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گزارش کامل برنامه راهبردي از  مهاي سوم تا ده نتایج فصلاز که ( جهرمخالصه برنامه راهبردي دانشگاه  ،سنداین 
براي دریافت متدولوژي تدوین برنامه راهبردي، چگونگی  .کند میارائه  را) برداشت شده است دانشگاه جهرم

و مطالعه شده، لطفاً گزارش کامل از ویرایش  اسناد پشتیبان و کمیته برنامه راهبردياعضاي تدوین برنامه، توضیحات 
 .نخست را مطالعه فرمایید

  
  یرسموظایف  
  

  آموزش )1
 پژوهش )2

 گسترش فرهنگ اسالمی ـ ایرانی در دانشگاه  )3

  
 یر رسمیف غیوظا  

  
 سازي دستاوردهاي پژوهشیتجاري )1

 بنیان هاي دانشي شرکتایجاد و توسعه )2

  هاي روز دنیاسازي فناوريبومی )3
 کارآفرینیي توسعه )4

 حفظ و اعتالي زبان فارسی )5

 ارتقاي سطح شهرستان در ابعاد مختلف )6
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 نفعان داخلی و خارجی فهرست ذي 
 

o خارجینفعان  ذي 
  

 هیأت امناي دانشگاه جهرم )1

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري )2

 ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوريمعاونت برنامه )3

 شوراي گسترش آموزش عالی )4

 جهرممردم شهرستان  )5

 صاحبان صنایع و کشاورزي شهرستان جهرم )6

 هاي اداري، نهادها و مسئولین ارشد شهرستان جهرمسازمان )7

 بنیاد خیرین دانشگاه جهرم )8

 ي استان فارسخزانه )9

 دیوان محاسبات کشور )10

  
o نفعان داخلی ذي 

 

 دانشجویان )1

 اعضاي هیأت علمی )2

 رئیس دانشگاه )3

 دانشگاهرئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در  )4

 شوراي دانشگاه )5

 ي دانشگاههیأت رئیسه )6

 کارکنان )7

 شوراي تخصصی پژوهشی و فناوري )8

 شوراي فرهنگی و اجتماعی )9

 شوراي آموزشی )10

 وییهاي علمی ـ دانشج هاي اسالمی، بسیج دانشجویی و انجمن هاي فرهنگی ـ هنري، تشکل کانون )11
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 تیه ماموریانیب  
آموزش،  قیاز طر یتفکر علم جیو ترو نیمتخصص، متعهد و کارآفر یانسان يروین تیدانشگاه جهرم ترب تیمأمور

 یو اجتماع یفرهنگ ،ياقتصاد ،یعلم يازهایرفع ن يدانشگاه جهرم در راستا نیهمچن. است يساز پژوهش و فرهنگ
  .کند یو مشکالت شهرستان جهرم تالش م

 نیقوان تیرعا ،یطلب و عدالت داند یم خود يرا ارزش محور یرانیـ ا یفرهنگ و تمدن اسالم جیترودانشگاه جهرم 
 .دهد یکار خود قرار م ي امور سر لوحه ي را در همه یفارس  زبان يو اعتال يو مقررات، تعهد و وجدان کار
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o فرصتها 
o یاسیس يفرصتها  

 تأکید مقام معظم رهبري بر تولید علم و گسترش گفتمان علمی 

  هاي مدیریتی شهرستان جهرمحوزهامکان استفاده از نیروهاي متخصص دانشگاه در 

 امکان ارتباط و تعامل با نخبگان سیاسی شهرستان جهرم  
 امکان ارتباط نزدیک برخی دانشگاهیان جهرم با مسئولین شهرستان 

 توجه خاص و حساسیت مسئولین شهرستان به دانشگاه جهرم به دلیل کیفیت و کمیت دانشجویان 

 ختصاص فرمانداري ویژه به آنجایگاه مهم شهرستان جهرم در استان و ا 

 ي مردم و روحانیت این شهر در نگاه مثبت مسئولین کشوري به شهرستان جهرم به دلیل نقش برجسته
 پیروزي انقالب اسالمی و دفاع مقدس

 ي فرصت و ایجاد زیرساخت در مناطق تأکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بر توزیع عادالنه
 )پیشنهادي به مجلس شوراي اسالمیي برنامه(مختلف کشور 

 ي برنامه(ها تأکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بر تمرکززدایی و تفویض اختیار امور به دانشگاه
 )پیشنهادي به مجلس شوراي اسالمی

 هاي تازه تأسیس در مناطق کمتر تأکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بر توجه ویژه به دانشگاه
 )ي پیشنهادي به مجلس شوراي اسالمینامهبر(یافته توسعه

   
o ياقتصاد يفرصتها  

 ي اقتصادي و صنایع پتروشیمی در حال تأسیسي ویژههاي صنعتی، منطقهوجود شهرك 

 سیري در کشورگرمسیري و نیمهي برتر در سطح زیر کشت و تولید محصوالت گرمرتبه 

 فارس به دلیل قرار گرفتن در مسیر  ي جغرافیایی شهرستان جهرم در جنوب استانموقعیت ویژه
 عباسـ شیراز ـ بندر تهران

 وجود سد سلمان فارسی در نزدیکی شهرستان جهرم 

 سطح باالي ثروت مردم شهرستان جهرم 

 وجود خیرین در شهرستان جهرم 

 سازي و صنعتی کردن علوم باغبانی، بیوتکنولوژي و کامپیوتر در شهرستان جهرمامکان تجاري 
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  دانشگاه به قطب تولید گیاهان دارویی کشور با توجه به اقلیم مناسب منطقه و تأکید امکان تبدیل
 ي جامع علمی کشور بر این موضوعنقشه

 ي منابع طبیعی به عنوان اولویت در استان فارسطرح احداث دانشکده 

 ي صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزيتوسعه 

 رس در شهرستان جهرمقرار گرفتن سومین نیروگاه سیکل ترکیبی استان فا 

  ي پارس جنوبیمنطقه(نزدیکی شهرستان جهرم به پایتخت انرژي کشور( 

 هاي راهنمایی سرمایهي استان فارس بر گسترش مراکز مشاوره و آژانستأکید سند ملی توسعه
 گذاري

  
o یو اجتماع یفرهنگ يفرصتها  

 وجود مراکز حوزوي فعال در شهرستان 

 کرده در شهرستان جهرم به ویژه در مقطع دکتريتعداد قابل توجه افراد تحصیل 

 ساختار جوان جمعیتی شهرستان جهرم 

 هاي تأثیرگذار فرهنگی در شهرستان و استانتعدد چهره 

  شهید و وجود چندین هزار جانباز، آزاده و ایثارگر دفاع مقدس در شهرستان  1200تقدیم بیش از
 جهرم

 بافت مذهبی شهرستان 

  شهرستان جهرم نسبت به دانشگاهاحساس مسئولیت مردم 

 ي علم و فناوريي مردم شهرستان جهرم به مقولهاهتمام ویژه 

 ي علوم انسانی و اجتماعی در سطح استان فارسنبود مراکز آموزشی کافی در حوزه 

  
o فناورانه يفرصتها  

 ي آزمایشگاهی در مراکز علمی و آموزشی شهرستانوجود تجهیزات پیشرفته 

 هاي کشاورزي و علوم مهندسی از سوي دانشگاههاي علمی در حوزهشاورهي مامکان ارائه 

 هاي نویني استان و نقشه جامع علمی کشور به تمرکز استان بر فناوريتأکید سند ملی توسعه 
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o دهایتهد  
o یاسیس يدهایتهد  

 گذاري و اجرا در امور آموزشی، تصریح وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بر عدم ثبات در سیاست
 )ي پیشنهادي به مجلس شوراي اسالمیبرنامه(پژوهشی و فناوري 

 عدم ثبات و تغییر مدیریت گسترده به دنبال تغییرات سیاسی 

 هاي سیاسی و گروهیپذیري دانشگاه از رقابتآسیب 

 ي برنامه(ي وزیر علوم به عدم تحقق سهم اعتبارات بخش آموزش عالی از تولید ناخالص ملی اشاره
 )مجلس شوراي اسالمی پیشنهادي به

 عدم تخصیص اعتبارات مصوب به صورت کامل  
 هاعدم شفافیت مواضع سیاسی افراد و گروه 

 هاي نوپا از جمله دانشگاه جهرمتوجهی به دانشگاهکم 

 هاي شهرستانها و ارگانرنگ بودن نگرش علمی در سازمانکم 
 

o ياقتصاد يدهایتهد  
 شهرستانیافته به کمبود منابع مالی تخصیص 

 گذاران و افراد توانمند اقتصادي به سایر نقاط کشورمهاجرت سرمایه 

 ي شهرستانهاي چندسالهخشکسالی 

 باال بودن هزینه خدمات مورد نیاز دانشگاه به دلیل نبود فضاي رقابتی 

 ي کشاورزيبعدي شهرستان در حوزهرشد تک 

 کمبود فضاهاي اداري، آموزشی و دانشجویی استیجاري مناسب 

  
o یو اجتماع یفرهنگ يدهایتهد  

  التحصیالن شهرستان جهرمهاي شغلی مناسب براي فارغفرصتکمبود 

 دشواري شرایط ازدواج جوانان 

 هاي مجردي دانشجوییافزایش خانه 

 هاي فرهنگی مانند موسیقی در شهرستان جهرمحساسیت نسبت به برخی از مقوله 

 تمایل دانشجویان به انتقال از دانشگاه جهرم 
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 دسترسی آسان به مواد مخدر 

 هاي اجتماعی ـ مذهبی جهرمهاي فرهنگی دانشجویان غیربومی با بافتتفاوت 

 کمبود فضاهاي تفریحی و گردشگري و فقدان امکانات الزم در شهر براي اوقات فراغت دانشجویان 

 مهاجرت صاحبان اندیشه از جهرم 

 ن فارس و شهرستان جهرمهاي وابسته به وهابیت در جنوب استاخطر فعالیت گروه 

 هاباال بودن آمار دانشجویان مهاجر از استان فارس به سایر نقاط کشور نسبت به ورودي 

  
o فناورانه يدهایتهد  

 تحریم فناورانه کشور 

 دشواري دسترسی به منابع اطالعات علمی در فضاي مجازي  
  

o نقاط قوت  
o ها نقاط قوت ورودي  

  دانشگاه جهرمورود دانشجویان با سطح علمی مناسب به 

 هاي مهندسی، کشاورزي، علوم پایه و علوم انسانیوجود اساتید و دانشجویان توانمند در حوزه 

 برخورداري از نیروهاي جوان و باانگیزه 

 به روز بودن اعضاي هیأت علمی دانشگاه 

 نزدیک شدن به استانداردهاي نسبت استاد به دانشجو 

 تعداد مطلوب دانشجویان 

  
o ندهاینقاط قوت فرا  

 پاسخگو بودن و در دسترس بودن مسئولین دانشگاه 

 هاي علمی و فرهنگی برگزار شدهتعداد مطلوب همایش 

 ي احداث پردیس دانشگاهپیشرفت مطلوب پروژه 

 بضاعت از طریق جذب منابع از خیرینهاي مالی به دانشجویان کمي کمکارائه 

 هاي دانشجوییتأمین وام 

 نشناختی دانشجویان در سطح مطلوبي رواي خدمات مشاورهارائه 
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 هاي دانشجویانتعامل مثبت و سازنده با خانواده 

 تر آنریزي مناسب با هدف رفع نیازهاي علمی و فرهنگی و تقویت هر چه بیشبرنامه 

  سلف سرویس، سرویس حمل و نقل و (فراهم نمودن امکانات رفاهی مطلوب براي دانشجویان(... 

  دانشگاه جهت احساس آرامشایجاد محیط امن در 

 ارزیابی مؤثر اعضاي هیأت علمی 

 مدیریت مؤثر منابع مالی 

 ي پژوهشهاي آموزشی در زمینهارزیابی مؤثر گروه 

 افزایی و توانمندسازي اعضاي هیأت علمیهاي دانشبرگزاري دوره 

 وضعیت مطلوب مذهبی و فرهنگی دانشجویان 

 دینی شهر جهرم در راستاي تقویت فرهنگ دینی دانشجویانهاي مندي از فضاي مذهبی و حوزهبهره 

  
o ها ینقاط قوت خروج  

 ي کارآفرینیآموختگان متخصص، مؤمن و خودباور و داراي روحیهدانش 

 هاي آموزشی، فرهنگی، دانشجویی و رفاهیمندي دانشجویان در زمینهرضایت 

 هاي برتر علمی، فرهنگی و ورزشی در کشورکسب مقام 

 اي برتر یک رقمی و دو رقمی در آزمون کارشناسی ارشد و آمار مطلوب پذیرفتههکسب رتبه
  شدگان در مقاطع تحصیلی باالتر

  
o نقاط ضعف  

o ها ينقاط ضعف ورود  
 استفاده از فضاهاي آموزشی و اداري استیجاري 

 هاي کاربرديافزارهاي کافی براي امر پژوهش در رشتهفراهم نبودن سخت 

 هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در خودگردان با توجه به سیاست هاياستفاده از خوابگاه
 هاسپاري خوابگاهبرون

 هاي مختلفتخصیص محدود اعتبارات در حوزه 

 ها در یک مکانمتمرکز بودن حوزه 

 هاي آموزشی، اداري، ورزشی و ي زمینهکمبود فضاهاي فیزیکی و کالبدي در همه... 
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  رفاهیپراکندگی فضاهاي آموزشی و 

 هاي اداري و آموزشیقدمت ساختمان 

 عدم توان مالی در تأمین تأسیسات زیربنایی و تجهیزات فناوري 

 کمبود منابع مالی 

 پایین بودن تعداد اعضاي هیأت علمی بومی نسبت به تعداد کل اعضاي هیأت علمی 

 ي علمی اعضاي هیأت علمیپایین بودن مرتبه 

  
o نقاط ضعف فرایندها  

  اي و انضباطیدر امور اداري، حرفه کافی کارکنانآموزش ندیدن 

 ها در تعامل بین دانشجویان و کارکنانوجود برخی کاستی 

 هاي فرهنگیریزي و اجراي فعالیتها در برنامهوجود برخی کاستی 

 هاي نوینهاي دانشگاه با فناوريعدم تطابق آموزش 

 اريهاي اداري، آموزشی و دانشجویی استیجبار مالی ساختمان 

 هاي عمرانی، فرهنگی و دانشجویی دانشگاهرسانی مناسب در فعالیتکافی نبودن اطالع 

 هاي مختلف دانشگاهکافی نبودن هماهنگی بین مدیریت 

  
o ها نقاط ضعف خروجی 

 هاي پژوهشی نسبت به تعداد اعضاي هیأت علمیپایین بودن خروجی 

  شهرستان جهرمکافی نبودن تأثیرگذاري دانشگاه در رفع نیازهاي 

 عدم حضور کافی دانشجویان در محیط دانشگاه در اثر نبود فضاهاي رفاهی، تفریحی و ورزشی 

 هاي علمی الزمي علمی ـ پژوهشی به دلیل نبود زیرساختنداشتن نشریه  
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o موضوعات راهبردي 
 پژوهش 

 فرهنگ در دانشگاه جهرم 

 آموزش 

  
o راهبردها و راهکارها 

o پژوهش: موضوع راهبردي  
 طیتعامل سازنده با مح قیمنطقه از طر يازهایرفع ن يپژوهش در راستا: راهبرد 

 :راهکارها

  و ادارات شهرستان جهرم عیمختلف صنا يها و مشکالت حوزه ازهاین ییشناسا .1
 مناسب يساز مرتبط و فرهنگ نفعانیذ هیتوج .2

 يها طرح يشهرستان جهرم با هدف جذب و اجرا يها و سازمان عیامه با صنان متفاه عقادان .3
 یپژوهش

هاي کاربردي مورد هاي تحقیقاتی دانشجویی به سمت پژوهشها و طرحنامهسوق دادن پایان .4
 نیاز منطقه

 ي پژوهشینامهدرج بندهاي حمایتی خاص در آیین .5

 اندازي نشریات علمی و پژوهشیراه .6

 المللیاي، ملی و بینوهشی منطقهبرقراري ارتباطات علمی با مراکز علمی ـ پژ .7

 هاي کاربردي دانشگاهترویج نتایج پژوهش .8

 هاي شهرستان جهرمالمللی با محوریت نیازمنديهاي ملی و بینبرگزاري همایش .9

 هاي پژوهشی اعضاي هیأت علمیهاي آموزشی با هدف افزایش مهارتبرگزاري کارگاه .10

 )مانند مرکبات و خرما( هاي پژوهشیها، مراکز و قطباندازي گروهراه .11

 از جمله پژوهشکده کشاورزي هاي مختلفاندازي پژوهشکدهراه .12

 اندازي مراکز رشد و پارك علم و فناوريراه .13

 انیبن دانش يها شرکت سیدانشگاه جهرم در تأس یعلم أتیه ياز اعضا تحمای .14

 هاي پژوهشی تدوین اولویت .15

 هیأت علمی هاي پژوهشی دانشگاه در جذب اعضايتوجه به سیاست .16
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 اعمال ساز و کارهاي اداري و مالی الزم در ساختار سازمانی در راستاي تسهیل امور پژوهشی .17

 ي تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهیتوسعه .18

 ها و مرکز اسنادي کتابخانهتوسعه .19

ها، مرکز فناوري ها، کتابخانهها، آزمایشگاهایجاد فضاهاي فیزیکی الزم شامل کارگاه .20
 کز رشد و پارك علم و فناورياطالعات، مرا

 طخرید حق اشتراك منابع علمی مرتب .21

  
 

o فرهنگ در دانشگاه جهرم: موضوع راهبردي  
 يا حرفه اصول  اخالق و  يارتقا: راهبرد 

 :راهکارها

 هاي اجتماعیگیري از آسیبهاي پیشهاي آموزشی در زمینهبرگزاري دوره .1

 ورزشیهاي برنامه در زمینههاي فوقاجراي فعالیت .2

 هاي گردشگري و تفریحیبرنامه در زمینههاي فوقاجراي فعالیت .3

 طلبیي پرسشگري و عدالتهاي آزاداندیشی با هدف تقویت روحیهبرگزاري کرسی .4

پذیري، انجام کار هاي فرهنگی با هدف انطباقمشارکت دادن دانشجویان در اجراي برنامه .5
 پذیريگروهی و مسئولیت

 اي براي کارکنانخدمت اخالق حرفه هاي ضمنبرگزاري دوره .6

 مداري و پرداختن به مسائل اخالقی ضمن تدریسترغیب اعضاي هیأت علمی به اخالق .7

  افزایی براي اعضاي هیأت علمیهاي معرفتبرگزاري دوره .8
هاي  ایجاد فرصت مناسب براي اساتید دانشگاه جهرم جهت تأثیرگذاري مثبت در فعالیت .9

 فرهنگی شهرستان جهرم

ي تر بین دانشگاه و جامعههاي فرهنگی با حضور مردم به منظور ایجاد تفاهم بیشاي برنامهاجر .10
 جهرم

 انجام مطالعات الزم با هدف ارتقاي سطح فرهنگ در شهرستان جهرم .11

 گرامیداشت بزرگان شهرستان جهرم .12

 ارتباط مؤثر با شوراي فرهنگ عمومی شهرستان جهرم .13

  دانشگاه ییـ دانشجو یفرهنگ يسند راهبرد میتنظ .14
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  در جذب کارکنان يا حرفهاصول و  یاخالق يارهایبه مع توجه .15
  یعلم أتیه يدر جذب اعضا يا حرفهاصول و  یاخالق يارهایبه مع توجه .16
 دانشگاه جهرم سیدر پرد شیهما يو سالنها یورزش يمسجد دانشگاه، فضاها زیو تجه ساخت .17

  
  

o آموزش: موضوع راهبردي  
 منطقه يازهایمتناسب با ن نیمتخصص، متعهد و کارآفر یانسان يروین تیترب: راهبرد 

 :راهکارها

 :در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هاي مورد نیاز منطقهپیگیري و تصویب رشته .1

  مهندسی عمران، هاي مهندسی برق، مهندسی شیمی، رشته: فنی مهندسیآموزشی گروه
 ، مهندسی هوا فضامهندسی صنایع، مهندسی نفت

  یمهندس، )زراعت و اصالح نباتات(هاي مهندسی کشاورزيرشته: کشاورزيآموزشی گروه 
، )يزداریمرتع و آبخ( یعیمنابع طب ی، مهندس)یابانیمناطق خشک و ب تیریمد( یعیمنابع طب

 )يگلخانه ا داتیتول( یعلوم باغبان يکشاورز یخاك، مهندس یعلوم و مهندس

  شناسیزمیني رشته: علوم پایهآموزشی گروه 

  يحسابدار ،ی، علوم قرآن)آموزش زبان( یسیزبان انگل يرشته ها: علوم انسانیآموزشی گروه، 
 ،یمال تیری، مد)يپژوهشگر( ی، علوم اجتماع)يا منطقه يزیر برنامه( ایجغراف ،یشناس روان

 حقوق مه،یب تیریمد

 جذب هیأت علمی متخصص مورد نیاز در قالب بورسیه و پیمانی .2

 هاي آموزشی توانمندسازي کارکناندورهبرگزاري  .3

 افزایی براي اعضاي هیأت علمیهاي دانشبرگزاري دوره .4

رسانی، زمین کالس، آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه و مراکز اطالع(تأمین فضاهاي آموزشی  .5
 )هاي ورزشیهاي همایش، سالنکشاورزي، سالن

 تجهیز فضاهاي آموزشی .6

 )سازيسرویس و محوطهسلف (تأمین فضاهاي رفاهی  .7

  تأمین فضاهاي خوابگاهی .8
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 بیانیه دورنماي موفقیت 
سال  10دانشگاه جهرم، دانشگاه دومین شهرستان بزرگ استان فارس، با داشتن دومین پردیس دانشگاهی استان تا 

  .آینده، محور اصلی رشد و شکوفایی علمی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شهرستان جهرم خواهد بود

 


