنظارت بر اجرای م 

 ،رشته گرایش مقاطع کاردانی 011دانشجو در بیش از  08.284با عنایت به پذیرش و اشتغال به تحصیل 

مدیریت و هدایت این تعداد  ،دانشکده این دانشگاه 22و در بیش از  ، کارشناسی ارشد و دکتری،کارشناسی

 دانشگاه تبدیل ساخته است. رگترین دغدغه های مدیریترین و بزدانشجو را به یکی از مهم ت

با در نظر گرفتن شرح وظائف معاونت آموزشی دانشگاه به عنوان یکی از ارکان اصلی تصمیم سازی، برنامه 

ریزی و اجرای حیطه آموزش در دانشگاه الزم است که عوامل تاثیر گذر داخلی و خارجی بر این مجموعه 

 . مورد ارزیابی قرار گیرد

 

 عملکرد دانشجویی 

ها در سطح دانشگاه است که تعیین کننده  حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه سمنان یکی از فعال ترین حوزه

ها، اجرا و نظارت بر ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان و هم چنین بسترسازی جهت  ها، برنامه ریزی سیاست

مختلف دانشجویان با استفاده بهینه از امکانات موجود در  های  تسهیل امور آموزش و یادگیری، اجرای فعالیت

های مختلف مدیریتی خویش شام مدیریت امور دانشجویی و مدیریتی تربیت بندی است. عمده وظایف  بخش

 این معاونت بدین شرح  است: 

 .اداره کلیه امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 

 می و انقالبی در همه سطوح دانشگاهی.های اسال برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزش 

 .مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکالت دانشجویی 
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 های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه. نظارت بر فعالیت 

 .نظارت بر واحدهای تحت نظر به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها 

 عقیدتی، فرهنگی و سیاسی  ای مختلف ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت الزم میان نهاده

دانشجویی از طریق تشکیل جلسات با دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری جهاد دانشگاهی و انجمن 

 اسالمی.

  .برنامه ریزی و نظارت بر امر بهداشت و درمان و مشاوره دانشجویان 

 های ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه. برنامه ریزی و نظارت بر برنامه 

  ها از نظر رعایت اصول بهداشت و حفظ نظم  ها و ورزشگاه بر امور رستوران، خوابگاهنظارت

 داخلی.

 های فکری،  های فوق برنامه برای شکوفایی بیشتر فعالیت  برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فعالیت

 فرهنگی و هنری دانشجویان.

 مختلف علمی، فرهنگی و  های فراهم آوردن زمینه ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه

 سیاسی جامعه.

 ت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه و نظارت بر جلسات گفت ئهی ءگسترش روابط میان اعضا

 و شنود بین اساتید و دانشجویان.

 های مختلف دانشجویی دانشگاه از جمله مشاوره دانشجویی و  تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه

 نظارت بر حسن اجرای آن.

 های مختلف دانشجویی با کمک مسئوالن ذیربط و نظارت بر حسن اجرای   تهیه و پیشنهاد آئین نامه

 آن.

 های دانشگاه به معاونت دانشجویی و فرهنگی محول گردیده است. انجام کلیه اموری که در آئین نامه 

 .مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکالت دانشجویی 

 های دانشجویی. نامه آئینو مقررات  نظارت بر اجرای قوانین 

  ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقالبی

 های مزبور. برای شکوفایی بیشتر فعالیت
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 های عقیدتی، سیاسی، اخالقی و فرهنگی از طریق  نظارت و برنامه ریزی برای توسعه آموزش

ی، سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری، سیاسی دانشگاهی و نظارت بر آنها های آموزش برگزاری کالس

 وری هماهنگ از توان موجود نهادهای اسالمی و انقالبی. و بهره

 ت ئها به هی ارزیابی وضعیت کلی اعتقادی، سیاسی و اخالقی نیروهای دانشگاهی و گزارش آن

 رئیسه و شورای دانشجویی و فرهنگی دانشگاه.

 و کارکنان و برنامه ریزی برای  ط عمومی میان استادان، دانشجویانم سازی روابتلطیف و سال

 استفاده  بهتر نیروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری.

 های الزم به شوراهای دانشجویی و فرهنگی و پیگیری وظایف محوله. پیشنهاد برنامه 

 .انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه 

های مناسب دختران، پسران بر اساس آمار این معاونت در   های امور دانشجویی تأمین خوابگاه عالیتاز جمله ف

 نفر گنجایش دارد.  0.011خوابگاه دایر بوده و مجموعا  02تعداد   ،0030سال 

 

 30-34های دانشجویی دانشگاه سمنان در سال تحصیلی   . وضعیت خوابگاه22

 نام خوابگاه  ردیف
ظرفیت 

 بگاه خوا

 نوع مالکیت  فضای خوابگاه  تعداد دانشجویان مقیم خوابگاه درجه خوابگاه

 متاهل  پسر  دختر  سه  دو  یک 

سرانه 

فضای 

هر 

 دانشجو

تعداد 

 اتاق 

تعداد 

 تخت

ی 
جار

تی
اس

 

ی 
ولت

د
ی  

ص
شخ

 

 - * - 0،111 011 - - - 0،111 - - - 0،111 فرزانگان  0

 - * - 0،281 220 - - 0،281   - - - 0،281 فرهیختگان  2

 - * - 001 42 - - - 001 - - - 001 کوثر 0

 - * - 08 02 - - - 08 - - - 08 ولیعصر 4

 - * - 081 41 - - - 081 - - - 081 یاس 2

8 

 -دختران 

 - * - 1 01 - - - 1 - - - 1 شهمیرزاد

1 

 -پسران 

 - * - 22 1 - - - 22 - - - 22 شهمیرزاد

 - * - 21 04 - - - 21 - - - 21 فرهنگ 1

 - * - 14 08 - - - 14 - - - 14 دانش 3

 * - - 011 82 - - - 011 - - - 011 مریم 01

 - - * 42 1 - - - 42 - - - 42 0سبا  00

 - - * 01 1 - - - 01 - - - 01 2سبا  02
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. کمک به دانشجویان در قالب های معاونت دانشجویی، تأمین و کمک به رفاه دانشجویان است  از دیگر فعالیت

بیمه حوادث و وام  ،وام شاهد ،وام خدمات درمانی ،وام ودیعه مسکن ،وام ازدواج و ضروری ،وام تحصیلی

شهریه مختص دانشجویان نوبت دوم می باشد. یادآوری این نکته ضروری است تقریباً صددرصد دانشجویان 

 کر برخوردار می باشند.دانشگاه سمنان حداقل از یکی از وام های فوق الذ

وضعیت فعالیت تشکل های دانشجویی به شرح جدول ذیل می  ،30به استناد بررسی های موجود در سال 

 باشد. 

. تعداد انجمن ها و تشکل های دانشجویی 20جدول 

  30تا  11دانشگاه سمنان در سال های 

 30 انجمن و تشکل 

 44 علمی 

 0 سیاسی

 0 صنفی 

 04 سایر 

 

 

 

نشریه در موضوعات مختلف   30-34در سال تحصیلی  اد نشریات دانشجویی دانشگاه سمنانهمچنین تعد

 می باشند که عبارتند از:
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 نام نشریات دانشگاه سمنان  -24جدول 

 موضوع نام نشریه ردیف موضوع نام نشریه ردیف

 میعل تولدی دگر 00 اجتماعی سیاسی  نباء 0

 علمی انعکاس دانش  02 اجتماعی سیاسی خبری  تلنگر 2

 علمی داربست 00 اجتماعی سیاسی خبری  آفتاب 0

 علمی ها  شگفتی 04 اجتماعی سیاسی خبری فرهنگی  مجاهد 4

 علمی برآورد 02 اجتماعی سیاسی خبری فرهنگی  تدبیر 2

 علمی همستقیم آزمایشگا 08 اجتماعی سیاسی خبری فرهنگی  مهاجر 8

 علمی ناقوس 01 اجتماعی سیاسی هنریخبری پیک نوآوران  1

 علمی آذرخش 01 ادبی هنری خبری  فاصله 1

 علمی بنیان  03 اقتصادی فرهنگی سیاسی اجتماعی  سایه  3

 علمی رآکتور  41 سیاسی اجتماعی عقیدتی  الف 01

 علمی سراج االدب 40 سیاسی فرهنگی اجتماعی  موج نو  00

 علمی پیام مدیریت 42 عقیدتی  آرمان دانشجو 02

 علمی فونون 40 عقیدتی  بیان  00

 علمی آلیاژ 44 عقیدتی اجتماعی  وضو 04

 علمی ایناک 42 عقیدتی اجتماعی سیاسی  اندیشه آزاد 02

 علمی شناخت 48 عقیدتی فرهنگی اجتماعی سیاسی  کوثر 08

 علمی نواندیش  41 عقیدتی قرآنی  بهشت 01

 علمی اکسیر 41 علمی آوای کویر  01

 علمی داریک 43 علمی ایده  03

 علمی تیرک 21 علمی تان  21

 علمی کران 20 علمی الکترون  20

 علمی روان شناسی کودکان 22 علمی دلیل  22

 علمی پایا 20 علمی سلز  20

 علمی کوانتوم 24 علمی حق  24

 علمی نارنج 22 علمی شباهنگ 22

 علمی فرتور  28 علمی وممومنت 28

 علمی )دامپزشکی( رویش 21 علمی نما  21

 رویان  21 علمی فرآیند کویر  21

علمی )دامپزشکی(خبری 

 اجتماعی 

 فرهنگی  چکامه 23 علمی صدای پای آب  23

 فرهنگی اجتماعی  به سادگی.. 81 علمی آن الین 01
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 نام نشریات دانشگاه سمنان  -24ادامه جدول 

 موضوع نام نشریه ردیف موضوع نام نشریه فردی

 فرهنگی عقیدتی اجتماعی  حضور 12 فرهنگی اجتماعی  فانوس 80

 فرهنگی عقیدتی اجتماعی  ریحانه  10 فرهنگی اجتماعی سیاسی ادبی  صراط مستقیم 82

 فرهنگی عقیدتی ادبی هنری صنفی  قلم  14 فرهنگی اجتماعی مذهبی  حدیث عشق 80

 فرهنگی علمی هنری ماوراء 12 فرهنگی اجتماعی مذهبی  ارشمیم ی 84

 اجتماعی ادبی  فرهنگی قاصدک 18 فرهنگی اقتصادی هنری  شاخه طوبی  82

 والش 11 فرهنگی خبری  آفاق  88

 فرهنگی اجتماعی ادبی 

 پیاده رو 11 فرهنگی سیاسی اجتماعی  اندیشه نوین 81

 فرهنگی اجتماعی ادبی 

 گفتمان 81

گی سیاسی اجتماعی صنفی طنز فرهن

 قرآنی  تنزیل  13 هنری 

 هنری ادبی فرهنگی اجتماعی  ارکاک 11 فرهنگی سیاسی عقیدتی  عرصه  83

 هنری فرهنگی  اکران 10 فرهنگی سیاسی علمی عرصه سیاست 11

 12 فرهنگی طنز حرکت 10

قاب شیشه 

 هنری فرهنگی  ای

 

 

 فضاهای کالبدی دانشگاه سمنان

در   22هزار متر مربع است که به صورت جدول شماره  001ضاهای کالبدی دانشگاه سمنان بیش از مجموع ف

 های مختلف توزیع شده است.  بخش
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 مجموع فضای کالبدی دانشگاه سمنان به تفکیک کاربری غیر از آموزشی  22جدول شماره

# 

 زیر بنا)م.م( مشخصات 
سرانه )موجود و 

در دست احداث 

 (م.م

ه سران

 مطلوب 

سرانه قابل قبول 

در برنامه پنجم 

 توسعه م.م
 کاربری 

 دردست احداث موجود 

 0 0.2 1.1 2،411 0،118 سالن ورزشی سرپوشیده و استخر  0

 0.0 0.2 1.1 1 8،082 سلف سرویس و آشپزخانه  2

 0.2 0.1 1.2 0،311 1 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 0

 1 1 0.4 1 23,041 خوابگاه دانشجویان  4

 2.1 2.1 1 1   خوابگاه دانشجویان متاهلین 2

 0.2 0.2 1.3 1 1،011 منازل سازمانی اساتید 8

 1.1 1.3 1.4 2،042 0،208 فرهنگی و نمازخانه 1

 1.2 1.8 1.1 0،211 0،110 آمفی تئاتر  1

 0.2 0.2 0.1 4،311 01،410 اداری )سازمان مرکزی ( 3

 1.2 1.2 1 1 1 مهمانسرای اساتید 01

 1 1 1.1 031 2،021 سایر فضاهای خدماتی و رفاهی  00

 24.1 21 3.3 01،240 81،313 جمع کل 

 رهزار متر مربع مربوط به فضاهای آموزشی می باشد که د 42از کل فضاهای کالبدی دانشگاه سمنان بیش از 

 .نمایه شده است 28جدول 

 

 30های آموزشی دانشگاه سمنان در سال  و در درست احداث گروه . اطالعات فضاهای کالبدی موجود28جدول 

 کاربری 

 زیر بنا 

تعداد دانشجویان 

روزانه و حضوری 

11-11  

سرانه 

 موجود)مترمربع(

سرانه 

مطلوب 

 )متر مربع ( 

سرانه قابل 

قبول در 

برنامه 

پنجم)متر 

 مربع(

 موجود
در دست 

 احداث 

 00 02 1 0,422 2،002 1،111 گروه علوم پایه 

 1 01 8.0 0،242 1،801 02،112 گروه علوم انسانی و هنر 

 02.2 04 02.0 0،011 20،211 01،081 گروه فنی و مهندسی 

 00.2 01 04.2 810 1،102 202 گروه کشاورزی و دامپزشی 

   1   1 2،111 4،441 گروه تحقیقات دانشگاهی 

       1،211 42،081 44،101 جمع کل 

ها و   هایی در دست دارد که فهرست این پروژه  ار فضای کالبدی موجود، دانشگاه سمنان نیز پروژهدر کن

 آورده شده است.  21درصد پیشرفت آنها در جدول شماره 
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  30فهرست پروژه های عمرانی در دست اجرای دانشگاه سمنان و پیشرفت فیزیکی حاصل شده در سال  -21جدول 

 پیشرفت فیزیکی)درصد( بنا )م.م( زیر نام پروژه  ردیف 

 01 2،311 دانشکده زیست شناسی  0

 20 1،111 دانشکده مهندسی  0فاز  2

 2 01،111 دانشکده مهندسی  2فاز  0

 12 4،011 دانشکده دامپزشکی و دامپروری  4

 41 2،211 مرکز محاسبات و موتور خانه مرکزی  2

 28 1،111 کتابخانه و آمفی تئاتر  8

 32 2،432 مدیریت و علوم اداری ، انشکده اقتصادد 1

 01 0،811 دانشکده کویر شناسی 1

 01 0،811 دانشکده گردشگری 3

 01 2،418 استخر سرپوشیده  01

 42 0،211 دانشکده مهندسی نفت  00

 31 0،042 خانه فرهنگ 02

 12 0،011 مهارت دانشجویان  ءمرکز ارتقا 00

 01 0،411 پارک علم وفناوری اجره تساختمان چند مس 04

 21 1 اردوگاه بقیه ا... شهمیرزاد 02

 12 311 ساختمان چند منظوره مهدیشهر 08

 21 218 ساختمان چند منظوره شهمیرزاد 01

 01 هکتار زمین1 مطالعه  و اجرای مقاوم سازی ساختمان ها  01

 202ذ مجوز ماده اخ 0،811 فاز اول دانشکده ریاضی و آمار و علوم کامپیوتر  03

 02 0،011 دانشکده منابع طبیعی  21

 31 2،111 )امتحانات( ظورهنسالن چند م 20

 22 211 حسینیه دانشگاه  22

 0،211 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  20

تکمیل و  2و  0انجام فاز 

 مطالعه و طراحی

 02 111 ساختمان معاونت آموزشی به همراه محوطه  24

 83201 جمع کل 

 83.201همانگونه که مشاهده می شود پروژه های عمرانی دانشگاه سمنان در حوزه های مختلف با مجموع  

 متر مربع در حال انجام می باشد.

 نشر، ها، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، مراکز تحقیقاتی، مرکز های پژوهشی نیز پژوهشکد از زیر ساخت

 ت علمی دانشگاه است. ای و حمایتی و مجال مراکز مشاوره

 ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه عبارتند از:  پژوهشکده
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 . پژوهشکده مواد پیشرفته0

 گروه پژوهشی رشد بلور 

  مراکز تحقیقاتی فرآوری گچ 

 مراکز تحقیقاتی فرآوری نمک 

 های نا همگن . گروه پژوهشی واکنش2

 های نوین مهندسی عمران . پژوهشکده فناوری0

 صالح نوین عمران گروه پژوهشی م 

 ای عمرانرهای نوین اج گروه پژوهشی روش 

 های نوین ساخت گروه پژوهشی سیستم 

   

 

های پژوهشی و آموزشی دانشگاه  با استفاده از اطالعات سامانه آماری دانشگاه سمنان وضعیت زیر ساخت

 . سمنان به اختصار به صورت زیر است
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 انشگاه سمنان به تفکیک دانشکده ها نشریات علمی د -21جدول شماره 

 اسم مجله  نام دانشکده  نام پردیس 

 علوم انسانی 

 دانشکده علوم انسانی 

 مجله مطالعات فقه و حقوق اسالمی 

 مجله مطالعات بالغی 

 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها

 دانشکده اقتصاد و مدیریت
 مدل سازی اقتصاد سنجی 

 ار یابی خدمات مدیریت باز

پردیس علوم 

 پایه 

 شیمی کاربردی  دانشکده شیمی 

 High Energy Particle Physics دانشکده فیزیک

ریاضی و علوم  ،دانشکده آمار

 کامپیوتر

International Journal of Nonlinear Analysis and   
Applications (IJNAA) 

Iranian Journal of Linear and Multilinear Algebra 

 پردیس فنی 

 مهندسی برق و کامپیوتر 
Modeling and Simulation in Electrical and 
Electronics Engineering 

 صنعت گچ ایران  مهندسی شیمی نفت و گاز 

 مهندسی عمران 
 مهندسی ز یر ساخت های حمل و نقل 

The Journal of Rehabiliation in Ciliv  Engineering 

 مهندسی مکانیک

Journal of Heat and Mass Transfer Research 

Mechanics of Advanced Composite Structures 

 مدل سازی در مهندسی  

 Advances in Nanocomposite Research مواد و صنایع -مهندسی 

دانشکده 

 های مستقل 

 بوم شناسی مناطق خشک و بیابانی  کویر شناسی 

 مدیریت محصوالت گردشگری  گری گردش

 هنرهای کاربردی  هنر 

دانشکده روانشناسی و علوم 

 تربیتی 

 روانشانسی بالینی 

Iranian Journal of Cognition and Education 

 تحقیقات آزمایشگاهی و دامپزشکی دانشکده دامپزشکی و دامپروری

پردیس علوم 

و فناوری 

 های نوین 

 نانوفناوری 

Nano Technology in Engineering and Life Science 

 بیوفناوری 

 مهندسی نفت 

 مهندسی انرژی های نوین 

 دانشکده مهندسی هوا و فضا

 .می باشد 23در کتابخانه مختلف دانشگاه نیز به شرح جدول   هم چنین وضعیت کتب موجود

 0030ها در سال  اد و عناوین کتابهای فارسی و التین این کتابخانههای دانشگاه سمنان و تعد . فهرست کتابخانه23جدول 
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 نام کتابخانه  ردیف

 تعداد کتابهای موجود 

 فارسی  التین

 جلد عنوان  جلد عنوان 

 21،121 02،418 00101 1100 مهندسی  0

 41،132 24،821 1223 2213 انسانی  2

 04،080 2،241 0181 2123 علوم پایه  0

 04،212 8،131 0013 320 وان شناسی ر 4

 8،111 0،200 2180 0112 هنر  2

 2،212 834 021 020 کویر شناسی  8

 0،002 211 200 402 گردشگری  1

 312 122 041 233 دامپزشکی  1

 8،221 2،323 0443 0121 دامپزشکی )آموزشکده( 3

 001 33 1 1 پردیس علوم  01

 022،021 21،123 01،100 20،421 جمع کل 

 

 

 های اطالعاتی التین پایگاه

 های التین که در قالب کتابخانه مرکزی در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد به شرح زیر است پایگاه

 های اطالعاتی اشاره شده به پایان رسیده باشد(. ممکن است تاریخ استفاده برخی از پایگاه  )توضیح:

 Accounting 
 (Agriculture (general 

 Agricultural Machinary  
 (Arts (General 

 Astronomy 
 Biological Sciences 
 (Botany (Plant Sciences 

 (Chemistry (General 

 Chemical Engineering 
 Civil Engineering 
 Commercial Management 
 Computer Sciences 
 Economics 
 Education 
 Electrical Engineering & Electronics 
 (Engineering (General 

 Environmental Studies 
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 Farming 
 Food Sciences، Nutrition 

 Gardening 
 Geography 
 Geology 
 Hydraulic Engineering 
 Irrigation 
 Islamic Studies، Theology & Religions 

 ...، (Languages (Farsi، Arabic، English 

 Law 
 Library & Information Sciences 
 ...،(Literature (Farsi، Arabic، English 

 Livestock 
 Management 
 Materials Science، Metallurgy 

 Mathematics & Statistics 
 Mechanical Engineering 
 Medical Sciences 
 Music 
 Philosophy 
 Physical Education & Sports 
 Physics 
 Political Science 
 Psychology 
 (Sciences (General 

 Social Sciences 
 Statistics 
 Technology 
 Veterinary Medicine 
 Zoology 
 Springer 

 
 

 های مختلف  های چاپ شده دانشگاه سمنان در سال کتاب

های دانشگاهی  انتشارات دانشگاه سمنان فعالیت علمی، فرهنگی و پژوهشی خود را در زمینه چاپ کتاب

پژوهشی،  -است. حاصل این فعالیت مستمر علمی   آغاز نموده 0010مورد نیاز جامعه آموزشی کشور از سال 

عنوان کتاب می باشد که برخی از این کتب با توجه به نیاز، تجدید  211ا، انتشار بیش از در طول این ساله

اند. از نکات جالب توجه  ی انتشار یافتها ها به صورت ویرایش مرحله چاپ شده است و در برخی موارد کتاب

علوم مهندسی، علوم  های متنوع  ی دانشگاهی در حوزهها  توان به انتشار کتاب انتشارات دانشگاه سمنان می

 پایه، علوم انسانی، دامپزشکی، روانشناسی، کتابداری، گردشگری، کویرشناسی و عمومی اشاره نمود.
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 برخی از افتخارات انتشارات دانشگاه سمنان در حوزه نشر:  

 11کسب عنوان ناشر برتر استان سمنان در سال  ·

 11ناشران دانشگاه های سراسر کشور درسال  کسب رتبه هشتم سرانه چاپ کتاب به پژوهشگر در میان· 

 11کسب رتبه هفتم سرانه چاپ کتاب به پژوهشگر در میان ناشران دانشگاه های سراسر کشور درسال  ·

انتخاب انتشارات دانشگاه سمنان به عنوان دستگاه فعال استانی در خصوص انتشار کتاب در هیجدهمین  ·

در جدول  0013تا  0010ت انتشارات دانشگاه سمنان طی سال های روند فعالی 13دوره هفته کتاب در سال 

 ذیل آمده است.

 

   0010-0030. کتب منتشره توسط انتشارات دانشگاه سمنان  طی سال های 01جدول 

 سال 
10 14 12 18 11 11 13 31 30 32 30 34 32 

 42 40 00 48 08 21 21 28 21 20 01 01 0 تعداد کتب 

 

 
 

 وزه  عملکرد عوامل موثر ح

بر اساس آنچه اشاره شد، به نظر می رسد عوامل زیر می تواند به صورت بالقوه بر عملکرد و در نتیجه 

 راهبردهای دانشگاه سمنان موثر باشند:

 های موجود در دانشگاه تعداد رشته گرایش 

 های تکمیلی  های موجود در دوره جامعیت و تنوع رشته گرایش 

 ن رشته ای و متنوع و متعددهای بی وجود رشته گرایش 

 سرانه فضای کالبدی آموزشی نظیر کالس، آزمایشگاه و کارگاه 

 میانگین ماندگاری دانشجویان در دانشگاه 
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  تعداد دانشجویان محروم شده از تحصیل 

 های آموزشی مشترک بین المللی  تعداد دور ه 

 های پژوهشی بین المللی  تعداد پروژه 

 ری تعداد تحقیقات بنیادی و نظ 

 های ملی و بین المللی برگزار شده توسط دانشگاه تعداد و کیفیت همایش 

 های تالیف شده و ترجمه شده دانشگاه  تعداد وکیفیت محتوای کتاب 

 )تعداد وکیفیت مجالت )اعم از نمایه شده و نشده 

  تعداد و عملکرد مراکز پژوهشی دانشگاه 

  عملکرد مرکز کارآفرینی 

 های ارشد و دکتری  کیفیت علمی پایان نامه 

  میزان رضایت مندی مشتریان خدمات پژوهشی کاربردی 

 های پژوهشی و نحوه تکمیل فرایند چرخه علم، پژوهش محصول  کیفیت تجاری سازی یافته 

 آن نتایج از استفاده و پژوهش اصول با دانشجویان و علمی هیئت اعضاء آشنایی  

  شرایط چاپ و نشر 

 خت افزاری و آزمایشگاهی به نیازهای روز کیفیت و میزان پاسخ گویی س 

 های اطالعاتی علمی و معتبر  ها و پایگاه میزان دسترسی به بانک 

  کیفیت خدمات کتابخانه ای 

  تعداد انشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی 

  وضعیت رضایت دانشجویان از خوابگاه دانشجویی 

 های دانشجویی   وضعیت رضایت دانشجویان از وام 

 تعداد جلسات عمومی رئیس دانشگاه با دانشجویان  وضعیت و 

  ) سرانه فضای خوابگاهی ) به ازاء هر دانشجوی ساکن خوابگاه 

  سرانه فضای اتاق کار برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 های متصل به اینترنت)در اختیار دانشجویان(  تعداد رایانه 

  توانایی  دانشگاه در جذب دانشجویان خارجی 
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 فصل دوم:

 شناخت محیط بیرونی 
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 شناخت محیط بیرونی  -2

باشد که دانشگاه سمنان را در  های محیط بیرونی می ها و تهدید  هدف از اجرای این بخش؛ شناسایی فرصت

 برگرفته است. اما در گام نخست به بیان روش شناسی شناخت محیط بیرونی می پردازیم.

 

 بیرونی روش شناسی شناخت محیط  -2-1

باشد. در این مرحله  یکی از الزامات تدوین برنامه راهبردی دانشگاه ارزیابی دقیق و متقن از محیط بیرونی می

ها محیط بیرونی که شامل محیط دولتی، قانونی وسیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  ها و تهدید  فرصت

گردد. در  باشد شناسایی شده و اولویت هر یک بر اساس میزان تاثیر گذاری بر سازمان تعیین می فناوری می

تی دانشگاه ها و تهدیدها( تدوین برنامه راهبردی و عملیا راستای شناسایی محیط بیرونی )شناسایی فرصت

 سمنان مراحل ذیل به شکل گام به گام صورت پذیرفته است: 

 :گام اول: بررسی اسناد باال دستی شامل

 سند چشم انداز بیست ساله کشور 

 های کلی نظام  سیاست 

  نقشه جامع علمی کشور 

  سند تحول راهبردی علم و فناوری 

 برنامه توسعه پنجم 

 ضوابط ملی آمایش سرزمین 

 ی وزارت علوم، تحقیقات  وفناوری برنامه راهبرد 

  :نفعان و نقش آفرینان شامل گام دوم: شناسایی و تحلیل ذی

 موریت و رسالت تعریف شدهأوزارت علوم تحقیقات و فناوری به جهت م 

 موریت کاری و اثرپذیری چشمگیر از مقوله آموزش عالی أاستانداری سمنان به جهت ماهیت م

 در استان

 رئیسه دانشگاه  هیئت 

  دانشجویان 

 دانش آموختگان 

 علمی  هیئت اعضاء 

  علمی  هیئتکارکنان غیر 

 )مجموعه مدیریتی دانشگاه )مدیران و ساختار مدیریتی 

 سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان دولتی، غیر دولتی، آزاد و غیر انتفاعی 
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 فناور استان  فناوری استان و مراکز رشد واحدهای های علم و پارک 

 فرهنگی، اجتماعی کشور  ؤسسات و مراکز اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، م 

 با قابلیت   ناب  های  بدنه مغزافزاری پژوهشی کشور شامل محققین، پژوهشگران و صاحبان ایده

 تبدیل محصوالت دانش بنیان

استان  ها، اهداف و اقدامات اجرایی دانشگاه های گام سوم: بررسی وضعیت رقبا شامل بررسی استراتژی

 سمنان

ها در قالب عوامل محیط دولتی، قانونی و سیاسی، اقتصادی،  ها و تهدید گام چهارم: جمع بندی فرصت

 اجتماعی، فرهنگی و فناوری 

ها و  بررسی  دقیق اسناد باالدستی در بخش آموزش عالی به منظور شناخت محیط بیرونی )فرصت -2-2

 ها( تهدید

ها محیط بیرونی مورد بررسی قرار می  ها و تهدید  منظور شناسایی فرصتدر این بخش اسناد باالدستی به 

 گیرد. 

 

 بررسی اسناد باال دستی-2-2

 سند چشم انداز بیست ساله کشور   -2-2-1

های کم نظیر کشور و با لحاظ تحوالت کنونی جهان در تمامی ابعاد سیاسی،  با بررسی و تحلیل قابلیت

ساله که تصویری کامل، امید بخش و  21دوین تصویر آینده ایران در افق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ت

ها و اهداف  روشن از آنچه که می خواهیم به آن دست یابیم و نمایه ای روشنی از نیات استراتژیک، ارزش

ی ها ابزار و فرایندهای اجرایی را در بین تمام ها، جهت ها، اهداف، رویه توان اولویت عالی جامعه است، می

 های متاثر از بخش آموزش عالی به راحتی ترسیم نمود.  مجموعه

در راستای نیل به این هدف، سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران نمایه ای از آینده ایران را 

های اصلی  به صورت شفاف و مطلوب و در عین حال واقعی، قابل اجرا و منعطف و با لحاظ نیازها و توانمندی

 کند.  های کشور نمایان می ها و بهره گیری از منابع ملی و توانمندی ، با توجه به آرمانکشور

نیم نگاهی به این سند ما را با این واقعیت روبرو می سازد که ایران باید کشوری باشد توسعه یافته با جایگاه 

م بخش در جهان اسالم و با اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، الها

 تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل. 

تاکید این سند بر توسعه یافتگی و جایگاه اول اقتصادی و علمی و فناوری در  ،گردد همانگونه که مالحظه می

لمی سطح منطقه مورد تاکید فراوان قرار گرفته است که این جمله، یعنی قرارگیری ایران در جایگاه نخست ع



 
 
 
 

انـگاه سمنـردی دانشـبرنامه راهب 013  

در سطح خرد به طور  راو فناوری منطقه به نوعی رسالت و ماموریت وزارت علوم در سطح کالن و دانشگاه ها 

 نماید.  کامل بیان می

 های ذیل را داشته باشد. لزوماً باید ویژگی 0414ایران اسالمی در افق 

 برخورداراز دانش پیشرفته  -

 توانا در تولید علم و فناوری  -

 رتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملیمتکی بر سهم ب   -

دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی )شامل   -

 های همسایه ( آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای

 با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی   -

 نسبی سطح درآمد سرانه  ءتقاار  -

 رسیدن به اشتغال کامل.  -

های  در  تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه سمنان، این نکته مورد توجه قرار گرفته است که شاخص

های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد   کمی کالن دانشگاه باید در راستای سیاست

ها به صورت کامل مراعات شود. به عبارت دیگر چه در تعریف و چه در تالش برای   ها و هدف  و این سیاست

های جامعه ایرانی به استناد این سند، به طور کامل  های کیفی و کمّی تعریف شده ویژگی  دستیابی شاخص

 و توجه قرار گرفته است. فعهمورد مدا

 

 های کلی نظام  سیاست -2-2-2

های کلی است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام   شود، سیاست کلی نظام یاد می های آنچه از سیاست

 تصویب و پس از ابالغ به مقام معظم رهبری مورد تائید ایشان قرارگرفته است.

مورد سیاست کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و  21جمعاً  0014تا اسفند  0011 از سال 

مصوبه  04سیاست کلی از سوی معظم له ابالغ و  04که از این میان تعداد  تقدیم مقام معظم رهبری گردیده

های کلی مرتبط با آموزش و پژوهش که به   نیز جهت تصویب نهایی و ابالغ تقدیم گردیده است. سیاست

 عنوان مصوبه ابالغی از سوی مقام معظم رهبری لحاظ گردیده است، عبارتند از: 

 :هدف با تحقیقاتی مراکز و آموزش عالی منظا کیفی و کمی متوازن توسعه .0

 علم تولید   
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 انسانی علوم در بویژه اسالمی انقالب مبانی و دینی معارف شناخت تعمیق   

 انسانی منابع علمی سطح و توانمندی ءارتقا، مومن و کارآمد انسانی نیروی تربیت   

 علمی پردازی نظریه و نوآوری توسعه   

 با تولید و فناوری  ،ای توسعه و کاربردی تحقیقات زنجیره با عالی آموزش نظام میان پیوند تحکیم 

  کشور نیازهای اولویت

 تخصصی و فنی های مهارت کسب، علم تحصیل به آسان دستیابی جهت مناسب بسترهای ایجاد 

 و بخش خصوصی از حمایت، عالی آموزش نظام به بخشی تنوع با عالقمند و مستعد افراد برای معتبر

  مردمی مشارکت از استفاده

افزایش  بنیادی، تحقیقات و پایه علوم توسعه جهت در کشور تحقیقاتی مراکز و عالی آموزش نظام هدایت .2

 :بر تاکید با دانشگاه ها ساختن روزآمد، خالقیت

 علمی هیئت اعضاء معیشت بهبود و منزلت ارتقاء 

 فارسی ادب و زبان و انسانی علوم به اهتمام   

 در فنی و علمی اول جایگاه به نیل و کشور نیازهای تأمین پژوهشبرای و آموزش در ها اولویت تعیین 

  منطقه

 ملی و اسالمی هویت تقویت منظور به ایران و اسالم فرهنگی و علمی تاریخ احیای و مبانی به توجه 

  پژوهشگران و دانشجویان خودباوری و

 بین المللی های همکاری و های منطق مناسبات توسعه   

 تاکید علمی با شکوفایی  و بهره وری  ءارتقا هدف با کشور تحقیقاتی و آموزشی نظام ساختار سازی بهینه .0

 :بر

 ءارتقا و پژوهشی و آموزشی زیربناهای تجهیز و دانشگاه ها در متنوع و پایدار مالی منابع تقویت 

  جهانی های استاندارد به توجه با فناوری و علوم توسعه های شاخص

 پذیرش دانشجو نظام حاصال   

 کشور در معنوی مالکیت نظام استقرار   

 های رشته در بویژه  اسالم فکری اساس مبانی بر درسی های برنامه و کتب، متون تدوین و طراحی 

  این زمینه در پردازی نظریه بسط به اهتمام و کشور پژوهشی و آموزشی نظام در انسانی علوم

 و ماهر انسانی نیروی ترکیب نمودن متناسب جهت در ورکش آموزشی نظام توسعه و اصالح 

  کشور خارج و داخل در علمی تحوالت و ها ظرفیت، ها مزیت، نیازها با متخصص

 تعهد و تخصص بر مبتنی کشور تحقیقاتی و آموزشی مدیریت در ساالری شایسته نظام ایجاد 

   ورکش تحقیقات آموزش و نظام در پیشرفته های فناوری از گیری بهره
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 در راهبردی مستمر های همکاری تقویت و دانشگاه و حوزه پیوند تحکیم برای مناسب ساختار ایجاد 

علوم  در بویژه علمی نظریه پردازی بر تاکید با تحقیقاتی و علمی، آموزشی، اجتماعی های  عرصه

 و ها رهدو، رشته ای شامل رشته های میان علمی مراکز ایجاد، دانشجو و استاد تبادل، انسانی

 هدف با دین و علم رابطه و توسعه الگوهای زمینه در علمی نظریه پردازی و های مشترک پژوهش

  اسالمی های انقالب آرمان تحقق

 علمی های  هیئتعملی  و علمی، عقیدتی کیفیت ءارتقا پژوهش، آموزش و کنار در پرورش اصل به اهتمام .4

  کشور به اعتالی عالقه مند و انقالب به متعهد و الماس به مومن معلمان و اساتید تربیت و موجود

 وسازماندهی اثربخشی و کارآیی، توانایی بر مبتنی دانشگاه ها رتبه بندی و اعتبارسنجی نظام به ساماندهی .2

 و ای توسعه و ی کاربردیها فعالیت و علم تولید معیار با پژوهشگران ارزیابی و علمی هیئت ارتقای نظام به

  کشور فنی و علمی مشکالت و هانیاز رفع

 و ایجاد علمیه یها حوزه بویژه دولتی غیر و دولتی پژوهشی و علمی اطالعات و آمار نظام به .ساماندهی8 

  قابل دسترسی و انباشته های تجربه به تحقیقاتی و علمی یها فعالیت نتایج تبدیل برای الزم ساختارهای

 بسترهای مناسب ایجاد و درخشان استعدادهای بکارگیری و جذب، پرورش، هدایت، شناسایی، .تعریف1 

 و مقیم خارج ایرانیان فنی و علمی های ظرفیت از استفاده، نخبگان مهاجرت از وپیشگیری جذب جهت

  نیاز صورت در کشورها سایر برجسته محققان و متخصصان جذب

نظام،  کارآمدی ءارتقا در ها رهنگستانف و تحقیقاتی مراکز، افزایش نقش دانشگاه ها برای ریزی برنامه .1 

 تهاجم برابر در اسالمی  ملی هویت و فرهنگ از صیانت و ملی امنیت و وحدت، اعتقادی مرزهای از دفاع

 .بیگانگان فرهنگی و فکری

 

های ابالغی به شرح ذیل استفاده شده  در تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه سمنان، از این سیاست

 است. 

 های نیاز محور  های اموزشی بر مبنای آموزش دوین سیاستت 

 های دانشگاه  کاربردی کردن پژوهش 

  ایجاد، حفظ و تزاید منابع مالی دانشگاه 

 ها، تجهیزات و مغز افزارهای پیشرفته در بخش آموزش به کارگیری فناوری 

  شناسایی ،هدایت و آموزش استعدادهای درخشان 

 انه آموزشی و پژوهشی و فناوری دانشگاههای مزیت محور اتخاذ سیاست 

 های فرصت محورانه آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه اتخاذ سیاست 

 های کاربردی و متنوع توسعه نوآوری از طریق ارائه آموزش 
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  تقویت منابع مالی پایدار در دانشگاه 

 های پیشرفته در نظام آموزش  بهره گیری از فناوری 

 دایت و پرورش و جذب استعدادهای درخشانایجاد بستر مناسب جهت ه 

  علمی دانشگاه هیئت اعضاء ارتقاءساماندهی نظام 

 ارتقاء منزلت اساتید و دانشگاهیان 

 های میان رشته ای مرتبط  توجه ویژه به علوم انسانی و رشته 

 های میان رشته ای به خصوص در بخش تحصیالت تکمیلی  ایجاد رشته 

 های آموزشی، پژوهشی، فناوری و  ش تحصیالت تکمیلی در حوزههای بخ  ه به سیاستژتوجه وی

 رفاهی 

 

مصوب  –های اطالع رسانی رایانه ای ) ابالغی  های کلی نظام در بخش شبکه سیاست

11/17/1377) 

 های اطالع رسانی بخش شبکه

های ابالغی توسط مقام معظم رهبری در بخش  گردد که سیاست های انجام شده مشخص می با بررسی

 باشد. های اطالع رسانی رایانه ای به شرح ذیل می شبکه

های الزم به منظور  ای و اعمال تدابیر و نظارت رسانی رایانه ـ ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطالع0

های  ها و پیامدهای منفی شبکه  صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه

 .رسانی اطالع

رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه  ـ توسعة کمی وکیفی شبکة اطالع2

 .ها و مصالح ملی برای کلیة متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت

 .رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز های اطالع ـ ایجاد دسترسی به شبکه0

های دولتی و غیردولتی در زمینة تولید و  های جهانی و حمایت از بخش عال و اثرگذار در شبکهـ حضور ف4

 .عرضة اطالعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشة اسالمی

رسانی به ویژه در جهت مقابلة   های اطالع ـ ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعة شبکه2

 .یافتة الکترونیکی کارآمد با جرائم سازمان

نگری در خصوص آثار تحوالت فناوری   ـ توسعة فناوری اطالعات )به ویژه حفاظت از اطالعات( و آینده8

اطالعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این 

  زمینه.
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رسانی با سایر  های اطالع المللی و ایجاد اتحادیه ها و مقررات بین به میثاقـ اقدام مناسب برای دستیابی 1

المللی و حفظ و صیانت از  رسانی بین کشورها به ویژه کشورهای اسالمی به منظور ایجاد توازن در عرصة اطالع

 هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطة جهانی.

های ابالغی معظم له در دانشگاه سمنان به خصوص در  ستفرمایشات و سیا مرتبط باها و راهبردهای  آموزه

  : تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی عبارتست از

 ایجاد (0

 ساماندهی  (2

 تقویت نظام اطالع رسانی و رایانه ای در سطح کشور (0

 های جهانی  حضور فعال، موثر و متاثر در شبکه (4

 توسعه فناوری اطالعات (2

 

 عه فناوری های کلی نظام برای رشد و توس سیاست

های کلی نظام در  گردد، مهم ترین سند موجود در بخش سیاست های انجام شده مشخص می با بررسی

 4باشد که در  مجمع تشخیص مصلحت نظام می 02/10/0011راستای رشد و توسعه فناوری مصوبه مورخ 

 بند به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفته است. 22ماده و 

  نظام کلی یاستهایس «فناوری توسعه و رشد»

افزایش  و ثروت کسب دانش، تولید جهانی، فناوری در ایران جایگاه ارتقای هدف با فناوری توسعه  0-

 :طریق از ملی قدرت

 فناوری توسعه و رشد برای ملی عزم تقویت  0-0-

 دستیابی برای مدیریتی نظام ساختار اصالح و راهبردی های برنامه تدوین و سیاستگذاری  0-2-

 جمهوری ریاست نظر زیر آن، از حمایت و پیشرفته به فناوریهای

 کشور های ظرفیت و ها مزیت نیازها، اساس بر فناوری از حمایت در اولویت تعیین  0-0

 پرورش نخبگان، شناسایی متعهد، و خالق کارآمد، انسانی نیروی تربیت بر تأکید  0-4-

 خوداتکایی و خودباوری روحیه ارتقاء و انیانس های سرمایه جذب و حفظ استعدادهای درخشان،

 با ها فرهنگستان و تحقیقاتی مراکز و دانشگاه ها میان همکاری ساماندهی و تقویت  0-2-

 غیردولتی و دولتی خدماتی و فنی و بخشهای صنعتی
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 تغییر هدف با گمرکی و بازرگانی های بخش در بویژه مقررات و قوانین تکمیل و اصالح  0-8-

تولید  برای ساخت و طراحی دانش کسب فناوری، فرایند انتقال به خارج از خدمات و کاال ودروند ور

نرم  و سخت افزاری های مؤلفه میان تناسب ایجاد برای برنامه ریزی و کشور داخل در محصوالت

 فناوری درتوسعه افزاری

 ورکش در فناوری توانمندی های افزایش از ها دستگاه کلیه حمایت تقویت  0-1-

 و ایه توسع و کاربردی تحقیقات توسعه برای بسترسازی و معنوی مالکیت از حمایت  0-1-

 علوم مختلف های درزمینه نوآوری

 علمی شکوفایی و فناوری توسعه در صحیح سمت گیری ارائه در ها فرهنگستان نقش ءارتقا  0-3-

نرم  های بخش تقویت نسانی،ا منابع توسعه بر تأکید با بین المللی های همکاری تقویت  0-01-

 و ایرانی فناوری برای بازاریابی غیرایرانی، و ایرانی نخبگان و سرمایه ها جذب داخلی، افزاری فناوری

 جهانی های شاخص با کیفیت منطبق ءارتقا

 :اساس بر کشور در فناوری ملی های ظرفیت و ها زیرساخت تقویت 2-

روحیه  تقویت و عملی مهارت های آموزش و پایه معلو کیفی سطح ارتقای به جدی اهتمام  2-0-

 در تحقیقات به علمی جهت دهی و تحقیق کردن نهادینه و آموزشی نظام مراحل تمام در خالقیت

 حوزه فناوری

 رفع استقالل، تحکیم هدف با جدید های فناوری بر مبتنی خدمات و صنایع توسعه  2-2-

 هانیج بازار از مناسب سهم کسب داخلی و نیازهای

 مداوم بازنگری اساس بر موجود فناوری ظرفیت های تکمیل و اصالح و صنایع نوسازی  2-0-

اطالع  و پردازش ذخیره سازی، جمع آوری، شامل کارآمد فناوری اطالعات نظام ایجاد  2-4-

 رسانی

 بودجه اختصاص طریق از ناخالص ملی تولید از فناوری در تحقیق سهم افزایش بر تأکید  2-2-

 توسعه برای مناسب های شاخص تنظیم و غیردولتی های بخش معنوی و مالی تشویق ناسب وم

 ها سیاست اجرای در مستمر و نظارت ارزیابی پژوهش،

 سنتی و بومی های فناوری بر متکی محصوالت صدور و تولید از حمایت 2-8-

 فناوری و علم های پارک و ها شهرک توسعه و تأسیس از حمایت 2-1-

 :طریق از فناوری توسعه فرهنگی مبانی ترویج و ینتبی 0-
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 کشور در فناوری و علم توسعه اهمیت به نسبت اجتماعی درک افزایش  0-0-

 مصرف الگوی اصالح  0-2-

 از استفاده به مردم تشویق جهت تولید در کیفیت ارتقای و استانداردسازی فرهنگ ترویج  0-0-

 رکشو عمومی فرهنگ در داخل کاالهای ساخت

 تخصص دادن قرار مبنا و اشتغال و آموزش گزینش، نظام در استعداد و عالقه به دادن اهمیت  0-4-

 مرتبط های استخدام در حرفهای و فنی های علمی،

عمومی  فرهنگ در ایه حرف و فنی مشاغل بخصوص مشاغل، کلیه به گذاری ارزش و تقویت 0-2-

 کشور

 ورکش در فنی کارآفرینی فرهنگ تشویق  0-8-

 خودباوری و کاری وجدان جمعی، کار روحیه ترویج  0-1-

 با مرتبط امور در صنفی و شخصی منافع بر ملی منافع به دادن اولویت جهت فرهنگسازی  0-1-

 فنی و تجهیزاتی خریدهای و کاال واردات

 فناوری از استفاده در اسالمی موازین و اجتماعی فرهنگی، های ارزش حفظ به اهتمام 4-

( ماده در جلسه رسمی روز شنبه مورخ بیست و دوم 22( ماده وبیست و پنج )4ه فوق مشتمل بر چهار)مصوب

 شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. ،هزار و سیصدو هشتادو سه فروردین ماه یک

شرح ذیل بهره  توان به های ابالغی  برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه سمنان می  از این سیاست

 برد: 

جایگاه دانشگاه در فناوری ملی و تولید دانش منتج به فناوری و فناوری  ارتقاءتوسعه فناوری با هدف  -

 منجر به تولید محصوالت دانش بنیان

 های راهبردی در حوزه دانش، پژوهش، فناوری  سیاستگذاری و تدوین برنامه -

گاه ها، مراکز تحقیقاتی، کاربردی و هم چنین ایجاد همکاری بین دانشگاه سمنان با سایر دانش -

 های صنعتی و فنی و خدماتی دولتی و غیر دولتی کارآمد حوزه

 های فناوری دانشگاه با نگاه خاص به حوزه مغز افزاری فناوری افزایش قابلیت -

 ( copy rightحمایت از مالکیت معنوی ) -

 های بومی و سنتی تولید و صدور محصوالت متکی بر فناوری -

 های نوین و بومی تسهیل فرایند تولید محصوالت متکی بر فناوری -

 تقویت چارت علم وفناوری دانشگاه سمنان به عنوان نمایه توسعه فناوری دانشگاه -

 ایجاد منطقه ویژه فناوری در سمنان به محوریت دانشگاه سمنان -

 ( 21/11/1388ب مصو –های کلی برنامه پنجم توسعه توسط رهبر معظم انقالب ) ابالغی  سیاست
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ساله  2های  برنامه راهبردی و عملیاتی که در قالب برنامه نهای میان مدت در تدوی  نظر به اهمیت برنامه

های کلی برنامه پنجم توسعه که در پنج بخش امور  گردد، سیاست توسعه اقتصادی، اجتماعی متبلور می

بند  42و امور سیاسی و دفاعی و امنیتی در  فرهنگی، امور علمی و فناوری، امور اجتماعی، امور اقتصادی

تدوین شده است؛ مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به هدف این گزارش به بخش علم و فناوری که 

های کلی برنامه پنجم در حوزه آموزش   شود. سیاست شود پرداخته می سند را شامل می 00تا  1بندهای 

 و پژوهش عبارتند از: 

درصد تولید ناخالص داخلى تا پایان برنامه پنجم و افزایش  0تحقیق و پژوهش به افزایش بودجه  -

 .درصد 21هاى تحصیالت تکمیلى به  ورود دانش آموختگان دوره کارشناسى به دوره

 .دستیابى به جایگاه دوم علمى و فناورى در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم -

 .شى با صنعت و بخش هاى مربوط جامعهارتباط مؤثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوه -

 .توانمندسازى بخش غیردولتى براى مشارکت در تولید علم و فناورى -

 .هاى پیشرفته مورد نیاز دستیابى به فناورى -

هاى کشور در سه  تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفى آن بر اساس نیازها و اولویت -

 .آموزان زایش سالمت روحى و جسمى دانشحوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز اف

تحول و ارتقاء علوم انسانى با تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصالح  -

هاى  هاى آموزشى، ارتقاء کمى و کیفى مراکز و فعالیت ها و روش و بازنگرى در متون و برنامه

 .ندیشىپردازى، نقد و آزادا پژوهشى و ترویج نظریه

گسترش حمایت هاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان و نوآوران علمى و فناورى از طریق: ارتقاء  -

منزلت اجتماعى، ارتقاء سطح علمى و مهارتى، رفع دغدغه خطرپذیرى مالى در مراحل پژوهشى و 

 .ها، کمک به تجارى سازى دستاوردهاى آنان آزمایشى نوآورى

 .مى کشورتکمیل و اجراى نقشه جامع عل -

های ذیل را برای تدوین  توان سیاست به استناد برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور، می -

 قرار داد. مد نظر برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان در دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری در استان و تثبیت آن در  گذاری هدف -

 برنامه ششم توسعه

های هم  تباط موثر بین دانشگاه سمنان با سایر دانشگاه ها، و موسسات آموزش عالی استان و استانار -

 ها و مراکز رشد واحدهای فناور استان  جوارو نیز ارتباط دو سویه با پارک

 های پیشرفته مورد نیاز کشور  فراهم آوردن تسهیالت الزم برای دستیابی به فناوری -

 های پژوهشی  یتارتقاء کمی و کیفی فعال -

تقویت جایگاه و منزلت علوم انسانی و تالش برای کاربردی کردن حوزه علوم انسانی از طریق ایجاد  -

 مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان 
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یق: گسترش چتر حمایتی مادی و معنوی از نخبگان و فرهیختگان و نوآوران علمی و فناوری از طر -

ارتقاء منزلت اجتماعی، افزایش سطح علمی و مهارتی، رفع ریسک خطر پذیری مالی در مراحل 

 پژوهشی وکمک به تجاری سازی دستاوردهای آنان 

 حرکت در جهت دستیابی به اهداف نقشه جامع علمی کشور -

( به جای پایش مشاهده ای Mentoringجایگزینی طرح و نقش و کارکرد ارشادی ) -

(Monitoring) 

 

 (11/12/1389های کلی نظام اداری )ابالغی  سیاست

های کلی نظام در بخش اداری یکی از مهم ترین اسناد باالدستی قابل استناد در تدوین برنامه  سیاست

 باشد.  راهبردی و عملیاتی دانشگاه می

 مدیران  ء: دانش گرایی وشایسته ساالری مبتنی بر  اخالق اسالمی و ارتقا4بند

انش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطالعات، : د08بند

 های اسالمی  مبتنی بر ارزش

 : حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.28بند 

عبارتند  توان بهره برد عملیاتی دانشگاه سمنان میها برای تدوین برنامه راهبردی و   آنچه که از این سیاست
 از: 

 دانش گرایی و شایسته ساالری در حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه  -

دانش بنیان کردن نظام اداری دانشگاه از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی  -
 های اسالمی  اطالعات مبتنی  بر ارزش

  وهش در دانشگاهحمایت از روحیه نوآوری و پژ -

 

 نقشه جامع علمی کشور  -2-2-3

 های مختلف است. های توسعه کشور و ابزار قوی در رقابت در عرصه بخش آموزش و پژوهش از مهم ترین پایه

تمدن عظیم اسالمی، حضور جدی و تاثیز  ءواالی انقالب اسالمی ایران نظیر احیا با این وجود تحقق اهداف 

میان جوامع و آماده سازی برای اجرای عدالت و معنویت در دنیا در چارچوب  گذار، فعال و پیشرو در

 پیشرفتی جدی و اساسی در علم خواهد بود. 
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بی شک تحقق این اهداف مبتنی بر  ترسیم مسیری است که در آن چگونگی پیشرفت، منابع و امکانات الزم، 

و دقیق مشخص شده باشد. با این وجود  تقسیم کار در سطح جهانی و الزامات طی این راه به طور روشن

ای پنج ساله ضروری  های توسعه تدوین چشم انداز و راهبردهای علم و فناوری در سطح وسیع،  نظیر برنامه

 است.

های  در تدوین شکل گیری و تدوین سند جامع علمی کشور به عنوان نقشه راه در مسیر علم وفناوری، تالش

و با  0414نابع باال از جمله سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق بسیاری شده تا بهره گیری از م

ها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسالمی ایران، چشم انداز  های بنیادین آن بهره گیری از ارزش

اال، تهیه شود که خود نیز مجموعه کامل، روشن، هماهنگ، پویا و با افق دید ب 0414علم و فناوری در افق 

شامل اصول، اهداف، سیاستهای کالن، و راهبردهها، ساختارهای مهم و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری 

های اسالمی برای رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور و بر اساس اصول ارزشی و  مبتنی برارزش

 باشد.  ها و تجارت علمی می های پیشین، نمونه بومی، دستاورد

جمهوری اسالمی ایران با توسل  به قدرت الهی وبا زنده نگه داشتن فرهنگ بر پایه تمدن "سند  در این

ایرانی برای توسعه ملی و پیشرفت و عدالت در جهان کشوری با سابقه فرهنگی باال که در آن –اسالمی 

آمد در مرزهای دانش  های صالح که در عرصه جهان سرآمد بوده اند و توانا در تولید علم وفناوری و سر انسان

 با مرجعیت علمی در جهان خواهد بود.

بخش آموزش عالی کشور بخشی تاثیر گذار و مهم که نیازمند رشد و تقویت در اصول و استانداردها ونظام 

های مطرح شده در آنهاست. بر این اساس گسترش و پیشرفت نظام  کاری در سند چشم انداز و  آرمان

 های آن. هایست متناسب با توانمندی  رنامهآموزش عالی وابسته به ب

 

 عناصر نقشه علمی کشور عبارتند از: 

  :ها ارزش

 های علمی و تحقیقاتی  های مختلف حکومت اسالمی و جهان شمول در همه زمینه وجود جنبه .0

 علم و فناوری پیشرفته با عنوان علم پایه هدفمند .2

های علمی و دسترسی همه اقشار  ستعدادهای مناسب رشد ا گسترش عدالت و بوجود آمدن زمینه .0

 جامعه به علم و فناوری و ریسک در علم 

 و آزادگی و استواری وی  ارج نهادن به وجود انسانیت با تکیه بر ذات حقیقت جو، خردگرا .4

 های فکری  تفکر آزاد اندیش و تبادل نظرات وبرنامه .2
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و ضرورت توجه و احترام به دستاوردهای ارج نهادن علم و عالم و ارزش ذات عقالنیت انسان و علم او  .8

 های فکری و استفاده از آنها در چارچوب نظام اسالمی  علمی و خالقیت

های هدفمند و توانمند با توجه به نیاز به سالمت معنوی و جسمی و   بدست آوردن علوم وفناوری .1

 روانی جامعه

 سانی در چارچوب جهان بینی ایجاد تحول بنیادین علمی به خصوص در بازبینی و طراحی علوم ان .1

گفتگو و ارتباط قوی با خارج از محیط به شکل جهانی و درگیرکردن فکر به فرآیندهای توسعه علم و  .3

 فناوری در دنیا

ایجاد روحیه همکاری و حس مسئولیت پذیری با مصالح عمومی جامعه و اخالق محوری و مسئولیت  .01

 ن پذیری اکثر افراد جامعه و نهادهای مرتبط با آ

 

 1414چشم انداز علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران در افق -2-2-3

به قدرت الیزال الهی و با  اتکالهجری شمسی در علم و فناوری، با  0414جمهوری اسالمی ایران در افق 

ایرانی برای پیشرفت ملی، گسترش عدالت و الهام بخشی در  -فرهنگ و برپایی تمدن نوین اسالمی ءاحیا

 :شوری استجهان، ک

برخوردار از انسانهای صالح، فرهیخته، سالم و تربیت شده در مکتب اسالم و انقالب و با دانشمندانی در طراز 

کارگیری دستاوردهای آن پیشتاز در  برترینهای جهان توانا در تولید و توسعة علم، فناوری و نوآوری و به

 .مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان

  :کالن نظام علم و فناوری کشور اهداف

احراز جایگاه برجستة علمی و الهام بخشی در و  دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسالم .0

 جهان؛

های شایسته، فرهیخته و نخبه برای احراز  استقرار جامعة دانش بنیان، عدالت محور و برخوردار از انسان .2

 مرجعیت علمی در جهان؛

های عمومی و تخصصی همراه با تقویت اخالق، آزاداندیشی و روحیة خالقیت  میق و گسترش آموزشتع .0

 ویژه نسل جوان؛ در آحاد جامعه، به

های نسبی کشور؛  ها، نیازها و مزیت دستیابی به توسعة علوم و فناوریهای نوین و نافع، متناسب با اولویت .4

 ختلف آموزشی، صنعتی و خدماتی؛کارگیری آنها در نهادهای م و انتشار و به
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درصد تولید  21افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی به بیش از  .2

 ناخالص داخلی کشور؛

 های بین المللی علمی؛ ارتقای جایگاه زبان فارسی در بین زبان .8

محوری و تاریخی ایران در فرهنگ و تمدن  موقعیت ءعلم و فناوری در جهان اسالم و احیا ءکمک به ارتقا .1

 اسالمی؛

 بین المللی. های علمی و فناوری با مراکز معتبر علمی  . گسترش همکاری1

 

 :اهداف بخشی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور

 مومی افراد جامعه و حذف بی سوادی. دستیابی به سطح مناسب دانش ع0 

 یت آموزش عموم. پوشش کامل دورۀ تحصیال2

 آموزان در ناسب هدایت کننده دانش. برخوردار از نظام آموزشی م0

منظور تقویت قدرت ها، و وظایف در برابر خدا، خود، جامعه، و خالقت به  کسب فضایل، شناخت مسئولیت -

 تفکر و خردورزی

 به زندگی مستقل و تشکیل خانواده کسب آمادگی برای ورود -

 در نظام اجتماعیحضور مسئوالنه و مؤثر  -

 شغلی برای برآوردن نیازهای جامعههای شغلی و آیندۀ  استعداد در راستای -

 ای علمی برای ورود به دورۀ تخصصیه جهت استعداد -

های جهانی و در راستای  . دستیابی به سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور متناسب با استاندارد4

 یالملل اخلی و بینپاسخگویی به نیازهای جامعه و بازار کار د

اه شاخص در بین دانشگاه های بندی دانشگاه های جهان اسالم و احراز جایگ  . کسب رتبة نخست در رتبه2

 دنیا

بندی  . دستیابی به نسبت مطلوب تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان متناسب با سطح8

 دانشگاه ها و نیازهای کشور

 ساس مبانی اسالمی و نیازهای بومیوم انسانی بر ا. دستیابی به سطح مطلوب تولید علم در عل1

 . تثبیت جایگاه کشور در:1
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 ر دستیابی به نقش محوری در منطقههای حوزه نفت و گاز به منظو علوم و فناوری -

 اول علمی و فناوری در جهان اسالمفناوری اطالعات به منظور کسب جایگاه  -

 ی مربوطدرصد از بازار جهان 0منظور کسب فناوری زیستی به -

 درصد از بازار جهانی مربوط 2منظور کسب   های نانو و میکرو به فناوری -

ای، دستیابی به دانش انرژی گداخت و دستیابی به  های هسته . کسب دانش طراحی و ساخت نیروگاه3

 مشارکت (، باGEOفناوری اعزام انسان به فضا و دانش طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره به مدار زمین آهنگ )

 المللی. های بین جهان اسالم و همکاری

 

 راهبردهای کالن توسعه علم و فناوری در کشور

های علمی و فناوری مترتب با نظم  نهاد تدوین و اصالح و تقویت انسجام در ساختارها و :0راهبرد کالن 

  تعلیم وتربیت در کلیه مراحل برنامه ریزی

ای شکوفا شدن و تبدیل علم به عنوان یکی از موضوعات ایجاد یک فضای تفکر و فکر بر: 2راهبرد کالن 

 –های سیاسی  های دینی از راه توسعه و بکار بردن مولفه  ها و گفتگوها بر مبنای آموزه اساسی در بحث

 فرهنگی و اجتماعی 

 اجرای برنامه تاثیر گذار ترین چرخه فناوری و پیشرفت و نوآوری در اقتصاد :0راهبرد کالن 

شکل گیری مدیریت علم و دانش در وجود و اساس جامعه و اخالق دینی و دانش ایرانی در  :4 راهبرد کالن

 کلیه نهادهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی 

شکل دهی نگرش اسالمی و دینی نسبت به علم و حرکت به سمت اسالمی و دینی شدن  :2راهبرد کالن 

 کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی

تغییر و دگرگونی و نوسازی نظام تربیتی شامل آموزش و پرورش و آموزش عالی با هدف  :8کالن  راهبرد

 مسیر یکسان و تطبیق با اصول و تعلیم و تربیت دینی و اسالمی و نقشه دستیابی به اهداف بلند مدت

ها بوسیله   وریها و نوآ  ها و توجهات به پیشرفت : حل مشکالت و نیازهای جامعه با بررسی1راهبرد کالن 

 و پژوهشی و فناوری و دستیابی به مرجعیت علمی حرکت آموزشی 

خالقیت و نوآوری و توانایی در خودباوری و کارآفرینی با توجه بر تربیت سرمایه انسانی و : 1راهبرد کالن 

 های خالق و کارآفرین رشد و پیشرفت انسانی

 با جهان خارج در کشورهای منطقه ارتباط قوی و موثر :3راهبرد کالن 
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 تغییر وتحول و پیشرفت کیفی و کمی در علوم انسانی و هنر با توجه به معارف دینی  :01راهبرد کالن 

 های پزشکی و سالمت جامعه  کارآفرینی تاثیر گذار علم و فناوری در بخش :00راهبرد کالن 

 های فنی و مهندسی  بخش کارآفرینی تاثیر گذار علم و فناوری در: 02راهبرد کالن

 با توجه به راهبردهای کالن و اقدامات ملی مطرح شده در اجرای راهبردها موارد زیر قابل توجه خواهد بود:

 ها و تقویت روحیه خالقیت  های عمومی جامعه، بویژه قشر جوان با توجه به خالقیت گسترش آموزش

 و اخالق در آنها

 ا جذب دانشجویان و نیاز دانشگاه رسیدن و پاسخ دادن به نیاز جامعه ب 

 های نخست و قابل توجه در بین  کسب دستاوردهای بزرگ در سطح بین الملی در بدست آوردن رتبه

 دانشگاه های جهان اسالم و تعیین جایگاه شاخص در بین دانشگاه های دنیا

  و اسالمی و نیازهای افزایش و ارتقاء مطلوب تولید علم در علوم انسانی بر اساس مبانی و اصول دینی

 جامعه 

 ارتقاءهای علمی به منظور انجام نقش مرجعیت علمی و  ها وتشکل ساماندهی و تقویت انجمن 

 ها و توسعه و ترویج و انتشار علوم وفناوری  مشارکت در تصمیم سازی

 ها و متون آموزشی  بوجود آوردن نگرش اسالمی و دینی در برنامه 

 محتوای آموزشی بر اساس مبانی نظری و ارزشی و دیدگاه اسالمی و  ها و کنترل و بازنگری برنامه

 دینی

 علمی با  هیئتهای آمزوشی و پژوهشی اعصای   ایجاد فرصت و سازوکار برای توام ساخت فعالیت

 نقش تربیتی و اخالقی آنان

 برنامه ریزی منسجم و تقویت منظم  و یکپارچه  و تقویت یکپارچگی در سیاستگذاری و نظارت و 

 اعتبار سنجی در نظام آموزش عالی کشور 

 های اولویت دار علم و فناوری،  تدوین الگوی راهنمای گسترش آموزش عالی کشور متناسب با حوزه

نوع مؤسسات، شکل اقلیمی و نیازهای جامعه و اشتغال فارغ التحصیالن مبتنی بر نقشه جامع علمی 

 کشور 

 عالی و پژوهشی در چارچوب نظام تعلیم و تربیت  وری و استفاده  مؤسسات آموزش بهره ارتقاء

 اسالمی و دینی

  افزایش دسترسی همگانی به آموزش و ارتقاء دسترسی همگانی به تعلیم و تربیت و دانش 

  نظام آموزش عالی کشور  ارتقاءتقویت نظام راتبه ) بورس( تحصیلی دانشجویان توانمند به منظور 

 پژوهشی به سوی نیازهای کشور   های آموزشی و هدایت منابع و بودجه 

 مزایا و فرصت های  ،برنامه ریزی دقیق واصولی نظام برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی بر اساس نیازها

 کشور
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  برنامه ریزی در بخش اموزش عالی و پذیرش دانشجو با هدف انسجام و هماهنگی بخشی از سیاست

 ها و اجرا  ها و نظارت گذاری

 های تحصیالت تکمیلی  ه های برتر کشور باکمک  بیشتر در دورهسامان دهی  به دانشگا 

 های مؤسسات آموزش عالی و  های انگیزشی برای توسعه و رقابت سالم در فعالیت ایجاد برنامه

 پژوهشی 

 ها و متدهای جدید آموزشی در آموزش عالی و استفاده از آنها حمایت از فناوری 

  علمی متعهد و نخبه  هیئت اعضاءبرای جذب طراحی و استفاده از سازوکارهای مناسب 

  ارتقاءسهولت در گرفتن مجوز فعالیت مؤسسات پژوهشی غیر دولتی و ایجاد نظام رتبه بندی و 

 علمی پژوهشگران آنها

  علمی در دانشگاه ها و ارتقاء تعامالت علمی  هیئت اعضاءایجاد سازوکار مناسب برای حضور مستمر

 کالس با محور شاگرد پروریاستاد و دانشجو در خارج از 

 های فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزش  توسعه نظام آموزش الکترونیک و زیر ساخت 

 های  عمومی از بودجه عمومی دولت و عملیاتی کردن آن  ارتقاء سهم آموزش دوره 

 ی جریان ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در تحلیل و بررس  فرهنگستان  تعریف جایگاه و رسالت

 های ارائه شده.  های پیشنهادی در پیشرفت دانش و نظریه علمی کشور و ارائه طرح

  تشویق و هدایت مؤسسات علمی و آموزشی در توسعه علوم پایه به منظور گسترش مرزهای علم و

 پاسخگویی به نیازها جامعه 

 های اموزشی علوم پایه در کلیه سطوح روش ارتقاء 

 ی مؤسسات آموزشی و پژوهشی در حوزه علوم پایه با هدف ارتقاء هماهنگی و های ارتباط ایجاد شبکه

ای از طریق به اشتراک گذاشتن امکانات و تجیهزات، تقسیم  همکاری و تقویت تحقیقات بین رشته

 کارهای پژوهشی و جذب نخبگان علمی 

 توان بهره برد عبارتند از:  آنچه که از این سند برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه سمنان می

 های علوم و فناوری کشور از جمله  تعهد و پایبندی به ارزش

و تدوین چشم  0414 تعهد و پایبندی به چشم انداز علم وفناوری جمهوری اسالمی ایران در افق -

 انداز پژوهش و فناوری دانشگاه در راستای آن 

اوری کشور با تدوین اهداف نظام پژوهش و تالش در جهت رسیدن  به اهداف کالن نظام علم و فن -

 فناوری دانشگاه در راستای آن 

های  کالن توسعه علم و فناوری در کشور و تدوین راهبردهای  تعهد و پایبندی به راهبردها و برنامه -

 نظام پژوهش و فناوری دانشگاه در راستای آن 

 های عمومی و تخصصی  گسترش مرزهای آموزش -

 ردها در جذب دانشجویان تحصیالت تکمیلی دستیابی به استاندا -
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 کسب رتبه برتر در رتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم  -

 ارتقاء کیفیت سطح مطلوب تولید علم در علوم انسانی بر اساس مبانی اسالمی و نیازهای بومی  -

 های علمی با هدف و گسترش و فراگیری علوم و فنون  ساماندهی و تقویت تشکل برنامه ریزی، -

 های آموزشی بر اساس مبانی نظری و ارزشی و نگرش اسالمی  بازنگری برنامه -

 )بورس(تحصیلی دانشجویان خالق  و با استعداد  تقویت نظام راتبه -

 های مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی  پیشرفت  رقابت سالم در اقدامات و فعالیت -

 های جدید آموزشی  ها و روش حمایت از به کاربرد فناوری -

 علمی متعهد و نخبه  هیئت عضاءاجذب  -

 علمی  هیئت اعضاءتدوین برنامه و سازوکارهای مناسب برای حضور تمام وقت  -

 های فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزش  توسعه نظام آموزش الکترونیک و زیر ساخت -

 ی ها و محتوای آموزش علوم پایه در کلیه سطوح تحصیل روش ارتقاءتدوین و بازنگری  و  -

 

 فناوری  و   سند  تحول راهبردی علم -2-2-4

است. عناصر این سند   این سند یکی از مهم ترین اسناد باال دستی در تدوین نقشه جامع علمی کشور بوده

 عبارتند از: 

 سند بنیادین یها ارزش-1

 وحاکمیت داشته جریان نظام های  میدان تمامی در که کشور فناوری و علم نظام ارزشی اصول و مبانی

 و پژوهش آموزش، یها درعرصه نبایدها و باید و ها اولویت نظام، یها گیری جهت کنندۀ مشخص و خواهدکرد

 :از عبارتند است فناوری

 فناوری؛ و علم محوری توحید -

 فناوری؛ و علم گرایانه آخرت هدفمندی و هدایت گر علم -

 دینی؛ ساالری الگوی مردم با متناسب استعدادها پرورش و عادالنه های فرصت محوری، عدالت -

 علمی؛ بررسی و تتبع روحیه تقویت و آزادگی بر تکیه با انسان کرامت -

 ؛(احسن جدال)افکار تضارب و آرا تبادل و اندیشی آزاد -

 یها به آفرینش اخالقی و حقوقی احترام ضرورت و علمی فعالیت ارزشمندی عالم، و علم تکریم -

 فکری؛

 ؛(نافع علم) نآفری ثروت و توانمندساز علم -

 اسالمی؛ بینی چارچوب جهان در انسانی علوم طراحی و بازبینی در خصوص به علمی شکنی صف -

 و مشارکت همکاری روحیه تقویت و گروهی و فردی منافع بر عمومی مصالح تقدم -
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 شمسی هجری1414افق  در ایران اسالمی جمهوری فناوری و علم انداز چشم-2

 جهانی، برترین دانشمندان تراز در اسالم مکتب در شده تربیت و فرهیخته ته،شایس های انسان از برخوردار

 و مادام العمر آموزشی فرصتهای اقتدارملی، و ثروت مولد نوین، فناوریهای بشری، دانش مرزهای در پیشتاز

 غنی یفرهنگ و اجتماعی های سرمایه از مند بهره جامعه، همه آحاد برای دانش و اطالعات به امکان دسترسی

 نوین اسالمی تمدن منطقه، سازنده فناوری و علم اول جایگاه در کارآمد، فناوری علمی و های شبکه و نهادها و

 .بشری جامعه و اسالمی امت عالیه اهداف خدمت ودر

 

 بیانیه مأموریت نظام علم و فناوری-3

 و مستمر مشوق یادگیری فضیلت پرور، و خالق آموزشی محیط های بنیان تقویت و گسترش .0

 نقادانه؛ و تفکر هوشمندانه کردن نهادینه و جامعه آحاد برای العمر مادام

 یها ازفرصت بهینه استفاده با ها سازمان و افراد در نوآوری و محوری پژوهش سازی نهادینه .2

 های کشور؛ چالش رفع و نیازها سواالت، به پاسخگویی هدف با جهانی

 حرفه واخالق کارآفرینی مراهه به فناوری بکارگیری و شارانت  سازی، بومی جذب، انتقال، ایجاد، .0

 جامعه؛ اجتماعی تامین رفاه و ثروت تولید و ملی اقتدار افزایش هدف با ملی سطح در ای

 به حرکت اسالم و جهان قطب کشورهای علمی توانمندسازی در بخش الهام و فعال مشارکت .4

 .مذکور میان کشورهای مشترک یها  ماموریت انجام و بین المللی کار تقسیم سمت

 

 کشور فناوری و علم نظام بنیادین اهداف-4

 درجهان؛ علمی بخشی الهام و اثرگذاری و منطقه در فناوری و علم اول جایگاه به دستیابی

 برای کشورهای اسالمی مشارکت با اسالم جهان عدالت محور و دانش بنیان جامعه استقرار .0

 جهان؛ در علمی مرجعیت احراز

 و اندیشی آزاد دینی، موفقیت تقویت با همراه تخصصی و عام یها آموزش گسترش و یقتعم .2

 جوان؛ نسل ویژه جامعه به آحاد بین در مستمر طور به پرسشگری و خالقیت روحیه

 و نیازهای کشور وها  اولویت با متناسب نافع، و نوین های فناوری و علوم توسعه و دستیابی .0

 مستمر؛ طور خدماتی به و صنعتی آموزشی، مختلف نهادهای در آنها بکارگیری و انتشار

 درصد 20حداقل  به فناوری و دانش بر مبتنی خدمات و محصوالت تولید سهم افزایش .4

 کشور؛ داخلی ناخالص تولید

 و طریق ارتقاء از جهان در برجسته جایگاه احراز و منطقه کشورهای به نسبت سرآمدی .2

 .کشور فناوری و پژوهشی ی،آموزش شاخصهای کلیه مستمر بهبود
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 فناوری و علم راهبردی یها اولویت وها  حوزه-2

بهره  و محدود وامکانات منابع به جهت دهی هدف با فناوری و علم در ملی یها اولویت معرفی و شناسایی

 سند کارکردهای مهم ترین از ممکن کوتاهترین زمان در زیرساختی و مالی انسانی، منابع از بهینه برداری

 .است کشور فناوری و علم راهبردی تحول

 کشورهای اسناد تحلیل محتوای و فراگیر مطالعات اساس بر جهانی و ملی فناورانه های اولویت بررسی

 حوزه های بررسی همچنین و فناوری علم و جهانی پیشتازان گذاری اولویت فرآیندهای بررسی مختلف،

 گرفته صورت اخیر های سال در دانش های  جبهه کل گیریروند ش مطالعه اساس بر جهانی دانش در پیشرو

 است.

 راهبرد بنیادین:

 پیشرفت یها وسیاست اهداف با نوآوری و فناوری علم، نظام یها سیاست و ها مؤلفه یکپارچگی و سازگاری

 راستای در المللی بین کار تقسیم و پایه به دانش پایه منابع الگوی از تحول راستای در عدالت گسترش و ملی

 .نوین اسالمی تمدن معماری و تقویت

 :اول ملی راهبرد

 فرهنگی اجتماعی، سیاسی اقتصادی، علمی، نهادهای و جامعه در دانش مدیریت کردن نهادینه

 امنیتی؛  دفاعی و

 :دوم ملی راهبرد

معرفت  مبنای بر فناوری و علم مولد شکوفا و بالنده محیط و امن فضای ایجاد و توسعه

 الهام بخش تعامل و ایجاد جهت سیاسی و اجتماعی فرهنگی، های سرمایه تعمیق اب حیدیمت

 جهانی؛ با دانش

 :سوم ملی راهبرد

 بهبود کیفیت، تقاضا بر تأکید با نوآوری و فناوری علم، محلی و ملی نظام استقرار و معماری

 پارچگیحفظ یک و نظام شکل دهنده اجزای و عناصر میان ارتباط و کارآفرینی  محوری،

 سرزمین؛ آمایش اهداف و اصول چارچوب در آنان های فعالیت

 :چهارم ملی راهبرد

 توانا نوآور، خالق، خودباور، کارآفرین، های انسان پرورش بر تأکید با انسانی منابع توانمندسازی

 جامعه؛ ونیازهای آتی اهداف ملی، و اسالمی های ارزش و اعتقادات با متناسب شایسته و

 :پنجم لیم راهبرد
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 اقتصاد دانش به پایه منابع اقتصاد تبدیل برای نوآوری و فناوری علم، چرخه موثر نقش ایفای

 پایه؛

 :ششم ملی راهبرد

با  متناسب کشور نوآوری و فناوری علم، نظام دادهای برون و دادها درون متوازن توسعه

 جهانی؛ برتر استانداردهای

 :هفتم ملی راهبرد

ظرفیتهای  از برداری بهره و اسالم جهان قطب عضو کشورهای با ارگذ اثر و فعال تعامل

 جامعه اطالعاتی؛ گیری شکل در فعال مشارکت و جهانی پیشرو کشورهای فناوری و علمی

 :هشتم ملی راهبرد

 ملی ازراهبردهای یک هر تحقق.هنر و اسالمی معارف انسانی، علوم در کیفی و کمی ارتقاء

 فهرستی بخش این در .است عملیاتی مربوطه و میانی بردهایراه تحقق مستلزم هشت گانه

 است هشت گانه  ملی راهبردهای از هریک تحقق ضامن که عملیاتی و میانی راهبردهای از

 .می شود ارائه

 
 

 توان بهره برد عبارتند از:  آنچه که از این سند برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه سمنان می
 های بنیادین علم و فناوری کشور  ارزش پاینبدی به -

و تدوین  0414پای بندی به چشم انداز و ماموریت علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران در افق  -
 چشم انداز دانشگاه در راستای آن 

تالش در جهت دستیابی به اهداف کالن و بخشی نظام علم و فناوری کشور با تدوین نظام آموزش و  -
 راستای آن  پژوهش دانشگاه در

 های راهبردی علم و فناوری  ها و اولویت در اولویت قرار دادن حوزه -

 پایبندی به راهبردهای علم وفناوری کشور و تدوین راهبردی و عملیاتی دانشگاه در راستای آن  -

 برنامه توسعه پنجم -2-2-5

 02ه که در مواد قانونی فصل دوم قانون برنامه پنج پنجم توسعه کشور مختص به حوزه علم و فناوری بود

 است که عبارتند از:  این فصل برای حوزه آموزش عالی وظائف و اختیاراتی را مشخص نموده 21تا 

های علوم انسانی، تحقق  ر رشتهبه منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه د 02بر اساس ماده 

ای و با هدف ارتقاء کیفی  اخالق حرفه های اسالمی و ش نرم افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، ارزشجنب
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در حوزه دانش و تربیت اسالمی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و بهداشت، مکلف است اقدامات زیر را 

 انجام دهند: 

 دینی های ارزش و ها  آموزه بر مبتنی دانشگاهی درسی و آموزشی های برنامه و محتوا متون، بازنگری 

 آخرین از گیری بهره با تکمیلی تحصیالت یها  دوره تقویت و قالبیان و ایرانی  هویت اسالمی و

 کار بازار نیاز با اولویت بشری، دانش دستاوردهای

 آموزشی، های فعالیت انجام با مقدس دفاع و اسالمی انقالب عملی و علمی تجارب کردن نهادینه 

 مرتبط یها حوزه در پردازی ونظریه پژوهشی

 مختلف یها عرصه در حوزه های ظرفیت از مندی بهره و علمیه یها حوزه با همکاری 

   توسعه ای، رشته میان مطالعات انجام آزاداندیشی، و نقد پردازی، نظریه های کرسی گسترش 

 دفتر و علمیه حوزه عالی شورای همکاری با انسانی علوم بر تأکید با بومی علم وتولید علمی های قطب

 قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات

 بر پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاه ها بندی رتبه و ارزیابی و نظارت جامع نظام قراراست 

 عالی شورای مصوبات با مغایرت عدم به منوط مذکور یها  وزارتخانه تأیید مورد های اساس شاخص

 پژوهشی و آموزشی ارتقاء کیفیت هدف با فرهنگی انقالب

ه دوم علمی و فناوری ااده شده است به منظور دستیابی به جایگبه دولت اجازه د 08هم چنین در ماده 

 درمنطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم، اقدامات زیر را انجام دهد: 

 پژوهشی امتیازات (% 21 ) درصد پنجاه تا که نحوی علمی به هیئت اعضاء ارتقاء نامه آئین بازنگری 

 .باشد کشور مشکالت رفع به علمی معطوف هیئتاعضای 

 و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاه ها نیاز علمی مورد هیئت تأمین برای الزم حمایت و ریزی برنامه 

 دانشگاه ها تمامی در دانشجو به وقت علمی تمام هیئت عضو نسبت شاخص ارتقاء منظور پژوهشی به

 وقت علمی تمام تهیئ به دانشجو کل نسبت برنامه پایان تا که ای به گونه غیردولتی و دولتی از اعم

 حداکثر به نور پیام دانشگاه در و چهل حداکثر غیردولتی به عالی آموزشی مؤسسات و دانشگاه ها در

 .برسد پنجاه و دویست

 آموزشی، مؤسسات و دانشگاه ها در کاربردی آزمایشگاه تجهیز و اندازی راه ایجاد، به نسبت 

 رشد مراکز و فناوری و علم های پارک وری،فنا های شهرک تحقیقاتی، علمی، های دانشگاهی، شهرک

 پژوهشی نیروی از بخشی .نماید اقدام آنها وابسته و تابعه های وشرکت اجرائی های دستگاه طریق از

 علمی و هیئت اعضاء شرکت، یا اجرائی پژوهشگران دستگاه توسط تواند می ها آزمایشگاه این

 توانند می ها شرکت اجرائی و های دستگاه .گردد تأمین دانشگاه تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 .نمایند هزینه ها آزمایشگاه این طریق از را خود پژوهشی اعتبارات از بخشی

 که نماید ریزی برنامه ای گونه به داخلی ناخالص تولید از پژوهش و تحقیق سهم افزایش منظور به 

 این در داخلی برسد. ناخالص تولید %(0درصد ) سه به برنامه پایان سهم بخش تحقیق و پژوهش تا
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 مشخص خاص های برنامه قالب در سنواتی بودجه در سال هر را بند این موضوع تحقیقات منابع راستا

 و آموزش کمیسیون به را بند این موضوع کشور تحقیقاتی عملکرد گزارش سال پایان در نیز نموده و

 .نمایند ارائه شورای اسالمی مجلس تحقیقات

 همکاری با موظفند پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، یها وزارتخانه 

 عملکرد گزارش و نموده پایش را آن های شاخص ذیل اقدامات اعمال ضمن ربطذی های  سایردستگاه

 .نماید ارائه اسالمی شورای مجلس تحقیقات و کمیسیون آموزش به را ساالنه

 راه طریق از المللی بین معتبر تحقیقاتی و آموزشی ادهاینه و مراکز با علمی ارتباطات گسترش 

 های طرح مشترک اجرای مشترک، آموزشی یها دوره برگزاری مشترک، اندازی دانشگاه های

 به اسالم جهان و منطقه کشورهای بر تأکید با دیگر کشورهای یاندانشجو و استاد تبادل و پژوهشی

 بر ایران اسالمی جمهوری دار اولویت و علوم پیشرفته و ینید معارف انسانی، علوم یها زمینه در ویژه

 علمی هیئت اعضاء کشور وتوانمندسازی علمی توسعه هدف با کشور علمی جامع نقشه اساس

 نظارت و ریزی برنامه سیاستگذاری، جهت کشور پژوهشی های سازمان و نهادها بین هماهنگی ایجاد 

 (عطففناوری )شورای عالی  و تحقیقات علوم، عالی رایشو و فناوری و تحقیقات علوم، کالن وزارت

 منظور به برنامه اجرای سال نخستین در پژوهشی و عالی آموزش نیازسنجی طرح اجرای و تدوین 

 امکانات و نیازها به توجه با غیردولتی و دولتی پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات توسعه متوازن

 و تحقیقات علوم، عالی شورای نظر تحت کشور فناوری و علم ارزیابی و پایش یکپارچه نظام استقرار 

 بین و ای منطقه ملی، مقیاس در کشور علمی وضعیت رصد جهت ایران آمار مرکز باهماهنگی فناوری

 و ثبتی آمار پویای و فراگیر نظام بر مبتنی باالدستی اسناد اهداف دستیابی به میزان تعیین و المللی

 اسالمی شورای تحقیقات مجلس و آموزش یونکمیس به ساالنه گزارش ارائه

 صادرات از حاصل درآمد سهم شامل فناوری و علم اصلی شاخص های تحقق برای ریزی برنامه 

 علم از ناشی داخلی ناخالص تولید سرانه میانی، و پیشرفته یها فناوری بر مبتنی وخدمات محصوالت

 خارجی گذاری سرمایه نسبت المللی، بین میعل تولیدات تعداد ثبت اختراع، گواهی تعداد فناوری، و

 موظف دولت بنیان دانش شرکتهای تعداد و تحقیقات کشور یها هزینه به فناوری و علم فعالیتهای در

 این در منطقه در دوم جایگاه رتبه به حداقل برنامه پایان تا که نماید ریزی برنامه ای گونه به است

 .برسد زمینه

های دانش بنیان اشاره شده و به دولت اجازه داده شده است به منظور توسعه و  نیز به شرکت 01در ماده 

 های دانش بنیان اقدامات زیر را انجام دهد: انتشار فناوری و حمایت از شرکت

 و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و دانشگاه ها با مشترک محور تقاضا پژوهش های از مالی حمایت 

 حداقل که این به مشروط کشور موجود مشکالت حل به ناظر ردموا در علمیه یها وحوزه فناوری

 .باشد کرده تعهد و تأمین غیردولتی کارفرمای را ی آنها هزینه از (% 21 ) درصد پنجاه

 در که تعاونی و خصوصی متوسط و کوچک شرکتهای توسعه و گیری شکل تسهیل و مالی حمایت 

 و پیشرفته یها فناوری بر مبتنی محصوالت تولید ویژه به فناوری و دانش سازی زمینه تجاری
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 های پارک و رشد مراکز اندازی راه از حمایت نیز و کنند می مهندسی فعالیت و فنی خدمات صادرات

 غیردولتی بخش طریق از فناوری و علم

 سرمایه و المللی بین قراردادهای خارجی های طرف تشویق راستای در الزم قانونی حمایت های 

 و کشور داخل به مربوط توسعه و تحقیق فعالیتهای از بخشی و فنی دانش برای انتقال خارجی گذاری

 .داخلی های شرکت مشارکت با آن انجام

 در علمی های ظرفیت از استفاده منظور به فناوری بازار و ایده بورس توسعه و ایجاد از مالی حمایت 

 خدمات و کشاورزی صنعت، بخشهای نیاز به جهت پاسخگویی

 مشکالت حل و وری بهره ارتقاء راستای در دانشجویی یها رساله و ها نامه پایان از مالی تحمای 

 از مالی حمایت و فنی دانش تولید اختراعات، ثبت هزینه بخشی از پرداخت و تأمین  کشورو

 اختراعات امتیاز و فنی خرید دانش برای تولیدکنندگان

گسترش  حمایت هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و آمده است دولت به منظور  01از طرفی در ماده 

 نوآوران علمی و فناوری اقدامات زیر را انجام دهد:

 ورود از بعد و قبل یها دوره در عالقه مورد تحصیلی یها رشته به ورود و تحصیلی ارتقاء در تسهیل 

 دانشگاه به

 و فناوری و تحقیقات علوم، یها وزارتخانه طریق از تحصیلی بورس و مالی حمایت های اعطاء 

 نخبگان ملی بنیاد و پزشکی وآموزش درمان بهداشت،

 کشور نیاز مورد دار اولویت یها رشته و ها زمینه در تحصیلی هدایت 

 سازی تجاری از نوآورانه و حمایت امور و پژوهشی مراحل انجام در مالی خطرپذیری دغدغه رفع 

 آنان دستاوردهای

 در خاص امکانات با و المللی بین تراز در توانمند فناوری و قیقاتیتح علمی، مراکز تقویت و ایجاد 

 جهت در دانشمندان و نخبگان کارگیری به با راهبردی و بنیادی فنون و علوم ی مختلفها شاخه

 برنامه طول در ثروت علم به تبدیل و نو یها ایده دانش، خلق

 علمی امتیاز جواز ثبت یها هزینه از بخشی پرداخت و تأمین  (patent)المللی بین و ملی سطح در 

   تمهیدات و تسهیالت الزم برای انتشار آثار مفید علمی آنان ایجاد و

 و تخصص با متناسب برتر استعدادهای و نخبگان برای مناسب شغلی های فرصت ایجاد 

 تبدیل جهت خطرپذیر های گذاری سرمایه از حمایت با کشور های واولویت آنها یها توانمندی

 کار بازار به ارائه قابل محصول به فنی نشدا

 استعدادهای و نخبگان علمی، یها انجمن مشارکت سهم افزایش برای مناسب کارهای و ساز ایجاد 

 کشور مدیریت و ها سازی درتصمیم برتر

 ها، همایش در کشور دانشمندان و نخبگان علمی، های انجمن مشارکت برای الزم کار و ساز ایجاد 

 های توانمندی از گیری بهره و جهان برتر و المللی بین پژوهشی و علمی مجامع و ها کنفرانس
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 خارج و داخل در مناسب مطالعاتی های فرصت کردن وفراهم جهان در ایرانی نخبگان و دانشمندان

 کشور

 آمده است:  21و  در نهایت در ماده 

 و آموزشی یها هزینه اساس بر کشور تقاضای مورد متخصص انسانی نیروی تربیت سرانه هزینه 

 ریزی بودجه چهارچوب در را حمایت مورد فناوری و تحقیقاتی پژوهشی، ی خدماتها هزینه

 ساالنه طور به و محاسبه دولتی فناوری و تحقیقاتی مؤسسه آموزشی، و دانشگاه هر برای عملیاتی

 .کند تأمین

 یها زمینه در کشور ترویجی و پژوهشی مجالت تعداد افزایش برای شرایط تسهیل و مالی حمایت 

 در شده چاپ مقاالت و مجالت تعداد برنامه پایان تا که ای گونه به کیفیت حفظ علمی با مختلف

 .دهد افزایش برابر دو به حداقل را چهارم برنامه سال پایانی به نسبت داخلی علمی مجالت

 .نماید فراهم را علمی معتبر اطالعاتی های بانک به دسترسی برای الزم تمهیدات همچنین

 وزارت به وابسته برتر دانشگاه پنج و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته برتر دانشگاه ده از 

 و دانش مرزهای گسترش راستای در برجسته عملکرد دارای که پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

 .نماید ویژه پشتیبانی و وحقوقی مالی حمایت هستند فناوری

توان بهره برد عبارتند  این سند برای توسعه برنامه  برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه سمنان میآنچه که از 
 از: 

 های مرتبط با پژوهش و فناوری  های علمیه و حوزه های حوزه بهره گیری دانشگاه سمنان از ظرفیت -

و تاکید بر علوم های آزاد اندیشی و انجام مطالعات میان رشه و تولید علم با توجه  توسعه کرسی -
 انسانی 

 های کاربردی در دانشگاه  کوشش در جهت راه اندازی و تهیه آزمایشگاه -

برنامه ریزی اصولی دانشگاه سمنان در جهت ارتقا سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به  -
 %( برسد. 0)( افزایش داشته باشد و تا پایان برنامه باید به سه درصد %1.2میزان ساالنه نیم درصد)

ها با کشورهای دیگر با تاکید بر کشورهای منطقه و جهان اسالم بویژه در  اجرای مشترک طرح -
های علوم انسانی و معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویت دار جمهوری اسالمی ایران با هدف  زمینه

 گسترش ارتباطات علمی با مراکز آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی 

 نجی پژوهشی دانشگاه نیاز س -

 همکاری در برقراری نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری  -

های اصلی علم و فناوری شامل، سهم درآمد بدست آمده از  برنامه ریزی برای رسیدن به شاخص -
های پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی  صادرات محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری

لم و فناوری، تعداد گواهی ثبت اختراع، تعداد تولیدات علمی بین المللی، نسبت سرمایه ناشی از ع
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های دانش  های تحقیقات کشور و تعداد شرکت های علم و فناوری به هزینه گذاری خارجی در فعالیت
 بنیان 

 کشور  وری و حل مشکالت های دانشجویی در راستای ارتقاء بهره ها و  رساله حمایت از پایان نامه -

 های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری  افزایش حمایت -

 های اولویت دار و ضروری کشور  حمایت از پژوهش -

 های ریسک مالی در انجام مراحل پژوهشی و اختراعات نوآورانه  هموار کردن نگرانی -

 پشتیبانی و حمایت از تجاری سازی تولیدات و دستاوردها -

 آثار مفید علمی با استفاده از ایجاد تسهیالت الزمانتشار  -

برابری تعداد مجالت و مقاالت علمی با حفظ کیفیت به گونه ای که چاپ مقاالت و  0.2افزایش  -
 برابر شده باشد.  0.2مجالت علمی داخلی تا پایان برنامه 

ی مختلف علمی با ها افزایش سه برابری تعداد مقاالت و مجالت پژوهشی و ترویجی کشور در زمینه -
حفظ کیفیت به گونه ای که تا پایان برنامه تعداد مجالت و مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

 داخلی نسبت به سال پایانی برنامه چهارم را حداقل به سه برابر افزایش دهد.

های  شها و ارز های آموزشی و درسی دانشگاه مبتنی بر آموزه تدوین و بازنگری متون، محتوا و برنامه -
 دینی و هویت اسالمی و ایرانی 

های تحصیالت تکمیل با بهره گیری از آخرین دستاوردهاید انش بشری با اولویت نیاز  تقویت دوره -
 بازار کار 

 های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه شکل گیری نظام نظارتی و ارزیابی ارتقاء فعالیت -

دف در اختیار گذاشتن فرصت کافی برای علمی مورد نیاز دانشگاه با ه هیئت اعضاءحمایت از  -
 دانشجویان

های علم و فناوری و منطقه ویژه فناوری استان سنان به  حمایت از راه اندازی مراکز رشد و پارک -
 محوریت دانشگاه سمنان

های علمی، نخبگان و استعدادهای  ها از طرف انجمن ها و برنامه دخالت بیشتر در تصمیم گیری -
 درخشان

 های علمی و نخبگان ها و مجامع عمومی و پژوهشی از سوی انجمن کت در کنفرانسارتقاء مشار -

 ضوابط ملی آمایش سرزمین  -2-2-6

های ملی آمایش سرزمین در راستای تبیین فضایی سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  جهت گیری

آمایش سرزمین، شامل و ترسیم الزامات تحقق آن در توسعه بلند مدت کشور و مبتنی بر اصول مصوب 

مالحظات امنیتی و دفاعی، کارایی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت 

های منطقه ای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت اسالمی،  اجتماعی و تعادل

قتصاد کشور، رفع ایرانی و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی ا

 ها، بخصوی در مناطق روستایی کشور تنظیم شده است.  محرومیت
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 اند که عبارتند از:  دراین ضوابط الزاماتی در حوزه آموزش و پژوهش تبیین شده

 ها و  توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن َآوری و گسترش و تجهیز مراکز آموزشی، پژوهشی، شهرک

های نوین، نظیر فناوری  اطالعات و  با تاکید بر توسعه فناوری های علمی فناوری کشور ) پارک

ارتباطات، بیوتکنولوژی، نانو تکنولوژی  و... ( متناسب با نیازهای ملی و منطقه ای و با تکیه بر 

های بومی هر منطقه در راستای کاهش سهم منابع طبیعی و افزایش سهم در  ها و استعداد قابلیت

 تولیدات ملی.

 ها و مناطق کشور، به ویژه  های اجتماعی، فرهنگی و علمی استان  استفاده از ظرفیت تاکید بر

های تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز و یزد با محدود نمودن توسعه کمی سطوح  شهر

وزش عالی و مراکز پژوهشی سطح کیفی مؤسسات آم ارتقاءپایین آموزش عالی به نفع سطوح باالتر و 

های علمی بین المللی و ایفای نقش واسط بین کشورهای منطقه   آنها برای توسعه همکاری یو فناور

 و کشورهای علمی پیشرفته 

 ها غیر فلزی (  تاکید بر توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع معدنی )ذوب فلزات و کانی

های نسبی  توجه به مزیت به عنوان صنایع اولویت دار، با ICTصنایع مرتبط با حمل و نقل و صنایع 

 کشور دراین صنایع 

 های خدمات: مهندسین مشاور،  سازماندهی و تقویت خدمات اجتماعی و خدمات برتر ازجمله رسته

حقوقی، حسابرسی، بیمه، مالی، بازاریابی، بورس و خدمات اطالعات و ارتباطات برای ارائه خدمات 

های منطقه، با رعایت مالحظات مندرج در  ی کشورپشتیبانی فرآیندهای توسعه ملی و پاسخ به تقاضا

 ( 0( و ) 2بندهای )

 تحول بنیادی در ساختار بخش خدمات و افزایش سهم خدمات نوین و دانش پایه 

 توان بهره برد عبارتند از: آنچه که از این سند برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه سمنان می

نوآوری به سمت حل مشکالت و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات جهت دهی پژوهشی  و فناوری و  -

 کشور با توجه به آمایش سرزمین

های اجتماعی، فرهنگی شهر سمنان با محدود نمودن توسعه کمی سطوح پایین  استفاده از ظرفیت -

سطح کیفی مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی و  ارتقاءآموزش عالی به نفع سطوح باالتر و 

 های علمی بین المللی  برای توسعه همکاری  فناوری

 

 های توسعه دانشگاه سمنان  ها، اولویت ها، اهداف، سیاست برنامه-2-2-7

 عناصر راهبردی دانشگاه سمنان عبارتند از:
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 چشم انداز دانشگاه سمنان 

سمنان به عنوان  ایرانی دانشگاه –به قدرت الیزال الهی و در راستای برپایی تمدن نوین اسالمی  اتکالبا 

جامع ترین مرکز پژوهش و آموزش منطقه مرکزی کشور دانشگاهی است در ردیف ده دانشگاه برتر کشور، 

دارای جایگاه اول علمی در بین دانشگاه های منطقه مرکزی کشور و جایگاه شاخص در بین دانشگاه های 

 جهان

 خواهد بود:های زیر  در افق این چشم انداز دانشگاه سمنان دارای ویژگی

های تخصصی و مهارتی همراه با تقویت  برتر در کیفیت آموزشی برای تعمیق و گسترش آموزش -0

 اخالق و معنویت، آزاد اندیشی و روحیه خالقیت در دانشجویان 

های مشترک با نهادهای علمی برتر ملی  برخوردار از ساختار اثر بخش همکاری بین بخشی و فعالیت -0

 وبین المللی 

 ها و ابزارهای نوین مالی برای تامین پایدار منابع مالی  از شیوه برخوردار -2

 برخوردار از سهم مطلوب در تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی  -0

و نیازهای  اسالمی های مختلف علمی بر اساس مبانی  برخوردار از سطح مطلوب تولید علم در حوزه -4

 بومی شامل: 

های حوزه نفت و گاز، حوزه فناوری اطالعات  ثر در سطح ملی در علوم وفناوریدستیابی به نقش مو -

 فناوری نانو

 کسب جایگاه محوری در حوزه علوم اسنانی مبتنی بر مبانی اسالمی  -

 های فناوری دانشگاه  کسب درصد مطلوب از بازار ملی و بین المللی در اولویت -

 ن به موارد زیر اشاره کرد:توا از راهبردهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه می

 های کاربردی و گسترش آن حمایت از پژوهش -

 های مختلف کشور  ارتباط بیشتر با مراکز صنعتی، خدماتی، پژوهشی و سازمان -

 ها به کشورهای همسایه ارتقا و گسترش خدمات به دفتر همکاری -

 دانشگاه های برتر جهان ارتقا موقعیت دانشگاه سمنان در سطح ملی و بین المللی به عنوان یکی از  -

 تولید روزافزون علم و توسعه مرزهای دانش توسط دانشگاه سمنان در راستای برنامه توسعه کشور  -

 ایجاد مراکز نظارتی و ارزیابی دقیق در کلیه سطوح پژوهشی -

 
 

  برنامه راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -2-2-8

( با رویکردی آینده نگر و منعطف و بر اساس اسناد 0032ناوری ) برنامه راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و ف

 باال دستی زیر تهیه و تدوین شده است: 
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  بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری 

  0414سند جشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  

 های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی  وفرهنگی جمهوری اسالمی ایران سیاست  

 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 

  قانون اهداف وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

  مصوبات شوری عالی انقالب فرهنگی 

  سند نقشه جامع علمی کشور 

تحقق بر اساس این برنامه راهبردی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در افق چشم انداز حرکت در جهت 

 موارد زیر را سرلوحه کار خود قرا می دهد: 

 های صالح، فرهیخته، سال و تربیت شده در مکتب اسالم و انقالب و دانشمندانی  برخورداری از انسان

 های جهان  در تراز برترین

 های شایسته و فرهیخته استقرار جامعه دانش بنیان، عدالت محور و برخوردار از انسان 

 م وفناوری در جهان اسالم و احراز پایگاه برجسته علمی در جهان کسب جایگاه اول عل 

 ها و فرایندهای روزآمد در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه و  ها، برنامه ساختار، سیاست

 مؤسسات پژوهشی  و فناوری 

 و مؤسسات پژوهشی و فناوری در توسعه پایدار کشور، گسترش نگرش  نقش آفرینی دانشگاه ها

 علمی، فرهنگ پذیری و مسئولیت پذیری در سطح جامعه 

 مدی کشور و دفاع از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی و صیانت از فرهنگ هویت ملی و آکارء ارتقا

 اسالمی 

 های  هم خوانی پیشرفت علم و فناوری در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری با پیشرفت

 و آمایش سرزمین  ای کشور علمی جهان و نیازهای توسعه

  دانش آموختگان کارآفرین برخوردار از توان علمی و کارآزمودگی عملی متناسب با نیازهای کشور 

  دانشگاه ها محور همگانی سازی علم و گسترده شدن دستاوردهای علمی و فناوری در جامعه 

 ون گرا و آینده نگرقان های دانشگاهی برخوردار از پویایی به دور از سیاست زدگی، عقل محور، محیط 

های کالن و اجرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدین شرح عنوان  هم چنین در این برنامه، سیاست

 شده است: 

  درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم  0افزایش بوجه تحقیق و پروژه به 

  های تحصیالت  ه دورهدرصدی دانش آموختگان دوره کارشناسی ب 21دستیابی به نرخ ورودی

 تکمیلی 

  دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن 
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 های مربوط جامعه  ارتباط موثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش 

  توانمند سازی بخش غیر دولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری 

 از های پیشرفته مورد نی دستیابی به فناوری 

  علوم انسانی با تقویت جایگاه و ملیت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه  ارتقاءتحول و 

 های  کمی و کیفی مراکز و فعالیت ارتقاءهای آموزشی،  ها وروش اصالح و بازنگری در متون برنامه

 پژوهشی و ترویج نظریه پردازی، نقد و آزاد اندیشی 

 ارتقاءو معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری از طریق های هدفمند مادی  گسترش حمایت 

سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطر پذیری مالی در مراحل پژوهش و  ارتقاءامنتی اجتماعی، 

 ها، کمک به تجاری سازی دستاوردهای آنان. آزمایشی نوآوری

  تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور 

ن موضوعات راهبردی پیش روی نظام علم و فناوری کشور به شرح زیر بر اساس این برنامه، مهم تری

 است:

  نقش فرهنگی، انسان ساز و تمدن ساز دانشگاه ها 

  تحقق دانشگاه در طراحی و پیاده سازی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 

  علوم انسانی  ارتقاءتحول و 

  انسجام در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری 

  پاسخگویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری مسئولیت پذیری و 

  کیفیت آموزشی عالی، چیستی و چگونگی 

  رقابت پذیری دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در سطح منطقه و جهان 

  توسعه هدفمند و متوازن آموزش عالی 

 آموزش عالی و مهارت آموزی 

  آموزش و پژوهش تقاضا محور 

 فناوری و نوآوری  توسعه 

  تعامل با نهادهای علمی و دانشگاهی معتبر 

  جذب نخبگان علمی داخل و خارج کشور 

  جایگاه بخش غیر دولتی در آموزش، پژوهش و فناوری 

  نظام سنجش و پذیرش دانشجو 

 ها منابع و زیر ساخت 

 توان بهره برد عبارتند از: آنچه که از این سند برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه سمنان می

  توجه و اعتقاد ویژه مقام معظم رهبری به پیشرفت علمی کشور 

 های ریاست محترم جمهور  دیدگاه 
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 و اجتماعی دانشگاه در نگاه مردم  الیمرجعیت ع 

 های حوزه و دانشگاه  شکل گیری همکای 

  پر رنگ بودن فرهنگ علم آموزی در کشور 

  و با انگیزه وجود دانش آموختگان توانمند 

  وجود قوانین و مقررات و اسناد باال دستی خاص در حوزه علم و فناوری 

  سرعت باالی رشد علمی کشور 

  توسعه کمی قابل قبول آموزش عالی در کشور 

  گستردگی جغرافیای آموزش عالی 

  توسعه تحصیالت تکمیلی و کاهش اعزام دانشجویان به خارج 

 زش عالی آمو های عرضه تنوع بخشی در نظام 

  ورود بخش خصوصی به آموزش عالی 

 های پژوهشی در کشور  استقرار نسبی زیر ساخت 

  شکل گیری نسبی ارتباط دانشگاه با صنعت 

 های نوین ) نانو، بیو و هوا فضا و...( توسعه نسبی فناوری 

  باال بودن میانگین بیکاری دانش َآموختگان دانشگاه ها 

 وختگان دانشگاه ها افزایش بی رویه مهاجرت دانش َآم 

  عدم انسجام در نظام سیاست گذاری و اجرا در آموزش، پژوهش و فناوری 

  تمرکز گرایی در مدیریت آموزش عالی 

  ضعف زنجیره تبدیل دانش به فناوری و محصول 

 

 
 

 ها نفعان: ابزار و تکنیک شناسایی ذی-2-3

 نفعان  تحلیل ذی-2-3-1

 ینااطالعات کمی و کیفی در راستای  تحلیل سیستماتیکتحلیل ذی نفعان، فرآیند جمع آوری و 

عالیقی از آنهاست که باید در طول پروژه، به حساب آورده شود. این تحلیل، عالیق، انتظارات و اثر 

نفعان را شناسایی می کند و آنها ار با هدف پروژه مرتبط می سازد. هم چنین شناسایی روابط  ذی

شانس  ارتقاءهای احتمالی در راستای  ها و شراکت یجاد پیوستگینفعان می تواند اهرمی جهت ا ذی

 نماید. موفقیت پروژه باشد، کمک می

 های مشروح زیر را می پیماید: نفعان، معموالً گام تحلیل ذی
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 ها،   های آنها، اداره نفعان بالقوه پروژه و اطالعات مربوطه از قبیل نقش گام اول. شناسایی تمامی ذی

نفعان کلیدی معموالم به راحتی شناسایی می  نش، انتظارات و سطوح تاثیر. ذیعالیق، سطوح دا

شوند. آنها شامل هر فردی در نفش مدیریت یا تصمیم گیری هستند که از نتیجه پروژه، تحت تاثیر 

 قرار می گیرند مانند حامی، مدیر پروژه و مشتری اولیه.

 عان شناسایی شده و گسترش لیست، انجام می نف نفعان معموال در مالقات با ذی شناسایی دیگر ذی

 نفعان بالقوه، تعیین گردند.  پذیرد تا تمامی ذی

 .نفعان می تواند تولید کند و دسته  ای که هر یک از ذی شناسایی پشتیبانی یا اثر بالقوه گام دوم

ی بندی انها جهت تعریف یک استراتژی روبه جلو. در یک جمع بزرگی از ذی نفعان، اولویت بند

نفعان کلیدی، در راستای تضمین استفاده موثر از تالش برقرای ارتباطات و مدیریت انتظارات  ذی

است. چندین مدل دسته بندی از جمله موارد زیر  وجود دارند که البته  آنها، از اهمیت برخوردار

 محدود به این موارد نیز نمی شوند: 

o قدرت( و سطح نگرانی آنها )رغبت(  ار آنهانفعان را بر اساس سطح اختی شبکه قدرت/ رغبت، ذی(

 نسبت به نتایج پروژه گروه بندی می کند. 

o نفعان را بر اساس سطح اختیار آنها )قدرت( و سطح درگیری فعال  شبکه قدرت / تاثیر، ذی

 آنها)تاثیر( نسبت به نتایج پروژه گروه بندی می کند. 

o ال آنها )تاثیر( در پروژه و توانایی آنها در اثر نفعان را بر اساس درگیری فع شبکه تاثیر/ضربه، ذی

 گذاری بر تغییرات دربرنامه ریزی و اجرای پروژه )ضربه( نسبت به نتایج پروژه گروه بندی می کند. 

o ،ها(، فوریت  نفعان را بر اساس قدرت آنها ) توانایی تحمیل خواسته های ذی رسته مدل برجستگی

 ت )درگیری آنها مناسب است( تشریح می کند. )نیاز به توجه بالفاصله( و مشروعی

 نفعان کلید در شریاط متنوع به منظور برنامه ریزی  گام سوم. ارزیابی چگونگی واکنش یا پاسخ ذی

 پشتیبانی آنها و کاهش اثرات منفی بالقوه. ارتقاءنحوه تاثیر گذاری آنها بر 

 
 

 .قضاوت کارشناسی 2

ها یا  جامع از ذی نفعان، قضاوت و تخصص باید از گروه جهت اطمینان از شناسایی و فهرست بندی

 های مربوطه، از جمله موارد زیر درخواست شوند: های خاص در حوزه افراد با دانش یا آموزش

 مدیریت ار شد -

 های دیگر درون سازمان  واحد -

 نفعان کلیدی شناسایی شده ذی -

های  مستقیماً یا از طریق درس) ای که در پروژه در همان حوزه کار کرده اند مدیران پروژه -

 آموختنی(

 متخصصان موضوعی در حوزه پروژه یا تجارت -

 های صنعتی  مشاوران و گروه -
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 های فنی و حرفه ای انجمن -

ها و...( یا از  های یک به یک، مالقات توان از مشاوران خصوصی ) جلسات قضاوت کارشناسی را می -

 و...( بدست آورد.  های کانون، زمینه یابی طریق فرمت میزگرد )گروه

 ها  شناسایی ذی نفعان: خروجی -

 نفعان  ثبت کننده ذی .0

نفعان است که شامل تمامی جزئیات  خروجی اصلی فرآیند شناسایی ذی نفعان، ثبت کننده ذی

 گردد: باشد که محدود به این موارد نیز نمی نفعان شناسایی شده از جمله موارد زیر می مرتبط با ذی

 ایی: نام، موقعمیت سازمانی، جایگاه، نقش در پروژه، اطالعات تماساطالعات شناس

اطالعات ارزیابی: الزامات اصلی، انتظارات اصلی، تاثیر بالقوه در پروژه، فاز چرخه حیات با بیشترین 

 عالقه

 نفعان: داخلی / خارجی، پشتیبان/ خنثی/ مقاومت کننده و غیره طبقه بندی ذی

 عان نف استراتژی مدیریت ذی .2

نفعان، رویکردی را تعریف می کند که به افزایش پشتیبانی و کمینه کردن  استراتژی مدیریت ذی

این استراتژی شامل عناصری از  نفعان در سراسر چرخه حیات پروژه منجر شود. اثرات منفی ذی

 جمله موارد زیر است:

 باشند.  نفعان کلیدی که می تواند اثر مهمی بر پروژه داشته ذی 

  نفعان شناسایی شده  مشارکت مطلوب در پروژه برای هر یک از ذیسطح 

 های ذی نفع و مدیریت آنها ) به عنوان گروه( گروه 

 نفعان است. نفعان، ماتریس تحلیل ذی راه معمول ارائه استراتژی مدیریت ذی

 

 

 نفعان  شناسایی و تحلیل ذی -2-3-2

ادین در یک سازمان، شناخت و درک نیازهای نقش بی تردید یکی از الزامات اساسی ایجاد تغییرات بنی

نفعان کلیدی و تاثیر  باشد. در بررسی و شناخت ذی نفعان می آفرینان و تدوین استراتژی برای مدیریت ذی

-قدرت، تاثیر -های رغبت توان از الگوهای ویژه ای استفاده کرد. استفاده از نمایه گذار در هر سازمان می

ها برای شناسایی تحلیل و مدیریت  فوریت از جمله روش -مشروعیت -قدرت قدرت و ماتریس سه گانه

 باشد.  نفعان می ذی

نفعان اصلی، روابط و تعامالت متقابلی بین  شود، به رغم استقالل ذی های انجام شده مشخص می با بررسی

 باشد. آنها بر قرار می
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ن متعددی چه در داخل و چه در خارج از نفعا دانشگاه  سمنان مانند هر سازمان و نهاد دیگری،  با ذی

باشد که هر یک از آنها می تواند از دانشگاه اثر پذیرند یا بر آن  دانشگاه در تعامل مستقیم یا غیر مستقیم می

 تاثیر بگذارند.

ها و نهادهای پشتیبان، تامین کنندگان سخت افزاری و مغز  سیاستگذاران کالن ملی و استانی، سازمان

نفعان خارجی سازمان به حساب می آیند. اهمیت این  ریان و آحاد مردم و رقبا از مهم ترین ذیافزاری، مشت

نفعان در آن است که تعامل سازمان را با دنیای خارج مرتبط می سازند و باعث می شوند تا  دسته از ذی

 سازمان در ارائه وظایف خود بهتر عمل نماید. 

های  سطح توقع مختلفی را از دانشگاه دارند. به طور کلی سازمان نفعان انتظارات متفاوت و هر یک از ذی

باالدستی ادعای بازده مناسب را دارند، کارکنان در پی رضایت شغلی هستند. مشتریان آنچه را برایش پول 

می پردازند می خواهند، تأمین کنندگان در جستجوی خریداران قابل اتکا می باشند، دولت پیروی از قانون 

های نظارتی نیز هر یک انتظار انجام کار دقیق و بدون  قبا رقابت عادالنه می خواهند. ضمن آنکه سازمانرا و ر

های ذی نفع توجه نماید و  حاشیه را از دانشگاه دارند. لذا دانشگاه می بایست به نیازهای اصلی تمامی گروه

 در پی برآورده نمودن آنها باشد.

 حال تعامل با دانشگاه سمنان عبارتند از: ها و نهادهای در  برخی از سازمان

 ای و ماموریت و رسالت اصلی خود در  از لحاظ نقش توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 بخش آموزش عالی کشور  

 رئیسه دانشگاه  هیئت 

  دانشجویان 

 دانش آموختگان 

 علمی  هیئت اعضاء 

  علمی  هیئتکارکنان غیر 

 های سازمان  مدیران مجموعه 

 ر دانشگاه هاسای 

  مؤسسات آموزشی و پژوهشی 

 مؤسسات و مراکز اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور 

 محققین و پژوهشگران 

 

 نفعان  مدل ارزیابی ذی

 :نفعان پروژه وجود دارد. چهار مدل مبتنی بر  های مختلف و متعددی در ارزیابی ذی مدل
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  رغبت -شبکه قدرت 

  تاثیر  -شبکه قدرت 

 ضربه  -شبکه تاثیر 

  مدل برجستگی 

 –نفعان دانشگاه سمنان مدل شبکه قدرت  ها می باشند. مدل به کار رفته در تحلیل ذی از جمله این مدل

 باشد. رغبت می

نفعان  نفعان مختلف نیاز به درک اهمتی نسبی ذی هر مجموعه ای جهت ساماندهی روش برخورد با ذی

اتژیک خود  ومیزان نحوه تاثیر گذاری ) یا تاثیر پذیری ( سازمان از آنان دارد. در مقایسه با اهداف استر

 گردد. نفعان دانشگاه با هدف اولویت بندی بین آنان ارائه می در این مدل جهت یابی ذی

نفعان و تعیین موقعیت آنان بر اساس داشتن قدرت و رغبت  فرض بنیادین این مدل دسته بندی ذی

 نفعان دارای اهمیت می باشند.  گی در فرایند تعیین ذیاست. این دو  ویژ

  قدرت 

حالتی که در آن یکی از ایفا کنندگان نقش، در متن روابط »: متداول ترین تعریف قدرت عبارتست از

های خور را تحمیل  هایی خواسته یا خواسته اجتماعی در موقعیتی باشد که بتواند علی رغم وجود مقاومت

نوعی رابطه بین بازیگران عرصه اجتماع است که در آن یکی از بازیگران، می تواند »ن قدرت بنا بر ای «نماید.

 «بازیگری دیگری، را وادار به انجام کاری کند.

  رغبت 

متدوال ترین تعریف رغبت عبارت است از حالتی که در آن یکی از ایفا کنندگان نقش، سطح 

تواند داشته باشد. این نگرانی می تواند مراحل  نفعان می نگرانی بیشتری در مقایسه با سایر ذی

 قبل، حین یا پس از انجام پروژه را در برگیرد.

 

 نفعان  های و انتظارات ذی نیازمندی

 ای و وظیفه آموزش عالی کشور  ها و انتظارات وزرات علوم از لحاظ نقش توسعه نیازمندی

 رعایت قوانین و مقررات کشور  -

  0414از دستیابی به اهداف چشم اند -

 حرکت در جهت نقشه جامع علمی کشور  -
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 حرکت در جهت نقشه جامع علمی کشور  -

 سه دانشگاه ئیر هیئتها و انتظارات  نیامندی

 رعایت قوانین و مقررات دانشگاه  -

 حرکت درجهت برنامه راهبردی دانشگاه  -

 دستیابی به اهداف کمی پژوهش و فناوری  -

 ارغ التحصیالن ها و انتظارات دانشجویان و ف نیازمندی

 فراهم شدن امکانات اشتغال متناسب با شأن و نیاز دانش آموختگان   -

 حرکت از آموزش صرف به آموزش و پژوهش توام -

های پژوهشی  فراهم شدن مشارکت دانشجویان تحصیالت تکیلی ) کارشناسی ارشد( در فعالیت -

 دانشگاه 

 ی دانشگاه های آموزش فراهم شدن مشارکت داشجویان دکتری در فعالیت -

 های مرتبط  های پژوهشی در رشته تعیین اولویت -

 ای  های آموزشی بین رشته برگزاری دوره -

 های سازمان  ها و انتظارات مدیران مجموعه نیازمندی

فراهم شدن امکانات آموزشی و بهره مندی از امتیازات قانونی پدید آمده در فرایندهای آموزشی.  -

 پژوهشی و فناوری دانشگاه 

مدیریتی و  ،لحاظ توانمندی های اجرایی ،های پژوهشی دانشگاه گرفتن آنها در فعالیت ازیبه ب -

 قانونی آنان در فرایندها و فعالیت های دانشگاه

  :علمی هیئت اعضاءها و انتظارات  نیازمندی

 فراهم شدن امکانات پژوهش  -

 مان أحرکت از آموزش صرف به آموزش و پژوهش تو -

 های پژوهشی  دانشگاه  ها در فعالیتلحاظ توانمندی های  آن -

 های پژوهش به میزان مکفی و سهولت در دسترسی به آنها  برقرار مشوق -

 مدیریتی  –های آموزشی کاربردی فنی  هایی برای برگزاری دوره برقراری مشوق -

های  ای با مشارکت اساتید رشته های آموزشی بین رشته هایی برای برگزاری دوره برقراری مشوق -

 ف مختل

 :ها و انتظارات کارمندان نیازمندی

 های پژوهشی دانشگاه سهیم بودن آنها در فعالیت -
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سطح دانش و  ارتقاءهای کارکنان جهت  های آموزشی متناسب با حوزه فعالیت برگزاری دوره -

 وری  بهره

  :ها و انتظارات سایر دانشگاه نیازمندی

 های پژوهشی برقراری تبادالت اطالعات طرح -

 پژوهشی مشترک های  طرح  -

 های همدیگر  امکان استفاده از امکانات و زیر ساخت -

 های آموزشی مشترک به ویژه در سطح تحصیالت تکمیلی  برگزاری دوره -

 علمی یک دانشگاه در سایر دانشگاه ها هیئتاستفاده از تخصص  -

 ها و انتظارات  مؤسسات آموزشی و پژوهشی  نیازمندی

های پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پیش رو به  لیتلحاظ توانمندی های آنها در فعا -

 خصوص در طرح های مشترک پژوهشی بزرگ کشور

 ها و انتظارات مؤسسات و مراکز اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی اجتماعی و سیاسی کشور  نیازمندی

 های صورت گرفته کاربردی بودن پژوهش -

 ز اقتصادی ارتباط نزدیک دانشگاه با صنعت و مراک -

 ها و انتظارات محققین و پژوهشگران  نیازمندی -

 های پژوهشی دانشگاه  به بازی گرفتن آنها در فعالیت -

 های کاربردی فنی و صنعتی  ارائه آموزش -

 

 

 ها و تهدیدها  جمع بندی شناخت محیط بیرونی در قالب فرصت -2-5

ده محیطی، ریشه یابی علل، تبیین روابط و اگر تجزیه و تحلیل محیط خارجی را فرایند شناسایی عوامل عم

تاثیر آنها بر یکدیگیر و بر روی ساختار و رفتار سازمان پیش بینی روند و زمان بروز آنها در آینده که منجر به 

گردد تعریف کنیم. در این صورت برای شناسایی و تحلیل  های فراروری سازمان می ها و تهدید ایجاد فرصت

 . های وجود دارد خاصی می باشیم. برای تجزیه و تحلیل محیط خارجی روش آن نیازمند متدولوژی

های بیان شده ابزاری برای شناخت، بخش بندی و تحلیل محیط خارجی سازمان فراهم   اگرچه متدلوژی

ژی های ارائه شده، متد لو هایی با سایرین دارند. در بین متدلوژی کنند ولی هر کدام از آنها الزامات و تفاوت می

   PEST :از مزایای زیر برخوردار است 
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 گستردگی استفاده در سایر تحقیقات  -

 مقبولیت و محبوبیت بیشتر در بین محققین و صاحبنظران  -

 سادگی و سهولت در شناخت و اجرا  -

، جهت تحلیل محیط خارجی سازمان انتخاب شده است. در PEST به دالیل ذکر شده در فوق متدلوژی 

 شود:  ارائه میPEST های انجام شده در چارچوب مدل  آمده از تحلیل ادامه نتایج بدست

 (محیط دولتی، قانونی، سیاسیP) 

 ( محیط اقتصادیE) 

 (محیط اجتماعی، فرهنگیS) 

 ( محیط فناوریT) 

 

 (Pمحیط دولتی، قانونی، سیاسی )-1

 ها  الف ( فرصت

 وری کشور های علمی و فنا عنایت ویژه و مقام معظم رهبری از توسعه فعالیت -

توجه ویژه نظام جمهوری اسالمی به تعالی جایگاه علم و فناوری کشور در سطح منطقه ای و  -

 جهانی 

 جایگاه و اثر گذاری آن  ارتقاءوجود معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و تالش برای  -

ی حمایت همه جانبه مدیریت کالن کشور )مجلس، معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهور -

 و...( از پژوهش، برنامه ریزی و استاندار سازی خدمات 

 حمایت همه جانبه مسئولین رده باالی  نظام از تولید علم و نهضت نرم افزاری  -

 ساله  21هدایت راهبردی سند چشم انداز  -

 توجه ویژه به جایگاه علم و فناوری کشور در سند چشم انداز جمهوری اسالمی  -

 نرم افزاری در کشور به خصوص روسای سه قوهنگاه ویژه به گسترش نهضت  -

رویکر علم و فناوری محور به اقتصاد کالن در برنامه پنجم توسعه ) که در پیش نویس برنامه ششم  -

 نیز مورد تاکید قرار گرفته است(

 های کالن ملی  توجه ویژه به اهمت توسعه فناوری در سیاست -

 طرح نقشه جامع علمی کشور  -

 های توسعه ملی کشور در زمینه دانایی محوری  رنامهراهبردهای حمایتی ب -

الزام توجه به پژوهش و فناوری در صنعت و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه به جهت نیازهای جدید  -

 جامعه صنعتی 

های اداری، تشکیالتی و مالی به  اختیارات کامل تصمیم گیری و سیاستگذاری در عرصه ءاعطا -

 اساس قانون پنجم توسعه  های امناء دانشگاه ها بر هیئت
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های دولتی با همکاری دانشگاه ها  وجود قوانین الزم در راستای انجام پژوهش توسط سازمان -

 وموسسات آموزش عالی 

ایجاد ساختار جدید در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تغییر رویکرد آموزش محور به پژوهش و  -

 فناور محور

 الت تکمیلی رشد چشمگیر متقاضیان ورود به تحصی -

 های کاربردی % از منابع بودجه ای به پژوهش0های اجرایی به اختصاص  الزام دستگاه -

های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه  تنی برگسترش دورهبسیاست وزارت علوم، تحقیقات وفناوری م -

 های برتر 

 وجود امکانات سخت افزاری و آزمایشگاهی منحصر به فرد در کشور  -

های مختلف اجرایی از نگاه فانتزی و لوکس به مقوله پژوهش به  دها و سازمانتغییر رویکرد نها -

 راهگشایی و اثر بخشی آن 

 سال در بخش آموزش عالی کشور  11وجود سرمایه فرایندی ارزشمند با قدمت بیش از  -

 

 ب( تهدیدها 

 تصدی گری بیش از حد دولت در آموزش عالی  -

رسالتهای تعریف شده برای وزارت علوم، تحقیقات و عدم تناسب بین منابع اختصاصی و وظایف  -

 فناوری 

 غلبه نگرش اجرایی بر نگرش تخصصی در ساختار جدید وزارت علوم -

 های انجام شده  عدم رضایت مشتریان حوزه پژوهش از پژوهش -

 غلبه نگرش آموزش محور بر نگرش پژوهش محور  -

نیاز محور نبودن  وری با نیازهای کشور)های دانشگاه ها در حوزه پژوهش و فنا عدم تناسب برنامه -

 های دانشگاهی ( پژوهش

 عدم استفاده از نتایج تحقیقات در امور اجرایی  -

 به خصوص در بین نخبگان مهاجرت بدون بازگشتپدیده  -

 علمی  هیئت اعضاءهای مناسب کیفی در ارزیاب  عدم لحاظ شاخص -

 علمی  هیئت اعضاءعدم استقالل دانشگاه ها در جذب  -

 های کیفی گرا های کمیت محور به جای گزینه گزینی سیاستجای -

 علمی در مجامع مختلف علمی بین المللی  هیئت اعضاءعدم حضور پررنگ  -

 تعریف تولید علم با شاخص تعاد مقاالت نمایه  شده -

 تعدد نهادهای تصمیم ساز در حوزه دانش و فناوری  -

گاه ها و مؤسسات علمی و پژوهشی غیر فقدان برنامه و ضوابط مدون جهت تقویت و توسعه دانش -

 دولتی 
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 فقدان نهاد و متولی مشخص برای سیاست گذاری پژوهش و نداشتن اولویت پژوهشی  -

 های علمی  ارتباطات بین المللی ضعیف و عدم همکای منطقه ای و بین المللی در روند -

 ها عدم توجه  محتوایی به پژوهش و نگاه کمی صرف به مقوله پژوهش در دانشگاه -

 های پسا دکتری در کشور عدم وجود دوره -

 پژوهش محور نبودن جذب و پرورش دانشجویان تحصیالت تکمیلی  -

 علمی  هیئت اعضاءهای علمی در راستای هم افزایی توان علمی  نقصان شبکه -

 عدم تعامل منطقی بین مرجع ثبت اخترعات و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی  -

 شتری مداری در مقوله پژوهش و فناوری در کشور ها و عدم م کاربردی نبودن پژوهش -

 

 (E)  –محیط اقتصادی -2

 ها الف( فرصت

 ها و عدم امکان تهیه بسیاری از کاالها و تجهیزات، نرم افزارهای مورد نیاز از بازارهای جهانی  تحریم -

 حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی  -

 های نوین نیازهای بخش دفاعی برای پژوهش و فناوری -

 نیاز تاریخی و پاسخ داده نشده بخش صنعت به تحقیق و توسعه  -

 وجود امکانات و تجهیزات مناسب در واحدهای تحقیقاتی صنعتی بخش خصوصی  -

 وجود منابع بکر و ارزنده مالی در بخش خصوصی  -

 هدفمند شدن هزینه کرد اعتبارات پژوهشی متناسب با نیازهای کشور  -

 قات دانشگاهی توامندی مغز افزاری کم نظیر محق -

 وجود امکانات سخت افزاری منحصر بفرد در برخی مراکز پژوهشی کشور -

 ب( تهدیدها 

 نگاه تصدی گرایانه دولت به جای نگاه حاکمیتی در عرصه آموزش عالی   -

 ها در مقایسه با پژوهش  جذابیت کم نظیر اقتصادی سایر فعالیت -

 ان های کم نظیر در خارج از کشور برای محقق وجود فرصت -

 های نوآورانه، پژوهش و فناوری  پرخطر بودن فعالیت -

 های نوآورانه و پژوهش محور وجود رویکرد وارداتی به جای فعالیت -

 وضعیت نستبا نا مناسب اقتصادی در کشور  -

 عدم شناخت مناسب دانشگاه از جامعه و صنعت  -

 های آن عدم اعتماد صنعت و جامعه به دانشگاه و توانمندی -

 های کیفی مناسب  ت خصوصی در حوزه آموزش عالی بدون لحاظ شاخصافزایش موسسا -
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 علمی کشور  هیئت اعضاءناکافی بودن اعتبار پژوهانه ساالنه در بین  -

 های دانشگاه  بودجه های اندک بخش پژوهش  و فناوری در مقایسه با سایر بخش -

 های پژوهشی در درون زا کردن رشد اقتصادی اثر گذاری اندک سیاست -

 

 (Sفرهنگی)–یط اجتماعی مح-3

 ها  الف ( فرصت

 قابلیت کم نظیر کشور در رشد توسعه علمی  -

 تنوع ساختاهای آموزش عالی کشور  -

 فرصت کم نظیر نخبگان علم و فناوری ایرانی خارج از کشور  -

 دانش آموختگان متعدد و فراوان با کیفیت بسیار باال  -

 های ایرانی  علم دوستی کم نظیر خانواده -

 یری، مذهبی و ملی ایرانیان در تحصیل علم باور پذ -

 منابع انسانی جوان، با تحصیالت دانشگاهی و نیز با هوش سرشار در ایران  -

 علمی پر انرژی، جوان، مستعد و به روز در کشور هیئت اعضاءپرورش و رویش یک نسل از  -

 ب( تهدیدها 

 ارزش شدن رویکرد مدرک گرایی در جامعه  -

 های پژوهشی پر هزینه در کشور  عدم به کارگیری یافته -

 ها و توانمندی پژوهشگران داخلی  عدم اعتماد کافی به یافته -

 های پژوهشی در امور اجرایی  نبود باور جدی برای بکارگیری یافته -

 COPYهای قانونی، فرهنگی و اقتصادی به منظور حمایت از مالکیت فکری ) فقدان زیر ساخت -

RIGHT) 

 وزش عالی غیر انتفاعی و عدم توجه کافی به رشد کیفی این موسساترشد صرفاً کمی مؤسسات آم -

 گسترش بی رویه و لگام گسیخته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  -

 های پژوهشی به خصوص در حوزه پژوهش های کاربردی  عدم رضایت کافی از یافته -

 سطح انتظارات آنان ارتقاءنفعان و نیز  افزایش میزان آگاهی ذی -

 های میان رشته ای و عدم ساختارهای مناسب در این زمینه  ه ویژه به پژوهشعدم توج -

 سرانه اندک پژوهشگران بخش صنعتی کشور  -

 های پژوهشی   نظام تصمیم سازی بر فعالیت الیعدم توجه سیاستگذاران کالن ملی و استانی به ابت -
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 (Tمحیط فناوری )-4

 ها  الف ( فرصت

های  مکان بهره برداری از آن در تسهیل و گسترش فعالیتگسترش امکانات فضای مجازی و ا -

 پژوهشی 

 توسعه شبکه اطالعات جهانی و دسترسی آسان به آن  -

 ها  امکان الگوبرداری مناسب و بهره مندی از تجارب پژوهشی سایر کشور -

 وجود سرمایه فرایند ارزشمند در امور پژوهشی  -

 سطح فناوری در جامعه  ارتقاءروند فزاینده  -

 های موجود  مدیریت ارتباطات به سود فناوری ارتقاءبلیت قا -

 های علمی  های ارزشمند پژوهش و فناوری نظیر قطب وجود ساختار -

 وجود نیروهای متخصص در دانشگاه ها برای بهبود شرایط مدیریتی و دسترسی به آنها   -

 های علم و فناوری و مراکز رشد در کشور  وجود پارک -

 محققین برگزیده علمی ایرانی در خارج از کشور وجود سرمایه ارزشمند  -

 های سیاست گذاری علم و فناوری کشور  ها و پروژه نگاه ویژه به برنامه -

ای میان مدت و پیش نویس برنامه ششم  های توسعه های توسعه فناوری در برنامه  توجه به سیاست -

 توسعه  

های بلند مدت کشور بر  ان برنامهتاکید سند تحول راهبردی نظام علم و فناوری کشور به عنو -

 توسعه حوزه علم وفناوری ایران.

 نانو، بیو، هوا فضا و...: های نوین نظیر وجود اسناد باالدستی راهبردی برای توسعه فناوری -

های سیاست گذاری علم و فناوری در برخی از دانشگاه های کشور به خصوص در  گسترش دوره -

 بخش تحصیالت تکمیلی 

  ها ب( تهدید

 عدم وجود مرکز سیاستگذاری و تصمیم سازی ثابت  یگانه در حوزه آموزش عالی کشور  -

 های نوآورانه وپژوهشی  خطر پذیری باالی فعالیت -

 عدم تعامل سازنده و موثر بین صنعت، جامعه و دانشگاه  -

 های ظالمانه بین المللی علی ایران تحریم -

 ای موجود و بکار رفته در صنعت ه های آموزش عالی با فناوری تفاوت ماهوی آموزه -

 سرعت شتابنده تغیر فناوری در مقایسه با سیستم اداری موجود -

 های نوین بدون لحاظ فرهنگ بهره برداری از آن  معضالت ناشی از استفاده از فناوری -

های موجود بومی شده توسعه  وان خرید دانش فنی خارجی به جای استفاده از فنارویاتمایل فر -

 یافته 
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 تی بودن منابع تامین مالی در بخش توسعه فناوری دول -

های مناسب برای کاهش خطر پذیری سرمایه گذاری درحوزه  ها و سازوکار  عدم وجود مکانیزم -

 فناوری 

 های بخش آموزش عالی و فناوری  تقاضا محور نمودن سیاست -

ذاری دراین های حمایتی از بخش فناوری با توجه به خطر پذیری سرمایه گ عدم وجود سیاست -

 بخش 

 های سیاستگذاری حوزه پژوهش کشور  کمبود و در برخی موارد نبود مراکز و ساختار -
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 بخش دوم: تدوین استراتژی
 

 

 فصل اول: روش شناسی تدوین استراتژی 

فصل دوم: ارزیابی عوامل محیط بیرونی و ارزیابی عوامل 

 محیط درونی 

 راتژی : تدوین استسومفصل 
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 فصل اول:

روش شناسی تدوین استراتژی و  

 برنامه عملیاتی
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(، نحوه تدوین IFE( و محیط درونی )EFE)در این فصل به تشریح نحوه تحلیل و ارزیابی محیط بیرونی 

 ها و برنامه عملیاتی پرداخته شده است. استراتژی

 (EFE)تحلیل و ارزیابی محیط بیرونی  -1-1
 ( چهار مرحله به صورت زیر طی شده است: EFE)تحلیل و ارزیابی محیط بیرونی ر به منظو

 

 

 گام اول: استخراج عوامل محیط بیرونی بر اساس بررسی اسناد باال دستی -1-1-1

های کلی نظام،  در این گام با بررسی اسناد باال دستی از جمله سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاست

شور، سند تحول راهبردی علم و فناوری، برنامه پنجم توسعه، ضوابط ملی آمایش  نقشه جامع علمی ک

نفعان و برنامه پیشنهادی دکتر فرهادی وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری، عوامل  سرزمین، تحلیل ذی

عامل به عنوان  040های دانشگاه سمنان مشخص گردید. در این مرحله  محیطی تاثیر گذار بر استراتژی

 وامل موثر بیرونی شناسایی گردید. ع

 گام دوم: طراحی پرسشنامه -1-1-2

به استناد عوامل تعریف شده در قسمت اول و با حذف و ادغام عواملی که به نوعی هم پوشانی مفهومی بین 

مورد تقلیل یافت. بر اساس این عوامل پرسشنامه نهایی تحلیل محیط  11آنها وجود داشت تعداد عوامل به 

نی طراحی شده است. در این پرسشنامه برای هر عامل دو پرسش مطرح شده است که بدین ترتیب بیرو

 باشد.  گردد. ساختار کلی این پرسشنامه به صورت زیر می میزان اهمیت و میزان تاثیر هر عامل مشخص می

 

میزان اهمیت این عامل در تحقق راهبردهای آموزشی 

عوامل محیط  اه سمنانو پژوهشی. فناوری و پشتیبانی دانشگ

 بیرونی 

شدت و نوع تاثیر این عامل بر تحقق راهبردهای آموزشی و 

 پژوهشی. فناوری و پشتیبانی دانشگاه سمنان 

 بسیار

 مهم
مهم متوسط 

 کم

 اهمیت

 بی

 2- 4- 0- 2- 0- 1 0 2 0 4 2 اهمیت

     

                       0.عامل 0

     

                       2.عامل 2

     
                        

     
                        

     

                       11. عامل 11
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 گام سوم: نظر سنجی از خبرگان -1-1-3

پس از تدوین پرسشنامه، با هماهنگی ریاست محترم و قائم مقام ارجمند دانشگاه پرسشنامه بین خبرگان 

ها خواسته شد تا نظرخود را در مورد هر عامل در پرسشنامه مشخص سازند. در نهایت پس توزیع شده و از آن

 ها از نظرات این خبرگان در تحلیل محیط بیرونی استفاده گر دید.  از جمع آوری پرسشنامه

 

 گام چهارم: ارزیابی و تحلیل محیط بیرونی -1-1-4

ت آمده خبرگان دانشگاه، با لحاظ ضریب وزنی هر های به دس به منظور دستیابی به تحلیلی درست از داده

های حاصل از این ارزیابی در فصل دوم ارائه  عامل محیط بیرونی مورد ارزیابی و تحیل قرار گرفته است. یافته

 شده است. 

 

 (IFEتحلیل و ارزیابی محیط درونی )-1-2

 ارزیابی محیط درونی طی چهار مرحله مطابق زیر صورت گرفته است:

 

 گام اول: استخراج عوامل محیط درونی بر اساس بررسی وضعیت موجود و نظر خبرگان -1-2-1

در این گام با استفاده از بررسی وضعیت موجود و هم چنین با استناد مطالعات انجام شده و نظر خبرگان 

عامل  013های دانشگاه سمنان مشخص گردید. در این مرحله  عوامل محیطی درونی تاثیر گذار بر استراتژی

 به عنوان عوامل موثر درونی شناسایی شد.

 

 گام دوم: طراحی پرسشنامه استاندارد -1-2-2

پس از بررسی مجدد عوامل شناسایی شده در مرحله قبل و حذف ادغام عوامل مشابه، تعداد عوامل به 

است.  مورد تقلیل یافت. طراحی پرسشنامه نهایی تحلیل محیط درونی براین اساس صورت پذیرفته 81

در این پرسشنامه برای هر عامل دو پرسش مطرح شده است که بدین ترتیب میزان اهمیت و وضعیت 

 باشد.  موجود هر عامل مشخص گردیده است. ساختار کلی این پرسشنامه به صورت زیر می
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 و آموزشی راهبردهای تحقق در عامل این اهمیت میزان

عوامل محیط  نسمنا دانشگاه پشتیبانی و فناوری. پژوهشی

 بیرونی 

 وضعیت موجود در دانشگاه سمنان 

 بسیار

 مهم
مهم متوسط 

 کم

 اهمیت

 بی

 2- 4- 0- 2- 0- 1 0 2 0 4 2 اهمیت

     

                       0.عامل 0

     

                       2.عامل 2

     
                        

     
                        

     

                       81. عامل 81

 

 گام سوم: نظر سنجی از خبرگان -1-2-3

های قابل استناد، نظرات خبرگان دانشگاه با تقاضا برای پرکردن پرسشنامه بدست  به منظور رسیدن به داده

راهبردی  ها از نظرات خبرگان تعیین شده توسط کمیته آمده است. در نهایت پس از جمع آوری پرسشنامه

 سند تدوین و ریاست محرتم دانشگاه در تحلیل محیط بیرونی استفاده گردید. 

 

 گام چهارم: ارزیابی و تحلیل محیط بیرونی -1-2-4

های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه تکمیل شده توسط خبرگان مورد بررسی آماری قرار گرفته و   داده

 ل در فصل دوم ارائه شده است.نهایتاً به عنوان نتایج حاصل از این تحلی

 

 تحلیل موقعیت  -1-3

به منظور تعیین جهت گیری حرکت سامانی تحلیل موقعیت صورت می پذیرد. ماتریس ارزیابی عوامل درونی 

های غالب و پیش برنده سازمان استفاده می شود. بدین منظور از ماتریس  و بیرونی برای تعیین استراتژی

گردد. نتایج حاصل از تحلیل موقعیت راهبردی دانشگاه  ( استفاده میIEیرونی )ب –ارزیابی عوامل درونی 

 سمنان در فصل سوم ارائه شده است. 
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 تدوین استراتژی  -1-4

ها و  قوتو عوامل محیط درونی ) ها( ها و تهیدی پس از شناسایی و اولویت بندی عوامل محیط بیرونی )فرصت

گونه  4توان  بیرونی ) تحلیل موقعیت( به طور کلی می –درونی  ها( و با توجه به ماتریس عوامل ضعف

 استراتژی ارائه کرد: 

های  . به منظور تدوین استراتژیWTهای استراتژی ،STهای استراتژی، WOهای استراتژی ،SOهای استراتژی

ه عوامل اصلی شود. چهارخانه از این ماتریس در بر دارند خانه ای استفاده می 3گانه فوق، از یک ماتریس  4

باشد. چهارخانه  (میT(  و تهدیدها)Oها) ( و محیط بیرونی ) فرصتW( و ضعف)Sمحیط درونی )نقاط قوت )

ها  ها را نشان می دهند و یک خانه خالی )سفید( است. چهارخانه ای که نشان دهنده استراتژی نیز استراتژی

کمیل شدن چهارخانه ای که دارای عامل می باشند و پس از ت SO ،WO،WT ،STهای  هستند دارای عنوان

های این بخش در فصل چهارم   یافته ( این خانه به وجود می آیند.S.W،O،Tهای   )یعنی خانه .اصلی هستند

 ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 ... و بیرونی محیط عوامل ارزیابی: دومفصل  -وین استراتژی دت-بخش دوم 028

 

 

 فصل دوم:

ارزیابی عوامل محیط بیرونی و  

 ارزیابی عوامل محیط درونی
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 (EFEمحیط بیرونی ) ( ارزیابی عوامل2-1

های محیط خارجی در  در تحقق راهبردهای دانشگاه سمنان  میزان اهمیت: در ارزیابی هر یک از شاخص

مشخص سازند. به  (بسیار مهم، مهم، متوسط، کم اهمیت و بی اهمیت)های  نظرات خبرگان در قالب گزینه

های فوق اختصاص  به ترتیب به گزینه 0، 2، 0، 4، 2ها، مقادیرعددی  یابی شاخصزمنظور امتیاز دهی و ار

 داده شده است. 

های محیط بیرونی، شدت و نوع تاثیر  میزان تاثیر: به منظور تعیین رتبه دانشگاه سمنان در هر یک از شاخص

ها بر تحقق راهبردهای آموزشی و پژوهشی. فناوری و پشتیبانی دانشگاه سمنان سنجیده شده  این شاخص

ها در  ز خبرگان خواسته شده است تا نظر خود را پیرامون شدت و نوع تاثیر این شاخصاست. بدین منظور ا

( مشخص سازند. عالمت مثبت به معنای این است که شاخص -2(،)-4+(...و...، )4+(، )2های ) قالب گزینه

 شود در حالی که عالمت منفی مبین تهدیدها پیش مورد نظر برای دانشگاه سمنان یک فرصت محسوب می

+( به معنای این است که دانشگاه سمنان می تواند از 2روی دانشگاه سمنان خواهد بود. بر این اساس مقدار )

( بیانگر این -2شاخص مورد نظر به عنوان یک فرصت به میزان خیلی زیاد استفاده نماید و هم چنین مقدار )

راهبردهای آموزشی و پژوهشی است که شاخص مورد نظر یک تهدید جدی برای دانشگاه سمنان در تحقق 

است. شدت و تأثیر بیشتر هر شاخص با درنظر گرفتن امتیاز بیشتر هر شاخص معین می گردد و تهدید یا 

 فرصت بودن هر شاخص با لحاظ عالمت مثبت یا منفی معین می گردد. 

اهمیت مطرح شده یادآور می شود آنچه که به عنوان مبنای محاسبات مد نظر قرار گرفته است عمداً میزان 

...  ،تدافعی ،توسط خبرگان بوده و میزان تاثیر به عنوان پارامتری که در تدوین نوع استراتژی تهاجمی

دانشگاه سمنان باید مد نظر قرار گیرد کاربرد خواهد داشت. بنابراین در این مرحله از ارزیابی عوامل محیط 

اهمیت اعالم شده توسط نخبگان بوده است و داده  بیرونی. مبنای اولویت بندی عوامل عمداً ضریب میزان

 های میزان تاثیر در بخش های  دیگر تدوین استراتژی کاربرد دارد. 
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 بیرونی محیط عوامل ارزیابی. 00 جدول

 عوامل  ردیف

 حمایت همه جانبه مقام معظم رهبری از فعالیت های پژوهشی، فناوری و علمی کشور 0

 پروژه های تحقیقاتی دانشگاه  سهم اندک بودجه 2

 استان احساس نیاز به حمایت از ابتکار و کارآفرینی در  0

 وجود دانش آموختگان و نخبگان ارزشمند خارج و داخل کشور به عنوان مغز افزار توسعه 4

 وجود دوره سیاست گذاری علم و فناوری در برخی از دانشگاه های کشور درسطح تحصیالت تکمیلی 2

 دم توجه به تحقیقات بنیادین در کشور ع 8

 رویکرد آموزش محورانه دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی 1

 ) نظیر نفت و معادن ( در کشور  بیمزیت نس 1

 شکل گیری توجه به پژوهش و فناوری در صنعت و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه 3

 دانشگاه  یلیمقاطع تحص وجود ساختار محتوایی در تمامی رشته ها و 01

 های میان رشته ای عدم توجه به رشته ها وگرایش 00

 سهم اندک دانشجویان تحصیالت تکمیلی به شیوه پژوهش محور 02

 مهاجرت بدون بازگشت نخبگان 00

 امکان بهره مندی از امکانات فضای مجازی در راستای آموزش، پژوهش و فناوری   04

 کشور به شکل یگانه ومنحصر به فردپژوهش در  عدم وجود متولی امر 02

 یالت تکمیلی و سیاست گذاری وزارت علوم برای پاسخ دادن به این نیاز هاحصنیاز جامعه به گسترش دوره های ت 08

01 
هوا و فضا  های زیستی، اطالعات وارتباطات، زیست محیطی، آموزشهای مرتبط با فناوریهای نو شامل ریز فناوری، فناوری

 وهسته ای

 دانشگاه سخت افزار وتجهیزات منحصر بفرد در برخی مراکز پژوهشی وآموزشی 01

 در به کارگیری شیوه های مدرن آموزشیو استان نیاز مبرم جامعه  03

 در دانشگاهرویکرد رفاهی مناسب رفاهی، دانشجویی و فرهنگی  21

 سند تحول راهبردی نظام علم و فناوری کشور  20

 قه ای و بین المللی با توجه به رویکرد حذف تحریم های ظالمانه علیه ایران گسترش روابط منط 22

 علمی هیئتمتمرکز جذب اعضاء  فرایند دشوار و 20

 های نوین نیاز مبرم صنعت به پژوهش ونیز فناوریاحساس عدم  24

 حورباال بودن نرخ تورم در جامعه ودشواری تصمیم سازی پایدار در حوزه اقتصاد پژوهش م 22

 رشته های میان رشته ای  28

 های دانشگاه عدم اعتماد واطمینان صنعت به توانمندی 21

 امکان برقرای تسهیل شده ارتباطات بین المللی از طریق فضای مجازی 21

 انجمن های علمی و تخصصی و حرفه ای کارآمد و توسعه یافته  23

 ابع مالی حوزه پژهش دانشگاهتغییر رویکرد کمک محورانه بودن اعتبارات و من 01

 تعریف. شناسایی، هدایت، پژوهش، جذب و بکارگیری استعدادهای درخشان  00

 استانتنوع ساختاری، مقطعی، رشته ای و فرایندی آموزش عالی  02

 استانسرمایه فرایندی وساختار نظام مند مالکیت مفهومی در  00

 لکترونیک و فناوری اطالعاتتسهیل نظام های اموزشی مبتنی بر آموزش ا 04

 سال 41با قدمت حداقل  استان سرمایه فرایندی آموزش عالی 02

 وجود رقبای پرقدرت اقتصادی در مقایسه با فعالیتهای پژوهشی نوآورانه 08

 استان عدم استفاده از دستاوردهای پژوهشی در فرایندهای اجرایی 01
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 وحقوقی ثبت ابداعاتعدم وجود ارتباط منطقی وقانونی تحقیقی  01

 نویس برنامه ششم برنامه پنجم توسعه وپیش 03

 به شکل عام و صنعت به شکل خاص به پژوهش و تحقق استاننیاز فروخورده و پنهان  41

 وجود رقبای سرسخت خارجی در جذب پژوهشگران زبده داخلی 40

 نشعلمی در کرسی های علمی بین المللی وتولید دا هیئتحضور اعضاء  42

 در دانشگاهعلمی  هیئتمشکالت تداوم در پرداخت هزینه پژوهانه اعضاء  40

 سرمایه فرایندی و اقبال دانشگاه ها و جامعه به پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی  44

 اعتبارات پژوهشی کشور با توجه به توانایی مالی دولت  42

 نواتی بر مبنای قیمت تمام شده الزام دستگاه های دولتی به تدوین بودجه س 48

 نیاز مبرم و تاریخی جامعه به شکل عام و صنعت به شکل خاص بویژه توسعه مبتنی بر پژوهش  41

 تعداد اندک ثبت اختراع بین المللی در بین پژوهشگران کشور 41

 علمی هیئت اعضاءعدم وجود شبکه های علمی مناسب برای هم افزایی توان علمی  43

 ست ارتقاء نقش دانشگاهیان در مدیریت اثربخش سطوح مختلف جامعهسیا 21

 فرصت بی بدیل جامعه بارویکرد نوین نوآوری ونظریه پردازی علمی  20

 رویکرده توسعه ای وحمایتی از حوزه علم و فناوری در سطح کالن کشور  22

 نیاز مبرم کشور به ادامه فعالیت وتوسعه مبتنی بر پژوهش وآموزش 20

 دانشگاهامکانات سخت افزاری کم نظیر در برخی از مراکز تحقیقاتی  24

 های پژوهشی نوآورانه خطرپذیری ماهوی فعالیتهای پژوهشی به خصوص فعالیت 22

 به دستاوردهای پژوهشی استان باورپذیری اندک مسئولین اجرایی 28

 ساختار ارزنده معاونت علم و فناوری ریاست محترم جمهور  21

 های کشور افزایش روزافزون دانشجویان کشور بدون لحاظ نیازمندی 21

 آسیبهای اجتماعی وفرهنگی وساختاری ناشی از وابستگی به فناوری 23

 استان عدم آگاهی پژوهشگران دانشگاهی از نیاز های دستگاه های اجرایی 81

 مدارک تمایل شدید به دریافت مدارک دانشگاهی بدون لحاظ کارکرد این نوع 80

 ایجاد تصویری ناکارآمد و پر هزینه از دانشگاه در سطح جامعه  82

 های پژوهشی کاربردی به طبع آن انتظارات ذینفعان طرح ارتقاء سطح آگاهی و 80

 سهم محصوالت صنایع با فناوری باال ومرتبط 84

 در سطح استان حمایت همه جانبه از سیاست های مبتنی بر علم وفناوری 82

 نیاز مطلق جامعه به حرکت کارآفرینی وخالقیت ونوآوری 88

 برای بهره مندی از برخی فناوری ها استانزیرساخت های نامناسب فناوری  81

 الزام دستگاه های دولتی به افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده کاال و خدمات  81

 خلیرویکرد خرید دانش فنی به جای ایجاد وتوسعه فناوری دا 83

 مسائل وعارضه های فرهنگی مربوط به فناوریهای موجود در سطح جامعه  11

 رشد شتابنده تغییرات فناوری در مقایسه با سایره فرایندهای اثر گذار جامعه  10

 در سطح استانفرصت تقاضا محور جامعه برای تحصیالت تکمیلی  12

 شان در قالب بورسحمایت از تحصیل دانشجویان نخبه و استعدادهای درخ 10

 نزدیکی به تهران و مراکز جمعیتی  14

 الزام دستگاه ها و نهادها به بهبود فرایندهای اجرایی توسط دستگاه های مربوط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  12

 در دانشگاهمنابع انسانی کارآمد هیئت علمی  18

 علمی متعهد و نخبه و اثر بخش هیئتاعضاء  11

 ایجاد تصویری فربه و فاقد اثر بخشی الزم از دانشگاه در سطح جامعه 11
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 دوره های پسا دکتری در کشور کمبود 13

 فزونی گرفتن نقش تصدی گری دولت به جای رویکرد حاکمیتی در آموزش عالی 11

 سهم اندک بودجه پژوهش وفناوری در اقتصاد کشور 10

 حوزه فناوری در کشور عدم وجود برنامه راهبردی مناسب در 12

 تنوع مراجع سیاست گذار در حوزه آموزش عالی وفناوری کشور 10

 عدم آگاهی دانشگاهیان از نیازهای جامعه وصنعت 14

 علمی هیئتهمکاریهای کسترده بین المللی اعضاء  دشواری 12

 مشکالت حوزه حقوقی وتوسعه ای موسسات آموزش عالی غیر دولتی 18

 در استانمحققین به جمعیت فعال بخش صنعت نسبت اندک  11

 

ها به صورت زیر خواهد  ها و تهدید  بر اساس جدول فوق، مهم ترین عوامل محیط بیرونی به تفکیک فرصت

 بود.

 

 ها  فرصت

 ها  فرصت کد 

O0 وجود دانش آموختگان و نخبگان ارزشمند ایرانی خارج و داخل کشور به عنوان مغز افزار توسعه 

O2 فناوری و علمی کشورهای پژوهشی،  ظم رهبری از فعالیتایت همه جانبه مقام معحم 

O0 در دانشگاههای میان رشته ای  رشته 

O4 و استان ای وحمایتی از حوزه علم و فناوری در سطح کالن کشور رویکرد توسعه  

O2  نی بر پژوهش به شکل عام و صنعت به شکل خاص بویژه توسعه مبت استاننیاز مبرم و تاریخی 

O8  ساختار ارزنده معاونت علم و فناوری ریاست محترم جمهور 

O1 و استان سرمایه فرایندی وساختار نظام مند مالکیت فکری در کشور 

O1  دانشگاهامکانات سخت افزاری کم نظیر در برخی از مراکز تحقیقاتی 

O3  آموزش و به ادامه فعالیت وتوسعه مبتنی بر پژوهش استاننیاز مبرم 

   O01 سال 41 حداقل قدمت با استان عالی آموزش فرایندی سرمایه 

O00 سخت افزار وتجهیزات منحصر به فرد در برخی مراکز پژوهشی وآموزشی 

 

   O02   

 

 های مبتنی بر علم وفناوری در حمایت همه جانبه از سیاست

 برنامه پنجم توسعه وپیش نویس برنامه ششم توسعه  

O00 نوآوری ز مطلق جامعه به حرکت کارآفرینی وخالقیت ونیا 

O04 های مدرن آموزشی نیاز مبرم جامعه در به کارگیری شیوه 

O02  فرصت بی بدیل جامعه بارویکرد نوین نوآوری ونظریه پردازی علمی 

O08 های اموزشی مبتنی بر آموزش الکترونیک و فناوری اطالعات تسهیل نظام 

O01 ها های تحصیالت تکمیلی و سیاست گذاری وزارت علوم برای پاسخ دادن به این نیاز گسترش دوره نیاز جامعه به 
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O01 حمایت از تحصیل دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان در قالب بورس 

O03 

 

های زیستی، اطالعات وارتباطات، زیست  آموزش های مرتبط با فناوری های نوین شامل ریز فناوری، فناوری

 هسته ای هوا و فضا و یطی،مح

O21 وجود دوره سیاست گذاری علم و فناوری در برخی از دانشگاه های کشور درسطح تحصیالت تکمیلی 

O20 مقاطع تحصیلی ها و وجود ساختار محتوایی در تمامی رشته 

   O22  در سطح استان فرصت تقاضا محور جامعه برای تحصیالت تکمیلی 

O20 یل شده ارتباطات بین المللی از طریق فضای مجازیامکان برقرای تسه 

O24 های علمی و تخصصی و حرفه ای کارآمد و توسعه یافته  انجمن 

O22  در دانشگاهرویکرد رفاهی مناسب رفاهی، دانشجویی و فرهنگی 

O28  در دانشگاهمنابع انسانی کارآمد هیئت علمی 

O21  علمی متعهد و نخبه و اثر بخش هیئتاعضاء 

O21 سیاست ارتقاء نقش دانشگاهیان در مدیریت اثربخش سطوح مختلف جامعه 

O23  سند تحول راهبردی نظام علم و فناوری کشور 

O01 تغییر رویکرد کمک محورانه بودن اعتبارات و منابع مالی حوزه پژهش دانشگاه 

O00 اطع تحصیالت تکمیلی سرمایه فرایندی و اقبال دانشگاه ها و جامعه به پذیرش دانشجو در مق 

O02  اعتبارات پژوهشی کشور با توجه به توانایی مالی دولت 

O00  به شکل عام و صنعت به شکل خاص به پژوهش و تحقق استان نیاز فروخورده و پنهان 

O04  استانتنوع ساختاری، مقطعی، رشته ای و فرایندی آموزش عالی  

O02 رآفرینی در جامعه احساس نیاز به حمایت از ابتکار و کا 

O08 شکل گیری توجه به پژوهش و فناوری در صنعت و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه 

O01  تعریف، شناسایی، هدایت، پژوهش، جذب و بکارگیری استعدادهای درخشان 

O01 های ظالمانه علیه ایران  گسترش روابط منطقه ای و بین المللی با توجه به رویکرد حذف تحریم 

O03  مزیت نسیب ) نظیر نفت و معادن ( در کشور 

O41   امکان بهره مندی از امکانات فضای مجازی در راستای آموزش، پژوهش و فناوری 

O40  نزدیکی به تهران و مراکز جمعیتی 

O42 الزام دستگاه ها و نهادها به بهبود فرآیندهای اجرایی توسط دستگاه های مربوط و سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی 

O40  الزام دستگاه های دولتی به افزایش بهره وری  و کاهش قیمت تمام شده کاال و خدمات 

O44  الزام دستگاه های دولتی به تدوین بودجه سنواتی بر مبنای قیمت تمام شده 
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 تهدیدها 

 تهدیدها  کد 

T0 

 

 وع مدارکتمایل شدید به دریافت مدارک دانشگاهی بدون لحاظ کارکرد این ن

T2 هاجرت بدون بازگشت نخبگانم 

T0 

 

 های نوین نیاز مبرم صنعت به پژوهش ونیز فناوری احساس عدم

T4  در دانشگاه علمی هیئتمشکالت تداوم در پرداخت هزینه پژوهانه اعضاء  

T2 ای موسسات آموزش عالی غیر دولتی مشکالت حوزه حقوقی وتوسعه 

T8 تحقیقاتی دانشگاه ها های سهم اندک بودجه پروژه 

T1 سهم اندک دانشجویان تحصیالت تکمیلی به شیوه پژوهش محور 

T1 های پسا دکتری در کشور عدم وجود دوره 

T3 رویکرد آموزش محورانه دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی 

T01 فزونی گرفتن نقش تصدی گری دولت به جای رویکرد حاکمیتی در آموزش عالی 

T00 ها وگرایش های میان رشته ای ه به رشتهعدم توج 

T02 عدم آگاهی دانشگاهیان از نیازهای جامعه وصنعت 

T00  در استاننسبت اندک محققین به جمعیت فعال بخش صنعت 

T04 عدم اعتماد واطمینان صنعت به توانمندی های دانشگاه 

T02 عدم استفاده از دستاوردهای پژوهشی در فرایندهای اجرایی 

T08 عدم وجود ارتباط منطقی وقانونی تحقیقی وحقوقی ثبت ابداعات 

T01 تنوع مراجع سیاست گذار در حوزه آموزش عالی وفناوری کشور 

T01 های اجرایی های دستگاه عدم آگاهی پژوهشگران دانشگاهی از نیاز 

T03 وجود رقبای سرسخت خارجی در جذب پژوهشگران زبده داخلی 

T21 علمی هیئت ضاءای علمی مناسب برای هم افزایی توان علمی اعه عدم وجود شبکه 

T20  عدم توجه به تحقیقات بنیادین در کشور 

T22 تعداد اندک ثبت اختراع بین المللی در بین پژوهشگران کشور 

T20 عدم وجود متولی امر پژوهش در کشور به شکل یگانه ومنحصر به فرد 

T24  های پژوهشی نوآورانه مقایسه با فعالیتوجود رقبای پرقدرت اقتصادی در 

T22 علمی هیئتمتمرکز جذب اعضاء  فرایند دشوار و 

T28 باال بودن نرخ تورم در جامعه ودشواری تصمیم سازی پایدار در حوزه اقتصاد پژوهش محور 

T21  های علمی بین المللی وتولید دانش علمی در کرسی هیئتعدم حضور اعضاء 

T21 علمی هیئتهای گسترده بین المللی اعضاء  کاریعدم امکان هم 

T23 های پژوهشی نوآورانه های پژوهشی به خصوص فعالیت خطرپذیری ماهوی فعالیت 

T01 های پژوهشی کاربردی نفعان طرح به طبع آن انتظارات ذی ارتقاء سطح آگاهی و 

T00 سهم محصوالت صنایع با فناوری باال در سبد تولیدی کشور 
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T02 اندک بودجه پژوهش وفناوری در اقتصاد کشور سهم 

T00 عدم وجود برنامه راهبردی مناسب در حوزه فناوری در کشور 

T04 های کشور افزایش روزافزون دانشجویان کشور بدون لحاظ نیازمندی 

T02 رویکرد خرید دانش فنی به جای ایجاد وتوسعه فناوری داخلی 

T08 های موجود در سطح جامعه  به فناوری های فرهنگی مربوط مسائل وعارضه 

T01 شد شتابنده تغییرات فناوری در مقایسه با سایره فرایندهای اثر گذار جامعه ر 

T01 آسیبهای اجتماعی وفرهنگی وساختاری ناشی از وابستگی به فناوری 

T03 باورپذیری اندک مسئولین اجرایی به دستاوردهای پژوهشی 

T41 برای بهره مندی از برخی فناوری هااستان فناوری  زیرساخت های نامناسب 

T40 ایجاد تصویری فربه و فاقد اثر گذاری از دانشگاه در سطح جامعه 

T42 ایجاد تصویری ناکارآمد و پر هزینه از دانشگا در سطح جامعه 

  

 (IFEارزیابی عوامل محیط درونی )-2-2

است با تعیین ضریب وزنی هر عامل تأثیر گذار  در راستای مشخص کردن هر یک از عوامل درونی الزم

درونی، نسبت به اولویت بندی عوامل اقدام نماییم. بدین منظور از خبرگان تعیین شده توسط مدیریت 

محترم دانشگاه خواسته شده است، تا نقطه نظرات خود را پیرامون اهمیت هر شاخص و هم چنین وضعیت 

سمنان در قالب پرسشنامه تحلیل محیط درونی و به صورت زیر  موجود هر یک از این شاخص در دانشگاه

 مشخص سازند:

های محیط درونی در تحقق راهبردهای آموزشی  میزان اهمیت: برای تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخص

های بسیار مهم، مهم،  و پژوهشی دانشگاه سمان از خبرگان خواسته شده است تا نظر خود را در قالب گزینه

، 2ها، مقادیر عددی  ط، کم اهمیت و بی اهمیت مشخص سازند. به منظور امتیاز دهی و ارزیابی شاخصمتوس

 های فوق اختصاص داده شده است.  به ترتیب به گزینه 0، 2، 0، 4

های محیط درونی، شدت و نوع  وضعیت موجود: به منظور تعیین رتبه دانشگاه سمنان در هر یک از شاخص

بر تحقق راهبردهای اموزشی و پژوهشی دانشگاه سمنان سنجیده شده است. بدین منظور ها  تاثیر این شاخص

+(، 2های ) ها در قالب گزینه از خبرگان خواسته شده است تا نظر خود را پیرامون شدت و نوع تاثیر شاخص

د نظر ( مشخص سازند. عالمت مثبت به معنای این است که شاخص مور-2( و )-4+(....، نمی دانم،... )4)

شود در حالی که عالمت منفی مبین نقاط ضعف پیش روی  برای دانشگاه سمنان یک نقطه قوت محسوب می

+( به معنای این است که دانشگاه سمنان می تواند از شاخص 2دانشگاه سمنان خواهد بود. بر این اسا مقدار )

( بیانگر این است -2هم چنین مقدار )مورد نظر به عنوان یک نقطه قوت به میزان خیلی زیاد استفاده نماید. 

های آموزشی و پژوهشی  که شاخص مورد نظر یک نقطه ضعف جدی برای دانشگاه سمنان در تحقق راهبردی

است. به طور کلی هر چه قدر مطلق امتیاز داده شده بیشتر باشد به معنای شدت و تاثیر بیشتر شاخص مورد 

 قاط قوت و ضعف است. نظر است و عالمت درنظر گفته شده بیانگر ن
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صرفاً  ،به جای حذف ،یادآوری این نکته ضروری است که با توجه به محدودیت تعداد عوامل اثرگذار درونی

اولویت بندی این عوامل مد نظر قرار گرفته است. بدین ترتیب که با لحاظ ضریب وزنی اختصاص یافته توسط 

رونی قرار گرفته است و ضریب میزان اهمیت برای نخبگان به میزان اهمیت مبنای اولویت بندی عوامل د

 تعیین نوع استراتژی تهاجمی و یا تدافعی در مراحل پیشرفته تر تدوین استراتژی ها به کار خواهد رفت. 

 

 ارزیابی عوامل محیط درونی  .02جدول 

 ها  شاخص ردیف

 های دانشگاهی پروژه عدم رعایت مدیریت زمان دراجرای 0

 های امنایی  های بال استفاده قوانین مرتبط با هیئت مندی از ظرفیتامکان بهره  2

 عدم ارتباط موثر بین دانشگاه و جامعه و دانشگاه و صنعت 0

 علمی و غیر هیئت علمی هیئتدشواری فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان اعم از  4

 های علمی های انجمن عدم تعریف وظایف و مسئولیت 2

 دی دانشجویان و اعضاء هیئت علمی از اصول استاندارد شدن پژوهشامکان بهره من 8

 های علمی و فرهنگی به جهت عدم وجود سیاست گذاری واحد در این بخش در دانشگاه ها تنوع برنامه 1

 های اثر پذیر از خارج دانشگاه ها های دانشجویی بخصوص تشکل مشکالت مربوط به نحوه رفتار شکل 1

 های دانشگاه در پردیس اصلی ها و واحد م تجمیع دانشکدهپراکندگی و عد 3

 و موسسات آموزش عالی دشواری مبادله دانشجو با سایر دانشگاه ها  01

 دشواری فرایند مبادله اساتید بین دانشگاهای داخل و خارجی 00

 دشواری ارائه خدمات عمومی به جهت منابع مالی اندک تخصیصی  02

 ض ناشی از عدم امکان تخصیص تسهیالت دانشجوییها و عوار دشواری 00

 دشواری تامین منابع مالی برای حفظ وارتقاع وضعیت رفاهی ذانشجویان در بخش خوابگاهی، ایاب وذهاب و سلف سرویس 04

 سهم اندک امکانات کمک آموزشی در بخش تربیت بدنی و ورزش 02

 برند دانشگاه سمنان در سطح استان و کشور 08

 فرهنگی و علمی های سیاسی، مذهبی، دد شکلتع 01

 علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هیئتغیر  ءهای مصوب مورد نیاز اعضا عدم وجود پست 01

 های سازمانی مصوب اعضاء هیئت علمی عدم وجود پست 03

 تعداد دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف  21

 های علمی  تعداداندک کل بازدید 20

 های موجود در مقاطع مختلف آموزشی کثرت و تنوع رشته گرایش 22

 انباشت منابع انسانی دانشگاه در امور مرتبط با تصدی گری و نه حاکمیتی 20

 ها  و واحدهای ذی ربط امکان توزیع و تفویض اختیار روسای دانشگاه ها به دانشکده 24

 های تعریف شده هی و کارگاهی و برخی پروژهای ازمایشگا عدم تناسب تجهیزات و سخت افزار 22

 شفافیت و عدم ابهام قوانین دانشگاهی  28
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 های آموزشی بخصوص در بخش تحصیالت تکمیلی تطور کم نظیر دروه تنوع و 21

 های بخشی و بین بخشی دانشگاه های الزام آور برای همکاری عدم وجود مکانیزم 21

 های پژوهشی های آموزشی به فعالیت ء هیئت علمی دانشگاه ها از فعالیتامکان انتقال بخشی از توان اعضا 23

 ها باال بودن نسبی حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه اعم از کارمندان و اعضاء هیئت علمی در مقایسه با ادارات و سازمان 01

 های تجاری سازی شده سهم اندک درآمدهای پژوهش 00

 های اطالعاتی علمی بین المللی به سبب تحریم ناعادالنه موجود و پایگاهها  دشواری دسترسی به بانک 02

 های تحقیقاتی دشواری و مطول بودن فرایند تجاری سازی پروژه 00

 کیفیت برتر مقاالت چاپ شده در سطح ملی و بین المللی 04

 نیهای سازما اعتقاد بدنه مغز افزاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به ارزش 02

 های علمی کشور در توسعه بخشی و موضوعی فرصت کم نظیر  قطب 08

 وجود ساختار قوی کارآفرینی در دانشگاه ها 01

 علمی هیئتعلمی و غیر  هیئت اعضاءسرمایه فرایندی ارتقاء مغز افزاری دانشگاه ها اعم از  01

 هیئت علمی و غیر هیئت علمی اعضاءاز  های ارتقاء انگیزش کارکنان اعم بی انگیزگی و عدم وجود مکانیزم 03

 های ضمن خدمت امکان ارتقاء سطح توانمندی اعضاء هیئت علمی از طریق آموزش 41

 های علمی فراهم شدن هم افزایی علمی از طریق اشتراک گذاری یافته 40

 های تحقیقاتی با کیفیت باال های پروژه تنوع طرح 42

 نشگاه ها و موسسات آموزش عالیوجود مجالت تخصصی متنوع در دا 40

 ها و مقاالت تولید شده ارتقاء سطح  محتوایی کتاب 44

 های دانشگاهی برگزار شده در سطح ملی و بین المللی ها و سمینار تنوع همایش 42

 وجود فرآیندهای مستند سازی شده در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 48

 فناوری و.... های اموزشی، پژوهشی، هسرمایه فرایندی دانشگاه در حوز 41

 های معین و قابل احصاء در دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی کشور اهداف و برنامه وجود 41

 عدم امکان شناسایی و احصاء میزان اثر گذاری منابع مالی تخصیصی به فعالیت فرهنگی 43

 های دانشگاه ها و مأموریت تهیئت علمی از اهداف رسال عدم آگاهی کارکنان و اعضاء  21

 های ارزنده دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی پایان نامه 20

 های  بنیادی و نظری در سطح آموزش عالی کشور نگاهی خاص به پژوهش 22

 های اداری، پژوهشی و مالی های دانشگاها در بخش عدم یکپارچه نرم افزار 20

 نشریات دانشجوییعوارض ناشی از عملکرد برخی از  24

 وجود ساختار مناسب اداری، تشکیالتی و پژوهشی در حوزه آموزش عالی کشور  و منسجم  22

 انباشت نیروی انسانی و عدم توزیع مناسب منابع انسانی دانشگاه 28

 مشکالت معیشتی و رفاهی دانشگاه 21

 های مختلف صنفی و سیاسی دانشجویی فرصت کم نظیر تشکل 21

 بهره مندی دانشجویان از تحصیالت دانشجویی فرصت 23

 عدم وجود امکان همکاری با سایر دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی  81
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 بر اساس جدول فوق، مهم ترین عوامل محیط درونی به تفکیک نقاط قوت و ضعف به صورت زیر خواهد بود. 

 

 نقاط قوت 

 نقطه قوت  کد 

S0 ها  ایان نامهاعتبار علمی و به روز بودن پ 

S2 برند دانشگاه سمنان در سطح استان و کشور 

S0 فناوری و.... های اموزشی، پژوهشی، سرمایه فرایندی دانشگاه در حوزه 

S4 

 

 
 وجود ساختار مناسب اداری، تشکیالتی و پژوهشی در حوزه آموزش عالی کشور  

S2 

 ها و موسسات آموزشی عالی کشور  های معین و قابل احصا در دانشگاه اهداف و برنامه وجود 

S8 

 علمی هیئتعلمی و غیر  هیئت اعضاءسرمایه فرایندی ارتقاء مغز افزاری دانشگاه ها اعم از  

S1 های  بنیادی و نظری در سطح آموزش عالی کشور  نگاهی خاص به پژوهش 

S1  وجود  مجالت تخصصی متنوع در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

S3 

 های سازمانی قاد بدنه مغز افزاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به ارزشاعت 

 
S01 های آموزشی بخصوص در بخش تحصیالت تکمیلی  تنوع وتطور کم نظیر دروه 

S00 های موجود در مقاطع مختلف آموزشی کثرت و تنوع رشته گرایش 

S02 های امنایی  تبط با هیئتهای بال استفاده قوانین مر امکان بهره مندی از ظرفیت 

S00 میزان دانشجویان محروم از تحصیل 

S04 های تحقیقاتی با کیفیت باال  های پروژه تنوع طرح 

S02  تعداد دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف 

S08 های دانشگاهی برگزار شده در سطح ملی و بین المللی  ها و سمینار تنوع همایش 

S01 رآفرینی دردانشگاه هاوجود ساختار قوی کا 

S01 در سطح ملی و بین المللی  کیفیت برتر مقاالت چاپ شده 

S03 های پژوهشی  های آموزشی به فعالیت امکان انتقال بخشی از توان اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها از فعالیت 

S21  وجود فرآیندهای مستند سازی شده در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

S20 ان بهره مندی دانشجویان و اعضاء هیئت علمی از اصول استاندارد شدن پژوهش امک 

S22 های ماندگاری  دانشجویان در دانشگاه   میانگین سال 

S20 های ضمن خدمت امکان ارتقاء سطح توانمندی اعضاء هیئت علمی از طریق آموزش  

S24   شفافیت و عدم ابهام قوانین دانشگاهی 

S22  های علمی  هم افزایی علمی از طریق اشتراک گذاری  یافتهفراهم شدن 
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S28 ها و مقاالت تولید شده ارتقاء سطح  محتوایی کتاب 

S21 های علمی کشور در توسعه بخشی و موضوعی   فرصت کم نظیر  قطب 

S21 های ارزنده دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی  پایان نامه 

S23 ها و واحدهای ذی ربط تیار روسای دانشگاه ها به دانشکدهامکان توزیع و تفویض اخ 

S01  ضمانت اجرایی قوانین و مقررات 

S00  فرصت بهره مندی دانشجویان از تحصیالت دانشجویی 

S02 های مختلف صنفی و سیاسی دانشجویی فرصت کم نظیر تشکل 

 

 نقاط ضعف

 نقاط ضعف  کد 

 

 

W0 مناسب منابع انسانی دانشگاه  انباشت نیروی انسانی و عدم توزیع 

W2 

دشواری تامین منابع مالی برای حفظ وارتقاع وضعیت رفاهی ذانشجویان در بخش خوابگاهی، ایاب وذهاب و سلف 

 سرویس 

W0 های دانشگاه در پردیس اصلی ها و واحد پراکندگی و عدم تجمیع دانشکده 

W4 صی وزارت علوم  سهم اندک درآمد اختصاصی در مقایسه با منابع تخصی 

W2  عدم ارتباط و یا ارتباط اندک دانشجویان با جامعه وصنعت 

W8  درصد اندک خودکارو اتوماسیون شده  امور رفاهی دانشگاه 

W1 های تجاری سازی شده در دانشگاه سهم اندک درآمدهای پژوهش 

W1 های دانشگاهی عدم رعایت مدیریت زمان دراجرای پروژه 

W3 مکانات کمک آموزشی در بخش تربیت بدنی و ورزش سهم اندک ا 

W01 

 

 های علمی دانشجویی اندک کل بازدید تعداد

 

W00 های تعریف شده  زمایشگاهی و کارگاهی و برخی پروژآهای  عدم تناسب تجهیزات و سخت افزار 

W02 های علمی  های انجمن عدم تعریف وظایف و مسئولیت 

W00 هیئت علمی و غیر هیئت علمی  اعضاءهای ارتقاء انگیزش کارکنان اعم از  کانیزمبی انگیزگی و عدم وجود م 

W04  عدم امکان شناسایی و احصای میزان اثر گذاری منابع مالی تخصیصی به فعالیت فرهنگی 

W02 

 

 های فرهنگی، هنری و اجتماعی  مراکز فرهنگی و هنری و ساختارهای نظیر کانون

 

W08 ت عمومی به جهت منابع مالی اندک تخصیصی دشواری ارائه خدما 

W01 ها کمبود کیفی و کمی مساجد و نمازخانه 

W01 های اداری، پژوهشی و مالی  های دانشگاها در بخش عدم یکپارچگی  نرم افزار 

W03 های سیاسی، مذهبی ،فرهنگی و علمی  تعدد شکل 

W21 است گذاری واحددر این بخش در دانشگاه ها های علمی و فرهنگی به جهت عدم وجود سی تنوع برنامه 

W20 علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  هیئتغیر  ء های مصوب مورد نیاز اعضا عدم وجود پست 
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W22 های  تحقیقاتی  دشواری و مطول بودن فرایند تجاری سازی  پروژه 

W20 عالی  عدم وجود امکان همکاری با سایر دانشگاه هاو موسسات آموزش 

W24 های دانشجویی زیر مجموعه معاونت  فرهنگی  های ساختاری، فنی  و محتوایی وبالگ دشواری 

W22  علمی و غیر هیئت علمی  هیئتدشواری فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان اعم از 

W28 ها و عوارض ناشی از عدم امکان تخصیص تسهیالت دانشجویی دشواری 

W21 رد برخی از نشریات دانشجوییعوارض ناشی از عملک 

W21 های سازمانی مصوب اعضاء هیئت علمی متناسب با توسعه دانشگاه عدم وجود پست 

W23 دشواری فرایند مبادله اساتید بین دانشگاهای داخل و خارجی 

W01 های اثر پذیر از خارج دانشگاه ها  های دانشجویی بخصوص تشکل مشکالت مربوط به نحوه رفتار شکل 

W00 های دانشگاه  ها و مأموریت هیئت علمی از اهداف رسالت ءعدم آگاهی کارکنان و اعضا 

W02 های بخشی و بین بخشی دانشگاه های الزام آور برای همکاری عدم وجود مکانیزم 

W00 های اطالعاتی علمی ف بین المللی به سبب تحریم ناعادالنه موجود ها و پایگاه دشواری دسترسی به بانک 

W04  مشکالت معیشتی و رفاهی دانشگاه 

W02  عدم ارتباط موثر بین دانشگاه و جامعه و دانشگاه و صنعت 

W08 انباشت منابع انسانی دانشگاه در امور مرتبط با تصدی گری و نه حاکمیتی 

W01 

ایسه با ادارات و باال بودن نسبی حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه اعم از کارمندان و اعضاء هیئت علمی در مق

 ها  سازمان

W01  دشواری مبادله دانشجو با سایر دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی 
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 :سومفصل 

 ها تدوین استراتژی 
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 گانه 4های  های تدوین استراتژی خانه 9تشریح ساختار ماتریس -3-1

 ها رسیدن به راهبردی ها و تهدید  چنین فرصتهدف اصلی و عمده احصاء وشناسایی قوت و ضعف و هم

های عملیاتی آتی برای آنها برای درآینده می باشد. به عبارت ساده تر  هایی است که تعیین کننده برنامه 

های  ها و تهدید  تعیین راهبردهای دانشگاه مبتنی بر تحلیل دقیق و صحیح نقاط قوت و ضعف فرصت

گونه  4توان  بیرونی )تحلیل موقعیت( به طور کلی می–تریس عوامل درونی دانشگاه می باشد. با توجه به ما

 .WTهای  استراتژی ،STهای  استراتژی ، WOهای استراتژی ،SOهای استراتژی ارائه کرد: استراتژی

های خارجی در جهت بهره برداری از  )موقعیت تهاجمی ( سازمان می کوشد از فرصت SOدر استراتژی 

فاده نماید. همه مدیران ترجیح می دهند سازمانشان در موقعیتی قرار می گیرد که بتواند نقاط قوت خود است

 با استفاده از نقاط قوت داخلی از رویدادها و روند خارجی بهره برداری نمایند. 

های موجود در  )موقعیت محافظه کارانه ( این است که سازمان با بهره برداری از فرصت WOهدف استراتژی 

های بسیار مناسبی  یرونی بکوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد. گاهی در خارج از سازمان فرصتمحیط ب

 ها بهره برداری نماید.  وجود دارد ولی سازمان به سبب داشتن ضعف داخلی نمی تواند از این فرصت

ود اثرات ناشی از ها می کوشند با استفاده از نقاط قوت درونی خ سازمان )موقعیت رقابتی( STدر استراتژی 

 های موجود در محیط بیرونی را کاهش دهند یا آنها را از بین ببرد.  تهدید

کنندن ضمن کاهش نقاط ضعف  ها تالش می )موقعیت تدافعی ( این است که سازمان WT هدف از استراتژی

 های تهدید آمیز محیط بیرونی پرهیزکنند.  داخلی خود را از موقعیت

شود.  ( استفاده می2خانه ای مطابق با نمودار ) 3گانه فوق، از یک ماتریس  4های  اتژیبه منظور تدوین استر

( و محیط W( و ضعف )Sچهارخانه از این ماتریس در بردارنده عوامل اصلی محیط درونی )نقاط قوت )

ک خانه ها را نشان می دهند و ی باشد. چهارخانه نیز استراتژی (( میT( و تهدیدها )Oها ) بیرونی )فرصت

 ،SO، WO   ،STهای  ها هستند دارای عنوان خالی )سفید( است. چهارخانه ای که نشان دهنده استراتژی

WT  های  )یعنی خانه ،می باشند و پس از تکمیل شدن چهارخانه ای که دارای عامل اصلی هستند

S،W،O،Tها به وجود می آیند.  ( این خانه 
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 استراتژی خانه ای تدوین 3. ماتریس 00جدول

 (Wنقاط ضعف )

W0 

W2 

W0 

 (S) نقاط قوت

S0 

S2 

S0 

 

 WOهای  استراتژی

 
ها نقاط ضعف  بابهره جستن از فرصت

 .را از بین ببرید

 SOهای  استراتژی

 
با بهره جستن از نقاط قوت در صدد 

 .ها برآیید بهره برداری از فرصت

 (Oها ) فرصت

O0 

O2 

O0 

 WTهای  استراتژی

 
هش دهید و از نقاط ضعف را کا

 .ها پرهیز کنید تهدید

 STهای  استراتژی

 
ها از نقاط قوت  برای احتراز از تهدید

 استفاده کنید.

 (T) تهدیدها

T0 

T2 

T0 

 

ها می بایست در راستای هدف کالن و در جهت تحقق اهداف استراتژیک دانشگاه  با توجه به اینکه استراتژی

های مختلف  ن و اهداف استراتژیک دانشگاه سمنان در حوزهسمنان باشد لذا ابتدا به تبیین هدف کال

 شود.  دانشجویی و پشتیبانی پرداخته می، آموزشی، پژوهشی، فناوری

 

 تبیین ارکان جهت ساز دانشگاه سمنان -3-2

 چشم انداز دانشگاه سمنان 

گاه سمنان به عنوان ایرانی دانش –به قدرت الیزال الهی و در راستای برپایی تمدن نوین اسالمی  اتکالبا 

جامع ترین مرکز پژوهش و آموزش منطقه مرکزی کشور دانشگاهی است در ردیف ده دانشگاه برتر کشور، 

دارای جایگاه اول علمی در بین دانشگاه های منطقه مرکزی کشور و جایگاه شاخص در بین دانشگاه های 

 جهان

 یر خواهد بود:های ز در افق این چشم انداز دانشگاه سمنان دارای ویژگی

های تخصصی و مهارتی همراه با تقویت  برتر در کیفیت آموزشی برای تعمیق و گسترش آموزش  -

 اخالق و معنویت، آزاد اندیشی و روحیه خالقیت در دانشجویان 
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های علمی برتر  های مشترک با نهاد  برخوردار از ساختار اثر بخش همکاری بین بخشی و فعالیت  -

 ملی وبین المللی 

 ها و ابزارهای نوین مالی برای تامین پایدار منابع مالی   برخوردار از شیوه  -

 برخوردار از سهم مطلوب در تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی   -

و نیازهای  اسالمی های مختلف علمی بر اساس مبانی  برخوردار از سطح مطلوب تولید علم در حوزه  -

 بومی شامل: 

 های حوزه نفت و گاز، حوزه   فناوری ی به نقش موثر در سطح ملی در علوم ودستیاب

 فناوری اطالعات فناوری نانو

  کسب چایگاه محوری در حوزه علوم اسنانی مبتنی بر مبانی اسالمی 

 های فناوری دانشگاه   کسب درصد مطلوب از بازار ملی و بین المللی در اولویت 

 

 ها  مهعوامل موثر حوزه اهداف و برنا

ها و بالتبع آن بر راهبردهای  های انجام شده عوامل ذیل به عنوان عواملی موثر بر اهداف و برنامه با بررسی

 دانشگاه تاثیر گذار خواهند بود. 

 های آموزشی، پژوهشی، فناوری اداری و مالی و دانشجویی  ها و استراتژی همراستایی فرایندها برنامه

 های مصوب دانشگاه و فرهنگی با اهداف و برنامه

  علمی در به روز رسانی اهداف و  هیئتعلمی و غیر  هیئت اعضاءجلب حمایت کلیه کارکنان اعم از

 های دانشگاه برنامه

 های نظام مند پایش  ها در قالب برنامه نظارت و ارزیابی دوره ای و مداوم اهداف و برنامه 

 چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمّی  های قابل احصاء و اندازه گیری تدوین اهداف و برنامه 

  لحاظ شرایط و متغیرهای متعدد اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی و حتی امنیتی در بروز

 ها رسانی هوشمندانه اهداف و برنامه

 های دانشگاه های مشخص در مورد کلیه اهداف و برنامه اجرای برنامه ریزی شده در زمان بندی 

 

 تدوین استراتژی -3-3

راهبرد اصلی  04به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک دانشگاه سمنان و با توجه به تحلیل موقعیت  

 پیشنهاد گردیده است.

هر استراتژی به تفکیک در ادامه ارائه  SWOTهای پیشنهادی به همراه جدول  بر این اساس استراتژی

 شود.  می
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 سطح رفاهی دانشجویان با رویکرد برون سپاری تمرکز زدایی مرتبط با استراتژی ارتقاء  SWOT . جدول00جدول 
O 

 11فرایندی آموزش عالی کشور با قدمت حداقل   سرمایه _

 سال

در  رویکرد رفاهی مناسب رفاهی، دانشجویی و فرهنگی _

 دانشگاه

 های جمعیتی کشور نزدیکی به تهران و کانون _

W 
وضعیت  تامین منابع مالی برای حفظ وارتقاع  دشواری _

رفاهی ذانشجویان در بخش خوابگاهی، ایاب وذهاب و سلف 

 سرویس

سهم اندک امکانات کمک آموزشی در بخش تربیت بدنی و _ 

 ورزش
 

 ارتقاء سطح رفاهی دانشجویان با رویکرد برون سپاری تمرکز زدایی
T 

فزونی گرفتن نقش تصدیگری دولت به جای رویکرد  _

 حاکمیتی در آموزش عالی

 رت بدون بازگشت نخبگانمهاج _

وجود رقبای سرسخت خارجی در جذب پژوهشگران زبده  _

 داخلی

 

S 
 برند دانشگاه سمنان در سطح استان و کشور_ 

های بال استفاده قوانین مرتبط  مکان بهره مندی از ظرفیت_ 

 های امنایی  با هیئت

 فرصت بهره مندی دانشجویان از تحصیالت دانشجویی_ 
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 مرتبط با استراتژی تقویت و توسعه مشارکت محور دانشگاه  SWOT : جدول 04دول ج

O 
 های میان رشته ای رشته _

   نیاز مبرم و تاریخی جامعه به شکل عام و صنعت به _ 

 شکل خاص بویژه توسعه مبتنی بر پژوهش

 های جمعیتی کشور نزدیکی به تهران و کانون  _

 

W 
دم توزیع مناسب منابع انسانی انباشت نیروی انسانی و ع_ 

 دانشگاه

سهم اندک درآمد اختصاصی در مقایسه با منابع تخصیصی _ 

 وزارت علوم  

 عدم ارتباط دانشجویان و یا ارتباط  با جامعه وصنعت_ 

 های تجاری سازی شده سهم اندک درآمدهای پژوهش _

های ارتقاء انگیزش  کارکنان  بی انگیزگی و عدم وجود مکانیزم_ 

 هیئت علمی و غیر هیئت علمی اعضاءعم از ا

عدم وجود امکان همکاری با سایر دانشگاه هاو موسسات _ 

 آموزش عالی

 دشواری فرایند مبادله اساتید بین دانشگاهای داخل و خارجی_ 

دشواری مبادله دانشجو با سایر دانشگاه هاو موسسات آموزش _ 

  عالی

 تماعی دانشجویان در جهت رشد و تعالی فرایند آموزشیارتقای سطح خدمات و منزلت اجاستراتژی 
T 

باال بودن نرخ تورم در جامعه ودشواری تصمیم سازی _ 

 پایدار در حوزه اقتصاد پژوهش محور

 ضاء مشکالت پایداری در پرداخت هزینه پژوهانه اع_ 

 علمی هیئت

رویکرد آموزش محورانه دانشگاه ها وموسسات آموزش _ 

 عالی

 دانشگاهیان از نیازهای جامعه وصنعت عدم آگاهی _

 های دانشگاه عدم اعتماد واطمینان صنعت به توانمندی_ 

  های دستگاه عدم آگاهی پژوهشگران دانشگاهی از نیاز_ 

 های اجرایی

نفعان  ارتقاع سطح آگاهی وبه طبع آن انتظارات ذی _

 های پژوهشی کاربردی طرح

 

S 
 ها نامهاعتبار علمی و به روز بودن پایان  _

 برند دانشگاه سمنان در سطح استان و کشور_ 

 اعضاءسرمایه فرایندی ارتقاء مغز افزاری دانشگاه ها اعم از _ 

 علمی هیئتعلمی و غیر  هیئت

های آموزشی بخصوص در بخش  تنوع وتطور کم نظیر دروه _

 تحصیالت تکمیلی

های موجود در مقاطع مختلف  کثرت و تنوع رشته گرایش_ 

 آموزشی

 تعداد دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف_ 

های دانشگاهی برگزار شده در سطح  ها و سمینار تنوع همایش _

 ملی و بین المللی 

 وجود ساختار قوی کارآفرینی دردانشگاه ها _

های علمی کشور در توسعه بخشی و  فرصت کم نظیر  قطب _

 موضوعی
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های نیازمحور و مبتنی بر  های پژوهشی در پژوهشکده ایجاد و توسعه گروه مرتبط با استراتژی  SWOT . جدول 02جدول 

 مزایای  ژنریک و نسبی دانشگاه
O 
خارج و  وجود دانش آموختگان و نخبگان ارزشمند ایرانی_ 

 داخل کشور به عنوان نرم افزار توسعه

 های میان رشته ای رشته_ 

ه شکل نیاز مبرم و تاریخی جامعه به شکل عام و صنعت ب_ 

 خاص بویژه توسعه مبتنی بر پژوهش

 های جمعیتی کشور نزدیکی به تهران و کانون_ 

 

W 
های  های الزام آور برای همکاری عدم وجود مکانیزم_ 

 بخشی و بین بخشی دانشگاه

دشواری فرایند مبادله اساتید بین دانشگاهای داخل و _ 

 خارجی

موسسات و  دشواری مبادله دانشجو با سایر دانشگاه ها_ 

 آموزش عالی

و موسسات  عدم وجود امکان همکاری با سایر دانشگاه ها_ 

 آموزش عالی 

 های نیازمحور و مبتنی بر مزایای  ژنریک و نسبی دانشگاه های پژوهشی در پژوهشکده ایجاد و توسعه گروه
T 

 نیاز مبرم صنعت به پژوهش ونیز فناوری عدم احساس_ 

 های نوین

 هیئت ضاءر پرداخت هزینه پژوهانه اعمشکالت پایداری د_ 

 علمی

سهم اندک دانشجویان تحصیالت تکمیلی به شیوه _ 

 پژوهش محور

رویکرد آموزش محورانه دانشگاه ها وموسسات آموزش _ 

 عالی

آموزش محورانه دانشگاه هاو موسسات آموزش رویکرد _ 

 عالی کشور

S 
های  بنیادی و نظری در سطح  خاص به پژوهش نگاهی_ 

 وزش عالی کشورآم

 میزان دانشجویان محروم از تحصیل _

 در دانشگاهی رشد مرکز و فناوری و علم پارک وجود

 سمنان دانشگاه
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 های کاربردی داخل و خارج استان مرتبط با استراتژی افزایش منابع بودجه ای دانشگاه از پروژه  SWOT . جدول 08جدول 

O 
به شکل عام و صنعت به  نیاز فروخورده و پنهان جامعه _

 شکل خاص به پژوهش و تحقیق

های مبتنی بر علوم و  های همه جانبه از سیاست حمایت_

 فناوری در برنامه پنجم توسعه و پیش نویس برنامه ششم  

سرمایه فرایندی وساختار نظام مند مالکیت مفهومی در  _

 استان

امکانات سخت افزاری کم نظیر در برخی از مراکز  _

 دانشگاهقاتی تحقی

سخت افزار وتجهیزات یگانه در برخی مراکز پژوهشی  _

 وآموزشی

تغییر رویکرد کمک محورانه بودن اعتبارات و منابع مالی  _

 حوزه پژهش دانشگاه

امکان بهره مندی از امکانات فضای مجازی در راستای  _

 آموزش، پژوهش و فناوری  

W 
 زی شده های  تجاری سا سهم اندک درآمدهای پژوهش _

عدم ارتباط موثر بین دانشگاه ها و جامعه و دانشگاه و  _

 صنعت 

 عدم ارتباط دانشجو با صنعت_

های  تجاری سازی پروژه فراینددشواری و مطول بودن  _

 تحقیقاتی 

های ازمایشگاهی و  عدم تناسب تجهیزات و سخت افزار _

 های تعریف شده کارگاهی و برخی پروژ

و موسسات  اری با سایر دانشگاه هاعدم وجود امکان همک _

 آموزش عالی 

 مشکالت معیشتی و رفاهی دانشگاه _

 

 

 

 

 

 های کاربردی داخل و خارج استان افزایش منابع بودجه ای دانشگاه از پروژه
T 

تمایل شدید به دریافت مدارک دانشگاهی بدون لحاظ _ 

 کارکرد این نوع مدارک

 مهاجرت بدون بازگشت نخبگان _

 ز مبرم صنعت به پژوهش ونیز فناوریهای نویننیا_ 
 هیئت ضاءمشکالت پایداری در پرداخت هزینه پژوهانه اع_ 

 علمی

 های تحقیقاتی دانشگاه ها ژهوسهم اندک بودجه پر_ 

سهم اندک دانشجویان تحصیالت تکمیلی به شیوه _ 

 پژوهش محور

عدم استفاده از دستاوردهای پژوهشی در فرایندهای  _

 اجرایی

 سهم اندک بودجه پژوهش وفناوری در اقتصاد کشور _
 

S 
 ها اعتبار علمی و به روز بودن پایان نامه_ 

 برند دانشگاه سمنان در سطح استان و کشور _

 تعداد دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف_ 

امکان انتقال بخشی از توان اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها  _

 های پژوهشی های آموزشی به فعالیت از فعالیت

های ارزنده دانشجویان در مقاطع تحصیالت  پایان نامه_ 

 تکمیلی
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 مرتبط با استراتژی افزایش ماندگاری اعضاء هیأت علمی در دانشگاه  SWOT . جدول 01جدول 

O 
وجود دانش آموختگان و نخبگان ارزشمند ایرانی خارج و _

 داخل کشور به عنوان نرم افزار توسعه

 08رایندی آموزش عالی کشور با قدمت حداقل سرمایه ف_ 

 سال 

W 
 مشکالت معیشتی و رفاهی دانشگاه _

های ارتقاء انگیزش   بی انگیزگی و عدم وجود مکانیزم_ 

 هیئت علمی و غیر هیئت علمی اعضاءکارکنان اعم از 

 معادالت بر گذاری اثر و دانشگاه افرینی نقش ضعف

 استانی و شهرستانی

 ی اعضاء هیأت علمی در دانشگاهافزایش ماندگار
T 

دانشگاه ها وموسسات آموزش  رویکرد آموزش محورانه_ 

 عالی
 های پسا دکتری در کشور عدم وجود دوره _

 

S 
 سمنان در سطح استان و کشور برند دانشگاه_ 

وجود  مجالت تخصصی متنوع در دانشگاه ها و موسسات _ 

 آموزش عالی

 قاتی با کیفیت باالهای تحقی های پروژه تنوع طرح_ 

های بال استفاده قوانین  امکان بهره مندی از ظرفیت_ 

 های امنایی مرتبط با هیئت
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 مرتبط با استراتژی متنوع کردن منابع مالی و سرمایه ای و اعتباری دانشگاه  SWOT . جدول 01جدول 
O 

ص نیاز مبرم و تاریخی جامعه به شکل عام و صنعت به شکل خا _

 بویژه توسعه مبتنی بر پژوهش

امکانات سخت افزاری کم نظیر در برخی از مراکز تحقیقاتی  _

 دانشگاه

نیاز مبرم کشور به ادامه فعالیت وتوسعه مبتنی بر پژوهش _ 

 وآموزش

 سخت افزار وتجهیزات یگانه در برخی مراکز پژوهشی وآموزشی_ 

 برنامه پنجم توسعه وپیش نویس برنامه ششم_ 

های اموزشی مبتنی بر آموزش الکترونیک و  یل نظامتسه_ 

 فناوری اطالعات

 های تصحیالت تکمیلی  نیاز جامعه به گسترش دوره_ 

W 
سهم اندک درآمد اختصاصی در مقایسه با منابع _ 

 تخصیصی وزارت علوم  

عدم ارتباط دانشجویان و یا ارتباط اندک با جامعه _ 

 وصنعت

ای تجاری سازی ه سهم اندک درآمدهای پژوهش_ 

 شده

های ارتقاء انگیزش   بی انگیزگی و عدم وجود مکانیزم_ 

 هیئت علمی و غیر هیئت علمی اعضاءکارکنان اعم از 

دشواری و مطول بودن فرایند تجاری سازی   _

 های  تحقیقاتی پروژه

 استراتژی متنوع کردن منابع مالی و سرمایه ای و اعتباری دانشگاه
T 

های  ز مبرم صنعت به پژوهش ونیز فناورینیاعدم احساس _ 

 نوین

 علمی هیئتمشکالت پایداری در پرداخت هزینه پژوهانه اعزای  _

 های تحقیقاتی دانشگاه ها ژهوسهم اندک بودجه پر _

 رویکرد آموزش محورانه دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی _

فزونی گرفتن نقش تصدیگری دولت به جای رویکرد حاکمیتی  _

 موزش عالیدر آ

 در استاننسبت اندک محققین به جمعیت فعال بخش صنعت  _

باال بودن نرخ تورم در جامعه ودشواری تصمیم سازی پایدار در _ 

 حوزه اقتصاد پژوهش محور

S 
 ها اعتبار علمی و به روز بودن پایان نامه_ 

 برند دانشگاه سمنان در سطح استان و کشور _

ی آموزشی بخصوص در ها تنوع وتطور کم نظیر دروه _

 بخش تحصیالت تکمیلی

 وجود ساختار قوی کارآفرینی دردانشگاه ها _
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 مرتبط با استراتژی توسعه نظام مالی بهره ور، پاسخ گو و مبتنی بر قیمت تمام شده   SWOT جدول .03جدول 

O 
نظریه  فرصت بی بدیل جامعه بارویکرد نوین نوآوری و -

 پردازی علمی

طلق جامعه به حرکت کارآفرینی وخالقیت نیاز م -

 ونوآوری

 اجرایی یها فرآیند بهبود به ها نهاد وها  دستگاه الزام -

 برنامه و مدیریت سازمان و مربوط یها دستگاه - توسط

  کشور ریزی

 کاهش و وری بهره افزایش به دولتی یها دستگاه الزام -

  وخدمات کاال شده تمام قیمت

 بر سنواتی بودجه تدوین به دولتی یها دستگاه الزام -

 شده تمام قیمت مبنای

W 

 دانشگاه در انسانی منابع وری بهره میزان بودن پایین -

 سمنان دانشگاه در دانشگاهی خدمات قیمت بودن گران -

 توسعه نظام مالی بهره ور، پاسخ گو و مبتنی بر قیمت تمام شده
T 

ی از ساختاری ناش های اجتماعی وفرهنگی و آسیب -

 وابستگی به فناوری

باورپذیری اندک مسئولین اجرایی به دستاوردهای  -

 پژوهشی

رشد شتابنده تغییرات فناوری در مقایسه با سایره  -

 فرایندهای اثر گذار جامعه

های  های فرهنگی مربوط به فناوری مسائل وعارضه -

 موجود در سطح جامعه

م سازی باال بودن نرخ تورم در جامعه ودشواری تصمی -

 پایدار در حوزه اقتصاد پژوهش محور

فزونی گرفتن نقش تصدیگری دولت به جای رویکرد  -

 حاکمیتی در آموزش عالی

 

S 
 تعیین پروژه کردن عملیاتی راستای در الزم افزاری مغز توان -

 سمنان دانشگاه عملیاتی ریزی بودجه و شده تمام قیمت
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 جاد مراکز علمی و پژوهشی و فناوری مبتنی بر مزیت ژنریک دانشگاه سمنانمرتبط با ای  SWOT . جدول 41جدول 

O 
امکانات سخت افزاری کم نظیر در برخی از مراکز  _

 دانشگاهتحقیقاتی 

نیاز مبرم کشور به ادامه فعالیت وتوسعه مبتنی بر پژوهش  _

 وآموزش

سخت افزار وتجهیزات یگانه در برخی مراکز پژوهشی  _

 وآموزشی

 ت تقاضا محور جامعه برای تحصیالت تکمیلیفرص _

تغییر رویکرد کمک محورانه بودن اعتبارات و منابع مالی  _

 حوزه پژهش دانشگاه

سرمایه فرایندی و اقبال دانشگاه ها و جامعه به پذیرش  _

 دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی

W 
های ازمایشگاهی و  عدم تناسب تجهیزات و سخت افزار_

 های تعریف شده رخی پروژکارگاهی و ب

های   دشواری و مطول بودن فرایند تجاری سازی  پروژه _

 تحقیقاتی

 عدم ارتباط موثر بین دانشگاه و جامعه و دانشگاه و صنعت_ 

 

 

 ایجاد مراکز علمی و پژوهشی و فناوری مبتنی بر مزیت ژنریک دانشگاه سمنان
T 

 ن بازگشت نخبگانمهاجرت بدو _

 ت به پژوهش ونیز فناوریهای نویننیاز مبرم صنع _

سهم اندک دانشجویان تحصیالت تکمیلی به شیوه  _

 پژوهش محور

 

S 
 ها  اعتبار علمی و به روز بودن پایان نامه_

های ارزنده دانشجویان در مقاطع تحصیالت  پایان نامه _

 تکمیلی

های علمی کشور در توسعه بخشی  فرصت کم نظیر  قطب _

 و موضوعی

 در بفرد منحصر یها گرایش رشته وها  دهدانشک وجود

 سمنان دانشگاه
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  مرتبط با استراتژی اصالح و ارتقاء هرم هیأت علمی دانشگاه  SWOT . جدول 40جدول 
O 

دانش آموختگان و نخبگان ارزشمند ایرانی خارج  وجود _

 و داخل کشور به عنوان نرم افزار توسعه

عالیت وتوسعه مبتنی بر نیاز مبرم کشور به ادامه ف_ 

 پژوهش وآموزش

 های جمعیتی کشور کانون نزدیکی به تهران و _

  

W 
 های دانشگاهی عدم رعایت مدیریت زمان دراجرای پروژه _

های ارتقاء انگیزش    بی انگیزگی و عدم وجود مکانیزم _

 هیئت علمی و غیر هیئت علمی اعضاءکارکنان اعم از 

 

 علمی دانشگاه اصالح و ارتقاء هرم هیأت
T 

 مهاجرت بدون بازگشت نخبگان _
 

مشکالت پایداری در پرداخت هزینه پژوهانه اعضاء _ 

 علمی هیئت

 های پسا دکتری در کشور عدم وجود دوره _

 

S 
 برند دانشگاه سمنان در سطح استان و کشور _

 اعضاءسرمایه فرایندی ارتقاء مغز افزاری دانشگاه ها اعم از  _

 علمی هیئتغیر علمی و  هیئت

اعتقاد بدنه مغز افزاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی _ 

 های سازمانی به ارزش
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 مرتبط با استراتژی توسعه  مدیریت ارتباطات دانشگاه با رویکرد پاسخ نیاز محور به جامعه و  SWOT . جدول 42جدول 

 صنعت

O 
ند ایرانی خارج و وجود دانش آموختگان و نخبگان ارزشم _

 داخل کشور به عنوان نرم افزار توسعه

 های میان رشته ای رشته _

نیاز مبرم و تاریخی جامعه به شکل عام و صنعت به شکل  _

 خاص بویژه توسعه مبتنی بر پژوهش

امکانات سخت افزاری کم نظیر در برخی از مراکز  _

 دانشگاهتحقیقاتی 

موزش الکترونیک و های اموزشی مبتنی بر آ تسهیل نظام _

 فناوری اطالعات

 فرصت تقاضا محور جامعه برای تحصیالت تکمیلی _

W 
سهم اندک درآمد اختصاصی در مقایسه با منابع  _

 تخصیصی وزارت علوم  

عدم ارتباط دانشجویان و یا ارتباط اندک با جامعه  _

 وصنعت

 های تجاری سازی شده سهم اندک درآمدهای پژوهش _

های ارتقاء انگیزش   عدم وجود مکانیزم بی انگیزگی و _

 هیئت علمی و غیر هیئت علمی اعضاءکارکنان اعم از 

 عدم ارتباط موثر بین دانشگاه و جامعه و دانشگاه و صنعت _

 

 صنعت استراتژی توسعه  مدیریت ارتباطات دانشگاه با رویکرد پاسخ نیاز محور به جامعه و
T 

 مهاجرت بدون بازگشت نخبگان_

 نیاز مبرم صنعت به پژوهش ونیز فناوریم احساس عد _

 های نوین

 های تحقیقاتی دانشگاه ها سهم اندک بودجه پروژه _

سهم اندک دانشجویان تحصیالت تکمیلی به شیوه  _

 پژوهش محور

باال بودن نرخ تورم در جامعه ودشواری تصمیم سازی  _

 پایدار در حوزه اقتصاد پژوهش محور

S 
 ها ه روز بودن پایان نامهاعتبار علمی و ب_ 

 برند دانشگاه سمنان در سطح استان و کشور_ 

های آموزشی بخصوص در  تنوع وتطور کم نظیر دروه _

 بخش تحصیالت تکمیلی

های دانشگاهی برگزار شده در  ها و سمینار تنوع همایش _

 سطح ملی و بین المللی

 وجود ساختار قوی کارآفرینی دردانشگاه ها _

قال بخشی از توان اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها امکان انت _

 های پژوهشی های آموزشی به فعالیت از فعالیت
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جایگاه فرهنگی و اجتماعی دانشجو با رویکرد دانشجوی نقاد، آگاه و  ءمرتبط با استراتژی ارتقا  SWOT . جدول 40جدول 

 با بصیرت

O 
 ور های علمی کش حمایت رهبری از توسعه فعالیت_ 

 مراکز بین رشته ای

وجود دانش آموختگان و نخبگان ارزشمند ایرانی خارج  _

  و داخل کشور به عنوان نرم افزار توسعه

نظریه  فرصت بی بدیل جامعه بارویکرد نوین نوآوری و _

 پردازی علمی

 

W 
 های علمی تعداد اندک کل بازدید_ 

 های علمی های انجمن عدم تعریف وظایف و مسئولیت _

عدم امکان شناسایی و احصای میزان اثر گذاری منابع مالی  _

 تخصیصی به فعالیت فرهنگی

 فرهنگی و علمی های سیاسی، مذهبی، تعدد شکل _

های علمی و فرهنگی به جهت عدم وجود  تنوع برنامه _

 سیاست گذاری واحد در این بخش در دانشگاه ها

 د دانشجوی نقاد، آگاه و با بصیرتارتقا جایگاه فرهنگی و اجتماعی دانشجو با رویکر

T 
فزونی گرفتن نقش تصدیگری دولت به جای رویکرد _ 

 حاکمیتی در آموزش عالی

تنوع مراجع سیاست گذار در حوزه آموزش عالی  _

 وفناوری کشور

S 
 برند دانشگاه سمنان در سطح استان و کشور_ 

های مختلف صنفی و سیاسی  فرصت کم نظیر تشکل_ 

 دانشجویی
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های سخت افزاری و نرم افزاری  مرتبط با استراتژی استاندارد سازی و به روز رسانی سامانه  SWOT . جدول 44جدول

 آموزشی دانشگاه

O 
توسعه مبتنی بر  نیاز مبرم کشور به ادامه فعالیت و_ 

 پژوهش وآموزش

های مدرن  نیاز مبرم جامعه در به کارگیری شیوه _

 آموزشی

های اموزشی مبتنی بر آموزش الکترونیک   نظام تسهیل _

 و فناوری اطالعات

امکان برقرای تسهیل شده ارتباطات بین المللی از  _

 طریق فضای مجازی

عدم وجود امکان همکاری با سایر دانشگاه هاو  _

 موسسات آموزش عالی 

 
 

W 
های ارتقاء انگیزش    و عدم وجود مکانیزم بی انگیزگی _

 هیئت علمی و غیر هیئت علمی اعضاءز کارکنان اعم ا

و  های آزمایشگاهی جهیزات و سخت افزارتناسب ت عدم_

 های تعریف شده  کارگاهی با برخی پرژه

زمایشگاهی و آهای  عدم تناسب تجهیزات و سخت افزار_ 

 های تعریف شده کارگاهی و برخی پروژ

عدم وجود امکان همکاری با سایر دانشگاه های داخلی و   _

 رجی خا

دشواری فرایند مبادله اساتید بین دانشگاهای داخل و  _

 خارجی

 های سخت افزاری و نرم افزاری آموزشی دانشگاه استاندارد سازی و به روز رسانی سامانه
T 

نفعان  ارتقاع سطح آگاهی وبه طبع آن انتظارات ذی _

 طرحهای پژوهشی کاربردی

ا سایره رشد شتابنده تغییرات فناوری در مقایسه ب _

 فرایندهای اثر گذار جامعه

S 
  برند دانشگاه سمنان در سطح استان و کشور_ 
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 فرصت محور، مزیت محور، نیاز محورمرتبط بااستراتژی تدوین  نظام آموزشی و پژوهشی   SWOT . جدول 42جدول 

O 
حمایت همه جانبه مقام معظم رهبری از توسعه _ 

 های علمی کشور فعالیت

 های میان رشته ای  شتهر_ 

رویکرد توسعه ای و حمایتی از حوزه علم و فناوری در _ 

 سطح کالن کشور

نیاز مبرم و تاریخی جامعه به شکل عام و صنعت به شکل  _

 خاص بویژه توسعه مبتنی بر پژوهش

 معاونت علم و فناوری ریاست محترم جمهور _ 

W 
تحصیلی  سهم اندک درآمد اختصاصی در مقایسه با منابع_ 

 وزارت علوم 

 عدم اتباط دانشجویان با جامعه و صنعت_ 

 های تجاری سازی شده سهم اندک درآمدهای پژوهش_ 

های ارتقاء انگیزش  بی انگیزگی و عدم وجود مکانیزم_ 

 کارکنان اعم از اعضاء هیئت علمی و غیر علمی

 
 نیاز محور  استراتژی تدوین  نظام آموزشی و پژوهشی فرصت محور، مزیت محور و

T 
باال بودن نرخ تورم در جامعه و دشواری تصمیم سازی  _

 پایدار در حوزه اقتصاد پژوهش محور

تمایل شدید به دریافت مدارک دانشگاهی بدون لحاظ _ 

 کارکرد این نوع مدارک 

 ت بدون بازگشت نخبگانمهاجر _

 های نوین نیاز مبرم صنعت به پژوهش و نیز فناوری _

 های جامعه و صنعت دانشگاهیان از نیازعدم آگاهی  _

ارتقاء سطح آگاهی و به تبع آن انتظارات ذی نفعان  _

  های پژوهشی کاربردی طرح

 

 

S 
 برند دانشگاه سمنان در سطح استان و کشور  _

های معین و قابل احصاء در         وجود اهداف و برنامه _

 دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی کشور 

های آموزشی بخصوص در  ور کم نظیر دورهتنوع و تط _

 بخش تحصیالت تکمیلی 

های موجود در مقاطع مختلف  کثرت و تنوع رشته گرایش _

 آموزشی 

های بال استفاده قوانین  امکان بهره مندی از ظرفیت _

 های امنایی مرتبط با هیأت
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 رویکرد نظام اداری چابک، کارآمدو بهره ورمرتبط با استراتژی تحول نظام اداری با   SWOT .جدول 48جدول 
O 

 41 حداقل قدمت با استان عالی آموزش فرایندی سرمایه _

 سال 

های  حمایت همه جانبه مقام معظم رهبری از فعالیت _

 پژوهشی، فناوری و علمی کشور

ای وحمایتی از حوزه علم و فناوری در  رویکرده توسعه _

 سطح کالن کشور

 

W 
انسانی و عدم توزیع مناسب منابع انسانی  انباشت نیروی _

 دانشگاه

 های سازمانی مصوب اعضاء هیئت علمی عدم وجود پست_ 

 هیئتدشواری فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان اعم از _ 

 علمی و غیر هیئت علمی

انباشت منابع انسانی دانشگاه در امور مرتبط با تصدی _ 

 گری و نه حاکمیتی

ق و مزایای کارکنان دانشگاه اعم از باال بودن نسبی حقو_ 

کارمندان و اعضاء هیئت علمی در مقایسه با ادارات و 

 ها سازمان

دشواری ارائه خدمات عمومی به جهت منابع مالی اندک _ 

 تخصیصی 

دانشگاه  در انسانی منابع وری بهره میزان بودن پایین _

 سمنان دانشگاه در دانشگاهی خدمات قیمت بودن گران_

 نظام اداری با رویکرد نظام اداری چابک، کارآمد و بهره ور تحول

T 
رشد شتابنده تغییرات فناوری در مقایسه با سایره  _

 فرایندهای اثر گذار جامعه

های  های فرهنگی مربوط به فناوری عارضه مسائل و  _

 موجود در سطح جامعه

ساختاری ناشی از  های اجتماعی وفرهنگی و آسیب  _

 فناوریوابستگی به 

باورپذیری اندک مسئولین اجرایی به دستاوردهای  _ 

 پژوهشی

 

S 
 برند دانشگاه سمنان در سطح استان و کشور_ 

 های اموزشی، پژوهشی، سرمایه فرایندی دانشگاه در حوزه _

 فناوری و....

های بال استفاده قوانین مرتبط  امکان بهره مندی از ظرفیت _

 های امنایی با هیئت
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 خانه ای  9های تدوین شده در ماتریس  جایگاه استراتژی-3-4

خانه ای تدوین استراتژی مطابق با  3های تدوین شده، جایگاه هر استراتژی در ماتریس  براساس استراتژی

 ( خواهد بود. 24جدول )

 های دانشگاه سمنان  خانه ای استراتژی 3. ماتریس 44جدول 

 (Sنقاط قوت)

S0 

S2 

S0 

 (Wنقاط ضعف )

W0 

W2 

W0 

 

SO های استراتژی  

  

WO های استراتژی  

 تقویت و توسعه مشارکت محور دانشگاه 

  توسعه مدیریت ارتباطات دانشگاه با رویکرد پاسخ نیاز محور به

 جامعه و صنعت 

  استاندارد سازی و به روز رسانی سامانه های سخت افزاری و

 نرم افزاری آموزشی دانشگاه

 شگاه از پروژه های کاربردی داخل افزایش منابع بودجه ای دان

 و خارج استان 

  ایجاد و توسعه گروه های پژوهشی در پژوهشکده های نیاز

 محور و مبتنی بر مزایای ژنریک و نسبی دانشگاه 

  ارتقاء  سطح رفاهی  دانشجویان با رویکرد برون سپاری و

 تمرکز زدایی

 ام پاسخ گو و مبتنی بر قیمت تم ،توسعه نظام مالی بهره ور

 شده 

  ارتقاء جایگاه فرهنگی و اجتماعی دانشجو با رویکرد دانشجوی

 آگاه و با بصیرت  ،نقاد

  ایجاد مراکز علمی و پژوهشی و فناوری مبتنی بر مزیت ژنریک

 دانشگاه

ها  فرصت

(O) 

O0 

O2 

O0 

WT های استراتژی   

  متنوع کردن منابع مالی و

سرمایه ای و اعتباری 

 دانشگاه

 هیئترم اصالح و ارتقاء ه 

 علمی دانشگاه

  تحول نظام اداری با رویکرد

و کارآمد  ،نظام اداری چابک

 بهره ور

ST های   استراتژی  

  استراتژی تدوین نظام آموزشی و پژوهشی فرصت محور مزیت

 محور و نیاز محور

  علمی در دانشگاه  هیئت اعضاءافزایش ماندگاری 

 (Tتهدیدها)

T0 

T2 

T0 
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 WOاستراتژی از نوع  3از بین استراتژی های چهارده گانه تدوین شده  ،همانگونه که مالحظه می شود

 می باشد.

یعنی قسمت عمده استراتژی های تعریف شده دانشگاه سمنان بر مبنای فرصت های پدید آمده و به 

 منظور غلبه بر نقاط ضعف درونی دانشگاه مبتنی می باشد.

می باشد. یعنی به استناد نقاط قوت درونی دانشگاه  STاستراتژی تدوین شده از نوع  04استراتژی از  0

 می توان بر تهدیدهای بیرونی دانشگاه فائق آمد.

آنها می توان به رغم وجود نقاط شدن می باشند. یعنی به استناد اجرایی  WTدو استراتژی نیز از نوع 

 های موجود غلبه نمود.  بر تهدید ،ضعف درونی موجود در دانشگاه


