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 خالصه ي وضعيت دانشگاه شيراز

            5231تاريخ تأسيس:                   ) فرم ويژه موسسه هاي آموزشي(                            دانشگاه شيراز   خالصه ي وضعيت مؤسسه ..

 40/5216/ 40تاريخ گزارش:                                                            هيأت امنا                 53/40/5216ارائه شده به نشست مورخ 

 نام مسؤل مؤسسه :

 دکتر ابراهيم گشتاسبي راد 

تاريخ صدور حکم: 

35/1/5211 

تاريخ آخرين جلسه هيأت امنا: 

50/53/5211 

تاريخ آخرين جلسه با اعضاي 

 حقيقي: 

 وضعيت ساختاري

 معاونتهاتعداد  ساختار
تعداد 

 مديريتها 

تعداد 

 دانشكده/پژوهشكده

تعداد 

 آموزشكده

تعداد گروههاي 

 آموزشي/پژوهشي
 ساير مراكز وابسته

    - 20 -   02 01 2 مصوب

    -  -  - -   - -  غير مصوب

 وضعيت فضاي كالبدي) متر مربع(

مساحت كل 

 )عرصه(

مساحت اعياني 

 موجود
 مساحت فضاهاي سبز

فضاهاي سرانه 

ورزشي و فوق برنامه 

 دانشجويان

سرانه فضاي آموزشي به كل 

 دانشجويان
 سرانه فضاهاي خوابگاهي

0152 هكتار    
متر 177271 

 مربع
هکتار 01   

متر مربع براي هر  1.2

 دانشجو
  متر مربع 01.71

 اجاره اي موسسه

- - 

 وضعيت منابع انساني) هيأت علمي و غير هيأت علمي(

 اعضاي هيأت علميالف( 

 جمع استاد دانشيار استاديار مربي مرتبه       

نسبت استادان 

و دانشياران به 

كل اعضاي 

 هيأت علمي

نسبت 

دانشجو به 

اعضاي 

 هيأت علمي

01.0 277 070 200 277 02 تعداد/نسبت   

 ب( اعضاي غير هيأت علمي

 جمع كل ساير رسمي پيماني قراردادي وضعيت استخدامي    

نسبت اعضاي 

هيأت علمي به كل 

اعضاي غير هيأت 

 علمي

نسبت پست 

هاي 

سازماني 

غير هيأت 

 علمي

 تعداد 

0070 712 77 000 011 0712 
2.2به  0  

 
1.11 

0071 272 17 171 020 0071 
2.0به  0  

 
1.11 

2.2به  0 0011 017 010 21 271 0070  1.11 

0.2به  0 0110 012 127 20 200 0072  1.11 
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 تحول فرآيند ها

 نوع فرآيند

 وضعيت مصوبه هيات امنا

 در دستور کار هيات/در دست بررسي ندارد/ هيچ اقدامي نشده
مصوب) تاريخ تصويب( و 

 در حال اجرا

 ▀    برنامه راهبردي

  در دستور کميسيون  تهيه شده است برنامه عملياتي

   در دست تهيه است برنامه جامع نيروي انساني

   در دست تهيه است تبديل نظام حسابداري نقدي به تعهدي

 ▀   استقرار نظام ارزيابي دروني موسسه 

 وضعيت دانشجويان )تعداد(

  مقطع        

 دوره
 كل جمع پسا دكتري دكتري تخصصي كارشناسي ارشد كارشناسي كارداني

 00102 - 2117 1001 7221 - روزانه

نوبت دوم و 

ساير 

 دانشجويان

- 0010 0021 021 - 0272 

 11 - - 02 02 - خارجي

نسبت 

دانشجويان 

 روزانه به كل

- 110 1.72 1.77 - 1.71 

نسبت 

دانشجويان 

تحصيالت 

 تكميلي به كل

  1.00 1.00  .1.11  
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 بين المللي وضعيت پژوهش، فناوري و همکاريهاي علمي

 موضوعات
 11سال 10سال  12سال  13سال 

 سرانه تعداد سرانه تعداد سرانه تعداد سرانه تعداد

مقاله علمي 

 پژوهشي

 داخلي
ISC=111 

ISI=701 
 

ISC =077 

ISI =120 
 

ISC =727 

ISI =0171   

ISC =210 

ISI =0217 

 

 0101   0001  711  0111 خارجي
 

طرحهاي  

تحقيقاتي 

كاربردي 

 تقاضا محور

  10   22  002  021 داخلي

        خارجي
  

بانک هاي 

اطالعاتي و 

كتابخانه 

 هاي مجازي

   02  1   2 داخلي
01  

 00  2   2 خارجي
  

 

01 

 

پتنت هاي 

علمي ثبت 

 شده

   02  1  - داخلي
07  

   00  2  - خارجي
0  

شركت هاي 

دانش بنيان 

 فعال

با 

مشاركت 

 دانشگاه

00   01  00 

  

 

00 

 

 02  02   00 مستقل
  

21  

مراكز رشد/ 

تعداد 

واحدهاي 

 فناور

با 

مشاركت 

 دانشگاه

7   7  7 

  

 

7 

 

 -  -   - مستقل
  

-  

تعداد كل استنادهاي  

مقاالت منتشر شده در 

پايگاههاي معتبر به كل 

 مقاالت

1.12   0.12  0.00 

  

 

0.12 

 

همكاريهاي 

علمي بين 

 المللي

فرصت 

 مطالعاتي
0   2  2 

  

 

0 

 

هيأت 

علمي 

 وابسته

-   -  - 
  

  

ايرانيان 

متخصص 

 خارجي

-   -  - 

  

  

ميزان 

گرنت بين 

المللي) 

 دالر(
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 وضعيت بودجه )ميليون ريال(

 موضوعات

 5216 سال 5211سال  5210سال 

 درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب  عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب

کل اعتبارات  هزينه اي 

 مؤسسه               
5231131 5303041 35.28 11.28 5615103 5620321 30.08 13.08 5314320   36.18 

  

 52.58   331111 1.68 51.68 520333 246211 4.18 53.18 1255 251333 کل اعتبارات تملک
  

جمع اعتبارات تملک و 

 هزينه اي
5141611 5311153 544.48 544.48 5113241 5161411 544.48 544.48 3516352 4 544.48 

  

درآمد 

 اختصاصي

جمع کل 

درآمد 

 اختصاصي

263346 210461 544.48 544.48 003641 016166 544.48 544.48 064316 4 544.48 

  

.ناشي از 5 

فعاليت هاي 

 پژوهشي 

534444 551633 23.68 22.38 501401 501401 23.28 24.08 500522   25.28 

  

.ناشي از 3 

فعاليت هاي 

 آموزشي 

561444 515512 00.38 03.18 355345 321113 01.58 14.38 322133   14.38 

  

.  ناشي از  2

 ساير فعاليت

)اجاره ها 

فضاهاي 

کالبدي و  

فروش خدمات 

 تخصصي و...(

32346 32346 33.68 32.18 13262 13262 34.68 51.08 33505   51.38 

  

هزينه هاي 

 تحقيقاتي                  

از محل 

درآمد 

 اختصاصي

16314 63333 0.58 2.18 531325 531325 6.48 1.68 521053   6.68 

  

از محل درآمد 

عمومي) برنامه 

تحقيقاتي مصوب 

 مؤسسه(

554444 13113 1.18 1.18 516153 516153 1.28 55.38 360135   53.18 

  

ه هاي  هزين

 پرسنلي 

پرسنلي 

 )فصل اول(
5453231 111333 10.58 13.38 5501261 5501261 10.38 63.38 5310501   64.28 

  

خدمات  

 قراردادي
531013 511212 54.48 54.38 340355 340355 1.18 53.28 331313   54.38 

  

ردادهاي قرا

 جمعي
330010 501033 53.48 1.48 511233 511233 1.38 55.18 352333   54.58 

  

ه هاي هزين

هيات 

 علمي

حق 

 التدريس
12131 00013 3.18 3.18 63446 63446 3.18 2.18 63312   2.28 

  

 1.38   532603 6.58 1.28 545033 553343 2.28 0.58 10113 16343 حق التحقيق
  

هزينه هاي 

 دانشجويي

 5.18   21536 5.38 5.08 24536 24536 5.28 5.28 33214 31436 فرهنگي
  

 2.18   32021 0.68 2.18 16321 13321 2.18 0.68 61055 36610 رفاهي
  

 4.18   51513 4.18 4.18 51513 51513 4.18 4.38 50361 51513 ورزشي
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 وضعيت طرح هاي عمراني )پروژه هاي ناتمام( 

 رديف
 عنوان پروژه  

 ) طرح جامع عمراني مصوب(

درصد 

 پيشرفت

 فيزيکي
   مرجع تصويب

اعتبار مصرف 

 شده

 به مليون

اعتبار مورد نياز 

 جهت اتمام

بودجه سازمان برنامه و 70 احداث دانشکده علوم پایه)فيزیک و شيمی( 5   017210  

  11220  = 21 احداث اسکلت دانشکده علوم پایه)ریاضی و امار( 0

  20111  = 70 احداث خوابگاه دانشجویی پسرانه شهيد چمران 3

  010111  = 77 احداث بال دوم سازمان مرکزي 4

  21101  = 02 مطالعه و احداث دانشکده فناوري هاي نوین 1

  07210  = 01 دانشکده منایع طبيعی و محيط زیستمطالعه و احداث  6

  02001  = 0. مطالعه و احداث پژوهشکده توليدات کشاورزي 7

  02001  = 00 مطالعه و احداث پژوهشکده پتروشيمی و نفت 8

  00172  = 10 مطالعه و احداث دانشکده برق و کامپيوتر 9

  1077  = 0 مطالعه و احداث دانشکده هنر و معماري 52

  00077  = 11 مطالعه و احداث مرکز آموزش عالی اقليد 55

  00272  = 11 لعه و احداث مرکز آموزش عالی آبادهمطا 50

  01121  = 00 لعه و احداث مرکز آموزش عالی استهبانمطا 53

  00172  = 00 مطالعه و احداث مرکز آموزش عالی الر 54

  00170  = 11 لعه و احداث مرکز آموزش عالی المردمطا 51

  00727  = 00 مطالعه و احداث مرکز آموزش عالی مرودشت 56

  2020  = 0 لعه و احداث مرکزآموزش عالی فيروزآبادمطا 57

  7111  = 21 بگاه امامتخوا 58

  0221  = 70 بخش صنایع غذایی 59

  7171  = 10 جدید باغبانی بخش 02

  0011  = 21 1ساختمان هنر و معماري شماره  05
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 خالصه ي وضعيت مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري
 

) فرم ويژه موسسه هاي پژوهشي(                                                                    مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري خالصه ي وضعيت مؤسسه 

 31/42/5216هيأت امنا         تاريخ گزارش. 5216/40/53ورخارائه شده به نشست م   5211تاريخ تأسيس:       

: دکتر نام مسؤل مؤسسه

 محمد جواد دهقاني 

 :تاريخ صدور حکم

5211/41/32 

ا: تاريخ آخرين جلسه هيأت امن

5211/53/50 
  :تاريخ آخرين جلسه با اعضاي حقيقي

 وضعيت فضاي كالبدي) متر مربع(و  وضعيت ساختاري

 كالبدي ساختار

 
تعداد 

 معاونتها

تعداد 

مدیریت 

 ها

تعداد 

گروه 

هاي 

 پژوهشی

تعداد 

پژوهشکده 

 ها

سایر 

مراکز 

 وابسته

مساحت کل 

 )عرصه(

مساحت فضاي 

 سبز

مساحت فضاهاي 

فيزیکی موجود 

 )اعيانی(

          6   9  2 مصوب

 21969 2229 05511      غيرمصوب
 

   (وضعيت منابع انساني) هيأت علمي

 اعضاي هيأت علمیالف( 

 جمع استاد دانشيار استادیار مربی مرتبه
نسبت استادان و دانشياران به کل اعضاي هيأت 

 علمی

25/1 02 0 2 2 2 تعداد/نسبت  

   (هيأت علميغير وضعيت منابع انساني) 

 هيأت علمیغير الف( اعضاي 

وضعيت   

 استخدامي  
 جمع کل ساير رسمي پيماني قراردادي

اعضاي هيأت علمي به کل نسبت 

 اعضاي غير هيأت علمي

نسبت پست هاي سازماني 

 غير هيأت علمي

 تعداد

5210 72 6 47  72 
1105 1166 

5211 77 6 47  77 

5216 74 6 47  74 1107 1166 
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 تحول فرآيند ها

ندارد/ هيچ  نوع فرآیند

 اقدامی نشده

در دستور کار 

 هيات/در دست بررسی
 تاریخ تصویب( و در حال اجرامصوب) 

 (22/12/0070مصوب)   برنامه راهبردي

 درحال اجرا    برنامه عملياتی

  در دست تدوین   برنامه جامع نيروي انسانی

  در دست تدوین   برنامه بلند مدت مصوب براي هر کدام از اعضاي هيأت علمی

 اجرا شده و درحال بهره برداري است    تبدیل نظام حسابداري نقدي به تعهدي

 تدوین شده  و در حال اجرا    استقرار نظام ارزیابی درونی موسسه 
 

 

 وضعيت پژوهش، فناوري و همكاريهاي علمي بين المللي

 0072سال  0070سال  0071سال  موضوعات

 سرانه تعداد سرانه تعداد سرانه تعداد

 طرحهاي تحقيقاتي کاربردي تقاضا محور
 0151 07 0157 21 1169 9 درون سازماني

  0  5   برون سازماني

 

 شرکتهاي دانش بنيان فعال

       مشترك

       با مشارکت موسسه

 

 مراکز رشد

       مستقل

       با مشارکت موسسه

 

 واحدهاي فناور

       مستقل

       با مشارکت موسسه

 

 فناوريهاي ايجاد شده

       مستقل

       

 پتنت هاي علمي ثبت شده

بانک هاي اطالعاتي و کتابخانه هاي 

 مجازي

       خارجي

  72  72  72 داخلي

  4  4  4 خارجي

حضور  اعضاي هيات علمي در بخش غير 

 دولتي) صنعت/خدمات و...(

       مشاوره

       نفر روز

 مقاله علمي پژوهشي

 1157 2 2157 44 1176 6 داخلي

 1172 5 0176 09 012 05 خارجي

  1  110  115 تعداد کل استنادهاي  مقاالت منتشر شده در پايگاه هاي معتبر  به کل مقاالت

 همکاري هاي علمي بين المللي

       فرصت مطالعاتي هيأت علمي
       ايرانيان متخصص مقيم  خارج
       ميزان گرنت بين المللي) دالر(
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 دانشجويان )تعداد(وضعيت 

 مقطع  

 دوره  
 جمع کل پسا دکتري دکتري تخصصی کارشناسی ارشد

 00 1 1 00 روزانه

     نوبت دوم و سایر دانشجویان

     خارجی

     نسبت دانشجویان روزانه به کل

     نسبت دانشجویان تحصيالت تکميلی به کل
 

 وضعيت بودجه )ميليون ريال(

 0072سال  0070سال  0071سال  موضوعات
 درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب

 %94 %97 22714 049102 %92 %97 94770 022059 %99 %97 74776 022527 کل اعتبارات  هزینه اي مؤسسه                         

 %2 %2 2005 2740 %4 %2 2767 2767 %0 %2 0179 2206 کل اعتبارات تملک

 %011 %011 29907 070777 %011 %011 96415 041124 %011 %011 77547 025297 جمع اعتبارات تملک و هزینه اي

درآمد 

 اختصاصی

 %011 %011 02214 09270 %011 %011 7172 2262 %011 %011 6561 6511 جمع کل درآمد اختصاصی

.ناشی از فعاليت هاي 0 

 پژوهشی 
0211 0919 07% 29% 0561 0471 21% 02% 2141 774 00% 7% 

.  ناشی از  سایر فعاليت ها 2

 ارائه خدمات آموزشی،)

اجاره فضاهاي کالبدي و  

فروش خدمات تخصصی 

 و...(

5411 
 

7650 
72% 

 

20% 

 

6212 
 

6662 
71% 

 

74% 
02250 

 

00221 
79% 

 

96% 

هزینه هاي 

 تحقيقاتی
 4%  %0 952 0272 %4 %4 2941 7111 %2 %2 2146 4111 از محل درآمد اختصاصی

از محل درآمد عمومی) 

برنامه تحقيقاتی مصوب 

 مؤسسه(

62500 

 

07202 55% 

 

22% 22274 

 

02466 60% 

 

09% 

 

72551 

 

6127 64% 

 

%22 

هزینه هاي  

 پرسنلی
 42%  %77 01249 60175 %72 %44 49092 72210 %47 %42 40546 49101 پرسنلی )فصل اول(

 02% %07 7711 27947 %09 %07 02776 22571 %20 %09 02542 24677 خدمات قراردادي 

 04% %07 4679 09292 %02 %05 00626 09772 %01 %04 7127 05772 قراردادهاي جمعی

هزینه هاي 

 هيأت علمی
 7/1% 7/1% 025 511 %1117 %117 44 511 %1114 %117 20 511 و .... حق التحقيق

 

 وضعيت طرح هاي عمراني )پروژه هاي ناتمام( 

 رديف
) طرح جامع عمراني  عنوان پروژه

 مصوب(

درصد 

 پيشرفت

 فيزيکي

 اعتبار مصرف شده  مرجع تصويب

اعتبار 

مورد نياز 

جهت 

 اتمام

طبقه 4و 2پروژه تکمیل و تجهیز ساختمان   5   95% مدیریت و برنامه ریزی کشورسازمان        60465  21111 
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Iخالصه ي وضعيت مؤسسه پايگاه استنادي علوم جهان اسالم) SC) 

 (ISCخالصه وضعيت مؤسسه پايگاه استنادي علوم جهان اسالم)

  31/42/5216 هيأت امنا              تاريخ گزارش 5216/ 53/40ارائه شده به نشست مورخ             5231تاريخ تأسيس: 

نام مسؤل مؤسسه : محمدجواد 

 دهقاني

 تاريخ صدور حکم

32/1/5212 

اريخ آخرين جلسه هيأت امنا: ت

33/3/5211 
 تاريخ آخرين جلسه با اعضاي حقيقي

 وضعيت ساختاري و فضاي کالبدي) متر مربع(

 کالبدي ساختار

  
تعداد 

 معاونت

تعداد 

 مديريت

تعداد گروه 

 هاي پژوهشي

تعداد 

 پژوهشکده

ساير 

 مراکز

 وابسته

      

مساحت 

کل) 

 عرصه(

مساحت فضاهاي 

 سبز

 مساحت فضاهاي فيزيکي موجود

 ) اعياني(

     2 1 3 مصوب
    

 5044پايگاه استنادي علوم جهان اسالم فاقد فضاي فيزيکي بوده و در 

مترمربع از فضاي مرکزمنطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري مستقر 

           غير مصوب است

 وضعيت منابع انساني) هيأت علمي و غير هيأت علمي(

 الف( اعضاي هيأت علمي

 نسبت استادان و دانشياران به کل اعضاي هيأت علمي جمع استاد دانشيار استاديار مربي مرتبه       

 1111 9  1 1 7 تعداد/نسبت

 علميب( اعضاي غير هيأت 

وضعيت   

 استخدامي  
 نسبت پست هاي سازماني غير هيأت علمي به کل نسبت اعضاي هيأت علمي به کل اعضاي غير هيأت علمي جمع کل ساير رسمي پيماني قراردادي

 تعداد 

5212 13 4 4 4 13 
4.51 4.11 

5210 13 4 4 4 13 

5211 13 4 4 4 13 4.51 4.11 

 تحول فرآيند ها

 فرآيند
 وضعيت مصوبه هيات امنا

 مصوب) تاريخ تصويب( و در حال اجرا در دستور کار هيات/در دست بررسي ندارد/ هيچ اقدامي نشده

  برنامه راهبردي
تهيه شده است ولي نياز به تصويب 

 دارد ISCشوراي راهبري 
 

       برنامه عملياتي

       برنامه جامع نيروي انساني

       برنامه بلند مدت مصوب براي هر کدام از اعضاي هيات علمي

 اجرا شده و در حال بهره برداری است.     تبديل نظام حسابداري نقدي به تعهدي

 تدوين شده و در حال اجراست     استقرار نظام ارزيابي دروني موسسه
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 وضعيت پژوهش، فناوري و همکاريهاي علمي بين المللي

 موضوعات

 16سال  11سال  10سال 

 سرانه تعداد سرانه تعداد سرانه تعداد

طرحهاي تحقيقاتي  

کاربردي تقاضا 

 محور

درون 

 سازماني
3 4.1 1 117 7 4.0 

برون 

 سازماني
      

      

             مشترك

شرکتهاي دانش 

 بنيان فعال

با مشارکت 

 موسسه
              

             مستقل

 مراکز رشد

با مشارکت 

 موسسه
              

                       مستقل

 واحدهاي فناور

با مشارکت 

 موسسه
  

      
      

                           مستقل
                   فناوريهاي ايجاد شده

پتنت هاي علمي 

 ثبت شده
               خارجي

        

بانک هاي اطالعاتي 

و کتابخانه هاي 

 مجازي

   05   51     52 داخلي
               خارجي

حضور  اعضاي 

هيات علمي در 

بخش غير دولتي) 

 صنعت/خدمات و...(

         مشاوره
  

  

             نفر روز

 مقاله علمي پژوهشي

 4 1 5 54 5 6 داخلي

 4 0 4 5 5 6 خارجي

تعداد کل استنادهاي  مقاالت 

منتشر شده در پايگاه هاي معتبر  

 به کل مقاالت

5.4     4.26   1 
  

همکاري هاي علمي 

 بين المللي 

فرصت 

مطالعاتي 

هيأت 

 علمي

  

    
  

      
ايرانيان 

متخصص 

مقيم  

 خارج

  

    
  

      
ميزان 

گرنت بين 

المللي) 

 دالر(
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 وضعيت دانشجويان )تعداد(

 مقطع            

 دوره
 کارشناسي ارشد

دکتري 

 تخصصي
 جمع کل پسا دکتري

         روزانه
         نوبت دوم و ساير 

     خارجي
 

 وضعيت بودجه )ميليون ريال(

 موضوعات

 5216سال  5211سال  5210سال 

 درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب  عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب

کل اعتبارات  هزينه اي           

 مؤسسه               
00،312 33،511 108 5448 01،525 30،454 108 318 15،334 54،260 118 138 

 38 18 335 3،325 558 68 3،360 3،360 48 68 61 3،156 کل اعتبارات تملک

 5448 5448 54،131 10،615 5448 5448 36،310 01،111 5448 5448 33،333 06،161 جمع اعتبارات تملک و هزينه اي

درآمد 

 اختصاصي

مد         کل درآ مع  ج

 اختصاصي
3،144 3،144 5448 5448 0،061 0،061 5448 5448 0،335 5،522 5448 5448 

ناش    5  يت   . عال ي از ف

 هاي پژوهشي 
                144   548   

نا 3 ش  ي از  س   اير .  

ئه           ها ) ارا يت  عال ف

مات آموزش  ي،      خد

اج  اره فض    اه  اي 

فروش        بدي و   ل کا

خدمات تخص  ص  ي    

 و...(

3،144 3،144 5448 5448 0،061 0،061 5448 5448 0،235 5،522 148 5448 

اي هزينه ه

 تحقيقاتي                  

از محل درآمد 

 اختصاصي
5،310 4 08 48 3،416 4 18 48 2،334 4 18 48 

از محل درآمد 

عمومي) برنامه 

تحقيقاتي مصوب 

 مؤسسه(

3،501 266 538 38 21،532 3،342 318 538 01،103 155 338 18 

هزينه هاي  

 پرسنلي 

 18 338 013 50،624 68 568 5،125 1،232 68 28 5،332 5،231 پرسنلي )فصل اول(

 628 138 6،013 24،431 328 118 51،110 31،141 138 128 51،233 32،641 خدمات قراردادي 

 18 558 131 1،644 18 558 5،656 1،514 528 18 3،306 2،114 قراردادهاي جمعي

هزينه هاي 

 هيات علمي
 48 58   144                 حق التحقيق و...
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 وضعيت طرح هاي عمراني )پروژه هاي ناتمام( 

 رديف
 عنوان پروژه                               

 ) طرح جامع عمراني مصوب(   

درصد 

پيشرفت 

 فيزيکي

 اعتبار مصرف شده   مرجع تصويب
اعتبار مورد نياز 

 اتمام جهت

5 
            

3             
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 وضعيت دانشگاه هنر شيراز ي خالصه

  

 شي(  خالصه ي وضعيت مؤسسه دانشگاه هنرشيراز    ) فرم ويژه موسسه هاي آموز

 02/23/96ارائه شده به نشست مورخ ............ هيأت امنا                  تاريخ گزارش                              5388تاريخ تأسيس:    

 کريعليرضا عس :دکترنام مسؤل مؤسسه
تاريخ صدور 

 51/46/14:حکم
 تاريخ آخرين جلسه با اعضاي حقيقي تاريخ آخرين جلسه هيأت امنا

 وضعيت ساختاري

 ساختار
تعداد 

 معاونتها

تعداد 

 مديريتها 
 تعداد آموزشکده تعداد دانشکده/پژوهشکده

تعداد گروههاي 

 آموزشي/پژوهشي
 ساير مراکز وابسته

      3    2  3 2  مصوب

             غير مصوب

 وضعيت فضاي کالبدي) متر مربع(

مساحت کل 

 )عرصه(

مساحت اعياني 

 موجود

مساحت فضاهاي 

 سبز

سرانه فضاهاي ورزشي و فوق 

 برنامه دانشجويان

سرانه فضاي آموزشي به کل 

 دانشجويان
 سرانه فضاهاي خوابگاهي

هکتارپردي514

س واگذاري 

منابع ملي 

هکتار 2و

درحال 

واگذاري موزه 

تاريخ طبيعي 

  دانشگاه شيراز

طي تفاهم نامه با 

-دانشگاه شيراز

ميراث -خير

فرهنگي واجاره 

حوزه هنري 

شيراز 

1144بازيربناي   

مربوط به  

 دانشگاه شيراز
3.1   1.55 

 اجاره اي موسسه 

 4 0.33  

 وضعيت منابع انساني) هيأت علمي و غير هيأت علمي(

 علمي الف( اعضاي هيأت

 جمع استاد دانشيار استاديار مربي مرتبه       

نسبت استادان و 

دانشياران به کل 

 اعضاي هيأت علمي

نسبت دانشجو به 

اعضاي هيأت 

 علمي

 تعداد/  نسبت

8 11   1 

 4 51  

   18.21 

 ب( اعضاي غير هيأت علمي

 جمع کل ساير رسمي پيماني قراردادي وضعيت استخدامي    

نسبت اعضاي هيأت علمي 

به کل اعضاي غير هيأت 

 علمي

نسبت پست هاي 

سازماني هيات 

علمي به غير هيأت 

 علمي

 تعداد 

5212 3     3 4  54  

4.12   4.21 5210  55    2  4 50  

5211  51   0   4 51  
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 تحول فرآيند ها

 نوع فرآيند

 وضعيت مصوبه هيات امنا

 مصوب) تاريخ تصويب( و در حال اجرا در دستور کار هيات/در دست بررسي ندارد/ هيچ اقدامي نشده

 مصوب   4  4 برنامه راهبردي

 1  دردستورکار هيات امنا   4 برنامه عملياتي

 1  دردست بررسي   4 جامع نيروي انسانيبرنامه 

تبديل نظام حسابداري نقدي به 

 تعهدي
     4 

 4   4 استقرار نظام ارزيابي دروني موسسه 
ازطريق دانشگاه شيراز انجام  

 ميگيرد

 وضعيت دانشجويان )تعداد(

            

 دوره  مقطع
 جمع کل پسا دکتري دکتري تخصصي کارشناسي ارشد کارشناسي کارداني

 201 4 4 4 241 23 روزانه

نوبت دوم و 

 ساير دانشجويان
4 56 4 4 4 56 

 4 4 4 4  4 خارجي

نسبت 

دانشجويان 

 روزانه به کل

4.55 4.1 4 4 4 265 

نسبت دانشجويان 

 تحصيالت تکميلي

 4      به کل
 4 

    

 وضعيت پژوهش، فناوري و همکاريهاي علمي بين المللي

 موضوعات
 16سال  11سال  10سال 

 سرانه تعداد سرانه تعداد سرانه تعداد

مقاله علمي 

 پژوهشي

 1105 4 1164 02 4.1 54 داخلي

 4 1 1105 2  4.03 2 خارجي

طرحهاي  

تحقيقاتي 

کاربردي تقاضا 

 محور

 4.41 0 1100 3  4.33 3 داخلي

 4 1 1115 5  4  4 خارجي

بانک هاي 

اطالعاتي و 

کتابخانه هاي 

 مجازي

   0   5     5  داخلي

 4  خارجي
    

 4 
   1   

پتنت هاي علمي 

 ثبت شده

 4  1  1  4  4  4 داخلي

 4  1  1  4   4 4  خارجي
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شرکت هاي 

 دانش بنيان فعال

با مشارکت 

   4    دانشگاه
    

4  
  1    

       4    مستقل
4  

  1    

مراکز رشد/ تعداد 

 واحدهاي فناور

با مشارکت 

 دانشگاه
 4 

    
 4 

  1    

    4   مستقل
    

 4 
   1   

تعداد کل استنادهاي  مقاالت 

منتشر شده در پايگاههاي معتبر 

 به کل مقاالت

   4   

    

4    

   1   

همکاريهاي علمي 

 بين المللي

فرصت 

 مطالعاتي
 4 

    

 4 

   1   

هيأت علمي 

 وابسته
4 

    
 4 

   1   

ايرانيان 

متخصص 

 خارجي

 4 

    

4  

   1   

ميزان گرنت 

بين المللي) 

 دالر(

4   4  4  4 

 1 

 4 

 وضعيت بودجه )ميليون ريال(

 موضوعات

 5216سال  5211سال  5210سال 

 درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب  عملکرد مصوب عملكرد مصوب عملکرد مصوب

 34  07865 78523 0151 02924 02924 1159 31.01 51433 56031 کل اعتبارات  هزينه اي مؤسسه                         
  

 66  14044 05597 7451 1883 64785 4455 10.12 55313 03336 کل اعتبارات تملک
  

   522   80521 522 522 06787 81681 522 522 36310 60155 جمع اعتبارات تملک و هزينه اي

 درآمد اختصاصي

جمع کل درآمد 

 اختصاصي
2313 2313 1.5 50507 4296 4296 4578 51509 4805  1587 

  
.ناشی از فعالیت های 0 

 پژوهشی 
201 201 1195 1.71 210 001 1.21 0.77 2000  0.00 

  
. ناشی از فعالیت های 2

 آموزشی
2021 0211 0.00 1.12 111 721 0.12 2.12 721  0.07 

  
.  ناشی از  سایر 4

فعالیت ها ) اجاره 

فضاهای کالبدی و  

فروش خدمات 

 تخصصی و...(

002 0111 1.77 7.12 2770 2770 0.12 01.12 0012  0.01 

  

 هزینه های تحقیقاتی                  
از محل درآمد 

 اختصاصی
201 201 1.70 1.71 210 001 1.21 0.77 2000  0.00 
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از محل درآمد 

عمومی) برنامه 

تحقیقاتی مصوب 

 مؤسسه(

201 201 1.70 1.71 2122 0277 2.02 2.22 2777  0.1 

  

 هزینه های  پرسنلی 

 01.00  1007 07.21 2.17 0001 0021 01.17 1.20 0771 2717 پرسنلی )فصل اول(
  

   0.10  1112 01.10 1.00 0127 0712 00.21 0.11 0102 0770 خدمات قراردادی 

 0.12  0070 01.01 2.70 2120 2000 7.12 1.11 0770 0021 قراردادهای جمعی
  

هزینه های هیأت 

 علمی

   0.07  722 0.17 1.71 101 270 2.17 1.10 777 001 حق التدریس

   1.0  217 1.00 1.20 001 011 1.71 1.00 201 011 حق التحقیق

 هزینه های دانشجویی

   1.00  202 170 1.02 211 010 1.21 1.12 010 010 فرهنگی
   0.0  1011 02.11 0.10 1100 2121 01.22 0.17 2707 2021 رفاهی

 1.12  002 1.01 1.12 01 11 1.0 1.12 000 11 ورزشی
  

 وضعيت طرح هاي عمراني )پروژه هاي ناتمام( 

 ردیف
عنوان پروژه                                                                 

 ) طرح جامع عمرانی مصوب(

درصد 

پیشرفت 

 فیزیکی

 اعتبار مصرف شده   مرجع تصویب
 مورد نیازاعتبار 

 جهت اتمام

0 
205کمیسیون 01  احداث وتجهيز دانشکده باستان شناسی ومرمت  م.ر651       027045 
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 وضعيت دانشگاه جهرمي خالصه 

                   31/1/5236تاريخ تأسيس:               فرم ويژه موسسه هاي آموزشي()  دانشگاه جهرم خالصه ي وضعيت مؤسسه

 30/2/5216تاريخ گزارش              هيأت امنا                                           53/40/5216ئه شده به نشست مورخ ارا

 نام مسؤل مؤسسه

دکتر مسعود نادريان 

 جهرمي

 تاريخ صدور حکم

51/2/5210 

 تاريخ آخرين جلسه هيأت امنا      

                   50/53/5211 

 تاريخ آخرين جلسه با اعضاي حقيقي

                  24/2/5216 

 وضعيت ساختاري

 معاونتها ساختار
هاي گروه

 آموزشی 

تعداد 

پژوهشکده/مرکز 

 تحقيقاتی

 تعداد اداره ها
تعداد آزمایشگاه و 

 کارگاه

سایر واحدها )ایستگاه، 

 رصد خانه(

   20 0   -  21  0 مصوب

 2      غيرمصوب

 وضعيت فضاي كالبدي) متر مربع(

مساحت کل 

 )عرصه(
  

مساحت 

 اعيانی موجود
  

مساحت 

 فضاهاي سبز
  

فضاهاي سرانه 

ورزشی و فوق 

 برنامه دانشجویان
  

سرانه فضاي 

آموزشی به کل 

 دانشجویان
  

 سرانه فضاي خوابگاهی

 اجاره اي موسسه

هکتار 0/70  01011 00111 10/1  7/0  - 0/1  
 

 (وضعيت منابع انساني) هيأت علمي

 الف( اعضاي هيأت علمی

 جمع استاد دانشيار استادیار مربی مرتبه       
نسبت استادان و دانشياران به کل 

 اعضاي هيأت علمی

نسبت دانشجو به اعضاي هيأت 

 علمی

101/1  00 -  0 11 1 تعداد/نسبت  02/10  

 هيأت علمیغير الف( اعضاي 

وضعيت   

 استخدامي  
 جمع کل ساير رسمي پيماني قراردادي

نسبت اعضاي هيأت علمي به کل 

 اعضاي غير هيأت علمي

پست هاي سازماني نسبت 

 غير هيأت علمي

 تعداد

5212  77  1 2   -  17 
21%  20%  

5210   77    1    2    -        17 

5211   77   1    2    0        72 07% 27% 
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 تحول فرآيند ها

 در حال اجرامصوب) تاریخ تصویب( و  در دستور کار هيات/در دست بررسی ندارد/ هيچ اقدامی نشده نوع فرآیند

 برنامه راهبردي
و در حال  7/7/0071مصوب در تاریخ   

 اجرا

  در دست بررسی                   برنامه عملياتی

برنامه جامع نيروي 

 انسانی

 
 در دست بررسی                 

 

تبدیل نظام 

حسابداري نقدي 

 به تعهدي

  

 در حال اجرا 01/02/0071از تاریخ   

استقرار نظام 

ارزیابی درونی 

 موسسه 

 

 در دست بررسی                

 

 

 

 وضعيت دانشجويان )تعداد(

 جمع کل پسا دکتري دکتري تخصصی کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی مقطع  دوره            

 2002 - - 07 2170  - روزانه

 021 - - 1 021 - نوبت دوم و سایر دانشجویان

 7 - - - 7 - خارجی

 710/12 - - 102/10 710/1 - نسبت دانشجویان روزانه به کل

نسبت دانشجویان تحصيالت تکميلی به 

 کل
- 120/1 0 - -  

 

 وضعيت پژوهش، فناوري و همكاريهاي علمي بين المللي

 0072سال  0070سال  0071سال  موضوعات

 سرانه تعداد سرانه تعداد سرانه تعداد

 پژوهشیمقاله علمی 
   17/1 02 02/1 01 داخلی

  0 00/1 27 12/1 22 خارجی

طرحهاي تحقيقاتی  

 کاربردي تقاضا محور

    01   داخلی

    2   خارجی

بانک هاي اطالعاتی و 

 کتابخانه هاي مجازي

  0  0  0 داخلی

       خارجی

پتنت هاي علمی ثبت 

 شده

   10/1 02 01/1 2 داخلی

       خارجی

شرکت هاي دانش بنيان 

 فعال

با مشارکت 

 دانشگاه
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 وضعيت بودجه )ميليون ريال(

 )پيش بينی( 0072سال       0070سال  0071سال  موضوعات
 درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب

 %72 011 007111 012710 %70 011 011101 001007 %17 011 12000 71702 کل اعتبارات  هزینه اي مؤسسه                         

 %011 011 20201 20001 %00 011 01110 17001 %07 011 27002 21202 کل اعتبارات تملک

 %77 011 071001 211170 %72 011 007707 007100 %27 011 017217 02100 جمع اعتبارات تملک و هزینه اي

درآمد 

 اختصاصی

 %71 011 20221 00710 %71 011 2100 7207 %11 011 01011 02171 جمع کل درآمد اختصاصی
.ناشی از فعاليت هاي 0 

 پژوهشی 
0111 0111 01 00.0% 0001 0001  20% 02000 1770  07% 

 %01  00101 02172 %10  2110 1022 %22  2111 1771 . ناشی از فعاليت هاي آموزشی2
.  ناشی از  سایر فعاليت ها ) 0

اجاره فضاهاي کالبدي و  فروش 

 خدمات تخصصی و...(

2011 2011  21% 0170 2070  01% 1001 0102  00% 

هزینه هاي 

 تحقيقاتی
 %07  1770 02000 %20  0001 0001 %00.0  0111 0111 درآمد اختصاصیاز محل 

از محل درآمد عمومی) برنامه 

 تحقيقاتی مصوب مؤسسه(
011 011   00120 00120  00% 21111 21171  00% 

هزینه هاي  

 پرسنلی
 %20  27001 27001 %20  22200 22200 %21  22107 22107 پرسنلی )فصل اول(

 %22  00010 00010 %00  02027 02027 %00  21172 21172 خدمات قراردادي 

 %2  2070 2070 %2  2072 2072 %2  0110 0110 قراردادهاي جمعی

 %2  1020 1020 %1  1002 1002 %1  2102 2102 حق التدریس

       مستقل

مراکز رشد/ تعداد 

 واحدهاي فناور

با مشارکت 

 دانشگاه

  
0  0 

 

       مستقل

تعداد کل استنادهاي  مقاالت منتشر شده 

 در پایگاههاي معتبر به کل مقاالت

      

 

 

 

 

همکاریهاي علمی بين 

 (فرصت مطالعاتی)المللی 

فرصت 

 مطالعاتی

      

هيأت علمی 

 وابسته

      

ایرانيان 

متخصص 

 خارجی

      

ميزان گرنت 

بين المللی) 

 دالر(
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هزینه هاي 

 هيأت علمی
 %1.0  2012 2012 %2  2012 2012 %0  2211 2211 حق التحقيق

هزینه هاي 

 دانشجویی

 %2  2270 2270 %2.0  2270 2270 %2  0721 0721 فرهنگی

 %01  07127 07127 %07  07220 07220 %07  02210 02210 رفاهی

 %0  0112 0112 %0  700 700 %0  110 110 ورزشی
 

 وضعيت طرح هاي عمراني )پروژه هاي ناتمام(                                                                   

                                                               عنوان پروژه                                   رديف

 )طرح جامع عمراني مصوب(

درصد 

 پيشرفت

 فيزيکي

 

 مرجع تصويب
  

 

  اعتبار مصرف شده

 )به ميليون ريال(

 

مورد نياز جهت اعتبار 

 )به ميليون ريال( اتمام

%95 مطالعه و احداث دانشکده علوم پایه  5  22111 67552 سازمان برنامه و بودجه کشور 

%67 احداث و تجهیز سلف سرویس          3  
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 
07024 74101 

%26 احداث و تجهیز دانشکده کشاورزی    2 بودجه کشورسازمان برنامه و    2667 72111 

محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی    0  41%  - 21410 سازمان برنامه و بودجه کشور 

5 
خرید تجهیزات  تعمیرات اساسی و

 آموزشی و کمک آموزشی
05% 

 سازمان برنامه و بودجه کشور
27462 - 
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 وضعيت مركز آموزش عالي آبادهي خالصه 

                                                                 ) فرم ويژه موسسه هاي آموزشي(   مرکز آموزش عالي آبادهخالصه ي وضعيت مؤسسه             

                                                                  هيأت امنا 53/40/16ارائه شده به نشست مورخ                                                5212تاريخ تأسيس:   

 51/42/16:  تاريخ گزارش

 تاريخ آخرين جلسه با اعضاي حقيقي تاريخ آخرين جلسه هيأت امنا تاريخ صدور حکم نام مسؤل مؤسسه

  50/53/11 1/54/12 دکتر محسن حاتمي

 وضعيت ساختاري

 معاونتها ساختار
هاي گروه

 آموزشی 

تعداد 

پژوهشکده/مرکز 

 تحقيقاتی

 تعداد اداره ها
تعداد آزمایشگاه و 

 کارگاه

سایر واحدها )ایستگاه، 

 رصد خانه(

               مصوب

        غيرمصوب

 

 وضعيت فضاي كالبدي) متر مربع(

مساحت کل 

 )عرصه(
  

مساحت 

 اعيانی موجود
  

مساحت 

 فضاهاي سبز
  

 سرانه فضاهاي

ورزشی و فوق 

 برنامه دانشجویان
  

سرانه فضاي 

آموزشی به کل 

 دانشجویان
  

 سرانه فضاي خوابگاهی

 اجاره اي موسسه

2011 0011 011     

 

   (وضعيت منابع انساني) هيأت علمي

 الف( اعضاي هيأت علمی

 جمع استاد دانشيار استادیار مربی مرتبه       
ل به کنسبت استادان و دانشياران 

 اعضاي هيأت علمی

نسبت دانشجو به اعضاي هيأت 

 علمی

 تعداد/نسبت
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   (هيأت علميغير وضعيت منابع انساني) 

 هيأت علمیغير الف( اعضاي 

وضعيت   

 استخدامي  
 جمع کل ساير رسمي پيماني قراردادي

نسبت اعضاي هيأت علمي به کل 

 علمياعضاي غير هيأت 

نسبت پست هاي سازماني غير 

 هيأت علمي

 تعداد

5212 2 
    

  2 

    
5210 2    2 

5211 0    0   

 

 تحول فرآيند ها

 مصوب) تاریخ تصویب( و در حال اجرا در دستور کار هيات/در دست بررسی ندارد/ هيچ اقدامی نشده نوع فرآیند

(53/53/10مصوب   )   برنامه راهبردي  

    برنامه عملياتی

برنامه جامع نيروي 

 انسانی

  
 

تبدیل نظام 

حسابداري نقدي 

 به تعهدي

  

 درحال اجرا

استقرار نظام 

ارزیابی درونی 

 موسسه 

  

 

 

 

 وضعيت دانشجويان )تعداد(

 جمع کل پسا دکتري دکتري تخصصی کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی مقطع  دوره            

       روزانه

       نوبت دوم و سایر دانشجویان

       خارجی

       نسبت دانشجویان روزانه به کل

نسبت دانشجویان تحصيالت تکميلی به 

 کل
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 وضعيت پژوهش، فناوري و همكاريهاي علمي بين المللي

 0072سال  0070سال  0071سال  موضوعات

 سرانه تعداد سرانه تعداد سرانه تعداد

 مقاله علمی پژوهشی
       داخلی

       خارجی

طرحهاي تحقيقاتی  

 کاربردي تقاضا محور

       داخلی

       خارجی

بانک هاي اطالعاتی و 

 کتابخانه هاي مجازي

       داخلی

       خارجی

پتنت هاي علمی ثبت 

 شده

       داخلی

       خارجی

شرکت هاي دانش بنيان 

 فعال

مشارکت با 

 دانشگاه

      

       مستقل

مراکز رشد/ تعداد 

 واحدهاي فناور

با مشارکت 

 دانشگاه

      

       مستقل

تعداد کل استنادهاي  مقاالت منتشر شده 

 در پایگاههاي معتبر به کل مقاالت

      

 

 

 

 

همکاریهاي علمی بين 

 (فرصت مطالعاتی)المللی 

فرصت 

 مطالعاتی

      

علمی هيأت 

 وابسته

      

ایرانيان 

متخصص 

 خارجی

      

ميزان گرنت 

بين المللی) 

 دالر(
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 وضعيت بودجه )ميليون ريال(

 0072سال  0070سال  0071سال  موضوعات
 درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب

    01700 27.07 011 2712 01001 22.21 011 2001 1711 کل اعتبارات  هزینه اي مؤسسه                         

    1701 017 011 017 011 27.1 011 2110 0077 کل اعتبارات تملک

    00170   0100 00101   1707 02277 جمع اعتبارات تملک و هزینه اي

درآمد 

 اختصاصی

             جمع کل درآمد اختصاصی

             .ناشی از فعاليت هاي پژوهشی 0 

             . ناشی از فعاليت هاي آموزشی2
.  ناشی از  سایر فعاليت ها ) اجاره 0

فضاهاي کالبدي و  فروش خدمات 

 تخصصی و...(

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

هزینه هاي 

 تحقيقاتی
             محل درآمد اختصاصی از

از محل درآمد عمومی) برنامه 

 تحقيقاتی مصوب مؤسسه(
            

هزینه هاي  

 پرسنلی
       0120 01720   077 110 پرسنلی )فصل اول(

       0001 0001   0221 0221 خدمات قراردادي 

             قراردادهاي جمعی

هزینه هاي 

 هيأت علمی

             التدریسحق 

       270 270   221 221 حق التحقيق

هزینه هاي 

 دانشجویی

             فرهنگی

             رفاهی

             ورزشی

 

 وضعيت طرح هاي عمراني )پروژه هاي ناتمام( 

رد

 يف

  عنوان پروژه

) طرح جامع عمراني 

 مصوب(

درصد 

پيشرفت 

 فيزيکي

   مرجع تصويب

اعتبار 

مصرف 

 شده

اعتبار مورد 

نياز جهت 

 اتمام

5 
ساختمان اصلی مرکز آموزش 

 عالی آباده
05% 

موافقت نامه تملک دارايی سرمايه ای برنامه پنجم ملی استانی 

 25111 %555  35564003شماره طرح 

3 
            

2 
            

0             
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وضعيت مركز آموزش عالي استهبان ي خالصه  
 

                          5214تاريخ تأسيس:             ) فرم ويژه موسسه هاي آموزشي( مرکز آموزش عالي استهبانخالصه ي وضعيت مؤسسه 

 33/42/5216تاريخ گزارش                                                       هيأت امنا      53/40/5216ارائه شده به نشست مورخ 
 

 :نام مسؤل مؤسسه

دکتر محمدرضا جعفرزاده 

 شيرازي

 :تاريخ صدور حکم

42/41/5211 

 :تاريخ آخرين جلسه هيأت امنا

33/43/5211 
 تاريخ آخرين جلسه با اعضاي حقيقي

 

 وضعيت ساختاري

 معاونتها ساختار
هاي گروه

 آموزشی 

تعداد 

پژوهشکده/مرکز 

 تحقيقاتی

 تعداد اداره ها
تعداد آزمایشگاه و 

 کارگاه

سایر واحدها )ایستگاه، 

 رصد خانه(

 -   -  02  -  -  1 2  مصوب

 - - - - - - - غيرمصوب
 

 وضعيت فضاي كالبدي) متر مربع(

مساحت کل 

 )عرصه(
  

مساحت 

 اعيانی موجود
  

مساحت 

 فضاهاي سبز
  

سرانه فضاهاي 

ورزشی و فوق 

 برنامه دانشجویان
  

سرانه فضاي 

آموزشی به کل 

 دانشجویان
  

 سرانه فضاي خوابگاهی

 اجاره اي موسسه

71/2711 0002 - - - - - 
 

   (وضعيت منابع انساني) هيأت علمي

 الف( اعضاي هيأت علمی

 جمع استاد دانشيار استادیار مربی مرتبه       
نسبت استادان و دانشياران به کل 

 اعضاي هيأت علمی

نسبت دانشجو به اعضاي هيأت 

 علمی

 21 1 7 - - 7 - تعداد/نسبت

 هيأت علمی غير ( اعضايالف

وضعيت   

 استخدامي  
 جمع کل ساير رسمي پيماني قراردادي

نسبت اعضاي هيأت علمي به کل 

 اعضاي غير هيأت علمي

نسبت پست هاي سازماني غير 

 هيأت علمي

 تعداد

5212 2 - - 2 1 1 01/  07/1  

5210 7 - - 0 01 07/1 10/1  

5211 7 - - 0 01 12/1 10/1 
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 تحول فرآيند ها

 مصوب) تاریخ تصویب( و در حال اجرا در دستور کار هيات/در دست بررسی ندارد/ هيچ اقدامی نشده نوع فرآیند

 22/2/70 - - برنامه راهبردي

 - - - برنامه عملياتی

برنامه جامع نيروي 

 انسانی

- - - 

تبدیل نظام 

حسابداري نقدي 

 به تعهدي

- × - 

استقرار نظام 

ارزیابی درونی 

 موسسه 

- - - 

 

 وضعيت دانشجويان )تعداد(

 جمع کل پسا دکتري دکتري تخصصی کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی مقطع  دوره            

 011    011  روزانه

 00    00  نوبت دوم و سایر دانشجویان

 1    1  خارجی

 1/.72    72/1  نسبت دانشجویان روزانه به کل

نسبت دانشجویان تحصيالت تکميلی به 

 کل

 1    1 
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 وضعيت بودجه )ميليون ريال(

 0072سال  0070سال  0071سال  موضوعات
 درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب

 %77 %71 2277 00077 %72 %22 07011 00111 %71 %20 00217 02207 کل اعتبارات  هزینه اي مؤسسه                         

 %0 %01 10 2710 %1 %01 101 7111 %22 %00 0072 2771 کل اعتبارات تملک

 - - 2701 22011 - - 07701 21111 - - 01110 07117 جمع اعتبارات تملک و هزینه اي

 - - - 1010 - - 0701 0701 - - 0001 2107 جمع کل درآمد اختصاصی

 وضعيت پژوهش، فناوري و همكاريهاي علمي بين المللي

 0072سال  0070سال  0071سال  موضوعات

 سرانه تعداد سرانه تعداد سرانه تعداد

 مقاله علمی پژوهشی
    0   داخلی

    0  0 خارجی

طرحهاي تحقيقاتی  

 کاربردي تقاضا محور

    0   داخلی

       خارجی

بانک هاي اطالعاتی و 

 کتابخانه هاي مجازي

       داخلی

       خارجی

پتنت هاي علمی ثبت 

 شده

       داخلی

       خارجی

شرکت هاي دانش بنيان 

 فعال

با مشارکت 

 دانشگاه

      

       مستقل

مراکز رشد/ تعداد 

 واحدهاي فناور

با مشارکت 

 دانشگاه

      

       مستقل

تعداد کل استنادهاي  مقاالت منتشر شده 

 در پایگاههاي معتبر به کل مقاالت

  0    

 

 

 

 

همکاریهاي علمی بين 

فرصت )المللی 

 (مطالعاتی

فرصت 

 مطالعاتی

      

هيأت علمی 

 وابسته

      

ایرانيان 

متخصص 

 خارجی

      

ميزان گرنت 

بين المللی) 

 دالر(
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درآمد 

 اختصاصی

 - - - 120 - - - 011 - - - - .ناشی از فعاليت هاي پژوهشی 0 
. ناشی از فعاليت هاي آموزشی) 2

 و فرهنگی(
2107 701 011% 17% 012 011   2207    

.  ناشی از  سایر فعاليت ها ) 0

فضاهاي کالبدي و  فروش اجاره 

 خدمات تخصصی و...(

- 
- 

- 
- 

772 
0101 

- 
- 

0010 
- 

- 
- 

هزینه هاي 

 تحقيقاتی
 - - - - - - 21 - - - 711 - از محل درآمد اختصاصی

از محل درآمد عمومی) برنامه 

 تحقيقاتی مصوب مؤسسه(
- 0021 - - 2172 122 - - 2007 - - - 

هزینه هاي  

 پرسنلی
 - - - 0002 - - 0107 707 %02 %0/1 0011 027 اول(پرسنلی )فصل 

 - - 000 - - - 0122 - - - 1702 - خدمات قراردادي 

 - - - - - - 0227 - - - 207 - قراردادهاي جمعی

هزینه هاي 

 هيأت علمی

       -    022  حق التدریس

 - - 01 - - - 17 - - -  - حق التحقيق

هزینه هاي 

 دانشجویی

    202   211 277   271 - فرهنگی

    0101   0210 2111 %00 %02 0722 2170 رفاهی

    272   012 272   17 - ورزشی

 

 وضعيت طرح هاي عمراني )پروژه هاي ناتمام( 

 رديف
عنوان پروژه                                                                 

 ) طرح جامع عمراني مصوب(

درصد 

 پيشرفت

 فيزيکي

 اعتبار مصرف شده   مرجع تصويب
اعتبار مورد نياز 

 جهت اتمام

5 
   وزارت علوم   61   دانشگاه علوم پایه استهبان 

بودجه نفت 7710  

بودجه ملی  9762 میلیون ریال01111     
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 وضعيت مركز آموزش عالي اقليد ي خالصه

                                             5236تاريخ تأسيس:           ) فرم ويژه موسسه هاي آموزشي(آموزش عالي اقليدمرکز خالصه ي وضعيت مؤسسه 

 31/2/16تاريخ گزارش.             هيأت امنا                                                      53/40/16ارائه شده به نشست مورخ 

 مؤسسهنام مسؤل 

 دكتر محمدتقي حيدري
 تاريخ صدور حکم

33/3/5210 

 تاريخ آخرين جلسه هيأت امنا

53/53/11 
 تاريخ آخرين جلسه با اعضاي حقيقي

 

 وضعيت ساختاري

 معاونتها ساختار
هاي گروه

 آموزشی 

تعداد 

پژوهشکده/مرکز 

 تحقيقاتی

 تعداد اداره ها
تعداد آزمایشگاه و 

 کارگاه

)ایستگاه، سایر واحدها 

 رصد خانه(

      0 -   -  1  2 مصوب

   - - - - - غيرمصوب
 

 وضعيت فضاي كالبدي) متر مربع(

مساحت کل 

 )عرصه(
  

مساحت 

 اعيانی موجود
  

مساحت 

  فضاهاي سبز

سرانه فضاهاي ورزشی و 

  فوق برنامه دانشجویان

سرانه فضاي آموزشی 

  به کل دانشجویان

 سرانه فضاي خوابگاهی

 اجاره اي موسسه

27010 00071 2111 01/2  00/7   02/1  
 

 

 (وضعيت منابع انساني) هيأت علمي

 الف( اعضاي هيأت علمی

 جمع استاد دانشيار استادیار مربی مرتبه       
نسبت استادان و دانشياران به کل 

 اعضاي هيأت علمی

نسبت دانشجو به اعضاي هيأت 

 علمی

1و0 02  0 00  تعداد/نسبت  0 

 هيأت علمیغير الف( اعضاي 

وضعيت   

 استخدامي  
 جمع کل ساير رسمي پيماني قراردادي

نسبت اعضاي هيأت علمي به کل 

 اعضاي غير هيأت علمي

نسبت پست هاي سازماني غير 

 هيأت علمي

 تعداد

5212 7      
  7  

1و0 0   5210 01    01 

5211 01    01   
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 فرآيند هاتحول 

 مصوب) تاریخ تصویب( و در حال اجرا در دستور کار هيات/در دست بررسی ندارد/ هيچ اقدامی نشده نوع فرآیند

 *   برنامه راهبردي

   * برنامه عملياتی

    برنامه جامع نيروي انسانی

 *   تبدیل نظام حسابداري نقدي به تعهدي

 *   استقرار نظام ارزیابی درونی موسسه 
 

 وضعيت دانشجويان )تعداد(

 جمع کل پسا دکتري دکتري تخصصی کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی مقطع  دوره            

     277  روزانه

     21  نوبت دوم و سایر دانشجویان

     -  خارجی

     700/277  نسبت دانشجویان روزانه به کل

     -  نسبت دانشجویان تحصيالت تکميلی به کل
 

 وضعيت پژوهش، فناوري و همكاريهاي علمي بين المللي

 موضوعات
 0072سال  0070سال  0071سال 

 سرانه تعداد سرانه تعداد سرانه تعداد

 مقاله علمی پژوهشی
  -  0 - - داخلی

  -  00 - 01 خارجی

 طرحهاي تحقيقاتی کاربردي تقاضا محور 
  -  0 - - داخلی

  -  - - - خارجی

 بانک هاي اطالعاتی و کتابخانه هاي مجازي
  -  0  - داخلی

      - خارجی

 پتنت هاي علمی ثبت شده
      - داخلی

      - خارجی

 شرکت هاي دانش بنيان فعال
      - با مشارکت دانشگاه

      - مستقل

 مراکز رشد/ تعداد واحدهاي فناور
      - با مشارکت دانشگاه

      - مستقل
      - تعداد کل استنادهاي  مقاالت منتشر شده در پایگاههاي معتبر به کل مقاالت

 

 

 

 

 همکاریهاي علمی بين المللی )فرصت مطالعاتی(

      - فرصت مطالعاتی

      - هيأت علمی وابسته

      - ایرانيان متخصص خارجی
ميزان گرنت بين المللی) 

 دالر(

-      
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 )ميليون ريال(وضعيت بودجه 

 موضوعات

 5216سال  5211سال  5210سال 

 درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب  عملکرد مصوب

   %7012   31331 10.28 61.08 51010 35603 13.18 31.48 55316 34011 کل اعتبارات  هزينه اي مؤسسه               

   %0714   6610 1.18 24.68 5510 1106 1.18 51.48 141 2111 کل اعتبارات تملک

 4 %01111 4 26145 544.48 544.48 34663 25510 544.48 544.48 53531 30416 جمع اعتبارات تملک و هزينه اي

درآمد 

 اختصاصي

جمع کل درآمد 

 اختصاصي
3303 204 544.48 544.48 2541 4 544.48 4.48 0114 4 544.48   

.ناشي از فعاليت 5 

 هاي پژوهشي 
4 4 4.48 4.48 4 4 4.48 4.48 

034   
1.38 

  

.ناشي از فعاليت 3 

 هاي آموزشي 
3113 204 15.38 544.48 3036 4 13.58 4.48 

153   
51.68 

  
.  ناشي از  ساير 2

) اجاره فعاليت ها 

کالبدي و  فضاهاي 

فروش خدمات 

 تخصصي و...(

314 4 3.38 4.48 611 4 35.18 4.48 

2053   

11.58 

  

هزينه هاي 

 تحقيقاتي                  

از محل درآمد 

 اختصاصي
651 15 3.18 4.18 3115 4 3.48 4.48 

631   016%   
از محل درآمد 

) برنامه عمومي

تحقيقاتي مصوب 

 مؤسسه(

4 4 4.48 4.48 5313 153 2.38 2.58 

5122   511%   

هزينه هاي  

 پرسنلي 

پرسنلي )فصل 

 اول(
1340 0021 32.68 21.68 1135 0662 51.28 31.38 

54213   2211%   
خدمات  

 قراردادي
3111 3311 53.58 32.28 2266 1614 1.38 22.18 

6021   0612%   
قراردادهاي 

 جمعي
0231 5141 51.38 52.18 1215 116 51.18 1.18 

2311   0110%   

هزينه هاي 

 هيات علمي

 54.48 53.28 5611 0516 55.38 54.28 5231 3103 حق التدريس
0015   0016%   

 4.18 5.38 31 211 4.18 5.28 60 223 حق التحقيق
331   210%   

هزينه هاي 

 دانشجويي

 1.18 5.18 133 114 5.48 3.58 536 146 فرهنگي
5036   419%   

 52.08 54.08 3305 2103 54.18 53.28 5223 2430 رفاهي
3116   2212%   

 4.08 4.38 60 10 4.28 4.28 23 60 ورزشي
316   117%   
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 وضعيت طرح هاي عمراني )پروژه هاي ناتمام( 

 رديف
عنوان پروژه                                  ) طرح                                

 جامع عمراني مصوب(

درصد 

 پيشرفت

 فيزيکي

مرجع 

 تصويب
 اعتبار مصرف شده  

اعتبار 

مورد نياز 

جهت 

 اتمام

 احداث ساختمان آموزشی واحد کشاورزي منابع طبيعی اقليد 5
      

11119 

  

 يزات و ماشين آالتخرید تجه 3

      

2811 
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 فيروزآبادوضعيت مركزآموزش عالي  ي خالصه
 

                                            5213تاريخ تأسيس:          ) فرم ويژه موسسه هاي آموزشي( مرکز آموزش عالي فيروزآبادخالصه ي وضعيت مؤسسه  

 32/0/16هيأت امنا                                                                  تاريخ گزارش 53/40/16ارائه شده به نشست مورخ 

 نام مسؤل مؤسسه

 حيدرعلي مرداني فرد

 تاريخ صدور حکم

30/1/13 

 تاريخ آخرين جلسه هيأت امنا

50/53/11 

 تاريخ آخرين جلسه با اعضاي حقيقي

50/53/11 

 

 وضعيت ساختاري

 معاونتها ساختار
هاي گروه

 آموزشی 

تعداد 

پژوهشکده/مرکز 

 تحقيقاتی

 تعداد اداره ها
تعداد آزمایشگاه و 

 کارگاه

سایر واحدها )ایستگاه، 

 رصد خانه(

 -  -   02  0  -  -  2 مصوب

 - - - - - 0  غيرمصوب
 

 وضعيت فضاي كالبدي) متر مربع(

مساحت کل 

 )عرصه(
  

مساحت 

 اعيانی موجود
  

مساحت 

 فضاهاي سبز
  

سرانه فضاهاي 

ورزشی و فوق 

 برنامه دانشجویان
  

سرانه فضاي 

آموزشی به کل 

 دانشجویان
  

 سرانه فضاي خوابگاهی

 اجاره اي موسسه

001،111 021،111 2111 2.7 0.07 - 7.2 
 

 (وضعيت منابع انساني) هيأت علمي

 الف( اعضاي هيأت علمی

 جمع استاد دانشيار استادیار مربی مرتبه       
نسبت استادان و دانشياران به کل 

 اعضاي هيأت علمی

نسبت دانشجو به اعضاي هيأت 

 علمی

 70.2 - 2 - - 0 0 تعداد/نسبت

 هيأت علمیغير الف( اعضاي 

وضعيت   

 استخدامي  
 جمع کل ساير رسمي پيماني قراردادي

نسبت اعضاي هيأت علمي به کل 

 علمياعضاي غير هيأت 

نسبت پست هاي سازماني غير 

 هيأت علمي

 تعداد

5212 1 - - 2 2 

   
5210 0 - - 1 7 

5211 0 - - 0 01 .2  
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 تحول فرآيند ها

 مصوب) تاریخ تصویب( و در حال اجرا در دستور کار هيات/در دست بررسی ندارد/ هيچ اقدامی نشده نوع فرآیند

 21/7/70  دارد برنامه راهبردي

  در دستور کار هيات در حال تدوین برنامه عملياتی

برنامه جامع نيروي 

 انسانی

   در حال تدوین

تبدیل نظام 

حسابداري نقدي 

 به تعهدي

 0/0/71  دارد

استقرار نظام 

ارزیابی درونی 

 موسسه 

دارد/ در حال به 

 روزرسانی

  

 

 وضعيت دانشجويان )تعداد(

 جمع کل پسا دکتري دکتري تخصصی کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی مقطع  دوره            

 012    012  روزانه

 77    77  نوبت دوم و سایر دانشجویان

 1    1  خارجی

 77.7    77.7  نسبت دانشجویان روزانه به کل

نسبت دانشجویان تحصيالت تکميلی به 

 کل
 -    - 
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 علمي بين الملليوضعيت پژوهش، فناوري و همكاريهاي 

 0072سال  0070سال  0071سال  موضوعات

 سرانه تعداد سرانه تعداد سرانه تعداد

 مقاله علمی پژوهشی
   0 2 0.0 0 داخلی

  0 0 2 0 2 خارجی

طرحهاي تحقيقاتی  

 کاربردي تقاضا محور

     0.00 0 داخلی

       خارجی

بانک هاي اطالعاتی و 

 کتابخانه هاي مجازي

       داخلی

       خارجی

پتنت هاي علمی ثبت 

 شده

    2  2 داخلی

       خارجی

شرکت هاي دانش بنيان 

 فعال

با مشارکت 

 دانشگاه

      

       مستقل

مراکز رشد/ تعداد 

 واحدهاي فناور

با مشارکت 

 دانشگاه

      

       مستقل

تعداد کل استنادهاي  مقاالت منتشر شده 

 پایگاههاي معتبر به کل مقاالتدر 

2  1    

 

 

 

 

همکاریهاي علمی بين 

 (فرصت مطالعاتی)المللی 

فرصت 

 مطالعاتی

      

هيأت علمی 

 وابسته

      

ایرانيان 

متخصص 

 خارجی

      

ميزان گرنت 

بين المللی) 

 دالر(
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 وضعيت بودجه )ميليون ريال(

 0072سال  0070سال  0071سال  موضوعات
 درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب

  %71  02211 %07 %01 00121 00101 %12 %70 1711 01717 کل اعتبارات  هزینه اي مؤسسه                         

  %01  7171 %10 %12 7012 7012 %01 %20 0777 0077 تملک کل اعتبارات

  %011  20212 %011 %011 20101 21721 %011 %011 01720 01012 جمع اعتبارات تملک و هزینه اي

درآمد 

 اختصاصی

  %000  0000 %007 %011 2701 2021 %011 %011 2210 2210 جمع کل درآمد اختصاصی

  %1  1 %1 %1 1 1 %1 %1 1 1 .ناشی از فعاليت هاي پژوهشی 0 

  %001  2210 %70 %77 0701 0110 %011 %011 2210 2210 . ناشی از فعاليت هاي آموزشی2
.  ناشی از  سایر فعاليت ها ) 0

اجاره فضاهاي کالبدي و  فروش 

 خدمات تخصصی و...(

1 1 10 10 

110 
111 

20% 
27% 

171 
 

07% 
 

هزینه هاي 

 تحقيقاتی
  %02  2110 %00 %00 0217 0011 %01 %00 0711 0711 از محل درآمد اختصاصی

از محل درآمد عمومی) برنامه 

 تحقيقاتی مصوب مؤسسه(
1 1 1% 1% 711 0020 2% 7% 0170  00%  

هزینه هاي  

 پرسنلی
  %02  2270 %7 %20 0221 0010 %22 %27 2112 0002 پرسنلی )فصل اول(

  %20  0727 %02 %20 1711 2071 %21 %02 0700 0707 خدمات قراردادي 

  %0  000 %0 %20 010 0177 %00 %20 2172 2700 قراردادهاي جمعی

هزینه هاي 

 هيأت علمی

  %07  2100 %01 %0 2017 027 %0 %01 017 0211 حق التدریس

  %1  01 %1 %0 00 020 %0 %0 001 020 حق التحقيق

هاي هزینه 

 دانشجویی

  %0  211 %0 %0 10 77 %0 %0 00 77 فرهنگی

  %02  2111 %07 %1 2010 020 %0 %0 127 017 رفاهی

  %1  00 %1 %1 00 01 %1 %1 10 10 ورزشی

 

 وضعيت طرح هاي عمراني )پروژه هاي ناتمام( 

 رديف
عنوان پروژه                                                                 

 ) طرح جامع عمراني مصوب(

درصد 

 پيشرفت

 فيزيکي

 اعتبار مصرف شده   مرجع تصويب

اعتبار مورد 

نياز جهت 

 اتمام

   4791    سازمان برنامه و بودجه   تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آالت 5

3  -    -   -  -   -    - 

2  -    -  -   -   -    - 

0  -   -    -   -  -    - 
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 مجتمع آموزش عالي الرستاني وضعيت مؤسسه خالصه 
 

تاريخ تأسيس:                                                         خالصه وضعيت مجتمع آموزش عالي الرستان    ) فرم ويژه موسسه هاي آموزشي(

 هيأت امنا                                                                  تاريخ گزارش........ 53/40/16ارائه شده به نشست مورخ 

 نام مسؤل مؤسسه: 

 محمدعلي باقري

 تاريخ صدور حکم:

 31/53/13 

 تاريخ آخرين جلسه هيأت امنا:

53/11 
 تاريخ آخرين جلسه با اعضاي حقيقي

 

 وضعيت ساختاري

 معاونتها ساختار
های گروه

 آموزشی 

تعداد پژوهشکده/مرکز 

 تحقیقاتی
 تعداد اداره ها

تعداد آزمایشگاه و 

 کارگاه

سایر واحدها )ایستگاه، 

 رصد خانه(

     01  1   1 2  2  مصوب

        غیرمصوب
 

 وضعيت فضاي کالبدي) متر مربع(

مساحت کل 

 )عرصه(

  

 مساحت اعیانی موجود

  

مساحت 

فضاهای 

  سبز

فضاهای سرانه 

ورزشی و فوق 

  برنامه دانشجویان

سرانه فضای 

آموزشی به کل 

  دانشجویان

 سرانه فضای خوابگاهی

 اجاره ای موسسه

25111 
5711 

 9411ها: با احتساب خوابگاه
01111 4 011 1 612 

 507کل دانشجویان:   

 247ساکنین خوابگاه:    

 وضعيت منابع انساني) هيأت علمي(

 هیأت علمی الف( اعضای

 جمع استاد دانشیار استادیار مربی مرتبه
نسبت استادان و دانشیاران به کل 

 اعضای هیأت علمی

نسبت دانشجو به اعضای هیأت 

 علمی

 65 1 7   7  تعداد/نسبت

 الف( اعضای غیر هیأت علمی

وضعيت   

 استخدامي  
 جمع کل ساير رسمي پيماني قراردادي

علمي به کل نسبت اعضاي هيأت 

 اعضاي غير هيأت علمي

نسبت پست هاي سازماني غير 

 هيأت علمي

 تعداد

5212 5       5 

    
5210 6    6 

5211 2    2   
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 تحول فرآيند ها

 مصوب) تاریخ تصویب( و در حال اجرا در دستور کار هیات/در دست بررسی ندارد/ هیچ اقدامی نشده نوع فرآیند

 مصوب  دارد برنامه راهبردی

 مصوب  دارد برنامه عملیاتی

برنامه جامع نیروی 

 انسانی

   ندارد

تبدیل نظام 

حسابداری نقدی به 

 تعهدی

   دارد

استقرار نظام 

ارزیابی درونی 

 موسسه 

   ندارد

 

 وضعيت دانشجويان )تعداد(

 جمع کل پسا دکتری دکتری تخصصی کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی مقطع  دوره

 501    501  روزانه

 7    7  نوبت دوم و سایر دانشجویان

       خارجی

 5/97    5/97  نسبت دانشجویان روزانه به کل

نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به 

 کل
      

 

 وضعيت پژوهش، فناوري و همکاريهاي علمي بين المللي

 0496سال  0495سال  0497سال  موضوعات

 سرانه تعداد سرانه تعداد سرانه تعداد

 مقاله علمی پژوهشی
       داخلی

 /.25 2 0 5 /2 0 خارجی

طرحهای تحقیقاتی  

 کاربردی تقاضا محور

       داخلی

       خارجی

بانک های اطالعاتی و 

 کتابخانه های مجازی

       داخلی

       خارجی

 پتنت های علمی ثبت شده
       داخلی

       خارجی
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 وضعيت بودجه )ميليون ريال(

 0496سال  0495سال  0497سال  موضوعات

 درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب

  27  24062 62 64 05729 06291 26 29 00277 04407 کل اعتبارات  هزینه ای مؤسسه                         

  22  6627 47 42 9576 9576 27 20 4599 4599 کل اعتبارات تملک

  011  29770 011 011 25725 25746 011 011 07772 06902 هزینه ایجمع اعتبارات تملک و 

درآمد 

 اختصاصی

  011  4711 011 011 7041 2511 011 011 2972 0211 جمع کل درآمد اختصاصی

  5  211 1 1 1 1 1 1 1 1 .ناشی از فعالیت های پژوهشی 0 

  27  911 09 21 221 511 1 1 1 1 . ناشی از فعالیت های آموزشی2
.  ناشی از  سایر فعالیت ها ) اجاره 4

فضاهای کالبدی و  فروش خدمات 

 تخصصی و...(

0211 
    

2972   011 
 

011 2111 
 

4461 71 
 

70 2211 
 

20 
 

  5  0160 1 1 1 1 4 - 412 - از محل درآمد اختصاصی

شرکت های دانش بنیان 

 فعال

با مشارکت 

 دانشگاه

  0 2./ 0 02/ 

       مستقل

مراکز رشد/ تعداد 

 واحدهای فناور

با مشارکت 

 دانشگاه

  0 2./ 0 02/ 

       مستقل

تعداد کل استنادهای  مقاالت منتشر شده در 

 پایگاههای معتبر به کل مقاالت

  2 7./   

 

 

 

 

همکاریهای علمی بین 

 المللی )فرصت مطالعاتی(

فرصت 

 مطالعاتی

      

هیأت علمی 

 وابسته

      

ایرانیان 

متخصص 

 خارجی

      

میزان گرنت 

بین المللی) 

 دالر(

      



41 
 

هزینه های 

 تحقیقاتی

از محل درآمد عمومی) برنامه 

 تحقیقاتی مصوب مؤسسه(
- 502 - 7 0776   0776                       9 9 2771  04  

هزینه های  

 پرسنلی
  24  5115 26 22 7245 7551 75 - 5657 - پرسنلی )فصل اول(

  2  0509 2 7 0124 0420 2 - 770 - خدمات قراردادی 

  02  2627 04 07 2192 2425 05 - 0720 - قراردادهای جمعی

هزینه های 

 علمیهیأت 

  01  2411 04 02 0971 2111 7 - 0141 - حق التدریس

  1  007 1 1 25 99 1 - 1 - حق التحقیق

هزینه های 

 دانشجویی

  4  620 2 2 472 495 0 - 077 - فرهنگی

  26  5642 29 22 7566 7219 02 - 2199 - رفاهی

  0  296 0 0 072 092 1 - 51 - ورزشی

 

 وضعيت طرح هاي عمراني )پروژه هاي ناتمام( 

 رديف
 عنوان پروژه

 ) طرح جامع عمراني مصوب(

درصد 

 پيشرفت

 فيزيکي

 اعتبار مصرف شده   مرجع تصويب

اعتبار مورد 

نياز جهت 

 اتمام

5 
           

3 
            

2 
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وضعيت موسسه مركز آموزش عالي المرد ي خالصه  

                     تاريخ تأسيس:                                                   ) فرم ويژه موسسه هاي آموزشي(    وضعيت مرکز آموزش عالي المردخالصه ي 

 گزارش........هيأت امنا                                                                  تاريخ  53/40/16ارائه شده به نشست مورخ 

: دکتر علي نام مسؤل مؤسسه

 تيزرو
 تاريخ آخرين جلسه با اعضاي حقيقي 50/53/11: تاريخ آخرين جلسه هيأت امنا 46/12: تاريخ صدور حکم

 

 وضعيت ساختاري

 هاي آموزشی گروه معاونتها ساختار

تعداد 

پژوهشکده/مرکز 

 تحقيقاتی

 تعداد اداره ها
تعداد آزمایشگاه و 

 کارگاه

سایر واحدها )ایستگاه، 

 رصد خانه(

              2 مصوب

        غيرمصوب
 

 وضعيت فضاي كالبدي) متر مربع(

مساحت کل 

 )عرصه(
  

مساحت اعيانی 

 موجود
  

مساحت فضاهاي 

 سبز
  

سرانه فضاهاي 

ورزشی و فوق 

 برنامه دانشجویان
  

سرانه فضاي 

آموزشی به کل 

 دانشجویان
  

 خوابگاهیسرانه فضاي 

 اجاره اي موسسه

هکتار  0

 پردیس

متر  0111

      استيجاري
 

 (وضعيت منابع انساني) هيأت علمي

 الف( اعضاي هيأت علمی

 جمع استاد دانشيار استادیار مربی مرتبه       
نسبت استادان و دانشياران به کل 

 اعضاي هيأت علمی

نسبت دانشجو به اعضاي هيأت 

 علمی

0به  11 1 0   1 0 تعداد/نسبت  

 

 (هيأت علميغير وضعيت منابع انساني) 

وضعيت   

 استخدامي  
 جمع کل ساير رسمي پيماني قراردادي

نسبت اعضاي هيأت علمي به کل 

 اعضاي غير هيأت علمي

نسبت پست هاي سازماني 

 غير هيأت علمي

 تعداد

5393 7   
)شرکتی( 2  00  

    
 00 )شرکتی( 7   1 5394

  220/1 00 )شرکتی( 7   1 5391

  00/1 02 )شرکتی( 7 0  1 5396 
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 تحول فرآيند ها

در دستور کار هيات/در دست  ندارد/ هيچ اقدامی نشده نوع فرآیند

 بررسی

 مصوب) تاریخ تصویب( و در حال اجرا

 71 01/02مصوب هيات امناء    برنامه راهبردي

  دست تدویندر   برنامه عملياتی

  در دست تدوین  برنامه جامع نيروي انسانی

تبدیل نظام حسابداري 

 نقدي به تعهدي

 
 انجام شده است 

استقرار نظام ارزیابی درونی 

 موسسه 

   

 

 وضعيت دانشجويان )تعداد(

 جمع کل پسا دکتري دکتري تخصصی کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی مقطع  دوره            

     117  روزانه

     00  نوبت دوم و سایر دانشجویان

       خارجی

       نسبت دانشجویان روزانه به کل

نسبت دانشجویان تحصيالت تکميلی به 

 کل

      

 

 وضعيت پژوهش، فناوري و همكاريهاي علمي بين المللي

 0072سال  0070سال  0071سال  موضوعات

 سرانه تعداد سرانه تعداد سرانه تعداد

 مقاله علمی پژوهشی
    0  0 داخلی

    0  1 خارجی

طرحهاي تحقيقاتی  

 کاربردي تقاضا محور

       داخلی

       خارجی

بانک هاي اطالعاتی و 

 کتابخانه هاي مجازي

       داخلی

       خارجی

پتنت هاي علمی ثبت 

 شده

       داخلی

       خارجی

بنيان شرکت هاي دانش 

 فعال

با مشارکت 

 دانشگاه

      

       مستقل

مراکز رشد/ تعداد 

 واحدهاي فناور

با مشارکت 

 دانشگاه

      

       مستقل
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 وضعيت بودجه )ميليون ريال(

 0072سال  0070سال  0071سال  موضوعات
 درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب

    00112   02222 00211   7120 01002 کل اعتبارات  هزینه اي مؤسسه                         

    2271   1 7012   270 0077 کل اعتبارات تملک

             جمع اعتبارات تملک و هزینه اي

درآمد 

 اختصاصی

    0001   2020 2201   0721 0721 جمع کل درآمد اختصاصی

    112   020 012   1 1 .ناشی از فعاليت هاي پژوهشی 0 

    0112   0700 0700   0721 0721 . ناشی از فعاليت هاي آموزشی2
.  ناشی از  سایر فعاليت ها ) اجاره 0

فضاهاي کالبدي و  فروش خدمات 

 تخصصی و...(

1 
1 

 
 

770 
227 

 
 

0112 
 

 
 

هاي هزینه 

 تحقيقاتی
    020   201 201   071 071 از محل درآمد اختصاصی

از محل درآمد عمومی) برنامه 

 تحقيقاتی مصوب مؤسسه(
727 002   0020 0020   0711    

هزینه هاي  

 پرسنلی
    0111   0111 0111   0007 0001 پرسنلی )فصل اول(

    0002   2712 2712   2021 2077 خدمات قراردادي 

    2071   0721 0110   0701 0107 قراردادهاي جمعی

هزینه هاي 

 هيأت علمی

    700   101 101   770 111 حق التدریس

    010   020 020   00 01 حق التحقيق

هزینه هاي 

 دانشجویی

    27   00 00   02 10 فرهنگی

    2170   0101 0772   0720 0722 رفاهی

    22   01 01   02 00 ورزشی

 

تعداد کل استنادهاي  مقاالت منتشر شده 

 در پایگاههاي معتبر به کل مقاالت

      

 

 

 

 

همکاریهاي علمی بين 

فرصت )المللی 

 (مطالعاتی

فرصت 

 مطالعاتی

      

هيأت علمی 

 وابسته

      

ایرانيان 

متخصص 

 خارجی

      

ميزان گرنت 

بين المللی) 

 دالر(
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 وضعيت طرح هاي عمراني )پروژه هاي ناتمام( 

 رديف
عنوان پروژه                                                                 

 ) طرح جامع عمراني مصوب(

درصد 

 پيشرفت

 فيزيکي

 اعتبار مصرف شده   مرجع تصويب

اعتبار مورد 

نياز جهت 

 اتمام

5 
            

3 
            

2 
            

0 
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 وضعيت مركز آموزش عالي ممسنيي خالصه 

              ) فرم ويژه موسسه هاي آموزشي(  مرکزآموزش عالي ممسنيخالصه ي وضعيت مؤسسه 

 34/42/16تاريخ گزارش                 هيأت امنا     53/0/16ارائه شده به نشست مورخ                   5233تاريخ تأسيس:   

 :دکترفرهادبراتينام مسؤل مؤسسه
تاريخ صدور 

 51/45/15:حکم
 33/43/11:تاريخ آخرين جلسه هيأت امنا

تاريخ آخرين جلسه با 

 اعضاي حقيقي

 وضعيت ساختاري

 ساختار
تعداد 

 امعاونته

تعداد 

 مديريتها 
 آموزشکده تعداد تعداد دانشکده/پژوهشکده

تعداد گروههاي 

 آموزشي/پژوهشي
 ساير مراکز وابسته

   4  3  4  4  6   3 مصوب

    4 4  4   4 4  4  غير مصوب

 وضعيت فضاي کالبدي) متر مربع(

مساحت 

 کل )عرصه(

مساحت 

اعياني 

 موجود

مساحت فضاهاي 

 سبز

سرانه فضاهاي ورزشي و فوق 

 برنامه دانشجويان

به کل سرانه فضاي آموزشي 

 دانشجويان
 سرانه فضاهاي خوابگاهي

2344   2244  144  3  6.12 
 اجاره اي موسسه 

 4 51.50  

 وضعيت منابع انساني) هيأت علمي و غير هيأت علمي(

 الف( اعضاي هيأت علمي

 جمع استاد دانشيار استاديار مربي مرتبه       

نسبت استادان 

و دانشياران به 

کل اعضاي 

 علميهيأت 

نسبت 

دانشجو به 

اعضاي 

 هيأت علمي

 تعداد/نسبت

1  1   1 

 4  3 

 1 51.5  

 ب( اعضاي غير هيأت علمي

 جمع کل ساير رسمي پيماني قراردادي وضعيت استخدامي    

نسبت اعضاي 

هيأت علمي به 

کل اعضاي 

غير هيأت 

 علمي

نسبت پست 

هاي سازماني  

اعضاء هيات 

علمي به غير 

 علميهيأت 

 تعداد 

5393  5 4  4   4  5 

4.31    5394 5  4  5   4 3  

5391 1  4  5   4  3 
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 تحول فرآيند ها

 نوع فرآيند

 وضعيت مصوبه هيات امنا

 در دستور کار هيات/در دست بررسي ندارد/ هيچ اقدامي نشده
مصوب) تاريخ تصويب( و در 

 حال اجرا

 مصوب 4 4 برنامه راهبردي

 1 دردست بررسي 4 برنامه عملياتي

 1 دردست بررسي 4 برنامه جامع نيروي انساني

تبديل نظام حسابداري نقدي به 

 تعهدي
  درحال اجرا    4    4 

 4 4 استقرار نظام ارزيابي دروني موسسه 
ازطريق دانشگاه شيراز 

 انجام ميگيرد

 وضعيت دانشجويان )تعداد(

            

  مقطع

 دوره

 جمع کل پسا دکتري دکتري تخصصي کارشناسي ارشد کارشناسي کارداني

 545 4  4   4  4 545 روزانه

نوبت دوم و 

ساير 

 دانشجويان

51  
 4 4  

4   4 51  

 4  4  4   4 4  4  خارجي

نسبت 

دانشجويان 

روزانه به 

 کل

4.31  

 4  4 

4  4  

556  
نسبت 

دانشجويان 

تحصيالت 

 4      تکميلي به کل
4  

    
 

 وضعيت پژوهش، فناوري و همکاريهاي علمي بين المللي

 موضوعات
 16سال  11سال  10سال 

 سرانه تعداد سرانه تعداد سرانه تعداد

مقاله علمي 

 پژوهشي

 115 0  215  5 3 0 داخلي

 4  1   1 4  4   4 خارجي

طرحهاي  

تحقيقاتي 

کاربردي 

 تقاضا محور

 4 1 1  4  4.1 5 داخلي

 4  1  1  4  4  4  خارجي

بانک هاي 

اطالعاتي و 

   0    5      5 داخلي

 4  خارجي
    

 4 
   1   
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کتابخانه هاي 

 مجازي

پتنت هاي 

علمي ثبت 

 شده

 4  1  1   4 4  4  داخلي

 4  1   1 4  4  4  خارجي

شرکت هاي 

دانش بنيان 

 فعال

با 

مشارکت 

 دانشگاه
  4    

    
 4 

   1   

   1     4        4   مستقل

مراکز رشد/ 

تعداد 

واحدهاي 

 فناور

با 

مشارکت 

 دانشگاه

 4 

    
 4 

   1   

        4   مستقل
4  

   1   
تعداد کل استنادهاي  

مقاالت منتشر شده در 

پايگاههاي معتبر به کل 

 مقاالت

  4    

    

4    

   1   

همکاريهاي 

علمي بين 

 المللي

فرصت 

 مطالعاتي
4 

    

 4 

   1   
هيأت 

علمي 

 وابسته

 4 

    
  

   1   

 ايرانيان

متخصص 

 خارجي

 4 

    

 4 

  1    
ميزان 

گرنت 

بين 

المللي) 

 دالر(

 4  4  4  4 

1  

 4 

 

 وضعيت بودجه )ميليون ريال(

 موضوعات

 5211سال  5210سال  5212سال 

 درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب  عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب

کل اعتبارات  هزينه اي           

 مؤسسه               
50686 9190 67508 8750 56878 52761 14550 96538 54592  42546 

  

 11.10  34113 2.63 01.33 040 50243 53.3 2651 5041 6561 کل اعتبارات تملک
  

جمع اعتبارات تملک و هزينه 

 اي
53311 54111 544 544 25536 55561 544 544 21463  544 

  

درآمد 

 اختصاصي

جمع کل درآمد 

 اختصاصي
5333 334 50.26 3.31 0331 261 31.40 2.03 6515  02.03 

  

.ناشي از 5 

فعاليت هاي 

 پژوهشي 

33 4 4.51 4 24 4 4.51 4 11  4.1 
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. ناشي از 3

فعاليت هاي 

 آموزشي

614 544 1.53 5.40 314 261 1.42 2.03 104  6.6 

  

.  ناشي از  ساير 2

فعاليت ها ) 

اجاره فضاهاي 

کالبدي و  

فروش خدمات 

 تخصصي و...(

5514 535 1.46 5.36 2201 4 51.3 4 1316  21.40 

  

هزينه هاي 

 تحقيقاتي                  

از محل درآمد 

 اختصاصي
4 335 4 3.2 111 251 0.6 3.16 111  6.33 

  

از محل درآمد 

عمومي) برنامه 

تحقيقاتي مصوب 

 مؤسسه(

5351 313 50.23 3.33 330 321 1.32 0.31 2502  33.50 

  

هزينه هاي  

 پرسنلي 

پرسنلي )فصل 

 اول(
5466 161 3.0 54 5214 5112 3.33 56.01 3534  51.26 

  

خدمات  

 قراردادي
231 266 3.1 2.3 3512 5012 53.31 52.63 5664  55.61 

  

قراردادهاي 

 جمعي
3131 3314 34.2 24.53 5111 3133 55.33 30.40 2441  35.51 

  

هزينه هاي 

 هيأت علمي

 2.66  134 0.41 2.41 021 133 0.3 5.11 065 314 حق التدريس
  

 4.16  34 4.1 4.1 11 11 4.13 4.02 14 11 حق التحقيق
  

هزينه هاي 

 دانشجويي

 2.1  111 2.61 4.11 216 544 4.3 4.63 33 36 فرهنگي
  

 53.60  3606 53.11 1.1 3432 5656 51.11 34.31 5123 3603 رفاهي
  

 5.55  513 5 4.31 543 503 4.2 4.62 31 34 ورزشي

  
 

 اعتبار مورد نياز جهت اتمام اعتبار مصرف شده مرجع تصويب درصد پيشرفت فيزيکي عنوان پروژه        ) طرح جامع عمراني مصوب( رديف

  فاقد طرح جامع عمرانی مصوب میباشد 5
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طبيعي داراب دانشكده كشاورزي و منابعخالصه ي وضعيت مؤسسه   

   شي(  ) فرم ويژه موسسه هاي آموز    دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي دارابخالصه ي وضعيت مؤسسه 

 04/23/96هيأت امنا                  تاريخ گزارش 50/24/96ارائه شده به نشست مورخ     5361تاريخ تأسيس:  

:دکترمهدي نام مسؤل مؤسسه

 نجفي قيري

تاريخ صدور 

 53/43/12:حکم
 31/55/10:تاريخ آخرين جلسه هيأت امنا

تاريخ آخرين جلسه با 

 اعضاي حقيقي

 وضعيت ساختاري

 ساختار
تعداد 

 امعاونته

تعداد 

 مديريتها 
 تعداد آموزشکده تعداد دانشکده/پژوهشکده

تعداد گروههاي 

 آموزشي/پژوهشي
 ساير مراکز وابسته

ایستگاه 0 7   4 5  3   5 مصوب     

    4 3  4  4   5  5 مصوبغير 

 وضعيت فضاي کالبدي) متر مربع(

مساحت 

 کل )عرصه(

مساحت 

اعياني 

 موجود

مساحت فضاهاي 

 سبز

سرانه فضاهاي ورزشي و فوق برنامه 

 دانشجويان

سرانه فضاي آموزشي به کل 

 دانشجويان
 سرانه فضاهاي خوابگاهي

هکتار021 هکتار55   53444     55.13 

اتاق اساتيد -شامل کالسها1514 

آزمايشگاهها -ومديران گروهها

رمرکز کامپيوت–کتابخانه -وکارگاهها  

 موسسه 
اجاره 

 اي

 54.35   

 وضعيت منابع انساني) هيأت علمي و غير هيأت علمي(

 الف( اعضاي هيأت علمي

 جمع استاد دانشيار استاديار مربي مرتبه       

نسبت استادان و 

دانشياران به کل 

اعضاي هيأت 

 علمي

نسبت 

دانشجو 

به 

اعضاي 

هيأت 

 علمي

 تعداد/نسبت

5   11  3 

 4  51 

 1.16 7.95  

 ب( اعضاي غير هيأت علمي

 جمع کل ساير رسمي پيماني قراردادي وضعيت استخدامي    

نسبت اعضاي 

هيأت علمي به 

کل اعضاي غير 

 هيأت علمي

نسبت 

پست 

هاي 

 سازماني

هيات 

 علمي به

غير 

هيأت 

 علمي

 تعداد 

5393  51 2   25  4  15 

4.05   4.33 5394 56  2  31   4  06 

5391  56  2 31   4 06  
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 تحول فرآيند ها

 نوع فرآيند

 وضعيت مصوبه هيات امنا

 در دستور کار هيات/در دست بررسي ندارد/ هيچ اقدامي نشده
مصوب) تاريخ تصويب( و 

 در حال اجرا

  1 4  *  برنامه راهبردي

 1  4   *  برنامه عملياتي

 1  4   *  برنامه جامع نيروي انساني

تبديل نظام حسابداري نقدي به 

 تعهدي
    درحال انجام         4        4  

استقرار نظام ارزيابي دروني 

 موسسه 
 4  4 

ازطريق دانشگاه  

 شيراز انجام ميگيرد

 وضعيت دانشجويان )تعداد(

            

  مقطع

 دوره

 جمع کل دکتريپسا  دکتري تخصصي کارشناسي ارشد کارشناسي کارداني

  4 4   4 24  511 4  روزانه

نوبت دوم و 

ساير 

 دانشجويان

4  
 4  4 

4   4 4  

 4  4   4 4   4 4  خارجي

نسبت 

دانشجويان 

روزانه به 

 کل

 4 

31.4    50.4  

4   4 

5  

نسبت 

دانشجويان 

تحصيالت 

  4.50     تکميلي به کل
4  

    

 بين الملليوضعيت پژوهش، فناوري و همکاريهاي علمي 

 موضوعات
 16سال  11سال  10سال 

 سرانه تعداد سرانه تعداد سرانه تعداد

مقاله علمي 

 پژوهشي

 014 25  212 74 3.5 04 داخلي

  4.1 01  0172 31  5.2 31 خارجي

طرحهاي  

تحقيقاتي 

کاربردي 

 تقاضا محور

 4  1   1 4  4   4 داخلي

 4  1  1  4  4   4 خارجي

بانک هاي 

اطالعاتي و 

کتابخانه هاي 

 مجازي

   0     5     5  داخلي

 4  خارجي
    

 4 
   1   

 4  1  1  5 4  4  داخلي
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پتنت هاي 

علمي ثبت 

 شده

 4  4  4  خارجي
 1  1 

4 

شرکت هاي 

دانش بنيان 

 فعال

با 

مشارکت 

 دانشگاه
  4    

    
 4 

  1    

   1    4         4   مستقل

مراکز رشد/ 

تعداد 

واحدهاي 

 فناور

با 

مشارکت 

 دانشگاه

 4 

    
 4 

   1   

   1    4         4   مستقل
تعداد کل استنادهاي  

مقاالت منتشر شده در 

پايگاههاي معتبر به کل 

 مقاالت

  4    

    

4    

  1   

همکاريهاي 

علمي بين 

 المللي

فرصت 

 مطالعاتي
4 

    
4 

  1   
هيأت 

علمي 

 وابسته

4  

    
 4 

   1   
ايرانيان 

متخصص 

 خارجي

 4 

    
 4 

   1   
ميزان 

گرنت 

بين 

المللي) 

 دالر(

 4  4  4  4 

 1 

 4 

 وضعيت بودجه )ميليون ريال(

 موضوعات

 5216سال  5211سال 5210سال 

 درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار درصد به کل اعتبار

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب  عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب

کل اعتبارات  هزينه اي           

 مؤسسه               
05335 26035 31.12 31.11 01041 01336 33.43 33.41 15331  33.13 

  

   51.03  54113 55.12 51.13 6524 54203 53.35 53.01 1414 1113 کل اعتبارات تملک
جمع اعتبارات تملک و هزينه 

 اي
01111 05115 544 544 11112 15056 544 544 63341  544 

  

درآمد 

 اختصاصي

جمع کل 

درآمد 

 اختصاصي

3133 3133 6.53 1.41 2615 3603 1.10 1.30 0211  3.03 

  
.ناشي از 5 

فعاليت هاي 

 پژوهشي 

11 11 4.33 4.36 521 61 4.33 4.50 311  4.12 

  
. ناشي از 3

فعاليت هاي 

 آموزشي

23 23 4.41 4.43 03 23 4.5 4.41 04  4.43 

  
.  ناشي از  2

ساير فعاليت 

ها ) اجاره 

فضاهاي 

3065 3065 1.33 6.1 2033 3115 1.21 1.6 0433  1.31 
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کالبدي و  

فروش 

خدمات 

 تخصصي و...(

هزينه هاي 

 تحقيقاتي                  

از محل 

درآمد 

 اختصاصي

5436 5561 3.1 2.51 134 351 5.33 4.03 2513  6.51 

  
از محل 

درآمد 

عمومي) 

برنامه 

تحقيقاتي 

مصوب 

 مؤسسه(

2161 3630 3.13 1.26 1421 0012 54.63 1.13 0232  3.01 

  

هزينه هاي  

 پرسنلي 

پرسنلي 

 )فصل اول(
32632 31436 16.03 63.16 33225 33313 11.16 63.01 25000  64.6 

  
خدمات  

 قراردادي
0033 0461 54.12 55.50 0341 0141 54.50 1.10 0211  3.0 

  
قراردادهاي 

 جمعي
5034 5313 2.1 2.1 5141 5622 2.11 2.6 5336  2.6 

  

هزينه هاي 

 هيأت علمي

   3.56  5534 3.3 5.11 5433 314 5.13 3.42 615 314 حق التدريس
   5.13  131 5.23 5.11 633 101 5.43 4.33 211 201 حق التحقيق

هزينه هاي 

 دانشجويي

   5.3  631 4.21 4.3 563 234 4.01 4.32 534 214 فرهنگي

   1.46  2664 1.43 6.5 2532 3310 6.23 1.1 3233 2514 رفاهي
   4.33  501 4.51 4.05 31 511 4.51 4.56 16 14 ورزشي

 وضعيت طرح هاي عمراني )پروژه هاي ناتمام( 

 رديف
عنوان پروژه                                                                 

 ) طرح جامع عمراني مصوب(

درصد 

 پيشرفت

 فيزيکي

 اعتبار مصرف شده   مرجع تصويب

اعتبار 

مورد 

نياز 

جهت 

 اتمام

            فاقد طرح جامع عمرانی مصوب است 5


