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 پیام رئیس دانشگاه

؛ جایگاه مطلوب برای علم و فناوری کشور مورد تأکید قرار 1404سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق براساس 

های اقتصادی و صنعتی با تکیه بر علم و فناوری ترسیم شده است. احراز این جایگاه مناسب گرفته و پیشرفت در سایر حوزه

هاست و از طرفی نیز خواستگاه وزارت ی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهریزی منسجم و راهبردی مخصوصاً برانیازمند برنامه

در دستور  1397عتف برای تدوین برنامه راهبردی دانشگاه باعث شد، تدوین برنامه اوّل راهبردی دانشگاه اردکان در سال 

 کار قرار گیرد.

ت تحول راهبردی؛ هدفمندسازی آموزش، ها مبتنی بر چهار اولویانداز و ارزشاین برنامه پس از تدوین مأموریت، چشم

هدف کیفی،  5های مسأله محور و کارآفرینانه، دانشگاه محور توسعه اردکان، و پایدارسازی منابع، در قالب توسعه پژوهش

ها و مرکز آموزش ها و دانشکدههای تخصصی پنجگانه، معاونتعنوان برنامه عملیاتی در سطوح حوزه 134راهبرد و  18

ت خدیجه )س( طراحی و تدوین گردیده است.  آنچه در تدوین این برنامه بدیع و کم سابقه است بهره مندی عالی حضر

توأمان از مبانی ارزشی، همراستایی با اسناد باالدستی در سطح ملّی و منطقه ای، توجه به توانمندی های منطقه اردکان، 

نفعان و خبرگان، آینده پژوهی در حوزه آموزش عالی، استفاده مندی از نظرات ذی مطالعات تطبیقی داخلی و خارجی، بهره

 باشد.های علمی تجربه شده و مشارکت تعداد زیادی از اعضای هیأت علمی و همکاران ستاد و صف دانشگاه میاز مدل

ی و ها مطالعه و تحقیق، جلسات متعدد هم اندیشی و کارشناسدر پرتو عنایات خداوند متعال این سند پس از ساعت

به تصویب شورای دانشگاه و در جلسه مورخ  17/10/1397های تخصصی با ذی نفعان، نهایی و در جلسه مورخ مصاحبه

به تصویب هیأت امناء دانشگاه  02/11/1397به تصویب کمیسیون دائمی دانشگاه و در نهایت در جلسه مورخ  20/10/1397

 رسید.

بینی شده در برنامه تا حدودی بلندپروازانه ترسیم شده است هداف کمّی پیشداند که برخی از مفاد و االزم به توضیح می

ولی امید است با تالش مستمر آحاد دانشگاهیان بزرگوار حرکتی منسجم و شتابان برای تحقق آنها آغاز گردد و تشکیل 

 تمالی پیش رو فراهم سازد.کمیته پایش راهبردی بستر مناسبی برای استمرار تحقق اهداف و چاره اندیشی برای موانع اح

هیات امناء، اعضای محترم کمیسیون دائمی، همچنین مدیران محترم استان، امام جمعه  محترم در پایان از همراهی اعضای

محترم اردکان، مدیران محترم شهرستان، مجری محترم و همکارانشان، همفکری و همراهی ارزشمند شورای محترم 

ه دفتر برنامه و بودجه دانشگاه، معاونین محترم، روسای محترم دانشکده ها، اعضای محترم کمیته های تخصصی به ویژ

ای دانشگاه تقدیر و تشکر نموده و توفیقات، عزت و سربلندی دانشگاهیان عزیز را در مسیر تحول آتی و ساخت آینده

 درخشان برای دانشگاه از درگاه ایزدمنان مسالت دارم.

 با آرزوی توفیق الهی

 دکتر فاطمه بهجتی اردکانی، رئیس دانشگاه

 1397بهمن ماه 
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 تشکر تقدیر و

در پرتو عنایات ایزدمنان و با همت تعداد زیادی از همکاران دانشگاه و جری محترم، طراحی و تدوین برنامه راهبردی اوّل 

اتمام و به تصویب هیات امناء دانشگاه رسید. امید است  1397شروع و در بهمن ماه  1397دانشگاه اردکان در خرداد ماه 

 مینه از دتوفیقات ارزنده ای برای دانشگاه اردکان باشد.این سند منشاء تحوالت بنیادی و ز

دانم از اعضای محترم هیأت امناء، اعضای محترم کمیسیون دائمی، مدیران محترم استانی و مدیران محترم برخود فرض می

مچنین از ها برخوردار شدیم تشکر و قدردانی نمائیم. ههای تخصصی از رهنمودهای ارزشمند آنشهرستان که در مصاحبه

 اعضای محترم هیات علمی دانشگاه )به ترتیب حروف الفبا(:

مهد، فاطمه بهجتی، غالمحسین پورقنبری، آزاده فرد، ناهید امراللهی، سیدامیر بنیحمیدرضا آریانپور، محمدرضا الهی

نیا، مجید صادقیفروش زاده، یاسر رضاپور، مهدی زارع مهرجردی، سمیه سلطانی، غالمرضا سیاحتی، محمد شاکر، چوب

زاده، روح اهلل فضلی، محمدی، مسعود فهرستی، احمد فتاحی، علی فتحعلی صحرایی، ابوالفضل عزیزیان، مجید علی

محمدجواد قانعی، احسان کردی، بهزاد کفاش، لیلی کمالی، عذرا محمدپناه، مجید مروتی، محسن شفیعی، سیدحسن 

 زاده و علی نصیری طوسی.موسوی، حسن نقی

 مچنین کارمندان محترم )به ترتیب حروف الفبا(:و ه

 احمدی، عصمت طالعی، سیدابوالفضل عطری، سیدحسین هاشمی و سیامک یاسینی.محمدرضا حاجی

ای در طراحی و تدوین برنامه راهبردی اوّل دانشگاه های تخصصی فعاالنه مشارکت و نقش برجستهکه در شوراها و کمیته

و دکتر  اسکندری جعفریمیثم نماید. همچنین از آقایان دکتر غالمحسین خالقی، دکتر میداشته اند تشکر و قدردانی 

شود. امنا مشارکت داشتند صمیمانه  قدردانی می هیاتنصیری که در تدوین و تحقق این برنامه و تصویب آن در محمدرضا 

 امید است انشاا... این خدمت مرضی خداوند متعال قرار گرفته باشد.

 

 زاده اردکانیعلی نادیدکتر 

  وریمدیر دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره

 1397بهمن 
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 مقدمه -1

با عنوان مرکز  09/03/1388دانشگاه اردکان با موافقت شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 

در دو رشته روان شناسی عمومی و راهنمایی  88-89آموزش عالی تأسیس و در نیمسال اول سال تحصیلی 

گسترش  بر اساس مصوبه شورای 18/10/1389و مشاوره به پذیرش دانشجو پرداخته است. سپس در تاریخ 

با ادغام دانشکده منابع طبیعی اردکان در مرکز آموزش عالی، این مرکز به مجتمع ارتقاء یافت و 

شورای گسترش وزارت علوم به دانشگاه ارتقاءیافت که هم اکنون شامل  12/12/1391نهایتاًدرجلسه 

رکز آموزش عالی دامپزشکی و م دانشکده های علوم تربیتی، کشاورزی و منابع طبیعی، فنی و مهندسی،

 .دباش می -ویژه خواهران-حضرت خدیجه)س(

این دانشگاه با توجه به ویژگی های محیطی و صنعتی شهرستان اردکان دارای پتانسیل های بسیاری برای  

 دانشـگاه راهبـردیۀ برنام در منطقه و استان، اولینایـن جایـگاه  ارتقاءبـرای رشد و ترقی بوده که از این رو 

اعضای هیات علمی  ۀگیــری از مشــارکت همــ ، بــا بهرهباالدستیسـناد ا مبنـای بـر( 1402-1397)

و همچنین بررسی روندهای آموزش عالی در  دانشگاه ها دیگــر تطبیقــی مطالعــات نیــز و دانشــگاه

کیفی( هدفمند بازنگری و گسترش )کمّی و توجه به  شــده اســت. در ایــن رونــد تدوینجهان 

توسعه پژوهش های مساله محور و ؛ آموزشی آموزش مبتنی بر سند آمایش و شیوه های نوین

پایدارسازی منابع و  محور توسعه منطقه اردکان )صنعتی، علمی و اجتماعی( ،دانشگاه؛ کارآفرینانه

توجه ویژه ای  به عنوان چهار اولویت در تدوین برنامه راهبردی مورد و درآمدهای اختصاصی دانشگاه

 قرار گرفته است.

 بـه شـرح ذیـل گـذر کـرده اسـت:  علمیتدویـن ایـن برنامـه از مسـیری 

سی و پنج دانشگاه داخلی و خارجی با نگاه به دانشگاه  از بیـش راهبـردی هـای برنامه تطبیقـی ۀمطالعـ

بررسی ، باالدستی و یک سندبیست ، بررسـی های محلی )هفده دانشگاه داخلی و هجده دانشگاه خارجی(

یازده نظام رتبه بندی بین المللی دانشگاه ها، بررسی بیست گزارش روندهای آموزش عالی در آینده، 

، برگــزاری مصاحبه با ریاست و تعدادی از مدیران و صاحب نظران استانی و اعضای هیات امنای دانشگاه
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صصی کمیته های برنامه راهبردی، تشکیل پنج جلسات تختشـکیل با معاونین و مدیران،  جلسات متعدد

نظــران، ارســال ریـزی دانشـگاه، برگــزاری جلســات متعــدد بــا صاحب شـورای برنامه جلسه

اعمـال نظـرات دریافتـی. در سـند  تحلیل و نویــس برنامــه بــرای اظهارنظــر همــکاران، و سـرانجامپیش

اهتمام ویژه به تحلیل محتوای اسناد باالدستی، از یک سو با شناسایی  ضمنشــده اســت  تالشحاضــر، 

بیم ها و دغدغه های استراتژیک و از سوی دیگر تحلیل پیشران ها و آینده آموزش عالی، اولویت های 

 دســتیابی بــرای برنامه های عملیاتی و راهبردهــا ۀارائــ تحول راهبردی شناسایی و تبیین گردد. سپس با

کشـور رقـم زده شـود. مشـارکت استان وو البتـه بـرای  اردکانای بهتـر بـرای دانشـگاه  آنها،آینـده بــه

 را برنامــه ایــن اهــداف توانــدمی منســجم کل یــکۀ مثابــ به دانشـگاهۀ فرهیختـ اهالـی ۀهمـفعاالنۀ 

روزافـزون  تالشامیـد اسـت کـه بـا عـزم شـده بـه بهتریـن نحـو محقـق سـازد.  افـق زمانـی مشخص در

 .، شـاهد دانشـگاهی پویـا و متعالـی باشـیماولین برنامه راهبردی دانشگاهدر اجـرای 

ای افق برنامه 1417چشم انداز -اردکانبرنامه راهبری دانشگاه  متدولوژی تدوین -2

1402 

های متعددی برای تحول بوده و روشو ریزی راهبردی از بدو پیدایش همواره دستخوش تغییر برنامه

دسته اوّل که  ،این روشها در دو دسته کلی قابل تفکیک هستند .ها ایجاد گردیده استتدوین استراتژی

ی نماید و در آن از تکنیک های تجزیه و تحلیل کمّهای مشخص پیشنهاد میها را در قالب رویهاستراتژی

دسته دوم شامل  .شودان رویکرد تجویزی طبقه بندی میهای ریاضی استفاده می کند تحت عنوو مدل

در این رویکرد  ؛دانندمی "بصیرت"و  "بینش"هایی است که تدوین استراتژی را حاصل ها و روشنظریه

الگوها "مشخص و تعریف شده برای تدوین استراتژی اجتناب شده و به جای آن از  "رویه های"از ارائه 

از  ؛شودمورد نظر که مبتنی بر خالقیت بینش و بصیرت است تأکید می برای توصیف موضوع "و مفهوم

 کنند. بندی میاین رو آن را تحت عنوان رویکرد توصیفی طبقه
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 حال با توجه به اینکه در دانشگاه ها :

 

 

 

 

 

 

 

ساختار رویکرد مورد استفاده برای تدوین برنامه راهبردی دانشگاه اردکان براساس دوبال آینده پژوهی و 

 دانش، و تجربه خبرگان  و دغدغه های آنان مورد نظر قرار گرفته است.
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 :به شرح زیر است شده برای طراحی و تدوین برنامه راهبردی دانشگاه اردکانفرآیند طراحی
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 ارکان جهت ساز برنامه راهبردی دانشگاه اردکان -3

 اردکان ماموریت دانشگاه 3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1397-1402برای دوره:  اردکانماموریت دانشگاه 

ارائه هدفمند خدمات آموزشی، پژوهشی و »دانشگاه اردکان، ماموریت خود را 

 در ابعاد ذیل می داند: «فناوری و اجتماعی

تربیت نیروی انسانی مومن، متعهد، متخصص و کارآفرین 

و مهارتی مورد نیاز ، پژوهشیپاسخگویی به نیازهای دانشی 

 دهی گذاری و جهتایفای نقش موثر در نظام سیاست

 رشد علمی و فناوری و اجتماعی شهرستان اردکان

منطقه 
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 اردکان چشم انداز دانشگاه 3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1397-1417برای دوره:  اردکاندانشگاه  چشم انداز

 دانشگاهی است:  1417ایرانی، در افق  -دانشگاه اردکان، با هویت اسالمی

محور، مهارت افزا و کارآفرینجامع، مسأله 

 ،دارای محیطی خالق، پویا و هدفمند در حوزه های آموزش

 پژوهش و فناوری 

دارای اقتصاد خوداتکاء و پایدار 

و مورد نیاز های خاصپیشرو در حوزه 

 منطقه و استان

، محور توسعه شهرستان اردکان و دومین دانشگاه معتبر استانکه به عنوان 

 شناخته می شود.
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 ارزش های دانشگاه اردکان 3-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1397-1402برای دوره:  ارزش های دانشگاه اردکان

در استان، در مسیر نِیل به چشم انداز و ایفای  دانشگاه ارزش مداردانشگاه اردکان، به عنوان یک 

 داند:مأموریت های تعریف شده، تمامی ارکان و اجزای خود را متعهد به رعایت موازین زیر می

های واالی نظام جمهوری اسالمی ایرانارزش 

ارزش های حاکم بر نظام آموزش عالی کشور 

 شئوناخالق مداری و قانون مداری در تمامی سطوح و تمامی 

تکریم و اعتالی جایگاه و شأن دانش، دانشمند و دانشجو 

ارتقاء نشاط علمی، روحیه خودباوری، خوداتکایی و کار گروهی 

بهبود مستمر کیفیت در تمامی شئون دانشگاه 

تعامل سازنده و موثر در همکاری های ملّی و منطقه ای 

 ایمسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال نیازهای ملّی و منطقه 

حفاظت از محیط زیست و دانشگاه سبز 
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 اردکان دانشگاه اهداف کیفی 3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1397-1402برای دوره:  اردکاندانشگاه  اهداف کیفی

 توسعه و تعمیق آگاهی دینی، علم گرایی، خودباوری و آراستگی به

 فضایل اخالقی

و پاسخگویی به  توسعه )کیفی و کّمی( آموزش مبتنی بر سند آمایش

 نیازهای محلی و منطقه ای

)پژوهش برای ارتقاء جایگاه دانشگاه و  توسعه )کیفی و کمّی

 پاسخگویی به نیازمندی های پژوهشی و فناوری منطقه

 تامین زیرساخت های رشد )نرم افزاری و سخت افزاری( و

 پایدارسازی منابع و سرمایه های دانشگاه

و محور توسعه شهرستان  ریب نفوذ، ضارتقاء شهرت، جایگاه ملّی

 اردکان
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 اردکان دانشگاه اهداف کمّی 3-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1397-1402برای دوره:  اردکاندانشگاه  اهداف کمّی

 دومین دانشگاه برتر استان یزدتثبیت مرتبه دانشگاه اردکان بعنوان .1

درنظام رتبه بندی وزارت  محلییکی از پنج دانشگاه برتر فزایش رتبه دانشگاه بعنوان ا.2

 علوم، تحقیقات و فناوری در افق برنامه 

 در افق برنامهنفر  22نفر به  25 بهبود نسبت دانشجو )روزانه( به عضو هیئت علمی از.3

اعضای هیات علمی با مرتبه دانشیاری و باالتر به کل اعضای هیات افزایش نسبت .4

 برنامهدر افق  درصد 4/22به درصد  4علمی از 

به  درصد 15نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان از افزایش .5

 در افق برنامهدرصد  25

مقاله به  0.6حداقل اعضای هیات علمی به میزان  ISIسرانه تولیدات مقاالت افزایش .6

 در افق برنامه ازای هر عضو هیات علمی

اعضای هیات علمی به میزان  ISCپژوهشی و -سرانه تولیدات مقاالت علمیافزایش .7

 در افق برنامه مقاله به ازای هر عضو هیات علمی 3حداقل 
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 1397-1402برای دوره:  اردکاندانشگاه  ادامه اهداف کمّی

تحصیلی گرایش -رشته 15 و تحصیلی در مقطع کارشناسیرشته  8راه اندازی .8

 در افق برنامهدر مقطع کارشناسی ارشد 

 در افق برنامه  در دانشگاه واحد فناور  6حداقل  راه اندازی.9

 در افق برنامه شرکت دانش بنیان دانشگاهی 2راه اندازی حداقل .10

  در افق برنامهدر دانشگاه  پژوهشی-نشریه علمی  2راه اندازی .11

  در افق برنامهدر دانشگاه  ترویجی-نشریه علمی 3راه اندازی .12

های صنعتی اعضای هیات علمی دانشگاه به میزان سرانه وصولی قراردادافزایش .13

 در افق برنامه میلیون ریال 100حداقل 

درصد اعضای هیات  75نسبت کارمندان به اعضای هیات علمی به میزان حفظ .14

 در افق برنامه علمی

درصد  10نسبت درآمدهای اختصاصی دانشگاه به درآمدهای عمومی از افزایش .15

 در افق برنامه درصد 25به 
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 حال در ادامه به روند اهداف کمّی طی سال های برنامه خواهیم پرداخت.

 عنوان ردیف
 سال

1397 1398 1399 1400 1401 1402 

 2 2 2 2 2 2 رشته های کاردانی 1

 28 25 23 22 20 20 رشته های کارشناسی 2

 42 40 36 32 29 27 گرایش کارشناسی ارشد-رشته 3

 72 67 61 56 51 49 جمع کل رشته ها

 

 نوبت عنوان ردیف
 سال

1397 1398 1399 1400 1401 1402 

 تعداد دانشجوی کاردانی 1

 90 90 90 90 90 90 روزانه

 10 10 10 10 10 10 نوبت دوم

 تعداد دانشجوی کارشناسی 2

 1850 1725 1625 1550 1500 1500 روزانه

 370 345 325 310 300 300 نوبت دوم

 تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد 3

 635 545 450 370 320 300 روزانه

 320 273 225 185 160 150 نوبت دوم

 تعداد کل دانشجویان 5

 2575 2360 2165 2010 1910 1890 روزانه

 700 628 560 505 470 460 نوبت دوم

 3275 2988 2725 2515 2380 2350 جمع

6 
نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل 

 دانشجویان
16% 17% 18% 21% 23% 25% 
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 شاخص عنوان ردیف
 سال

1397 1398 1399 1400 1401 1402 

10 

بصورت  ISIمقاالت 

ساالنه به تفکیک 

 دانشکده ها

 ISI 16 19 34 40 57 70جمع کل مقاالت 

 ISI 0.23 0.25 0.4 0.42 0.53 0.6سرانه مقاالت

11 

-مقاالت علمی

به ISCپژوهشی و 

 صورت ساالنه

 345 257 190 153 105 93 پژوهشی-علمیجمع کل مقاالت 

 3 4/2 2 8/1 1/4 1/3 پژوهشی-سرانه مقاالت علمی

 87 78 69 61 53 49 تعداد کارکنان

 

 

 

  

 مرتبه عنوان ردیف
 سال

1397 1398 1399 1400 1401 1402 

  

 7 

  
  
  

علمی تعداد اعضای هیات 

 به تفکیک مرتبه

 0 2 3 5 7 9 مربی

 90 83 76 69 63 58 استادیار

 24 19 14 10 5 3 دانشیار

 2 2 2 1 0 0 استاد

 116 106 95 85 75 70 کل اعضای هیات علمی

8 
نسبت اعضای هیات علمی با مرتبه دانشیاری و 

 باالتر به کل اعضای هیات علمی
4.3% 6.7% 12.9% 16.8% 19.8% 22.4% 

 22.2 22.3 22.8 23.6 25.5 27 علمی تنسبت دانشجوی روزانه به کل اعضای هیا 9
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 دانشگاه اردکان برای تحقق ارکان جهت سازنقشه استراتژیک  -4
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 راهبردهای دانشگاه اردکان برای تحقق اهداف -5

 راهبرد هدف

توسعه و تعمیق آگاهی 

دینی، علم گرایی، 

و آراستگی به  خودباوری

 فضایل اخالقی

 اسالمی آحاد دانشگاهیان )استاد، دانشجو و کارمند(-اهتمام به ترویج سبک زندگی ایرانی

 ارتقاء مستمر ایمنی و سالمت جسمی و روانی دانشگاهیان )استاد، دانشجو و کارمند(

 ظرفیت سازی برای مشارکت دانشجویان در برنامه های دانشجویی و فرهنگی

 تقویت خردورزی و آزاداندیشی و ایجاد بستر مطلوب برای صیانت از حقوق دانشجویی

توسعه )کیفی و کمّی( 

آموزش مبتنی بر سند 

آمایش و پاسخگویی به 

 نیازهای محلی و منطقه ای

ساماندهی وضعیت موجود و اهتمام به توسعه و قطب سازی علمی و فناوری در حوزه های 

 هدف

 استانداردهای آموزشی در دانشگاهارتقاء کیفیت و 

هدفمندسازی دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی متناسب با نیازهای بخش صنعت و 

 خدمات منطقه

 راهبرد هدف

توسعه )کیفی و 

کمّی(پژوهش برای ارتقاء 

جایگاه دانشگاه و پاسخگویی 

به نیازمندی های پژوهشی و 

 فناوری منطقه

 محور، مساله محور و بین دانشگاهیتوسعه پژوهش های تقاضا 

 توسعه زیرساخت ها و سازوکارهای اعتباردهی و اعتبارسنجی پژوهش

 توسعه زیرساخت های دانشگاه کارآفرین

ارتقاء شهرت، جایگاه ملّی و 

محور توسعه شهرستان 

 اردکان

 توسعه نظام روابط عمومی و اطالع رسانی و تبلیغات دانشگاه

و مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیمات و برنامه ریزی های  تقویت ضریب نفوذ

 شهرستان و استان

 توسعه همکاری های علمی در سطح بین المللی، ملّی، منطقه ای و محلی
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 راهبرد هدف

 تامین زیرساخت های رشد 

)نرم افزاری و سخت افزاری( 

و پایدارسازی منابع و سرمایه 

 های دانشگاه

در منابع و سرمایه های دانشگاه و کاهش وابستگی به منابع عمومی  پایدارسازی و تنوع

 دولتی

 توسعه و روزآمدسازی زیرساخت های دانشگاه متناسب با ماموریت آن

 ارتقاء کمّی و کیفی سرمایه های انسانی دانشگاه

 ارتقاء بهره وری و چابک سازی ساختار، فرآیند و پایش راهبردی

 نظام مدیریت و فناوری اطالعاتپشتیبانی و توسعه 
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 برای اجرای راهبردهای دانشگاه اردکان و شاخص های ارزیابی برنامه های عملیاتی -6

 دانشجویی و فرهنگیدر حوزه  و شاخص های ارزیابی برنامه های عملیاتی 6-1

 برنامه های اجرایی راهبردها

اهتمام به ترویج 

سبک زندگی 

اسالمی -ایرانی

آحاد دانشگاهیان 

)استاد، دانشجو و 

 کارمند(

 حمایت، تشویق و الگوسازی از شخصیت ها، مفاخرعلمی، فرهنگی و سیاسی

 برگزاری دوره های آموزشی متناسب با سبک زندگی اسالمی

ساماندهی تابلوهای اعالنات و بیلبوردهای فرهنگی در سطح دانشگاه با محوریت علم گرایی و اخالق 

 اسالمی

 دعوت از دانش آموختگان موفق دانشگاه جهت سخنرانی و ارائه ی تجارب به سایر دانشجویان

 طراحی، تدوین و برگزاری دوره های آموزشی آداب و مهارت های اجتماعی

برگزاری نشست های هم اندیشی اساتید جهت هم فکری پیرامون نحوه ی ایفای نقش تربیتی و معلمی 

 و به اشتراک گذاری تجارب موفق اساتیدایشان بصورت خالقانه 

 تربیتی-به منظور تبیین نقش اساتید در حوزه های فرهنگی« استاد مشاور»تقویت نقش 

 ترغیب اساتید و ارائه راهکار برای بهبود کیفیت تدریس و هدایت تحصیلی

 برنامه های اجرایی راهبردها

ارتقاء مستمر ایمنی 

و سالمت جسمی و 

دانشگاهیان روانی 

)استاد، دانشجو و 

 کارمند(

 اجرای مستمر و منظم نظام سالمت دانشگاهیان در دانشگاه

 ترغیب دانشگاهیان به مشارکت در فعالیت ها و برنامه های اجتماعی و فرهنگی در دانشگاه

 بهره گیری از ظرفیت های شهرستان در توسعه فعالیت های ورزشی دانشگاهیان

 مشاوره ای در جهت ارتقای سالمت روان آحاد دانشگاهیانتوسعه خدمات 

 ارائه خدمات تفریحی و مسافرتی برای اساتید و کارکنان

 برگزاری اردوهای زیارتی، سیاحتی، فرهنگی و علمی ویژه دانشجویان

 طراحی، تدوین و برگزاری کارگاه های آموزشی کارآفرینی برای دانشجویان

 شانبرای استفاده ی صحیح و بهینه ی دانشجویان از اوقات فراغتایجاد بستر الزم 

 برقراری تعامل موثر دانشگاه با خانواده ی دانشجویان

 پایش مداوم سالمت روان و سیمای زندگی دانشگاهیان
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 برنامه های اجرایی راهبردها

 ارائه ی خدمات مددکاری به دانشگاهیان نیازمند

 ورزشفرهنگ سازی برای ضرورت توجه به سالمت جسم و انجام 

 برگزاری مسابقات و جشنواره های پرنشاط علمی، فرهنگی و ورزشی در دانشگاه

 برنامه های اجرایی راهبردها

ظرفیت سازی برای 

مشارکت دانشجویان 

در برنامه های 

دانشجویی و 

 فرهنگی

 ایجاد ساز و کارهای الزم جهت ثبت و مستندسازی فعالیت های فرهنگی در دانشگاه

در فضای مجازی و تولید محتوای الکترونیکی در حوزه یادگیری علوم و تولید نرم افزارها و حضور فعال 

 های مرتبطنشریه

 حمایت از برگزاری مراسم و آئین های سنتی، ملّی و مذهبی

 تقویت کانون های فرهنگی و اجتماعی

تقویت خردورزی و 

آزاداندیشی و ایجاد 

بستر مطلوب برای 

صیانت از حقوق 

 دانشجویی

 تقویت احساس تعلق در دانشگاهیان نسبت به هویت دینی، ملّی و دانشگاه

 گری، قدرت تفکر و مهارت حل مساله در دانشجویانارتقای فضای نقد و پرسش

 حمایت از ایجاد شبکه های اجتماعی درون دانشگاهی و تقویت آن

 برگزاری مسابقات علمی پرمحتوا و جذاب برای دانشجویان

 برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و جلسات پرسش و پاسخ در میان دانشگاهیان

 تبیین حقوق و تکالیف دانشجویی

طراحی نظام پیشنهادات برای استفاده از نظرات دانشگاهیان در جهت حل مسائل دانشگاه و حفظ کرامت 

 ایشان

 اجتماعی با حضور تحلیلگران خبره-سیاسیحمایت از برگزاری جلسات مناظره و کارگاه های 

 برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با مسئولین دانشگاه، منطقه، استان و کشور
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 اهداف کمیعنوان  ردیف
واحد اندازه 

 گیری

 افق برنامه عملکرد گذشته

1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 

 50 50 40 30 20 15 14 - تعداد های علمیها و انجمنها، کانونتعداد کل برنامه های برگزار شده توسط تشکل 1

 15 15 12 10 10 10 0 - تعداد تعداد جلسات هم اندیشی اساتید 2

 25 25 24 22 20 18 16 - درصد نسبت تعداد نفر اردوی برگزار شده برای دانشجویان به تعداد کل دانشجویان 3

 6 6 6 3 3 3 1 - تعداد تعداد نشست های فرهنگی برگزار شده برای اساتید  4

 1000 900 800 700 600 500 416 - نفر/روز روز اردوهای فرهنگی برگزار شده برای کارکنان-تعداد نفر 5

 1 1 1 1 1 1 0 - تعداد تعداد گردهمایی ها برای دانش آموختگان دانشگاه 6

 5 5 4 3 2 1  - - درصد نسبت بودجه فرهنگی به کل بودجه دانشگاه 7

 40 36 32 27 23 20 18 - درصد نسبت مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزشی به کل دانشجویان 8

 70 67 63 59 55 52 50 - درصد دانشجویان از کیفیت غذادرصد رضایت  9

 150 130 110 85 65 50 42 - تعداد تعداد شرکت کننده در مسابقات ورزشی بین دانشگاهی 10



 

 

(1397-1402)اردکان برنامه اوّل توسعه راهبردی دانشگاه   

22 

 

 آموزش و تحصیالت تکمیلیبرنامه های عملیاتی در حوزه  6-2

 برنامه های اجرایی راهبردها

ساماندهی وضعیت 

موجود و اهتمام به توسعه 

و قطب سازی علمی و 

فناوری در حوزه های 

 هدف

 منطقهگرایش های موجود دانشگاه مبتنی بر توانمندی ها و تقاضای -ساماندهی )حفظ، اصالح، ترکیب یا حذف( رشته

 گرایش های جدید مناسب در حوزه های هدف برنامه راهبردی -برنامه ریزی برای راه اندازی رشته

 برنامه ریزی برای راه اندازی دوره های مشترک با دانشگاه های داخل و خارج از کشور در حوزه های هدف برنامه راهبردی

 آموزشیتوسعه مشارکت اعضای هیات علمی در تدوین برنامه های 

ارتقاء کیفیت و 

استانداردهای 

 آموزشی در دانشگاه

 برنامه ریزی برای جذب و حفظ اعضای هیات علمی توانمند در دانشگاه

 برنامه ریزی برای جذب اعضای هیات علمی توانمند دانشگاه ها و موسسات آموزشی منطقه

 برنامه ریزی برای جذب دانشجویان مستعد در مقطع کارشناسی ارشد

 توانمندسازی اعضای هیات علمی متناسب با دانشگاه کارآفرین

 برنامه ریزی برای ارتقاء بهره وری آموزشی با بهره مندی از فناوری های نوین آموزشی

 برنامه ریزی برای بهره مندی از محتوای آموزشی همتراز با دانشگاه های سطح یک

 آموزشی مورد نیاز در دانشگاهراه اندازی آزمایشگاه ها و کارگاه های 

 ارتقاء اتوماسیون، روان سازی و تسهیل فرآیندهای آموزشی در دانشگاه

 ارزیابی هدفمند و مستمر فعالیت های آموزشی دانشگاه

 کاربردی در آموزش و ارتقای اعضای هیات علمی-لحاظ نمودن فعالیت های پژوهشی

 زان ممتاز و نخبه منطقه در دوره کارشناسیوآمبرنامه ریزی برای شناسایی و جذب دانش 

 برنامه های اجرایی راهبردها

هدفمندسازی 

های آموزشی دوره

تخصصی و 

کاربردی متناسب با 

نیازهای بخش 

صنعت و خدمات 

 منطقه

 تقویت دوره های کارآموزی در صنایع هدف

 و صنعت ایجاد تسهیالت الزم برای برگزاری دوره های آموزشی مشترک دانشگاه

 حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی در سطح محلی و منطقه ای

 انعقاد تفاهم نامه های توانمندسازی در بخش های صنعتی، خدماتی و کشاورزی

 طراحی شبکه ارتباطات علمی و صنعتی میان بخش های دانشگاه و صنایع و خدمات هدف

 آموزشی دانشگاهایجاد و بروز رسانی مستمر بانک اطالعات 

 تولید محتوای آموزشی برای رفع نیازهای بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی
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 عنوان اهداف کمی ردیف
واحد اندازه 

 گیری

 برنامهافق  عملکرد گذشته

1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 

 0 0 0 0 0 0 0 0 تعداد مقطع دکتریرشته گرایش در  تعداد 1

 43 40 36 32 29 27 25 24 تعداد کارشناسی ارشدمقطع رشته گرایش در  تعداد 2

 27 25 23 22 20 20 21 21 تعداد کارشناسیمقطع رشته گرایش در تعداد  3

 22.2 22.3 22.8 23.6 25.5 27 28 - تعداد دانشجویان روزانه به اعضای هیات علمینسبت  4

 %25 %23 %21 %18 %17 %16.7 14 - درصد روزانه نسبت دانشجویان روزانه تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان 5

 50 48 45 42 38 35 33 - درصد درصد قبولی دانشجویان کارشناسی در مقاطع تحصیالت تکمیلی 6

 18.8 18.7 18.7 18.6 18.6 18.5 18.5 - امتیاز میانگین امتیاز ارزشیابی اساتید 7

 20 21 22 23 24 25 26 - تعداد های دیگر تعداد عضو هیأت علمی مدعو از دانشگاه 8

 40 60 70 90 110 140 160 - تعداد تعداد اساتید مدعو از بخش صنعت و خدمات 9

 70 50 40 30 25 20 18 - تعداد کوتاه مدت های آموزشی تعداد دوره 10

 22 20 17 13 7 4 - - درصد نسبت اعضای هیات علمی با مرتبه دانشیاری و باالتر به کل اعضای هیات علمی 11
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 پژوهش، فناوری و کارآفرینیبرنامه های عملیاتی در حوزه  6-3

 برنامه های اجرایی راهبردها

توسعه پژوهش های 

تقاضامحور، مساله محور و 

 دانشگاهیبین

 ایجاد مرکز رشد دانشگاهی متناسب با نیازهای محلی و منطقه ای

 صنعتی و سازمان های استانیهمکاری های بلند مدت پژوهشی در قالب عقدقرارداد با مراکز 

 روز از اولویت های پژوهشی شرکت ها و سازمان های استانهایجاد بانک اطالعاتی ب

 حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی مرتبط با نیازهای واقعی

 توانمندسازی و حمایت از اعضای هیات علمی برای ورود به فعالیت های صنعتی

 صنایع هدف )شیشه، کنجد، سرامیک و ...( در دانشگاه راه اندازی دفاتر

برنامه ریزی برای بهره گیری از فرصت های همکاری با نهادهای پشتیبان پژوهش و فناوری 

 )معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی و ...(

 برنامه ریزی برای حمایت از پروژه های مشترک بین دانشگاهی

 اعضای هیات علمی و دانشجویان از فضای کسب و کار برگزاری بازدیدهای علمی

 برنامه های اجرایی راهبردها

توسعه زیرساخت ها و 

سازوکارهای اعتباردهی و 

 اعتبارسنجی پژوهش

 بازنگری سیستم ارزیابی عملکرد فعالیت های پژوهشی

 های پژوهش کاربردیاولویت دهی به طرح

 حمایت ویژه از مقاالت پراستناد

 حمایت از مقاالت با ضریب تاثیر باال

 افزایش تعداد انتشار مجالت علمی معتبر در دانشگاه

 جهت دار نمودن فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی در یک یا چند حوزه تخصصی

 برنامه ریزی برای اعتباردهی ویژه به پژوهش های تقاضامحور

 اعضای هیات علمی در مجالت معتبربرنامه ریزی جهت گسترش تولیدات علمی 
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 برنامه های اجرایی راهبردها

 راه اندازی مجالت تخصصی و اخذ نمایه ملّی

بازنگری آئین نامه های ارتقاء و اعتبار پژوهشی با هدف حمایت از پژوهش های کاربردی و 

 کارآفرینی

 برنامه های اجرایی راهبردها

توسعه زیرساخت های 

 دانشگاه کارآفرین

 توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان در حوزه کارآفرینیایجاد نظام جامع 

ایجاد شبکه ارزش آفرین دانشگاه با محوریت دانشگاه، شرکت های زایشی و شرکای 

 صنعتی

 غنی سازی دوره های کارآموزی تخصصی در حوزه های صنعت، خدمات و کشاورزی

 کارآفرینی در دانشگاهبرگزاری دوره های آموزشی حرفه ای مهارتی و 

 حمایت از برگزاری همایش ها و استارت آپ های نوآورانه و کارآفرینانه

 ایجاد و توسعه مراکز پژوهشی با مشارکت و همراهی صنعت، کشاورزی و خدمات در منطقه

 توسعه زیرساخت های آزمایشگاهی و کارگاهی در حوزه های هدف

)مالی، حقوقی و ...( همه جانبه از فعالیت های پژوهشی و ایجاد ساز و کارهای پشتیبانی 

 کارآفرینانه اعضای هیات علمی

 بسترسازی و ترغیب اعضای هیات علمی به راه اندازی شرکت های دانش بنیان دانشگاهی

 برنامه ریزی برای راه اندازی مرکز رشد دانشگاه اردکان

 رآفرینی و فناوریتوسعه آموزش های مکمل دانشجویان در حوزه کا

 راه اندازی کتابخانه ی دیجیتالی در دانشگاه
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 عنوان اهداف کمی ردیف
واحد اندازه 

 گیری

 افق برنامه عملکرد گذشته

1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 

 0.60 0.53 0.42 0.40 0.25 0.23 0.30 0.32 تعداد/نفر ISIسرانه مقاالت 1

 3 2.4 2 1.8 1.4 1.3 2.27 1.97 تعداد/نفر و  علمی وپژوهشی  SCOPUSوISCسرانه مقاالت 2

 100 65 40 20 10 5 2.9 - میلیون ریال سرانه وصولی قراردادهای صنعتی 3

 40 35 30 25 20 17 14 0.45 درصد درصد اعضاءهیات علمی فعال در قراردادها )صنعت و خدمات( 4

 10 9 7 5 3 1 0 - درصد نسبت رساله تحصیالت تکمیلی دارای قرارداد به کل رساله ها 5

 5 4.8 4.5 4.2 3.9 3.7 3.5 - تعداد/نفر ملی -المللیهای بین سرانه مقاالت کنفرانس 6

 12 11 10 9 8 7 7 5 تعداد کتب تالیفی در سال توسط انتشارات معتبرداخلیتعداد  7

 10 9 8 7 6 5 2 13 تعداد المللیهای بینتعداد ماموریت همایش 8

 5 5 4 3 2 1 - - تعداد تعداد سخنرانی علمی ارائه شده توسط اعضای هیئت علمی 9

 2 2 2 1 1 1 1 1 تعداد تعداد ثبت اختراع ملّی در سال 10

 5 4 4 3 3 2 2 1 تعداد های مطالعاتی تعداد مأموریت فرصت 11
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 عنوان اهداف کمی ردیف
واحد اندازه 

 گیری

 افق برنامه عملکرد گذشته

1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 

 2 2 2 1 1 0 - - تعداد تعداد محصوالت فناورانه تولید شده در سال 12

 5000 3700 3300 2800 2200 1800 - - تعداد به مقاالت اعضای هیأت علمیتعداد استناد  13

 1 0 0 1 0 0 - - تعداد تعداد ثبت اختراع بین المللی در سال 14

 3 2 2 1 1 0 - - تعداد تعداد شرکت های دانش بنیان اساتید )تجمعی( 15

16 
 2نسبت اشتغال دانش آموختگان جویای کار به کل دانش آموختگان 

 سال بعد از فارغ التحصیلی
 80 - - - - - - - درصد

17 
برگزاری دوره های کارآفرینی و توانمندسازی جهت اعضای هیأت 

 علمی دانشکده
 6 5 5 4 4 2 - - تعداد

 18 15 12 9 6 3 - - تعداد برگزاری دوره های کارآفرینی و توانمندسازی جهت دانشجویان 18

19 
)صنعت،  موضوعی جهت حل مشکل کشوربرگزاری )رویداد( های 

 خدمات، کشاورزی و دامپزشکی(
 4 3 3 2 2 1 - - تعداد
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 منابع و زیرساختبرنامه های عملیاتی در حوزه  6-4

 برنامه های اجرایی راهبردها

پایدارسازی و تنوع در 

منابع و سرمایه های 

دانشگاه و کاهش 

وابستگی به منابع عمومی 

 دولتی

 متناسب با توانمندی دانشگاه و نیاز منطقهپژوهشی -برنامه ریزی برای پذیرش ماموریت علمی

 برنامه ریزی برای جذب منابع مالی خیرین

 برنامه ریزی برای جذب منابع مالی وقف

 برنامه ریزی برای ارتقاء سرانه فعالیت های صنعتی اعضای هیات علمی

 ارائه خدمات کاربردی و سرویس های آموزشی برای بخش های مختلف صنعت، خدمات و

 کشاورزی

شناسایی و بهره مندی از امکانات پژوهشی و فناورانه بخش های صنعتی، خدماتی و کشاورزی 

 منطقه

 تشکیل دبیرخانه ستاد طرح های اقتصادی در دانشگاه

 برنامه های اجرایی راهبردها

توسعه و روزآمدسازی 

زیرساخت های دانشگاه 

 متناسب با ماموریت آن

 حرکت به سمت دانشگاه سبزبرنامه ریزی برای 

برنامه ریزی برای تامین و بروزکردن تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی و فناورانه 

 متناسب با حوزه های هدف

 برنامه ریزی برای توسعه فضای کالبدی متناسب با استانداردهای آموزش عالی

 آموزش عالی در سطح شهرستانبرنامه ریزی برای بکارگیری ظرفیت های سایر موسسات 

ارتقاء کمّی و کیفی 

سرمایه های انسانی 

 دانشگاه

 تدوین برنامه جامع منابع انسانی دانشگاه

 طراحی نظام آموزش کارکنان در راستای ماموریت دانشگاه

 تهیه طرح جامع جذب اعضای هیات علمی برای طی سال های برنامه راهبردی

 رفاهی اعضای هیات علمی و کارکنان ارتقاء سطح معیشت و امور
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 برنامه های اجرایی راهبردها

ارتقاء بهره وری و 

سازی ساختار، چابک

 فرآیند و پایش راهبردی

 بازنگری و اصالح ساختار تشکیالتی دانشگاه متناسب با ماموریت

 طراحی و اجرای نظام متمرکز آمار و اطالعات دانشگاه در بستر الکترونیک

 استقرار نظام پایش و ارزیابی عملکرد راهبردی

 برنامه ریزی نظام بودجه ریزی عملیاتی و تخصیص منابع بر مبنای برنامه راهبردی

 ریزی برای حذف زمینه های اتالف منابع دانشگاه )فضا، منابع انسانی، مواد مصرفی، زمان و ...(برنامه

پشتیبانی و توسعه نظام 

مدیریت و فناوری 

 اطالعات

 ایجاد بانک اطالعاتی محتوای دروس با رعایت استانداردهای فنی و مالکیت معنوی

 راه اندازی مرکز محاسبات سریع دانشگاه

 تبیین و تصویب جایگاه فناوری اطالعات در ساختار تشکیالتی دانشگاه

 یکپارچه سازی سامانه های غیرمتمرکز موجود در دانشگاه

 کارکنان در بکارگیری فناوری اطالعاتتوانمندسازی 

 برنامه ریزی برای ارتقای پهنای باند دانشگاه
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 عنوان اهداف کمی ردیف
واحد اندازه 

 گیری

 افق برنامه عملکرد گذشته

1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 

 25 21 18 15 13 11 10  8.6 درصد نسبت درآمدهای اختصاصی به کل بودجه جاری عمومی 1

 100 65 40 20 10 5 2.9 - میلیون ریال صنعتی)اعضای هیأت علمی(سرانه درآمدهای  2

 75 74 73 72 71 70 66 69 درصد نسبت کارکنان به اعضای هیات علمی 3

 11 9 7 7 5 5 3 2 تعداد های درآمدزاتعدادآزمایشگاه ها و کارگاه 4

 7 6 6 6 5 5 - - مترمربع/نفر سرانه فضای آموزشی 5

 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07 0.07 0.07 0.1 درصد جذب شده از خیرین به کل بودجه دانشگاهنسبت درآمدهای  6

 16 14 12 10 9 8 0.26 0.17 نفر ساعت سرانه آموزش کارکنان 7

 150 130 120 110 100  60 50 50 مگابایت پهنای باند 8

 500 400 300 250 200 150 100 0 میلیون ریال هامیزان درآمدآزمایشگاه ها و کارگاه 9
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 ارتباطاتبرنامه های عملیاتی در حوزه  6-5

 برنامه های اجرایی راهبردها

توسعه نظام روابط 

عمومی و اطالع رسانی و 

 تبلیغات دانشگاه

 ایجاد نظام جامع جمع آوری آمار و اطالعات پایه، نظام های رتبه بندی محلی و منطقه ای

 التین(-گاه دانشگاه )فارسیتوسعه وب

 تدوین برنامه جامع تبلیغاتی دانشگاه

 برنامه ریزی برای ارتقاء روابط عمومی و نظام اطالع رسانی دانشگاه

 دانشگاهافکارسنجی منظم و هدفمند از 

 برنامه ریزی برای ارتباط نظامند با دانش آموختگان دانشگاه

توسعه همکاری های 

علمی در سطح 

المللی، ملّی، بین

 ای و محلیمنطقه

 حمایت از سفرهای علمی اعضای هیات علمی

 حمایت از برگزاری کنفرانس های مشارکتی با دانشگاه ها و انجمن های علمی

 دانشگاه و اعضای هیات علمی در انجمن ها و مجامع علمی بین المللیحمایت از عضویت 

 حمایت از پروژه های مشترک بین دانشگاهی

توسعه همکاری های علمی با دانشگاه های معتبر و بهره مندی از متخصصان اردکانی خارج و 

 داخل کشور
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 برنامه های اجرایی راهبردها

تقویت ضریب نفوذ و 

اعضای هیات مشارکت 

علمی در تصمیمات و 

برنامه ریزی های شهرستان 

 و استان

 برنامه ریزی برای عضویت در انجمن ها و مجامع محلی و منطقه ای

 برنامه ریزی جهت برگزاری همایش علمی معتبر در دانشگاه با همراهی صنایع شهرستان

شناساندن میراث غنی و برنامه ریزی توسعه مطالعات شناخت اردکان در دانشگاه، برای 

 مفاخر اردکان

برنامه ریزی برای حضور دانشگاه در شوراها و فرآیندهای تصمیم گیری در سطح 

 شهرستان

 برنامه ریزی برای حضور در رسانه های ارتباط جمعی با نام دانشگاه

 حضور در نمایشگاه های تخصصی در سطح استان و ملّی با نام دانشگاه

 برای برگزاری رویدادهای تخصصی جهت حل مشکالت منطقهبرنامه ریزی 

برنامه ریزی برای برگزاری مسابقات دانشجویی با موضوع چالش های منطقه و مشارکت 

 صنایع

 راه اندازی مرکز اردکان شناسی در دانشگاه با مشارکت نهادهای موثر شهرستان

 در دانشگاهراه اندازی ستاد علمی پیشرفت و توسعه منطقه اردکان 
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 عنوان اهداف کمی ردیف
واحد اندازه 

 گیری

 افق برنامه عملکرد گذشته

1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 

 50 52 54 56 58 60 63 63 رتبه رتبه دانشگاه در رتبه بندی ملّی 1

 5 5 5 4 3 2 - - تعداد عضویت در نهادهای سطح شهر و استان 2

 12 10 9 8 7 6 - - تعداد تعداد سفرهای علمی برای تبادالت علمی و فناوری 3

 4 4 3 3 1 1 - - تعداد میزبانی از هیأت های  علمی 4

 1 1 1 1 1 0 - - تعداد تعداد خبر علمی  تولید شده 5

 1 1 1 1 1 0 - - تعداد تعداد برگزاری کنفرانس ها و همایش های ملی 6

 1 1 1 0 0 0 - - تعداد اعضای هیات علمی دارای جوایز ملّی و بین المللی 7

 3 2 2 1 1 0 - - تعداد تعداد پروژه های مشترک با سایر دانشگاه 8
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 هدف گذاری دانشکده ها در تحقق اهداف کالن دانشگاه  -7

 مهندسی-دانشکده فنی 7-1

)مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی  هفت رشته در مقطع کارشناسی درمهندسی -دانشکده فنی

فعالیت نموده که هم اکنون با  عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی شیمی، مهندسی برق و علوم مهندسی(

 باشد. عضو هیات علمی به عنوان یکی از دانشکده های دانشگاه اردکان در حال فعالیت می 19دارا بودن 

صنعتی بودن منطقه و تناسب نسبی رشته های موجود با صنایع مستقر در شهرستان، فرصت های خوبی را 

های مچنین با توجه به مطالعات آینده پژوهی و ظرفیتبرای رشد و توسعه دانشکده فراهم نموده است. ه

 اقلیم منطقه، مسیر مناسبی برای توسعه دانشکده، ترسیم شده است.

در مقطع  رشته یک حداقلاندازی راهبراساس برنامه ریزی صورت گرفته برای دانشکده در افق برنامه، 

 گرفته است.  قرار مدنظر گرایش در مقطع کارشناسی ارشد-رشته داوزدهو  کارشناسی

ها و تنگناهایی روبروست که با اندیشیدن تدابیر الزم و پیشرفت مناسب البته برای این مهم دانشگاه با چالش

 برنامه های پیش بینی شده، انشاء ا... امکان آن فراهم خواهد شد.
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 مهندسی در افق برنامه-وضعیت رشته های تحصیلی دانشکده فنی 7-1-1
 

 های قابل توسعهرشته های موجودرشته دانشکده
ی

دس
ی و مهن

فن
 

 مالحضات کارشناسی ارشد کارشناسی مالحضات کارشناسی ارشد کارشناسی

 یک گرایش مهندسی برق - - - مهندسی برق

گرایش یک مهندسی عمران - - - مهندسی عمران  

 - - - مهندسی شیمی
 مهندسی شیمی

 (و کاتالیست ترموسینتیک)
 گرایش یک

 - - - مهندسی کامپیوتر

 مهندسی کامپیوتر

)تجارت الکترونیکی، رایانش امن، 

 های کامپیوتری( شبکه

 سه گرایش

گرایش یک مهندسی مکانیک - - - مهندسی مکانیک  

 - - مهندسی صنایع
- 

 مهندسی صنایع

)لجستیک و زنجیره تأمین، مدیریت 

نوآوری و فناوری، کیفیت و 

 وری(بهره

 سه گرایش

  علوم مهندسی

 یک گرایش های انرژیمهندسی سیستم مهندسی انرژی - - -

اترونیککمهندسی م - - - -  یک گرایش 

 - 12 1 - - 7 جمع

 - 12 8 جمع کل رشته ها به تفکیک مقاطع در پایان برنامه
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 برنامه هایمهندسی طی سال-دانشکده فنی شاخص های عملکردی  7-1-2

 نوبت عنوان ردیف
 سال

1397 1398 1399 1400 1401 1402 

1 
 7 7 7 7 7 7 تعداد رشته کارشناسی

 12 10 7 4 2 0 گرایش کارشناسی ارشد-تعداد رشته

 تعداد دانشجوی کارشناسی 2

 600 600 600 600 600 600 روزانه

 120 120 120 120 120 120 شبانه

 720 720 720 720 720 720 جمع دانشجو

3 
تعداد دانشجوی کارشناسی 

 ارشد

 265 190 120 60 20 0 روزانه

 135 95 60 30 10 0 شبانه

 400 285 180 90 30 0 جمع دانشجو

 1120 1005 900 810 750 720 تعداد کل دانشجویان 4

5 
نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل 

 دانشجویان
0% 4% 11.1% 20% 28.3% 35.7% 

6 
اعضای هیات  تعداد

 علمی به تفکیک مرتبه

 0 0 0 0 1 1 مربی

 32 29 26 22 19 17 استادیار

 6 5 4 3 2 1 دانشیار

 0 0 0 0 0 0 استاد

 38 34 30 25 22 19 تعداد کل اعضای هیات علمی 7

8 
نسبت دانشجویان روزانه به کل اعضای 

 علمی هیات
31.6 28.2 26.4 24 23.2 22.8 

 بصورت ساالنه  ISIمقاالت  9
 30 23 17 14 8 7 تولید

 79/0 68/0 57/0 56/0 37/0 37/0 سرانه

10 
به  ISCپژوهشی و -مقاالت علمی

 صورت ساالنه

 114 73 60 39 33 28 تولید

 3 2.2 2 1.6 1.5 1.5 سرانه
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 اجتماعی علوم انسانی و علومدانشکده  7-2

بعنوان اولین دانشکده دانشگاه اردکان با دارابودن یک رشته در  علوم انسانی و علوم اجتماعیدانشکده 

 22و با  گرایش در مقطع کارشناسی ارشد-رشته در مقطع کارشناسی و هشت رشته ششمقطع کاردانی، 

ون مهاجرت با فرهنگ های نفر عضو هیئت علمی در حال فعالیت می باشد. صنعتی شدن منطقه و مباحثی چ

مختلف به شهرستان و ... باعث شده  است که رشته های روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در اولویت 

 دانشگاه قرار گیرد.

پردیس خواهران دانشگاه و با رشته دانشگاه اردکان به عنوان  مرکز آموزش عالی حضرت خدیجه)س(

با توجه به برنامه ریزی صورت . در مقطع کارشناسی در حال فعالیت می باشد تحصیلی مطالعات خانواده

  این مرکز زیر مجموعه این دانشکده به فعالیت خود را حفظ وضع موجود ادامه خواهد داد. گرفته 

براساس برنامه ریزی صورت گرفته برای این دانشکده در افق برنامه، حفظ یک رشته در مقطع کاردانی، 

گرایش در مقطع کارشناسی ارشد برنامه -و دو رشته رشته در مقطع کارشناسی ودن حداقل چهاراضافه نم

 ریزی صورت گرفته است.
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 در افق برنامه علوم انسانی و علوم اجتماعیوضعیت رشته های تحصیلی دانشکده  7-2-1

 دانشکده
 رشته های قابل توسعه های موجودرشته

 مالحضات کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

علوم انسانی 

و علوم 

 اجتماعی

 علوم ورزشی

عمومیروانشناسی  روانشناسی عمومی  

- 

-   

 راهنمایی و مشاوره

 گرایش مدرسه -مشاوره

-   
 گرایش خانواده -مشاوره

 گرایش شغلی -مشاوره

 گرایش توان بخشی -مشاوره

 -  - فقه و مبانی حقوق اسالمی فقه و مبانی حقوق اسالمی

 یک گرایش علوم اقتصادی - - اقتصاد

 یک گرایش علوم سیاسی  - علوم سیاسی

 مدیریت دولتی

 مدیریت دولتی

مدیریت -مدیریت منابع انسانی - - 

 منابع انسانی اسالمی

  - حسابداری - -

 - - علوم ورزشی - -

- - 
 - - مدیریت بازرگانی

 - - اجتماعیددکاری م

مرکز حضرت 

 خدیجه )س(
 - - - - - مطالعات خانواده -

 - 2 4 0 8 7 1 جمع

 - 10 11 1 جمع کل رشته ها به تفکیک مقاطع در پایان برنامه
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 برنامه هایطی سال علوم انسانی و علوم اجتماعیدانشکده  شاخص های عملکردی 7-2-2

 نوبت عنوان ردیف
 سال

1397 1398 1399 1400 1401 1402 

1 

 1 1 1 1 1 1 تعداد رشته کاردانی

 11 10 9 8 7 7 تعداد رشته کارشناسی

 10 10 9 9 8 8 کارشناسی ارشدگرایش -تعداد رشته

 تعداد دانشجوی کاردانی 2

 30 30 30 30 30 30 روزانه

 0 0 0 0 0 0 شبانه

 30 30 30 30 30 30 جمع دانشجو

 تعداد دانشجوی کارشناسی 3

 800 700 625 575 550 550 روزانه

 160 140 125 115 110 110 شبانه

 960 840 750 690 660 660 جمع دانشجو

4 
تعداد دانشجوی کارشناسی 

 ارشد

 145 135 120 110 100 100 روزانه

 73 68 60 55 50 50 شبانه

 218 203 180 165 150 150 جمع دانشجو

 1208 1073 960 885 840 840 جمع کل دانشجو 5

6 
نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل 

 دانشجویان
86/17% 86/17% 64/18% 75/18% 93/18% 05/18% 

7 
ای هیات علمی تعداد اعض

 به تفکیک مرتبه

 0 2 3 5 6 7 مربی

 27 25 22 21 18 16 استادیار

 9 6 4 2 0 0 دانشیار

 1 1 1 1 0 0 استاد

 37 34 30 29 24 23 تعداد کل اعضای هیات علمی 8

9 
نسبت دانشجویان روزانه به کل اعضای هیات 

 علمی
29.6 28.3 24.7 25.8 25.4 26.4 

 بصورت ساالنه ISIمقاالت  10
 20 15 10 7 3 3 تولید

 54/0 44/0 33/0 24/0 13/0 13/0 سرانه

11 
به  ISCپژوهشی و -مقاالت علمی

 صورت ساالنه

 111 85 57 50 26 23 تولید

 3 2.5 1.9 1.7 1.1 1 سرانه
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 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 7-3

نفر  22به عنوان تنها دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در سطح استان با  و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی 

عضو هیات علمی در مقاطع مختلف تحصیلی دانشجو پذیرش می کند. عواملی چون وجود اقلیم خشک با 

شمند، های نامتعارف، وجود منابع آب و خاک شور، وجود منابع گیاهی مقاوم و ذخایر ژنتیکی ارزمنابع آب

های کنجدی ای خارج از ظرفیت اکولوژیکی منطقه و صنایع فرآوردهوجود صنایع مختلف و مشکالت توسعه

 و ... ضرورت توسعه دانشکده را دو چندان نموده است.

و  ع کاردانیادر مقط ها رشتهاین دانشکده در افق برنامه، حفظ براساس برنامه ریزی صورت گرفته برای  

 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد برنامه ریزی صورت گرفته است.-رشته کارشناسی و توسعه حداقل یک
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 در افق برنامهطبیعی  منابع و کشاورزی وضعیت رشته های تحصیلی دانشکده  7-3-1

 دانشکده
 قابل توسعههای رشته های موجودرشته

 مالحضات کارشناسی ارشد کارشناسی مالحضات کارشناسی ارشد کارشناسی

کشاورزی 

و منابع 

 طبیعی

 - - - چهار گرایش اقتصادکشاورزی اقتصادکشاورزی

باغبانی و مهندسی علوم  - - - سه گرایش )گیاهان دارویی( علوم باغبانی 

 - - - یک گرایش علوم و مهندسی آب علوم و مهندسی آب

)مرتع،  طبیعتمهندسی 

 ابخیزداری و بیابان(

مرتعداری مهندسی منابع طبیعی،  سه گرایش 

 چهار گرایش آبخیزداری مهندسی منابع طبیعی، - - -

 یک گرایش زداییبیابان طبیعی،منابعمهندسی

 - - - سه گرایش محیط زیست محیط زیست علوم و مهندسی

   - 
گرایش مدیریت کسب   -مدیریت کسب و کار

 و کار در کشاورزی و صنایع غذایی
 یک گرایش

 - 1 0 - 19 5 جمع

 - 20 5 ها به تفکیک مقاطع در پایان برنامه جمع کل رشته
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 برنامه هایطی سال طبیعی  منابع و کشاورزی دانشکده  شاخص های عملکردی  7-3-2

 نوبت عنوان ردیف
 سال

1397 1398 1399 1400 1401 1402 

1 
 5 5 5 5 5 5 تعداد رشته کارشناسی

 20 20 20 19 19 19 گرایش کارشناسی ارشد-تعداد رشته

 کارشناسیتعداد دانشجوی  2

 250 250 250 250 250 250 روزانه

 50 50 50 50 50 50 شبانه

 300 300 300 300 300 300 جمع دانشجو

3 
تعداد دانشجوی کارشناسی 

 ارشد

 225 220 210 200 200 200 روزانه

 113 110 105 100 100 100 شبانه

 338 330 315 300 300 300 جمع دانشجو

 638 630 615 600 600 600 جمع کل دانشجو 4

5 
نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل 

 دانشجویان
5/45% 5/45% 5/45% 7/45% 8/46% 4/47% 

6 
اعضای هیات  تعداد

 علمی به تفکیک مرتبه

 0 0 0 0 0 1 مربی

 24 23 22 21 21 21 استادیار

 7 6 5 4 3 2 دانشیار

 1 1 1 0 0 0 استاد

 32 30 28 25 24 24 اعضای هیات علمیتعداد کل  7

8 
نسبت دانشجویان روزانه به کل اعضای 

 هیات علمی
18.8 18.8 18 16.5 15.7 14.8 

 بصورت ساالنه  ISIمقاالت  9
 16 14 11 10 6 5 تولید

 50/0 47/0 40/0 40/0 25/0 21/0 سرانه

10 
به  ISCپژوهشی و -مقاالت علمی

 صورت ساالنه

 96 79 60 52 38 36 تولید

 3 2.6 2.1 2.1 1.6 1.5 سرانه
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 دامپزشکیپیرا موزشکدهآ 7-4

یک رشته در مقطع کاردانی و یک رشته در مقطع کارشناسی دامپزشکی دانشگاه اردکان با پیرا موزشکدهآ

در حال اقدام به پذیرش دانشجو نموده و  1391در مهرماه سال  موزشکدهآ. این در حال فعالیت می باشد

از جمله اصفهان، قم و ... می باشد.  جوارر سطح استان یزد و استان همدامپزشکی دآموزشکده پیراحاضر تنها 

وده تکوینی ب -دامپزشکی دارای رشته های دامپزشکی، علوم آزمایشگاهی و سلولیپیرا موزشکدهآهم اکنون 

تمهیدات اندیشیده شده با توجه به و در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. 

، حفظ یک رشته در مقطع کاردانی، به دانشکده در افق برنامه ارتقاء آندامپزشکی برای پیرا موزشکدهآبرای 

 مدنظر قرارناسی ارشد گرایش در مقطع کارش-داشتن حداقل چهار رشته در مقطع کارشناسی و چهار رشته

 گرفته است. 

 

 

 

 

  



 

 

(1397-1402)اردکان برنامه اوّل توسعه راهبردی دانشگاه   

44 

 

 در افق برنامه دامپزشکیپیرا موزشکدهآوضعیت رشته های تحصیلی  7-4-1

 موزشکدهآ

 های قابل توسعهرشته های موجودرشته

 کاردانی
کارشناسی 

 ناپیوسته

کارشناسی 

 ارشد
 کارشناسی کاردانی 

کارشناسی 

 ارشد
ی

 پیرا دامپزشک

 دامپزشکی

 - بهداشت مواد غذایی - - -

 - آزمایشگاهی دامپزشکیعلوم  - علوم جانوری -

 - بهداشت و بازرسی گوشت - - علوم آزمایشگاهی

 0 3 0 1 1 1 جمع

 1 4 1 جمع کل رشته ها به تفکیک مقاطع در پایان برنامه
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 برنامه هایطی سال  دامپزشکیپیرا موزشکدهآ شاخص های عملکردی  7-4-2

 نوبت عنوان ردیف
 سال

1397 1398 1399 1400 1401 1402 

1 

 1 1 1 1 1 1 تعداد رشته کاردانی

 4 3 2 2 1 1 تعداد رشته کارشناسی

 1 1 1 1 1 1 گرایش کارشناسی ارشد-تعداد رشته

 تعداد دانشجوی کاردانی 2

 60 60 60 60 60 60 روزانه

 10 10 10 10 10 10 شبانه

 70 70 70 70 70 70 جمع دانشجو

 تعداد دانشجوی کارشناسی 3

 250 200 150 125 100 100 روزانه

 40 35 30 25 20 20 شبانه

 290 235 180 150 120 120 جمع دانشجو

4 
 تعداد دانشجوی کارشناسی

 ارشد

 50 50 50 50 40 20 روزانه

 25 25 25 25 20 10 شبانه

 75 75 75 75 60 30 دانشجوجمع 

 435 380 325 295 250 210 جمع کل دانشجو 5

6 
نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل 

 دانشجویان
9.5% 16% 17% 15.4% 13.2% 11.5% 

7 
تعداد اعضای هیات 

 علمی به تفکیک مرتبه

 0 0 0 0 0 1 مربی

 7 6 6 5 5 4 استادیار

 2 2 1 1 0 0 دانشیار

 0 0 0 0 0 0 استاد

 9 8 7 6 5 5 تعداد کل اعضای هیات علمی 8

9 
نسبت دانشجویان روزانه به کل اعضای 

 هیات علمی
32 32 31 30 32.5 34.5 

 بصورت ساالنه  ISIمقاالت  10
 5 4 3 2 1 1 تولید

 56/0 50/0 43/0 33/0 20/0 20/0 سرانه

11 
به  ISCپژوهشی و -مقاالت علمی

 صورت ساالنه

 27 24 15 13 8 6 تولید

 3 3 2.1 2.1 1.6 1.2 سرانه


