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 پیشگفتار
ریزی به شکل سنتي دیگر قادر به حل مشکالت های اخیر دالیل متعددی باعث شده است تا مدیران دریابند که برنامهدر سال

هایي مواجه ساخته است که متغیر جهان امروز، مدیران را با چنان دشواریها و محیط نخواهد بود. پیچیدگي روزافزون فعالیت

یزی رترین لغزش و عدم توجه آنها نسبت به مسایل، پیامدهای غیرقابل جبراني به دنبال خواهد داشت. با استفاده از برنامهکوچک

اهبرد ر به درستي و به موقع واکنش نشان دهند. توانند عملکرد بهتری داشته باشند و نسبت به محیط خودها ميراهبردی، سازمان

های عملیاتي یک سازمان را در قالب یک کل به هم زنجیره ها وسیاست، هاطرحي که هدفو  عبارت است از الگو یا استراتژی

ان را معین مهای عمده سازگیری. همچنین تدوین استراتژی، برنامه جامع و عملي است که جهتکندپیوسته با یکدیگر ترکیب مي

 دهد. های بلندمدت ارائه ميکرده و رهنمودهایي برای تخصیص منابع در مسیر کسب هدف

، ی، اجتماعي و سیاسيربا توجه به ضرورت تدوین برنامه راهبردی به دلیل وجود عوامل مهمي از جمله تغییر و تحوالت فناو

از ها و درازمدت بودن آنها، دانشگاه شیریط و گسترش اغلب برنامهها، ارتباط گسترده سازمان با محپیچیدگي محیط خارجي سازمان

 ریزی راهبردی، اقدام به تدوین برنامه راهبردی و عملیاتي خود نموده است. با عنایت به اهمیت و جایگاه برنامه

یش داده زیر نما شکلکه در باشد دیوید ميزی استراتژیک ریمدل جامع برنامه مورد استفاده برای تدوین برنامه راهبردی مدل 

 شود. مي

اشد. در بو بخش کلي مياین گزارش مشتمل بر دبرنامه راهبردی و عملیاتي دانشگاه شیراز ارائه گردیده است. ر این گزارش، د

بر  ، که مشتملبه شناخت محیط دروني و بیروني پرداخته شده است و بخش دوم ، که متشکل از دو فصل مي باشد،بخش اول

 به تدوین راهبردها و برنامه عملیاتي اختصاص دارد. شش فصل است،

 شناسي شناخت محیطپس از ارائه روش شناخت محیط دروني پرداخته شده است. بدین منظوربه فصل اول از بخش یک،  رد

ها، حوزه منابع انساني، حوزه ساختار و فرایند، حوزه فرهنگ و های مختلف محیط دروني شامل حوزه اهداف و برنامهدروني، حوزه

 و ضعف ها و عملکرد دانشگاه به منظور شناسایي نقاط قوتقوانین، حوزه بودجه و اعتبارات، حوزه ارتباطات، روابط و همکاری

 شیراز تشریح شده است. هدانشگا

شناسي شناخت محیط شناخت محیط بیروني در فصل دوم از بخش اول ارائه شده است. در این فصل ضمن تشریح روش

د چشم گردیده است. این اسناد شامل سنها و تهدیدات محیط بیروني بررسي بیروني، اسناد باالدستي به منظور شناسایي فرصت

وسعه پنجم، ، برنامه تسند تحول راهبردی علم و فناوریساله کشور، سیاست های کلي نظام ، نقشه جامع علمي کشور، انداز بیست 

باشد. در ادامه به شناسایي و تحلیل ( مي3332ضوابط ملي آمایش سرزمین و برنامه راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

ها و تهدیدات در قالب عوامل محیط دولتي، قانوني و ه است. در انتها  فرصتذینفعان پرداخته شده و وضعیت رقبا بررسي شد

 اجتماعي، فرهنگي و فناوری ارائه شده است. ،اقتصادی ،سیاسي
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ابي عوامل ارزیتدوین استراتژی و برنامه عملیاتي تشریح گشته است. نتایج حاصل از و مراحل  در فصل اول از بخش دوم روش

آوری شده از طریق نظرسنجي از خبرگان در فصل دوم این بخش ارائه گردیده های جمعبر اساس داده بیروني و درونيمحیط 

بیروني و دروني، تحلیل موقعیت استراتژیک دانشگاه شیراز ارزیابي عوامل محیط است. در فصل سوم با توجه به نتایج حاصل از 

ا هدروني )قوتمحیط ها و تهدیدها( و عوامل )فرصت بیروني ل محیطعوامامتیازات  ، با توجه بهانجام شده است و در فصل چهارم

هادی ارائه های پیشنسازی استراتژیهای عملیاتي جهت پیادهبرنامههایي تدوین گردیده است. در فصل پنجم، استراتژی ها(و ضعف

گذاری در آینده تعیین گردیده و اقدامات ف. بر این اساس برای هر استراتژی معیارهایي جهت ارزیابي وضع موجود و هده استدیگرد

ها اخصشدر فصل ششم،  های مطرح شده اجرا گردد، تعیین شده است.های عملیاتي که الزم است جهت تحقق استراتژیو برنامه

 و برنامه عملیاتي به تفکیک هر معاونت آورده شده است.

بزرگوار دانشگاه شیراز که در تدوین برنامه راهبردی و عملیاتي دانشگاه اندیشي و زحمات اساتید دانیم که از همدر پایان، الزم مي

اند، تشکر نماییم. مجریان طرح با ذکر اسامي این عزیزان، کمال تشکر و امتنان خود را نسبت به شیراز نقش به سزایي ایفا کرده

 دارند:ایشان ابراز مي

 

 دکتر محمدتقي ایمان    دحسین ستایشدکتر محم    دکتر حسین پوراحمدی    دکتر حبیب احمدی

 دکتر مجید سربازیان     دکتر علي اصغر حاتمي     دکتر علي محمدی  دکتر علي حسین صمدی

 االسالميدکتر راضیه شیخ      دکتر حمید نادگران  دکتر سیدحسین موسوی پور   دکتر مصطفي سعادت

 دکتر ابراهیم فرجاه      یرضا سیفيدکتر عل     دکتر فریده یوسفي    دکتر جعفر ترک زاده

 دکتر جعفر مهراد     دکتر محمدحسین پایدار      دکتر رضا کمالي   دکتر غالمرضا کریمي

 دکتر رامین ابراهیمي      دکتر عطااهلل ربیعي     دکتر حبیب شریف    دکتر هاشم شرقي

 دکتر عیرضا سپاسخواه      دکتر محمود مرادی     دکتر سیداحمد انوار    دکتر محمد نمازی

 دکتر غالمحسین زماني      دکتر ابراهیم هادیان     نژاددکتر احمد طالب     دکتر یحیي امام

       دکتر جواد مالزاده    دکتر پرویز ساکتي
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 شناخت محیط درونی-4

د. بر این اساس در ادامه روش شناسي شناخت محیط دروني ذکر شده و شودر ابن قسمت به شناخت محیط دروني پرداخته مي

سپس حوزه های مختلف محیط دروني از جمله حوزه اهداف و برنامه ها، حوزه منابع انساني، حوزه ساختار و فرایند، حوزه فرهنگ 

 تشریح خواهد شد. و قوانین، حوزه بودجه و اعتبارات، حوزه ارتباطات، روابط و همکاریها و عملکرد دانشگاه

 شناسی شناخت محیط درونی دانشگاه شیراز روش-4-4

ریزی، توجه مستقیم و صریح به عوامل محیطي ریزی راهبردی با دیگر انواع برنامههای اساسي برنامهها و تفاوتیکي از ویژگي
-گیری روند، تغییرات در منابع، توانمندیکلریزی راهبردی است. منظور از عوامل محیطي هرگونه رخداد، شسازمان در فرآیند برنامه

اختیار و "گذارد. آن دسته از عوامل محیطي که در های محیطي سازمان است که به نحوی بر عملکرد آن تأثیر ميها و پدیده
ان و یا متواند به طور مستقیم بر روی آن تأثیر بگذارد مربوط به محیط داخلي سازمدیریت سازمان بوده و مدیریت مي "کنترل

واند تشوند و بقیه عوامل که از دسترس مدیریت دور بوده و بر رخداد و پیامدهای آن نميهای داخلي خوانده ميعوامل و توانمندی
 شود. چندان اثرگذار باشد مربوط به محیط خارجي سازمان مي

 ي کند، بتواند از فرصتها به بهترین شکلآنچه که یک سازمان را قادر مي سازد تا بر اساس شناخت محیطي که در آن فعالیت م
بهره برداری نموده و از گزند آسیبهای محیطي در امان باشد، توانمندی و قابلیتهای درون سازماني است. در عصر امروز که محیط 

مان زکسب و کار بصورت پیوسته در تالطم بوده و هر روزه مسایل جدیدی پیش روی سازمانهاست، شناخت نقاط قوت و ضعف سا
 مي تواند راه را برای استفاده مناسب از این عوامل هموار سازد. 

ارزیابي محیط داخل منجر به شناسایي نقاط قوت و ضعف واحدهای وظیفه ای سازمان یعني مدیریت، بازاریابي، امور مالي، 
ان وابط بین این واحدها مي توحسابداری، تولید، عملیات، تحقیق و توسعه و سیستمهای اطالعاتي خواهد شد. با مشخص شدن ر

توانمندی و ناتواني واحدها را تبیین نمود. لذا پس از شناسایي باید امکاناتي فراهم نمود که نقاط قوت برجسته شده و نقاط ضعف 
تژی اکمرنگتر یا تبدیل به نقاط قوت گردند. تجربه سازمانهای بزرگ و کوچک آشکار ساخته است که ارزیابي داخلي در تدوین استر

 موفق نقش حیاتي دارد.

فرآیند بررسي عوامل داخلي درست موازی و هم جهت با فرآیند بررسي عوامل خارجي انجام مي شود. تجزیه و تحلیل داخلي برای 
های استفاده از فرصتهای محیطي و محافظت از خطرات، فرآیند مشخص کردن قدرت یک سازمان با تجزیه و تحلیل زیرمجموعه

بع آن، به شمار مي آید. این فرآیند در رابطه با اینکه سازمان برای انجام چه کارهایي قابلیت دارد و دارای کدام منابع داخلي و منا
عقاید و  ها ومي باشد بررسي مي گردد. به طوری که نتیجه پآیاني که همان نقاط قوت و ضعف شرکت مي باشد را ماحصل تالش

 اظهارنظرهای خود بدانند. 

ها و تهدیدهای محیطي دانشگاه شیراز ابتدا استفاده از گزارش راهبردی قبلي فهرستي از عوامل محیط کردن فرصتصبرای مشخ 
بودن و تأثیرگذاری هر یک مورد بررسي قرار گرفته و در نهایت، عوامل  "داخلي "داخلي تدوین مي گردد. سپس، با تهیه پرسشنامه 

های موجود و در هفت حوزه اصلي چارچوب پیشنهاد طرح مصوب و بر اساس دادهتر مشخص خواهند گردید. این فصل در مهم
های مورد بررسي ابتدا وضع موجود آن بخش ارائه و سپس تحلیل تحلیل محیط داخلي دانشگاه تهیه شده است. در هر یک از بخش

 شناسي مقدماتي آن بخش آورده شده است.آسیب
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حوزه اهداف و برنامه ها•

حوزه منابع انساني•

حوزه ساختار و فرایند•

حوزه فرهنگ و قوانین•

حوزه بودجه و اعتبارات •

حوزه ارتباطات، روابط و همکاریها•

حوزه عملکرد•

آموزشي•

پژوهشي•

دانشجویي•
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 انشگاه شیراز محیط درونی دحوزه های مختلف -4-2

 در این بخش حوزه های مختلف مرتبط با محیط دروني دانشگاه شیراز مورد بررسي قرار مي گیرد.

 

 حوزه اهداف و برنامه ها-4-2-4

با تأسیس آموزشگاه عالي بهداری که به تربیت متخصص در زمینه علوم پزشکي  3321هسته اولیه دانشگاه شیراز در سال 
به دانشکده پزشکي تبدیل شد. سپس  3321آموزشگاه مزبور که دارای دوره چهارساله بود، بعداً در سال  پرداخت به وجود آمد.مي

، دانشکده کشاورزی، دانشکده ادبیات و علوم ایجاد شد. 3332در این دانشکده به ترتیب آموزشگاه عالي پرستاری نمازی در سال 
تأسیس شد. بر اساس قانون تأسیس دانشگاه که در بیست و هشتم از طرف وزیر فرهنگ وقت، دانشگاه شیراز  3331در سال 

خردادماه هزار و سیصد و چهل و سه شمسي به تصویب مجلس وقت رسیده است، هدف از تأسیس این دانشگاه تعلیم و ترویج و 
ران بوده مدن و فرهنگ اینشر علوم و فنون و ادبیات و انجام تحقیقات و مطالعات علمي و فني، اقتصادی و اجتماعي و شناساندن ت

المللي مطرح بوده از همان سال نیز دارای هیأت امنا بوده است. است. دانشگاه شیراز با توجه به اینکه به عنوان یک دانشگاه بین
 ها و اهداف اساسي رسميتوان به وظایف، رسالتالی متون قانون تأسیس دانشگاه شیراز و سایر اسناد رسمي موجود مياز البه

انشگاه شیراز پي برد.  وظیفه اصلي دانشگاه شیراز توسعه و گسترش اهداف انقالب شکوهمند اسالمي و نگهداری میراث کهن د
فرهنگ و تمدن ایران اسالمي و پیشبرد اصول انقالب است. این دانشگاه وظیفه دارد تالش نیروهای انساني خود را در راه رسیدن 

 توان آن را در سه محوررسالت رسمي دانشگاه شیراز جدا از رسالت آموزش عالي نبوده که مي به اهداف آموزش عالي به کار گیرد.
 آموزشي، پژوهشي و خدمات اجتماعي بیان کرد.

 

 . سه محور اصلی رسالت دانشگاه شیراز4-0 شماره شکل
 

ت نیروی انساني که بتواند تغییراتي در روند امور کشور ایجاد کرده و باعث ارتقاء سطح فرهنگ و لذا رسالت دانشگاه شیراز تربی
رفاه عمومي جامعه گردد. تالش در گسترش مرزهای دانش و حل معضالت اجتماعي از طریق اجرای تحقیقات محض و کاربردی 

 شود.های رسمي دانشگاه شیراز محسوب مياز دیگر رسالت

مجلسین وقت هدف اصلي از تأسیس دانشگاه شیراز تربیت  24/3/3313ه دو قانون تأسیس دانشگاه شیراز مصوب بر اساس ماد
نیروی متخصص و متعهد، تعلیم و ترویج و نشر علوم و فنون و ادبیات و انجام تحقیقات و مطالعات علمي و فني و اقتصادی و 

در راستای این هدف اصلي، وظایف و اهداف جزئي دیگر که در طول  اجتماعي و شناساندن تمدّن و فرهنگ ایران اسالمي است.
 اند نیز وجود داشته است.زمان دستخوش تغییرات شده

آموزشي

پژوهشي
خدمات 
اجتماعي
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 است.بر اساس آخرین ویرایش، اهداف و راهبردهای کالن دانشگاه شیراز به شرح زیر تدوین شده

 از دانشگاه های برتر جهان.  رتقاء موقعیت دانشگاه شیراز در سطح ملي و بین المللي به عنوان یکيا 

 اشت های دانشگاهي و رویدویژه تحصیالت تکمیلي با تأکید بر افزایش اثربخشي آموزشهتوسعه دوره های آموزشي ب
 آوریهای نوین. به رهیافت های جدید علمي در حوزه های معرفتي و فن

 ختگان وآمودانش ستای پرورش همه جانبهارتقاء کیفیت و شیوه آموزش و نیز توسعه اخالق علمي و حرفه ای در را 
 افزایش اثر بخشي حرفه ای و التزام اجتماعي آنها. 

 های مجازی . افزایش دسترسي به آموزش عالي به ویژه با تأکید بر توسعه آموزش 

 یاء ی احارتقاء منزلت علمي و التزام اجتماعي دانشجویان و تأمین رفاه، سالمت و نشاط جسمي و رواني آنان در راستا
 هویت ملي و دیني و رشد خالقیت های دانشجویي. 

  .افزایش سهم دانشگاه شیراز در تولید و نشر علم و توسعه مرزهای دانش به ویژه در راستای برنامه توسعه کشور 

  .افزایش بهره وری و نظارت و ارزیابي مستمر در همه سطوح اجرایي، آموزشي و پژوهشي 

  های گسترده دانشگاه مانند انجام فعالیت های پژوهشي به ویژه با مشارکت با استفاده از ظرفیتتوسعه و تنوع منابع مالي
 دانشجویان دوره های تکمیلي و نیز تبدیل دانش به محصول و فروش فناوری. 

رالعمل و دستو امه،نشده معاونت ها و مدیریتهای مختلف دانشگاه دنبال شده و در قالب آیینها در قالب ساختار تدویناین برنامه
 شود. بخشنامه ها به واحدهای مختلف ارائه مي

با توجه به اینکه در این طرح ارزیابي این حوزه  بر اساس مستندات موجود میسر نگردید، مطالعه وضعیت موجود برنامه ها و 
بودن اهداف و برنامه های راهبردهای دانشگاه در قالب پرسشنامه تحلیل محیط دروني و بر اساس معیارهایي همچون معین 

دانشگاه، تناسب اهداف و برنامه ها با ظرفیتها و شرایط محیطي، مشارکت فعال کارکنان و اعضای هیات علمي در تدوین و بازنگری 
های اهداف و برنامه های دانشگاه، اجرای کامل و به موقع اهداف و  برنامه های دانشگاه، ارزیابي و پایش دوره ای اهداف و برنامه 

اه و های دانشگدانشگاه، دستیابي به اهداف و برنامه های دانشگاه، میزان آگاهي کارکنان و اعضای هیات علمي از اهداف و برنامه
 همسویي فعالیتهای آموزشي، پژوهشي و دانشجویي با  اهداف و برنامه های دانشگاه خواهد شد.

 عوامل موثر حوزه اهداف و برنامه ها 

رسد عوامل زیر مي توانند به صورت بالقوه بر عملکرد و در نتیجه راهبردهای دانشگاه شیراز اره شد، به نظر ميبر اساس آنچه اش
 موثر باشند:

 معین بودن اهداف و برنامه های دانشگاه 

 تناسب اهداف و برنامه ها با ظرفیتها و شرایط محیطي 

 اهداف و برنامه های دانشگاه مشارکت فعال کارکنان و اعضای هیات علمي در تدوین و بازنگری 

 اجرای کامل و به موقع اهداف و  برنامه های دانشگاه 

 ارزیابي و پایش دوره ای اهداف و برنامه های دانشگاه 

 دستیابي به اهداف و برنامه های دانشگاه 

 میزان آگاهي کارکنان و اعضای هیات علمي از اهداف و برنامه های دانشگاه 

 پژوهشي و دانشجویي با  اهداف و برنامه های دانشگاههمسویي فعالیتهای آموزشي ، 
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 حوزه منابع انسانی-4-2-2

امروزه نقش و جایگاه منابع انساني در حوزه علم و فناوری، نقشي حیاتي و انکارناپذیر است که مي تواند سهم بسزایي در موفقیت 
یکي از بزرگترین دانشگاههای  3عضو هیئت علمي 101انشجو و د 312234و توسعه این حوزه داشته باشد. دانشگاه شیراز با دارابودن 

رود. بر هیمن اساس یکي از جنبه های مورد بررسي در این طرح، بررسي وضعیت موجود منابع انساني دانشگاه ایران به شمار مي
 در حوزه پژوهش و فناوری است.

 

 اعضای هیئت علمی دانشگاه 

داشته  33-33ات علمي در بین دانشگاههای کشور )وزارت علوم( رتبه چهارم را در سال دانشگاه شیراز از بعد تعداد اعضای هی
 . 2است

 

 4930. توزیع تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت  موسسات آموزش عالی زیر مجموعه وزارت علوم در سال 4-0 جدول

 جمع مربي مربي  استادیار  انشیار د استاد موسسه آموزش عالي

 3131 1 43 010 112 203 دانشگاه تهران

 042 3 01 333 344 32 دانشگاه فردوسي مشهد

 034 1 02 333 313 01 دانشگاه تبریز 

 101 3 30 332 311 13 دانشگاه شیراز 

 101 3 10 311 333 13 دانشگاه اصفهان

 131 3 11 333 331 13 دانشگاه شهید بهشتي

 

                                                           
 90-09 يليبر اساس آمار سال تحص 1

 تحليل حاضر بدون منظور نمودن دانشگاه پيام نور و دانشگاه جامع علمي کاربردی لحاظ شده است. 2



 
 تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه شیراز

 

 06 

 

 

 

 4930. تعداد اعضای هیات علمی دانشگاههای بزرگ کشور در سال 2-0 شماره شکل
 

این در حالي است که از نظر تعداد دانشجو نیز دانشگاه شیراز بعد از دانشگاههای تهران، عالمه طباطبایي و فردوسي مشهد در 
 زارت علوم قرار دارد. رتبه چهارم و

 

 

 4930 سال در کشور بزرگ یدانشگاهها یعلم اتیه یاعضا دتعدا. 9-0 شماره شکل
 

اه در گاین موضوع اهمیت و جایگاه دانشگاه شیراز را دوچندان کرده است. همانگونه که اشاره شد، تعداد اعضای هیئت علمي دانش
 نفر بوده که ترکیب آنها به شرح جدول زیر است. 101برابر  13-33سال تحصیلي 
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 93-30. ترکیب اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 2-0 جدول

 جمع مربي استادیار دانشیار استاد جنسیت

 133 20 211 323 13 مذکر

 41 33 11 31 1 نثؤم

 101 34 333 331 33 کل

 

درصد مربي  4درصد استادی و  13درصد دانشیاری،  21درصد دارای مرتبه استادی،  30از کل تعداد اعضای هیئت علمي دانشگاه 
 هستند.

 

 93-30. ترکیب علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در سال 1-0 شماره شکل

 

های ادبیات و علوم انساني، اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعي، حقوق و علوم سیاسي، این تعداد اعضای هیئت علمي در دانشکده
های مهندسي و هنر و معماری در حال فعالیت هستند. ترکیب اسي، کشاورزی، دانشکدهدامپزشکي، علوم، علوم تربیتي و روانشن

 اعضای هیئت علمي در هر یک از این دانشکده ها به شرح جدول زیر است.

 

 13-33لي های دانشگاه شیراز در سال تحصیترکیب اعضای هیئت علمي دانشکده. 9-0 جدول

 دانشکده استاد دانشیار استادیار مربي جمع

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد کل

 انساني ادبیات و علوم  3 1 1 32 4 31 3 1 33 10 04

 اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعي 3 3 3 3 3 34 3 3 2 33 33

 حقوق و علوم سیاسي 3 3 3 1 3 33 3 3 3 21 20

 دامپزشکي 3 31 2 32 3 33 3 3 1 10 11

 علوم 3 23 0 21 3 24 0 2 22 10 331

استاد

46%

دانشیار

استادیار21%

59%

مربی

7%
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 دانشکده استاد دانشیار استادیار مربي جمع

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد کل

 وروانشناسي علوم تربیتي 3 3 2 0 32 33 2 2 30 33 10

 کشاورزی 3 31 3 30 1 11 3 3 3 33 33

 دانشکده های مهندسي 3 33 3 31 1 13 3 3 1 334 333

 هنرومعماری 3 3 3 3 3 33 3 3 2 22 21

 جمع 1 13 31 323 10 211 33 20 41 133 101

 

ترکیب اعضای هیئت علمي در دانشکده های دانشگاه شیراز به صورت نمودار زیر است. همانگونه که مالحظه مي شود، 
های مهندسي، علوم و کشاورزی بیشترین تعداد اعضای هیئت علمي و دانشکده هنر و معماری کمترین تعداد عضو هیئت دانشکده

 .علمي را دارند

 

 

 93-30های دانشگاه در سال تحصیلی . توزیع اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در دانشکده5-0 شماره شکل

 

 به صورت زیر بوده است. 13-33تا  11-10روند تغییرات تعداد اعضای هیئت علمي دانشگاه شیراز از سال تحصیلي 
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51
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 93تا  95. وضعیت تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز طی سالهای 1-0 دولج

 درصد رشد جمع استاد دانشیار استادیار مربي سال تحصیلي

11 333 213 31 11 113 - 

10 13 233 33 12 111 2 

14 03 331 333 41 113 2- 

11 12 323 322 33 144 023 

13 34 333 331 33 101 320- 

 

 دهد.نشان مي 13تا  11نمودار زیر تغییرات تعداد اعضای هیئت علمي دانشگاه را در سالهای 

 

 

 93تا  95طی سالهای  . روند تغییرات تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز بر اساس مرتبه6-0 شماره شکل

 

نسبت به سال قبل دارای رشد بوده و در سالهای  11و  10شود تعداد اعضای هیئت علمي در سالهای همانگونه که مالحظه مي
دارای نرخ رشد منفي بوده است. همچنین نرخ رشد اساتید با رتبه استادی و دانشیاری در طول دوره مورد بررسي دارای  13و  14

رخ رشد اعضای هیئت علمي با رتبه مربي دارای رشد منفي بوده است. علت این امر مي تواند تبدیل وضعیت اعضای رشد بوده و ن
هیئت علمي به مراتب باالتر باشد. از سوی دیگر وضعیت بازنشستگي و استخدام اعضای هیئت علمي مي تواند در تحلیل بخشي 

نشان  13تا  13شستگي و استخدام اعضای هیئت علمي را در سالهای از تغییرات نرخ رشد کمک کند. جدول زیر وضعیت بازن
 دهد.مي
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 93تا  90. وضعیت بازنشستگی و استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه طی سالهای 5-0 جدول

 3313 3311 3314 3310 3311 3311 3313 3312 3313 3313 سال تحصیلي

 32 33 23 33 20 3 31 33 33 33 بازنشسته

 13 11 11 33 33 24 24 23 21 21 استخدام

 

 دهد.نمودار زیر روند تغییرات بازنشستگي و استخدامي اعضای هیئت علمي را نشان مي

 

 

 93تا  90ی هیئت علمی دانشگاه طی سالهای . روند بازنشستگی و استخدام اعضا7-0 شماره شکل

 

نسبت  های مهم در بررسي وضعیت هیئت علمي دانشگاهها نسبت استاد به دانشجو است. جدول زیر نشان دهندهیکي از شاخص
 3های دانشگاه است.دانشکدهاستاد به دانشجو در 

 

 93-30ستاد به دانشجو در دانشکده های مختلف دانشگاه در سال تحصیلی . نسبت ا6-0 جدول

 نام دانشکده

 نسبت استاد به دانشجو  تعداد اعضای تعداد کل دانشجو

 *با ضریب بدون ضریب هیأت  علمي *با ضریب بدون ضریب

 32به  3 23به  3 04 2323 3123 ادبیات و علوم انساني

 14به  3 34به  3 33 3113 3231 عياقتصاد، مدیریت و علوم اجتما

 23به  3 23به  3 20 412 133 حقوق و علوم سیاسي

 34به  3 1به  3 11 3311 112 دامپزشکي

                                                           
ق بدون در نظر فو یتمام وقت نيست بنابراين  نسبت ها يهيــأت  علمعضو  یدارا  يکيالکترون یو دانشکده آموزش ها   ينکه در حال حاضر واحد بين الملليبا توجه به ا 3

 گرفتن اين دو واحد است.
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 نام دانشکده

 نسبت استاد به دانشجو  تعداد اعضای تعداد کل دانشجو

 *با ضریب بدون ضریب هیأت  علمي *با ضریب بدون ضریب

 12به  3 22به  3 331 1133 2301 علوم

 13به  3 33به  3 10 3303 3131 علوم تربیتي و روانشناسي

 11به  3 23به  3 33 1110 2241 کشاورزی

 02به  3 32به  3 333 0113 3133 مهندسي دانشکده های 

 11به  3 23به  3 21 3233 103 هنر و معماری 

 14به  3 21به  3 101 20132 31321 جمع کل

 * ضرایب اعمال شده بر اساس جدول ضریب تبدیل هزینه سرانه دانشجویي محاسبه گردیده است.

 

است. این در حالي است که در بین دانشکده های دانشگاه  21به دانشجو در دانشگاه شیراز برابر یک به میانگین نسبت استاد 
باالترین نسبت استاد به دانشجو مربوط به دانشکده دامپزشکي به نسبت یک به هشت و پایین ترین نسبت مربوط به دانشکده 

 اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعي است.

 

 93-30های مختلف دانشگاه شیراز در سال تحصیلی . مقایسه شاخص نسبت استاد به دانشجو در دانشکده9-0 شماره شکل

 

 مقایسه  اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در سطح دانشکده

در جدول زیر آورده  3313تا  3311اه شیراز طي سالهای داده های مربوط به تعداد و رتبه اعضای هیئت علمي دانشکده های دانشگ
 شده است.
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 95-93. تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده های مختلف دانشگاه شیراز در دوره زمانی 7-0 جدول

 درصد رشد جمع استاد دانشیار استادیار مربي سال تحصیلي دانشکده

 دانشگاهکل 

11 333 213 31 11 113 - 

10 13 233 33 12 111 2 

14 03 331 333 41 113 2- 

11 12 323 322 33 144 023 

13 34 333 331 33 101 0/3- 

 ادبیات و علوم  انساني

11 32 31 33 1 01 - 

10 33 33 32 3 01 3 

14 0 31 32 3 13 1/4- 

11 2 13 33 2 11 4/3- 

13 1 13 30 1 04 3121 

 اقتصاد، مدیریت 

 و علوم اجتماعي

11 0 23 0 3 31 - 

10 1 23 0 3 31 3/2- 

14 1 23 1 3 33 3/2- 

11 1 22 4 3 30 323 

13 3 31 33 3 31 0/1- 

 حقوق و علوم سیاسي

11 1 33 3 3 23 - 

10 3 31 3 3 23 1 

14 1 33 2 3 34 33- 

11 1 30 1 3 21 1322 

13 2 33 1 3 20 123 

 دامپزشکي

11 3 33 31 34 10 - 

10 3 33 31 31 10 3 

14 3 34 33 34 14 222 

11 3 23 32 33 12 3320 

13 3 22 31 31 11 321 

 علوم

11 23 11 23 24 334 - 

10 34 11 21 20 331 4/3- 

14 33 14 21 21 334 4- 

11 33 13 31 23 321 3123 

13 1 30 31 33 331 3/32- 

 علوم تربیتي وروانشناسي

11 33 33 0 2 33 - 

10 33 23 0 2 13 0323 

14 1 31 1 3 13 3 

11 1 33 4 3 11 1- 

13 1 33 1 3 10 2/1- 

11 4 13 31 31 14 - 



 
 تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه شیراز

 

 23 

 

 

 درصد رشد جمع استاد دانشیار استادیار مربي سال تحصیلي دانشکده

 کشاورزی

10 3 13 34 32 13 0/1- 

14 1 03 34 33 32 3321 

11 2 03 31 33 33 420 

13 2 00 30 31 33 3 

 سيمهند

11 4 03 30 34 333 - 

10 0 03 31 31 333 3- 

14 1 03 23 31 33 3- 

11 3 11 33 23 332 3323 

13 3 13 31 33 333 1/3- 

 هنرومعماری

11 33 4 3 3 23 - 

10 32 1 3 3 23 3 

14 33 33 3 3 21 23 

11 33 33 3 3 21 3 

13 33 31 3 3 21 3 

 

اعضای هیئت علمي دانشکده هنر و معماری در مرتبه های مربي و  3313شود که در سال ه ميبا توجه به نمودار زیر مشاهد
استادیاری بوده و این دانشکده فاقد اعضای هیئت علمي با مرتبه های دانشیاری و استادی بوده است. عکس این موضوع در 

 های استادیاری، استادی و دانشیاری داشته که به شود که در این سال اعضای هیئت علمي با مرتبهدانشکده دامپزشکي دیده مي
ترتیب اکثریت اعضای هیئت علمي این دانشکده را در بر داشته است. در سایر دانشکده ها، مرتبه استادیاری اکثریت را داشته در 

ت. در عداد را داشته اسهای کشاورزی، مهندسي، ادبیات و علوم انساني و علوم بیشترین تحالي که تعداد استادیاران در دانشکده
مرتبه دانشیاری نیز دانشکده های علوم، مهندسي، کشاورزی و ادبیات و علوم انساني بیشترین تعداد را داشته اند. در همین سال 

 دانشکده های علوم، مهندسي، دامپزشکي، کشاورزی بیشترین تعداد استاد را در بین دانشکده های دانشگاه شیراز داشته اند.
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 4993. مقایسه تعداد و مرتبه  اعضای هیئت علمی دانشکده های دانشگاه شیراز در سال 3-0 شماره شکل

 

در مرتبه مربي به صورت زیر است.  13تا  11روند تغییرات تعداد اعضای هیئت علمي دانشکده های دانشگاه شیراز طي سالهای 
، تقریبا روند تعداد مربیان همه دانشکده های مختلف در این دوره نزولي 3313تثنای دانشکده ادبیات و علوم انساني در سال به اس

بوده است. شدت کاهش تعداد اعضای هیئت علمي در دانشکده های علوم، علوم تربیتي و روانشناسي و ادبیات و علوم انساني بیش 
 مي تواند ناشي از تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمي در این دانشکده ها باشد. از سایر دانشکده ها بوده است که
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 93تا  95. مقایسه روند تغییرات اعضای هیئت علمی دانشکده های مختلف با مرتبه مربی طی سالهای 40-0 شماره شکل

 

به صورت زیر بوده است. همانگونه که مالحظه مي  11-13نشکده های مختلف دانشگاه طي دوره روند تغیییرات استادیاران دا
شود روند تغییرات در دانشکده های ادبیات و علوم انساني، حقوق و علوم سیاسي، دامپزشکي و کشاورزی صعودی بوده است که 

یاری بوده است. این در حالي است که در دانشکده ناشي از جذب اعضای هیئت علمي و تبدیل وضعیت از مرتبه مربي به استاد
های مهندسي و علوم تربیتي و روانشناسي این روند نزولي بوده است. توجه به روند تغییرات مرتبه دانشیاری و مربي و همچنین 

ده مهندسي در دانشکروند تغییرات کلي تعداد اعضای هیئت علمي این دو دانشکده نشان مي دهد که روند نزولي تعداد استادیاران 
بیشتر ناشي از ارتقای مرتبه اساتید بوده و در دانشکده علوم تربیتي ناشي از کاهش تعداد اعضای هیئت علمي این دانشکده بوده 

 است. روند تغییرات در دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم انساني تقریبا ثابت بوده است.
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 93تا  95. مقایسه روند تغییرات اعضای هیئت علمی دانشکده های مختلف با مرتبه استادیاری طی سالهای 44-0 شماره شکل

 

های مهندسي و علوم در کنار تعداد بیشتر اعضای هیئت علمي با مرتبه دانشیاری دارای رشد همانگونه که قبال اشاره شد، دانشکده 
، مدیریت های ادبیات و علوم انساني، اقتصادهیئت علمي با این مرتبه نیز بوده اتد. این در حالي است که دانشکدهقابل توجه اعضای 

ین اند. در دانشکده کشاورزی او علوم اجتماعي، حقوق و علوم سیاسي و علوم تربیتي و روانشناسي نیز دارای رشد نسبي بوده
و در طول دوره نوسان از خود نشان مي دهد که مي تواند ناشي از تاثیر همزمان تغییرات روند مشخصي از خود نشان نمي دهد 

 ارتقا مرتبه و قطع ارتباط استخدامي اعضای هیئت علمي باشد.
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 93تا  95مرتبه دانشیاری طی سالهای . مقایسه روند تغییرات اعضای هیئت علمی دانشکده های مختلف با 42-0 شماره شکل

 

در این دوره تعداد اعضای هیئت علمي با مرتبه استادی در دانشکده های علو، دامپزشکي، کشاورزی و مهندسي دارای رشد بوده 
وده ب اند. البته در دانشکده های علوم و کشاورزی نرخ رشد تعداد اعضای هیئت علمي با مرتبه استادی بیش از سایر دانشکده ها

است. دانشکده حقوق و علوم سیاسي فاقد استاد بوده و دانشکده های اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعي و علوم تربیتي و روانشناسي 
پس از یک دوره کاهش تعداد اعضای  3313تغییرات چنداني در این مرتبه نداشته اند. در دانشکده ادبیات و علوم انساني در سال 

 استادی، شاهد افزایش هستیم. هیئت علمي با مرنبه
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 93تا  95. مقایسه روند تغییرات اعضای هیئت علمی دانشکده های مختلف با مرتبه استادی طی سالهای 49-0 شماره شکل

 

 دانشجویان

ه استثنای دانشگاه پیام نور و علمي کاربردی( در رتبه چهارم همانگونه که اشاره شد دانشگاه شیراز از نظر تعداد دانشجو )ب
 وزارت علوم قرار دارد. 

 

34ـ  32تعداد کل دانشجویان دانشگاه شیراز به تفکیک مقطع تحصیلی . 9-0 جدول  

 روزانه نوبت دوم  جمع کل
  

 مقطع تحصیلي

 زن مرد زن مرد زن مرد جمع

 کارشناسي ناپیوسته 3 3 141 201 141 201 3313

 پیوسته کارشناسي  1113 1334 443 3331 1230 1331 33313

 کارشناسي ارشد نا پیوسته 3443 3142 3213 3134 3331 3313 0324

 دکترای حرفه ای 344 311 23 0 233 311 311

 دکترا ی تخصصي 313 431 11 322 144 124 3331

 جمع ستون 0411 0112 3331 3321 3130 3143 33240

 جمع به تفکیک روزانه و نوبت دوم 33323 0310 33240
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 درصد دکترای تخصصي دارند.  4درصد کارشناسي ارشد ناپیسته   32درصد کارشناسي،  13از تعداد دانشجویان دانشگاه شیراز 

 

 

 

 نمودار کل دانشجویان دانشگاه شیراز به تفکیک مقطع تحصیلی .41-0 شماره شکل

 

 رده شده است.وزیر آ لودر جد تحصیلي مقطعتعداد کل دانشجویان دانشگاه شیراز به تفکیک دانشکده و 

 

 تحصیلی مقطعتعداد کل دانشجویان دانشگاه شیراز به تفکیک دانشکده و . 3-0 جدول

 دانشکده 

 دکتری دکترای حرفه ای کارشناسي ارشد کارشناسي کارشناسي ناپیوسته

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 13 11 3 3 313 331 332 011 3 3 ت وعلوم انسانيادبیا

 11 31 3 3 11 310 341 013 3 3 اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعي

 3 3 3 3 333 331 331 213 3 3 حقوق وعلوم سیاسي

 31 41 311 233 1 33 3 3 3 3 دامپزشکي

 313 320 3 3 233 113 113 131 3 3 علوم

 21 33 3 3 333 220 111 131 3 3 علوم تربیتي وروانشناسي

 11 30 3 3 211 311 443 333 3 3 کشاورزی

 01 31 3 3 311 13 230 301 3 3 )عمران و مواد(مهندسي

 32 20 3 3 230 331 101 244 3 3 مهندسي برق و کامپیوتر

 13 33 3 3 331 13 233 304 3 3 مهندسي شیمي،نفت و گاز

 13 1 3 3 343 13 323 331 3 3 مهندسي مکانیک

 3 3 3 3 32 34 3 3 3 3 فناوری های نوین

کارشناسی نا 

پیوسته

6%

کارشناسی 

59%

د کارشناسی ارش

ناپیوسته

92%

دکترای حرفه ای

2%

دکترا ی 

تخصصی

7%
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 دانشکده 

 دکتری دکترای حرفه ای کارشناسي ارشد کارشناسي کارشناسي ناپیوسته

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 3 3 3 3 32 12 311 103 3 3 هنرومعماری

 3 3 3 3 123 130 141 201 141 201 های الکترونیکي آموزش

 323 11 3 3 134 111 3 11 3 3 پردیس دانشگاه شیراز

 124 144 311 233 3313 3331 1331 1230 141 201 جمع کل

 

دانشجو بیشترین دانشجو را دارد. پس از آن دانشکده کشاوزری، دانشکده  32130زشهای الکترنیکي با واز نظر تعدادی دانشگده آم
 علوم و دانشکده ادبیات و علوم انساني بیشترین تعداد دانشجو را دارد. 

 

 

 34ـ  32در سال تحصیلی  دانشجویان دانشگاه شیراز به تفکیک جنسیت . نمودار کل45-0 رهشما شکل

 

 اند.تشکیل داده 33درصد از دانشجویان دانشگاه را در سال  13درصد و دانشجویان مرد  13از نظر ترکیب جنسیتي، دانشجویان زن 
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 نوع پذیرشتعداد کل دانشجویان دانشگاه شیراز به تفکیک دانشکده و . 46-0 مارهش شکل

 

 ترکیب جنسیتي دانشجویان به تفکیک دانشکده ها در نمودار شکل شماره * نشان داده شده است. 
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 34ـ  32در سال تحصیلی  پذیرشتفکیک دانشکده و نوع  بهتعداد کل دانشجویان کارشناسی ناپیوسته . 47-0 شماره شکل

 

نسبت  3313نشان مي دهد تا سال  نمودار پذیرش  دانشجویان دانشگاه شیراز به تفکیک جنسیت در سال های مختلفبررسي 
 بیشتر بوده و از این سال به بعد نسبت زنان پیشي گرفته است.  مردان به زنان در پذیرش دانشگاه شیراز
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 (70-34. ترکیب جنسیتی پذیرش دانشجو در دانشگاه شیراز )49-0 شماره شکل

 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی

نفر در مقطع  322323نفر بوده است که از این تعداد  312234برابر  13-33تعداد کل دانشجویان دانشگاه شیراز در سال تحصیلي 
درصد( مشغول به  31نفر در مقاطع کارشناسي ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصي ) 02241درصد( و  00کارشناسي )

نفر کمترین تعداد  112 نفر بیشترین تعداد دانشجو و دانشکده دامپزشکي با 32133تحصیل هستند. دانشکده های مهندسي با 
 دانشجو را دارد. توزیع دانشجویان در بین دانشکده های دانشگاه به صورت زیر است.
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 93-30. توزیع دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشکده های مختلف دانشگاه در سال تحصیلی 43-0 شماره شکل

 

 نشان مي دهد. 13-33یر ترکیب دانشجویان دانشگاه شیراز را به تفکیک مقطع تحصیلي در  سالجدول ز

 

 13-33. ترکیب دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه شیراز بر اساس مقطع و جنسیت در سال تحصیلي 33-3 جدول

 مقطع تحصیلي زن مرد جمع

 کارشناسي نا پیوسته 231 334 3233

 پیوسته کارشناسي  0111 1244 33432

 کارشناسي ارشد نا پیوسته 2134 2031 1331

 دکترای حرفه ای 333 323 323

 دکترا ی تخصصي 203 143 133

 جمع ستون 3431 1113 31234

 

درصد در مقطع دکترای حرفه ای  2در مقطع کارشناسي،  13-33درصد دانشجویان در سال تحصیلي  21بنا به داده های موجود 
 اند. درصد در مقطع دکتری در حال تحصیل بوده 1و 
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 93-30مقطع تحصیلی در سال . ترکیب دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز بر اساس 20-0 شماره شکل

 

 توزیع دانشجویان مقاطع تحصیلي مختلف در دانشکده های دانشگاه شیراز در جدول زیر نمایش داده شده است.
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 93-30یلی . توزیع دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف در دانشکده های دانشگاه شیراز در سال تحص44-0 جدول

 کارشناسي دانشکده
 کارشناسي

 ارشد 

دکترای 
 حرفه ای

 دکتری
تحصیالت 

 تکمیلي

کل 
 دانشجویان

 درصد دانشجویان 

 تحصیالت تکمیلي

 23 3123 131 11 3 343 3310 ادبیات و علوم انساني

اقتصاد، مدیریت وعلوم 
 اجتماعي

3323 313 3 32 232 3231 34 

 22 133 324 3 3 324 103 حقوق و علوم سیاسي

 333 112 112 322 323 3 3 دامپزشکي

 30 2301 112 212 3 033 3133 علوم

علوم تربیتي و 
 روانشناسي

3231 333 3 20 324 3131 23 

 23 2241 003 13 3 143 3031 کشاورزی

 34 3133 3331 243 3 3333 2333 دانشکده های مهندسي

 33 103 42 3 3 42 133 هنر و معماری

 20 2313 441 3 3 441 2233 های الکترونیکيآموزش 

 13 3213 3300 3 3 3300 231 واحد بین الملل

 31 31234 0241 133 323 1331 32323 جمع کل

 

نفر،  32133های مهندسي با های دانشگاه شیراز، بیشترین دانشجویان تحصیالت تکمیلي مروبط به دانشکدهدر بین دانشکده
نفر و کمترین تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلي مربوط به  22301نفر و دانشکده علوم با  22313آموزشهای الکترونیک با 

نفر  32231نفر و دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعي با  123نفر، حقوق و علوم سیاسي یا  112دامپزشکي با  های دانشکده
درصد،  333ا های دامپزشکي بان تحصیالت تکمیلي در دانشکدهبوده است. از نگاهي دیگر به موضوع بیشترین نسبت دانشجوی

درصد دانشجویان تحصیالت تکمیلي به کل دانشجویان دانشکده بوده  34های مهندسي با درصد و دانشکده 13واحد بین الملل با 
درصد و علوم  34اعي با درصد، اقتصاد، مدیریت و علوم اجتم 33است.  این در حالي است که  دانشکده های هنر و معماری با 

 درصد کمترین نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلي به کل دانشجویان دانشکده را دارند. 23تربیتي و روانشناسي با 
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 93-30ا در سال تحصیلی . مقایسه نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان دانشکده ه24-0 شماره شکل

 

 های واحد بین الملل، مهندسي و آموزشهایدهد که بیشترین تعداد دانشجویان کارشناسي ارشد در دانشکدههمین داده ها نشان مي
های کدهای و تخصصي دانشجو دارد و دانشالکترونیک مشغول به تحصیل هستند. دانشکده دامپزشکي تنها در مقطع دکترای حرفه

عماری، حقوق و علوم سیاسي و اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعي کمترین تعداد دانشجوی کارشناسي ارشد را در این سال هنر و م
 داشته اند.

 

 

 93-30. تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده های مختلف در سال تحصیلی 22-0 شماره شکل
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های هنر و معماری، آموزش های الکترونیک، واحد بین الملل و حقوق و علوم سیاسي فاقد در مقطع دکترای تخصصي نیز دانشکده
هایي که در مقطع دکترای تخصصي دانشجو دارند، دانشکده های مهندسي، علوم و دانشجوی دکترا هستند. در بین دانشکده

های علوم تربیتي، اقتصاد، مدییت و علوم اجتماعي و ادبیات و علوم انساني کمترین دانشکدهدامپزشکي بیشترین تعداد دانشجو و 
 تعداد دانشجو را در این مقطع تحصیلي دارند.

 

 

 93-30تحصیلی . تعداد دانشجویان مقطع دکترای تخصصی دانشکده های مختلف در سال 29-0 شماره شکل

 

 در جدول زیر آورده شده است. 3313تا  3311وضعیت تغییرات تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلي طي سالهای 

 

 93تا  95. روند تغییرات تعداد دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز طی سالهای 42-0 جدول

 3313 3311 3314 3310 3311 مقطع

 1331 1133 3323 2333 2131 کارشناسي ارشد

 323 103 313 323 333 دکترای حرفه ای
 3232 3210 3233 3223 - نرخ رشد مقطع کارشناسي ارشد و دکترای حرفه ای

 133 030 024 133 113 دکترای تخصصي

 3232 3233 3230 3233 - نرخ رشد مقطع دکترای تخصصي

 0241 1313 1330 3110 3211 جمع

 3231 3233 3232 3231 - نرخ رشد دانشجویان تحصیالت تکمیلي

 

 33و  23همانگونه که مالحظه مي شود، دانشجویان کارشناسي ارشد و دکترای حرفه ای در سالهای اول دوره مورد بررسي با نرخ 
با نرخ  3333ش قابل توجهي داشته اند که این روند در سال درصدی، روند افزای 10با رشد  3311درصد رشد داشته اند و در سال 

روند رشد تعداد دانشجویان مقطع دکتری  11تا  10رشد دو درصدی کند شده است. اما در مقطع دکترای تخصصي در سالهای 
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با رشد  3313کاهش یافته است. اما در سال  3311به یک درصد در سال  3310درصد در سال  33کاهش داشته و از نرخ رشد 
 نفر افزایش یافته است. 133نفر به  030درصدی نسبت به سال قبل تعداد دانشجویان مقطع دکترای تخصصي از  32

 

 

 93تا  95. روند تغییرات تعداد دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز طی سالهای 21-0 شماره شکل

 

 

 کارکنان 

نفر کارمند دارد که به صورتهای رسمي، پیماني،  3013دانشگاه شیراز به عنوان یکي از بزرگترین دانشگاههای کشور تعداد 
 قراردادی، شرکتي و سایر در خدمت دانشگاه هستند.

 

 34ـ  32اه شیراز به تفکیک نوع استخدام در سال تحصیلی . تعداد کل کارمندان دانشگ49-0 جدول

 درصد تعداد وضعیت استخدامی
 کل زن مرد

 3223 113 301 340 رسمي

 021 331 12 13 پیماني

 3421 031 241 333 قراردادی

 3121 332 10 210 شرکتي

 123 13 21 10 سایر

 333 3013 103 3313 کل
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 بر اساس نوع استخدام مطابق شکل شماره * است.  33ـ    32ز در سال تحصیلي وضعیت کارمندان دانشگاه شیرا

 

 

 33-32 تحصیلی سال در استخدامکارکنان دانشگاه شیراز بر حسب  تفکیک. 25-0 شماره شکل

 

رتیب واحدهای حراست و انتظامات، امور دانشجویي،  دانشکده کشاورزی، از نظر توزیع کارکنان در واحدهای مختلف دانشگاه، به ت
دانشکده علوم و دانشکده دامپزشکي بیشترین تعداد پرسنل و پژوهشکده علوم اجتماعي، شرکت تعاوني تولیدی چندمنظوره دانشگاه، 

 ا دارند. علوم کتابداری و اطالع رساني، مرکز دورسنجي و نقلیه مرکزی کمترین تعداد پرسنلي ر
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 . تعداد کارکنان دانشگاه شیراز به تفکیک واحد سازمانی26-0 شماره شکل

 

 در جدول * نشان داده شده است.  33تا  11تعداد و و ضعیت استخدامي کارکنان دانشگاه شیراز در دوره زماني 

 

 . کارکنان دانشگاه شیراز در سال های مختلف به تفکیک وضعیت استخدامی41-0 جدول

 34 30 93 99 97 96 95 91 نوع استخدام
 113 133 123 142 044 013 443 321 رسمي

 331 321 332 331 311 311 331 312 پیماني

 331 332 331 230 202 244 213 - قراردادی

 332 430 441 111 113 111 143 - يشرکت

 13 21 - - - - - - سایر

 3013 3433 3411 3110 3332 3301 2333 3343 کل
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همانگونه که در جدول فوق و شکل شماره * دیده مي شود طي این مدن تعداد کارکنان دانشگاه شیراز در هر سال کمتر شده 
قطع همکاری تعدادی از پرسنل شرکتي و کاهش تعداد پرسنل رسمي از  است. تبدیل بخشي از کارکنان شرکتي به قراردادی،

 تغییرات تعداد پرسنل در این دوره است. 

 

 

 . روند تغییرات کارمندان دانشگاه شیراز به تفکیک نوع استخدام27-0 شماره شکل

 

در جدول شماره * آورده شده  3333تا  3311خدام شده دانشگاه شیراز در دوره زماني تعداد کارکنان بازنشسته و است
 است. 

 

 . استخدام و بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در سال های مختلف45-0 جدول

 استخدام بازنشسته سال تحصیلي
3311 3 24 
3311 20 33 
3310 33 33 
3314 23 11 
3311 33 11 
3313 32 13 
3333 32 33 
3333 33 13 

 

همانگونه که مالحظه مي شود در این دوره تعداد افراد استخدام شده با یک سال تاخیر و بیش از تعداد افراد بازنشسته بوده است. 
د. زیرا ت که از افراد شرکتي به افراد قراردادی تبدیل شده انعلت این مر بیشتر ناشي از تبدیل وضعیت استخدامي کارکنان بوده اس

 همانگونه که در شکل * دیده شد، به طور کلي تعداد پرسنل در این دوره روند نزولي داشته است.
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 (99-34ه شیراز ). روند استخدام و بازنشستگی کارمندان دانشگا29-0 شماره شکل

 

 در دانشکده های دانشگاه، نسبت تعداد اعضای هیات علمي به ازای هر کارمند در جدول شماره * نشان داده شده است. 

 

 (95-34. تعداد هیات علمی دانشکده های دانشگاه شیراز به تعداد کارکنان آنها )46-0 جدول

 33 13 11 14 10 11 نام دانشکده  ف ردی

 3213 2233 3223 3231 3221 3233 دانشکده ادبیات و علوم انساني  3
 3213 3233 3233 2241 321 3232 دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم جتماعي 2

 .11 3231 .13 .10 .44 .01 دانشکده حقوق و علوم سیاسي  3

 .11 .13 .13 .11 .13 .13 دانشکده دامپزشکي  1
 3233 .32 3231 .11 .10 .14 دانشکده علوم  1

 3211 3224 3234 3212 3210 .10 دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي  0

 .00 .11 .11 .13 .13 .33 دانشکده کشاورزی  4
 3233 3234 .03 .02 .01 .11 دانشکده مهندسي  1

 .12 3231 .03 .11 .13 .13 دانشکده هنر و معماری  3

 - - - - - - قشم   –واحد بین الملل  33
 - - - - - - دانشکده آموزش های الکترونیکي  31

 

از نظر نسبت تعداد کارکنان به اعضای هیات علمي دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي، دانشکده ادبیات و علوم انساني، دانشکده 
ه سایر دانشکده ها در وضعیت بهتری هستند. البته علت این امر در تعداد اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعي و دانشکده علوم نسبت ب

 کم اعضاب هیات علمي بوده که موجب باالرفتن این نسبت شده است. 
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 4934سال . نسبت تعداد اعضای هیات علمی به تعداد کارکنان هر دانشکده در 23-0 شماره شکل

 

 نسبت تعداد دانشجو به کارکنان نیز در جدول شماره * نشان داده شده است. 

 

 . تعداد دانشجویان دانشکده های دانشگاه شیراز به تعداد کارکنان آنها )بدون ضریب (47-0 جدول

 33سال  نام دانشکده  ردیف 

 31214 ات و علوم انساني دانشکده ادبی 3

 13223 دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم جتماعي 2

 21214 دانشکده حقوق و علوم سیاسي  3

 1233 دانشکده دامپزشکي  1

 23213 دانشکده علوم  1

 11201 دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي  0

 3120 دانشکده کشاورزی  4

 1233 دانشکده مهندسي  1

 22213 ه هنر و معماری دانشکد 3

 - قشم   –واحد بین الملل  33

 - دانشکده آموزش های الکترونیکي  31
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این نسبت نیز در دانشکده های ادبیات و علوم انساني، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعي و دانشکده علوم تربیتي 
 و نسبت به تعداد کارمندان دانشکده ها است. و روانشناسي به نسبت باال بوده و نشان از تعداد باالی دانشج

 

 

 4934. نسبت تعداد دانشجویان به تعداد کارکنان هر دانشکده در سال 90-0 شماره شکل

 

دیگر  ده ها نسبت به نیاز آنهاست. موضوعالبته نگاه همزمان به دو نسبت اخیر مي تواند به نوعي از تعداد کم کارمندان این دانشک
ماهیت اجرایي فعالیتهای این دانشکده هاست. در دانشکده هایي که نسبت تعداد اعضای هیات علمي و دانشجو به تعداد کارمندان 

 باال است، بیشتر مباحث آموزشي نظری بوده و نیاز کمتری به امکانات کمک آموزشي و کاربردی وجود دارد. 

 

 وثر حوزه منابع انسانی عوامل م

بر اساس مستندات موجود در اسناد دانشگاه و وضعیت موجود، نقاط قابل بهبود در حوزه منابع انساني را مي توان به صورت زیر 
 خالصه نمود.

 

 . فهرست نقاط قابل بهبود حوزه منابع انسانی49-0 جدول

 نقاط قابل بهبود لسطح تحلی

 دانشگاه

 نبود انگیزه کامل در کارکنان

 کمبود هیئت علمي در برخي رشته ها

 کمبود نیروی انساني )کادر اداری( متخصص و کارآمد

 کمبود امکانات رفاهي برای اساتید

 نسبت اساتید به دانشجویان

 تبه دانشیاری و استادیتعداد کم اعضای هیئت علمي با مر
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 نقاط قابل بهبود لسطح تحلی

دانشکده حقوق و علوم 
 سیاسي

 دارانبودن دوره دکتری در رشته حقوق

 کمبود نیروی متخصص در گرایش های نوین حقوقي

 عدم بهره مندی اعضای هیئت علمي از فرصت مطالعاتي

دانشکده اقتصاد، 
مدیریت و علوم 

 اقتصادی

 مشکل جذب اساتید

دانشکده ادبیات و علوم 
 انساني

 ي در دوره های تخصصي و عمومي و کثرت اعضای حق التدریسکمبود اعضای هیئت علم

 پرداخت نکردن حق الزحمه در تالیف مقاله های علمي و داروی مقاله ها و طرحها

 کمبود انگیزه دانش اندوزی در دانشجویان

دانشکده آموزشهای 
 الکترونیکي

 عدم وجود نیروهای متخصص در ساختار فعلي دانشکده

و  ربیتيدانشکده علوم ت
 روانشناسي

 کمبود نیروی انساني متخصص در بعضي رشته ها

 دانشکده دامپزشکي
 کمبود اعضای هیئت علمي در اکثر بخش ها در مقایسه با استانداردهای جهاني

 کمبود کارشناس فني آزمایشگاه با توجه به ماهیت آزمایشگاهي رشته دامپزشکي در مقایسه با استانداردهای جهاني

 ده علومدانشک
 میانگین سني باالی اعضای هیئت علمي

 عدم تناسب نسبت استاد به دانشجو در مقایسه با هنجارهای بین المللي

 دانشکده هنر و معماری

 کمبود اعضای هیئت علمي در رشته های هنری

جرایي داخل و باالبودن حجم برنامه های آموزشي اعضای هیئت علمي موجود و درگیر شدن اکثر آنها در خدمات ا
 عدم ارتقا و تبدیل وضعیت اساتید دانشکده در زمان مقرر خارج از دانشگاه و در نتیجه کاهش شاخصهای پژوهشي دانشکده

 عدم برخورداری بخش های دانشکده از نیروی مناسب پشتیباني و کارشناسي

 یي شرکتهای طرف قراردادعملکرد ضعیف نیروهای خدماتي دانشکده به دلیل ضعف نظارت و عدم پاسخگو

 مشکل معیشتي و مسکن در بین تعدا زیادی از اعضای هیئت علمي موجود دانشکده

 نبود امکانات بورس دانشجویان در دانشگاههای معتبر دنیا

 دانشکده کشاورزی
 مشکالت عدیده در جذب اعضای هیئت علمي در برخي زمینه های حساس

مقاطع مختلف ممتاز بومي و کشوری و دانشجویان استعداد درخشان در مقایسه با عدم موفقیت در جذب دانشجویان 
 سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور

 دانشکده مهندسي

 عدم تسهیالت الزم برای جذب اساتید مجرب

 تيات صنعنبود انگیزه کافي در میان برخي از اعضای هیأت علمي جهت انجام طرح های صنعتي با مراکز و موسس

عدم وجود سیستم کارآمد در جذب نیروهای انساني غیر هیأت علمي کارآ، نبود انگیزه کافي در میان آنها و عدم 
ناسي و عدم وجود تسهیالت الزم جهت جذب فارغ التحصیالن ممتاز بومي در مقاطع مختلف )دبیرستان، کارش استفاده از این گروه در تصمیم گیری های خرد و کالن دانشگاه

  کارشناسي ارشد( و کشوری

 لذا عوامل زیر در این حوزه به عنوان عوامل بالقوه موثر بر راهبردهای دانشگاه شیراز شناخته مي شوند.

  فرایند جذب اعضای هیات علمي 
  فرایند آموزش و توانمندسازی  اعضای هیات علمي 
  فرایند ارتقا  اعضای هیات علمي 
 علمي  فرایند انگیزش اعضای هیات 
  فرایند جذب کارکنان 
  فرایند آموزش و توانمند سازی  کارکنان 
  فرایند ارتقا  کارکنان 
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  فرایند انگیزش کارکنان 
 تعداد اعضای هیات علمي آموزشي 

 تعداد اعضای هیات علمي پژوهشي 

  نسبت کارکنان به اعضای هیات علمي 
  نسبت اعضای هیات علمي به دانشجویان 
 ي اعضای هیات علمي حجم فعالیتهای اجرای 

 حجم برنامه های  پروهشي اعضای هیات علمي نسبت به فعالیتهای آموزشي 

 تناسب تعداد کارکنان با حجم فعالیتهای آن 

 تناسب تحصیالت و تجربه کارکنان با شغل 

 وضعیت امکانات رفاهي دانشگاه 

 

 حوزه ساختار و فرآیند-4-2-9

 شماره * است.  ساختار تشکیالتي دانشگاه شیراز مطابق شکل

 

 . ساختار تشکیالتی دانشگاه شیراز94-0 شماره شکل

 

 حوزه ریاست دانشگاه

ای هاین حوزه که در اصل به عنوان حلقۀ اصلي در زنجیرۀ اطالعات و ارتباطات دروني و بیروني دانشگاه است دارای زیرمجموعه
 ست:زیر ا
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 دفتر ریاست 

 المللدفتر روابط عمومي و امور بین 

 حراست و گزینش 

 دفتر ریاست -

نقش  های مختلف است. رئیس دفتر ریاستها و کمسیونهای ریاست، برگزار کننده شوراها، کمیتهکننده فعالیتاین دفتر هماهنگ
ها با ریاست دانشگاه را این دفتر هماهنگ و تنظیم ازمانها و سهای افراد، ارگانکند. مالقاتمشاور ریاست دانشگاه را ایفا مي

 کند.مي

 المللدفتر روابط عمومی و امور بین -

ها و نهادهای بیروني و بالعکس است. دعوت از مقامات و های دانشگاه شیراز با سازماناین دفتر مسئول ارتباط هر یک از قسمت
لمللي از اهای بینوظائف این دفتر است. همچنین ارتباط با دانشگاه یا سازمانها نیز از دیگر افراد خاص برای شرکت در همایش

شود. این دفتر مسئول پذیرش و پیگیری مسایل مختلف دانشجویان غیر ایراني که برای الملل این دفتر انجام ميطریق امور بین
 باشد.اند مينام کردهادامه تحصیل و تحقیق در دانشگاه شیراز ثبت

 ش و حراستگزین -

کننده وظایف نظارتي و کنترلي ریاست دانشگاه است. بیشتر تعامل و ارتباط این دو واحد با این واحد یکي از واحدهای تسهیل
 ریاست دانشگاه بوده و با دیگر واحدهای دانشگاه تعامل اطالعاتي چنداني ندارند.

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

امور  گذاریریزی و سیاستهای مرکزی دانشگاه، مسئولیت برنامهشیراز، به عنوان یکي از حوزه حوزۀ معاونت آموزشي دانشگاه
بیني شده و ارتقای کیفي و کمّي امور آموزشي های پیشها و برنامهآموزشي دانشگاه را بر عهده دارد که جهت رسیدن به هدف

های مختلف در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و رشته دانشگاه، تالش خود را معطوف به جذب نیروهای کارآمد و گسترش
 دکترای تخصصي نموده است.

 شود. حوزۀ معاونت آموزشيامور مربوط به استخدام، جذب، ارتقاء و ترفیع اعضای هیئت علمي دانشگاه نیز در این حوزه انجام مي
های تکمیلي است. کارهای مربوط به دانشجویان دورهدر حال حاضر دارای دو مدیریت: مدیریت امور آموزشي و مدیریت تحصیالت 

 شود.های تکمیلي در مدیریت تحصیالت تکمیلي انجام ميکارشناسي در مدیریت امور آموزشي و امور مربوط به دانشجویان دوره

 مدیریت امور آموزشی 

التحصیالن و اداره امور نام، ادارۀ امور فارغمدیریت امور آموزشي دانشگاه دارای سه اداره است که عبارتند از ادارۀ پذیرش و ثبت
و در انتها، فراغت از تحصیل  333نام، انتخاب واحد، انتقال، تغییر رشته مهمان و رزمندگان و ایثارگران. کلیۀ امور مربوط به ثبت

 شود.دانشجویان دانشگاه در دوره کارشناسي در این مدیریت انجام مي

 

 گاه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانش
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دار های تحت پوشش حوزه معاونت آموزشي دانشگاه مدیریت تحصیالت تکمیلي است. این مدیریت عهدهیکي دیگر از مدیریت
های ها، آگهي پذیرش دورهکلیۀ امور آموزشي و پژوهشي دانشجویان دورۀ کارشناسي ارشد و دکتری است. ظرفیت پذیرش دوره

 شود.ها، نظارت بر سنوات تحصیلي، دفاع به موقع و . . . توسط این مدیریت انجام ميرساله ها ودکتری، نظارت بر امور پایان نامه

 دفتر استعدادهای درخشان

های تحت پوشش حوزۀ معاونت آموزشي دانشگاه است که امور مربوط به دانشجویان دفتر استعدادهای درخشان نیز یکي از مجموعه
دهد. این دفتر دانشجویان مزبور را مورد حمایت مادی و معنوی قرار مي دهد. هر ساله يممتاز و استعدادهای درخشان را انجام م

 آید.شود و از آنها تقدیر به عمل ميها و دانشجویان ممتاز توسط این دفتر مراسمي برگزار ميطي مراسمي برای ورودی

 معاونت پژوهشی و واحدهای تابعة آن 

راز در قالب شش واحد سازماني زیر نظر معاون پژوهشي دانشگاه انجام شده که در ادامه به فعالیتهای معاونت پژوهشي دانشگاه شی
 طور خالصه آورده شده است.

 دفتر معاونت پژوهشی

های دفتر معاونت پژوهشي دانشگاه شیراز مي توان به پیگیری تصویب وابالغ فرصت مطالعاتي، ارزیابي و از مهمترین فعالیت
ی ی هیات علمي، پیگیری پیشنهاد تصویب و اجرای واحدهای پژوهشي، ارزیابي و پیشنهاد ارتقای رتبهامتیازدهي پژوه اعضا

آوری و ارسال اطالعات پژوهشي و پیگیری روند تصویب المللي، جمعهای بیناعضای هیات علمي، صدور مجوز برگزاری همایش
 مراکز پژوهشي اشاره کرد.

 مدیریت  امور پژوهشی

ریت امور پژوهشي معرفي فرصت مطالعاتي اعضای هیات علمي، تخصیص اعتبار ویژه پژوهشي گرانت، پیگیری اهم وظایف مدی
تصویب و اجرای طرح های پژوهشي دانشگاه، انجام طرح های مصوب پژوهشي درون دانشگاه، اجرای طرح تشویقي مقاالت 

 ها است.پژوهشي، و معرفي متقاصیان واجد شرایط جهت شرکت در همایش

 مدیریت همکاریهای علمی و مشاوره ای

های های پژوهشي دانشگاه، انعقاد و مبادله قرارداد همکاریرساني طرحانجام امور مربوط به قراردادهای بیرون دانشگاه، اطالع
زه حو ای بیرون ازهای علمي آموزشي و مشاورهعلمي و پژوهشي بیرون از دانشگاه حوزه پژوهشي، پیگیری قراردادهای همکاری

های آموزشي بورس تحصیلي، انعقاد و مبادله قرارداد همکاری پژوهشي دانشگاه با صنعت، دانشگاه، انعقاد و مبادله قرارداد همکاری
ه، نامه همکاری پژوهشي دانشگاانعقاد و مبادله قرارداد همکاری پژوهشي دانشگاه مربوط به ابالغیه ریاست جمهوری، انعقاد تفاهم

، های دانشجویان تحصیالت تکمیلي در قالب کارورزینامههای دانشجویان تحصیالت تکمیلي، حمایت از پایاننامهنحمایت از پایا
ها ازمانشده از سها و مراکز صنعتي برای استفاده از امکانات اموزشي پژوهشي، معرفي دانشجویان معرفيمعرفي دانشجوبه سازمان

ازی سها و مراکز صنعتي برای استفاده از امکانات پژوهشي، معرفي کاراموز و تجارینبرای اخذ دروس، معرفي دانشجو به سازما
 های پژوهشي از مهمترین فعالیتهای این مدیریت است.طرح

 

  مرکز کارآفرینی

ا همر کز کارآفریني دانشگاه به عنوان یکي از واحدهای تابعه معاونت پژوهشي در زمینه آموزش کار آفریني، برگزاری دوره
ي، اجرای های ترویج و توسعه کارآفرینریزی و پیگیری برنامههای آموزشي، اجرای فرآیند ترویج و توسعه کارآفریني، برنامهوکارگاه
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های های پژوهشي کارآفریني توسط دانشجویان، تهیه نشریه کارآفریني و تهیه دستوالعمل اجرایي هسته کارآفریني دانشکدهطرح
 کند.مي دانشگاه شیراز فعالیت

  مرکز مالکیت فکری

های آموزشي مالکیت فکری و ثبت اختراع، ثبت اختراع، راهنمایي و مشاوره ثبت اختراع، و صدور مجوز برگزاری سمینارها و کارگاه
 تائیدیه علمي اختراع از اهم فعالیتهای این مرکز است.

 مرکزچاپ و نشر

خواست مجوز چاپ و انتشار از شورای انتشارات دانشگاه، صدور مجوز چاپ و از فعالیتهای اصلي این مرکز مي تواند به بررسي در
 انتشار کتاب در سلسله انتشارات دانشگاه و صدور مجوز تجدید چاپ کتاب در سلسله انتشارات دانشگاه اشاره نمود.

 معاونت دانشجویی و امور فرهنگی

ر غیرآموزشي مسئولیتي مهم و حساس را در قبال دانشجویان این حوزه به عنوان متولي خدمات رفاهي، فرهنگي، ورزشي و امو
برعهده دارد. حوزۀ معاونت دانشجویي و فرهنگي دانشگاه شیراز متشکل از سه مدیریت: امور دانشجویي، امور فرهنگي و تربیت 

 بدني و دو مرکز مستقل مرکز طبي و بهداشت دانشجویان و مرکز مشاورۀ دانشجویان است.

 دانشجوییمدیریت امور  

تاب، های دانشجویي، بن کای، تأمین و پرداخت وامتأمین و بر آوردن نیازهای رفاهي دانشجویان از قبیل تهیه و توزیع غذای یارانه
های حوزه، ارائه خدمات خوابگاهي خرید وسایل و امکانات مورد نیاز حوزه، همکاری در خصوص تعمیر و نگهداری اماکن و ساختمان

ب دانشجویان بر عهدۀ مدیریت امور دانشجویي است که این خدمات را توسط واحدهای تحت پوشش خود به و ایاب و ذها
 کند. واحدهای تحت پوشش این مدیریت عبارتند از:دانشجویان ارائه مي

 هااداره خوابگاه 

 ادارۀ تغذیه 

 ادارۀ رفاه 

 مرکز طبي و بهداشت دانشجویان 

 هاادارة خوابگاه

ها ست. این اداره وظیفه تهیه، تجهیز، نگهداری، ارات تحت پوشش مدیریت امور دانشجویي، ادارۀ خوابگاهیکي از مهمترین اد
ها را بر عهده دارد و طبق ضوابط و مقررات موجود نسبت به واگذاری خوابگاه به دانشجویان واگذاری و نظارت بر استفاده از خوابگاه

 کند. متقاضي اقدام مي

 

 ادارة تغذیه

ها در دو وعدۀ ناهار و شام به های دانشجویي دانشگاه را بر عهده دارد. این غذاخوریداره وظیفه سازماندهي و ادارۀ غذاخوریاین ا
دهند. برنامۀ غذایي شامل ناهار، هر هفته توسط کمیتۀ تغذیۀ دانشگاه و با نظرخواهي از دانشجویان و مي دانشجویان سرویس

 شود، ها آگهي ميسرویسهای فروش ژتون و سلفدر محل شورای صنفي دانشجویان تهیه و
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 ادارة رفاه

وظیفۀ ایجاد و ارائه تسهیالت رفاهي برای دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه بر عهدۀ این اداره است. ادارۀ رفاه با به وجود 
د را در اختیار دانشجویان قرار دهد. خدمات آوردن بستر و تشکیالت مناسب، سعي بر آن دارد که به بهترین نحو ممکن، خدمات خو

 شود. الحسنۀ دانشجویي، کار دانشجویي، بیمۀ حوادث و بن کتاب مياین اداره شامل: وام، قرض

 مرکز طبی و بهداشت دانشجویان

یس أسبخش طبي و مرکز بهداشت و درمان دانشجویان، به منظور رسیدگي به مسائل درماني و بهداشت دانشجویان از آغاز ت
 دانشگاه شیراز فعالیت خود را آغاز کرده است. این مرکز دارای چهار واحد به شرح زیر است:

 کلینیک پزشکي 

 واحد دندانپزشکي 

 واحد تزریقات 

 های دانشجویي و همچنین کنترل کیفي و کٌمي مواد ها و سایر محیطواحد بهداشت )این واحد نظارت بر بهداشت غذاخوری
 ٌبي برای دانشجویان جدیدالورود را بر عهده دارد(.غذایي و صدور کارت ط

 مدیریت امور فرهنگی 

های مختلف فرهنگي، هنری و فوق برنامه در دانشگاه را بر عهده دارد. ریزی، طراحي و اجرای فعالیتاین مدیریت مسئولیت برنامه
های این مدیریت است، فضای س فعالیتهای مختلف فرهنگي، هنری به عنوان اسااز آنجا که مشارکت دانشجویان در حوزه

های مختلف، های فرهنگي، هنری، اجتماعي در رشتههای مختلف از جمله تشکیل کانونمناسب جهت مشارکت آنان در زمینه
های علمي و شوراها و تشکیالت دانشجویي را فراهم نموده است. واحدهای این اندازی و حمایت از نشریات دانشجویي، انجمنراه
 یریت عبارتند از:مد

 ادارۀ فوق برنامه 

 امور فرهنگي و هنری 

 سمعي و بصری 

 ادارة فوق برنامه 

آورد که عبارتند از: اردوهای هفتگي، امانت های متنوعي را به اجرا در مياین اداره در طي هفته و به صورت مداوم و مستمر برنامه

 مختلف فرهنگي و هنری.  هایهای آموزشي در زمینه، برگزاری کالسCD -نوار -فیلم

 

 

 هنری -امور فرهنگی

از  ها و حمایتها، امور فرهنگي خوابگاههای فرهنگي، هنری و اجتماعي، امور فرهنگي دانشکدههدایت و نظارت بر فعالیت کانون
های . اهم فعالیتباشدهای مختلف فرهنگي، هنری و اجتماعي از وظایف امور فرهنگي و هنری ميهای دانشجویي در زمینهبرنامه

 امور فرهنگي هنری به شرح زیر است:
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 های فرهنگي، هنری و اجتماعيکانون 

 هاامور فرهنگي خوابگاه 

 هاواحد فرهنگي هنری دانشکده 

 بخش کتاب و نشریه 

 واحد کارشناسي 

 های فرهنگي، هنری و اجتماعي کانون 

 سمعی و بصری

های مختلف سمعي و بصری و انشجویي و واحدهای تابعۀ آن، در زمینههای معاونت دحمایت و پشتیباني تخصصي از فعالیت
های سمعي و بصری بر عهدۀ این بخش های دانشجویي در زمینههمچنین، حمایت و فراهم کردن امکانات تخصصي برای فعالیت

 ها را نام برد.ی از مراسمتوان سرپرستي فیلم خانه و نوارخانه، واحد عکس و فیلم برداراست. از دیگر خدمات این بخش، مي

 مدیریت تربیت بدنی 

دني باشد، لذا مدیریت تربیت بسازان میهن اسالمي ميهای ورزشي، ضامن سالمتي جوانان و آیندهاز آنجا که پرداختن به فعالیت
 تمرینات، مسابقات وریزی و اجرای دار برنامهدانشگاه به عنوان یکي از ارکان اساسي حوزۀ معاونت دانشجویي و فرهنگي عهده

باشد. امکانات ورزشي دانشگاه شیراز، در مجتمع دانشگاهي کوی ارم، مجتمع های ورزشي دانشجویان و دانشگاهیان ميبرنامه
های های کشاورزی و دیگر اماکن آموزشي دانشگاه بوده و با وجود محدودیتورزشي وحدت اسالمي )باشگاه دانشگاه( و دانشکده

 های ورزشي امکان فعالیت دارد.در تمامي رشتهموجود تقریباً 

های در هر دانشکده، یک نفر به عنوان کارشناس و مربي ورزشي از طرف مدیریت تربیت بدني به طور مستمر حضور دارد و فعالیت
ا وانند بتهای مختلف ورزشي ميمند به رشتهنماید. دانشجویان عالقهورزشي دانشجویان را هماهنگ نموده و سرپرستي مي
های متنوع ورزشي و نیز مسابقات ورزشي فعاالنه حضور داشته باشند و در هماهنگي کارشناس ورزشي دانشکدۀ مربوطه در فعالیت

 های انتخابي دانشگاه برگزیده شوند.صورت داشتن شرایط الزم، در تیم

 مرکز مشاوره دانشگاه 

ز واحدهای معاونت دانشجویي و فرهنگي، جهت باال بردن سطح بهداشت مرکز مشاورۀ دانشجویي دانشگاه شیراز به عنوان یکي ا
آغاز کرده است.  3313های خود را در محل جدید مرکز، از ابتدای سال رواني و کاهش پیامدهای ناشي از فشارهای رواني، فعالیت

 مهمترین اهداف مرکز عبارتند از: 

 های آگاهانه و مناسب.و مشکالت خود و اتخاذ تصمیم ها. کمک به دانشجویان در جهت شناخت صحیح توانایي3

 . کمک به حل مشکالت تحصیلي، خانوادگي، رفتاری، عاطفي، رواني و مسائل مربوط به ازدواج دانشجویان2

 . کمک به سازگاری مؤثر با محیط درس و زندگي و توسعۀ روابط اجتماعي و پیشرفت تحصیلي.3

 ني در سطوح پیشگیری، درمان و توانبخشي.. تالش در جهت ارتقای بهداشت روا1

ای هها در عرصههای کاربردی و موثر در شناخت مشکالت روحي و رواني افراد و به کارگیری نتایج این پژوهش. انجام پژوهش1
 ها.ریزی دانشگاهمختلف برنامه
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 معاونت امور اداری و مالی دانشگاه شیراز و واحدهای تابعه  

 اونت اداری و مالي دانشگاه به شرح زیر است:وظایف اصلي حوزه مع

 های دانشگاه و مصوبات و مقررات جاری و ابالغ به آنهاتهیه و تدوین خط مشي واحدهای تابعه در قالب هدف 

 نظارت بر اجرای امور اداری و مالي و خدماتي با رعایت مقررات مربوطه 

 ي و تعمیراتي و بهداشت محیط و نظارت بر حسن اجرای قراردادهانظارت بر تهیه وتدارک احتیاجات دانشگاه و امور تأسیسات 

  تعقیب و اعمال نظارت بر عملیات اجرائي در واحدهای تابعه و کوشش در حل مسائل موجود به منظور پیشبرد فعالیت این
 واحدها

 مدیریت امور مالي، مدیریت امور عموميحوزۀ معاونت اداری، مالي دانشگاه دارای سه مدیریت است که عبارتند از مدیریت امور اداری، 

 مدیریت امور اداری

زیر مجموعه این مدیریت سه اداره است: ادارۀ کارگزیني، ادارۀ رفاه کارکنان و ادارۀ آموزش و استخدام، نظارت بر دبیرخانه نیز به 
یني )علمي و اداری(، فراهم آوردن عهدۀ مدیریت فوق است. انجام امور مربوط به استخدام کارکنان اداری و صدور احکام کارگز

 الحسنه و مهدکودک از مهمترین وظایف این اداره است.امکانات رفاهي برای کارکنان، امور مربوط به صندوق قرض

 مدیریت امور مالی

ۀ دریافت ناد، اداردار انجام کلیۀ امور مالي دانشگاه است دارای پنج اداره به شرح زیر است: ادارۀ رسیدگي به اساین مدیریت که عهده
 ها و ادارۀ اموالو پرداخت، ادارۀ تعهدات و اعتبارات، ادارۀ دفترداری و تنظیم حساب

 مدیریت امور عمومی و تدارکات

گزاران و نگهبانان و ها، تأسیسات و سرپرستي خدمتدار امور مربوط به تنظیف و حفظ و حراست ساختمانمدیریت فوق عهده
ایط نقلیه و تدارکات دانشگاه است. ادارۀ انتظامات، ادارۀ تدارکات و ادارۀ خدمات از ادارات تحت پوشش همچنین، ادارۀ امور وس

 مدیریت امور عمومي دانشگاه است.

 ریزی و توسعة دانشگاه و واحدهای تابعهمعاونت برنامه 

اندازی این معاونت لزوم اضافه شد. هدف از راه به چهار معاونت قبلي 3311ریزی و توسعۀ دانشگاه شیراز از مردادماه معاونت برنامه
 ریزی و توسعه در دانشگاه بوده است. این معاونت شامل دو مدیریت زیر است:توسعه و سرو سامان دادن به امور برنامه

 مدیریت طرح و توسعه 

 های عمرانيمدیریت طرح 

 

 مدیریت طرح و توسعه

با مدیریت و شرح وظایف جدید  3311گذاری شد و از نیمه دوم سال پایه 3313مدیریت طرح و توسعۀ دانشگاه شیراز از مهرماه 
ای و حول محوره« به سوی توسعه و اعتالی جهاني دانشگاه شیراز» به کار خود ادامه داد. این مدیریت با سرلوحه قرار دادن شعار 

 زیر به فعالیت پرداخت:
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 شي، پژوهشي و اداریتوسعه متوازن کمي و کیفي دانشگاه در ابعاد آموز -3

 توسعۀ فیزیکي دانشگاه و تجمع واحدهای آن

سازی وری همه جانبه در دانشگاه و در نهایت، هماهنگاصالح و تحول در ساختار تشکیالت و هرم نیروی انساني و افزایش بهره -2
 های مختلف دانشگاههای آموزشي و پژوهشي در حوزهسیاست

های موجود در دانشگاه و نیازهای ژوهشي دانشگاه از نظر محتوایي و با نگرش به مزیتهای آموزشي و پتدوین خط مشي -3
 کشور با همکاری و هماهنگي معاونت آموزشي و پژوهشي

 های توسعه در دانشگاه با مؤسسات آموزشي عالي کشوربررسي تطبیقي شاخص -1

 های جامع آموزشي، اداری و پژوهشي و عمرانيبرنامه های پنج ساله و بیست سالۀ توسعۀ دانشگاه بر اساستهیه برنامه -1

های مختلفي تشکیل شد که به فعالیت مشغول هستند، از جمله: برای انجام وظایف فوق و به منظور محقق شدن آنها، کار گروه -0
 کار گروه آمار، آموزشي و پژوهشي، اداری و مالي، دانشجویي، فرهنگي و عمراني

 های عمرانیمدیریت طرح

های عمراني وظیفۀ طراحي، نظارت و اجرای فضاهای کالبدی دانشگاه را به عهده دارد. همچنین، وظیفه حوزۀ مدیریت طرح
 ند. کریزی و اجرا ميها، تأسیسات مکانیکي، برقي و مخابراتي را این مدیریت، برنامهمدیریت و نگهداری کلیۀ ساختمان

 

و واحدهای ساختار یافته و منسجم، مشخص و مدون بودن وظایف و مسئولیتها  در این حوزه مسایلي همچون وجود تشکیالت
اختیارات متناسب با مسئولیتها، روند گردش کار ) بروکراسي اداری ( در دانشگاه، تفویض اختیار به دانشکده ها و بخش ها، انطباق 

مستند بودن فرایندها، همسویي فرایندها با تشکیالت مصوب و  وضع موجود، نظام جبران خدمات  پژوهشي اعضای هیات علمي، 
استراتژیهای دانشگاه، مشخص بودن  شاخص های کلیدی عملکرد، فضای فیزیکي و کالبدی دانشگاه، زیرساخت های اطالعاتي 

 هو ارتباطي و سیستم اطالع رساني در سطح دانشگاه و واحدها و پراکندگي واحد های دانشگاه از جمله نقاط قوت و ضعف بالقو
 دانشگاه هستند که در ارزیابي تحلیل محیط دروني مورد توجه قرا خواهد گرفت. 
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 1392 سال در شیراز دانشگاه آموزشی واحدهای

 عبارتند از :  32واحد های اموزشي دانشگاه در سال 

 و برق دسيمهن دانشکده عنوان به کامپیوتر مهندسي و الکترونیک و برق مهندسي بخش دو :کامپیوتر و برق مهندسي

 .آمد در مستقل ای دانشکده صورت وبه جدا مهندسي دانشکده از 1387 سال از کامپیوتر

 .آمد در مستقل ای دانشکده صورت وبه جدا مهندسي دانشکده از 1387 سال از دانشکده این :گاز و نفت شیمي، مهندسي

 از 1388 سال از مکانیک مهندسي شکدهدان عنوان به ای هسته مهندسي و مکانیک مهندسي بخش دو :مکانیک مهندسي

 .آمد در مستقل ای دانشکده صورت وبه جدا مهندسي دانشکده

 صورت وبه جدا انساني وعلوم ادبیات دانشکده از 1382 آذر در دانشکده این :اجتماعي علوم و مدیریت اقتصاد،

 .آمد در مستقل ای دانشکده

 .کرد آغاز را خود کار 1383 ماه مهر از واحد این :شیراز پردیسدانشگاه

 1382 سال اواخر ر د کشور الکترونیکي دانشکده اولین عنوان ه ب واحد این :الکترونیکي های آموزش دانشکده

 افتتاح 1383 سال ماه اردیبهشت در فنآوری و تحقیقات علوم، محترم وزیر توسط رسماً  و نمود آغاز را خود فعالیت

 .نمود اقدام انشجود پذیرش به 1383 ماه مهر از و گردید

 .است نموده ارشد کارشناسي مقطع در دانشجو پذیرش به اقدام 1388 سال در واحد این : نوین های فناوری دانشکده

 ای دانشکده صورت وبه جدا انساني وعلوم ادبیات دانشکده از 1392 سال در دانشکده این : اسالمي معارف و الهیات دانشکده

 .آمد در مستقل
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 اسامي دانشکده ا و بخش ها ی دانشگاه عبارتند از :
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 پزوهشکدها و مراکز تحقیقاتي دانشگاه عبارتند از :

 

 المللی بین و علمی های مجله

 .است فارسي پژوهشي  علمي مجله 7 و  المللي بین مجله 11 دارای حاضر حال در شیراز دانشگاه

 دانشگاه های کتابخانه

 .باشد مي شیرازی میرزای کتابخانه آن، کتابخانه بزرگترین که است تخصصي کتابخانه 10 دارای شیراز دانشگاه

 پژوهشی مراکز

 مختلف های زمینه در که است تحقیقاتي مرکز 14 و پژوهشکده 6 دارای علمي، بزرگ آزمایشگاه دهها بر افزون شیراز دانشگاه

 و تربیتي علوم حقوق، اجتماعي، ومانساني،عل علوم کشاورزی، پایه، علوم مهندسي، از اعم علمي

 .نمایند مي تحقیق و فعالیت دامپزشکي و روانشناسي

 رایانه مراکز

    است عبارت شیراز دانشگاه  سایت وب نشاني .پردازند مي الکترونیکي خدمات ارائه به که دارد رایانه مرکز چندین شیراز، دانشگاه

www. Shirazu.ac.ir 

 

 شاخصهای فرایندی

 های فرایندی دانشگاه در حوزه کنترل کیفي، وضعیت متغیرها به صورت جدول شماره * است. آخرین ارزیابي از شاخص بر اساس
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 34تا  99های فرایندی دانشگاه شیراز در سالهای . شاخص43-0 جدول

 4999 4993 4930 4934 های مصوبمتغیرهای تشکیل دهنده شاخص ردیف
 30 21 24 21 های آموزشي مجری ارزیابي درونيتعداد کل گروه 4

 10 11 03 03 های آموزشي تعداد کل گروه 2

تعداد پیشنهادهای عملیاتي شده حاصل از انجام ارزیابي دروني در سطوح گروه  9
 آموزشي، دانشکده، دانشگاه 

314 314 12 12 

1 
ایجاد شده جهت تعداد تسهیالت آموزشي 

 کارآمدکردن نظام ارزیابي و اعتبارسنجي 

 3 1 30 31 دوره و کارگاه آموزشي
 3 30 303 313 جلسات و نشست تخصصي 

 3 3 2 2 بسته آموزشي

5 
ـــارکت  های ماليمشـــوقمبلغ کل  ـــاء هجهت افزایش مش ي و علم أتیاعض

 ل( ه)میلیون ریاهای آموزشي در فعالیت ارزیابي کیفیت در سطح دانشگاگروه
3 31324 01 1023 

7 
ر د فعالیت مستمر ارزیابي درونيکننده در ي مشارکتعلم أتیاعضاء هتعداد کل 

 دانشگاه
311 332 320 03 

 

نشان از برنامه ریزی و اجرای مناسب  33تا  11درصدی تعداد گروههای مجری ارزیابي دروني دانشگاه در دوره زماني  41رشد 
همت و تمایل گروههای آموزشي جهت بهبود دارد. در این دوره تعداد پیشنهادهای عملیاتي شده حاصل از  طرح از یک سو و

درصدی است. رشد قابل توجه دوره و کارگاههای آموزشي، جلسات و نشستهای تخصصي و  13ارزیابي دروني دارای رشد تقریبي 
 ای دروني گروههای آموزشي است.بهبود فرآیندهبسته های آموزشي نیز امیدبخش 

دهد که ساختار اجرایي ارزیابي در این دوره بهبود قابل توجهي داشته است. نتایج بررسي از سوی دیگر بررسي مستندات نشان مي
 ها در این حوزه در جدول شماره * نشان داده شده است. 

 

 (99-34عیت اسناد و کمیته های ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف دانشگاه ). وض20-0 جدول

 4999 4993 4930 4934 های مصوبمتغیرهای تشکیل دهنده شاخص ردیف
 خیر بله بله بله وجود سند ارزشیابي و تضمین کیفیت در سطوح مختلف دانشگاه 3

 بله بله هبل بله وجود کمیته مرکزی ارزیابي عملکرد در سطح دانشگاه 2

 خیر خیر خیر خیر وجود کمیته مرکزی ارزیابي دروني در سطح دانشگاه 3

 خیر بله بله بله وجود شورای نظارت و ارزیابي در سطح دانشگاه 1

 30 21 24 21 های آموزشيهای ارزیابي دروني در سطح گروهتعداد کمیته 1

 

 عوامل موثر حوزه ساختار و  فرآیند 

رسد عوامل زیر مي توانند به صورت بالقوه بر عملکرد و در نتیجه راهبردهای دانشگاه شیراز ره شد، به نظر ميبر اساس آنچه اشا
 موثر باشند:

  وجود تشکیالت و واحدهای ساختار یافته و منسجم 

 مشخص و مدون بودن وظایف و مسئولیتها 

 اختیارات متناسب با مسئولیتها 

 ر دانشگاه روند گردش کار ) بروکراسي اداری ( د 
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  تفویض اختیار به دانشکده ها و بخش ها 

  انطباق تشکیالت مصوب و  وضع موجود 

 نظام جبران خدمات  پژوهشي اعضای هیات علمي 

 مستند بودن فرایندها 
 همسویي فرایندها با استراتژیهای دانشگاه 
  مشخص بودن  شاخص های کلیدی عملکرد 

  فضای فیزیکي و کالبدی دانشگاه 

 ی اطالعاتي و ارتباطيزیرساخت ها 

 سیستم اطالع رساني در سطح دانشگاه و واحدها 

 پراکندگي واحد های دانشگاه 

 

 حوزه فرهنگ و قوانین-4-2-1

عالي  های نظام فرهنگي آموزشای که در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمي منتشر شده است، عمده ترین کاستيدر مطالعه
 مي توان به قرار زیر دانست.در راه پژوهش و تولید علم را 

 صیل التحبیشتر روسا و مسئوالن دانشگاهها شخصیتهای آموزشي دارند نه پژوهشي و از دانشگاههایي آموزشي فارغ
اند و سبک مدیریتي آنها آموزشي است. در نتیجه این پیشینه دانشگاهي زمینه حاکمیت مدیریت آموزشي را در شده

التحصیالن دانشگاهي با شخصیتهای آموزشي از دانشگاه خارج مي شوند و این ر فارغدانشگاهها فراهم آورده و بیشت
 زنجیره آموزش و نطام مدیریت آن ادامه دارد. 

 الب است های آموزشي غدر میان اعضای هیئت علمي دانشگاهها نیز با توجه به سنت دانشگاهي کشور، بیشتر شخصیت
 ساب مي آید. و آموزش بخش اصلي مسیر حرفه ای شدن به ح

 ها و حتي هیئت ممیزه دانشگاهها نیز ها، ساختار ظاهری دانشگاه، کالسآیین نامه ها، مقررات، قوانین، سیاست
 صورتبندی آموزشي دارند.

 های دانشگاهي بیشتر جنبه آموزشي دارند تا پژوهشي، به همین جهت بیشتر دانشجویان به صورت آموزشي تربیت برنامه
 ین دانشگاه کمتر پژوهشگر تربیت مي کند.مي شوند. بنابرا

 .ارتباط قوی و مستمر پژوهشي با جامعه برقرار نیست 

 .1دانشگاهیان در مورد پژوهش نظریه پردازی نکرده اند و پژوهش در دانشگاه بخشي از دانشگاه تلقي نشده است 

 عوامل موثر حوزه فرهنگ و قوانین

مل زیر مي توانند به صورت بالقوه بر عملکرد و در نتیجه راهبردهای دانشگاه شیراز رسد عوابر اساس آنچه اشاره شد، به نظر مي
 موثر باشند:

 ای توجه به همکاری بین بخشي و بین رشته 
 ایپایبندی به اخالق حرفه 
  توجه به کار تیمي 

                                                           
 (8811کندرود، احمد و همکاران ) يليخل 4



 
 تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه شیراز

 

 61 

 

 

 هافرهنگ انتشار، توزیع و تسهیم یافته 
 فضای خالقیت و نوآورری 

 از در جامعهتصویر ذهني از دانشگاه  شیر 

  شفاف بودن ارزشهای سازماني و پایبندی به آنها 

 ) ... عملکرد حوزه فرهنگي دانشگاه ) کانون ها وهیاتهای مذهبي، سفر های زیارتي، مساجد و نماز خانه و 

 )... عملکرد ورزشي دانشگاه ) سرانه فضای ورزشي، مسابقات و 

  تناسب 2 سادگي و شفافیت قوانین و مقررات 

 جرایي قوانین و مقرراتضمانت ا 

 به روز بودن قوانین و مقررات 

 آشنایي اعضای هیات علمي و کارکنان  با قوانین و مقررات 

 آشنایي دانشجویان با قوانین و مقررات 

 حوزه بودجه و اعتبارات -4-2-5

درصد رشد بوده  33دارای  3314میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  4/134برابر  3313بودجه هزینه ای دانشگاه شیراز در سال 

 . است
 

 ریال میلیوندانشگاه شیراز در سال های مختلف به  (جاریهزینه ای )وضعیت بودجه . 24-0 جدول

 سرانه دانشجویي
 )نسبت بودجه

 به تعداد دانشجو(

 تعداد
 دانشجو

 درصد رشد نسبت
 به سال قبل

 ص یافتهدرصد تخصی
 نسبت به مصوب

 بودجه
 تخصیص یافته

 بودجه مصوب
 و متمم

 سال

- - - 34% 303001 304341 3312 

- - 33 333% 313304 313304 3313 

- - 00 31243% 333234 331343 3311 

33 32123 20 34213% 341233 310403 3311 

20 31321 -3 333% 300012 300012 3310 

21 31333 -2 31213% 311332 303214 3314 

22 34333 3 33233% 333111 333121 3311 

21 31234 33 333% 134433 134433 3313 
 

 

بودجه دانشگاه نسبت به سالهای قبل از خود دارای رشد منفي یوده است در حالي که  3314و  3310شایان توجه است در سالهای 
میلیون  33برابر  11. سرانه بودجه هزینه ای به ازای هر دانشجو در سال هر ساله تعداد دانشجویان دانشگاه دارای رشد بوده است

مجددا سرانه  3313تنزل یافته است. اما در سال  3311میلیون ریال در سال  22ریال بوده که با کاهش متوالي در سالهای بعد به 
 میلیون ریال رسیده است.  33بودجه هزینه ای به ازای هر دانشجو به همان مبلغ 
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 دانشگاه شیراز در سال های مختلف هزینه ای )تخصیص یافته(بودجه  . روند تغییرات92-0 شماره شکل

 

 به صورت زیر بوده است.  13تا  12در کنار بودجه هزینه ای دانشگاه، درآمد اختصاصي دانشگاه نیز در دوره 

 

 ریال میلیونوضعیت درآمد اختصاصی دانشگاه شیراز در سال های مختلف به . 22-0 جدول

 سال درآمد اختصاصي مصوب درآمد اختصاصي تخصیص یافته

24113 

33331 

03131 

31111 

321330 

321312 

303333 

343143 

14313 

30333 

30333 

333333 

321333 

333031 

303143 

343143 

3312 

 3313  

3311 

3311 

3310 

3314 

3311 

3313 

 

برخالف نوسانات بودجه هزینه ای دانشگاه، درآمد اختصاصي در این دوره دارای رشد مناسبي بوده است. این موضوع نشان مي 
 دهد که در برنامه های راهبردی دانشگاه توجه بیشتر ی بر درآمدهای اختصاصي دانشگاه باشد.

 

 

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390
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 نمودار وضعیت درآمد اختصاصی دانشگاه شیراز در سال های مختلف . 99-0 شماره شکل
 

 

دول شماره * در ج تخصیص یافته در سال های مختلف استاني دانشگاه شیراز به تفکیک مصوب و وضعیت بودجه عمراني ملي و
 نشان داده شده است. 

 

 )میلیون ریال( تخصیص یافته استانی دانشگاه شیراز به تفکیک مصوب و وضعیت بودجه عمرانی ملی و. 29-0 ولجد

 سال عمراني ملي عمراني استاني

 مصوب تخصیص یافته مصوب تخصیص یافته

3113 

3232 

33310 

33123 

33421 

2133 

3113 

3013 

33110 

32333 

33313 

2133 

23233 

11311 

30114 

13113 

31313 

31333 

14333 

11311 

13234 

04333 

333333 

03311 

3311 

3311 

3310 

3314 

*3311 

3313 

شیراز، بودجه های عمرانی  شگاه  شاورزی و منابع طبیعی داراب از دان شکده ک شدن مجتمع آموزش عالی کازرون و دان * با توجه به جدا 

 بدون دو واحد فوق محاسبه شده است. ملی و استانی 
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 30تا  94 های سال در شیراز دانشگاه یاستان و ملی  عمرانی بودجه وضعیت نمودار. 91-0 شماره شکل

 

پژوهشي دانشگاهها و موسسه های پژوهشي بخش مهمي از بودجه و هزینه دانشگاه در حوزه پژوهشي است. بنا بر گزارش عملکرد 
)هزار ریال( در رتبه  0423312131، دانشگاه شیراز با جذب درآمد پژوهشي به مبلغ 3311وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 

طبیعي  عهای کشور قرار دارد. در این گزارش دانشگاههای صنعتي مالک اشتر، صنعتي شریف، علوم کشاورزی و منابهفتم دانشگاه
گرگان، صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي، صنعتي امیرکبیر و جامع امام حسین )ع( در رتبه های اول تا ششم درآمد جذب شده 

 پژوهشي قبل از شیراز قرار دارند.

،  جمع کل اعتبارات 3313بر اساس گزارش خالصه وضعیت و عملکرد پژوهش و فناوری )دانشگاهها و موسسات پژوهشي کشور( 
میلیون ریال بوده که با توجه به تعداد پژوهشگران، سرانه بودجه پژوهشي  4132233وهشي دانشگاه شیراز در این سال برابر  پژ

قرار دارد. در این  22دانشگاه دولتي کشور در رتبه  40میلیون ریال بوده است و از نظر سرانه بودجه پژوهشي در بین  32113برابر 
 یه، مفید، تفرش، مالیر و تربیت معلم شهید رجایي در رتبه های اول تا پنجم قرار داشته اند. یندی دانشگاههای ارومرتبه

درصد کل  43میلیون ریال هزینه پژوهشي داشته که  312303مبلغ  3313از نظر بودجه های پژوهشي نیز دانشگاه شیراز در سال 
رفته است. دانشگاههای تهران، مالیر، شاهد، صنعتي شریف و قرار گ 24هزینه ها بوده و در بین دانشگاههای کشور در جایگاه 

 تربیت معلم سبزوار در رتبه های اول تا پنجم این لیست قرار دارند. 

، دانشگاه شیراز درآمد 13از نظر درآمد حاصل از تجاری سازی یا فروش دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاهها در سال 
میلیون ریال  312ریال داشته است که نسبت درآمد حاصل به پژوهشگران دانشگاه برابر  میلیون 312113اختصاصي )جذب شده( 

بوده است. از نظر نسبت درآمد به تعداد پژوهشگران دانشگاه شیراز در رتبه یازدهم کشور قرار گرفته است. در این رده بندی 
تا  صنعتي بابل و شهید بهشتي در رده های اول دانشگاههای صنعتي مالک اشتر، صنعت نفت، صنعت آب و برق شهید عباسپور،

میلیون ریال  332413معادل  13پنجم قرار گرفته اند. جمع کل اعتبار جذب شده طرحهای برون دانشگاهي دانشگاه شیراز در سال 
میلیون  232314درصد کل طرحهای پژوهشي دانشگاه در این سال بوده است. همچنین در این سال مبلغ  41بوده است که تقریبا 
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 333ریال قرارداد پژوهشي جدید در دانشگاه شیراز  منعقد شده است که نسبت به تعداد پژوهشگران دانشگاه، مبلغ سرانه برابر 
 میلیون ریال بوده است.

وضعیت اعتبارات پژوهشي و سرانه اعتبارات به  3313تا سال  3311بر اساس اطالعات سالنامه آماری دانشگاه شیراز از سال 
 صورت زیر بوده است.

 

 93تا  95. اعتبارات و سرانه پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز طی سالهای 21-0 جدول

 13 11 14 10 11 بودجه دریافتي

 33،423 23،433 22،133 22،311 21،101 اعتبارات تخصیص یافته پژوهشي از محل بودجه جاری )میلیون ریال(

 کل بودجه جاری مصوب دانشگاه )به میلیون ریال(

341،23
3 

300،01
2 

311،33
2 

333،11
1 

134،43
3 

 3230 3231 3230 3230 3234 نسبت بودجه پژوهشي به بودجه جاری

 101 144 113 111 113 تعداد اعضای هیئت علمي

 10 30 13 13 10 ون ریال(سرانه بودجه پژوهشي به تعداد اعضای هیئت علمي )میلی

 1،333 0،031 1،334 0،304 413 اعتبارات تخصیص یافته جهت دانشجویان تحصیالت تکمیلي )میلیون ریال(

 0241 1313 1330 3110 3211 تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلي

 3،241 3،331 3،343 3،133 233 سرانه بودجه تحصیالت تکمیلي به تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلي )هزار ریال(

 

سال  33در دوره  شیراز از محل 3333ساله منتهي به  شگاه  شي دان صیص یافته پژوه ، در مجموع اعتبارات تخ
 شود.این رشد بیشتر دیده مي 3333و  3313های بودجه جاری از روندی افزایشي برخوردار بوده است، به ویژه در سال

 

 30تا  94. اعتبارات تخصیص یافته پژوهشی دامشگاه شیراز از محل بودجه جاری طی سالهای 25-0 جدول

 اعتبار )هزار ریال( سال  اعتبار )هزار ریال( سال

3313 3323132333  3310 2223112333 

3312 3323332333  3314 2221332333 

3313 3123112333  3311 2324332234 

3311 3121332333  3313 3324232333 

3311 2121012121  3333 3023032333 
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 های مختلفدر سال ژوهشی دانشگاه شیراز از محل بودجه جاریتخصیص یافته پنموداراعتبارات . 95-0 شماره شکل

 

با جذب  3313دانشگاه شیراز در سال  "کل اعتبارات پژوهشي دانشگاه )جذب شده( جمع"علیرغم مطالعات فوق، براساس شاخص 
سرانه "گیرد و چنانچه شاخص ها و موسسات آموزش عالي کشور قرار ميمیلیون ریال، در رتبه دوازدهم بین دانشگاه 4123232334

باشد مي 33/3113رد دانشگاه شیراز برابر با مورد بررسي قرار گیرد، این شاخص در مو "بودجه پژوهشي )نسبت به پژوهشگران(
 گیرد.ها و موسسات آموزش عالي کشور قرار ميکه بر این اساس، دانشگاه شیراز در رده بیست و دوم بین دانشگاه

ا زم است بهای اخیر، الرسد علیرغم روند افزایشي اعتبارات تخصیص یافته پژوهشي دانشگاه شیراز در سالبنابراین به نظر مي
 بهبود یابد. "سرانه بودجه پژوهشي"جذب بیشتر اعتبارات پژوهشي دانشگاه، جایگاه دانشگاه شیراز از نظر شاخص 

در سالهای مورد بررسي بودجه جاری دانشگاه دارای رشد قابل توجهي بوده است در حالي که اعتبارات پژوهشي تخصیص یافته از 
 ی رشد داشته باشد. محل بوجه جاری نتوانسته همگام با بودجه جار

 

 

 93تا  95. اعتبارات تخصیص یافته پژوهشی از محل بوجه جاری در مقایسه با بودجه جاری طی سالهای 96-0 شماره شکل
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دارای کاهش بوده اما  3311ه تا سال نسبت اعتبارات پژوهشي از محل بودجه جاری به تعداد اعضای هیئت علمي نیز در طي دور
میلیون ریال به ازای هر عضو هیئت علمي به  30از  13رشد نسبي قابل توجهي داشته است به طوریکه در سال  3313در سال 

 میلیون ریال رسیده است. 10

 

 

 93تا  95ه پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز طی سالهای . روند تغییرات سران97-0 شماره شکل

 

سرانه بودجه تحصیالت تکمیلي به تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلي در طول دوره نیز از تغییرات قابل توجهي برخوردار بوده 
شد داشته اما در سالهای بعد با هزارریال ر 3133هزار ریال به  233مبلغ سرانه بودجه تحصیالت تکمیلي از  3310است. در سال 
با تغییر روند تغییرات، مبلغ سرانه دانشجویان تحصیالت  3313رسیده است. در سال  11هزار ریال در سال  3331روند نزولي به 

 هزار ریال رسیده است.  3241تکمیلي به 
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 93تا  95ت بودجه تحصیالت تکمیلی به تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی طی سالهای . نسب99-0 شماره شکل

 

های پژوهشي دانشگاه از محل درآمدهای حاصل از قراردادهای آموزشي و پژوهشي دانشگاه بخش دیگری از منابع مالي فعالیت
 است. 13تا  11ي سالهای است. جدول زیر نشان دهنده داده های قراردادهای آموزشي و پژوهشي دانشگاه ط

 

 93تا  95. منابع مالی حاصل از قراردادهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه شیراز طی سالهای 26-0 جدول

 13 11 14 10 11 بودجه دریافتي

 23 34 31 33 31 تعداد قراردادهای آموزشي

 3،334 2،112 3،333 1،333 3،103 یلیون ریال(مبلغ قراردادهای آموزشي )م

 13 14 31 311 343 تعداد قراردادهای پژوهشي، خدماتي و مشاوره ای

 10،231 11،143 32،122 03،130 13،311 مبلغ قراردادهای پژوهشي، خدماتي و مشاوره ای )میلیون ریال(

 

ه طور قابل توجهي کاهش داشته است، اما مبلغ قراردادها افزایش ب3310علیرغم اینکه تعداد قراردادهای آموزشي دانشگاه در سال 
این امر  3314بوده است. اما در سال  3311داشته و این امر نشان دهنده این است که ارزش متوسط هر قرارداد بیش از سال 

لي مي توان گفت درآمد برعکس شده و درآمد قراردادهای آموزشي برخالف افزایش تعدادی کمتر شده است. اما با یک نگاه ک
 قراردادهای آموزشي دانشگاه در این دوره دارای نرخ کاهنده بوده است.
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 93تا  95. روند تغییرات تعداد و مبلغ قراردادهای آموزشی دانشگاه شیراز طی سالهای 93-0شکل شماره 

  

فقره  13به  3311فقره قرارداد در سال  343وهشي و مشاوره ای دانشگاه در طول دوره دارای کاهش بوده و از تعداد قراردادهای پژ
 13که از است به طوریرسیده است. اما مجموع مبالغ قراردادها در طي این دوره از افزایش نسبي برخوردار بوده 3313در سال 

 رسیده است. 3313در یال میلیارد ریال  10به  3311میلیارد ریال در سال 

 

  

 93تا  95. روند تغییرات تعداد و مبلغ قراردادهای پژوهشی دانشگاه شیراز طی سالهای 10-0 شماره شکل

 

به صورت جدول  33تا  11سالهای بر اساس داده های اخذ شده از واحد مالي دانشگاه وضعیت مصارف بودجه پژوهشي دانشگاه در 
 زیر است. 
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 )ارقام به میلیون ریال( 30تا  95ها( طی سالهای . بودجه پژوهشی بخشهای مختلف )هزینه27-0 جدول

 33 13 11 14 10 11 بودجه دریافتي

 * 21،323 30،130 23،131 31،423 33،431 ریال( اعتبارات طرح کارایي اعضای هیئت علمي )میلیون

 32،013 0،313 1،133 3،324 3،113 2،433 گرانت)میلیون ریال(

 3،240 3،112 3،321 133 102 343 کتب و نشریات )میلیون ریال(

 3،031 * 1 1 1 02 پایگاه های اطالعاتي )میلیون ریال(

 130 233 111 303 133 333 کارآفریني )میلیون ریال(

 3،114 443 3،241 31،333 3،341 2،331 قطب های علمي )میلیون ریال(

 2،424 223،333 2،313 2،133 3،110 3،313 بودجه های فرصت مطالعاتي )میلیون ریال(

 * 1 * 30 10 40 طرح های مصوب پژوهشي )میلیون ریال(

 233 * 131 333 131 334 سمینار علمي )میلیون ریال(

 01 021 11 30 23 21 علمي )میلیون ریال(مأموریت های 

 321 111 333 333 333 31 چاپ مجالت )میلیون ریال(

 3،330 3،133 3،143 3،123 3،042 3،312 سایر )میلیون ریال(-هزینه های جاری

 * * 2،133 2،133 2،333 2،333 نشریات خارجي )میلیون ریال(

 * * 3،233 3،333 3،311 2،142 بودجه اینترنت )میلیون ریال(

 * * 33،331 31،133 1،333 1،343 حق کارایي)اساتید( )میلیون ریال(

 133 411 131 3،332 133 3،331 تجهیزات قطب 

 * * 1،213 031 1،134 * تجهیزات گرانت

 * * * * 44 * تجهیزات نانو

 * * * 231 233 * تجهیزات بیو

 * * * * * 33 تجهیزات جمعیت شناسي

 1،311 3،340 * 3،233 * * ژوهشيتجهیزات پ

اعتبارات تخصیص یافته به دانشجویان تحصیالت تکمیلي 
 )میلیون ریال(

412 02303 12333 02033 12333 12143 

 0433 0241 1133 1330 3110 3211 تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلي

سرانه اعتبارات تخصیص یافته به دانشجویان تحصیالت 
 ل(تکمیلي)میلیون ریا

233 3133 3341 3312 3241 131 

 *داده های این سرفصل در سال مورد نظر در دسترس نبوده است. 
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ها مي توان سرفصلهای اشاره شده در جدول فوق را در قالب پنج گروه هزینه پژوهشي اعضای هیئت با توجه به ماهیت هزینه
های هبندی نمود. در ادامه هریک از گروتحصیالت تکمیلي تقسیمعلمي، نشریات و مجالت، مراکز و قطبها، سمینارها و دانشجویان 

 اشاره شده مورد بررسي قرار مي گیرد.

 هزینه پژوهشی اعضای هیئت علمی

همزمان با کاهش اعتبارات پژوهشي دانشگاه، اعتبارات طرح کارایي اعضای هیئت علمي نیز  3311در دوره مورد بررسي در سال 
سالها علیرغم کاهش اعتبارات پژوهشي، بودجه طرح کارایي افزایش داشته است. در مورد اعتبارات گرانت کاهش داشته اما در بقیه 

و بودجه فرصتهای مطالعاتي در طول دوره نرخ رشد را شاهد هستیم در عین حال که نرخ رشد گرانت در سالهای اخیر به ویژه سال 
 رشد بیشتری را نسبت به سالهای قبل داراست. 3333

 

 )ارقام به میلیون ریال 30تا  95. بودجه پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه طی سالهای 29-0 ولجد

 33 13 11 14 10 11 بودجه دریافتي

 * 21،323 30،130 23،131 31،423 33،431 اعتبارات طرح کارایي اعضای هیئت علمي )میلیون ریال(

 143 101 144 113 113 113 عداد کل اعضای هیأت علميت

سرانه اعتبارات طرح کارایي به اعضای هیأت علمي )میلیون 
 ریال(

23 33 34 23 11 01 

 32،013 0،313 1،133 3،324 3،113 2،433 گرانت)میلیون ریال(

 2،424 223،333 2،313 2،133 3،110 3،313 بودجه های فرصت مطالعاتي )میلیون ریال(

 01 021 11 30 23 21 مأموریت های علمي )میلیون ریال(

 * * 33،331 31،133 1،333 1،343 حق کارایي)اساتید( )میلیون ریال(

 * * 1،213 031 1،134 * تجهیزات گرانت
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  30تا  95ت علمی دانشگاه طی سالهای . مقایسه بودجه پژوهشی اعضای هیئ14-0 شماره شکل

 

دهد که علیرغم ثبات نسبي نشان مي 3333تا  3311های بررسي اعتبارات طرح کارایي اعضای هیات علمي دانشگاه شیراز در سال
شتر نفر بی  23، در مجموع 3333ها )تعداد اعضای هیات علمي در سال تعداد کل اعضای هیات علمي دانشگاه شیراز در این سال

 باشد(، اعتبارات طرح کارایي از روندی افزایشي برخوردار بوده است.مي 3311از سال 

فزایش باشد. بر این اساس با انکته قابل اعتنا در زمینه اعتبارات طرح کارایي، بررسي آن با مرتبه علمي اعضای هیات علمي مي
 دهد.نشان مي مرتبه علمي اعضای هیات علمي، اعتبارات طرح کارایي نیز افزایش

 

 

 های مختلف. نمودار سرانه اعتبارات طرح کارایی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در سال12-0 شماره شکل
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 30تا  90طی سالهای امع علمی خارج از کشور به منظور ارائه مقاله جدول اعزام اعضای هیأت علمی به مج. 23-0 جدول

 سال 3313 3313 3312 3313 3311 3311 3310 3314 3311 3313 3333

 تعداد 11 11 11 41 41 11 31 331 333 333 332

 

 

 عضای هیأت علمی به مجامع علمی خارج از کشور به منظور ارائه مقاله نمودارتعداد اعزام ا. 19-0 شماره شکل

 

دهد که این شاخص از روندی بررسي روند اعزام اعضای هیات علمي به مجامع علمي خارج از کشور به منظور ارائه مقاله نشان مي
 باید مورد توجه قرار گیرد.  3333ل درصدی آن در سا 23افزایشي اما با شیب مالیم برخوردار بوده است، اما کاهش حدوداً 

لیرغم باشد و عدهد که این شاخص از روند با ثباتي برخوردار نميبررسي تعداد اعزام هیات علمي به فرصت مطالعاتي نشان مي
ال میزان اعزام به حداقل خود رسیده است اما پس از آن تا س 3311، در سال 3313تا  3343های روند نسبتاً افزایشي در سال

 سال اخیر مجدداً سیر نزولي یافته است. 3مجدداً روندی صعودی داشته اما در  3314

 

 

 های مختلفنمودار تعداد اعزام اعضای هیأت علمی به فرصت مطالعاتی در سال. 11-0 شماره شکل

 

 بودجه نشریات، مجالت و پایگاههای علمی
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هزینه هایي از قبیل کتب و نشریات، پایگاههای اطالعاتي، چاپ مجالت، نشریات خارجي و بودجه اینترنت  در این گروه مورد 
 بررسي قرار گرفته است. 

 

 30تا  95های . بودجه نشریات، پایگاههای اطالعاتی و منابع پژوهشی دانشگاه طی سال90-0 جدول

 33 13 11 14 10 11 بودجه دریافتي

 3،332 101 133 333 103 114 انتشار مجالت

 3،133 1433 1133 1333 1333 1333 پایگاه های اطالعاتي

 3 3 2،133 2،133 2،333 2،333 نشریات خارجي

     3،233 3،333 3،311 2،142 بودجه اینترنت

 

پایگاههای اطالعاتي از سایر هزینه ها باالتر بوده و در سالهایي که داده آنها در دسترس بوده  در بین هزینه های این گروه، هزینه
نرخ کاهشي داشته است. پس از آن بودجه اینترنت قرار دارد که تقریبا روند ثابتي داشته است. روند رشد هزینه نشریات خارجي نیز 

 دارای کاهش بوده است.  33و  13در سالهای 

 

 

 30تا  95. مقایسه بودجه نشریات، پایگاههای اطالعاتی و منابع پژوهشی دانشگاه طی سالهای 15-0 ارهشم شکل

 

 بودجه مراکز پژوهشی

رسي مي های مراکز برهزینه های کارآفریني، قطبهای علمي، تجهیزات نانو، بیو، جمعیت شناسي و پژوهشي نیز در قسمت هزینه 
 شوند.

 

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

8485868788899091

پایگاه های اطالعاتی انتشار مجالت

نشریات خارجی بودجه اینترنت



 
 تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه شیراز

 

 74 

 

 

 95-30. بودجه مراکز پژوهشی دانشگاه  )کارآفرینی، قطبهای علمی و مراکز( طی سالهای 94-0 جدول

 33 13 11 14 10 11 بودجه دریافتي

 130 233 111 303 133 333 کارآفریني )میلیون ریال(

 133 32413 22104 12411 32113 2،331 )میلیون ریال(قطب های علمي 

 * * * * 44 * تجهیزات نانو

 * * * 231 233 * تجهیزات بیو

 * * * * * 33 تجهیزات جمعیت شناسي

 1،311 3،340 * 3،233 * * تجهیزات پژوهشي

 

نها به داده مناسب برای تعیین روند نیستند، ت شناسي و پژوهشي دارای تعدادبا توجه به اینکه در مورد تجهیزات نانو، بیو، جمعیت
بررسي سه مورد اول اکتفا مي شود. اگرچه بودجه کارآفریني نسبت به سایر هزینه های مبلغ کمتری بوده است، اما به جز در سال 

میلیون  133ه مقدار ب 33دارای روند افزایشي بوده است. بودجه قطبهای علمي نیز در این دوره نوساناتي داشته که در سال  3311
 13ریال رسیده است. این کاهش در حالي است که بودجه پژوهشي دانشگاه در این سال از رشد خوبي برخوردار بوده و بیش از 

تواند ناشي از تخصیص بودجه پژوهشي به امر پژوهشي و کارایي رشد داشته است. علت این امر مي 3311درصد نسبت به سال 
 د هر چند به دلیل فقدان داده های این سال در برخي سرفصلها، این تحلیل دارای احتیاط است.اعضای هیئت علمي باش

 

 

 95-30. مقایسه بودجه مراکز پژوهشی دانشگاه  )کارآفرینی و قطبهای علمی( طی سالهای 16-0 شماره شکل

 

 بودجه سمینارها

ری از هزینه های پژوهشي دانشگاه در حوزه سمینارها و همایشها است که هزینه سمینارها در سالهای مورد بررسي به بخش دیگ
 صورت زیر است.
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 95-30. بودجه سمینارها و همایش های دانشگاه طی سالهای 92-0 جدول

 33 13 11 14 10 11 بودجه دریافتي

 233 * 131 333 131 334 سمینار علمي )میلیون ریال(

 

درصدی بوده که در سال بعد با  313دارای رشد بیش از  11نسبت به سال  10بودجه سمینارهای علمي دانشگاه شیراز در سال 
 131نشگاه به هزینه سمینارهای علمي دا 3311میلیون ریال رسیده است. مجددا در سال  333درصدی به  13کاهش تقریبي 

 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است. 

 

 95-30. روند تغییرات بودجه سمینارها و همایش های دانشگاه طی سالهای 17-0 شماره شکل

 

 اعتبارات تخصیص یافته به دانشجویان تحصیالت تکمیلی

ابان دهد، علیرغم روند شتاعتبارات تخصیص یافته جهت دانشجویان تحصیالت تکمیلي نشان ميهای اخیر بررسي روند سال
، تعداد این دانشجویان در دانشگاه شیراز به 13 -33ای که در سال تحصیلي افزایش تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلي به گونه

های قبل که تعداد در همین سال ، از میزان آن در سالنفر رسیده است، اما بودجه اختصاص یافته به این دانشجویان  0433
 باشد.دانشجویان تحصیالت تکمیلي تقریباً نصف بوده است، کمتر     مي

نفر بوده است در حالي که بودجه تخصیصي  3110، تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه 3310به عنوان مثال در سال 
 بوده است. 3333ر از دو برابر همین بودجه در سال جهت دانشجویان تحصیالت تکمیلي بیشت

ارات تخصیص شاخص سرانه اعتب"برای داشتن تصویری واقعي تر از اعتبارات تخصیص یافته جهت دانشجویان تحصیالت تکمیلي 
ارات بمي تواند سودمندتر باشد.براساس این شاخص مالحظه مي گردد که سرانه اعت "یافته جهت دانشجویان تحصیالت تکمیلي

رسد دهد. بنابراین به نظر ميدر کل روندی نزولي را نشان مي 3310تخصیص یافته به دانشجویان تحصیالت تکمیلي پس از سال 
در تخصیص اعتبارات متناسب با تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلي و به ویژه با نگاه به ارتقاء کیفیت پژوهش در این بخش، 

 دقت نظر بیشتری صورت گیرد.
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 وامل موثر حوزه بودجه و اعتباراتع

رسد عوامل زیر مي توانند به صورت بالقوه بر عملکرد و در نتیجه راهبردهای دانشگاه شیراز بر اساس آنچه اشاره شد، به نظر مي
 موثر باشند:

  وضعیت درآمدهای اختصاصي دانشگاه 

  درآمدهای حاصل از پژوهش و تجاری سازی 

 طرح کارایي دانشگاه 
 ها و بخشهاناسب اعتبارات بین دانشکدهتوزیع م 
 مکانیزم دریافت و پرداخت درآمدهای حاصل از قراردادها 
  وضعیت پرداختي به اعضای هیات علمي 

 

 حوزه ارتباطات، روابط و همکاریها-4-2-6

های لادهد که در سای منعقده بین دانشگاه و صنعت نشان ميبررسي وضعیت قراردادهای پژوهشي، خدماتي و مشاوره
اند، اما همانند قراردادهای ، این قراردادها هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش ریالي روندی صعودی داشته3313اولیه دهه 

سال  33متوقف و به شدت کاهش یافته است و به کمترین میزان خود در  3314آموزشي این سیر صعودی در سال 
عیت قراردادهای پژوهشي با صنعت بهبود یافته و شروع به رشد نموده گذشته رسیده است. پس از این افت مجدداً وض

 است.

های نسبي خود از فرصت در مورد قراردادهای پژوهشي نیز همانند قراردادهای آموزشي دانشگاه شیراز با توجه به مزیت
گردید  این نکته را متذکربندی این بخش، باید برای جمع باشد.ای برای همکاری با صنعت برخوردار ميوظرفیت بالقوه

با جذب اعتباری  3313های برون دانشگاهي دانشگاه شیراز در سال که براساس شاخص، جمع کل اعتبار جذب شده طرح
ضمن آن که  ها و موسسات آموزش عالي کشور قرار گرفته است.بین دانشگاه 31میلیون ریال، در رتبه  332413در حدود 

میلیون ریال قرارداد  232314با انعقاد بیش از  3313عقده جدید نیز دانشگاه شیراز در سال براساس شاخص، قراردادهای من
قرار گرفته است، اما از نظر نسبت مبلغ قراردادهای منعقده جدید به پژوهشگران دانشگاه شیراز با  31جدید در رتبه 

 کشور قرار گرفته است.  21در رتبه  13/333برخورداری از نسبت 

 

 30تا  90. تعداد و مبلغ قراردادهای پژوهشی دانشگاه شیراز طی سالهای 99-0 جدول

 نوع قرارداد      پژوهشي، خدماتي و مشاوره ای

 تعداد مبلغ کل )هزارریال( سال

420322331 42 3313 
420312443 13 3313 
2020142313 333 3312 
3321132131 330 3313 
3223332141 312 3311 
1323112032 343 3311 
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 نوع قرارداد      پژوهشي، خدماتي و مشاوره ای

 تعداد مبلغ کل )هزارریال( سال

0321302203 311 3310 
3221222243 31 3314 
1121432120 14 3311 
1022312323 13 3313 
1421122333 11 3333 

 

 

 30تا  90ای پژوهشی دانشگاه شیراز طی سالهای . روند تغییرات مبالغ قرارداده19-0 شماره شکل

 

میلیارد ریال بوده  0321مبلغ قراردادهای منعقده برابر  3311البته شایان ذکر است بر اساس فهرست قراردادهای منعقده در سالهای 
ضعیت توزیع این قراردادها بین است که با آمار ارائه شده در سالنامه آماری اختالف اندکي دارد. اما بر اساس همین آمار، مي توان و

دانشکده ها و مراکز را به منظور درک مزیت نسبي هر یک در امور پژوهشي مشخص نمود. این توزیع بر اساس آمار تفکیکي به 
 صورت زیر است.
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 4999های مختلف در سال دانشکده. توزیع قراردادهای پژوهشی دانشگاه شیراز بین 91-0 جدول

 * 3311 دانشکده/مرکز
 33113 دانشکده های مهندسي

 1310 دانشکده علوم

 3131 دانشکده اقتصاد
 334 کشاورزی 

 31 دامپزشکي

 23 دانشکده هنر و معماری
 432 دانشکده آموزشهای الکترونیکي

 3 دانشکده علوم تربیتي

 - دانشکده علوم انساني
 33111 پژوهشکده های معاونت پژوهشيمراکز و 

 03133 جمع

 

 *آمار طرحهای برون دانشگاهي

به نظر مي رسد ارز نظر ارتباط با صنعت دانشکده های مهندسي، علوم، کشاورزی و اقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعي به نسبت 
های اجرا شده در مراکز و پژوهشکده های دانشگاه نیز نقش قابل ها موفقیت بیشتری داشته اند. در عین حال طرحسایر دانشکده

 توجهي در اجرای طرحهای برون دانشگاهي دارد.
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 4999های مختلف در سال . توزیع قراردادهای پژوهشی دانشگاه شیراز بین دانشکده13-0 شماره شکل

 

 موزشي دانشگاه با صنعتقراردادهای آ

در دهه گذشته قراردادهای آموزشي دانشگاه با صنعت هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش ریالي سیر نزولي داشته است به 
به کمترین میزان خود رسیده است اما پس از آن  3314ای که حجم ریالي قراردادهای آموزشي منعقد شده با صنعت در سال گونه

رسد با توجه به پتانسیل دانشگاه شیراز و برند، قدمت و سابقه دیرینه آن و نیز روند به رشد نموده است. به نظر مي به آرامي شروع
صنعتي شدن استان، در آینده نزدیک قراردادهای آموزشي دانشگاه با صنعت هم از نظر تعداد و هم از نظر مبلغ ریالي روند صعودی 

 خود را ادامه خواهد داد.
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 30تا  90. تعداد و مبلغ قراردادهای آموزشی دانشگاه شیراز طی سالهای 95-0 جدول

 نوع قرارداد آموزشي

  تعداد مبلغ کل )هزارریال( سال

423342333 11 3313 

123102333 10 3313 

121332031 13 3312 

123112123 13 3313 

322212333 31 3311 

321032333 31 3311 

123332333 33 3310 

323332133 31 3314 

221122133 34 3311 

323342333 23 3313 

222112133 24 3333 

 

 

 30تا  90. روند تغییرات مبالغ قراردادهای آموزشی دانشگاه شیراز طی سالهای 50-0 شماره شکل

 

 عوامل موثر حوزه ارتباطات، روابط و همکاریها

رسد عوامل زیر مي توانند به صورت بالقوه بر عملکرد و در نتیجه راهبردهای دانشگاه شیراز بر اساس آنچه اشاره شد، به نظر مي
 موثر باشند:

 ارتباط بخش ها  با صنعت در جهت کاربردی کردن پایان نامه ها 
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  صنعت ارتباط دانشجویان با 

  ارتباط اساتید با صنعت 

 ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتي 
 ارتباط با مجامع علمي داخلي و بین المللي 
 همکاری با سایر دانشگاههای داخلي و خارجي 

  تبادل استاد با سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالي 

  تبادل دانشجو با سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالي 

 ی مشترک بین دانشگاهياجرای طرحها 

 

 عملکرد دانشگاه -4-2-7

 به صورت زیر بوده است. 2333به استناد گزارش مجامع معتبر بین المللي در تولید علم، وضعیت کشور در سال 

 

 2049. وضعیت تولید علم در کشور در آوریل 96-0 جدول

 سهم از کل تولید علم جهان تعداد مدارک علم رتبه جهاني تولید 

scopus 30 33433 3/0 

ISI 31 0411 3/0 

ISC  1103  

 3333، (ISCپایگاه استنادی علوم جهان اسالم )  و گزارش اداره روابط عمومي و همکاری های علمي بین المللي مرکز منطقه ای اطالع رساني علوم و فناوریمآخذ: 

 
 2049. وضعیت تولید علم در کشور در می 97-0 جدول

 سهم از کل تولید علم جهان تعداد مدارک رتبه جهاني تولید علم 

Scopus 30 31221 3/0 

ISI 33 4131 3/0 

ISC  0333  

 3333، (ISCپایگاه استنادی علوم جهان اسالم )  و ای اطالع رساني علوم و فناوریگزارش اداره روابط عمومي و همکاری های علمي بین المللي مرکز منطقه مآخذ: 

گزارش اداره روابط عمومي و همکاری های علمي بین المللي مرکز منطقه ای اطالع رساني علوم و  همچنین به استناد 
نظام در  2332ی جهان برای سال ( ، گزارش رتبه بندی دانشگاه هاISCپایگاه استنادی علوم جهان اسالم )  و   فناوری

scimago .حاوی تعدادی از شاخص های علم سنجي است که بر ابعاد اصلي عملکرد پژوهشي موسسات تاکید دارد 

درصد از عملکرد علمي  13موسسه آموزش عالي و پژوهشي مشاهده مي شود که مسئول بیش از  3233در این رتبه بندی نام 
با در نظر گرفتن تعداد موسسات)  نمایه سازی شده است. Scopusمي باشند که توسط  2333تا  2330جهان در فاصله سال های 

موسسه دارای بیشترین دانشگاه یا پژوهشگاه در این نظام رتبه بندی است. جمهوری  123موسسه(، ایاالت متحده آمریکا با  3233
 است.  24این رتبه بندی برابر رتبه ایران در  موسسه در جایگاه دوم قرار دارد. 332خلق چین با 
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دانشگاه و موسسه تحقیقاتي  0موسسه است که در این بین تنها  11تعداد دانشگاه ها و موسسات پژوهشي ایران در این رتبه بندی 
 د. ناز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و بقیه به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعلق دار

ای هدانشگاه و موسسه تحقیقاتي جمهوری اسالمي ایران تنها نام سه موسسه پژوهشي شامل پژوهشگاه دانش 11از مجموع 
بنیادی، بیمارستان شریعتي و مرکز تحقیقات مواد و انرژی از مجموع مراکز پژوهشي کشور در این فهرست قابل مشاهده است. 

دانشگاه و مرکز تحقیقاتي کشور قرار  11نیز به عنوان یک دانشگاه خصوصي در بین اسامي البته نام دانشگاه آزاد اسالمي ایران 
 دارد.

 

 scimagoبر اساس رتبه بندی  2042. وضعیت رتبه بندی دانشگاههای ایران در سال 99-0 جدول

 وریرتبه کش ایرتبه منطقه رتبه جهاني دانشگاه

 3 2 233 (با احتساب تمام واحد ها و تحت یک نام کليدانشگاه آزاد اسالمي )

 2 1 213 دانشگاه تهران

 3 4 123 دانشگاه علوم پزشکي تهران

 1 33 101 دانشگاه صنعتي شریف

 1 30 111 دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 0 34 131 تربیت مدرس

 4 23 004 علم و صنعت ایران

 1 33 322 شیراز

 3 13 3343 صنعتي اصفهان

 33 12 3311 فردوسي مشهد

 3333، (ISCپایگاه استنادی علوم جهان اسالم )  و گزارش اداره روابط عمومي و همکاری های علمي بین المللي مرکز منطقه ای اطالع رساني علوم و فناوریمآخذ: 

( مبنای ISCشناسي رتبه بندی دانشگاههای جهان اسالم )در بررسي حوزه عملکرد پژوهشي دانشگاه شیراز در این گزارش، روش
را دارد و  1بندی در بین دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جایگاه ششمتحلیل است. دانشگاه شیراز در این رتبه

های اول تا بهر رتدانشگاههای تهران، صنعتي شریف، صنعتي امیرکبیر، تربیت مدرس و علم و صنعت باالتر از دانشگاه شیراز د
 اند. ششم قرار گرفته

                                                           
 يکل يتهران رتبه چهارم را دارد که در رتبه بند يو خدمات درمان يران دانشگاه علوم پزشکيا يکل دانشگاهها يان ذکر است در رتبه بنديشا 5

 راز هفتم است.يکشور، رتبه دانشگاه ش ياههادانشگ
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 (400)امتیاز از  ISCبر اساس روش شناسی  4934.رتبه بندی دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم در سال 54-0 شماره شکل

 

ها به همراه وزن هر یک از ها و زیر گروهده اند. فهرست این گروهبندی شدر این روش شناسي، معیارها در پنج گروه اصلي طبقه 
 آنها در جدول زیر آورده شده است.
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دانشگاه صنعتي شريف 

(  پلي تکنيک تهران)دانشگاه صنعتي امير کبير

دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه علم و صنعت ايران

دانشگاه شيراز

دانشگاه صنعتي اصفهان 

دانشگاه فردوسي مشهد 

دانشگاه شهيد بهشتي 

دانشگاه تبريز 

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

دانشگاه اصفهان 

دانشگاه مازندران 

دانشگاه اروميه 

دانشگاه شهيد چمران اهواز 

دانشگاه بوعلي سينا

دانشگاه شهيد با هنر کرمان 

دانشگاه کاشان 

دانشگاه گيالن

دانشگاه رازی 
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 ( و رتبه دانشگاه شیراز4934بندی دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی ایران)های رتبه. معیارها و شاخص93-0 جدول

 رتبه کشوری وزن شاخص  معیار

 دانشگاه شیراز

  پژوهش (4934)

 (14)وزن کل :

A1 21 31 کیفیت پژوهش 

A2 3 31 کارایي پژوهش 

A3 3 31 حجم پژوهش 

A4 22 1 نرخ رشد کیفیت پژوهش 

A5 33 1 نرخ رشد کارایي پژوهش 

A6 3 2 هاثبت نامه 

  آموزش

 (32)وزن کل :

B1 3 0 اعضای هیأت علمي دارای جایزه 

B2 
 Highlyاساتید پراستناد

cited researchers 

 ISI 3 3استانداردهای 
 OIC 1استانداردهای 

B3  نسبت اعضای هیأت علمي دارای مدرکPh.D.  به کل
 اعضای هیأت علمي

1 1 

B4 2 3 اندفارغ التحصیالني که جایزه گرفته 

B5 
فارغ التحصیالن پر 

 استناد

 ISI 3 1استانداردهای 
 OIC 2استانداردهای 

B6 23 3 نسبت اعضای هیأت علمي به دانشجو 

B7 4 2 نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلي به کل دانشجویان 

B8 1 3 الملليدانشجویان دارای جایزه در المپیادهای بین 

  وجهه بین المللي

 (021)وزن کل :

C1 أت هی المللي به کل اعضاینسبت اعضای هیأت علمي بین
 علمي

2 33 

C2 23 3 المللي به کل دانشجویاننسبت دانشجویان بین 

C3  نسبت اعضای هیأت علمي دارای مدرکPh.D .
خارجي)دکتری خارجي( به کل اعضای هیأت علمي دارای 

 . )دکتری(Ph.Dمدرک 

321 33 

C4 3 321 کنفرانس های بین المللي 

 C5 3 321 همکاری های بین المللي 
  یالت)امکانات(تسه

 (2)وزن کل :

D1 30 3 سرانه تعداد عناوین کتاب به ازای هر دانشجو 

D2 2 3 تعداد مؤسسات / مراکز تحقیقاتي دانشگاه 

 -فعالیت اجتماعي
 اقتصادی

 (221)وزن کل :

E1 شرکت های تعداد مؤسسات و spin-off 1 33 

E2 های تعداد مراکز رشد )به صورت مستقل یا در درون پارک
 علم و فناوری(

1 1 

 

 های این متدولوژی به صورت زیر است.آخرین وضعیت کلي دانشگاه شیراز در شاخص
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 های کشورنشگاهرتبه در بین دا-4934( در سال ISCهای رتبه بندی دانشگاهها ). آخرین وضعیت دانشگاه شیراز در شاخص52-0 شماره شکل

 

 

 شود.ها، وضعیت دانشگاه شیراز در آن حوزه بررسي ميای از روش محاسبه هر یک از شاخصدر ادامه ضمن ارائه خالصه

 

 عملکرد آموزشی

 آینده سال 1 طي بخشي برون و های درون خالقیت و اسالم ارزشهای بر عنایت با تا است آن بر شیراز دانشگاه آموزشي معاونت

 .باشد داشته را عالي کشور آموزش اول جایگاه

و  مقررات اجرای و نظارت بر حسن دانشگاه  امور آموزشي کلیه و هدایت ریزی ، اداره برنامه وظیفه دانشگاه آموزشي  معاون
 و ارتقا گسترش در جهت الزم  و اتخاذ تمهیدات سیاست گذاری آموزشي، مسائل درباره یریگآموزشي ، تصمیم نامه های آئین

 این حوزه به شرح زیر است: وظایف و اختیارات. دارد آنها را بر عهده و ارزیابي  دوره های آموزشي و اجرای آموزشي کیفیت
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4
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16
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22

25

31

05101520253035

همکاری های بين المللي
فارغ التحصيالني که جايزه گرفته اند

مراکز تحقيقاتي دانشگاه/ تعداد مؤسسات 
کارايي پژوهش
حجم پژوهش

Highly cited researchersاساتيد پراستناد

…به کل اعضای  .Ph.Dنسبت اعضای هيأت علمي دارای مدرک 

دانشجويان دارای جايزه در المپيادهای بين المللي
…و به صورت مستقل يا در درون پارک های علم)تعداد مراکز رشد 

نسبت دانشجويان تحصيالت تکميلي به کل دانشجويان
فارغ التحصيالن پر استناد
ثبت نامه ها
اعضای هيأت علمي دارای جايزه
کنفرانس های بين المللي

…دکتری )خارجي .Ph.Dنسبت اعضای هيأت علمي دارای مدرک 

نسبت اعضای هيأت علمي بين المللي به کل اعضای هيأت علمي
spin-offتعداد مؤسسات و شرکت های 

سرانه تعداد عناوين کتاب به ازای هر دانشجو
نسبت اعضای هيأت علمي به دانشجو
نسبت دانشجويان بين المللي به کل دانشجويان
نرخ رشد کيفيت پژوهش
کيفيت پژوهش
نرخ رشد کارايي پژوهش
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 ذی ربط   مسوالن آموزشي ، با همکاری مختلف نامه های و پیشنهاد آئین  تهیه 

 از تصویب نها پسآ بر اجرای و نظارت دانشگاه آموزشي برنامه های کافي و پیشنهاد اصول  تدوین  

 دانشجویان تحصیلي پیشرفت  ارزیابي  

 و امتحاني  درسي برنامه های و تنظیم آموزشي مسائل درباره واتخاذ تصمیم  مطالعه  

 آموزشي دانشگاه و ارزیابي  دفتر نظارت آموزشي ، از طریق نامه های و آئین مقررات بر اجرای  نظارت  

 برگزارمي شود دانشگاه در حوزه که ارشد و دکتری شناسيکار سراسری آزمون بر برگزاری  نظارت 

 حیطه و اجرایي ریزی برنامه سازی، تصمیم اصلي ارکان از یکي عنوان به دانشگاه آموزشي معاونت وظائف شرح گرفتن نظر در با

 .گیردقرار  ارزیابي مورد مجموعه این بر خارجي و داخلي گذار تاثیر عوامل که است الزم دانشگاه در آموزش

 

 شاخصهای بخش آموزش

مجموع شاخص های این معیار میزان دستیابي به دانشگاهها و موسسات تحقیقاتي را به نگهداری و انتشار دانش به عنوان دومین 
 ماموریت مهم در دانشگاهها مورد ارزیابي قرار مي دهد.

 (B1)اعضای هیأت علمی دارای جایزه 

یئت علمي برجسته در موسسه است. این جوایز بر حسب تعداد و سال دریافت آن مورد این شاخص منعکس کننده تعداد اعضای ه
 محاسبه قرار گرفته اند. ضرایب مربوط به هر سال در جدول زیر ارائه شده است.

 وزن دوره زماني دریافت جایزه ردیف

b1(1) 1  3 3333سال قبل از سال 

b1(2) 0  324 3333سال قبل از سال 33تا 

b1(3) 33  321 3333سال قبل از سال  31تا 

b1(4) 30  322 3333سال قبل از سال  23تا 

در چهار بخش منطبق با ردیفهای ذکر شده مورد  b1گردد. شایان ذکر است که این شاخص  از طریق فرمول زیر محاسبه مي
مانند بانک توسعه  OICالمللي و جوایز  محاسبه قرار مي گیرد. جوایزی که در این شاخص در نظرگرفته مي شوند شامل جوایز بین

ها، نوبل )به استثنای جایزه صلح نوبل(، فرهنگستان علوم جهان سوم، آیسیسکو، رازی، خوارزمي و فارابي مي اسالمي، فیلد مدال
 باشد.

 
 بوده است. 3برابر بر اساس داده های اخذ شده از مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگاه شیراز در این شاخص 

 

 Highly cited researchers(B2)  اساتید پراستناد

در فرآورده های با نام  ISIاین شاخص درصد حضور برجسته اعضای هیئت علمي را منعکس مي کند. دانشمندان پراستناد در 
ISIHighlycited استانداردهای  معرفي مي شوند. عالوه بر استفاده از این فرآورده در محاسبه این شاخص، ازOIC  نیز استفاده مي

(، دانشمندان ESIشاخه موضوعي طالیه داران علم موسسه اطالعات علمي تامسون رویترز ) 22شود. منطبق با این استاندارد، در 
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د صبرتر بر حسب مقاالت برتر در ده سال گذشته انتخاب مي شوند . بدین معني که دانشمنداني که مقاالت آنها در مجموع یک در
برتر مقاالت بین المللي قرار گرفته اند، انتخاب خواهند شد. سپس نرمال سازی استنادها برای مقاالت بر حسب رشته و سال صورت 
خواهد پذیرفت. بدین ترتیب هر مقاله بر حسب طبقه بندی موضعي اعالم شده توسط موسسه اطالعات علمي تامسون رویترز در 

با توجه به اینکه هر مقاله بر حسب سال انتشار مي تواند تعداد استنادهای مختلفي را دریافت یک رشته قرار مي گیرد. همچنین 
ارائه شده در پایگاه  Baselineنماید، نرمال سازی بر حسب سال انتشار مقاله نیز انجام خواهد گرفت. در این روش منطبق با جدول 

گردد که در مقاله در آن بر حسب سال یک حد آستانه مشخص ميطالیه داران علم موسسه اطالعات علمي تامسون رویترز که 
گیرد، وضعیت یک مقاله در قیاس با حد آستانه های تعیین شده مشخص و مقاالت برتر درصد قرار مي 3/3یا  33/3در دسته 

برای  1و با ضریب  ISIبرای استاندارد  3(. این شاخص در دو بخش ذکرشده با ضریب OICانتخاب مي گردند )منطبق با استاندارد 
 محاسبه خواهد شد. OICاستاندارد 

 
 بوده است. 3بر اساس داده های اخذ شده از مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگاه شیراز در این شاخص برابر 

 

 (B3)به کل اعضای هیأت علمی  .Ph.Dنسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرک 

 روش شناسي

 ت اکادمیک اعضای هیئت علمي را ارزیابي مي نماید و به روش زیر قابل محاسبه است.این شاخص کیفی

 
 بوده است. 1بر اساس داده های اخذ شده از مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگاه شیراز در این شاخص برابر 
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 (B4)اند فارغ التحصیالنی که جایزه گرفته

موزش های ارائه شده توسط موسسه را اندازه گیری مي کند که به دانشجویان قبلي موسسه ارائه این شاخص میزان کیفیت آ
گردیده است. این تعریف مي تواند شامل دانشجویان کارشناسي، کارشناسي ارشد، و دکتری بوده اما به دوره های زماني مختلف 

 ضرایب مختلفي تخصیص داده شده که در جدول زیر قابل مشاهده است.

 وزن دوره زماني دریافت جایزه ردیف

b4(1) 1  3 3333سال قبل از سال 

b4(2) 0  324 3333سال قبل از سال 33تا 

b4(3) 33  321 3333سال قبل از سال  31تا 

b4(4) 30  322 3333سال قبل از سال  23تا 

 

 
 بوده است./ 2دانشگاه شیراز در این شاخص برابر بر اساس داده های اخذ شده از مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتبه 

 

 (B5) فارغ التحصیالن پر استناد

در محاسبه این شاخص نیز از  B2این شاخص کیفیت آموزش ارائه شده به دانشجویان پیشین را ارزیابي مي کند. همانند شاخص 
د شد. در نهایت فهرستي از نویسندگان مقاالت استفاده مي شود و نرمال سازی های الزم انجام خواه ISIو  OICاستانداردهای 

یک درصد برتر جهت انتخاب فارغ التحصیالن پر استناد ارائه خواهد شد. این شاخص در دو بخش ذکر شده با ضریب یک برای 
 محاسبه خواهد شد. OICو ضریب دو برای استاندارد  ISIاستاندارد 

 
 بوده است. 1وم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگاه شیراز در این شاخص برابر بر اساس داده های اخذ شده از مرکز منطقه ای عل

 

 (B6) نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجو

 این شاخص نیز یک شاخص استاندارد برای اندازه گیری کیفیت آموزش است.
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 بوده است. 23در این شاخص برابر بر اساس داده های اخذ شده از مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگاه شیراز 

 

 (B7) نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان

 هدف این شاخص اندازه گیری تالش انجام شده توسط موسسه جهت تربیت دانشجویان تحصیالت تکمیلي مي باشد. 

 
 بوده است. 4ه شیراز در این شاخص برابر بر اساس داده های اخذ شده از مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگا

 

 (B8) المللیدانشجویان دارای جایزه در المپیادهای بین

این شاخص از طریق بررسي کارایي دانشجویان در المپیادهای بین المللي کیفیت آموزش را ارزیابي مي کند. المپیادهای مورد نظر 
تند که در سطح وسیعي انجام مي شوند. هر یک از این جوایز بر حسب سال این شاخص، المپیادهای بین المللي یا المپیادهایي هس

 دریافت جایزه از ضرایب امتیازی متفاوتي برخوردار است که در جدول زیر قابل مشاهده مي باشد.

 وزن امتیاز سال ردیف

1 1390 1 

2 1389 0.8 

3 1388 0.6 

 


N

i ii weightAwardsB
18 03.0*)]*([ 

 بوده است. 1ز مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگاه شیراز در این شاخص برابر بر اساس داده های اخذ شده ا

 

به نظر مي رسد که بین المللي بودن دانشگاهها و موسسات تحقیقات، حرکت مثبتي در جهت کیفیت آموزش، خروجي پژوهش، 
این دارابودن مواردی همچون اساتید و دانشجویان بین درک اجتماعي فرهنگي و نهایتا اعتبار و خوشنامي دانشگاه است. بنابر

المللي، اعضای هیئت علمي که مدرک دکترای خودرا از خارج از کشور خود دریافت کرده باشند، کارگاهها و کنفراتس های بین 
 C5تا  C1 های المللي و تعامالت بین المللي مي تواند برای یک دانشگاه یا موسسه تحقیقاتي امتیاز محسوب شود. در شاخص

 نحوه محاسبه این شاخص ها ارائه گردیده است:
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 (C1)المللی به کل اعضای هیأت علمی نسبت اعضای هیأت علمی بین

در این شاخص منظور از عضو هیئت علمي بین المللي فردی است که یا دارای تابعیت خارجي بوده و حداقل به مدت یک نیمسال 
وسسه تحقیقاتي مشغول به تدریس و تحقیق بوده باشد و یا فردی که حداقل به مدت یک نیمسال به طور تمام وقت در دانشگاه /م

 در دانشگاه /موسسه تحقیقاتي مشغول به تدریس و تحقیق بوده و لیکن وابسته به دانشگاههای خارج از کشور باشد.

 

 
 

 بوده است. 33ه دانشگاه شیراز در این شاخص برابر بر اساس داده های اخذ شده از مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتب

 

 (C2) المللی به کل دانشجویاننسبت دانشجویان بین

 

 
 

 بوده است. 23بر اساس داده های اخذ شده از مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگاه شیراز در این شاخص برابر 

 

. Ph.D)دکتری خارجی( به کل اعضای هیأت علمی دارای مدرک  ی. خارجPh.Dنسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرک 
 (C3) )دکتری(
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 بوده است. 33بر اساس داده های اخذ شده از مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگاه شیراز در این شاخص برابر 

 (C4) کنفرانس های بین المللی

شرکت کننده از دانشگاه  1که توسط دانشگاه سازماندهي شده باشد و حداقل در این شاخص منظور از کارگاه و کنفرانس است 
 های خارجي در آن شرکت داشته باشند و نحوه محاسبه این شاخص به شرح زیر مي باشد.

 
 

 ت./بوده اس 3بر اساس داده های اخذ شده از مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگاه شیراز در این شاخص برابر 

 

 (C5) بین المللی تعامالت )همکاریهای(

منظور از تعامالت بین المللي عملیاتي رسمي در محاسبه این شاخص، قراردادهای رسمي بین دانشگاه یا موسسه تحقیقاتي موردنظر 
 و یک موجودیت خارجي بین المللي است که عملیاتي شده باشد.

 

 
 

 بوده است. 3علوم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگاه شیراز در این شاخص برابر  بر اساس داده های اخذ شده از مرکز منطقه ای

 

 عملکرد پژوهشی

ها یکي از معیارهای اصلي در تولید علم در کشور و جهان محسوب مي شود. در تحلیل دروني این معیار، عملکرد پژوهشي دانشگاه
 به بررسي عملکرد  پژوهشي دانشگاه شیراز پرداخته خواهد شد.

 (A1)کیفیت پژوهش 

ارزیابي کیفیت پژوهش در مقایسه با متوسط کیفیت تحقیقات جهاني با به کارگیری این شاخص سنجیده مي شود. در حال حاضر 
استناد در میان شاخص های کمي ، مهمترین شاخص اندازه گیری کیفیت پژوهش است. استنادها مي تواند در دوره های مختلف 

 د. به همین صورت برای محاسبه این شاخص از فرمول زیر استفاده مي شود.زماني صورت گرفته باشن

 
 وضعیت دانشگاه شیراز
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بوده است. با  21بر اساس داده های اخذ شده از مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگاه شیراز در این شاخص برابر 
ور و های موجود در گزارش منظدر اختیار گروه قرار نگرفته است، داده توجه به اینکه جزئیات بیشتری از رتبه بندی در هر شاخص

 های منتخب به صورت زیر بوده است.و شاخص 2332تا  3333بررسي شده است. وضعیت مقاالت دانشگاه شیراز طي سالهای 

 (تعداد کل مقاالت در سطح دانشگاه4

به صورت زیر بوده است. بیشترین تعداد  2332تا سال  3333طي سالهای  ISCوضعیت مقاالت نمایه شده دانشگاه شیراز در 
( با تغییر روند از صعودی به 2333-2332های بعد )مقاله نمایه شده بوده است که در سال 141با  2333مقاالت مربوط به سال 

 نزولي، رو به کاهش گذاشته است. 

 

 

 میالدی 2042-4330. روند تغییرات تعداد مقاالت نمایه شده دانشگاه شیراز طی سالهای 59-0 شماره شکل

رتبه دانشگاه شیراز در بین دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تعداد مقاالت نمایه شده در این دوره به صورت زیر 
با  3333با رتبه اول بوده است که از سال  3333و  3331، 3333سالهای بوده است. بهترین رتبه دانشگاه در این دوره مربوط به 

وضعیت دانشگاه در بین دانشگاههای وزارت  2332تنزل پیدا کرده است. البته در سال  2333افت جایگاه، به رتبه نهم در سال 
 علوم بهتر شده  و در جایگاه ششم قرار گرفته است.

 

-2042. رتبه دانشگاه شیراز در بین دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نظر تعداد مقاالت نمایه شده 51-0 شماره شکل

 میالدی 4330
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 (تعداد کل استنادها در سطح دانشگاه2

، بیشترین استناد 2334تا  2333های هد که در سالدوضعیت استناد به مقاالت نمایه شده دانشگاه شیراز طي همین دوره نشان مي
 به مقاالت دانشگاه شیراز صورت گرفته است. 

 

 

 میالدی 2042-4330. روند تغییرات تعداد استنادها به مقاالت نمایه شده دانشگاه شیراز طی سالهای 55-0 شماره شکل

، دانشگاه شیراز از رتبه اول اه رتبه هشتم 2333تا  2332داد استنادهای دریافت شده توسط مقاالت دانشگاه شیراز، از سال از نظر تع
وضعیت بهتر شده و جایگاه دانشگاه شیراز به رتبه های  2332و  2333در بین دانشگاههای وزارت علوم تنزل یافته که درسالهای 

 ششم و چهارم ارتقا یافته است.

 

. رتبه دانشگاه شیراز در بین دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نظر تعداد استنادها به مقاالت نمایه شده 56-0 شماره شکل

 میالدی 2042-4330

 

 ( درصد مقاالت دارای استناد در سطح دانشگاه9

شده، درصدی از مقاالت دارای استناد بوده اند. با صرفنظر از داده های مربوط به سالهای اولیه این آمار، از  از کل مقاالت نمایه
به بعد  2333، نسبت تعداد مقاله های دارای استناد به کل مقاالت دانشگاه روندی صعودی داشته که از سال 2333تا  3331سال 

درصد مقاالت نمایه شده استناد شده است که  33تقریبا به  2333ن معیار، در سال این وضعیت تغییر مي کند. در بهترین حالت ای
 کاهش یافته است. 2332درصد در سال  23با افت این مقدار در سالهای بعد تقریبا به 
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 میالدی 2042-4330دارای استناد دانشگاه شیراز طی سالهای . روند تغییرات درصد مقاالت نمایه شده 57-0 شماره شکل

رو به افول بوده است که  2333تا  2333از نظر درصد مقاالتي که دارای استناد هستند،  جایگاه دانشگاه شیراز به استثنای سالهای 
تنزل یافته  33به  20اه شیراز ار رتبه دانشگ 2332تغییر کرده و بهتر شده است. البته در سال  2333و  2333این روند در سال 

 است.

 

. رتبه دانشگاه شیراز در بین دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نظر درصد مقاالت نمایه شده دارای استناد 59-0 شماره شکل

 میالدی 2042-4330

 

 ه هر مقاله در سطح دانشگاه( متوسط تعداد استناد ب1

 2333، تا سال 3332یکي دیگر از معیارهای ارائه شده، نسبت متوسط تعداد استناد به هر مقاله است. این نسبت صرفنظر از سال 
 تقریبا در یک سطح و با رشد نسبي مواجه بوده است. به عبارت دیگر طي این دوره تعداد استنادها بیش از رشد تعداد مقاالت بوده

به بعد با افت تقریبي در تعداد مقاالت و استنادها، نرخ افت تعداد استنادها بیش از نرخ افت تعداد مقاالت  2333است. اما از سال 
 ادامه داشته است.  2332شده و ای روند تا سال 
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 میالدی 2042-4330تعداد استناد به هر مقاله نمایه شده دانشگاه شیراز طی سالهای . روند تغییرات متوسط 53-0 شماره شکل

روند  2333تا  2333در مقایسه با سایر دانشگاههای وزارت علوم، رتبه دانشگاه شیراز تعداد استناد به ازای هر مقاله طي سالهای 
سالهای بعد با بهتر شدن جایگاه دانشگاه شیراز در این شاخص، قرار گرفته است. البته در  11در مقام  2333نزولي داشته و در سال 

 به رتبه شانزدهم در بین دانشگاههای وزارت علوم دست یافته است.

 

نظر متوسط تعداد استناد به هر مقاله . رتبه دانشگاه شیراز در بین دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از 60-0 شماره شکل

 میالدی 4330-2042نمایه شده 

 

 (تعداد مقاالت نمایه شده در سطح رشته های دانشگاه5

از نظر تعداد مقاالت، رشته های شیمي، فني و مهندسي2 علوم گیاهي و حیواني و فیزیک بیشترین تعداد مقاالت را در بین رشته  
در عوض رشته هایي مانند اقتصاد و بازرگاني، علوم اعصاب و رفتار، ایمني شناسي و میکروب شناسي های دانشگاه شیراز داشته اند. 

 دارای کمترین تعداد مقاالت نمایه شده بوده اند.
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 میالدی 4330-2042شده در دوره  . وضعیت رشته های دانشگاه شیراز در تعداد مقاالت نمایه64-0 شماره شکل

البته این مقایسه بین رشته های دانشگاه شیراز است. برای درک بهتر رشته های دانشگاه در بین دانشگاههای وزارت علوم، توجه 
 جایگاه هر یک از رشته های فوق در معیار تعداد مقاالت نمایه شده مفید به نظر مي رسد. نمودار زیر رتبه رشته های مختلف

 دانشگاه شیراز را در تعداد مقاالت نمایه شده در بین دانشگاه های وزارت علوم نشان مي دهد.
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مایه ت ن. رتبه رشته های دانشگاه شیراز در مقایسه با دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نظر تعداد مقاال62-0 شماره شکل

 میالدی 4330-2042شده در دوره 

ای، علوم گیاهي و حیواني، شیمي، روانپزشکي و روانشناسي و محیط زیست همانگونه که مالحظه مي شود رشته های بین رشته
اعصاب  علومو بوم شناسي در رتبه های لوب تا سوم در بین دانشگاههای وزارت علوم قرار دارند. از این نظر رشته های علوم رایانه، 

و رفتار و علوم مواد در رشته های دانشگاه شیراز دارای رتبه کمتری نسبت به همین رشته ها در سایر دانشگاههای وارت علوم 
 دارند.

 (تعداد استنادها در سطح رشته های دانشگاه6

وده و رشته ک دارای بیشترین استناد بدر  زمینه تعداد استنادها نیز رشته های شیمي، فني و مهندسي، علوم گیاهي و حیواني و فیزی
 های اقتصاد و بازرگاني، علوم اعصاب و رفتار، ایمني شناسي و میکروب شناسي دارای کمترین استناد بوده اند.
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 میالدی 4330-2042قاالت نمایه شده در دوره . وضعیت رشته های دانشگاه شیراز در تعداد استنادها به م69-0 شماره شکل

مقایسه عملکرد این رشته ها در دانشگاه شیراز با رشته های مشابه در سایر دانشگاه نشان مي دهد رشته های مانند شیمي، 
ل تا وروانچزشکي و روانشناسي، علوم گیاهي و حیواني، ایمني شناسي، زیست شناسي و بیوشیمي و میکرب شناسي در رتبه های ا

سوم تعداد استاند به مقاالت در دانشگاههای وزارت علوم قرار دارند. در حالیکه رشته هایي مانند علوم اعصاب و رفتار، بین رشته 
 ای ریاضیان، علوم رایانه و علوم مواد جایگاه ضعیف تری در بین دانشگاههای وزارت علوم دارند.
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. رتبه رشته های دانشگاه شیراز در مقایسه با دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نظر تعداد استناد به 61-0 شماره شکل

 میالدی 4330-2042مقاالت نمایه شده در دوره 

 

 (درصد مقاالت دارای استناد در سطح رشته های دانشگاه7

استناد شده است، رشته های علوم فضا، شیمي، میکرب شناسي و علوم کشاورزی و فیزیک بهترین  از بعد درصد مقاالتي که به آنها
درصد مقاالت نمایه شده آنها استناد شده است. در عوض رشته های بین رشته ای، داروشناسي  13وضعیت را داشته و به بیش از 

 شته اند که به آنها استناد شده است.و سم شناسي و روانپزشکي و روانشناسي کمترین درصد مقاالتي را دا
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 میالدی 4330-2042. وضعیت رشته های دانشگاه شیراز از نظر درصد مقاالت نمایه شده دارای استناد در دوره 65-0 شماره شکل

زارت علوم، رشته هایي مانند شیمي، روانپزشکي و روانشناسي، ایمني از این نظر در رتبه بندی رشته های مشابه در دانشگاههای و
شناسي و علوم فضا وضعیت بهتری نسبت به سایر رشته های دانشگاه داشته و در رشته هایي مانند علوم گیاهي و حیواني، علوم 

جایگاه بهتری  ي نداشته و مي توانند دررایانه، بیولوژی ملکولي و ژنتیک، علوم اعصاب و رفتار و علوم زمین به نسبت وضعیت مناسب
 قرار گیرند.
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. رتبه رشته های دانشگاه شیراز در مقایسه با دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نظر درصد مقاالت نمایه 66-0 شماره شکل

 میالدی 4330-2042شده دارای استناد در دوره 

 

 (متوسط استناد به هر مقاله در سطح رشته های دانشگاه9

از نظر  متوسط تعداد استناد به هر مقاله، رشته شیمي همانند سایر شاخصها با اختالف چشمگیری در بین رشته های دانشگاه برتر 
فیزیک، علوم مواد و زیست شناسي و استناد به هر مقاله شده است. پس از آن رشته های  33بوده و به طور متوسط بیش از 

بیوشیمي قرار دارند. کمترین متوسط تعداد استناد به هر مقاله مربوط به رشته های بین رشته ای، ریاضیات و علوم اعصاب و رفتار 
 است. 
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 میالدی 4330-2042ز نظر متوسط استناد به هر مقاله نمایه شده در دوره . وضعیت رشته های دانشگاه شیراز ا67-0 شماره شکل

در رتبه بندی دانشگاههای وزارت علوم از این جنبه، رشته های شیمي، ایمني شناسي، روانپزشکي و روانشناسي، اقتصاد و بازرگاني، 
محیط زیست و بوم شناسي، فني و مهندسي،  فیزیک و علوم اجتماعي در جایگاههای مناسبي قرار دارند. در حالي که رشته های

 ریاضیات و علوم اعصاب و رفتار از نظر متوسط استناد به هر مقاله در بین دانشگاههای وزارت علوم جایگاه قابل توجهي ندارند.
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مقایسه با دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نظر متوسط استناد به هر رتبه رشته های دانشگاه شیراز در  .69-0 شماره شکل

 میالدی 4330-2042مقاله نمایه شده در دوره 

 

 (A2)کارایی پژوهش 

 کارایي پژوهش محققان یک موسسه در یک بازه معین زماني با استفاده از این شاخص محاسبه مي گردد.

 
 

 بوده است. 3مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگاه شیراز در این شاخص برابر  بر اساس داده های اخذ شده از
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محیط زیست و بوم شناسي



 
 تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه شیراز

 

 014 

 

 

 (A3)حجم پژوهش 

دهد. حجم تولیدات علمي در یک دوره سه ساله این شاخص حجم تولیدات علمي محققان یک موسسه را مورد محاسبه قرار مي
 گردد.محاسبه مي

 
 

 بوده است. 3رکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگاه شیراز در این شاخص برابر بر اساس داده های اخذ شده از م

 

 (A4)نرخ رشد کیفیت پژوهش 

این شخص مي تواند میزان پیشرفت کیفیت تحقیقات منتشرشده در مجالت موسسه اطالعات علمي تامسون رویترز را بر مبنای 
 به قرار دهد.تعداد استنادها و تعداد مقاالت مورد محاس
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 بوده است. 22بر اساس داده های اخذ شده از مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگاه شیراز در این شاخص برابر 
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 (A5)نرخ رشد کارایی پژوهش 

ست را در یک دوره سه ساله اندازه گیری این شاخص میزان پیشرفت در انچه مربوط به کارایي تحقیقات اعضای هیئت علمي ا
 مي کند.

 
 بوده است. 33بر اساس داده های اخذ شده از مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگاه شیراز در این شاخص برابر 

 

 (A6)ها ثبت نامه

 ه قرار مي دهد.این شاخص مبتني بر ثبت نامه ها میزان جوایز دریافت شده توسط موسسه را مورد محاسب

 
 بوده است. 3بر اساس داده های اخذ شده از مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگاه شیراز در این شاخص برابر 

 

 عملکرد دانشجویی

 ها،ریزیرنامهب سطح دانشگاه است که تعیین کننده سیاستها، در هاحوزه معاونت دانشجویي دانشگاه شیراز یکي از فعالترین حوزه
های اجرای فعالیت یادگیری، همچنین بسترسازی جهت تسهیل امورآموزش و ارائه خدمات رفاهي به دانشجویان و نظارت بر و اجرا

 یي ودانشجو های مختلف مدیریتي خویش شامل مدیریت اموربخش امکانات موجود در مختلف دانشجویان با استفاده بهینه از
 :است ه وظایف این معاونت بدین شرحعمد .است بدنيمدیریت تربیت

 اداره کلیه اموردانشجویي دانشگاه 

 مطالعه واتخاذتصمیم درباره مسائل ومشکالت دانشجویي 

 نظارت براجرای قوانین وآیین نامه های دانشجویي 

 نظارت برواحدهای وابسته به منظورحصول اطمینان ازحسن اجرای وظایف آنها 

  مختلف ورزشي دردانشگاه وایجادتسهیالت الزم دراین زمینهنظارت برتوسعه وتعمیم رشته های 

 های شورای دانشگاه در معاونت دانشجویياعمال خط مشي و سیاست 

 های تحت سرپرستيهای مراکز و مدیریتنظارت و کنترل بر فعالیت 

 شرکت در جلسات شورای فرهنگي دانشگاه 

 نظارت و کنترل در جلسات شورای مدیران معاونت دانشجویي 



 
 تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه شیراز

 

 016 

 

 

 شرکت در جلسات کمیته انضباطي تجدید نظر دانشجویان 

  وزارت علوم و دولت های دانشگاه،های معاونت در راستای سیاستهای مراکز و مدیریتهمسو نمودن فعالیت 

 های معاونتهماهنگي بین مدیریت 

  ائل بوجود آمده به صورتي های بحراني دانشگاه و اتخاذ تصمیم الزم در موارد ویژه و حل مساعمال مدیریت در حالت
 که حداقل هزینه را برای دانشجو و دانشگاه داشته باشد

 سازی عملکردهای کمیته نظارت ارزیابي و بهینهنظارت و کنترل بر فعالیت 

  های کمیته انضباطي بدوی دانشجویان دانشگاهنظارت و کنترل بر فعالیت 

  عاونتهای امور حسابداری در منظارت و کنترل بر فعالیت 

  ها و تغذیه و راهنمایي الزم در مواقع خاصنظارت و کنترل ویژه بر ادارات خدمات دانشجویي، خوابگاه 

  های واحدهای تابعههدایت اقدامات جاری و ایجاد هماهنگي بین فعالیت 

  ریزی، تقسیم کار و زمانبندی کار بین واحدهای تابعهبرنامه 

  های معاونتانشجویان در رابطه با فعالیترسیدگي به پیشنهادها و انتقادهای د 

  مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه دانشجویي 

  های مصوبهای مختلف دانشجویي و نظارت بر حسن اجرای برنامهنامهتهیه و پیشنهاد آئین 

  نامه دانشگاه به معاونت دانشجویي محول گردیده استانجام کلیه اموری که بر طبق آیین 

  های رفاهينامه کمک هزینه، وام، بورسیه تحصیلي و سایر کمکظارت بر نحوه اجرای آیینن 

  نظارت بر نحوه اخذ تعهد از دانشجویان 

  بیني و برآورد نیازهای خدماتي و تدارکاتي مربوط به دانشجویان و تعیین اولویت آنها و ارجاع آن به واحدهای پیش
 ذیربط جهت رسیدگي

   ریزی و کنترل بهتر و ارائه آن به واحدهای ذیربطای جهت استفاده در برنامهاطالعاتي حوزهایجاد یک سیستم 

  های مختلف مشکالت فردی، اجتماعي، عاطفي و روحيبررسي مشکالت دانشجویان و ارشاد آنها در زمینه 

  سیون سرپرستي کمی رسد ونظارت بر اجرای مصوبات کمیسیون موارد خاص که به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه مي
 دانشجویي

 راز دانشگاه شی تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی حوزه معاونت دانشجویي در همکاری نزدیک با دفتر برنامه و بودجه 

 

از جمله فعالیتهای امور دانشجویي تامین خوابگاههای مناسب دختران، پسران و متاهلي است. بر اساس آمار این معاونت، در سال 
 نفر گنجایش دارد.  02333خوابگاه دایر بوده و مجموعا  21تعداد  3313
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 13تا  11های دانشجویي دانشگاه شیراز در سال های وضعیت خوابگاه . 13-3 جدول

های مجردی تعداد باب خوابگاه سال
 پسران، دختران، متاهلین

 رانخوابگاه پس خوابگاه دختران

 ظرفیت  موجود ظرفیت استاندارد ظرفیت موجود ظرفیت استاندارد

3311 22   2133 2433 2313 2133 

3310 22   2133 3333 2313 2033 
3314 22 2133 3333 2313 2133 

3311 22 2133 3033 2313 3333 

3313 21 2133 3333 2313 3333 

 

فاه دانشجویان است. وضعیت پرداختي انواع وامهای رفاهي دانشجویان به شرح از دیگر معاونت دانشجویي، تامین و کمک به ر
 جدول شماره * است. 

 

 13تا  11فعالیت اداره رفاه دانشجویي در سال های  .13-3 جدول

 3313 3311 3314 3310 3311 3311 نوع خدمات
 1103 3402 1330 3412 3031 3124 وام تحصیلي

 313 133 343 333 231 341 وام ازدواج و ضروری

 14 323 11 33 31 12 وام ودیعه مسکن
 3303 3343 3112 111 3201 3121 صدور دفترچه تقسیط

 113 3114 111 3013 111 3343 تسویه حساب نقدی

 43 04 233 212 321 231 وام خدمات درماني
 3 111 403 310 013 011 وام شاهد

 30323 31333 33102 32301 31140 33333 بیمه حوادث ) دانا(

 323 333 243 331 133 313 تعداد دفترچه بیمه
 13 22 13 11 - 323 تعداد نفرات اعزامي به حج

 3123 3131 2213 3313 2133 - وام شهریه )نوبت دوم(
 

 

 ول شماره * نمایش داده شده است. وضعیت فعالیت مرکز مشاوره دانشجویان دانشگاه شیراز در جد
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 93تا  95در سالهای  رازیش دانشگاه دانشجویان مشاوره مرکز فعالیت. 42-0 جدول

 درصد رشد روان درماني انفرادی و روانپزشکي سال

 - جلسه 3213 3311
 23 جلسه 3314 3310

 -3 جلسه 3033 3314

 33 جلسه 3310 3311
 1 جلسه 1333 3313

 

دارای نوسان است که با داده های در دسترس  13تا  10همانگونه که مالحظه مي شود رشد تعداد جلسات روان درماني در سالهالي 
 امکان تحلیل وجود ندارد.

 ر جدول شماره * نشان داده شده است. نشریه دانشجویي  فرهنگي از این معاونت مجوز دارند که فهرست آنها د 31همچنین تعداد 

 

 4993. فهرست نشریات دارای مجوز دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه شیراز در سال 19-0 جدول

 نام نشریه ردیف نام نشریه ردیف نام نشریه ردیف

 فردوس  01 چکاوک  33 آب فام  3

 فرهنگ  00 اری بهینه حسابد 31 آذرخش  2

 فریاد  04 حفاظت  31 آرمان شهر  3

 کورسو  01 خرداد  30 آفتاب  1

 گفتگو  03 خشت  34 آمایش  1

 گفتمان  43 خوارزمي  31 های حقوقي آموزه  0

 ماشینست  43 داد  33 ایران زمین  4

 مدبر  42 دالي  13 آوا  1

 ب مزرعه آفتا 43 دخترانه  13 آوای ایل  3

 نارون  41 دو کالم حرف حساب  12 آوای سبز  33

 ندای دانشجو  41 دیدگاه  13 آیینه روان  33

 ندای مهر  40 رآکتور  11 انتظار سبز  32

 نسیم  44 راست قامتان 11 انعکاس  33

 نفیر  41 راه  10 ایثار  31

 نقطه عطف  43 راه ابریشم  14 برهان  31
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 نام نشریه ردیف نام نشریه ردیف نام نشریه ردیف

 وهومن  13 وی اسالم ناب راهي به س 11 بهین  30

 هاتل علم  13 رزونانس  13 بهینه مدیریت  34

 هفت  12  14روایت  13 بیداری  31

 فردا از آن ماست  13 روزنه  13 بیوتکنولوژی  33

 صدای سکوت  11 رویش  12 بوم  23

 صریر  11 رویش حیات  13 پارسه  23

 عبور  10 رهیافت  11 پایا  22

 عصر نانو  14 زیست بوم  11 پچ پچ  23

 جوانه  11 زیست پیک  10 پرچم 21

 چاو  13 زیست فناوری  14 پردیس   21

 چرخ ریسک  33 زیر گنبد کبود  11 پویش  20

 صامت  33 ستاک  13 تابش  24

 هم آوا 32 سپیده  03 تخته سیاه  21

 هویت 33 سخن اهل دل  03 ترنم  23

 یارمهربان  31 سیمای روان  02 تریبون  33

   سیحون 03 جامعه پویا  33

   شمیم  01 جان و خرد  32

 

درصدی  323با رشد بیش از  3333واحد بوده که در سال  333برابر  3313تعداد انجمنها و تشکلهای دانشجویي دانشگاه در سال 
 تشکل و انجمن رسیده است.  322به 

 

 34تا  93. تعداد انجمنها و تشکلهای دانشجویی دانشگاه در سالهای 11-0 جدول

 33 33 13 13 انجمن و تشکل

 01 03 10 10 علمي

 33 31 31 33 ورزشي

 23 31 31 4 فرهنگي

 1 1 1 4 های دانشجویيتشکل

 322 331 331 333 جمع
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در این میان انجمنهای علمي  فرهنگي دارای رشد قابل توجهي بوده و انجمنهای وزشي و تشکل های دانشجویي دارای رشد 
 چنداني نبوده اند.

 

 

 34تا  93دانشگاه در سالهای . روند تغییرات تعداد انجمنها و تشکلهای دانشجویی 63-0 شماره شکل

 

 درصد( برخوردار بوده است.  232همچنین تعداد نشریات دانشجویي دانشگاه در طي این دوره از رشد قابل توجهي )

 

 34تا  99سالهای   یط در دانشگاه ییدانشجو اتینشر تعداد. 15-0 جدول

 3333 3333 3313 3311 های مصوبشکیل دهنده شاخصمتغیرهای ت ردیف

 1133 33133 33113 1333 های دانشجویي تعداد کل دانشجویان عضو تشکل 3
 343 321 333 43 تعداد نشریات دانشجویي 2

3 
تعداد تسهیالت فرهنگي ارائه 

های شده از طریق کارت
 الکترونیک

 3 3 3 3 فرهنگ کارت

 333 3313 401 3333 بن کارت الکترونیک
 3 3 3 3 سفر کارت

 433 2343 2343 113 تعداد کل تسهیالت فرهنگي ارائه شده توسط دانشگاه 1
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 های علمي دانشجویي در دانشکده های مختلف به صورت جدول شماره * است. به عاله نشریات انجمن

 

 4934در سال  مختلف یها دانشکده در دانشجویی علمی هایانجمن یاتنشر. 16-0 جدول

 نام نشریه بخش دانشکده ردیف

 دانشکده ادبیات و علوم انساني 3

 پارسه تاریخ

 سخن اهل دل فارسي

 طه الهیات

 اکسیر الحیوه عربي

 دانشکده علوم اجتماعي 2

 بهینه مدیریت مدیریت

 حسابداری بهینه حسابداری

 مانا جامعه شناسي

 دانشکده علوم تربیتي و روان شناسي 3

 اتل متل پیش دبستاني

 پویش کودکان استثنایي

 کاوشگر کتابداری

 دانشکده حقوق و علوم سیاسي 1

 حقوق پویا حقوق 

 ره یافت علوم سیاسي

 حقوق امروز حقوق

 دانشکده علوم 1

 تابش فیزیک

 حیات زیست شناسي

 رویش یست شناسيز

 زیست شناسي زیست شناسي

 دانشکده های مهندسي 0
 آذرخش برق

 رادیکال شیمي

 دانشکده کشاورزی 4

 آب فام مهندسي آب

 چاو. اقتصاد کشاورزی

 رویش و حیات منابع طبیعي

 مزرعه آفتاب زراعت

 هاتل علم صنایع غذایي



 
 تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه شیراز

 

 002 

 

 

 نام نشریه بخش دانشکده ردیف

 دانشکده کشاورزی داراب 1

 برگاب آبیاری داراب

 شقایق باغباني داراب

 شالیزار زراعت داراب

 کوچ خاک مرتع و آبخیز داری داراب

 وهومن دامپزشکي دانشکده دامپزشکي 3

 

هزار مترمربع است که به صورت جدل شماره * در بخشهای مختلف توزیع  121مجموع فضاهای کالبدی دانشگاه شیراز بیش از 
 شده است. 

 

 زیربنای کل فضاهای کالبدی موجود دانشگاه شیراز. 17-0 جدول

 کاربری فضا   زیر بنا)متر مربع(  کاربری فضا   زیر بنا)متر مربع(

  آموزشي 234421  ورزشي  0023

)کتابخانه وآمفي کمک آموزشي 23113  اداری 1301
 تئاتر(

 **خوابگاهي 333113  تادانمنازل سازماني اس 1133

 سلف سرویس 1133  فرهنگي و نمازخانه 3033

 سایر فضاهای خدماتي و رفاهي 13343   

 متر مربع  1212131: جمع کل فضاهای کالبدی دانشگاه
 

 44190متاهلین :    30973* * مجردین:  

 

درصد فضاهای فرسوده و با عمری باالی سي    43/13متر مربع معادل   233320از کل فضاهای کالبدی آموزشي دانشگاه شیراز 
 سال ساخت مي باشند.
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 گروههای آموزشی : -الف 

 30. اطالعات فضاهای کالبدی موجود و در دست احداث گروههای آموزشی دانشگاه شیراز در سال 19-0 جدول

 سرانه 
قابل قبول در برنامه 

 پنجم

 )متر مربع(

سرانه 
 مطلوب

)متر 
 مربع(

سرانه 
 موجود

 )مترمربع(

 تعداد دانشجویان
 روزانه و حضوری

11-14 

 زیر بنا )مترمربع(

 کاربری
در دست 

 احداث
 موجود

 گروه علوم پایه 33334 24133 3110 00/21 32 1/33

 گروه علوم انساني و هنر 13400 1333 1334 32/32 33 1

 مهندسي و فني گروه 43301 - 2302 14/31 31 1/32
 دامپزشکي و کشاورزی گروه 01331 2113 2341 03/21 34 1/33

 گروه تحقیقات دانشگاهي 1331 1333 - - - -

 جمع کل 234131 33413 33333 30/332 13 1/11

 

 30تسهیالت زیربنایی ، رفاهی و کمک آموزشی موجود و در دست احداث دانشگاه شیراز در سال . اطالعات فضاهای کالبدی 13-0 جدول

 سرانه 
 قابل قبول

 در برنامه پنجم

 )متر مربع(

سرانه 
 مطلوب

 )متر مربع(

سرانه 
 موجود

 )مترمربع(

 کاربری

 زیر بنا)متر مربع(

در دست  
 احداث
 

 موجود

 شي سرپوشیدهسالن ورز 0023 3033 00/3 1/3 3

 سلف سرویس و آشپزخانه 1133 - 11/3 1/3 3/3

 کتابخانه 33233 - 33/3 1/3 1/3

 خوابگاه دانشجویان )پسران و دختران( 33333 4343 30/3 1 4

 خوابگاه دانشجویان )متاهلین( 33113 3113 31/3 1/2 1/2

 منازل سازماني اساتید 1133 - 11/3 1/3 1/3

 فرهنگي و نمازخانه 3033 - 30/3 3/3 4/3

 آمفي تئاتر 2013 - 20/3 0/3 1/3

 اداری 1301 0133 13/3 2/3 2/3

 مهمانسرای اساتید - - - 2/3 2/3

 سایر فضاهای خدماتي و رفاهي 13343 - 31/1 4 4

 جمع کل 233133 33323  0/23 24 4/21
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ت دارد که فهرست این پروژه ها و درصد پیشرفت آنها در در کنار فضای کالبدی موجود، دانشگاه شیراز نیز پروژه هایي در دس
 جدل شماره * آورده شده است. 

 

 4993. وضعیت پروژه های عمرانی در دست اجرا دانشگاه شیراز سال 50-0 جدول

  
 ردیف

سال  نام پروژه
 شروع

 سال 

 خاتمه

 زیر بنا

)متر 
 مربع(

 محل

 اجرا 

 درصد

 پیشرفت  

 فیزیکي

 03 پردیس ارم 31433 3333 3343 احداث ساختمان دانشکده علوم پایه 3

 13 پردیس ارم 33333 3313 3313 احداث خوابگاه دانشجویي پسران 2

 13 پردیس ارم 4133 3313 3310 احداث بال دوم ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه 3

نشکده های احداث ساختمان فضای مشترک دا 1
 حقوق و علوم تربیتي

 31 پردیس ارم 2133 3313 3310

 31 باجگاه 2333 3313 3342 احداث مسجد و مرکز فرهنگي دانشکده کشاورزی 1

 13 پردیس ارم 4333 3311 3313 احداث پروژه تونل باد 0

دانشکده  323 3313 3310 احداث ساختمان ایزوالسیون )اطاق تمیز زیستي( 4
 دامپزشکي

31 

 11 پردیس ارم 2333 3313 3341 تکمیل و تجهیز میز زلزله دانشگاه شیراز 1

 31 پردیس ارم 3113 3313 3341 تکمیل خوابگاه شماره دو دانشجویان دوره دکترا 3

 43 باجگاه 133 3333 3310 احداث سوله ورزشي دانشکده کشاورزی 33

 11 پردیس ارم 2333 3313 3310 مسقف کردن زمین تنیس دانشجویان پردیس ارم 33

 13 باجگاه 333 3313 3310 احداث ساختمان فناوری آبزیان دانشکده کشاورزی 32

 11 پردیس ارم 3333 3313 3314 احداث دانشکده کار آفریني 33

 33 پردیس ارم 2333 3313 3314 احداث خوابگاه دانشجویي 31

احداث سیستم آبرساني فضای سبز باغ ارم و مرمت  31
 نای اندرونيب

3310 3313 32 
 هکتار

 31 باغ ارم

 1 پردیس ارم 33333 3333 3314 مطالعه و  احداث دانشکده گردشگری 30

به متراژ  3فاز  پردیس ارم 33333 3333 3314 مطالعه و احداث دانشکده فناوری های نوین 34
متر مربع  3333

تمام شده و فاز 
به متراژ  2

متر مربع  3333
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 ردیف

سال  نام پروژه
 شروع

 سال 

 خاتمه

 زیر بنا

)متر 
 مربع(

 محل

 اجرا 

 درصد

 پیشرفت  

 فیزیکي

 درصد یشرفت 1
 فیزیکي

دانشکده  32333 3332 3313 مطالعه دانشکده منابع طبیعي و محیط زیست 31
 کشاورزی

13 

 1 پردیس ارم 32333 3332 3313 مطالعه و  احداث دانشکده برق و کامپیوتر 33

 1 پردیس ارم 32333 3332 3313 مطالعه احداث سالن ورزشي 23

دانشکده  333 3333 3313 کشت بافت باغباني دانشکده کشاورزی 23
 کشاورزی

11 

دانشکده  3331 3333 3313 مرکز تحقیقات خشکسالي 22
 کشاورزی

23 

 33 پردیس ارم 2333 3333 3311 پژوهشکده دانشجویي 23

 

هزارمترمربع در حال اجرا است که به مجموع فضاهای موجود اضافه  44همچنین طرحهای عمراني دانشگاه به متراژ بیش از 
 خواهد شد. 

 

 4934طرح های عمرانی در دست احداث دانشگاه شیراز در سال  .54-0 جدول

 زیر بنا نام طرح ردیف

 )متر مربع(

 کاربری

 آموزشي،

 پژوهشي

 کمک 

 آموزشي

 فرهنگي 

 رفاهي

 اداری

    * 23333 ساختمان و تجهیز دانشکده علوم پایه 3

  *   1333 داث خوابگاه دانشجویي پسراناح 2

 *    0133 احداث بال دوم سازمان مرکزی دانشگاه 3

    * 2133 احداث ساختمان فضای مشترک دانشکده های حقوق و علوم تربیتي 1

  *   کل دانشگاه محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایي 1

  *   کل دانشگاه تعمیرات اساسي و خرید تجهیزات 0

  *   3133 حداث  مسجد و مرکز فرهنگي دانشکده کشاورزیا 4

    * - احداث تونل باد 1

    * 323 احداث ساختمان ایزوالسیون)تمیز زیستي( 3
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 زیر بنا نام طرح ردیف

 )متر مربع(

 کاربری

 آموزشي،

 پژوهشي

 کمک 

 آموزشي

 فرهنگي 

 رفاهي

 اداری

    * 2333 دانشکده هنر و معماری 3احداث ساختمان شماره  33

  *   313 توسعه سالن غذا خوری اساتید دانشکده کشاورزی 33

    * 2333 میز زلزله دانشگاه شیرازتکمیل و تجهیز  32

  *   3113 تکمیل  خوابگاه شماره دو دانشجویان دوره دکترا 33

  *   133 احداث  سوله ورزشي کشاورزی 31

  *   3033 دانشجویان پردیس ارم -مسقف کردن زمین تنیس 31

    * 333 احداث ساختمان فناوری آبزیان دانشکده  کشاورزی 30

    * 3333 انشکده کارآفرینياحداث د 34

    * 2333 پژوهشکده دانشجویي 31

  *   2333 احداث خوابگاه دختران)فاطمه زهرا( 33

    * 33333 دانشکده فناوری های نوین 23

     44223 جمع کل: 

 

ز یقاتي، مرکز نشر، مراکها، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، مراکز تحقاز زیرساختهای پژوهشي نیز قطبهای علمي، پژوهشکده
 ای و حمایتي و مجالت علمي دانشگاه است. مشاوره

 های علمي دانشگاه شیراز عبارتند از:قطب

 پاالیش گاز 

 انجیر دیم 

 شناسي گیاهویروس 

 مدیریت آب در مزرعه 

 محیطيشناسي زیستزمین 

 پژوهشهای فرهنگ و ادب فارسي 

 افزاره های سوئیچینگ الکترونیک نوری 

 ترکیبات ضدمیکروبي طبیعي مطالعات 

 مطالعات تولیدمثل گاوهای شیری پرتولید 

 پژوهشکده های دانشگاه شیراز عبارتند از:

 پژوهشکده نجوم، اخترفیزیک و فناوری ابزراهای نجومي 

 پژوهشکده صنایع نفت و گاز فراصنعتي 
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 پژوهشکده علوم و فنون هوادریا 

 پژوهشکده علوم اجتماعي 

 پژوهشکده نانوتکنولوژی 

 پژوهشکده بیوتکنولوژی 

 مراکز تحقیقاتي دانشگاه شیراز عبارتند از:

 مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس 

 موزه تاریخ طبیعي و تکنولوژی 

 مرکز محیط زیست و توسعه پایدار 

 مرکز مطالعات خشکسالي 

 مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسي 

 مرکز پژوهشي گیاه شناسي باغ ارم 

 نجي و سیستم اطالعات جغرافیایي مرکز تحقیقات دورسGIS 

 مرکز تحقیقات تابش 

 مرکز مطالعات ادبیات کودک 

 مرکز تحقیقات بیماریهای پرندگان 

 گروه پژوهشي فراورده های آبزیان 

 مرکز تحقیقات ویروس شناسي گیاهي 

 مرکز تحقیقات محیط زیست در صنایع نفت و گاز 

 مرکز پیشرفته ازدیاد برداشت از مخازن نفتي 

 ای و حمایتي دانشگاه شیراز عبارتند از:کز مشاورهمرا

 دفتر مالکیت فکری و فناوری 

 مرکز کارافریني 

 

با استفاده از اطالعات سالنامه آماری دانشگاه شیراز وضعیت زیرساختهای پژوهشي و آموزشي دانشگاه شیراز به اختصار به صورت 
 زیر است.
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 4930. مجله های علمی پژوهشی، ملی و بین المللی دانشگاه شیراز در سال 52-0 جدول

 پژوهشي(-مجالت علمي ملي )علمي مجالت علمي بین المللي

 فصلنامه اندیشه دیني (ISIمجله علوم و فناوری ایران شاخه مهندسي )

 مجله بوستان ادب (ISIمجله علوم و فناوری ایران شاخه علو )

 مجله پیشرفت های حسابداری مجله تحقیقات کشاورزی ایران )علمي پژوهشي(

 مجله مطالعات آموزش و یادگیری (ISIمجله تحقیقات دامپزشکي ایران )

 مجله آموزش مهارتهای زبان 

 مجله مطالعات ادبیات کودک 

 مجله مطالعات حقوق 

 مجله پژوهش های برنامه درسي 

 مجله مطالعات اقتصادی 

 

 4930.  فهرست کتابخانه های دانشگاه شیراز و تعداد و عناوین کتابهای فارسی و التین این کتابخانه ها در سال 59-0 جدول

 نام کتابخانه

 تعداد کتابهای موجود

 فارسي التین

 جلد عنوان جلد عنوان

 332333 122202 112001 002233 میرزای شیرازی

 12104 12333 3 3 بخش فارسي

 32304 22301 32313 32414 علوم تربیتي و روانشناسي

 202133 332311 32143 22133 حقوق و علوم سیاسي

 42313 32134 322323 42333 دامپزشکي

 332233 12333 302331 202311 علوم پایه

 332411 02331 302210 32421 کشاورزی

 32334 02331 122313 332311 ای مهندسيهدانشکده

 12311 12133 22131 22330 هنر و معماری

 22412 22211 22213 22212 مرکز جمعیت شناسي

 3432113 3332233 2312043 3122222 جمع کل
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 قطب های علمي

 مطالعات عملکرد تولید و تولیدمثل در گاوهای شیری پرتولید -

 مکانیک محاسباتي -

 مزرعهمدیریت آب در  -

 های فرهنگي و ادبي فارسپژوهش -

  شناسي گیاهيویروس -

 کاتالیست در سنتز مواد -

 محیطيشناسي زیستزمین -
 پاالیش گاز -
 آموزش زبان انگلیسي -
 های بیو شیمیایي، فارماکولوژی، فیزیولوژیکي و عملکرد ترکیبات ضدمیکروبي طبیعيخالص سازی و بررسي ویژگي -

 موزه تاریخ طبیعي و تکنولوژی

نظور باال بردن سطح دانش عمومي درباره عالم خلقت و شناخت ارزش وجودی گیاهان و جانوران و همچنین کمک به آموزش م
به ساختمان 3310تأسیس و در سال  3313بهتر علوم و جبران کمبود آزمایشگاههای مراکز آموزشي،این موزه در اسفند ماه سال 

این موزه شامل بخشهای جانوری، گیاهي، زمین شناسي، حشره شناسي،  یافت . متر مربع انتقال 1333کنوني زیر بنای حدود 
نجوم، تکنولوژی، آناتومي، تمبر و سکه و کارگاه تاکسیدرمي مي باشدکه فعالیتهای آنها در سه محور آموزشي، پژوهشي و نمایشي 

 صورت مي گیرد.

 بخشهای مختلف موزه تاریخ طبیعي شامل: 

 جانور شناسي .3

 تکنولوژی  .2

 حشره شناسي .3

 نجوم .1

 گیاهشناسي  .1

 سکه و اسکناس -تمبر .0

 زمین شناسي .4

 مردم شناسي .1

 آناتومي .3

 کتابخانه  .33

 تاکسیدرمي .33

 کافي شاپ .32

 سمعي بصری .33

 رود.همچنین موزه نارنجستان قوام و موزه باغ گیاهشناسي ارم نیز از دیگر زیرساختهای پژوهشي دانشگاه شیراز به شمار مي

 پایگاه های اطالعاتي التین
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گاههای التین که در قالب کتابخانه مرکزی در اختیار پژوهشگران قرار مي گیرد به شرح زیر است )توضیحا ممکن است تاریخ پای
 استفاده برخي از پایگاههای اطالعاتي اشاره شده به پایان رسیده باشد(.

 Scence Direct 

 Proquest 

 Springer 

 Scopus 

 Academic Search Premier 

 Business Source Premier 

 Regional Business News 

 Computer Source 

 Professional Development Collection 

 Library, Information science & Technology Abstracts 

 Ei Compendex 

 MathSciNet 

 American Chemical Society 

 The American Physical Society 

 American Institute of Physics 

 American Society of Civil Engineers 

 American Society of mechanical Engineers 

 IEEE 

 های مختلفهای چاپ شده دانشگاه شیراز در سالکتاب

و  3343های اخیر چاپ کتاب در دانشگاه شیراز از روند ثابتي برخوردار نبوده است و علیرغم سیر صعودی در اواخر دهه در سال
ی چاپ شده در دانشگاه هادر وضعیت مطلوبي قرار نداشته است اما پس از آن تعداد کتاب 3310تا  3312، از سال 3313اوایل دهه 

 شیراز شروع به رشد نموده است.

برابر شده  1/2، 3311عنوان کتاب در دانشگاه شیراز به چاپ رسیده است که تقریباً نسبت به سال  13در مجموع  3313در سال 
صنیفي ای اعم از تالیفي، تهای غیرترجمهاست. اما علیرغم این رشد، در همین سال دانشگاه شیراز از نظر تولید کتاب )منظور کتاب

ی به اباشد. چرا که براساس شاخص نسبت کتب غیر ترجمههای کشور برخوردار نميو ..( از جایگاه مناسبي در بین دانشگاه
 قرار گرفته است.  32در رتبه  %23پژوهشگران، دانشگاه شیراز با نسبت 
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 93تا  77. تعداد کتابهای چاپ شده دانشگاه شیراز طی سالهای 70-0 شماره شکل

 

 شاخصهای تسهیالت و امکانات

تسهیالت و امکانات شامل کلیه اموری است که سبب تسهیل فرآیند آمورش و پژوهش در موسسه مي باشد و در واقع امکانات 
ن است. تسهیالت و امکانات طیف گسترده ای از کتابخانه گرفته تا هر دانشگاه یا موسسه تحقیقاتي نشان دهنده قدرت و قوت آ

آزمایشگاه و خدمات مختلفي که به دانشجویان ارائه مي شود را در بر مي گیرد و لذا تعیین کمیت بسیاری از این موارد نشدني یا 
 در نظر گرفته شده اند. های قابل شمارشدشوار است و با لحاظ کردن این مساله در محاسبه این معیار تنها شاخص

 (D1) سرانه تعداد عناوین کتاب به ازای هر دانشجو

این شاخص نشان دهنده میزان توجه دانشگاه و یا موسسه مذکور به کتابخانه وابسته و ارائه خدمات کتابخانه ای به اعضای هیئت 
 علمي دانشجویان و سایر محققان خود مي باشد.

 
 بوده است. 30مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگاه شیراز در این شاخص برابر  بر اساس داده های اخذ شده از

 

 (D2) تعداد مؤسسات / مراکز تحقیقاتی دانشگاه

 منظور از موسسه /مرکز تحقیقاتي موجودیتي است که با تحقیق و پژوهش در رشته های تخصصي سرو کار دارد.

 
 بوده است. 2مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگاه شیراز در این شاخص برابر بر اساس داده های اخذ شده از 
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بسیاری معتقدند که اولین مسئولیت دانشمندان و دانش پژوهان ارتقای رفاه و آسایش جامعه است و هر چه دانشگاهها در این 
به این  های مربوطولیت آنان نیز باال است. در این بخش شاخصزمینه فعال تر باشند آنگاه مي توان ادعا نمود که اعتبار و مقب

 معیار مورد بررسي قرار گرفته اند.

 

 spin-off(E1) شرکت های تعداد مؤسسات و

مرکز پژوهشي یا پژوهشکده ای است که به پیشنهاد یک واحد تولیدی یا صنعتي و با سرمایه آن واحد جهت انجام  spin-offشرکت 
 ماموریت های آن واحد در دانشگاه تاسیس مي شود. تحقیقات در حوزه

 
 بوده است. 33بر اساس داده های اخذ شده از مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگاه شیراز در این شاخص برابر 

 

 (E2) های علم و فناوری(تعداد مراکز رشد )به صورت مستقل یا در درون پارک

شاخص، واحدی است که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل کرده تاسیس مي شود و با ارئه امکانات  منظور از مرکز رشد دراین
 و تسهیالت عمومي، زمینه پاگرفتن شرکتهای جدید را فراهم مي کند.

 
 بوده است. 1بر اساس داده های اخذ شده از مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز،  رتبه دانشگاه شیراز در این شاخص برابر 

 

 عوامل موثر حوزه عملکرد

رسد عوامل زیر مي توانند به صورت بالقوه بر عملکرد و در نتیجه راهبردهای دانشگاه شیراز بر اساس آنچه اشاره شد، به نظر مي
 موثر باشند:

 در دانشگاه   دایر هایرشته کل تعداد 

 تنوع دوره های تحصیالت تکمیلي 

 جدید تنوع دوره های بین رشته ای و 

 درس کالس و مزرعه آزمایشگاه، کارگاه، فضای سرانه  

 دانشجویان سنوات میانگین  

  تحصیل از محروم دانشجویانمیزان  

 مدرک به منجر يالملل نیب مشترک يآموزش یها دوره تعداد  

 در دانشگاه  اسالمي علوم با مرتبط هایرشته تعداد 

 میلي برتر میزان برخورداری از پایان نامه های تحصیالت تک 
 میزان انجام پروژه های تحقیقاتي در سطح بین المللي 
 میزان توجه به تحقیقات بنیادی و نظری 
 شرایط و کیفیت مقاالت چاپ شده 
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 کیفیت همایش های برگزار شده در دانشگاه 

 کیفیت طرحهای پژوهشي انجام شده 

 کیفیت و محتوای کتب تالیفي و ترجمه ای 

 کیفیت مجالت تخصصي 
 طب های علمي دانشگاهيعملکرد ق 
 عملکرد مراکز پژوهشي دانشگاه 
 عملکرد مرکز کارآفریني دانشگاه 
 اعتبار علمي و به روز بودن پایان نامه ها 

 رضایت مشتریان خدمات پژوهشي از کیفیت خدمات 
 شرایط تجاری سازی یافته های تحقیقاتي 
  از نتایج آنآشنایي اعضای هیات علمي و دانشجویان با اصول پژوهش و استفاده 

 شرایط چاپ و نشر 

 ها و مراکز تحقیقاتيها و کارگاهتناسب آزمایشگاه 

  شرایط  قطبهای علمي 

  دسترسي به بانکها و پایگاههای اطالعاتي علمي 

 کیفیت و خدمات کتابخانه ای 

  تعداد دانشجویان در مقاطع تحصیلي مختلف 
 دانشجویي خوابگاه از دانشجویان  رضایت وضعیت 
 دانشجویي وام های از دانشجویان  ایترض وضعیت 
 دانشجویان با دانشگاه رئیس عمومي جلسات تعداد و وضعیت 

 (خوابگاه ساکن دانشجوی هر ازاء به)  خوابگاهي فضای سرانه 

 تکمیلي تحصیالت دانشجویان برای کار اتاق فضای سرانه 

 (دانشجویان دراختیار) اینترنت به متصل هایرایانه تعداد 
 نشگاه در جذب دانشجویان خارجي توانایي دا 
  دانشجویي هایتشکلوضعیت  
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 فصل دوم: شناخت محیط بیرونی
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 شناخت محیط بیرونی -2

شناسي شناخت محیط بیروني پرداخته شده و سپس اسناد باالدستي به منظور شناسایي فرصتها و در این بخش ابتدا به روش

 گردد.ي ميتهدیدات محیط بیروني بررس

 روش شناسی شناخت محیط بیرونی-2-1

شناخت محیط بیروني یکي از مراحل اساسي در تدوین برنامه راهبردی مي باشد. در این مرحله فرصتها و تهدیدات محیط بیروني 

ک بر ی که شامل محیط دولتي، قانوني و سیاسي؛ اقتصادی؛ اجتماعي، فرهنگي و فناوری مي باشد شناسایي شده و اولویت هر

به منظور شناخت محیط بیروني)شناسایي فرصتها و تهدیدات( در راستای . اساس میزان تاثیرگذاری بر سازمان تعیین مي گردد

 های زیر طي شده است:تدوین برنامه راهبردی و عملیاتي دانشگاه شیراز گام

 گام اول: بررسي اسناد باالدستي شامل:

  سند چشم انداز بیست ساله کشور 

 ت های کلي نظام سیاس 

 نقشه جامع علمي کشور  

 سند تحول راهبردی علم و فناوری 

  برنامه توسعه پنجم 

 ضوابط ملي آمایش سرزمین 

  ،(3332برنامه راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)دکتر رضا فرجي دانا 

 گام دوم: شناسایي و تحلیل ذینفعان شامل:

 ،کشور عالي آموزش فهوظی و ای توسعه نقش لحاظ از وزارت علوم 

  هیات ریسه دانشگاه 

 و  فارغ التحصیالن دانشجویان  

 علمي  هیات اعضای  

 کارکنان 

  مدیران مجموعه های سازمان 

 هاسایر دانشگاه 

  موسسات آموزشي و پژوهشي 

 موسسات و مراکز اقتصادی، صنعتي، کشاورزی، فرهنگي، اجتماعي و سیاسي کشور  

  محققین و پژوهشگران 

 رکبیرامیو  تربیت مدرس، تهرانداف و اقدامات اجرایي دانشگاههای اه، ها: بررسي وضعیت رقبا شامل بررسي استراتژیگام سوم
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 گام چهارم: جمع بندی فرصتها و تهدیدات در قالب عوامل محیط دولتي، قانوني و سیاسي؛ اقتصادی؛ اجتماعي، فرهنگي و فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناخت محیط بیرونیاالدستی به منظور بررسی اسناد ب -2-2

 یردگدر این بخش اسناد باالدستی به منظور شناسایی فرصتها و تهدیدات محیط بیرونی مورد بررسی قرار می
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 سند چشم انداز بیست ساله کشور  -2-2-1

 تدوین با امي ابعاد،تم در جهان کنوني تحوالت به عنایت با و کشور هایتوانمندی و تاریخي سیر تحلیل و ارزیابي با

 تبیین و برسیم آن به خواهیم مي که آنچه از روشن و بخش امید شفاف، تصویری که ساله 23 افق در ایران آینده تصویر

 اجرائي فرایندهای و ابزار ها،جهت اهداف، ها،توان اولویت مي است، جامعه عالي اهداف و ارزشها استراتژیک، نیات از روشني

 .کرد تعیین دانشگاهي و علمي و مراکز نهادها ها،سازمان جامعه، اقشار تمامي بین در را

 و مطلوب شفاف، به صورت را ایران آینده از تصویری ایران اسالمي جمهوری اندازچشم سند هدف، این تحقق راستای در

 گیریبهره و هاآرمان به توجه با کشور، های اصليقابلیت و نیازها با متناسب و پذیرانعطاف و اجرا قابل واقعي، حال عین در

 .کندمي نمایان کشور هایتوانمندی و ملي منابع از

 و علمي اقتصادی، اول جایگاه با یافته توسعه است کشوری ایران شمسي( هجری 3131 ساله )افق بیست انداز چشم در

 روابط بین در مؤثر و سازنده تعامل با و اسالم جهان در بخش الهام انقالبي، و اسالمي هویت منطقه، با سطح در فناوری

 .الملل

  :پژوهش و فناوری زمینه در اندازچشم این افق در ایراني جامعه ویژگي

ملي  تولید در اجتماعي سرمایه و منابع انساني برتر سهم بر متکي فناوری، و علم تولید در توانا پیشرفته، دانش از برخوردار

 قفقاز، میانه، آسیای غربي ) شامل جنوب آسیای منطقه سطح در فناوری و علمي اقتصادی، اول جایگاه به یافته دست

 نسبي ارتقاء اقتصادی، مستمر و پرشتاب رشد علم، تولید افزاری و نرم جنبش بر تاکید با  همسایه( کشورهای و خاورمیانه

 .کامل اشتغال رسیدن به و سرانه درآمد سطح

 کالن کمي هایشاخص که قرار گیرد توجه مورد نکته این ملیاتي دانشگاه شیراز ،تدوین برنامه راهبردی و ع تهیه و در 

 به هاهدف و هااین سیاست و گردد تعیین و تنظیم انداز،چشم الزامات و اهداف و توسعه هایسیاست با متناسب باید آنها

 .شود مراعات کامل صورت
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 سیاست های کلی نظام  -2-2-2

مورد سیاست کلي توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب وتقدیم مقام معظم  21جمعاً 3311تا اسفند  3344از سال 

مصوبه نیز جهت تصویب نهایي و ابالغ تقدیم  31ابالغ و  معظم له  سیاست کلي از سوی 31رهبری گردیده که از این میان تعداد 

 سیاستهای مرتبط با آموزش و پژوهش عبارتند از :  گردیده است. 

 هدف: با تحقیقاتي مراکز و عالي آموزش نظام کیفي و کمي متوازن عه.توس3

 علم تولید 

 انساني علوم در بویژه اسالمي انقالب مباني و دیني معارف شناخت تعمیق 

 انساني منابع علمي سطح و توانمندی ارتقای مؤمن، و کارآمد انساني نیروی تربیت 

 علمي پردازی نظریه و نوآوری توسعه 

 کشور یازهاین اولویت با تولید و فناوری ای،توسعه و کاربردی تحقیقات زنجیره با عالي آموزش نظام میان پیوند تحکیم 

 مستعد فرادا برای معتبر تخصصي و فني مهارتهای کسب علم، تحصیل به آسان دستیابي جهت مناسب بسترهای ایجاد 

 .مردمي مشارکت از استفاده و صيخصو بخش از حمایت عالي،آموزش نظام به بخشي تنوع با عالقمند و

 روزآمد ت،خالقی افزایش بنیادی، تحقیقات و پایه علوم توسعه جهت در کشور تحقیقاتي مراکز و عاليآموزش نظام .هدایت2

 بر تأکید با هادانشگاه ساختن

 استادان معیشت بهبود و منزلت ارتقاء 

 فارسي ادب و زبان و انساني علوم به اهتمام 

 منطقه در فني و علمي اول جایگاه به نیل و کشور نیازهای تأمین برای پژوهش و آموزش در هااولویت تعیین 

 خودباوری و ملي و اسالمي هویت تقویت منظور به ایران و اسالم فرهنگي و علمي تاریخ احیای و مباني به توجه 

 پژوهشگران و دانشجویان

 الملليبین هایهمکاری و ایمنطقه مناسبات توسعه 

 رب تأکید با علمي شکوفایي و وریبهره ارتقای هدف با کشور تحقیقاتي و آموزشي نظام ساختار سازیبهینه.3

 علوم عهتوس هایشاخص ارتقای و پژوهشي و آموزشي زیربناهای تجهیز و هادانشگاه در متنوع و پایدار مالي منابع تقویت 

 .جهاني استانداردهای به توجه با فناوری و

 دانشجو پذیرش نظام اصالح 

 کشور در معنوی مالکیت نظام استقرار 
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 نظام رد انساني علوم هایرشته در بویژه اسالم فکری مباني اساس بر درسي هایبرنامه و کتب متون، تدوین و طراحي 

 .زمینه این در پردازینظریه بسط به اهتمام و کشور پژوهشي و آموزشي

 ها،زیتم نیازها، با متخصص و ماهر انساني نیروی ترکیب نمودن ناسبمت جهت در کشور آموزشي نظام توسعه و اصالح 

 .کشور خارج و داخل در علمي تحوالت و هاظرفیت

 تعهد و تخصص بر مبتني کشور تحقیقاتي و آموزشي مدیریت در ساالری شایسته نظام ایجاد. 

 کشور تحقیقات و آموزش نظام در پیشرفته هایفناوری از گیریبهره. 

 ماعي،اجت هایعرصه در راهبردی مستمر هایهمکاری تقویت و دانشگاه و حوزه پیوند تحکیم برای مناسب اختارس ایجاد 

 شامل علمي اکزمر ایجاد دانشجو، و استاد تبادل انساني، علوم در بویژه علمي پردازینظریه بر تأکید با تحقیقاتي و علمي آموزشي،

 قتحق هدف با دین و علم رابطه و توسعه الگوهای زمینه در علمي پردازینظریه و کمشتر هایپژوهش و ها دوره ای،رشته بین

 .اسالمي انقالب هایآرمان

 و موجود علمي هایهیأت عملي و علمي عقیدتي، کیفیت ارتقای پژوهش، و آموزش کنار در پرورش اصل به اهتمام .1

 .کشور اعتالی به مندعالقه و انقالب به متعهد و اسالم به مومن معلمان و اساتید تربیت

 ارتقای نظام هب سازماندهي و اثربخشي و کارآیي توانایي، بر مبتني هادانشگاه بندیرتبه و اعتبارسنجي نظام به .ساماندهي1

 فني و يعلم مشکالت و نیازها رفع و ای توسعه و کاربردی هایفعالیت و علم تولید معیار با پژوهشگران ارزیابي و علمي هیأت

 .کشور

 زمال ساختارهای ایجاد و علمیه هایحوزه بویژه غیردولتي و دولتي پژوهشي و علمي اطالعات و آمار نظام به ساماندهي .0

 .دسترسي قابل و انباشته هایتجربه به تحقیقاتي و علمي هایفعالیت نتایج تبدیل برای

 و جذب جهت مناسب بسترهای ایجاد و خشاندر استعدادهای بکارگیری و جذب پرورش، هدایت، شناسایي، .تعریف،4

 رجستهب محققان و متخصصان جذب و خارج مقیم ایرانیان فني و علمي هایظرفیت از استفاده نخبگان، مهاجرت از گیریپیش

 .نیاز صورت در کشورها سایر

 رزهایم از دفاع نظام، آمدیکار ارتقای در هافرهنگستان و تحقیقاتي مراکز ها،دانشگاه نقش افزایش برای ریزی.برنامه1

 .بیگانگان فرهنگي و فکری تهاجم برابر در اسالمي - ملي هویت و فرهنگ از صیانت و ملي امنیت و وحدت اعتقادی،

 آنچه که از این سیاستها برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتي دانشگاه شیراز مي توان بهره برد عبارتند از : 

 کاربردی و متنوع ئه آموزشهاینوآوری از طریق ارا توسعه 
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 دانشگاه در پایدار مالي منابع تقویت 

 آموزش نظام در پیشرفته هایفناوری از گیریبهره 

 درخشان هدایت و پرورش و جذب استعدادهای جهت مناسب بسترهای ایجاد 

 ياثربخش و کارآیي توانایي، بر مبتني هادانشگاه بندیرتبه و اعتبارسنجي نظام به ساماندهي  

  علمي هیأت ارتقای نظام به سازماندهي  

 استادان منزلت ارتقاء 

 انساني علوم به توجه بیشتر 

 ایرشته بین مراکز ایجاد 

 آموزشي دانشگاه متناسب با تخضضهای مورد نیاز نظام توسعه و اصالح 

 دانشجو به ویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلي پذیرش نظام اصالح 

 ( 44/07/4977مصوب  -ای. )ابالغیهای اطالع رسانی رایانهکهسیاستهای کلی نظام در بخش شب

 های الزم به منظور صیانت از ای و اعمال تدابیر و نظارترساني رایانهایجاد، ساماندهي و تقویت نظام ملي اطالع

 .يانرسهای اطالعها و پیامدهای منفي شبکهامنیت سیاسي، فرهنگي، اقتصادی، اجتماعي و جلوگیری از جنبه

 رساني ملي و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای توسعه کمي و کیفي شبکه اطالع

 .ها و مصالح مليکلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت

 رساني جهاني صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجازهای اطالعایجاد دسترسي به شبکه. 

  های دولتي و غیردولتي در زمینه تولید و عرضه های جهاني و حمایت از بخشاثرگذار در شبکهحضور فعال و

 .اطالعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسالمي

 ا رساني به ویژه در جهت مقابله کارآمد بهای اطالعایجاد و تقویت نظام حقوقي و قضایي متناسب با توسعه شبکه

 .یافته الکترونیکيجرائم سازمان

 آوری اطالعات نگری در خصوص آثار تحوالت فنآوری اطالعات )به ویژه حفاظت از اطالعات( و آیندهتوسعه فن

 .در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انساني متخصص در این زمینه

 رها به رساني با سایر کشوهای اطالعالمللي و ایجاد اتحادیهررات بینها و مقاقدام مناسب برای دستیابي به میثاق

المللي و حفظ و صیانت از هویت و رساني بینویژه کشورهای اسالمي به منظور ایجاد توازن در عرصه اطالع

 .فرهنگ ملي و مقابله با سلطه جهاني

ت ایجاد، ساماندهي و تقویانشگاه شیراز مي توان بهره برد، آنچه که از این سیاستها برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتي د

  استآوری اطالعات توسعه فنو  های جهاني حضور فعال و اثرگذار در شبکهدر سطح دانشگاه ، ای رساني رایانهنظام اطالع
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 (22/04/4999سیاستهای کلی نظام برای رشد و توسعه فناوری.)مصوب 

مقام معظم رهبری،  31/3/3344بر اساس بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران و در اجرای اوامر مورخ 

لحت نظام در خصوص سیاست های کلي نظام برای رشد و توسعه فناوری در نظر مشورتي نهایي شورای مجمع تشخیص مص

  د.بند به شرح ذیل به تصویب رسی 21ماده و  1کشور طي 

  :توسعه فناوری با هدف ارتقای جایگاه ایران در فناوری جهاني، تولید دانش، کسب ثروت و افزایش قدرت ملي از طریق -3

  .عه فناوریتقویت عزم ملي برای رشد و توس -3-3

سیاستگذاری و تدوین برنامه های راهبردی و اصالح ساختار نظام مدیریتي برای دستیابي به فناوری های پیشرفته و  -3-2

  .حمایت از آن، زیر نظر ریاست جمهوری

  .تعیین اولویت در حمایت از فناوری بر اساس نیازها، مزیتها و ظرفیتهای کشور -3-3 

نیروی انساني کارآمد، خالق و متعهد، شناسایي نخبگان، پرورش استعدادهای درخشان، حفظ و جذب تاکید بر تربیت  -3-1 

  .سرمایه های انساني و ارتقاء روحیه خود باوری و خود اتکایي

تقویت و ساماندهي همکاری میان دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي و فرهنگستان ها با بخشهای صنعتي و فني و خدماتي  -3-1

  .ي و غیر دولتيدولت

اصالح و تکمیل قوانین و مقررات بویژه در بخش های بازرگاني و گمرکي با هدف تغییر روند ورود کاال و خدمات از  -3-0

خارج به فرآیند انتقال فناوری، کسب دانش طراحي و ساخت برای تولید محصوالت در داخل کشور و برنامه ریزی برای ایجاد 

  .ت افزاری و نرم افزاری در توسعه فناوریتناسب میان مولفه های سخ

  .تقویت حمایت کلیه دستگاه ها از افزایش توانمندی های فناوری در کشور -3-4 

حمایت از مالکیت معنوی و بسترسازی برای توسعه تحقیقات کاربردی و توسعه ای و نوآوری در زمینه های مختلف  -3-1

  .علوم

 ر ارائه سمت گیری صحیح در توسعه فناوری و شکوفایي علميارتقای نقش فرهنگستان ها د   -3-3

تقویت همکاری های بین المللي با تاکید بر توسعه منابع انساني، تقویت بخش های نرم افزاری فناوری داخلي،    -3-33

  .های جهاني شاخص جذب سرمایه ها و نخبگان ایراني و غیر ایراني، بازاریابي برای فناوری ایراني و ارتقای کیفیت منطبق با

  :تقویت زیرساخت ها و ظرفیتهای ملي فناوری در کشور بر اساس -2 

اهتمام جدی به ارتقای سطح کیفي علوم پایه و آموزش مهارتهای عملي و تقویت روحیه خالقیت در تمام مراحل نظام  -2-3

  .آموزشي و نهادینه کردن تحقیق و جهت دهي علمي به تحقیقات در حوزه فناوری

توسعه صنایع و خدمات مبتني بر فناوری های جدید با هدف تحکیم استقالل، رفع نیازهای داخلي و کسب سهم    -2-2

  .مناسب از بازار جهاني

  .نوسازی صنایع و اصالح و تکمیل ظرفیتهای فناوری موجود بر اساس بازنگری مداوم  -2-3

  .ری، ذخیره سازی، پردازش و اطالع رسانيایجاد نظام اطالعات فناوری کارآمد شامل جمع آو -2-1
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تاکید بر افزایش سهم تحقیق در فناوری از تولید ناخالص ملي از طریق اختصاص بودجه مناسب و تشویق مالي و  -2-1

معنوی بخش های غیر دولتي و تنظیم شاخص های مناسب برای توسعه پژوهش، ارزیابي و نظارت مستمر در اجرای سیاست 

  .ها

  .مایت از تولید و صدور محصوالت متکي بر فناوری های بومي و سنتيح  -2-0

  .حمایت از تاسیس و توسعه شهرک ها و پارک های علوم و فناوری  -2-4

  :تبیین و ترویج مباني فرهنگي توسعه فناوری از طریق -3

  .افزایش درک اجتماعي نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری در کشور -3-3 

  .ح الگوی مصرفاصال -3-2

ترویج فرهنگ استاندارد سازی و ارتقای کیفیت در تولید جهت تشویق مردم به استفاده از کاالهای ساخت داخل در -3-3

  .فرهنگ عمومي کشور

اهمیت دادن به عالقه و استعداد در نظام گزینش، آموزش و اشتغال و مبنا قرار دادن تخصص های علمي، فني و حرفه  -3-1

  .خدام های مرتبطای در است

  .تقویت و ارزش گذاری به کلیه مشاغل، بخصوص مشاغل فني و حرفه ای در فرهنگ عمومي کشور-3-1  

  .تشویق فرهنگ کارآفریني فني در کشور-3-0  

  .ترویج روحیه کار جمعي، وجدان کاری و خودباوری -3-4

و صنفي در امور مرتبط با واردات کاال و خریدهای  فرهنگ سازی جهت اولویت دادن به منافع ملي بر منافع شخصي -3-1

  .تجهیزاتي و فني

  .اهتمام به حفظ ارزشهای فرهنگي، اجتماعي و موازین اسالمي در استفاده از فناوری -1

( بند در جلسه رسمي روز شنبه مورخ بیست و دوم فروردین ماه 21( ماده و بیست و پنج )1مصوبه فوق مشتمل بر چهار )

 .و سیصد و هشتاد و سه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیدیکهزار 

 

 آنچه که از این سیاستها برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتي دانشگاه شیراز مي توان بهره برد عبارتند از : 

  تولید دانشو  در فناوری جهاني دانشگاه توسعه فناوری با هدف ارتقای جایگاه 

 حوزه فناوری  ین برنامه های راهبردیسیاستگذاری و تدو 

 چنین با و ه فرهنگستان ها  ، مراکز تحقیقاتي  ،دانشگاه ها  دانشگاه شیراز با سایر تقویت و ساماندهي همکاری میان 

 بخشهای صنعتي و فني و خدماتي دولتي و غیر دولتي

 دانشگاه  افزایش توانمندی های فناوری 
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 ی برای توسعه تحقیقات کاربردی و توسعه ای و نوآوری در زمینه های مختلف حمایت از مالکیت معنوی و بسترساز

 علوم

 تولید و صدور محصوالت متکي بر فناوری های بومي و سنتي 

 تاسیس و توسعه شهرک ها و پارک های علوم و فناوری 

 تبیین و ترویج مباني فرهنگي توسعه فناوری 

 ین اسالمي در استفاده از فناوریاهتمام به حفظ ارزشهای فرهنگي، اجتماعي و مواز 

 

 (4999/ 24/40مصوب  -) ابالغی انقالب های کلی برنامه پنجم توسعه توسط رهبر معظمابالغ سیاست

امور و   امور اقتصادى، امور اجتماعى، فناورى امور علمى و، امور فرهنگىهای کلي برنامه پنجم توسعه در پنج بخش، سیاست

تا   4بند تدوین شده است. با توجه به هدف این گزارش به بخش علم و فناوری که بندهای  11در در  امنیتى سیاسى، دفاعى و

 های کلي برنامه پنجم در حوزه آموزش و پژوهش عبارت اند از : شود.  سیاستپرداخته ميسند را شامل مي شود  33

دانش  درصد تولید ناخالص داخلى تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود 3تحقیق و پژوهش به  افزایش بودجه -

 .درصد 23هاى تحصیالت تکمیلى به آموختگان دوره کارشناسى به دوره

 .اه دوم علمى و فناورى در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجمدستیابى به جایگ   -

 .ارتباط مؤثر بین دانشگاهها و مراکز پژوهشى با صنعت و بخشهاى مربوط جامعه   -

 .توانمندسازى بخش غیردولتى براى مشارکت در تولید علم و فناورى   -

 .هاى پیشرفته مورد نیازفناورى دستیابى به   -

کیفى آن بر اساس نیازها و اولویتهاى کشور در سه حوزه دانش،  پرورش با هدف ارتقاءتحول در نظام آموزش و  -

 .آموزانافزایش سالمت روحى و جسمى دانش مهارت و تربیت و نیز

جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصالح و بازنگرى در  تحول و ارتقاء علوم انسانى با: تقویت  -

پردازى، نقد و نظریه هاى آموزشى، ارتقاء کمى و کیفى مراکز و فعالیتهاى پژوهشى و ترویجها و روشمهبرنا متون و

 .آزاداندیشى

نخبگان و نوآوران علمى و فناورى از طریق: ارتقاء منزلت اجتماعى،  گسترش حمایتهاى هدفمند مادى و معنوى از -

 ها، کمک بهدر مراحل پژوهشى و آزمایشى نوآورى مهارتى، رفع دغدغه خطرپذیرى مالى ارتقاء سطح علمى و

 .تجارى سازى دستاوردهاى آنان

 .تکمیل و اجراى نقشه جامع علمى کشور -

 

 آنچه که از این سیاستها برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتي دانشگاه شیراز مي توان بهره برد عبارتند از : 

    افزایش در بودجه پزوهشي دانشگاه درصد تولید ناخالص داخلى 3تحقیق و پژوهش به  افزایش بودجهبا توجه به ، 

  دستیابى به جایگاه دوم علمى و فناورى در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجمایفای نقش فعال دانشگاه شیراز در 
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 جامعه وطصنعت و بخشهاى مرب و همچنین با مراکز پژوهشى  ، دانشگاهها  دانشگاه شیراز با سایر ارتباط مؤثر بین 

  هاى پیشرفته مورد نیازفناورى دستیابى بهتالش در جهت 

 پردازى، نقد و آزاداندیشىنظریه ارتقاء کمى و کیفى فعالیتهاى پژوهشى و ترویج 

 علوم انساني جایگاه و منزلت تقویت 

 لت اجتماعى، نخبگان و نوآوران علمى و فناورى از طریق: ارتقاء منز گسترش حمایتهاى هدفمند مادى و معنوى از

تجارى  ها، کمک بهمهارتى، رفع دغدغه خطرپذیرى مالى در مراحل پژوهشى و آزمایشى نوآورى ارتقاء سطح علمى و

 سازى دستاوردهاى آنان

  حرکت در جهت دستیابي به اهداف نقشه جامع علمي کشور 

 ( 04/02/4993مصوب  -سیاست های کلی نظام اداری )ابالغی

  
به نوعي به موضوعات مرتبط با پژوهش و فناوری  20و  30، 1بند است که در بندهای  30سیاستهای کلي نظام اداری شامل 

 اشاره نموده است. 

 .مدیران ارتقای و نصب در اسالمي اخالق بر مبتني ساالری شایسته و رایيگ دانش - 1بند

 ارزشهای بر ابتناء با اطالعات، سازی یکپارچه و دانش مدیریت اصول بکارگیری طریق از اداری نظام کردن بنیان دانش -30بند 

 .اسالمي

 .اداری نظام پویایي منظور به مستمر بهبود و فرهنگ اشاعه و ابتکار و نوآوری روحیه از حمایت -20بند 

 

 آنچه که از این سیاستها برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتي دانشگاه شیراز مي توان بهره برد عبارتند از : 

   دانش گرایي و شایسته ساالری در حوزه  پژوهش و فناوری دانشگاه 

 بتناءا با اطالعات، سازی یکپارچه و دانش یتمدیر اصول بکارگیری طریق دانشگاه از  اداری نظام کردن بنیان دانش 

 .اسالمي ارزشهای بر

 نوآوری و پژوهش در دانشگاه  روحیه از حمایت 
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 نقشه جامع علمی کشور  -2-2-3

 این است. به مختلف در عرصه های رقابت جدی ابزار و کشور پیشرفت زیرساختهای ترینمهم از آموزش و پژوهش مقوله

 میان در پیشرو و فعال سازنده، حضور اسالمي، تمدن عظیم احیای نظیر ایران اسالمي انقالب متعالي یآرمانها تحقق ترتیب

 .بود خواهد علم در جانبه هم پیشرفتي گرو در جهان در و معنویت عدالت برقراری برای آمادگي کسب و ها ملت

 در کار تقسیم امکانات الزم، و منابع مسیر، طي نحوه آن در که است راهي نقشه ترسیم نیازمند اهداف این تحقق شکبي

 راهبردهای و چشم انداز رو تدوین این از .باشد شده مشخص دقیق و شفاف طور به مسیر این طي الزامات و ملي سطح

 .باشدمي ضروری سالهپنج ای توسعه برنامه های نظیر تر عملیاتي و کالن سطح در فناوری و علم

 دستي باال از اسناد گیریالهام با شده کوشش فناوری، و علم مسیر در راهنقشه عنوانبه رکشو علمي جامع سند تدوین در

 اهداف به توجه و هاآن ارزشهای بنیادین از گیریبهره با و 3131 افق در ایران اسالمي جمهوری اندازچشم سند جمله از

 جامع، ایمجموعه نیز خود که گردد تهیه 3131ق اف در فناوری و علم اندازچشم ایران، اسالمي جمهوری نظام راهبردی

 و علم راهبردی تحول الزامات و ساختارها راهبردها، و اهداف، سیاستها مباني، شامل نگر،آینده و پویا هماهنگ، شفاف،

 وميب و ارزشي مباني اساس بر و کشور ساله بیست اندازچشم اهداف به برای دستیابي اسالمي ارزشهای بر مبتني فناوری

 .باشدمي علمي تجارب و هانمونه ها،گذشته، نظریه تجربیات کشور،

 -اسالمي تمدن نوین برپایي و فرهنگ احیای با و الهي الیزال قدرت به اتکال با ایران اسالمي جمهوری "سند این در

 و سالم فرهیخته، صالح، هایاز انسان برخوردار کشوری جهان، در بخشيالهام و عدالت گسترش ملي، پیشرفت برای ایراني

 و فناوری و علم توسعۀ و تولید در توانا جهان؛ هایبرترین تراز در دانشمنداني با و انقالب و اسالم مکتب در یافتهتربیت

 ."بود خواهد جهان در علمي مرجعیت با فناوری و دانش در مرزهای پیشتاز و آن دستاوردهای کارگیری به و نوآوری

 با متناسب نظام کاری و اصول مباني، تقویت نیازمند تأثیرگذار، بخش عنوانبه کشور عالي آموزش نظام اساس این بر

 آموزش نظام ارتقاء رواین از .آنها است بر مبتني هایسیاست و کشور علمي جامع سند و اندازچشم سند در مطرح هایآرمان

 .است آن بالفعل و های بالقوهمندیتوان و هاظرفیت با متناسب کارهای و ساز نیازمند کشور عالي

 عناصر نقشه علمي کشور عبارتند از : 

 ارزش ها 

 و فناوری؛ علم ابعاد ۀ کلي در اسالم توحیدی بیني جهان حاکمیت -3

 فناوری؛ و علم گرایانۀ آخرت هدفمندی و هدایتگر علم -2

تقویت  و فناوری، و لمع حوزه در مستضعفان به خصوص همگان دستیابي و استعدادها پرورش محوری، عدالت -3

 علم؛ در پذیری خطر و نوآوری خالقیت،

 وی؛ آزادگي طلب و علم عقلگرا، جو، حقیقت فطرت بر تکیه با انسان کرامت -1

 احسن( )جدال افکار تضارب و آراء تبادل و آزاداندیشي -1
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های  آفرینش به قياخال و حقوقي احترام ضرورت و ذاتي علم ارزشمندی عالم، و علم تکریم عقالنیت، اصل به توجه -0

 اسالم؛ ارزشي نظام چارچوب در از آنها گیری بهره و بشری علمي ودستاوردهای علمي؛ - فکری

 و رواني جسمي و معنوی سالمت و زیست محیط با وذهماهنگ آفرین ثروت توانمندساز، آفرین، کمال فناوری و علم -4

 جامعه؛ آحاد اجتماعي و

 اسالمي؛ بیني جهان چارچوب در انساني طراحي علوم و ازبینيب در بخصوص علمي بنیادین تحول ایجاد -1

 جهان؛ در فناوری و علم فرآیندهای توسعۀ و جهاني محیط با بخش الهام و فعال تعامل -3

پذیری  مسئولیت و مشارکت و تعاون روحیۀ تقویت و گروهي، فردی منافع بر عمومي مصالح تقدم محوری، اخالق -33

 .آن با تبطمر نهادهای و علمي جامعۀ آحاد

 

  4101 افق ایران در اسالمی ری جمهو ری فناو و علم انداز چشم

 تمدن برپایي با و الهي الیزال قدرت به اتکال با و فناوری، علم در شمسي هجری 3131افق  در ایران اسالمي جمهوری

 :بود دخواه جهان، کشوری در بخشي الهام و عدالت گسترش ملي، پیشرفت برای ایراني -اسالمي نوین

برترینهای  تراز در دانشمنداني با و انقالب و اسالم مکتب در شده تربیت و سالم فرهیخته، صالح، انسانهای از برخوردار

 جهان؛

 آن؛ دستاوردهای کارگیری به و نوآوری و فناوری و علم توسعه و تولید در توانا

 .جهان در علمي مرجعیت ا ب ی فناور و دانش مرزهای در پیشتاز
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 کشور ری فناو و علم نظام کالن اهداف

 جهان؛ در بخش الهام و علمي برجسته جایگاه و احراز اسالم جهان در فناوری و علم اول جایگاه به دستیابي .3

 مرجعیت علمي احراز برای نخبه و فرهیخته و شایسته از انسانهای برخوردار و محور عدالت بنیان، دانش جامعه استقرار .2

 جهان؛ در

 آحاد جامعه، در خالقیت روحیه و آزاداندیشي و اخالق با تقویت همراه تخصصي و عمومي آموزشهای گسترش و تعمیق .3

 جوان؛ نسل ویژه به

 و به انتشار و کشور؛ نسبي مزیتهای و نیازها و با اولویتها متناسب نافع، و نوین فناوریهای و علوم توسعه به دستیابي .1

 و خدماتي؛ صنعتي و يآموزش مختلف نهادهای در آنها کارگیری

داخلي  ناخالص تولید درصد 50 از بیش به داخلي و فناوری دانش بر مبتني خدمات و محصوالت تولید سهم افزایش .1

 کشور؛

 علمي؛ المللي بین زبانهای بین در فارسي زبان جایگاه ارتقای .0

 تمدن اسالمي؛ و فرهنگ در انایر تاریخي و محوری احیای موقعیت و اسالم جهان در فناوری و علم ارتقای به کمک .4

 .المللي بین مراکز معتبر با فناوری و علوم ای ه حوزه در همکاری گسترش .1

 کشور نوآوری و ری فناو علم، نظام بخشی اهداف

 سوادی؛ بي بین رفتن از و ی عموم دانش مناسب سطح به جامعه آحاد دستیابي -3

 عمومي؛ تحصیالت دوره کامل پوشش -2

 :در جهت آموزان دانش ایت هد ای بر اسبمن ی آموزش نظام ایجاد -3

 خلقت؛ و جامعه خود، خدا برابر در ایف وظ و لیتها مسئو شناخت فضایل، کسب -

 خردورزی و تفکر قدرت تقویت -

 تشکیل خانواده؛ و مستقل زندگي به ورود برای آمادگي کسب -

  اجتماعي؛ نظام در مؤثر و مسئوالنه حضور -

 جامعه؛ نیازهای برآوردن  بر شغلي آینده دنآور پدید و شغلي استعدادهای پرورش -

 تخصصي دوره به ورود برای علمي استعدادهای پرورش -

 نیازهای به پاسخگویي جهت در و جهاني با معیار متناسب کشور کار نیروی مهارت و دانش سطح به دستیابي -1

 المللي؛ بین و داخلي بازار کار و جامعه

 دنیا؛ های دانشگاه بین در شاخص جایگاه و احراز اسالم جهان یا دانشگاهه بندی رتبه در نخست رتبه کسب -1

 دانشگاهها بندی سطح با متناسب دانشجویان کل تکمیلي به تحصیالت دانشجویان تعداد مطلوب نسبت به دستیابي -0

 نیازهای کشور؛ و

 بومي؛ نیازهای و مباني اسالمي اساس بر انساني علوم در علم تولید مطلوب سطح ارتقاء -4

 در: کشور جایگاه تثبیت -1

 منطقه؛ در محوری به نقش یابي دست منظور به گاز و نفت حوزه های فناوری و علوم -
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 اسالم؛ جهان در فناوری و علم حوزه در اول جایگاه کسب منظور به اطالعات فناوری -

 مربوطه؛ ني جها بازار از درصد 3کسب  منظور به زیستي فناوری -

 مربوطه؛ جهاني  بازار از درصد 2سب ک منظور به میکرو و نانو فناوریهای -

 فناوری به دستیابي و گداخت انرژی دانش یابي به دست ای، هسته نیروگاههای ساخت و طراحي دانش کسب -3

 و اسالم جهان مشارکت مدار با به ماهواره پرتاب و ساخت و طراحي دانش کسب و به فضا انسان اعزام

 .المللي آهنگ بین زمین (GEO) ، همکاریهای

 کشور در فناوری و علم توسعه کالن اهبردهایر

 و تعلیم نظام سازیهماهنگ و آنها به بخشیدن و انسجام فناوری و علم نهادهای و ساختارها اصالح :4 کالن راهبرد

 کالن برنامهریزی و سیاستگذاری مراحل تربیت، در

 شکوفایي برای مساعد، فضای ایجاد و امعهج گفتمان های اصلي از یکي به آن تبدیل و علم به توجه :2 کالن رد راهب

 اجتماعي فرهنگي، های مؤلفه کارگیری و به تعمیق و توسعه طریق از اسالمي آموزههای مبنای بر و فناوری علم تولید و

 سیاسي و

 اقتصاد در مؤثرتر نقشي به ایفای ی نوآور و ی فناور و علم چرخه دادن جهت :9 کالن راهبرد

 - ایراني ای الگوه اساس بر دانش و اخالق بر مدیریت جامعه ابتنای و دانش مدیریت کردن ینهنهاد :1 کالن راهبرد

 امنیتي - دفاعي و فرهنگي اجتماعي، سیاسي، اقتصادی، علمي، در نهادهای اسالمي

 وهشيپژ و آموزشي نهادهای شدن اسالمي در فرایندهای تسریع و علم به اسالمي نگرش کردن نهادینه :5 کالن راهبرد

 و تعلیم مباني با انطباق به منظور عالي آموزش و و پرورش آموزش از اعم تربیت و تعلیم نظام نوسازی :6 کالن راهبرد

 نقشه کالن اهداف تحقق و تربیت اسالمي

 اقتضائات و واقعي نیازهای رفع و مشکالت حل به سمت نوآوری و فناوری پژوهش، آموزش، دهيجهت :7 کالن راهبرد

 علمي تحقق مرجعیت برای دانش مرزهای در نوآوری و سرزمین آمایش به ا توجهب کشور

 خالق و خودباور و کارآفرین و متقي انسانهای بر پرورش تأکید با انساني سرمایه توانمندسازی و تربیت :9 کالن راهبرد

 عهجام و نیازهای اسالمي ارزشهای با متناسب ی نوآور و فناوری و علم در تولید توانا و

 اسالم جهان و منطقه کشورهای ویژهبه دیگر با کشورهای ی فناور و علم حوزه در اثرگذار و فعال تعامل :3 کالن راهبرد

 اسالمي معارف بر مبتني هنر و علوم انساني کیفي و کمي ارتقای و سازی متحول : 40 کالن راهبرد

 سالمت و علوم پزشکي حوزه در مؤثرتر نقش ایفای اینوآوری بر و فناوری و علم چرخه به دهي جهت :44 کالن راهبرد

 مهندسي و فني حوزه مؤثرتر نقش ایفای ی برای نوآور و ی فناور و علم ه چرخ به دهي جهت : 42 کالن راهبرد
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 پایه علوم در حوزه پژوهش و آموزش تقویت و تعمیق و توسعه : 49 کالن راهبرد

 مطرح شده در اجرای راهبردها موارد زیر قابل توجه خواهد بود:با توجه به راهبردهای کالن و اقدامات ملي 

 آحاد جامعه در روحیه خالقیت و آزاداندیشي و اخالق با تقویت همراه تخصصي و عمومي آموزشهای گسترش و تعمیق، 

 جوان؛ نسل ویژه به

 و دانشگاهها ندیب سطح با متناسب دانشجویان کل تکمیلي به تحصیالت دانشجویان تعداد مطلوب نسبت به دستیابي 

 نیازهای کشور؛

 دنیا؛ های دانشگاه بین در شاخص جایگاه و احراز اسالم جهان دانشگاههای بندی رتبه در نخست رتبه کسب 

 بومي؛ نیازهای و مباني اسالمي اساس بر انساني علوم در علم تولید مطلوب سطح ارتقاء 

 م سازیتصمی در مشارکت ارتقای و علمي مرجعیت نقش ر ایفایمنظو به جمعیتهای علمي و انجمنها تقویت و ساماندهي 

 فناوری؛ و علم انتشار و ترویج و توسعه و ها

 آموزشي؛ متون و هابرنامه در اسالمي نگرش نهادینه سازی 

 اسالمي؛ نگرش و ارزشي و مباني نظری اساس بر آموزشي محتواهای و برنامه ها بازنگری 

 نانآ اخالقي و تربیتي نقش با علمي هیأت اعضای و پژوهشي آموزشي فعالیتهای ساختن توأم برای سازوکار ایجاد 

 کشور؛ عالي آموزش نظام در اعتبارسنجي و و نظارت سیاستگذاری در یکپارچگي تقویت و بخشيانسجام 

 لیميع اقاوضا ، مؤسسات نوع فناوری، و علم دار اولویت هایبا حوزه متناسب کشور عالي آموزش گسترش الگوی طراحي 

 کشور؛ علمي جامع بر نقشۀ مبتني التحصیالنفارغ اشتغال و جامعه نیازهای و

 اسالمي؛ تربیت و تعلیم نظام چارچوب  در پژوهشي و عالي آموزشي مؤسسات وری بهره ارتقای 

 آموزش؛ به همگاني دسترسي افزایش 

 کشور عالي آموزش ظامن ارتقای به منظور مستعد دانشجویان تحصیلي( بورس) نظام راتبه تقویت 

 ملي؛ های مأموریت و سوی نیازها به پژوهشي و آموزشي بودجه های و منابع هدایت 

 نهادهای و جامعه واقعي نیازهای به توجه با اسالمي مباني بر اساس پژوهشي و آموزشي ریزیبرنامه نظام تدوین و اصالح 

  کشور؛ در متقاضي
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 سطوح  در بخشي انسجام و هماهنگي منظور به کشور  عالي موزشآ در دانشجو پذیرش و سنجش نظام استقرار

 اجرا؛ و نظارت و سیاستگذاری

 تکمیلي؛ تحصیالت های در دوره بیشتر اهتمام به کشور برتر دانشگاههای جهت دهي 

 پژوهشي؛ و عالي آموزش مؤسسات های در فعالیت سالم رقابت توسعۀ برای انگیزشي سازوکارهای ایجاد 

 عالي؛ آموزش در آموزشي جدید روشهای و فناوریها گیری کار به از حمایت 

 نخبه؛ و متعهد علمي هیأت اعضای جذب  برای مناسب انگیزشي سازوکارهای از استفاده و طراحي  

 نها؛آ پژوهشگران علمي ارتقای و بندی رتبه نظام و ایجاد دولتي غیر پژوهشي مؤسسات فعالیت و مجوز اخذ تسهیل  

 و  استاد علمي تعامالت افزایش و دانشگاهها در علمي هیأت اعضای تمام وقت حضور برای ناسبم سازوکار ایجاد 

  پروری؛ شاگرد بر تاکید با کالس از خارج در دانشجو

 ؛ آموزش حوزه در ارتباطات و فناوری اطالعات زیرساختهای و الکترونیک آموزش نظام توسعه  

 آن؛ کردن عملیاتي و تدول بودجه از عمومي دوره آموزش سهم افزایش 

 یشنهادات پ ارائۀ و کشور علمي جریان تحلیل در پژوهشي آموزشي و مؤسسات و فرهنگستانها رسالت و جایگاه بازتعریف

 پردازی؛ نظریه و دانش مرزهای توسعۀ در

 نیازهایه ب پاسخگویي و علم مرزهای گسترش منظور به علوم پایه توسعه در آموزشي و علمي مؤسسات هدایت و تشویق 

 جامعه؛

 تحصیلي؛ سطوح در کلیه پایه علوم آموزش محتوای و روشها ارتقای و بازنگری 

 قیقات تح تقویت و همکاری و هماهنگي افزایش منظور پایه به علوم حوزۀ در پژوهشي و آموزشي مؤسسات سازی شبکه

 علمي؛ نخبگان جذب و پژوهشي تقسیم کارهای تجهیزات، و امکانات اشتراک طریق ای ازبین رشته

 آنچه که از این سند  برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتي دانشگاه شیراز مي توان بهره برد عبارتند از : 

   : پایبندی به به  ارزش های  علم و فناوری کشور از جمله 

 پژوهش و  و تدوین چشم انداز 3131 افق ایران در اسالالمي ری جمهو ری فناو و علم انداز پایبندی به چشم

 فناوری دانشگاه در راستای آن 

  کشور  با تدوین اهداف نظام پژوهش و  فناوری و علم نظام و بخشي  , کالن تالش در جهت دستیابي به  اهداف

 فناوری دانشگاه در راستای آن 
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 دانشگاه  کشور و تدوین راهبرد های نظام پژوهش و فناوری در فناوری و علم توسعه کالن پایبندی به راهبردهای

 در راستای آن 

 تخصصي و عمومي آموزشهای گسترش و تعمیق  

 تکمیلي  تحصیالت دانشجویان تعداد مطلوب نسبت به دستیابي 

 اسالم جهان دانشگاههای بندی رتبه برتر در رتبه کسب  

 بومي؛ نیازهای و مباني اسالمي اساس بر انساني علوم در علم تولید مطلوب سطح ارتقاء 

 فناوری؛ و علم انتشار و ترویج و منظور توسعه به انجمنهای علمي قویتت و ساماندهي 

 اسالمي؛ نگرش و ارزشي و مباني نظری اساس بر آموزشي محتواهای و برنامه ها بازنگری 

 مستعد دانشجویان تحصیلي( بورس) نظام راتبه تقویت  

 پژوهشي؛ و عالي آموزش مؤسسات های در فعالیت سالم رقابت توسعۀ 

 آموزشي جدید روشهای و فناوریها گیری کار به از حمایت  

 نخبه؛ و متعهد علمي هیأت اعضای جذب  

 علمي هیأت اعضای تمام وقت حضور برای مناسب سازوکار ایجاد  

 ؛ آموزش حوزه در ارتباطات و فناوری اطالعات زیرساختهای و الکترونیک آموزش نظام توسعه  

 تحصیلي؛ سطوح در کلیه پایه علوم شآموز محتوای و روشها ارتقای و بازنگری 
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 سند تحول راهبردي علم و فناوري -2-2-4

 ترین اسناد باالدستي در تدوین سند نقشه جامع علي کشور بوده است. عناصر این سند عبارتند از : این سند یکي از مهم

 سند بنیادین های ارزش -4

 کنندۀ مشخص و یابدمي و حاکمیت داشته جریان نظام هایهعرص تمامي در که کشور فناوری و علم نظام ارزشي مباني

 :از عبارتند است فناوری و پژوهش آموزش، هایدر عرصه نبایدها و باید و اولویتها نظام، های گیری جهت

 فناوری؛ و علم محوری توحید 

 فناوری؛ و علم گرایانه آخرت مندی هدف و هدایتگر علم 

 دیني؛ ساالری الگوی مردم با متناسب استعدادها پرورش و عادالنه تهای فرص محوری، عدالت 

 علمي؛ بررسي و تتبع روحیه تقویت و آزادگي بر تکیه با انسان کرامت 

 احسن( )جدال افکار تضارب و آرا تبادل و اندیشي آزاد 

 فکری؛ های به آفرینش اخالقي و حقوقي احترام ضرورت و علمي فعالیت ارزشمندی عالم، و علم تکریم 

 نافع( آفرین)علم ثروت و توانمندساز علم 

 اسالمي؛ بیني چارچوب جهان در انساني علوم طراحي و بازبیني در خصوص به علمي شکني صف 

 و مشارکت؛ همکاری روحیه تقویت و گروهي و فردی منافع بر عمومي مصالح تقدم 

 4101افق  در ایران اسالمی جمهوری فناوری و علم انداز چشم -2

 مرزهای در پیشتاز جهاني، برترین دانشمندان تراز در اسالم مکتب در شده تربیت و فرهیخته شایسته، سانهایان از برخوردار

 و اطالعات به دسترسي امکان و مالعمر مادا آموزشي تهای فرص اقتدار ملي، و ثروت مولد نوین، فناوریهای بشری، دانش

 فناوری علمي و های شبکه و نهادها و غني فرهنگي و تماعياج های سرمایه از مند بهره جامعه، همه آحاد برای دانش

 جامعه و اسالمي امت عالیه اهداف خدمت و در نوین اسالمي تمدن سازنده منطقه، فناوری و علم اول جایگاه در کارآمد،

 بشری

 فناوری و علم نظام مأموریت بیانیه -9

 آحاد برای العمر مادام و مستمر مشوق یادگیری تپرور، فضیل و خالق آموزشي محیط نهای بنیا تقویت و گسترش .3

 نقادانه؛ و تفکر هوشمندانه کردن نهادینه و جامعه

 هدف با جهاني های از فرصت بهینه استفاده با هاسازمان و افراد در نوآوری و محوری پژوهش سازی نهادینه .2

 چالشهای کشور؛ رفع و نیازها سواالت، به پاسخگویي

 ملي سطح در ای حرفه و اخالق کارآفریني به همراه فناوری بکارگیری و انتشار سازی، ميبو جذب، انتقال، ایجاد، .3

 جامعه؛ اجتماعي تامین رفاه و ثروت تولید و ملي اقتدار افزایش هدف با

 کار تقسیم سمت به حرکت اسالم و جهان قطب کشورهای علمي توانمندسازی در بخش الهام و فعال مشارکت .1

 .مذکور میان کشورهای مشترک های ماموریت انجام و الملليبین
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 کشور فناوری و علم نظام بنیادین اهداف -1

 در جهان؛ علمي بخشي الهام و اثرگذاری و منطقه در فناوری و علم اول جایگاه به دستیابي

 در علمي مرجعیت احراز برای کشورهای اسالمي مشارکت با اسالم جهان محورعدالت و بنیاندانش جامعه استقرار .3

 جهان؛

 و خالقیت روحیه و اندیشي دیني، آزاد موفقیت تقویت با همراه تخصصي و عام هایآموزش گسترش و تعمیق .2

 جوان؛ نسل ویژه جامعه به آحاد بین در مستمر طور به پرسشگری

 آنها گیریبکار و انتشار و نیازهای کشور و ها اولویت با متناسب نافع، و نوین فناوریهای و علوم توسعه و دستیابي .3

 مستمر؛ طور خدماتي به و صنعتي آموزشي، مختلف نهادهای در

 کشور؛ داخلي ناخالص تولید درصد  13حداقل  به فناوری و دانش بر مبتني خدمات و محصوالت تولید سهم افزایش .1

 شاخصهای کلیه مستمر بهبود و طریق ارتقاء از جهان در برجسته جایگاه احراز و منطقه کشورهای به نسبت سرآمدی .1

 .کشور فناوری و پژوهشي آموزشي،

 فناوری و علم راهبردی های اولویت و ها حوزه -5

 بهینه برداریبهره و محدود و امکانات منابع به دهيجهت هدف با فناوری و علم در ملي هایاولویت معرفي و شناسایي

 فناوری و علم راهبردی تحول سند کارکردهای ینترمهم از ممکن ترین زمانکوتاه در زیرساختي و مالي انساني، منابع از

 است کشور

 بررسي مختلف، کشورهای اسناد تحلیل محتوای و فراگیر مطالعات اساس بر جهاني و ملي فناورانه هایاولویت بررسي

 ساسا بر جهاني دانش در پیشرو هایحوزه بررسي همچنین و فناوری علم و جهاني پیشتازان گذاری اولویت فرآیندهای

 است گرفته صورت اخیر سالهای در دانش جبهه های روند شکل گیری مطالعه

 

 بندی حوزهای علم و فناوری رویکرد بکار گرفته شده برای اولویت 

 نتیجه اولویت بندی به شرح زیر است : 
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 معرفتي و دیني علوم .3

 هنر و انساني علوم در .2

 پایه علوم در -

 ریاضیات -

 فیزیک -

 شیمي -

 شناسي زیست -

 اسيشن زمین -

 کاربردی علوم در .3

 فضا و هوا -

 ای هسته فناوری -

 ارتباطات و اطالعات فناوری -

 انرژی -

 سالمت -

 پیشرفته تولید و ساخت -

 طبیعي بالیای و زلزله -

 نقل و حمل -

 عمران -

 نو مواد -

 اقیانوس و دریا -

 طبیعي منابع و آب کشاورزی، -

 ای حوزه میان و نوظهور علوم در .1

 فناوری ریز -

 فناوری زیست -

 یستيز شناسي جامعه -

 شناختي علوم -

 

 مطلوب وضعیت به دستیابی راهبردهای - 6

 :بنیادین راهبرد
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 گسترش و ملي پیشرفت های و سیاست اهداف با نوآوری و فناوری علم، نظام های سیاست و ها مؤلفه یکپارچگي و سازگاری

 اسالمي تمدن معماری و تقویت راستای در المللي بین کار تقسیم و پایه به دانش پایه منابع الگوی از تحول راستای در عدالت

 نوین

 :اول ملی راهبرد

 امنیتي؛  دفاعي و اجتماعي، فرهنگي سیاسي، اقتصادی، علمي، نهادهای و جامعه در دانش مدیریت کردن نهادینه

 :دوم ملی راهبرد

 های سرمایه تعمیق با معرفت توحیدی مبنای بر فناوری و علم مولد شکوفا و بالنده محیط و امن فضای ایجاد و توسعه

 جهاني؛ دانش با الهام  بخش تعامل و ایجاد جهت سیاسي و اجتماعي فرهنگي،

 :سوم ملی راهبرد

 میان ارتباط و کارآفریني کیفیت،  تقاضامحوری، بهبود بر تأکید با نوآوری و فناوری علم، محلي و ملي نظام استقرار و معماری

 سرزمین؛ آمایش اهداف و اصول چارچوب در آنان فعالیتهای پارچگيحفظ یک و نظام شکلدهنده اجزای و عناصر

 :چهارم ملی راهبرد

 و اعتقادات با متناسب شایسته و توانا خالق، نوآور، خودباور، کارآفرین، انسانهای پرورش بر تأکید با انساني منابع توانمندسازی

 جامعه؛ و نیازهای آتي اهداف ملي، و اسالمي هایارزش

 :پنجم یمل راهبرد

 پایه؛ اقتصاد دانش به پایه منابع اقتصاد تبدیل برای نوآوری و فناوری علم، چرخه موثر نقش ایفای

 :ششم ملی راهبرد

 جهاني؛ برتر با استانداردهای متناسب کشور نوآوری و فناوری علم، نظام دادهای برون و دادها درون متوازن توسعه

 :هفتم ملی راهبرد

 پیشرو کشورهای فناوری و ظرفیتهای علمي از برداری بهره و اسالم جهان قطب عضو کشورهای با رگذا اثر و فعال تعامل

 جامعه اطالعاتي؛ گیری شکل در فعال مشارکت و جهاني

 :هشتم ملی راهبرد

 تحقق مستلزم هشتگانه ملي راهبردهای از یک هر تحقق .هنر و اسالمي معارف انساني، علوم در کیفي و کمي ارتقاء

 از هر یک تحقق ضامن که عملیاتي و میاني راهبردهای از فهرستي بخش این در  است. عملیاتي مربوطه و میاني بردهایراه

 .شودمي ارائه است هشتگانه ملي راهبردهای
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 آنچه که از این سند  برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتي دانشگاه شیراز مي توان بهره برد عبارتند از : 

 ه به  ارزش های بنیادین  علم و فناوری کشور پایبندی ب 

 و تدوین چشم انداز دانشگاه  3131 افق ایران در جمهوری اسالمي فناوری و علم انداز  و ماموریت پایبندی به چشم

 در راستای آن 

  کشور  با تدوین اهداف نظام آموزش و فناوری و علم نظام کالن  و بخشي  تالش در جهت دستیابي به  اهداف 

 پژوهش دانشگاه در راستای آن 

 فناوری و علم راهبردی های اولویت و ها در اولویت قرار دادن  حوزه 

 کشور و تدوین برنامه راهبرد ی و عملیاتي دانشگاه در راستای آن  فناوری و علم پایبندی به راهبردهای 
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 برنامه توسعه پنجم   -2-2-5

 این 23 تا 31قانوني  مواد در که بوده فناوری و علم حوزه به مختص کشور توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون دوم فصل

 :اند ازعبارت که است، نموده مشخص را اختیاراتي و وظائف عالي آموزش حوزه برای فصل

 افزارینرم تحقق جنبش انساني، علوم های رشته در ویژه به عالي آموزش در بنیادین تحول منظور به 31 ماده اساس بر

 وزارت اسالمي، تربیت و دانش در حوزه کیفي ارتقاء هدف با و ایحرفه اخالق و اسالمي هایارزش اعتقادی، مباني عمیقت و

 دهند: انجام را زیر اقدامات است  مکلف بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم،

 اسالمي و هویت دیني زشهایار و آموزهها بر مبتني دانشگاهي درسي و آموزشي برنامه های و محتوا متون، بازنگری  

 اولویت با بشری، دانش آخرین دستاوردهای از گیری بهره با تکمیلي تحصیالت دورههای تقویت و انقالبي و ایراني

 کار بازار نیاز

 و آموزشي، پژوهشي های فعالیت انجام با مقدس دفاع و اسالمي انقالب عملي و علمي تجارب کردن نهادینه 

 مرتبط هایهحوز در پردازینظریه

 مختلف هایعرصه در حوزه هایظرفیت از مندیبهره و علمیه هایحوزه با همکاری 

 تولید و های علميقطب توسعه ای،رشته میان مطالعات انجام آزاداندیشي، و نقد پردازی،نظریه هایکرسي گسترش 

 قم علمیه حوزه تبلیغات اسالمي دفتر و علمیه حوزه عالي شورای همکاری با و انساني علوم بر تأکید با بومي علم

 شاخصهای  بر اساس پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها بندیرتبه و ارزیابي و نظارت جامع نظام استقرار 

 کیفیت ارتقاء هدف با انقالب فرهنگي عالي شورای مصوبات با مغایرت عدم به منوط مذکور هایوزارتخانه تأیید مورد

 پژوهشي و آموزشي

 

 تثبیت و در منطقه فناوری و علمي دوم جایگاه به دستیابي منظور است: به شده داده اجازه دولت به 30 ماده در همچنین

 دهد: انجام را زیر اقدامات پنجم، برنامه پایان تا آن

 یأته پژوهشي اعضای امتیازات (%13درصد ) پنجاه تا که نحوی به علمي هیأت اعضاء ارتقاء نامهآئین بازنگری 

 .باشد کشور مشکالت رفع به معطوف علمي

 به و پژوهشي عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها نیاز مورد علمي هیأت تأمین برای الزم حمایت و برنامه ریزی 

 به غیردولتي و از دولتي اعم دانشگاهها تمامي در دانشجو به تمام وقت علمي هیأت عضو نسبت شاخص ارتقاء منظور

 عالي آموزشي و مؤسسات دانشگاهها در تماموقت علمي هیأت به دانشجو کل نسبت برنامه یانپا تا که ایگونه

 .برسد پنجاه و دویست حداکثر به نور پیام دانشگاه در و چهل حداکثر به غیردولتي

 های دانشگاهيشهرک آموزشي، مؤسسات و هادانشگاه در کاربردی آزمایشگاه تجهیز و اندازیراه ایجاد، به نسبت، 

 و های اجرائيدستگاه طریق از رشد مراکز و فناوری و علم هایپارک فناوری، هایشهرک تحقیقاتي، علمي،

 پژوهشگران تواند توسطمي هاآزمایشگاه این پژوهشي نیروی از بخشي .نماید اقدام آنها وابسته و تابعه هایشرکت
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 هایگردد. دستگاه دانشگاه تأمین تکمیلي التتحصی دانشجویان و علمي هیأت اعضاء شرکت، یا اجرائي دستگاه

 .نمایند هزینه هااین آزمایشگاه طریق از را خود پژوهشي اعتبارات از بخشي توانندمي شرکتها و اجرائي

 سهم پژوهش که، نماید ریزیبرنامه ایگونه به داخلي ناخالص تولید از پژوهش و تحقیق سهم افزایش منظور به 

 ( درصد%3( افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد )1/3)% درصدنیم میزان به ساالنه لي،داخ ناخالص تولید از

 مشخص خاص هایقالب برنامه در سنواتي بودجه در سال هر را بند این موضوع تحقیقات منابع راستا این برسد. در

 تحقیقات و آموزش به کمیسیون ار بند این موضوع کشور تحقیقاتي عملکرد گزارش سال پایان در نیز و نموده

 .نمایند ارائه اسالمي شورای مجلس

 هایسایر دستگاه همکاری با موظفند پزشکي آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه 

 آموزش به کمیسیون را ساالنه عملکرد گزارش و نموده پایش را آن هایشاخص ذیل اقدامات اعمال ضمن ذیربط

 نماید. ارائه اسالمي شورای مجلس تحقیقات و

 هایدانشگاه اندازیطریق راه از المللي بین معتبر تحقیقاتي و آموزشي نهادهای و مراکز با علمي ارتباطات گسترش 

 با دانشجو و استاد تبادل و طرحهای پژوهشي مشترک اجرای مشترک، آموزشي های دوره برگزاری مشترک،

 و دیني معارف انساني، علوم هایزمینه در به ویژه اسالم جهان و منطقه کشورهای بر یدتأک با دیگر کشورهای

 کشور علمي توسعه هدف با کشور علمي جامع نقشه اساس ایران بر اسالمي جمهوری داراولویت و پیشرفته علوم

 علمي هیأت اعضاء توانمندسازی و

 وزارت کالن و نظارت ریزیبرنامه گذاری،سیاست جهت کشور پژوهشي هایسازمان و نهادها بین هماهنگي ایجاد 

 فناوری و تحقیقات علوم، عالي شورای و فناوری و تحقیقات علوم،

 متوازن توسعه به منظور برنامه اجرای سال نخستین در پژوهشي و عالي آموزش نیازسنجي طرح اجرای و تدوین 

 و امکانات نیازها به توجه با غیردولتي و دولتي پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات

 با فناوری و علوم، تحقیقات عالي شورای نظر تحت کشور فناوری و علم ارزیابي و پایش یکپارچه نظام استقرار 

 میزان تعیین و الملليبین و ایملي، منطقه مقیاس در کشور علمي وضعیت رصد جهت ایران آمار مرکز هماهنگي

 کمیسیون به ساالنه گزارش ارائه و ثبتي پویای آمار و فراگیر نظام رب مبتني باالدستي اسناد اهداف به دستیابي

 اسالمي شورای مجلس تحقیقات و آموزش

 و صادرات محصوالت از حاصل درآمد سهم شامل، فناوری و علم اصلي هایشاخص تحقق برای ریزیبرنامه 

 گواهي تعداد فناوری، و از علم ناشي داخلي ناخالص تولید سرانه میاني، و پیشرفته هایفناوری بر مبتني خدمات

 هایهزینه به فناوری و علم فعالیتهای در گذاری خارجيسرمایه نسبت المللي، بین علمي تولیدات تعداد اختراع، ثبت

 برنامه پایان تا که نماید ریزیبرنامه ایگونه به است موظف بنیان. دولت دانش شرکتهای تعداد و کشور تحقیقات

 .برسد زمینه این در در منطقه دوم رتبه اهجایگ به حداقل

 فناوری و انتشار توسعه منظور است. به شده داده اجازه دولت به و شده اشاره بنیان دانش هایشرکت به نیز 47 ماده در

 دهد: انجام را زیر اقدامات بنیاندانش هایشرکت از حمایت و
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 و و فناوری پژوهشي عالي، آموزش مؤسسات و هاهدانشگا با مشترک محور تقاضا هایپژوهش از مالي حمایت 

 از (%13) پنجاه درصد حداقل که این به مشروط کشور موجود مشکالت حل به ناظر موارد در علمیه هایحوزه

 .باشد کرده تعهد و تأمین غیردولتي کارفرمای را آن هایهزینه

 برای گذاری خارجيسرمایه و الملليبین هایقرارداد خارجي هایطرف تشویق راستای در الزم قانوني هایحمایت 

 هایشرکت با مشارکت آن انجام و کشور داخل به مربوط توسعه و تحقیق هایفعالیت از بخشي و فني دانش انتقال

 داخلي

 گویيجهت پاسخ در علمي هایظرفیت از استفاده منظور به فناوری بازار و ایده بورس توسعه و ایجاد از مالي حمایت 

 خدمات و کشاورزی صنعت، هایبخش یازن به

 و کشور و تأمین مشکالت حل و وریبهره ارتقاء راستای در دانشجویي هایرساله و هانامهپایان از مالي حمایت 

 و فني دانش برای خرید تولیدکنندگان از مالي حمایت و فني دانش تولید اختراعات، ثبت هزینه از بخشي پرداخت

 اختراعات امتیاز

 تجاریسازی در زمینه که تعاوني و خصوصي متوسط و کوچک شرکتهای توسعه و شکل گیری تسهیل و مالي تحمای 

 فعالیت مهندسي و فني صادرات خدمات و پیشرفته های فناوری بر مبتني محصوالت تولید ویژه به فناوری و دانش

 فناوری و علم پارکهای و رشد مراکز راه اندازی از حمایت نیز و مي کنند

 علمي و نوآوران نخبگان از معنوی و مادی هدفمند هایحمایت گسترش منظور به است دولت آمده 49 ماده در طرفي از

 :دهد انجام را زیر اقدامات فناوری و

 به دانشگاه ورود از بعد و قبل دورههای در عالقه مورد تحصیلي رشتههای به ورود و تحصیلي ارتقاء در تسهیل 

 آموزش و درمان و بهداشت، فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه طریق از تحصیلي بورس و مالي حمایتهای اعطاء 

 نخبگان ملي بنیاد و پزشکي

 دار مورد نیاز کشورهای اولویتها و رشتههدایت تحصیلي در زمینه 

 ستاوردهاسازی دحمایت از تجاریو  رفع دغدغه خطرپذیری مالي در انجام مراحل پژوهشي و امور نوآورانه 

 تلف علوم های مخالمللي و با امکانات خاص در شاخهایجاد و تقویت مراکز علمي، تحقیقاتي و فناوری توانمند در تراز بین

 های نو و تبدیل علم به ثروتکارگیری نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ایدهو فنون بنیادی و راهبردی با به

 در طول برنامه

 های ثبت جواز امتیاز علميخشي از هزینهتأمین و پرداخت ب (patent) المللي و ایجاد تمهیدات و در سطح ملي و بین

 تسهیالت الزم برای انتشار آثار مفید علمي آنان

 اولویتهای  آنها و توانمندیهای و تخصص با متناسب برتر استعدادهای و نخبگان برای مناسب شغلي فرصتهای ایجاد

 کار به بازار ارائه قابل محصول به فني دانش تبدیل جهت خطرپذیر ایه گذاریهایسرم از حمایت با کشور

 تصمیم  برتر در استعدادهای و نخبگان علمي، انجمنهای مشارکت سهم افزایش برای مناسب کارهای و ساز ایجاد

 کشور مدیریت و سازیها
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 مجامع و همایشها، کنفرانسها در کشور ندانشمندا و نخبگان علمي، انجمنهای مشارکت برای الزم کار و ساز ایجاد 

 و جهان در ایراني و نخبگان دانشمندان هایتوانمندی از گیری بهره و جهان برتر و بین المللي پژوهشي و علمي

 کشور خارج و داخل در مناسب مطالعاتي فرصتهای کردن فراهم

 :است آمده 20 ماده در نهایت در و

مدار، خالق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت یروی انساني متخصص و متعهد، دانشسازی برای تربیت نبه منظور زمینه

 ت:افزاری، با هدف توسعه کمي و کیفي دولت مجاز اسنرم

 مات های خدهای آموزشي و هزینههزینه سرانه تربیت نیروی انساني متخصص مورد تقاضای کشور بر اساس هزینه

ریزی عملیاتي برای هر دانشگاه و مؤسسه آموزشي، حمایت را در چهارچوب بودجهپژوهشي، تحقیقاتي و فناوری مورد 

 د.تحقیقاتي و فناوری دولتي محاسبه و به طور ساالنه تأمین کن

 های مختلف علمي باحمایت مالي و تسهیل شرایط برای افزایش تعداد مجالت پژوهشي و ترویجي کشور در زمینه 

ان برنامه تعداد مجالت و مقاالت چاپ شده در مجالت علمي داخلي نسبت به سال ای که تا پایحفظ کیفیت به گونه

همچنین تمهیدات الزم برای دسترسي به انکهای اطالعاتي  .پایاني برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزایش دهد

 .علمي معتبر را فراهم نماید

 ي دانشگاه شیراز مي توان بهره برد عبارتند از : آنچه که از این سند  برای تدوین برنامه راهبردی و عملیات

 نظریه و پژوهشي های فعالیت انجام با مقدس دفاع و اسالمي انقالب عملي و علمي تجارب کردن نهادینه-

 مرتبط هایحوزه در پردازی

  ژوهش و در حوزه های مرتبط با پ حوزه هایظرفیت از مندیبهره علمیه و هایحوزه با همکاری دانشگاه شیراز

  فناوری 

 بر تأکید با بومي علم تولید ای ورشته میان مطالعات انجام آزاداندیشي، و نقد پردازی،نظریه هایکرسي گسترش 

  انساني علوم

  دانشگاه در کاربردی آزمایشگاه تجهیز و اندازیراه ایجاد، تالش در جهت 

 ریزیبرنامه ایگونه به دانشگاه شیراز . خليدا ناخالص تولید از پژوهش و تحقیق سهم تالش در جهت افزایش 

( افزایش یافته و تا پایان برنامه به 1/3)% درصدنیم میزان به ساالنه داخلي، ناخالص تولید از سهم پژوهش که، نماید

 .برسد. ( درصد%3سه درصد )

 مشترک اجرای یق ،طر از المللي بین معتبر تحقیقاتي و آموزشي نهادهای و مراکز با علمي ارتباطات گسترش 

 معارف انساني، علوم هایزمینه در به ویژه اسالم جهان و منطقه کشورهای بر تأکید با دیگر کشورهای طرحهای با

  کشور علمي جامع نقشه اساس ایران بر اسالمي جمهوری داراولویت و پیشرفته علوم و دیني

  کشور هشيپژو سازمانهای و نهادها با  هماهنگي تالش در جهت برقراری  
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 پژوهشي دانشگاه  نیازسنجي 

 فناوری و علم ارزیابي و پایش یکپارچه نظام همکاری در  استقرار  

 و صادرات محصوالت از حاصل درآمد سهم شامل، فناوری و علم اصلي هایشاخص تحقق برای ریزیبرنامه 

 گواهي تعداد فناوری، و از علم شينا داخلي ناخالص تولید سرانه میاني، و پیشرفته هایفناوری بر مبتني خدمات

 هایهزینه به فناوری و علم فعالیتهای در گذاری خارجيسرمایه نسبت المللي، بین علمي تولیدات تعداد اختراع، ثبت

 . بنیان دانش شرکتهای تعداد و کشور تحقیقات

 کشور شکالتم حل و وریبهره ارتقاء راستای در دانشجویي هایرساله و هانامهپایان از حمایت 

 فناوری و علمي و نوآوران نخبگان از معنوی و مادی هدفمند هایحمایت گسترش  

  دار مورد نیاز کشوراولویتی هادر زمینه پژوهش هدایت 

 رفع دغدغه خطرپذیری مالي در انجام مراحل پژوهشي و امور نوآورانه 

 سازی دستاوردهاحمایت از تجاری 

 رای انتشار آثار مفید علمي آنانایجاد تمهیدات و تسهیالت الزم ب 

 ایان ای که تا پهای مختلف علمي با حفظ کیفیت به گونهافزایش تعداد مجالت پژوهشي و ترویجي کشور در زمینه

برنامه تعداد مجالت و مقاالت چاپ شده در مجالت علمي داخلي نسبت به سال پایاني برنامه چهارم را حداقل به دو 

 برابر افزایش دهد

 اسالمي وهویت دیني ارزشهای و آموزه ها بر مبتني دانشگاهي درسي و آموزشي برنامه های و محتوا متون، ریبازنگ  

 انقالبي و ایراني
 کار بازار نیاز اولویت با بشری، دانش آخرین دستاوردهای از گیری بهره با تکمیلي تحصیالت دوره های تقویت 

 پژوهشي و آموزشي کیفیت ارتقاء هدف با دانشگاه  ارزیابي و نظارت جامع نظام استقرار 

 هیأت عضو نسبت شاخص ارتقاء منظور دانشگاه به نیاز مورد علمي هیأت تأمین برای الزم حمایت و برنامه ریزی 

 دانشجو به تمام وقت علمي
 فناوری و علم پارکهای و رشد مراکز راه اندازی از حمایت 
  تصمیم سازی ها برتر در استعدادهای و نخبگان علمي، انجمنهای مشارکت سهم افزایش 
 برتر و بین المللي پژوهشي و علمي مجامع و همایشها، کنفرانسها علمي و نخبگان در انجمنهای افزایش مشارکت 

 جهان

 

 ضوابط ملي آمايش سرزمین -2-2-6

تحقق  و ترسیم الزامات های ملي آمایش سرزمین که در راستای تبیین فضایي سند چشم انداز جمهوری اسالمي ایرانگیریجهت

آن در توسعه بلندمدت کشور و مبتني بر اصول مصوب آمایش سرزمین، شامل مالحظات امنیتي و دفاعي، کارآیي و بازدهي 

اقتصادی، وحدت و یکپارچگي سرزمین، گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهای منطقه ای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع 

یراني و حراست از میراث فرهنگي، تسهیل و تنظیم روابط دروني و بیروني اقتصاد کشور، رفع طبیعي، حفظ هویت اسالمي، ا

 محرومیتها، بخصوص در مناطق روستایي کشور تنظیم شده است. 
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 در این ضوابط  الزاماتي در حوزه آموزش و  پژوهش تبیین شده اند که عبارتند از :  

 رش و تجهیز مراکزآموزشي، پژوهشي، شهرکها و پارکهای علـميتوسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن آوری و گست- 

فـناوری کشور ) با تأکید بر توسعه فـن آوریهای نوین، نظـیر فـن آوری اطالعات و ارتباطات، بیوتکنولوژی، ناتو 

ر راستای د قهقابلیتها و استعداد های بومي هر منطتکنولوژی و ...( متناسب با نیازهای ملي و منطقه ای و با تکیه بر 

 کاهش سهم منابع طبیعي و افزایش سهم در تولیدات ملي.

 یرازشهای اجتماعي، فرهنگي و علمي استانها و مناطق کشور، به ویژه شهرهای تهران، تاکید بر استفاده از ظرفیت ،

 طوح باالتر واصفهان، مشهد، تبریز، اهـواز و یزد با محدود نمودن توسعه کمي سطوح پایین آموزش عالي به نفع س

لي های علمي بین الملارتقای سطح کیفي موسسات آموزش عالي و مراکز پژوهشي و فن آوری آنها برای توسعه همکاری

 و ایفای نقش واسط بین کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته علمي

 یع مرتبط با حمل ی(، صناتأکید بر توسعه صنایع شیمیایي و پتروشیمي، صنایع و معدني )ذوب فلزات و کانیهای غیر فلز

 به عنوان صنایع اولویت دار، با توجه به مزیتهای نسبي کشور در این صنایع. ICTونقل و صنایع 

  ،سازماندهي و تقویت خدمات اجتماعي و خدمات برتر، از جمله رسته های خدمات: مهندسین مشاور، حقوقي، حسابرسي

سخ بیمه، مالي، بازاریابي، بورس وخدمات اطالعات و  سعه ملي و پا شتیباني فرآیندهای تو ارتباطات برای ارایه خدمات پ

 (3( و )2به تقاضای کشورهای منطقه، با رعایت مالحظات مندرج در بندهای )

 پایه دانش و نوین خدمات سهم افزایش و خدمات بخش ساختار در بنیادی تحول 

 انشگاه شیراز مي توان بهره برد عبارتند از : آنچه که از این سند  برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتي د

 با توجه کشور اقتضائات و واقعي نیازهای رفع و مشکالت حل به سمت نوآوری و فناوری پژوهش و  دهيجهت 

  سرزمین آمایش به

 عهای اجتماعي، فرهنگي  شهر شیراز  با محدود نمودن توسعه کمي سطوح پایین آموزش عالي به نفاستفاده از ظرفیت 

ای هسطوح باالتر و ارتقای سطح کیفي موسسات آموزش عالي و مراکز پژوهشي و فن آوری آنها برای توسعه همکاری

 علمي بین المللي 
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 های توسعه دانشگاه شیراز ها، اولويتها، اهداف، سیاستبرنامه -2-2-7

 عناصر راهبردی دانشگاه شیراز عبارتند از : 

 شیراز چشم انداز دانشگاه  -4

ترین دانشگاه جامع کشور با اعتبار جهاني در تولید علم و فن آوری و تربیت نیروی انساني وارسته ، متخصص و کارامد در مهم

 اموزش و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای که نقش برجسته ای به عنوان مرجع حل مسائل اساسي جامعه دارد. 

 ارزش ها و باورها  -2

فت یک موهبت بي نظیر الهي است که سرچشمه جوشان ان ذات اقدس احدیت است. ما و همه انسانها باید تالش دانش و معر
 کنیم که از این موهبت در حد واال برخوردار شویم و ان در راه زندگي بهتر به کار بندیم. 

دالتگستری، شایسته ساالری و تولید و مهم ترین ارزش های مورد نظر در دانشگاه شیراز خدا محوری،  خودباوری، خردگرایي، ع
 نشر دانش سودمند است. 

 چالش ها و آینده  -9

 ترین چالش های دانشگاه شیراز عبارتند از : مهم
 تبدیل شدن به یکي از دانشگاه های بین المللي با سهمي د رخور از تولید علم جهاني 

عال و موثری در شکل گیری روندهای فکری و علمي کشور تبدیل شدن به مهمترین مرجع حل مسائل اساسي جامعه که نقش ف
 دارد 

 فعالیت ها و خدمات  -1

 ایجاد محیطي مناسب جهت تربیت نیروهای متعهد و وارسته متخصص، خالق و کارآمد 
 ارتقای کمي و کیفي آموزش و پژوهش در راستای اداره امور کشور و بهبود رفاه عمومي 

با جامعه به منظور شناخت نیازها و تالش در ارائه راه کار های علمي در ترویج و تاکید بر شایسته برقراری ارتباط مستمر و منظم 
 ساالری تامین آنها 

 راه و رسم اداره امور  -5

 اداره امور دانشگاه شیراز بر محورهای زیر استوار است : 
 مور دانشگاه تاکید بر جلب مشارکت و همفکری اساتید، کارکنان و دانشجویان در اداره ا

 تالش مستمر در جهت تعالي سازماني 
 

 موضوعات و مسائل راهبردی دانشگاه شیراز  -6

 فهرست الف موضوعات اصلي :
 دانشگاه شیراز چگونه مي تواند سهم بیشتری در تولید علم جهاني داشته و به عنوان یک دانشگاه بین المللي مطرح شود ؟

تاني(کشور اس-صنعتي ، اقتصادی و اجتماعي فرهنگي ) ملي -موثری در پیشرفت علميدانشگاه شیراز چگونه مي تواند نقش 
 داشته باشد؟

 دانشگاه شیراز چگونه مي تواند در جذب هیات علمي برجسته و دانشجویان ممتاز اقدام کند ؟
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 شددانشگاه شیراز چگونه مي تواند ارتباط سازنده و موثری با جامعه در جهت حل مشکالت آن داشته با

 دانشگاه شیراز چگونه مي تواند منابع مالي متنوع جدیدی ایجاد کند ؟ 
 فهرست ب: 

دو موضوع زیر به دلیل اینکه زیر گروه موضوعات اصلي بوده و در واقع مي توانند نتیجه حل و فصل آنها باشد، استراتژی و 
ند: ) در عین حال ضمن تدوین استراتژی ها و برنامه تاکتیک خاصي ) به طور مستقیم ( ندارند . و در بلند مدت حل و فصل مي شو

 های سایر موضوعات راهبردی در نظر گرفته مي شوند
 دانشگاه شیراز چگونه مي تواند در جهت تامین و تربیت نیروی متخصص، خالق و کارآفرین مورد نیاز جامعه اقدام کند؟

 وزش و پژوهش گام بردارد؟دانشگاه شیراز چگونه مي تواند در جهت ارتقای کمي و کیفي آم

 

 های دانشگاه  استراتژی -7

 گسترش فعالیتهای فعلي به صورت انتفاعي از طریق تقویت و توسعه واحد بین الملل قشم و دانشگاه مجازی 
 گسترش تحصیالت تکمیلي 

 جذب اساتید و دانشجویان خارجي 
 ی جدید بین رشته ای ائتالف با دانشگاه های معتبر خارجي بویژه برای ارائه رشته ها

 گسترش و حمایت از آموزش ها و پژوهش های کاربردی 
 گسترش آموزش در زمینه های شغلي و مدیریتي برای بزرگساالن و شاغلین 

 رفاهي  –توسعه زیرساختهای علمي 
 جذب اساتید برجسته 

 جذب دانشجویان ممتاز 
 های مختلف موجود کشور گسترش ارتباط با مراکز پژوهشي، صنعتي، خدماتي و سازمان 

 گسترش خدمات فعلي دفتر همکاری ها به کشورهای همسایه و کشورهای حوزه خلیج فارس 
 گسترش فعالیت برای جذب کمک های مردمي 

 ایجاد مراکز رشد و پیش رشد و مشارکت با شرکتهای نوپا 
 

  اهداف کالن توسعه دانشگاه شیراز  -9

  .ارتقاء موقعیت دانشگاه شیراز در سطح ملي و بین المللي به عنوان یکي از دانشگاه های برتر جهان-

های آموزشي بویژه تحصیالت تکمیلي با تأکید بر افزایش اثربخشي آموزشهای دانشگاهي و رویداشت به رهیافت توسعه دوره-

  .های جدید علمي در حوزه های معرفتي و فن آوریهای نوین

ر دانش آموختگان و افزایش اث ای در راستای پرورش همه جانبهرتقاء کیفیت و شیوه آموزش و نیز توسعه اخالق علمي و حرفها-
 .بخشي حرفه ای و التزام اجتماعي آنها

 .افزایش دسترسي به آموزش عالي به ویژه با تأکید بر توسعه آموزش های مجازی -

دانشجویان و تأمین رفاه، سالمت و نشاط جسمي و رواني آنان در راستای احیاء هویت ملي ارتقاء منزلت علمي و التزام اجتماعي -
 .و دیني و رشد خالقیت های دانشجویي

 .افزایش سهم دانشگاه شیراز در تولید و نشر علم و توسعه مرزهای دانش به ویژه در راستای برنامه توسعه کشور-
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 .در همه سطوح اجرایي، آموزشي و پژوهشي افزایش بهره وری و نظارت و ارزیابي مستمر-

توسعه و تنوع منابع مالي با استفاده از ظرفیت های گسترده دانشگاه مانند انجام فعالیت های پژوهشي به ویژه با مشارکت -

  .دانشجویان دوره های تکمیلي و نیز تبدیل دانش به محصول و فروش فناوری
آید، این است که پژوهش و فناوری نقش و جایگاه ویژه ای برای دانشگاه دارد. در ميآنچه که از عناصر استراتژیک دانشگاه بر 

چشم انداز به کسب اعتبار جهاني در تولید علم و فناوری اشاره شده است. تولید و نشر دانش از ارزشهای محوری دانشگاه محسوب 

گاه ترین چالش های دانشاز تولید علم جهاني از  مهم شود. تبدیل شدن به یکي از دانشگاه های بین المللي با سهمي درخورمي

 شیراز است  و ارتقای کمي و کیفي پژوهش از دغدغه های مهم است. 

 از راهبردهای آموزشي و پژوهشي دانشگاه مي توان به موارد زیر اشاره کرد : 

  گسترش و حمایت از پژوهش های کاربردی 

 های مختلف موجود کشور ماتي و سازمانگسترش ارتباط با مراکز پژوهشي، صنعتي، خد 

 ها به کشورهای همسایه و کشورهای حوزه خلیج فارس گسترش خدمات فعلي دفتر همکاری 

 ارتقاء موقعیت دانشگاه شیراز در سطح ملي و بین المللي به عنوان یکي از دانشگاه های برتر جهان.  

  مرزهای دانش به ویژه در راستای برنامه توسعه کشورافزایش سهم دانشگاه شیراز در تولید و نشر علم و توسعه. 

 افزایش بهره وری و نظارت و ارزیابي مستمر در سطوح پژوهشي. 

 

 

 برنامه راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -2-2-8

 و تهیه زیر دستيباال اسناد اساس بر و طفعمن و نگر آینده رویکردی با( 3332برنامه راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

 :است شده تدوین

 رهبری مظعم مقام رهنمودهای و بیانات  

 3131 افق در ایران اسالمي جمهوری انداز چش سند 

 ایران اسالمي جمهوری فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، هعتوس پنج برنامه کلي های سیاست 

 ایران اسالمي جمهوری هعتوس مپنج ساله پنج برنامه قانون  

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تشکیالت و وظایف اهداف، قانون 

 فرهنگي انقالب عالي تورای مصوبات 

 کشور علمي جامع نقشه سند 

 

 ارک سرلوحه را زیر موارد تحقق جهت در حرکت انداز، چشم افق در فناوری و تحقیقات علوم، وزارتبر اساس این برنامه راهبردی، 

 :دهد مي قرار خود

 ترینبر تراز در دانشمنداني و انقالب و اسالم مکتب در دهش تربیت و سال فرهیخته، صالح، ایه انسان از برخورداری 

  جهان های

 نخبه و فرهیخته شایسته، های انسان از برخوردار و محور عدالت بنیان، شدان هعجام استقرار  
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 جهان در علمي برجستۀ جایگاه احراز و اسالم جهان در فناوری و معل لاو جایگاه کسب  

 ،يپژوهش موسسات و ها دانشگاه و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت در روزآمد فرایندهای و ها برنامه ها، سیاست ساختار 

  فناوری و

 پذیری گفرهن علمي، نگرش گسترش کشور، پایدار ۀعتوس در فناوری و پژوهشي موسسات و ها دانشگاه آفریني شنق 

 هعجام سطح در پذیری مسئولیت و

 اسالمي و ملي هویت و گفرهن از صیانت و جغرافیایي و اعتقادی مرزهای از دفاع و کشور رآمدیکا ارتقای  

 یازهاین و جهان علمي های پیشرفت با فناوری و پژوهشي موسسات و ها دانشگاه در فناوری و معل پیشرفت خواني مه  

 سرزمین شآمای و کشور ای هعتوس

 کشور نیازهای با متناسب عملي کارآزمودگي و علمي انتو از برخوردار کارآفرین، آموختگان شدان  

 عهجام در فناوری و علمي دستاوردهای دنش گسترده و معل سازی همگاني محور ها، دانشگاه 

 نگرآینده و گرا قانون محور، عل زدگي، سیاست از دور به عقالنیت، و پویایي از برخوردار دانشگاهي، های محیط 

 

 بدین شرح عنوان شده است: فناوری و تحقیقات علوم، وزارت اجرایي و کالن های یاستسهمچنین در این برنامه، 

 مپنج برنامه پایان تا داخلى ناخالص تولید درصد3 به پژوه و تحقیق بودجه زایشاف 

 تکمیلى تحصیالت هاى دوره به ناسىشکار دوره آموختگان شدان درصدی 23 ورود نرخ به دستیابي  

 آن تثبیت و منطقه در فناورى و علمى مدو جایگاه به دستیابى  

 هعجام مربوط هاى شبخ و تعصن با پژوهشى زمراک و ها دانشگاه بین مؤثر ارتباط  

 فناورى و معل تولید در مشارکت براى غیردولتى شبخ سازى توانمند  

 نیاز مورد  پیشرفته هاى فناورى به دستیابى  

 هزانگی با و دعمست افراد جذب علوم، این منیلت و جایگاه تقویت با انسانى علوم ارتقای و لتحو 

 رویجت و پژوهشى الیتهاىعف و زمراک کیفى و کمى ارتقای ى،آموزش هاى روش و ها برنامه و متون در بازنگرى و اصالح 

 .اندیشى آزاد و نقد پردازى، نظریه

 رتقایا اجتماعى، منیتا ارتقای ریقط از فناورى و علمى نوآوران و نخبگان از نوىعم و مادى هدفمند حمایتهاى گسترش 

 سازى تجارى به کمک ها، نوآورى آزمایشى و پژوهشى مراحل در مالى خطرپذیرى دغدغه رفع مهارتى، و علمى سطح

 آنان دستاوردهاى

 کشور علمى جامع نقشه اجراى و تکمیل. 

 

 :است زیر رحش به رکشو فناوری و معل نظام روی شپی راهبردی موضوعات مهمترینبر اساس این برنامه، 

 

 ها دانشگاه ساز تمدن و ساز انسان فرهنگي، قشن 

 پیشرفت ایراني اسالمي الگوی سازی پیاده و طراحي در دانشگاه ققن 
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 انساني علوم ارتقای و لتحو 

 گیری متصمی و سازی متصمی نظام در انسجام 

 فناوری و پژوهشي و عالي آموزش موسسات و ها دانشگاه پاسخگویي و پذیری مسئولیت 

 چگونگي و چیستي عالي، آموزش کیفیت 

 جهان و منطقه سطح در پژوهشي و عالي آموزش موسسات ها، دانشگاه پذیری رقابت 

 عالي آموزش متوازن و هدفمند هعتوس 

 آموزی مهارت و عالي آموزش 

 تقاضامحور پژوهش و آموزش 

 نوآوری و فناوری هعتوس 

 انيجه تبرعم دانشگاهي و علمي نهادهای با املعت 

 کشور خارج و داخل علمي نخبگان جذب 

 فناوری و شپژوه آموزش، در غیردولتي شبخ جایگاه 

 دانشجو پذیرش و شسنج نظام 

 زیرساختها و منابع 

 

 آنچه که از این سند  برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتي دانشگاه شیراز مي توان بهره برد عبارتند از : 

 کشور علمي پیشرفت به رهبری مظعم مقام ویژه اعتقاد و توجه  

 جمهور محترم ریاست های دیدگاه  

 مردم نگاه در دانشگاهي هعجام اجتماعي و علمي یتعمرج  

 دانشگاه و حوزه های همکاری گیری کلش  

 کشور در آموزی معل گفرهن بودن گپررن  

 زهانگی با و توانمند آموختگان شدان وجود  

 فناوری و معل حوزه در خاص يباالدست اسناد و مقررات و قوانین وجود  

 کشور علمي درش باالی سرعت  

 کشور در عالي آموزش لقبو قابل کمي هعتوس  

 عالي آموزش جغرافیایي گستردگي  

 خارج به دانشجویان امزاع شکاه و تکمیلي تحصیالت هعتوس  

 عالي آموزش عرضه های نظام در بخشي تنوع  

 عالي آموزش به خصوصي شبخ ورود  

 کشور در پژوهشي های زیرساخت بينس استقرار  
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 عتصن با دانشگاه ارتباط نسبي گیری کلش 

 ( و ... هوافضا بیو، نانو،)نوین های فناوری نسبي هعتوس 

 ها دانشگاه آموختگان شدان بیکاری مییان باالبودن 

 ها دانشگاه آموختگان شدان مهاجرت رویه بي افزایش 

 فناوری و شپژوه آموزش، در اجرا و گذاری سیاست نظام در انسجام عدم  

 کشور نیازهای با آموختگان شدان های توانمندی تناسب عدم 

 فناوری و پژوه عالي، آموزش کیفي و کمي دشر بین تناسب عدم  

 عالي آموزش مدیریت در گرایيتمرکز  

 لمحصو و فناوری به شدان تبدیل زنجیره فعض 
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 نفعان شناسايی و تحلیل ذی -2-3

،  شـــناخت و درک نیازهای ذینفعان یک مجموعهشـــروع برای ایجاد دگرگوني، تحول و بهبود در یکي از بهترین نقاط 

ــازمان مي ــناخت ذینفعان کلیدی و تاثیر گذار در هر س ــي و ش ــت. در بررس ــخگوئي به آنهاس از  توانکلیدی و روش پاس

ستفاده کرد در این  سایي ذینفعان  پژوهشالگوهای متداول ا ستفاده مي دانشگاه شیرازاز مدلي عمومي برای شنا شود. در ا

 هار دسته اصلي ذینفعان نشان داده شده است.شکل زیر  چ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــازمانها بر روی اهدافي تاکید  ــیاری از س ــتند. بس ــتقل از یکدیگرند اما دارای روابط متقابل هس هر چند این ذینفعان مس

تم های آنها اغلب به نتایج محدودی خفع یک گروه خاص از ذینفعان اســت و بنابراین برنامهکنند که صــرفا بیانگر منامي

صل کلي نیروی محرکه موجود مي شده اند. به عنوان یک ا سایر ذینفعان ن شود زیرا آنها قادر به ایجاد تعادل بین نیازهای 

 شود. یک سیستم ميبه عنوان  مجموعه در نیازهای ذینفعان چیزی است که باعث نگهداری کل 

اثر  نآتوانند بر باشد، که هر یک ميدر تعامل مي دانشگاهبا ذینفعان متعددی چه در داخل و چه در خارج از دانشگاه شیراز 

 را خود متاثر سازند. دانشگاه  گذاشته و

 

 

 

 

 سهامداران

تامین 

 کنندگان
 مشتریان

 کارکنان

 عمومي عمومی ذینفعان سازمان در یک مدل
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شتریان و رقبا از مهم شتیبان، تامین کنندگان، م سازمان به حسازمانهای پ اهمیت این  آیند.ساب ميترین ذینفعان خارجي 

سازمان را با دنیای خارج مرتبط مي ست که ارتباط  سته از ذینفعان در آن ا سازمان در ارائه سازند و باعث ميد شوند تا 

 وظایف خود بهتر عمل نمایند. 

شند که    شته با شگاه هر یک از ذینفعان دالیل قابل توجهي دارند که انتظار دا ساختن ادعا دان  یجهت برآورده 

ادعای بازده مناسب را دارند، کارکنان در پي رضایت شغلي  سازمانهای باالدستي  آنها گام بردارد. به طور کلي، 

 کنندگان در جســتجوی خریداران قابل اتکاخواهند، تأمینپردازند ميهســتند، مشــتریان آنچه را برایش پول مي

شند، دولت پیروی از قانون را و رقبا رقابت عادالنمي شگاه خواهند. لذا ه ميبا صليمي دان ست به نیازهای ا  بای

 تمامي گروههای ذینفع توجه نماید و در پي برآورده نمودن آنها باشد.

 :زباشد. برخي از این سازمانها عبارتند ادرگیر ميی نیز جهت انجام فعالیتهای خود با واحدهای بسیار دانشگاه شیراز نیز 

 ،کشور عالي آموزش وظیفه و ای هتوسع نقش لحاظ از وزارت علوم 

  هیات ریسه دانشگاه 

 و  فارغ التحصیالن دانشجویان  

 علمي  هیات اعضای  

 کارکنان 

  مدیران مجموعه های سازمان 

 هاسایر دانشگاه 

  موسسات آموزشي و پژوهشي 

 موسسات و مراکز اقتصادی، صنعتي، کشاورزی، فرهنگي، اجتماعي و سیاسي کشور  

 ن محققین و پژوهشگرا 

 مشاهده نمود.31توان در نمودار نمودار تعامالت شرکت را مي
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اههاگشناد ریاس  

 يشهوژپ تاسسوم

               

     

            

             

 

 زکارم و تاسسوم
 ،يتعنص ،یداصتقا
 ،يگنهرف ،یزرواشک
 يسایس و يعامتجا

روشک  

ابقرنایزتشمناگدننک نیمات

 

 مدل ارزیابی ذینفعان

سه با ای مجموعه هر سبي هر ذینفع در مقای ساماندهي روش برخورد خود با ذینفعان مختلف نیاز به درک اهمیت ن جهت 

ستراتژیک خود و میزان نحوۀ تأثیرگذاری  سازمان از آنان دارد. در این مدل جهت ارزیابي ذینفعان اهداف ا )یا تأثیرپذیری( 

 گردد.با هدف اولویت بندی بین آنان ارائه ميدانشگاه 

ــه ویژگي قدرت ــتن یک، دو یا هر س ــته بندی ذینفعان و تعیین موقعیت آنان براســاس داش ، 0فرض بنیادین این مدل دس

 باشند.ر فرآیند تعیین ذینفعان دارای اهمیت فراواني مياست. این سه ویژگي د 1و فوریت 4مشروعیت

 قدرت 

                                                           
6 - Power 
7 - Legitimacy 
8 - Urgency 

 داشگاه در حوزه پژوهش و فناوری مدل مفهومی ارتباطات ذینفعان 



 
 تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه شیراز

 

 062 

 

تي در متن روابط اجتماعي در موقعی حالتي که در آن یکي از ایفاکنندگان نقش،»ترین تعریف قدرت عبارتســـت از متداول

سته سته یا خوا ابطه بین نوعي  ر»رت بنابراین قد« های خود را تحمیل نماید.باشد که بتواند علیرغم وجود مقاومتهایي خوا

 تواند بازیگر دیگری، را وارد به انجام کاری کند. بازیگران عرصۀ اجتماع است که در آن یکي از بازیگران، مي

 مشروعیت 

صورت  شروعیت به  سب و منطبق بر »م شتي عمومي از اینکه فعالیت و عمل یک مجموعه منطقي، متنا سیر و یا بردا تف

عریف گردد. در این تتعریف مي« ات و تعاریف ساختار یافته و پذیرفته شده از طرف جامعه است.استانداردها، ارزشها، اعتقاد

شده و مفهومي  ضاء جامعه پذیرفته  شده از طرف جامعه به مفهوم مواردی که از طرف بخش بزرگي از اع به وجه پذیرفته 

شکیل مي شترک در میان آنان ت شته و تطابق فعالیت و عملکردم شاره گ شترک و پذیرفت دهد ا ه سازمان با این مفاهیم م

 شده را مبنای مشروعیت و یا عدم مشروعیت فعالیتي خاص اعالم شده است.

 فوریت 

شده  ساس تعریف ارائه  ضرورت یا حالت اورژانس تنها هنگامي ظهور مي« نیاز به توجه و عمل فوری»فوریت برا شد.  با

 کند که دو شرط زیر تحقق پیدا کند.پیدا مي

 وع و مسئله به وجود آمده )از نظر نتایجي که ممکن است حاصل گردند( نسبت به پارامتر زمان حساس باشد.موض

ست از مواردی که  شد. بنابراین فوریت عبارت ا سئله و ارتباط، از نقطه نظر ارتباط با ذینفعان مهم و یا بحراني با صل م ا

 تر گردد.ه و با گذشت زمان شرایط وخیمادعاهای حقوقي مهم ذینفعان نسبت به زمان نیز حساس بود

 دانشگاه  بندی ذینفعاندسته

توان هشــت گروه مختلف از پوشــاني این ســه ویژگي ميبراســاس ســه ویژگي قدرت، مشــروعیت و فوریت و میزان هم

ول تری از هر یک و اصــاند. همچنین توصــیف دقیقآورده شــده34 ذینفعان را مشــخص نمود. این هفت گروه در نمودار

 ارائه شده است. 1و  1استراتژی برخورد با آنها نیز در جدول 
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سه گروه فقط دارای یک ویژگي مي شند،در بین این هشت دسته،  سه گروه به طور همزمان دو ویژگي و یک گروه هر  با

ــت در آخر نیز گروهي وجود دارند که دارای هیچ یک از این ویژگي ــه ویژگي را داراس ــد. به عبارت دیگر نه ها نميس باش

ــروعیت و نه فوریت مي ــند. گروههای کم اهمیت )مناطق دارای قدرت، نه مش ( که فقط دارای یک ویژگي 3و  2و  3باش

شند، ذینفعان پنهانمي سبتا نامیده مي 3با شوند. گروههایي که دارای دو ویژگي یا برآیندی از دو ویژگي بوده گروههای ن

و  1شود )مناطق گفته مي 33رود به آنان ذینفعان مورد انتظاراحتمال بروز چیزی از جانب آنان مي مهم بوده و به علت آنکه

(. ترکیبي از هر سه ویژگي )شامل روابط و تأثیرات متقابل دینامیک بین هر سه ویژگي( تعریف کننده ذینفعان بسیار 0و  1

 باشد.( مي4)منطقه  33مهم

ـــد به آنان ذینفع یا ذینفعان بعید اطالق هایي که ددر نهایت افراد یا گروه ـــه ویژگي فوق الذکر نباش ارای هیچ یک از س

سازمانها انتظار بروز ادعای حقوقي و یا هر چیز دیگری بعید ميمي شد. و در ادامه در جدول شود از این گروه از افراد و  با

 اند.مورد تحلیل قرار گرفتهدانشگاه شیراز ذینفعان  3شماره 

ســعي و تالش در جهت دســتیابي ذینفعان مقدم به اهداف مورد انتظارشــان و همچنین مدیریت »ت ذینفعان نقش مدیری

 باشد.مي« ذینفعان درجه دو به نحوی که آنان هم تا حد امکان اقناع گردند

                                                           
9 - Latent Stakeholders 
10 - Expectant Stakeholders 
11 -Definitive 

3 

 غیرفعال

2 

 اختیاری

 مهم 

1 

3 
 خواهان

  
0 
 خطرناک

4  
تعیین 
 کننده

1 
 وابسته

 قدرت

 مشروعیت اضطرار

 گروههای مختلف ذینفعان
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ین نحوۀ یبیني رفتار آنان و تعبا این دیدگاه مدیریت ذینفعان را فرآیند کســـب اطالعات و شـــناخت ذینفعان، جهت پیش

ستیابي به اهداف  سمت د شرایط و فاکتورهای مؤثر به  برخورد با عملکرد آنان و نهایتا مدیریت نمودن موقعیت و هدایت 

ست از:مهم»داند. بنابراین مي صیف، ترین وظایف فرآیند مدیریت ذینفعان عبارت ا شناخت، آنالیز و تو سب  در  درک و ک

شد.نهایت مدیریت مي شده ابزاری ميفرآیند مدی« با ساس کارهای انجام  سازمان امک»داند که ریت ذینفعان را برا ان به 

ستراتژی صالح ا ضعیت « دهد.های آن و ملحوظ نمودن عالیق مختلف را ميتغییر و ا شناخت دقیق و ستا با  که در این را

شیراز موجود ارتباط  شگاه  شخص کرد و با تمي با ذینفعانش دان سایي اثرات آنان جتوان نوع ذینفعان را م شنا هت وجه به 

عمل نمود و مدیریتي مناسب بر ارتباط با ذینفعان جهت دستیابي به اهداف و سیاستهای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتي 

 اعمال نمود.دانشگاه شیراز 

 

 

 

 

 

 شناسایي ذینفعان

شناسایي و تعیین 

 رات آناناث

 طراحي استراتژی نحوۀ ارتباط

 بیني رفتارپیش

   تطبیق با استراتژی

 فرآیندهای مدیریت ذینفعان 



 

 

شخصات انواع ذینفعان. م9جدول   

 فعانانواع ذین مشخصات فاکتورهای عمده یک استراتژی برخورد مناسب
 ذینفعان پنهان باشند.می "فوریت"و یا  "قدرت"، "مشروعیت"آن گروه از ذینفعانی که فقط دارای یک از خصوصیات 

سیستم مدیریت ذینفعان باید به صورت مرتب و همیشگي و با صرف انرژی و زمان کم وضعیت غیرفعال را مدنظر داشته و به 
ن دو )مشروعیت و ادعای فوریت( را کسب نمود تغییر وضعیت و افزایش تقدم را ها یا یکي از آمحض آنکه ذینفع سایر ویژگي

 درک و نسبت به اتخاذ تصمیمات مناسب اقدام بعمل آورد.

ویژگي ذینفعان غیر فعال، قدرت و توان آنان اســـت ذینفعان غیر فعال توان و 
سازمان را دارا مي ستۀ خود بر  شند وقدرت الزم برای تحمیل نمودن خوا  ليبا

 د.ماندر غیاب مشروعیت و نداشتن ادعای فوریت، این قدرت بالاستفاده مي
 ذینفعان غیرفعال

سازمان گردد بر دو دسته ميادعاهایي که از طرف این گونه ذینفعان مطرح مي ـــ ادعاهایي که نسبت به رسالت  شند: الف ـ با
سبت به برخي جنبهمي شد. ب ـــــ ادعاهایي که ن سازمانبا ستي وجود دارد. در  های فعالیت  از دیدگاه خیرخواهانه و نوع دو

سازمان برمي سئولیتهای اجتماعي  سبت به این ادعاها عکس العمل و مواردی که ادعاها به برخي م ست مدیریت ن گیرد بهتر ا
 پاسخ مناسبي ارائه کند.

شروعیت بوده ولي از ویژگي های قدرت و فوریت الزم جهت ذینفعان اختیاری دارای م
ــازمان بيتأث ــتم ذینفعان س ــیس ــعیتبهرهیرگذاری بر س  اند دلیلي نیز جهت ایجاد وض

سازمان ندارند. بنابراین ادعاهای حقوقي آنان  ستم ذینفعان  سی فوریت در روابط خود با 
 باشد.نیز بیشتر به صورت یک پیشنهاد و وضعیت خوب مطرح مي

 ذینفعان اختیاری

ست سخ به خوا صورت دائم موقعیت آنان را از نظر از آنجا که دلیلي برای پا سازمان فقط به  ست  ه این گروه وجود ندارد بهتر ا
 تغییر وضعیت و میزان اهمیت )تغییرات احتمالي در ویژگي، مثال کسب مشروعیت( تحت نظر داشته باشد.

ـــد به آنان ذینف« فوریت»هنگامي که تنها ویژگي یک ذینفع ویژگي  عان باش
و « مشــروعیت»های فعان خواهان در غیاب ویژگيشــود. ذینخواهان گفته مي

ما در گوش نظیر ســـر و صــــدای مزاحمي مي« قدرت» که دائ ند  مان
وجه باشند و چیزی بیش از جلب تپیچد ولي خطرناک نميگیرندگان ميتصمیم

 توانند داشته باشند.نمي

 ذینفعان خواهان

د، ذینفعان دارای دو ویژگی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در حالت نسبتا فعالتری نسبت به سیستم ذینفعان باشنمی در مقایسه با ذینفعانی که تنها دارای یک ویژگی
 ذینفعان مورد انتظار باشد.باشند و تأثیرپذیری سازمان از آنان قابل انتظار و قریب الوقوع میسازمان می

سند چرا که عموما سازمانها باید توجه زیادی به ادعاهای حقوقي ذینفعان مهم  نمایند حتي اگر که این ادعاها به نظر فوری نر
 های این گونه ذینفعان را قبل از اینکه حالت فوریت پیدا کنند پاسخ گوید.به نفع سازمان است که خواسته

ــد احتمال اثرگذاری  ــروعیت و قدرت باش زماني که ذینفع دارای دو ویژگي مش
شتن ادعای ست دا سازمان زیاد ا سازمان و  آن بر  سبت به  شروع ن حقوقي م

همچنین داشتن توان و قدرت پیگیری و اعمال این ادعاهای حقوقي به مفهوم 
 قطعي بودن پیگیری این ادعاهای حقوقي از طرف این دسته از ذینفعان نیست.

 ذینفعان مهم

سته در جهت کسب قدرت و توان حرکت کنند. بنابراین بهتانتظار مي سته و ادعاهای ذینفعان رود که ذینفعان واب ر است در مواردی که خوا
عتي کند از قدرتمند شدن آنان ممانمطابقت مي« ذینفعان مهم»های وابسته هم راستا با رسالت تعریف شده برای سازمان است و یا خواسته

صورت ستم ذینفعان یاری نمود. در  سی شان در  تظار که این روند اتخاذ نگردد باید انيبعمل نیاید و حتي آنان را در جهت ارتقاء میزان اهمیت
 این را داشت که در آینده اینگونه ذینفعان به ذینفعان تعیین کننده اما با روابطي غیر دوستانه تبدیل گردند.

ذینفعاني که دارای قدرت و توان الزم نبوده ولي ادعاهای حقوقي مشـــروع و 
سایر ذینفعان فوری دارند از آنجا که برای پیگیری ادعاهای خود نیا ز به قدرت 

سته نامیده مي سته به ناچار باید از وکالت ودارند ذینفعان واب  شوند. ذینفعان واب
 یا حفاظت سایر ذینفعان استفاده نمایند.

 ذینفعان وابسته 

ـــب برای بروز ادعاهای فوری از طرف ذینفعاني که دارای قدرت اعم ـــازمان باید از جلب توجه و ایجاد موقعیت مناس ال س
سته شده از طرف ذینفع را خوا صورت مواجهه با چنین موقعیتي، ادعای ارائه  ستند خودداری کند و یا در  شروع خود ه های نام

شود مورد ارزیابي مجدد قرار داده و در صورت وجود رگه سخگویي منجر به اعمال زور  هایي از مشروعیت، قبل از آنکه عدم پا
سخ گوید در مواردی که ت سایر ذینفعان به آنها پا شهای  صدمه خوردن به منافع و ارز سلیم در مقابل اینگونه ادعاها منجر به 

  ها مقاومت کند. مشروع گردد باید با استفاده از تمامي ابزارهای مشروع در مقابل این خواسته

ــخص ــرورت و قدرت مش ــد زماني که ض ــروعیت باش های ذینفعاني فاقد مش
ـــدت گرایش به مهاجم  بودن و اســـتفاده از قدرت و زور جهت ذینفعان به ش

ــطالحا برای  ــته از ذینفعان اص ــتیابي به اهداف خود دارند بنابراین این دس دس
 گردند.محسوب مي« خطرناک»سیستم ذینفعان سازمان و حتي سایر ذینفعان 

 ذینفعان خطرناک

 ذینفعان تعیین کننده باشند.می "اضطرار"و یا  "قدرت"، "مشروعیت"آن دسته از ذینفعانی که دارای هر سه ویژگی 
ا باشد. این ادعاها باید باالترین اهمیت و بیشترین اولویت رهای این گروه بهترین واکنش مياعمال بیشترین توجه به خواسته

صمیم صمیمات ت ست که در ت شد. چرا که نوع رابطه با اینگونه ذینفعان ل شته با سازمان دا احتمال « ندهتعیین کن»گیرندگان 
ـــد. با این نوع نگاه، ذینفعان تعیین کننده با مقدم ترین ذینفعان وفقیت مورد انتظار در ســـیســـتم مدیریت ذینفعان ميم باش

 افتد.باشندو ذینفعاني هستند که بدون پشتیباني آنان حیات سازمان به خطر ميمي

روه گ بر طبق تعاریف ارائه شده، ذینفعاني که دارای مشروعیت و قدرت باشند متعلق به
ـــند. حال اگر ذینفعي از این گروه ادعای حقوقي فوری نیز بنماید ذینفعان مهم مي باش

های حقوقي را در مدیرت ســیســتم ذینفعان ســازمان باید بررســي این ادعا و خواســته
به  عان مهم  بدیل ذینف تا، ت ـــ ند در این راس تداولترین رو اولویت قرار دهند. در واقع م

 باشد.رح دعوی فوریت از طرف ذینفع ميذینفعان تعیین کننده با ط

 ذینفعان تعیین کننده

 انواع ذینفعان  



 

 

 قدرت فوریت مشروعیت ذینفعان
 تعیین کننده مورد انتظار ذینفعان پنهان

ذینفعان غیر فعال 
 )قدرت(

اختیاری 
 )مشروعیت(

 خواهان 
 )فوریت(

مشروعیت و قدرت 
 )مهم(

مشروعیت و فوریت 
 )وابسته(

وریت قدرت و ف
 )خطرناک(

مشروعیت و قدرت و 
 فوریت )تعیین کننده(

 نقش لحاظ از وزارت علوم،  

 عالي آموزش وظیفه و ای توسعه

 کشور
          

           هیات ریسه دانشگاه   

            دانشجویان  

            فارغ التحصیالن  

            علمي  هیات اعضای  

           کارکنان  

           هاسایر دانشگاه  

           موسسات آموزشي و پژوهشي   

موسسات و مراکز اقتصادی،   
صنعتي، کشاورزی، فرهنگي، 

  اجتماعي و سیاسي کشور
          

           محققین و پژوهشگران   
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 نیازمندی ها و انتظارات  ذینفعان 

 کشور عالی آموزش وظیفه و ای توسعه نقش لحاظ از م،نیازمندی ها و انتظارات  وزارت علو

 رعایت قوانین و مقررات کشور 

  3131دستیابي به اهداف چشم انداز  

  حرکت در جهت نقشه جامع علمي کشور 

  حرکت در جهت برنامه های کالن راهبردی علم و فناوری 

 نیازمندی ها و انتظارات  هیات ریسه دانشگاه 

  دانشگاه رعایت قوانین و مقررات 

  حرکت در جهت برنامه های راهبردی دانشگاه 

  دستیابي به اهداف کمي پزوهش و فناوری 

 التحصیالن و فارغ نیازمندی ها و انتظارات  دانشجویان

  فراهم شدن امکانات پژوهش 

 حرکت از آموزش صرف به آموزش و پژوهش توام 

 سي شنا صیالت تکمیلي)کار شجویان تح شارکت دان شدن م ششد و دکتری( در فعالیتارفراهم  ي های پژوه

 دانشگاه 

 فراهم شدن مشارکت دانشجویان دکتری در فعالیتهای آموزشي دانشگاه 

  تعیین اولویت های پژوهشي در رشته های مرتبط 

 برگزاری دوره های آموزشي بین رشته ای 

 نیازمندی ها و انتظارات  مدیران مجموعه های سازمان 

  فراهم شدن امکانات پژوهش 
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  به بازی گرفتن انها در فعالتیهای پژوهشي دانشگاه 

  علمی  هیات نیازمندی ها و انتظارات  اعضای

  فراهم شدن امکانات پژوهش 

  حرکت از اموزش صرف به آموزش و پژوهش توامان 

  به بازی گرفتن انها در فعالتیهای پژوهشي دانشگاه 

  دسترسي به آنها برقراری مشوق های پژوهش به اندازه کافي و سهولت در 

 مدیریتي-برقراری مشوق هایي برای برگزاری دوره های آموزشي کاربردی فني 

 برقراری مشوق هایي برای برگزاری دوره های آموزشي بین رشته ای با مشارکت اساتید رشته های مختلف 

 

 نیازمندی ها و انتظارات  کارکنان

  سهیم بودن آنها در فعالتیهای پژوهشي دانشگاه 

 ری دوره های آموزشي متناسب با حوزه فعالیتهای کارکنان جهت ارتقای سطح دانش و بهره وریبرگزا 

 هانیازمندی ها و انتظارات  سایر دانشگاه

  برقراری تبادالت اطالعات طرح های پژوهشي 

  برقراری طرح های پژوهشي مشترک 

  امکان استفاده از امکانات و زیرساخت های همدیگر 

 آموزشي مشترک به ویژه در سطح تحصیالت تکمیلي برگزاری دوره های 

 استفاده از تخصص هیات علمي یک دانشگاه در سایر دانشگاهها 

 نیازمندی ها و انتظارات  موسسات آموزشی و پژوهشی 

  به بازی گرفتن انها در فعالتیهای پژوهشي دانشگاه 
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  ی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشورنیازمندی ها و انتظارات  موسسات و مراکز اقتصادی، صنعتی، کشاورز

  کاربردی بودن پژوهش های صورت گرفته 

  ارتباط نزدیک دانشگاه با صنعت و مراکز اقتصادی 

  نیازمندی ها و انتظارات  محققین و پژوهشگران 

  به بازی گرفتن انها در فعالتیهای پژوهشي دانشگاه 

 های کاربردی فني و صنعتيارائه آموزش 
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 ضعیت رقبا بررسی و -2-4

 در این بخش به بررسي چشم انداز، اهداف و استراتژی های دانشگاههای معتبر پرداخته مي شود.

 دانشگاه تربیت مدرس

 تربیت مدرس اهداف راهبردی دانشگاه -4

 ایجاد محیط یادگیری پویا وخالق و پرورش مدرسان، پژوهشگران و کارآفرینان متعهد و مومن به انقالب اسالمي 
 ليالملای و بیني، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشي و افزایش سهم تولیدات علمي دانشگاه در سطح ملي، منطقهدستیاب 
 الملليای و بینفراهنگي در سطح ملي، منطقه -ارتقاء همکاری با مراکز علمي 

 تربیت مدرس دانشگاه ارزشهای -2

 ای کیفیت در ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، فناوری و مشاوره 
 الش مستمر در دانش آفریني و دانش گستریت 
 توسعه همکاریهای بین المللي 

 دانشگاه تربیت مدرسراهبرد های کالن  -9

 راهبردهای حوزه معاونت آموزشي:

 دانشجویي هرم اصالح جهت در دکتری های دوره توسعه تداوم 

 جامعه تحوالت و نیازها با متناسب تکمیلي، تحصیالت راهبردی جدید های دوره اندازی راه 

 آموزشي شئونات تمام در مقررات و ضوابط حاکمیت تداوم 

 دانشگاه آموزشي هایفعالیت کیفي و کمي ارتقای جهت در تالش 

 اسالمي معارف و روز فنون و علوم به آشنا -متخصص -متعهد علمي هیأت اعضای جذب جهت در تالش 

 گاریرست و مادی -معنوی توسعه جهت را خود توان تمام که متخصص و متعهد التحصیالن فارغ تربیت جهت در تالش 

 .گیرند کار به جامعه

 

 راهبردهای حوزه معاونت پژوهشي

 بازنگری و بهبود نظام جامع پژوهشي دانشگاه 

 تولید و ارائه فناوریهای متناسب با نیاز جامعه 

  دانشجویي معاونت راهبردهای
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 دانشجویي امور یریتمد رفاهي خدماتي هایفعالیت و هابرنامه بهبود 

 روان و تن بهداشت و سالمت هایفعالیت و هابرنامه بهبود  

 بدني تربیت مرکز هایفعالیت و هابرنامه بهبود 

 ایثارگر و شاهد دانشجویان به شده ارائه رفاهي و فرهنگي آموزشي، خدمات بهبود  

 غیرایراني دانشجویان به شده ارائه خدمات کیفت و کمیت ارتقاء 

 خاص موارد کمیسیون با مرتبط هایبرنامه بهبود 

 انضباطي شورای با مرتبط هایبرنامه بهبود 

 دانشگاه شورای در دانشجویان نمایندگان دفتر با مرتبط هایبرنامه بهبود 

 معانت سازماني کارایي افزایش با مرتبط هایبرنامه بهبود 

 نظام و فقیه والیت به ملتزم و معتقد مستعد، کارکنان جذب و حفظ جهت ریزیبرنامه  

 معاونت کارکنان برای مناسب انگیزشي هایویژگي کردن لحاظ 

 کارکنان عملکرد ارزیابي و بازرسي نظام کردن کارآمد و تقویت 

 مالي هایکمک و اعتبارات جذب 

 دانشجویي  معاونت با مرتبط تخصصي آموزشي هایدوره از برداریبهره یا برگزاری 

 پایدار مالي منابع به دستیابي راستای در رفاهي خدمات توسعه 

 

 استراتژی وظیفه ای دانشگاه تربیت مدرس  -1

   بازنگری و بهبود نظام جامع پژوهشي دانشگاه 

   افزایش تولیدات علمي دانشگاه 

   تولید و ارائه فناوریهای متناسب با نیاز جامعه 

  ي ها و مراکز تحقیقاتي دانشگاهتقویت، حفظ و یا حذف پژوهشکده 

  جذابیت دانشگاه برای جذب و حفظ اعضای هیأت علمي ودانشجویان برتر افزایش 

   توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه 

   رایزني برای تبدیل سند توسعه علمي کشور به قانون 

 رایزني با مراکز سیاستگذاری برای ایجاد سیستم نظارت، ارزیابي و اعتبارسنجي 
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 آموزش هایهمشخص مطالعه انضمام به مدرس، تربیت دانشگاه بر تأکید با کشور عالي آموزش شگستر سیر مطالعه انجام 

 سوم هزاره در عالي

 تنظیم رد فعال مشارکت طریق از المللي،بین سطح در دانشگاه جاذبه و اعتبار بهبود برای ریزی،برنامه و مطالعه انجام 

 بین در برتر جایگاه کسب و دانشگاه اطالعات ارائه و تکمیل و (OIC) اسالم جهان هایدانشگاه بندی رتبه های شاخص

 اسالم جهان کشور 11 هایدانشگاه

 و سوریه ورکش در فارابي سوری -ایراني تکمیلي تحصیالت دانشگاه تأسیس به مربوط امور پیگیری و ریزی برنامه 

 طمربو های نامهتفاهم انعقاد و سوریه هایدانشگاه دیگر با همکاری

 دانشگاه اهبردیر هایسیاست راستای در نور شهرستان پردیس در دانشگاه المللبین واحد تأسیس پیگیری و ریزی برنامه 

 منطقه اسالمي کشورهای از بویژه ایران، در تحصیل به مند عالقه ایراني غیر دانشجویان جذب برای

 ياسالم کشورهای 1گروه المللي بین دانشگاه تاسیس ریزی برنامه (D8) 

 با جودانش پذیرش و دانشگاه مازاد ظرفیت از استفاده به منظور تهران از خارج و تهران سطح در دانشگاه شعب تاسیس 

 شهریه اخذ

 و هاشاخص تصویب و اصالح طریق از عالي، آموزش برابر هایفرصت ایجاد و قانونمندی و محوری عدالت ترویج 

 دوره و رفراگی شبانه مجازی، صورت به ارشد کارشناسي و دکتری مقاطع در دانشجو ذیرشپ در تنوع ایجاد جمله از مربوط، مقررات

 مربیان( ویژه) دکتری

 انشجویاند انتقال و دکتری دانشجویان پذیرش کیفیت ارتقای برای الزم هایدستورالعمل و مقررات و ضوابط تصویب 

 علمي برگزیده و ممتاز دانشجویان و کشور از خارج در تحصیل به شاغل ایراني

 بدون یستمس توسعه طریق از آموزش، کیفي رشد به توجه هوشمندسازی و اتوماسیون راهبردی تخصصي کمیته تشکیل 

 جویي(دانش هوشمند کارت تهیه و علمي هیأت اعضای و دانشجویان آموزشي هایفعالیت تمام اتوماسیون مجازی، دوره ایجاد) کاغذ

 ها( هتفکیک دانشکد) قانوني مراجع از الزم مجوز أخذ و تشکیالتي ساختار اصالح یقطر از ها دانشکده توسعه و بسط  

 کشور نیازهای اساس بر جدید های گرایش و ها رشته توسعه 

 تخصصي هایگروه مشارکت با جدید هایسرفصل و هابرنامه بازنگری و تدوین 

 آزمون ارزیابي ها،گروه دروني ارزیابي طرح اجرای جمله از آموزشي، امور در کیفیت ارتقای های برنامه سازی پیاده 

 ... و آموختگان دانش ارزیابي تدریس، کیفیت ارزیابي دکتری،
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 دانشگاه علمي هیأت اعضای هرم ارتقای و توسعه بر مستمر نظارت و ریزیبرنامه 

 ریدکت مشترک هایدوره ایجاد رایب پژوهشي و آموزشي مختلف مؤسسات و هادانشگاه با همکاری هاینامهتفاهم انعقاد 

 ارشد کارشناسي هایدوره تأسیس برای محروم هایدانشگاه با مشارکت و

 

  عملیاتی-اهداف اجرایی -5

 الملليو بین ایافزایش سهم تولیدات علمي دانشگاه در سطح ملي، منطقه و دستیابي، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشي 

 ی معتبر علمي با استاندارد جهانيانتشار و توسعه مجالت با نمایه ها 

 دسترسي به اطالعات و اسناد علمي 

 های علمي افزایش تعداد قطب 

 افزایش تولیدات علمي 

 ها و مراکز تحقیقاتي دانشگاهایجاد، تقویت و تعدیل پژوهشکده 

 شناسایي جایگاه و رتبه علمي دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه ها 

 ي در سطح دانشگاهتوسعه نظام ارزشیابي درون 

 افزایش کتب تالیفي اعضای هیات علمي 

 افزایش تعداد طرحهای تحقیقاتي اعضای هیات علمي 

 پردازیهای نظریهایجاد کرسي 

 باز آموزش دیدگاه تعمیق و هاورودی -آموزشي های شیوه به بخشي تنوع 

 آموزشي هایفعالیت کیفیت ارتقای 

 آموزش تمعاون حوزه سطح در انساني منابع توسعه 

 افزاری( نرم نهضت تقویت)محور دانایي جامعه توسعه سمت به آموزش گیری جهت 

 دانشگاه در آموزش نمودن گرا مأموریت. 
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 دانشگاه تهران

 

 چشم انداز دانشگاه تهران-4

 انسان نندهک تربیت ای، منطقه و ملي سطح در علمي مرزشکن فناوری، و خلق علم در ممتاز جایگاه دارای جامع، دانشگاهي

مکتب  بر مبتني بنیادی هایپژوهش و علمي بخش الهام مفاهیم توسعه در پیشرو کارآفرین، فرهیخته، آزاداندیش، مومن، هایي
 تراز در بنیانهای دانشبنگاه و التحصیالنفارغ توانمندساز و فناوری و علم کاربردی و ایتوسعه تحقیقات اسالم و ارتقاءدهنده

 است. ملي توسعه بنیان دانش الگوی به دهيشکل برای جهاني
 

 تهران دانشگاه هایمأموریت ترینمهم-2

 فناوری و آموزش، پژوهش حوزههای در که بوده الملليبین و جامع دانشگاهي کشور عالي آموزش نماد به عنوان دانشگاه این

 علوم مهندسي، و فني رفتاری، و علوم اجتماعي ، نيانسا علوم جمله از علوم همه قلمرو و دارد فعالیت بینالمللي و ملي سطح در

 مبین دین آموزشهای از بهره گیری با و داده قرار خود اولویت برنامه های در را نوین علوم و معماری و هنر کشاورزی، پایه،

 و شایسته مومن، نکارکنا و فرهیختگان اندیشمندان، اساتید، از بهره مندی با و انقالب اسالمي بنیادین های ارزش و اسالم

 .میباشد اسالمي جامعه علمي و فکری نیازهای تأمین کننده و علمي های کننده نظریه تولید متدین

 پرورش و جهت شکوفائي برابر های فرصت ایجاد به اقدام عدالت، برقراری با عالمان و علم کرامت حفظ ضمن دانشگاه این

 .شود اسالم در جهان نمونه جامع دانشگاه اولین ،است درصدد و نموده کشور فني و علمي استعدادهای

 و سربلندی را جهت نوین فناوریهای و نوآوری علم، تولید باال، علمي توان با و فرهیخته مومن، انسانهای تربیت با طرفي از

 .ریزی میکند برنامه آینده و حال زمان در اسالم جهان و اسالمي ایران بیشتر هرچه موفقیت

 اندیشمندان و الخصوص دانشگاهها علي دنیا ملل سایر اندیشمندان و دانشگاهها با تعامل و علمي مرزشکني ضمن با همچنین

 جهت و داشته ویژه اهتمام کاربردی و نوآوری علمي و فناوری بنیادین، پژوهشهای جدید، نظریه های زمینه در اسالم جهان

 با همسو های تکنولوژی و علوم توسعه جهت در علمي رقابتهایو  دانش مرزهای از گذر و حرکت به را خود بیشتر، موفقیت

 .ملزم میداند اسالمي های ارزش و اصول

 اندیشمندان، محیط پرورش را دانشگاه المللي، بین و ملي سطح در دانشگاهها سایر با جانبه همه همکاری ضمن دانشگاه این

 در اجتماعي و فردی زندگي برای اعتالی نوین فکرهای اشاعه و هم افزائي همکاری، برای مکاني و متخصصین و محققین

 .مي داند اسالم مبین دین مباني اصول و اساس بر علمي نقدپذیری و فکری اندیشي آزاد مناسب فضای

 علمي، در عرصه های متخصص و مومن نیروهای تأمین کننده کشور اجرائي مجموعه با تعامل اساس بر تهران دانشگاه همچنین

 سطوح تمامي در جامعه و کاربردی نیازهای علمي تأمین ، بنیادی تحقیقات و پژوهشها انجام با و بوده اجتماعي و دیاقتصا فني،

 .مي داند خود وظائف از را

 دانشگاه پژوهشي و علمي فعالیتهای انعکاس طریق از کشور در علمي فرهنگ توسعه -

 ، زیستي فناوری بر تاکید با دید ج ریهای و فنا گسترش و علمي نوآوری و دانش تولید برای تالش -

 اطالعات فناوری و ریزفناوری -

 ثروت تولید جهت در فناور دهای واح رشد مراکز گسترش -
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 تهران دانشگاه راهبردی اصول-9

 دانشگاه تحقیقاتي تجهیزات و امکانات گسترش و فیزیکي فضاهای توسعه ساماندهي، -

 پژوهش کیفي و کمي رشد -

 کشور خارج و داخل تحقیقاتي و علمي مراکز سایر با علمي ارتباطات تقویت -

 تحقیقاتي هایآزمایشگاه و اطالعاتي منابع ویژه به پژوهشي امکانات توسعه -

  دانشگاه استقالل تقویت و توسعه -

  دانشگاه الملليبین و ایمنطقه جایگاه ارتقاء -

 کردیعمل شاخصهای مبنای بر نظارت توسعه و دانشگاه مدیریتهای اختیارات گسترش -
 مجازی فضای متناسب توسعه -

 بهره وری افزایش -

 برنامه طول در تهران دانشگاه کالن های سیاست -1

 توسعه و تحقیق بودجه سهم افزایش  

 تکمیلي تحصیالت هایدوره دانشجویان سهم افزایش 

 پنجم برنامه در آن تثبیت و منطقه در فناوری و علمي دوم جایگاه به دستیابي  

 جامعه به مربوط بخشهای و صنعت با پژوهشي مراکز و دانشگاهها بین موثر ارتباط  

 فناوری و علم تولید در غیردولتي بخش مشارکت  

 نیاز مورد پیشرفته فناوری به دستیابي  

 انساني علوم ارتقا و تحول  

 فناوری و علمي نوآوران و نخبگان از معنوی و مادی حمایت گسترش  

 توسعهای و کاربردی ، بنیادی های افزایش پژوهش و انجام جهت الزم هیالتتس ارائه و تشویقي سیاستهای اتخاذ 

 تحقیقاتي و سازمانهای اجرایي با نهادینه ارتباط گسترش طریق از کاربردی هایپژوهش توسعه 

 دانشگاه فناوری و علم پارک و رشد مراکز توسعه و ایجاد 

 دکتری( رساله و ارشد های کارشناسي نامه پایانتکمیلي) تحصیالت دورههای تحقیقاتي پروژههای کیفي ارتقای 

 کشور اجرائي های دستگاه خارجي و و داخلي معتبر های دانشگاه با تحقیقاتي مشترک هایپروژه از حمایت 

 فرصت از استفاده افزایش بر علمي اعضای هیات ترغیب راستای در الزم تسهیالت ارائه و تشویقي هایسیاست اتخاذ-

 مطالعاتي های

 اطالع منابع و پژوهشي امکانات تجهیزات آزمایشگاهي، از برداری بهره نحوه نمودن بهینه و گسترش کردن، آمدروز-

 .رساني

 در دانشکدهای میان و گروهي همکاری میان توسعه و علمي خاص زمینههای در تحقیقاتي مؤسسات و مراکز ایجاد 

 .پژوهشي امکانات از بهینه استفاده

 و تخصصي ههای حوز اختیارات و افزایش نقش جهت در پژوهشي اجرایي امور زدایي، کزتمر و بوروکراسي کاهش 

 .اختیارات تفویض طریق از مربوط فعالیتهای پژوهشي در دانشکده و پژوهشي مراکز
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 توسعه طریق از آنان مادی و معنوی حفظ حقوق و دانشگاه پژوهشگران و محققان پژوهشي دستاوردهای از حمایت 

 .فکری مالکیت دواح ساختاری

 و توسعه طریق از خالق و مبتکر جذب دانشجویان و حمایت و دانشجویان پژوهشي علمي فعالیتهای ساختن نهادینه 

 دانشگاه علمي دانشجویي انجمنهای شبکه گسترش

 رکشو پژوهشي راهبردی و تخصصي های تقویت زمینه و ارتقاء منظور به پژوهشي عالي هایهسته اندازیراه و تقویت 

 مراکز با همکاری و مشارکت افزایش به منظور دانشگاه پژوهشي مراکز و موسسات پژوهشي کیفیت ارتقاء و توسعه 

 دانشگاه از خارج

 تولید افزایش و محققان بین و پژوهشي علمي پیوند راستای در فرادکتری تحقیقاتي های دوره از حمایت و گسترش 

 .المللي بین سطح در آوریفن و نوآوری تولید و کیفي آثار چاپ دانش،

 نیز و المللي بین ایندکس دارای در نشریات مقاالت چاپ جهت علمي هیات اعضای از حمایت و تشویق روند استمرار 

 .المللي بین های ایندکس اخذ برای الزم شرایط به کسب دانشگاه پژوهشي علمي نشریات تشویق

 

 دانشجوئی و فرهنگیسیاستهای معاونت 

 جامعه گفتمان و  اندیشه بر مبتني دانشگاهیان فرهنگ موزون و جانبه همه ارتقاء و دانشگاه در ینيد معرفت تعمیق 

 صالح

 علم کسب کنار در روح و جسم تقویت و بعدی چند انسانهای تربیت  

 دانشگاهیان در مثبت هیجان و انگیزه ایجاد و سیاسي تنش جو کاهش 

 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ماموریت بیانیه -4

های  پژوهش فناوری، و علم توسعه از طریق جهاني، جامعه و اسالمي ایران جامعه خدمت به امیرکبیر، صنعتي دانشگاه ماموریت

 .باشدکشور مي اقتصاد شکوفایي جهت در رقابتي صنعتي مزیت کسب منظور به انساني کارآفرین نیروی تربیت و نوآوری به منجر

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ندازا چشم -2

فناوری با  و علوم پیشگامان پرورش به متعهد برتر؛ پژوهشي و آموزشي هایسیستم از مندبهره امیرکبیر، صنعتي دانشگاه

 .باشد مي الملليبین و ایمنطقه سطوح باالترین

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهای ارز و اصول -9

 اجتماعي نیازهای شناخت یبرا خصوصا آن بیان و حقیقت جستجوی -

  اجتماعي نیازهای عنمودن مرتف در ایثارگری -

  عالم و علم تکریم و متقابل احترام -

  افکار تبادل و تعامل و خالق تفکر به توجه -
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  آموزشي متدهای رترین موث هکارگیری ب در التزام -

  خالقیت و نوآوری پرورش -

  دیگران ههای اید مورد در رازداری و داری امانت -

  اجتماع عمومي نیازهای برای دانش هدایا -

 کارآفریني توسعه -

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ساله بیست راهبردی اهداف -1

 آینده سال 23 در دنیا برتر دانشگاه 333 زمره در امیرکبیر صنعتي دانشگاه قرارگیری 

 آینده سال 23 در خاورمیانه منطقه صنعتي انشگاه د برترین 

 

 صنعتی امیرکبیره راهبرد های دانشگا -5

 علمي هیأت اعضای پژوهشي اعتبار طرح کامل اجرای و مقررات بازنگری و تدوین  

 دوره اتمام تا داوطلب پذیرش از فرادکتری پژوهشي دوره اجرای  

 دانشگاه ویژه پژوهشي هایطرح کار انجام تأیید و اجرا بر نظارت قرارداد، تنظیم  

 دانشگاه دکترای و ارشد کارشناسي کارشناسي، دانشجویي هایپروژه اجرای از حمایت  

 هادانشکده پژوهشي هایآزمایشگاه تجهیزاتي وضعیت بررسي و رساني خدمات بر نظارت  

 انشگاهد دانشجویان و علمي هیأت اعضاء توسط علمي مقاالت و کتاب انتشار تشویق جهت الزم مقررات اجرای و تدوین 

 مزیت دارای های حوزه )در های مشترکپروژه اخذ و معتبر هایدانشگاه اب مشترک البراتوارهای توسعه و تشکیل 

 دانشگاه( همکار و دانشگاه رقابتي

 مزیت به توجه با دیگر کشورهای در و همسایه کشورهای در پژوهشي های پروژه و آموزشي های دوره برگزاری 

 .دانشگاه تخصصي های

 علوم دیگر و انرژی و نفت بخش معدن، )بخش کشور ابتيرق صنایع متولیان با مشترک های پژوهشکده تشکیل 

 .معتبر دنیا های پژوهشکده با رقابت و ( کشور رقابتي مزیت در موجود

 پژوهشي موسسات و ها کاری دانشگاه سوابق پشتوانه به کشور، خارج و داخل صنعت نیاز مورد هایپروژه اخذ 

 .دانشگاه داخل ی پژوهشيها تیم در پژوهش توان ارتقای و مندی بهره و خارجي
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 جمع بندی شناخت محیط بیرونی در قالب فرصت ها و تهديدها    -2-5

دیگر یابي علل، تبیین روابط و تأثیر آنها بر یکاگر تجزیه و تحلیل محیط خارجي را فرایند شناسایي عوامل عمده محیطي، ریشه

ها و تهدیدهای فراروی روز آنها در آینده که منجر به ایجاد فرصتبیني روند و زمان بو بر روی ساختار و رفتار سازمان و پیش

و تحلیل  باشیم. برای تجزیهگردد، تعریف کنیم. در اینصورت برای شناسایي و تحلیل آن نیازمند متدلوژی خاصي ميسازمان مي

 PESTو  30PESTLIED, 31STEEPLE, 31SLEPT, 33PESTLE, 32STEEPLEهای متعددی از جمله محیط خارجي  روش

   ارایه شده است.

ام کنند ولي هر کدها فراهم ميهای بیان شده ابزاری برای شناخت، بخش بندی و تحلیل محیط خارجي سازماناگر چه متدلوژی

 از مزایای زیر برخوردار است: PESTهای ارایه شده، متدلوژی هایي با سایرین دارند. در بین متدلوژیاز آنها الزامات و تفاوت

 دگي استفاده در سایر تحقیقاتگستر -
 مقبولیت و محبوبیت بیشتر در بین محققین و صاحبنظران -
 سادگي و سهولت در شناخت و اجرا -

-  
، جهت تحلیل محیط خارجي دور سازمان و بنادر انتخاب شده است.  در ادامه نتایج  PEST به دالیل مذکور در فوق، متدلوژی 

 ارائه مي شود :   PESTچارچوب مدل بدست آمده از تحلیل های انجام شده در 

 محیط  دولتي، قانوني، سیاسي   P 

     محیط اقتصادیE 

   محیط اجتماعي، فرهنگيS 

 محیط فناوری T 

  

                                                           
12. Social/Demographic, Technological, Economic, Environmental, Political, Legal, Ethical 
13. Political, Economic, Sociological, Technological, Legal, Environmental 
14. Social, Legal, Economic, Political, Technological  
15. Social/Demographic, Technological, Economic, Environmental, Political, Legal, Ethical 
16. Political, Economic, Social, Technological, Legal, International, Environmental, Demographic  



 
 تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه شیراز

 

 079 

 

 

 P -محیط دولتی، قانونی، سیاسی -4

 هاالف ( فرصت

 حمایت رهبری از توسعه فعالیت های علمي کشور -

 کشور وفناوری فرهنگ علم، سطح ارتقاء به رهبری معظم مقام و اسالمي جمهوری نظام ویژه توجه -

 ایجاد معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری -

برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری و ...( از پژوهش، برنامه ریزی  استقبال مدیریت کالن کشور )مجلس، معاونت -

 و استاندارد سازی خدمات

 نهضت نرم افزاری حمایت تمام عیار مسئولین عالي مرتبه نظام از تولید علم و -

  ساله 23هدایت راهبردی سند چشم انداز  -

  اسالمي جمهوری چشم انداز سند در کشور وفناوری علم جایگاه به ویژه توجه -

 افزاری در کشورتوجه ویژه به گسترش نهضت نرم -

 رویکرد  علم و فناوری محور به اقتصاد ملي در برنامه پنجم توسعه -

 های کالن مليسیاستتوجه به اهمیت توسعه فناوری در -

 طرح نقشه جامع علمي کشور -

 های کالن کشور به نوآوری، پژوهش و فناوریتوجه در سیاست -

 راهبردهای حمایتي برنامه های توسعه ملي کشور در زمینه دانایي محوری -

 گیری توجه به پژوهش و فناوری در صنعت و ایجاد مراکز تحقیق و توسعهشکل -

براساس  دانشگاه امناء هیاتهای به مالي و تشکیالتي اداری، های عرصه در گیری تصمیم کامل اختیارات اعطای -

 چهارم برنامه قانون

 ها دانشگاه همکاری با دولتي نهای سازما توسط پژوهش انجام جهت قوانیني تصویب -

 ها( نگرش )اصالح فناوری و تحقیقات علوم، وزارت در ساختاری تغییر -

  تکمیلي تتحصیال برای تقاضا توجه قابل رشد -

  درصد 3طرح  قالب در کاربردی پژوهشهای از صنعتي مراکز و اجرایي دستگاههای حمایت -

  پژوهشي فعالیتهای انجام برای دانشجویان و علمي هیأت اعضاء نشاط افزایش -

 برتر دانشگاههای در تکمیلي تحصیالت دورههای گسترش بر مبني فناوری و تحقیقات علوم، وزارت سیاست -

  کشور در بفرد منحصر امکانات با مجهز هایایشگاهآزم وجود -

وجود مزیت های نسبي ) نظیر نفت و معدان( در کشور ، که از طریق تامین حداقل منابع مالي مورد نیاز، زمینه توسعه  -

 پژوهش و فناوری در کشور را فراهم مي آورد 

 وهشي وجود امکانات و سخت افزارهای مناسب تحقیقاتي در برخي از مراکز پژ -

 توجه دستگاه ها و سازمان های مختلف به اهمیت پژوهش و فناوری  -

 وجود ساختار اموزش عالي منسجم و با سابقه کشور  -
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 هاب ( تهدید

 تصدی بیش از حد دولت در اقتصاد -

 های ارائه شده عدم همخواني بودجه اختصاص یافته برای پژوهش و فناوری با برنامه -

 ساختارهای تخصصي نگرش اجرایي وجود دارد. در اصالح ساختار بجای ایجاد -

 پایین بودن میزان رضایت از دریافت خدمات در حوزه پزوهش و فناوری  -

 عدم تناسب نظام آموزشي کشور با نیازهای پژوهشي و فناوری -

 مناسب نبودن برنامه های دانشگاهها در حوزه پزوهش و فناوری با نیازهای کشور -

 های پژوهشي در امور اجرایيتهعدم استقبال از بکارگیری یاف -

 مهاجرت برخي از برگزیدگان المپیادها و فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر کشور -

 مغزها مهاجرت افزایش و تکمیلي تحصیالت مقاطع به ورود در برتر و نخبه دانشجویان تمایل کاهش -

  علمي هیأت اعضای پژوهشي عملکرد ارزیابي در گرایي کمي -

  کشور از خارج دانشگاههای به شایسته انساني منابع جذب و زهامغ فرار یدهپد -

 در دانشگاه نداشتن عمل استقالل و پیماني( صورت به علمي)حتي هیأت اعضاء جذب فرآیند در گرایي تمرکز -

 آنها جذب روند بودن کند و خبره اعضای پذیرش

  علمي تولیدات کیفیت به محدود توجه -

 دانش تولید به نسبت ماندگي عقب و الملليبین علمي کرسیهای در لميع هیأت اعضای نداشتن جدی حضور -

 آموزش محور بودن دانشگاه ها  -

 سطحي و شکلي بودن معیارهای ارزیابي پژوهش کشور و اتکا صرف به شاخص تعداد مقاالت  -

 پراکنده بودن فعالیت علمي کشور در موضوعات فراوان دانش -

 ت و توسعه دانشگاهها و موسسات علمي و پژوهشي غیر دولتي فقدان برنامه و ضوابط مدون جهت تقوی -

 فقدان نهاد و متولي مشخص برای سیاست گذاری پژوهش و نداشتن اولویت پژوهشي  -

 ارتباطات بین المللي ضعیف و عدم همکاری منطقه ای و بین المللي در بروندادهای علمي -

 پسادکتریعدم وجود دوره های موثر در پژوهش دانشگاهي مانند دوره  -

 عدم وجود دوره های موثر در پژوهش دانشگاهي مانند دوره پسادکتری  -

 پژوهش محور نبودن جذب و پرورش دانشجویان تحصیالت تکمیلي  -

 کمبود شبکه های علمي جهت استفاده از توان جمعي اعضای هیات علمي  -

ي ژوهشي و ضرورت حمایت قانوني و اجرایعدم ارتباط منطقي و قانوني بین مرجع ثبت اختراعات و مراکز تحقیقاتي و پ -

 از حقوق مالکیت معنوی و همچنین ضرورت تغییر روش ثبت اختراعات از اعالمي به تحقیقي در بسیاری از موارد 

 ضعف ارتباط بین کاربرد یافته های پژوهشي و رشد ارزش افزوده و کاربری نبودن پژوهش ها  -

 ین المللي و ملي پژوهشگران معادل تمام وقت عقب ماندگي عمیق در تعداد ثبت اختراعات ب -
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 E -محیط اقتصادی -2

 هاالف ( فرصت

 افزایش توانایي مالي دولت -

 گذاری بخش خصوصيامکان سرمایه -

 های بخش صنعتي و دفاعي برای پژوهش و فناوریامکانات و قابلیت -

 نیاز پنهان بخش صنعتي و رفاهي به تحقیق و توسعه -

 ولتي در توسعه پژوهش و فناوری گذاری بخش غیردسرمایه -

 وجود مراکز تحقیقات صنعتي در بخش غیردولتي -

 های دولتي و غیر دولتي های مردمي و مشارکت سازمانامکان جذب کمک -

 امکانات مالي و انساني در بخش غیردولتي -

  افزایش موسسات خصوصي و غیرانتفاعي -

 یي مالي دولت امکان افزایش اعتبارات پژوهشي کشور با توجه به توانا -

 توانمندی های پژوهشگران موجود در دانشگاهها و سایر مراکز تحقیقاتي  -

 وجود امکانات و سخت افزارهای مناسب تحقیقاتي در برخي از مراکز پژوهشي  -

 ورودی محور بودن منابع مالي پژوهشي دانشگاهي  -

 هاب ( تهدید

 تصدی زیاد دولت در عرصه اقتصاد -

 تهای غیر تولیدی و غیر پژوهشي  وجود اقتصاد مشوق فعالی -

 تر برای نخبگان علمي در خارج از کشوروجود فرصتهای شغلي مناسب -

 باال بودن ضریب ریسک در فعالیتهای نوآورانه، پژوهش و فناوری -

 پایین بودن سهم محصوالت صنایع با فناوری باال و مرتبط از کل محصوالت صنعتي -

 ی فعالیتهای مبتني بر نوآوری، پژوهش و فناوریتوسعه فعالیتهای تجاری و مونتاژی بجا -

 نوسانات درآمد عمومي کشور و نرخ باالی تورم در جامعه -

 شناخت ناکافي دانشگاهیان از نیازهای صنعت -

 شناخت و اطمینان ناکافي صنعت به توانمندی های دانشگاهیان  -

 احساس نیاز کم صنعت به تحقیق و توسعه -

  اعيافزایش موسسات خصوصي و غیرانتف -

  ساالنه گرنت اعتبار بودن ناکافي -

 اندک بودن اعتبار متوسط پروژه های پژوهشي انجام شده در دانشگاه ها  -

 موثر نبودن پژوهش در شتاب بخشیدن و درون زا شدن رشد اقتصادی -
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 S -محیط اجتماعی ، فرهنگی  -9

 هاالف ( فرصت

 امکان رشد سریع توسعه علم -

  گسترش تنوع آموزش عالي -

 نخبگان علمي ایراني داخل و خارج از کشور وجود  -

 وجود جوانان با هوش، مستعد و خالق -

 وجود فارغ التحصیالن جوان، شایسته و کارامد -

 عالقمندی به کسب تحصیالت دانشگاهي در عموم جوانان -

 وجود داوطلبان زیاد -

 های ایراني به ارزش علم و پژوهش و فناوری باور فرهنگي خانواده -

ساني جوان، تحصیلکرده، مستعد و عالقمند به یادگیری در کشور، در مقایسه با دیگر کشورهای وجود نیروی ان -

 خاورمیانه و دور 

 وجود یک نسل هیات علمي جوان، پر انرژی و تحصیلکرده ایراني در کشورهای پیشرفته صنعتي -

 هاب ( تهدید

 گرایيمدرک -

 ضعف به کارگیری یافته های پژوهش -

 اطمینان به پژوهشگران و فناوران داخليعدم خودباوری و عدم  -

 های پژوهشي در امور اجرایينبود باور جدی برای به کارگیری یافته -

 فقدان زیر ساختهای قانوني، فرهنگي و ساختاری برای حمایت از مالکیت فکری -

  آنهاعالي غیرانتفاعي و توجه ناکافي به رشد کیفي در رشد فقط کمي مؤسسات آموزش -

 اه ها و افزایش تعداد دانشجویانگسترش دانشگ -

  پایین بودن میزان رضایت از دریافت خدمات پژوهش و فناوری  -

 افزایش سطح آگاهي و انتظارات ذی نفعان -

 ای رشته پزوهشي میان  های زمینه به کافي توجه عدم - -

 غیردولتي و دولتي های دانشگاه بین هماهنگي عدم - -

 کشور رد بنیادی تحقیقات به کافي توجه عدم - -

 کشور در کاربرد و پژوهش میان مناسب ارتباط وجود عدم - -

  صنعتي مراکز و اجرای دستگاههای نیازهای از پژوهشگران نداشتن اطالع -

 کمبود نیروی محقق نسبت به جمعیت خصوصا در بخش صنعت  -

 مبتني نبودن نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری بر فعالیتهای پژوهشي  -
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 T -محیط فناوری -1

 هاف ( فرصتال

 گسترش فضای مجازی و امکان استفاده از آن در راستای تقویت پژوهش و فناوری  -

 وجود منابع علمي و مدیریتي قابل دسترس در شبکه اطالعات جهاني -

 ها در سایر کشورهاهای علمي، پژوهشي، اجرایي و سایر زمینههای سازماني در زمینهوجود تجربیات مثبت موفقیت -

 ن مباني و الگوهای علمي در انجام امور در دسترس بود -

 روند رو به رشد تغییر سطح تکنولوژی در جامعه -

 امکان بکارگیری تکنولوژی و اطالع رساني از طریق آن -

  فرصت های فن آوری در جهت ارتقا سیستم -

 امکان بکارگیری تکنولوژی و اطالع رساني از طریق آن و فرصت های فن آوری در ارزیابي بهنگام -

 د قطبها و انجمنهای علمي و ... برای استفاده فکری از آنهاوجو -

 وجود نیروهای متخصص در دانشگاهها برای بهبود شرایط مدیریتي و دسترسي به آنها -

 تاسیس و توسعه مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در کشور  -

 رونیکي گسترش امکان ارتباطات بین المللي سریع با هزینه کم از طریق شبکه های الکت -

 امکان بهره مندی از دانش محققین ایراني در خارج از کشور -

 افزایش توجه به برنامه ها و پروژه های سیاست گذاری علم و فناوری    -

 توجه به سیاستهای توسعه فناوری در برنامه پنجم  -

  حوزه علم و فناوری تدوین سند تحول راهبردی نظام علم و فناوری کشور به عنوان برنامه های بلند مدت توسعه در -

 طراحي اسناد راهبردی برای فناوری های کلیدی و اولیت دار از قبیل نانو، هوا فضا و ...  -

 توسعه دوره های سیاستگذاری علم و فناوری در برخي از دانشگاههای کشور  -

 هاب ( تهدید

 مراجع مختلف تصمیم گیری در علوم، تحقیقات و فناوری -

 عالیتهای نوآورانه و پژوهشيباال بودن ضریب ریسک در ف -

 های فناوری است.های نویني که دستیابي به آنها نیازمند زیر ساختظهور فناوری -

 عدم احساس نیاز صنعت به تحقیق و توسعه -

 المللي علیه ایران و دشواری دستیابي به فناوری چند منظورهتحریمهای بین -

 فاصله زیاد صنعت کشور با فناوری -

 وری با فرایندهانامتناسب بودن فن آ -

 سرعت تغییر فن اوری در مقایسه با وظایف اداری -

 وابستگي فرایندهای ارائه خدمات به فن آوری -
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 قوی علمي های حل راه به نیاز و جامعه در … و فرهنگي و اجتماعي ، تکنولوژیکي مشکالت شدن پیچیده -

 خارج طریق از صنعت در تکنولوژی خارج و انتقال از فني دانش گرایش به خرید -

 نقش پررنگ دولت در تامین منابع مالي توسعه فناوری و کم رنگ بودن نقش بخش خصوصي  -

 ضعف نهادهای دولتي در شکل دهي به مکانیزمهای توعه سرمایه گذاری خطر پذیریز مهای مالي -

 کمبود مکا  و سیاستي معطوف به طرف تقاضا  -

 طح ملي عدم هماهنگي در تخصیص منابع مالي پژوهش و فناوری در س -

 عدم تحقق سیاست های حمایتي و اعتباری مناسب با اهداف کمي پیش بیني شده در برنامه چهارم  -

 عدم نظام یافتگي فرآیند سیاست گذاری و نامشخص بودن تفکیک وظایف میان برخي نهادهای موجود  -

 کمبود مراکز و موسسات تخصصي سیاست پژوهشي  -

 

 

  

 

 

 

  

 



 
 تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه شیراز

 

 085 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم: 

 تژی و برنامه عملیاتیتدوین استرا
 

 فصل اول: روش شناسي تدوین استراتژی و برنامه عملیاتي
 عوامل محیط درونيارزیابي بیروني و ارزیابي عوامل محیط فصل دوم: 

 فصل سوم: تحلیل موقعیت
 تدوین استراتژیفصل چهارم: 

 فصل پنجم: تدوین برنامه عملیاتي
 هافصل ششم: برنامه عملیاتي معاونت
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 :اولفصل 

 تدوین استراتژی و برنامه عملیاتی شناسیروش
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ها و ، نحوه تدوین استراتژی(IFE( و محیط دروني)EFEبه تشریح نحوه تحلیل و ارزیابي محیط بیروني) این فصل در

 .برنامه عملیاتي پرداخته شده است

 (EFEتحلیل و ارزیابی محیط بیرونی)-4-4
 ، چهار مرحله به صورت زیر طي شده است:(EFEزیابي محیط بیروني)به منظور تحلیل و ار

 نی بر اساس بررسی اسناد باالدستیمرحله اول: استخراج عوامل محیط بیرو-4-4-4

سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاست های کلي نظام، نقشه جامع در این مرحله با بررسي اسناد باالدستي از جمله 

، برنامه توسعه پنجم، ضوابط ملي آمایش سرزمین، تحلیل ذینفعان و راهبردی علم و فناوریسند تحول علمي کشور، 

عوامل محیطي تاثیرگذار بر استراتژی های دانشگاه و برنامه راهبردی پیشنهادی دکتر فرجي دانا،  بررسي وضعیت رقبا

 سایي گردید.عامل به عنوان عوامل موثر بیروني شنا 302در این مرحله  شیراز مشخص گردید.

 

 پرسشنامه طراحیمرحله دوم: -4-4-2

تقلیل  مورد 333، تعداد عوامل به و حذف برخي عوامل مشابه پس از بازنگری مجدد عوامل شناسایي شده در مرحله قبل

ل دو این پرسشنامه برای هر عام محیط بیروني طراحي شده است. در این عوامل پرسشنامه نهایي تحلیل یافت. بر اساس

ساختار کلي این  ش مطرح شده است که بدین ترتیب میزان اهمیت و میزان تاثیر هر عامل مشخص مي گردد.پرس

 پرسشنامه به صورت زیر مي باشد.

 

 میزان اهمیت این عامل

 در تحقق راهبردهای آموزشي و پژوهشي دانشگاه شیراز

 عوامل

 محیط بیروني 

 شدت و نوع تاثیر این عامل

 وزشي و پژوهشي دانشگاه شیرازبر تحقق راهبردهای آم

 -1 -1 -3 -2 -3 3 +3 +2 +3 +1 +1 3. عامل 3 اهمیتبي□ اهمیتکم□ متوسط□ مهم□ بسیارمهم□

     .....            

     .....            

             333. عامل 333     
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 مرحله سوم: نظرسنجی از خبرگان-4-4-9

امه بین خبرگان توزیع شده و از آنها خواسته شد تا نظر خود را در مورد هر عامل در پس از تدوین پرسشنامه، پرسشن

در تحلیل محیط بیروني استفاده  نفر 31از نظرات  پس از جمع آوری پرسشنامه هادر نهایت پرسشنامه مشخص سازند. 

 گردید.

 

 مرحله چهارم: ارزیابی و تحلیل محیط بیرونی-4-4-1

رم افزار اکسـل گردیده و عاملهای های تکمیل شده توسط خبرگان وارد نپرسشنامه  طریق از داده های جمع آوری شده

 محیط بیروني مورد ارزیابي و تحلیل قرار گرفته است. یافته های حاصل از این ارزیابي در فصل دوم ارائه شده است.

 

 (IFE)درونیتحلیل و ارزیابی محیط -4-2
 :گرفته است صورتمطابق زیر  چهار مرحله طي ارزیابي محیط دروني

 .بررسی وضعیت موجود و نظر خبرگانمرحله اول: استخراج عوامل محیط درونی بر اساس -4-2-4

محیطي  عوامل استفاده از بررسي وضعیت موجود و همچنین به استناد مطالعات انجام شده و نظر خبرگاندر این مرحله با 

عامل به عنوان عوامل موثر دروني  313شیراز مشخص گردید. در این مرحله دروني تاثیرگذار بر استراتژی های دانشگاه 

 شناسایي گردید.

 

 مرحله دوم: طراحی پرسشنامه-4-2-2

مورد تقلیل 321پس از بازنگری مجدد عوامل شناسایي شده در مرحله قبل و حذف برخي عوامل مشابه، تعداد عوامل به 

تحلیل محیط دروني طراحي شده است. در این پرسشنامه برای هر عامل دو یافت. بر اساس این عوامل پرسشنامه نهایي 

هر عامل مشخص مي گردد. ساختار کلي این  وضعیت موجودپرسش مطرح شده است که بدین ترتیب میزان اهمیت و 

 پرسشنامه به صورت زیر مي باشد.
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 میزان اهمیت این عامل

 در تحقق راهبردهای دانشگاه شیراز

 عامل

 ونيمحیط در 

 وضعیت موجود دانشگاه شیراز

 ضعف  قوت

 -1 -1 -3 -2 -3 نمیدانم +3 +2 +3 +1 +1 3. عامل3 اهمیتبي□ اهمیتکم□ متوسط□ مهم□ بسیارمهم□

     .....            

     .....            

. عامل 321     

321 

           

 

 مرحله سوم: نظرسنجی از خبرگان-4-2-9

ن پرسشنامه، پرسشنامه بین خبرگان توزیع شده و از آنها خواسته شد تا نظر خود را در مورد هر عامل در پس از تدوی

نفر در تحلیل محیط دروني استفاده  31پرسشنامه مشخص سازند. در نهایت پس از جمع آوری پرسشنامه ها از نظرات 

 گردید.

 

 مرحله چهارم: ارزیابی و تحلیل محیط درونی-4-2-1

ای جمع آوری شده از طریق پرسشنامه های تکمیل شده توسط خبرگان وارد نرم افزار اکسـل گردیده و عاملهای داده ه

 محیط دروني مورد ارزیابي و تحلیل قرار گرفته است. یافته های حاصل از این ارزیابي در فصل دوم ارائه شده است.

 

 تحلیل موقعیت-4-9
ل گیرد. بدین منظور از ماتریس ارزیابي عواماصلي حرکت سازمان انجام ميگیری تحلیل موقعیت به منظور تعیین جهت

-شود. بدین منظور از ماتریس ارزیابي عوامل درونيهای غالب سازمان استفاده ميدروني و بیروني برای تعیین استراتژی

 است. فصل سوم ارائه شده ( استفاده مي گردد. نتایج حاصل از تحلیل موقعیت استراتژیک دانشگاه شیراز درIEبیروني)
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 تدوین استراتژی-4-1
 ا(هها و ضعفدروني )قوتمحیط ها و تهدیدها( و عوامل )فرصت بیروني عوامل محیطشناسایي و اولویت بندی  پس از 

-استراتژی گونه استراتژی ارائه کرد: 1توان بیروني)تحلیل موقعیت( به طور کلي مي-و با توجه به ماتریس عوامل دروني

گونه فوق،  1. به منظور تدوین استراتژیهای WTهای و استراتژی STهای ، استراتژیWOهای ، استراتژیSOای ه

 (S)نقاط قوتمحیط دروني) در بر دارنده عوامل اصلياز این ماتریس چهارخانه شود. ای استفاده ميخانه 3از یک ماتریس 

دهند و یک ها را نشان ميچهارخانه نیز استراتژی. ،باشدمي ((T)و تهدیدها (O)هافرصت(( و محیط بیروني)W)و ضعف

 WT,ST,WO,SOهای ها هستند دارای عنواندهنده استراتژیای که نشاناست. چهارخانه )سفید(خانه خالي

ها به ( این خانهT,O,W,Sهای ای که دارای عامل اصلي هستند )یعني خانهباشند و پس از تکمیل شدن چهارخانهمي

 ارائه شده است. چهارمیافته های این بخش در فصل آیند. د ميوجو

 

 تدوین برنامه عملیاتی-4-5
رای گردد. بر این اساس بمي های پیشنهادی ارائهسازی استراتژیبرنامه های عملیاتي و بهبود جهت پیاده بخشدر این 

اتي های عملیعیین گردیده و اقدامات و برنامهگذاری در آینده تجهت ارزیابي وضع موجود و هدفیي هر استراتژی معیارها

یافته های این بخش در  های مطرح شده اجرا گردد، تعیین شده است.که الزم است جهت تحقق استراتژی جهت بهبود

 فصل پنجم ارائه شده است.

 

 هاتدوین برنامه عملیاتی معاونت-4-6
ل پنجم، شاخصها و برنامه عملیاتي به تفکیک هر معاونت در این بخش بر اساس استراتژیها و برنامه های عملیاتي فص

 آورده شده است.
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 :دومفصل 

 (EFE)بیرونیارزیابی عوامل محیط 

 و

 (IFEعوامل محیط درونی)ارزیابی 
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 (EFE)بیرونیارزیابی عوامل محیط -2-4

این  ت به امتیازدهي و ارزیابيشناسایي شدهالزم اس بیرونيبه منظور تعیین اولویت توجه به هر یک از عوامل 

بدین منظور از خبرگان خواسته شده است تا نظرات خود همانگونه که در قسمت قبل اشاره گردید عوامل پرداخته شود. 

در قالب پرسشنامه تحلیل محیط شاخصها این  شدت و تاثیر هر یک ازرا پیرامون میزان اهمیت هر شاخص و همچنین 

 خص سازند:و به صورت زیر مش بیروني

: برای تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخصهای محیط خارجي در تحقق راهبردهای آموزشي میزان اهمیت

و پژوهشي دانشگاه شیراز از خبرگان خواسته شده است تا نظر خود را در قالب گزینه های بسیار مهم، مهم، متوسط، کم 

به ترتیب به  3و  2، 3، 1، 1رزیابي شاخصها، مقادیر عددی اهمیت و بي اهمیت مشخص سازند. به منظور امتیازدهي و ا

 گزینه های فوق اختصاص داده شده است.

وع تاثیر ، شدت و نبیرونيبه منظور تعیین رتبه دانشگاه شیراز در هر یک از شاخصهای محیط  :میزان تاثیر

ه ست. بدین منظور از خبرگان خواستاین شاخصها بر تحقق راهبردهای آموزشي و پژوهشي دانشگاه شیراز سنجیده شده ا

( مشخص -1(، )-1، ...، )3+(،...، 1+(، )1شده است تا نظر خود را پیرامون شدت و نوع تاثیر شاخصها در قالب گزینه های )

سازند. عالمت مثبت به معنای این است که شاخص مورد نظر برای دانشگاه شیراز یک فرصت محسوب مي شود  در 

+( به معنای این است 1ي مبین تهدیدات پیش روی دانشگاه شیراز خواهد بود. بر این اساس مقدار)حالي که عالمت منف

که دانشگاه شیراز مي تواند از شاخص مورد نظر به عنوان یک فرصت به میزان خیلي زیاد استفاده نماید. هم چنین 

شیراز در تحقق راهبردهای آموزشي و  ( بیانگر این است که شاخص مورد نظر یک تهدید جدی برای دانشگاه-1مقدار)

پژوهشي است. به طور کلي هر چه قدر مطلق امتیاز اده شده بیشتر باشد به معنای شدت و تاثیر بیشتر شاخص مورد نظر 

 فرصتها و تهدیدات است. راست و عالمت در نظر گرفته شده بیانگ

یزان م در میزان اهمیت ضرب اه شیراز از حاصلها و تهدیدهای محیطي دانشگبندی فرصتبه منظور تعیین و اولویت

امتیازات  ابتدا الزم استبر اساس مدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید،  ه است. الزم به ذکر است کهاستفاده گردیدتاثیر 

گردد( و سپس  3کلیه شاخصها برابر  اهمیت میزان اهمیت به صورت نرماالیز شده محاسبه شود)یعني مجموع امتیاز

یازات میزان اهمیت نرماالیز شده در میزان تاثیر ضرب گردد تا امتیاز نهایي هر شاخص برای اولویت بندی فرصتها و امت

 تهدیدات تعیین گردد.
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متوسط امتیازات تخصیص داده شده به اهمیت و شدت تاثیر هر یک از شاخصها پس از میانگین گیری از نظرات 

شاخصهایي که امتیاز نهایي آنها مثبت باشد به معنای این است که ( 3)دولدر جخبرگان به صورت جدول زیر مي باشد.

شاخص مورد نظر به عنوان یک فرصت در نظر گرفته مي شود و در صورتي که عالمت امتیاز نهایي منفي باشد به معنای 

 تهدیدات است.

 بیرونیعوامل محیط  ارزیابی: 4جدول

 میزان  عوامل

 اهمیت

 اهمیتمیزان 

 (نرماالیز)

وضعیت 

 موجود

 امتیاز 

 نهایی

 0.0375452- 4.38235- 0.0085674 4.441176 احساس نیاز صنعت به تحقیق و توسعه

 0.0290162- 4.05882- 0.0071489 3.705882 ارتباط منطقي و قانوني بین مرجع ثبت اختراعات و مراکز تحقیقاتي و پژوهشي 

 0.0343129 4.058824 0.0084539 4.382353 نیکي ارتباطات بین المللي از طریق شبکه های الکترو

 0.0212933- 3.41176- 0.0062411 3.235294 ارتباطات بین المللي و همکاری منطقه ای و بین المللي در بروندادهای علمي

استقبال مدیریت کالن کشور )مجلس، معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست 

 جمهوری و ...( از پژوهش

3.911765 0.0075461 3.941176 0.0297405 

 0.0287826- 4.52941- 0.0063546 3.294118 اطالع پژوهشگران از نیازهای دستگاههای اجرایي و مراکز صنعتي 

 0.0334084- 3.82353- 0.0087376 4.529412 ها های پژوهشي انجام شده در دانشگاهاعتبار پروژه

 0.0356646- 4.02941- 0.0088511 4.588235 اعتبار گرنت ساالنه 

 0.0337655 3.941176 0.0085674 4.441176 اعتبارات پژوهشي کشور با توجه به توانایي مالي دولت 

 0.0342695 4 0.0085674 4.441176 اعتبارات مربوط به امور دانشجویي و فرهنگي

 0.0341026 3.852941 0.0088511 4.588235 اعضای هیأت علمي متعهد و نخبه

 0.0234326- 3.5- 0.006695 3.470588 مشوق فعالیتهای غیرتولیدی و غیرپژوهشي  اقتصاد 

 0.0358114 4.264706 0.0083972 4.352941 امکانات و سخت افزارهای مناسب تحقیقاتي در برخي از مراکز پژوهشي 

 0.0294769 4.058824 0.0072624 3.764706 های بخش صنعتي و دفاعي برای پژوهش و فناوریامکانات و قابلیت

 0.0357447 4.117647 0.0086809 4.5 های آموزش و پژوهش برای تأمین نیازهای کشوراولویت

 0.0360184 4.176471 0.0086241 4.470588 ایجاد معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

 0.0356646 4.029412 0.0088511 4.588235 های مجهز با امکانات منحصر بفرد آزمایشگاه

 0.0312457- 3.64706- 0.0085674 4.441176 آموزش محور بودن دانشگاه ها 

آموزشهای مرتبط با فناوریهای نو شامل ریزفناوری و فناوریهای زیستي، اطالعات 

 ایو ارتباطات، زیست محیطي، هوافضا و هسته

4.411765 0.0085106 4.117647 0.0350438 

 0.0137305- 2- 0.0068652 3.558824 ي در امور اجرایيهای پژوهشباور به کارگیری یافته

 0.0264831 4.058824 0.0065248 3.382353 های ایراني نسبت به علم و پژوهش و فناوری باور فرهنگي خانواده
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برنامه و ضوابط تقویت و توسعه دانشگاهها و موسسات علمي و پژوهشي غیر 

 دولتي 

4.470588 0.0086241 -4 -0.0344965 

 0.0156195- 2.35294- 0.0066383 3.441176 برنامه های دانشگاهها در حوزه آموزش و پژوهش و فناوری و نیازهای کشور

 0.0340642 4.029412 0.0084539 4.382353 هاریزی برای تغییر میزان نقش دانشگاهبرنامه

 0.0299491 4.029412 0.0074326 3.852941 بکارگیری تکنولوژی و اطالع رساني از طریق آن

 0.035436 4.029412 0.0087943 4.558824 بکار گیری فناوریها و روشهای جدید آموزشي

 0.0291765- 4.14706- 0.0070355 3.647059 های پژوهشي در امور اجرایيبکارگیری یافته

 0.0178473- 2.02941- 0.0087943 4.558824 بودجه اختصاص یافته برای پژوهش و فناوری 

 0.0282353 4.147059 0.0068085 3.529412 های علمي، پژوهشي و اجرایي در سایر کشورهاتجربیات سازماني در زمینه

 0.0118081- 1.79412- 0.0065816 3.411765 المللي علیه ایران و دشواری دستیابي به فناوری چند منظورهتحریمهای بین

هداف کمي پیش بیني شده در تحقق سیاستهای حمایتي و اعتباری مناسب با ا

 برنامه چهارم 

3.264706 0.0062979 -0.79412 -0.0050013 

 0.0309454- 3.58824- 0.0086241 4.470588 تصدی دولت در اقتصاد

های دولتي با همکاری تصویب قوانیني جهت انجام پژوهش توسط سازمان

 دانشگاه ها

3.823529 0.0073759 4 0.0295035 

 0.0251915- 4- 0.0062979 3.264706 تراعات بین المللي و ملي پژوهشگران تعداد ثبت اخ

 0.0148102- 2.08824- 0.0070922 3.676471 تعداد دانشجویان

 0.0329362 3.794118 0.0086809 4.5 تعریف، شناسایي، هدایت، پرورش، جذب و بکارگیری استعدادهای درخشان

 0.0300943 3.735294 0.0080567 4.176471 نوان مرکزی با عملکرد فرامليتغییر نقش و عملکرد شهر  شیراز به ع

 0.030635 4.029412 0.0076028 3.941176 تغییر ساختاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )اصالح نگرش ها(

 0.0274043 4.058824 0.0067518 3.5 تغییر سطح تکنولوژی در جامعه

 0.034363 3.882353 0.0088511 4.588235 تقاضا برای تحصیالت تکمیلي 

 0.0047876- 0.55882- 0.0085674 4.441176 تمایل دانشجویان نخبه و برتر در ورود به مقاطع تحصیالت تکمیلي

 0.0227785- 2.67647- 0.0085106 4.411765 تمرکزگرایي در فرآیند جذب اعضاء هیأت علمي

 0.0126158- 1.85294- 0.0068085 3.529412 تناسب فن آوری و  فرایندها

 0.0331514 3.794118 0.0087376 4.529412 تنوع آموزش عالي 

 0.0292966 3.882353 0.0075461 3.911765 توانایي مالي دولت

 0.0317497 3.705882 0.0085674 4.441176 توانمندی های پژوهشگران 

 0.0273192- 4.5- 0.0060709 3.147059 توجه به تحقیقات بنیادی در کشور

 0.0306383- 4.5- 0.0068085 3.529412 توجه به زمینه های پژوهشي میان رشته ای

ای و با تکیه بر قابلیتها و توسعه آموزش متناسب با نیازهای ملي و منطقه

 استعدادهای بومي 

4.058824 0.0078298 3.970588 0.0310889 

 0.0362954 4.264706 0.0085106 4.411765 توسعه علم
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 0.0264431 3.352941 0.0078865 4.088235 های کالن مليتوسعه فناوری درسیاست

 0.0342695 4 0.0085674 4.441176 توسعه مراکز دانشجویي از جمله انجمهای علمي

 0.0240801 3.264706 0.0073759 3.823529 جایگاه علم وفناوری کشور در سند چشم انداز جمهوری اسالمي 

 0.0327209- 4.47059- 0.0073191 3.794118 پرورش دانشجویان تحصیالت تکمیلي به شیوه پژوهش محورجذب و 

 0.0272057 4.029412 0.0067518 3.5 جوانان با هوش، مستعد و خالق و عالقمند به کسب تحصیالت دانشگاهي 

 0.0214468- 2.47059- 0.0086809 4.5 المللي و تولید دانشحضور اعضای هیأت علمي در کرسیهای علمي بین

حمایت دستگاههای اجرایي و مراکز صنعتي از پژوهشهای کاربردی در قالب طرح 

 درصد 3

4 0.0077163 3.941176 0.0304113 

 0.0375202 4.294118 0.0087376 4.529412 حمایت رهبری از توسعه فعالیت های علمي کشور

 0.0143679- 2.05882- 0.0069787 3.617647 از خارجخرید دانش فني از خارج و انتقال تکنولوژی 

 0.0132165- 1.94118- 0.0068085 3.529412 خودباوری و اطمینان به پژوهشگران و فناوران داخلي

 0.0317063- 4.47059- 0.0070922 3.676471 دوره های موثر در پژوهش دانشگاهي مانند دوره پسادکتری 

 0.0348836 3.941176 0.0088511 4.588235 فناوری در دانشگاههای کشورگذاری علم و های سیاستدوره

 0.025577 3.441176 0.0074326 3.852941 راهبردهای توسعه ملي کشور در زمینه دانایي محوری

 0.0126908- 1.91176- 0.0066383 3.441176 عالي غیرانتفاعي رشد فقط کمي مؤسسات آموزش

 0.0330096 3.852941 0.0085674 4.441176 يروحیه  ابتکار و کارآفرین

 0.0132165- 2.11765- 0.0062411 3.235294 زیرساختهای قانوني، فرهنگي و ساختاری مالکیت فکری

 0.0356946 4.058824 0.0087943 4.558824 ساختار آموزش عالي کشور 

 0.0140709- 2- 0.0070355 3.647059 سرعت تغییر فناوری در مقایسه با وظایف اداری

 0.0297372 3.882353 0.0076596 3.970588 گذاری بخش خصوصيسرمایه

 0.0301877 3.941176 0.0076596 3.970588 گذاری بخش غیردولتي در توسعه پژوهش و فناوری سرمایه

 0.0197881- 2.88235- 0.0068652 3.558824 سطح آگاهي و انتظارات ذی نفعان

 0.0340175 3.970588 0.0085674 4.441176 علم و فناوری کشور  سند تحول راهبردی نظام

 0.0192841- 3.14706- 0.0061277 3.176471 سهم محصوالت صنایع با فناوری باال و مرتبط

در  های تحصیالت تکمیليسیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبني بر دوره

 دانشگاههای برتر

4.529412 0.0087376 4.029412 0.0352073 

 0.0356312 4 0.0089078 4.617647 سیاستهای فناوری در برنامه پنجم 

 0.0276029- 4.08824- 0.0067518 3.5 شبکه های علمي جهت استفاده از توان جمعي اعضای هیات علمي 

 0.0329412 4.147059 0.0079433 4.117647 گیری توجه به پژوهش و فناوری در صنعت و ایجاد مراکز تحقیق و توسعهشکل

 0.0305815- 4.52941- 0.0067518 3.5 شناخت دانشگاهیان از نیازهای صنعت

 0.0293617- 4.5- 0.0065248 3.382353 شناخت و اطمینان صنعت به توانمندی های دانشگاهیان 

 0.0209261- 3.35294- 0.0062411 3.235294 ضریب ریسک در فعالیتهای نوآورانه و  پژوهش

 0.0129696- 1.97059- 0.0065816 3.411765 سک در فعالیتهای نوآورانه و پژوهشيضریب ری
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 0.0241502 3.176471 0.0076028 3.941176 طرح نقشه جامع علمي کشور

 0.0255152 4.088235 0.0062411 3.235294 ، فرهنگي و علمي شهر شیرازظرفیتهای اجتماعي

 0.0134168- 1.97059- 0.0068085 3.529412 های فناوری است.نها نیازمند زیر ساختهای نویني که دستیابي به آظهور فناوری

 0.0121485- 1.91176- 0.0063546 3.294118 فاصله صنعت کشور با فناوری

 0.0284706- 4.14706- 0.0068652 3.558824 فرصتهای شغلي برای نخبگان علمي در خارج از کشور

 0.0321068 3.823529 0.0083972 4.352941 از آن در راستای آموزش، پژوهش و فناوریفضای مجازی و امکان استفاده 

 0.0030638- 0.35294- 0.0086809 4.5 فعالیت علمي کشور و موضوعات فراوان دانش

 0.0292783 4.264706 0.0068652 3.558824 قابلیتهای فن آوری در جهت ارتقا سیستم 

 0.0264831 4.058824 0.0065248 3.382353 قطبها و انجمنهای علمي 

 0.035436 4.029412 0.0087943 4.558824 کارآفریني و نوآوری

 0.0299574 3.882353 0.0077163 4 های دولتي و غیر دولتي های مردمي و مشارکت سازمانکمک

 0.0063829- 0.73529- 0.0086809 4.5 کمي گرایي در ارزیابي عملکرد آموزشي و پژوهشي اعضای هیأت علمي 

 0.009053- 1.02941- 0.0087943 4.558824 کیفیت تولیدات علمي 

 0.0347935 4.088235 0.0085106 4.411765 محتوای آموزش در کلیه سطوح تحصیلي

 0.0382912- 4.52941- 0.0084539 4.382353 گرایيمدرک

 0.0288962- 4.58824- 0.0062979 3.264706 مراجع مختلف تصمیم گیری در علوم، تحقیقات و فناوری

 0.0313208 4.029412 0.0077731 4.029412 مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در کشور 

 0.0060525- 0.91176- 0.0066383 3.441176 مراکز و موسسات تخصصي سیاست پژوهشي 

 0.0367893 4.294118 0.0085674 4.441176 ایمراکز بین رشته

 0.0324038 4.294118 0.0075461 3.911765 ي ) نظیر نفت و معادن( در کشورمزیت های نسب

 0.0140709- 2- 0.0070355 3.647059 مشکالت تکنولوژیکي، اجتماعي و فرهنگي در جامعه

 0.0259791 4.088235 0.0063546 3.294118 منابع علمي قابل دسترس در شبکه اطالعات جهاني

 0.0123888- 1.88235- 0.0065816 3.411765 گاهمنابع مالي پایدار در دانش

 0.0325724 3.852941 0.0084539 4.382353 الملليهای بینای و همکاریمناسبات منطقه

 0.0380342- 4.35294- 0.0087376 4.529412 مهاجرت برخي از برگزیدگان المپیادها و فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر کشور

 0.0074193- 1.11765- 0.0066383 3.441176 ریافت خدمات آموزشي و پژوهشيمیزان رضایت از د

 0.012776- 1.94118- 0.0065816 3.411765 میزان رضایت از دریافت خدمات پژوهش و فناوری  

 0.0386884 4.235294 0.0091348 4.735294 نخبگان علمي ایراني داخل و خارج از کشور 

 0.0304381- 4.47059- 0.0068085 3.529412 خصوصا در بخش صنعت نسبت نیروی محقق به جمعیت 

 0.0261627 3.941176 0.0066383 3.441176 ي پژوهش-نشاط اعضاء هیأت علمي و دانشجویان برای انجام فعالیتهای آموزشي

 0.0352073 4.029412 0.0087376 4.529412 نظام آموزش الکترونیک و زیرساختهای فناوری اطالعات 

 0.012791- 2.14706- 0.0059574 3.088235 نظام آموزشي کشور و نیازهای پژوهشي و فناوری

 0.0337922 3.970588 0.0085106 4.411765 نظام پذیرش دانشجو به ویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلي

 0.0351773 4 0.0087943 4.558824 نظام راتبه )بورس( تحصیلي دانشجویان مستعد



 
 تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه شیراز

 

 097 

 

 

 0.036 4.147059 0.0086809 4.5 معنوی در کشورنظام مالکیت 

 0.0081352- 1.14706- 0.0070922 3.676471 نظام یافتگي فرآیند سیاستگذاری و تفکیک وظایف میان برخي نهادهای موجود 

 0.0071256- 1.02941- 0.006922 3.588235 نقش بخش خصوصي در تامین منابع مالي توسعه فناوری 

 0.0352774 4.117647 0.0085674 4.441176 ردازی علمينوآوری و نظریه پ

 0.0223946- 3.23529- 0.006922 3.588235 نوسانات درآمد عمومي کشور و نرخ تورم در جامعه

 0.024297- 3.82353- 0.0063546 3.294118 نهاد و متولي مشخص برای سیاست گذاری پژوهش و نداشتن اولویت پژوهشي 

 0.0265532 3.441176 0.0077163 4 کشور افزاری درنهضت نرم

کرده، مستعد و عالقمند به یادگیری در کشور، در نیروی انساني جوان، تحصیل

 مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه و دور 

3.529412 0.0068085 4.176471 0.0284355 

 0.036272 4.205882 0.0086241 4.470588 نیاز پنهان بخش صنعتي به تحقیق و توسعه

 0.033567 3.970588 0.0084539 4.382353 نیاز صنعت به تحقیق و توسعه

 0.0261327 3.970588 0.0065816 3.411765 نیروهای متخصص در دانشگاهها 

 0.013864- 1.97059- 0.0070355 3.647059 وابستگي فرایندهای ارائه خدمات به فن آوری

 0.0342428 3.970588 0.0086241 4.470588 وجدان کاری در بین اساتید و دانشجویان

 0.0338356 4.029412 0.0083972 4.352941 ورودی محور بودن منابع مالي پژوهشي دانشگاهي 

 0.0071256- 1.02941- 0.006922 3.588235 هماهنگي در تخصیص منابع مالي پژوهش و فناوری در سطح ملي 

 0.026433 3.882353 0.0068085 3.529412 اني هیات علمي جوان، پر انرژی و تحصیلکرده ایر

 1.0562754   1 518.382355 مجموع 
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 فرصتها و تهدیدات به صورت زیر خواهد بود. محیط بیروني به تفکیک عواملترین مهمبر اساس جدول فوق، 

 فرصتها:

 فرصتها کد

O1 نخبگان علمي ایراني داخل و خارج از کشور 

O2 عه فعالیت های علمي کشورحمایت رهبری از توس 

O3 ایمراکز بین رشته 

O4 توسعه علم 

O5 نیاز پنهان بخش صنعتي به تحقیق و توسعه 

O6 ایجاد معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری 

O7 نظام مالکیت معنوی در کشور 

O8 امکانات و سخت افزارهای مناسب تحقیقاتي در برخي از مراکز پژوهشي 

O9 آموزش و پژوهش برای تأمین نیازهای کشورهای اولویت 

O10 ساختار آموزش عالي کشور 

O11 های مجهز با امکانات منحصر بفردآزمایشگاه 

O12 سیاستهای فناوری در برنامه پنجم 

O13 کارآفریني و نوآوری 

O14 بکار گیری فناوریها و روشهای جدید آموزشي 

O15 نوآوری و نظریه پردازی علمي 

O16 ام آموزش الکترونیک و زیرساختهای فناوری اطالعاتنظ 

O17 های تحصیالت تکمیلي در دانشگاههای برترسیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبني بر دوره 

O18 نظام راتبه )بورس( تحصیلي دانشجویان مستعد 

O19  آموزشهای مرتبط با فناوریهای نو 
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O20 وری در دانشگاههای کشورگذاری علم و فناهای سیاستدوره 

O21 محتوای آموزش در کلیه سطوح تحصیلي 

O22 تقاضا برای تحصیالت تکمیلي 

O23 ارتباطات بین المللي از طریق شبکه های الکترونیکي 

O24 توسعه مراکز دانشجویي از جمله انجمهای علمي 

O25 اعتبارات مربوط به امور دانشجویي و فرهنگي 

O26 بین اساتید و دانشجویان وجدان کاری در 

O27 اعضای هیأت علمي متعهد و نخبه 

O28 هاریزی برای تغییر میزان نقش دانشگاهبرنامه 

O29 سند تحول راهبردی نظام علم و فناوری کشور 

O30 ورودی محور بودن منابع مالي پژوهشي دانشگاهي 

O31 نظام پذیرش دانشجو به ویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلي 

O32 اعتبارات پژوهشي کشور با توجه به توانایي مالي دولت 

O33 نیاز صنعت به تحقیق و توسعه 

O34 تنوع آموزش عالي 

O35 روحیه  ابتکار و کارآفریني 

O36 گیری توجه به پژوهش و فناوری در صنعت و ایجاد مراکز تحقیق و توسعهشکل 

O37 گیری استعدادهای درخشانتعریف، شناسایي، هدایت، پرورش، جذب و بکار 

O38 الملليهای بینای و همکاریمناسبات منطقه 

O39 مزیت های نسبي ) نظیر نفت و معادن( در کشور 

O40 فضای مجازی و امکان استفاده از آن در راستای آموزش، پژوهش و فناوری 
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 تهدیدات:

 تهدیدات کد

T1 گرایيمدرک 

T2 پیادها و فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر کشورمهاجرت برخي از برگزیدگان الم 

T3 احساس نیاز صنعت به تحقیق و توسعه 

T4  اعتبار گرنت ساالنه 

T5  برنامه و ضوابط تقویت و توسعه دانشگاهها و موسسات علمي و پژوهشي غیر دولتي 

T6 ها های پژوهشي انجام شده در دانشگاهاعتبار پروژه 

T7 نشجویان تحصیالت تکمیلي به شیوه پژوهش محورجذب و پرورش دا 

T8  دوره های موثر در پژوهش دانشگاهي مانند دوره پسادکتری 

T9  آموزش محور بودن دانشگاه ها 

T10 تصدی دولت در اقتصاد 

T11 توجه به زمینه های پژوهشي میان رشته ای 

T12 شناخت دانشگاهیان از نیازهای صنعت 

T13 ق به جمعیت خصوصا در بخش صنعت نسبت نیروی محق 

T14  شناخت و اطمینان صنعت به توانمندی های دانشگاهیان 

T15 های پژوهشي در امور اجرایيبکارگیری یافته 

T16  ارتباط منطقي و قانوني بین مرجع ثبت اختراعات و مراکز تحقیقاتي و پژوهشي 

T17 وریمراجع مختلف تصمیم گیری در علوم، تحقیقات و فنا 

T18  اطالع پژوهشگران از نیازهای دستگاههای اجرایي و مراکز صنعتي 

T19 فرصتهای شغلي برای نخبگان علمي در خارج از کشور 

T20  شبکه های علمي جهت استفاده از توان جمعي اعضای هیات علمي 
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T21 توجه به تحقیقات بنیادی در کشور 

T22 پژوهشگران  تعداد ثبت اختراعات بین المللي و ملي 

T23  نهاد و متولي مشخص برای سیاست گذاری پژوهش و نداشتن اولویت پژوهشي 

T24   اقتصاد مشوق فعالیتهای غیرتولیدی و غیرپژوهشي 

T25 تمرکزگرایي در فرآیند جذب اعضاء هیأت علمي 

T26 نوسانات درآمد عمومي کشور و نرخ تورم در جامعه 

T27 المللي و تولید دانشر کرسیهای علمي بینحضور اعضای هیأت علمي د 

T28 ارتباطات بین المللي و همکاری منطقه ای و بین المللي در بروندادهای علمي 

T29 ضریب ریسک در فعالیتهای نوآورانه و  پژوهش 

T30 سطح آگاهي و انتظارات ذی نفعان 

T31 سهم محصوالت صنایع با فناوری باال و مرتبط 

T32 اص یافته برای پژوهش و فناوری بودجه اختص 

T33 برنامه های دانشگاهها در حوزه آموزش و پژوهش و فناوری و نیازهای کشور 

T34 تعداد دانشجویان 

T35 خرید دانش فني از خارج و انتقال تکنولوژی از خارج 

T36 مشکالت تکنولوژیکي، اجتماعي و فرهنگي در جامعه 

T37 سه با وظایف اداریسرعت تغییر فناوری در مقای 

T38 وابستگي فرایندهای ارائه خدمات به فن آوری 

T39 های پژوهشي در امور اجرایيباور به کارگیری یافته 

T40 های فناوری است.های نویني که دستیابي به آنها نیازمند زیر ساختظهور فناوری 
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است. با توجه به اینکه  310/3صتها و تهدیدات( برابر تحلیل محیط خارجي نشان مي دهد که امتیاز کل عوامل خارجي)فر

مثبت است این نتیجه حاصل مي شود که به طور کلي فرصتهای پیش روی دانشگاه شیراز برای  راین امتیاز یک مقدا

تحقیق راهبردهای آموزشي و پژوهشي بیش از تهدیدات است و با تکیه بر نقاط قوت خود مي تواند از این فرصتها در 

استفاده نماید. هرچند که مقدار نه چندان زیاد خود  ارتقای عملکرد دانشگاه برای تحقیق بخشیدن به راهبردهای جهت

( نشان مي دهد که نباید از تهدیدات پیش روی 1( در مقایسه با مقدار حداکثر ممکن)310/3امتیاز کل عوامل خارجي)

 دانشگاه شیراز نیز غافل شد.

 مشخص مي گردد. (3نمودار) شیراز از نظر تحلیل محیط بیروني به صورتبنابراین جایگاه دانشگاه 

 

 

 : موقعیت دانشگاه شیراز در ارزیابی تحلیل محیط بیرونی4نمودار
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 (IFE)درونی ارزیابی عوامل محیط-2-2
 است به امتیازدهي و ارزیابي اینالزم  شناسایي شده دروني به منظور تعیین اولویت توجه به هر یک از عوامل

بدین منظور از خبرگان خواسته شده است تا نظرات خود همانگونه که در قسمت قبل اشاره گردید عوامل پرداخته شود. 

در قالب شاخصها در دانشگاه شیراز این  وضعیت موجود هر یک ازرا پیرامون میزان اهمیت هر شاخص و همچنین 

 و به صورت زیر مشخص سازند: يدرونپرسشنامه تحلیل محیط 

در تحقق راهبردهای آموزشي  دروني : برای تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخصهای محیطمیزان اهمیت

و پژوهشي دانشگاه شیراز از خبرگان خواسته شده است تا نظر خود را در قالب گزینه های بسیار مهم، مهم، متوسط، کم 

به ترتیب به  3و  2، 3، 1، 1نظور امتیازدهي و ارزیابي شاخصها، مقادیر عددی اهمیت و بي اهمیت مشخص سازند. به م

 گزینه های فوق اختصاص داده شده است.

ع ، شدت و نودرونيبه منظور تعیین رتبه دانشگاه شیراز در هر یک از شاخصهای محیط  :وضعیت موجود

یراز سنجیده شده است. بدین منظور از خبرگان تاثیر این شاخصها بر تحقق راهبردهای آموزشي و پژوهشي دانشگاه ش

-1، ...، )دانمنمي+(،...، 1+(، )1خواسته شده است تا نظر خود را پیرامون شدت و نوع تاثیر شاخصها در قالب گزینه های )

 نقطه قوت( مشخص سازند. عالمت مثبت به معنای این است که شاخص مورد نظر برای دانشگاه شیراز یک -1(، )

پیش روی دانشگاه شیراز خواهد بود. بر این اساس  نقاط ضعفمي شود در حالي که عالمت منفي مبین محسوب 

یلي به میزان خ نقطه قوت+( به معنای این است که دانشگاه شیراز مي تواند از شاخص مورد نظر به عنوان یک 1مقدار)

جدی برای دانشگاه شیراز  نقطه ضعفرد نظر یک ( بیانگر این است که شاخص مو-1زیاد استفاده نماید. هم چنین مقدار)

 اده شده بیشتر باشد به معنای شدتددر تحقق راهبردهای آموزشي و پژوهشي است. به طور کلي هر چه قدر مطلق امتیاز 

 است. رنقاط قوت و ضعفو تاثیر بیشتر شاخص مورد نظر است و عالمت در نظر گرفته شده بیانگ

میزان  ر دمیزان اهمیت ضرب محیطي دانشگاه شیراز از حاصل نقاط قوت و نقاط ضعفدی بنبه منظور تعیین و اولویت

ه است. الزم به ذکر است که ابتدا الزم است امتیازات میزان اهمیت به صورت نرماالیز شده محاسبه استفاده گردیدتاثیر 

امتیاز یزان اهمیت نرماالیز شده در گردد( و سپس امتیازات م 3شود)یعني مجموع امتیاز اهمیت کلیه شاخصها برابر 

 ضرب گردد تا امتیاز نهایي هر شاخص برای اولویت بندی نقاط قوت و ضعف تعیین گردد.وضعیت موجود 
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هر یک از شاخصها پس از میانگین گیری از  وضعیت موجودمتوسط امتیازات تخصیص داده شده به اهمیت و 

ول زیر شاخصهایي که امتیاز نهایي آنها مثبت باشد به معنای این در جدمي باشد.( 2)نظرات خبرگان به صورت جدول

است که شاخص مورد نظر به عنوان یک نقطه قوت در نظر گرفته مي شود و در صورتي که عالمت امتیاز نهایي منفي 

 باشد به معنای نقاط ضعف است.

 ارزیابی عوامل محیط درونی: 2جدول

میزان  هاشاخص

 اهمیت

 اهمیتمیزان 

 (االیزنرم)

وضعیت 

 موجود

 امتیاز نهایی

 3.25 اجرای طرحهای مشترک بین دانشگاهي
0.006453 

-2.5 -0.01613 

 4.18 اجرای کامل و به موقع اهداف و  برنامه های دانشگاه
0.0083 

-2.85714 -0.02371 

 4.125 اختیارات متناسب با مسئولیتها
0.008191 

0.875 0.007167 

 4.5 ارتباط اساتید با صنعت 
0.008935 

-1.875 -0.01675 

 3.875 ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتي
0.007694 

-1.375 -0.01058 

 4.125 ارتباط با مجامع علمي داخلي و بین المللي
0.008191 

-1 -0.00819 

 4.44 هاارتباط بخش ها  با صنعت در جهت کاربردی کردن پایان نامه
0.008816 

-2.125 -0.01873 

 4.68 تباط دانشجویان با صنعت ار
0.009293 

-2.75 -0.02556 

 4.25 ای عملکرد کارکنانارزیابي دوره 
0.008439 

-2.5 -0.0211 

 4.285714 ارزیابي و پایش دوره ای اهداف و برنامه های دانشگاه
0.00851 

-1.57143 -0.01337 

 4 اعتبار علمي و به روز بودن پایان نامه ها
0.007943 

2.25 0.017871 

 4 انجمن های علمي 
0.007943 

-2.85714 -0.02269 

 3.875 انطباق تشکیالت مصوب و  وضع موجود 
0.007694 

-0.5 -0.00385 

 3.875 آشنایي اعضای هیات علمي و دانشجویان با اصول پژوهش و استفاده از نتایج آن
0.007694 

0.714286 0.005496 

 4.5 ن  با قوانین و مقرراتآشنایي اعضای هیات علمي و کارکنا
0.008935 

-0.625 -0.00558 

 4.375 آشنایي دانشجویان با قوانین و مقررات
0.008687 

-0.875 -0.0076 

 4.28 برنامه های علمي فرهنگي
0.008499 

-2.5 -0.02125 

 4.47 بودجه تخصیص یافته به تشکل های دانشجویي
0.008876 

-2.325 -0.02064 

 3.75 نین و مقرراتبه روز بودن قوا
0.007446 

-0.375 -0.00279 

 4.5 ایپایبندی به اخالق حرفه
0.008935 

-0.125 -0.00112 

 4.1 پراکندگي واحد های دانشگاه
0.008141 

-3.25 -0.02646 

 3.2 تبادل استاد با سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالي 
0.006354 

-3.25 -0.02065 

 3.6 نشگاهها و مراکز آموزش عالي تبادل دانشجو با سایر دا
0.007148 

-2.5 -0.01787 

 4.25 تسهیالت امور عمومي و اداری)سرویس رفت و آمد، رایانه، تجهیزات اداری(
0.008439 

-2.57143 -0.0217 

 3.85 تسهیالت دانشجویي وام مسکن تحصیلي شهریه /امورتغذیه
0.007645 

-2.75 -0.02102 

 4.32 اه داشجویيتسهیالت رفاهي و خوابگ
0.008578 

-3.25 -0.02788 

 4.125 تسهیالت و امکانات ورزشي دانشجویان
0.008191 

-2.875 -0.02355 

 4.125 تصویر ذهني از دانشگاه  شیراز در جامعه
0.008191 

2 0.016382 
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 4.5 تعداد اعضای هیات علمي آموزشي
0.008935 

-0.28571 -0.00255 

 4 ژوهشيتعداد اعضای هیات علمي پ
0.007943 

-2 -0.01589 

 4.45 های مذهبي فرهنگيتعداد انجمن
0.008836 

-2.42 -0.02138 

 4.28 تعداد پستهای غیرهیات علمي
0.008499 

-2.5 -0.02125 

 3.989 تعداد پستهای هیات علمي
0.007921 

-2.625 -0.02079 

 3.875 تعداد دانشجویان در مقاطع تحصیلي مختلف 
0.007694 

0.875 0.006733 

 3.5 تعداد دوره های آموزشي مشترک بین المللي منجر به مدرک
0.00695 

-1.375 -0.00956 

 4 های متصل به اینترنت )دراختیار دانشجویان(تعداد رایانه
0.007943 

-0.125 -0.00099 

 3.375 های مرتبط با علوم اسالمي در دانشگاه تعداد رشته
0.006702 

-0.75 -0.00503 

 4.61 عداد کل بازدیدهای علمي برگزار شدهت
0.009154 

-2.5 -0.02288 

 3.5 های دایر در دانشگاه  تعداد کل رشته
0.00695 

1.25 0.008687 

 3.75 تعداد نیروی انساني در مشاغل غیر حاکمیتي 
0.007446 

-2.5 -0.01862 

 4.5 تفویض اختیار به دانشکده ها و بخش ها 
0.008935 

0.25 0.002234 

 4.428571 تناسب اهداف و برنامه ها با ظرفیتها و شرایط محیطي
0.008794 

-0.5 -0.0044 

 4 ها و مراکز تحقیقاتيها و کارگاهتناسب آزمایشگاه
0.007943 

-2.85714 -0.02269 

 4.25 تناسب تحصیالت و تجربه کارکنان با شغل
0.008439 

-0.5 -0.00422 

 3.375 م فعالیتهای آنتناسب تعداد کارکنان با حج
0.006702 

-1 -0.0067 

 4 تناسب، سادگي و شفافیت قوانین و مقررات 
0.007943 

0.375 0.002978 

 3.75 تنوع دوره های بین رشته ای و جدید
0.007446 

-0.5 -0.00372 

 4 تنوع دوره های تحصیالت تکمیلي
0.007943 

1.125 0.008935 

 4.21 ان خارجي توانایي دانشگاه در جذب دانشجوی
0.00836 

-2.375 -0.01985 

 4.125 توجه به کار تیمي 
0.008191 

-1.875 -0.01536 

 4 ای توجه به همکاری بین بخشي و بین رشته
0.007943 

-1.375 -0.01092 

 4 ها و بخشهاتوزیع مناسب اعتبارات بین دانشکده
0.007943 

-0.875 -0.00695 

 4 های آموزشيهیات علمي نسبت به فعالیت های پروهشي اعضایحجم برنامه
0.007943 

0.75 0.005957 

 3.625 حجم فعالیتهای اجرایي اعضای هیات علمي 
0.007198 

-0.625 -0.0045 

 4 حقوق و  بیمه کارکنان
0.007943 

-2.28571 -0.01815 

 4.61 درآمد اختصاصي دانشگاه  
0.009154 

-2.85714 -0.02615 

 4.2 پژوهش و تجاری سازی  درآمدهای حاصل از
0.00834 

-2.875 -0.02398 

 4.5 درصد انجام مکانیزه امور رفاهي 
0.008935 

-2.85714 -0.02553 

 4.32 دسترسي به بانکها و پایگاههای اطالعاتي علمي 
0.008578 

-2.28571 -0.01961 

 4.714286 دستیابي به اهداف و برنامه های دانشگاه
0.009361 

-1.28571 -0.01204 

 4.125 رضایت مشتریان خدمات پژوهشي از کیفیت خدمات
0.008191 

-0.5 -0.0041 

 3.875 روند گردش کار ) بروکراسي اداری ( در دانشگاه 
0.007694 

-1.75 -0.01347 

 4.25 زیرساخت های اطالعاتي و ارتباطي
0.008439 

-1.125 -0.00949 

 3.875 یالت تکمیليسرانه فضای اتاق کار برای دانشجویان تحص
0.007694 

-2.125 -0.01635 

 4.375 سرانه فضای کارگاه، آزمایشگاه، مزرعه و کالس درس
0.008687 

-1.25 -0.01086 

 4.125 سیستم اطالع رساني در سطح دانشگاه و واحدها
0.008191 

-1 -0.00819 

 3.625 شرایط  قطبهای علمي 
0.007198 

-0.42857 -0.00308 
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 4.15 ی سازی یافته های تحقیقاتيشرایط تجار
0.00824 

-2.57143 -0.02119 

 3.5 شرایط چاپ و نشر
0.00695 

-1.28571 -0.00894 

 4.125 شرایط و کیفیت مقاالت چاپ شده
0.008191 

0.75 0.006143 

 4 شفاف بودن ارزشهای سازماني و پایبندی به آنها 
0.007943 

1.125 0.008935 

 4.125 و مقرراتضمانت اجرایي قوانین 
0.008191 

0.125 0.001024 

 3.75 طرح کارایي دانشگاه
0.007446 

-0.75 -0.00558 

 4 عملکرد قطب های علمي دانشگاهي
0.007943 

0.375 0.002978 

 3.75 عملکرد مرکز کارآفریني دانشگاه
0.007446 

0.875 0.006515 

 4.125 فرایند ارتقا  اعضای هیات علمي 
0.008191 

1.25 0.010238 

 3.5 فرایند ارتقا  کارکنان 
0.00695 

-1.25 -0.00869 

 4.625 فرایند انگیزش اعضای هیات علمي 
0.009184 

-1.875 -0.01722 

 4.25 فرایند انگیزش کارکنان 
0.008439 

-2.625 -0.02215 

 4 فرایند آموزش و توانمند سازی  اعضای هیات علمي 
0.007943 

0.375 0.002978 

 4 د آموزش و توانمند سازی  کارکنان فراین
0.007943 

-1.5 -0.01191 

 4.625 فرایند جذب اعضای هیات علمي 
0.009184 

-0.375 -0.00344 

 3.875 فرایند جذب کارکنان 
0.007694 

-0.625 -0.00481 

 4 هافرهنگ انتشار، توزیع و تسهیم یافته
0.007943 

0.375 0.002978 

 4.375 فضای خالقیت و نوآورری
0.008687 

-1.25 -0.01086 

 4 فضای فیزیکي و کالبدی دانشگاه 
0.007943 

-1.875 -0.01489 

 3.875 کیفیت طرحهای پژوهشي انجام شده
0.007694 

0.875 0.006733 

 3.625 کیفیت مجالت تخصصي
0.007198 

1.25 0.008997 

 4 کیفیت و خدمات کتابخانه ای
0.007943 

-1 -0.00794 

 4 محتوای کتب تالیفي و ترجمه ای کیفیت و
0.007943 

0.375 0.002978 

 3.75 کیفیت همایش های برگزار شده در دانشگاه
0.007446 

0.875 0.006515 

 4.3 کانونهای فرهنگي، هنری و اجتماعي در دانشگاه  
0.008538 

-2.57143 -0.02196 

 4 مساجد و نمازخانه
0.007943 

-2.71429 -0.02156 

 3.75 ودن فرایندهامستند ب
0.007446 

0.75 0.005585 

مشارکت فعال کارکنان و اعضای هیات علمي در تدوین و بازنگری اهداف و 
 برنامه های دانشگاه

4.142857 0.008226 -0.85714 -0.00705 

 4 مشخص بودن  شاخص های کلیدی عملکرد 
0.007943 

-1.375 -0.01092 

 3.875 تهامشخص و مدون بودن وظایف و مسئولی
0.007694 

1.875 0.014427 

 4.857143 معین بودن اهداف و برنامه های دانشگاه
0.009645 

1.142857 0.011022 

 4.125 مکانیزم دریافت و پرداخت درآمدهای حاصل از قراردادها
0.008191 

-1.5 -0.01229 

 4.19 مکانیزه کردن خدمات اداری و مالي 
0.00832 

-2.125 -0.01768 

 3.716 نیزه کردن بایگاني اسناد مکا
0.007379 

-2.375 -0.01752 

 3 میانگین سنوات دانشجویان 
0.005957 

0.75 0.004468 

 4.25 میزان اعتبارات هزینه شده در فعالیتهای علمي فرهنگي
0.008439 

-2.625 -0.02215 

 4 میزان انجام پروژه های تحقیقاتي در سطح بین المللي
0.007943 

-1.375 -0.01092 

 3.82 میزان آگاهي کارکنان و اعضای هیات علمي از اهداف و برنامه های دانشگاه
0.007585 

-2.71429 -0.02059 
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 3.75 میزان برخورداری از پایان نامه های تحصیالت تکمیلي برتر 
0.007446 

0.375 0.002792 

 3.75 میزان توجه به تحقیقات بنیادی و نظری
0.007446 

1.375 0.010238 

 2.75 میزان دانشجویان محروم از تحصیل 
0.005461 

1.285714 0.007021 

 3.978 نرم افزار یکپارچه اداری ومالي  
0.007899 

-2.71429 -0.02144 

 4.5 نسبت اعضای هیات علمي به دانشجویان 
0.008935 

-1 -0.00894 

 3.5 نسبت کارکنان به اعضای هیات علمي 
0.00695 

-1.125 -0.00782 

 4.41 نشریات دانشجویي 
0.008757 

-2.375 -0.0208 

 3.375 نظام جبران خدمات  پژوهشي اعضای هیات علمي
0.006702 

-0.25 -0.00168 

 4.25 وبالگ و وبگاه زیر مجموعه معاونت فرهنگي
0.008439 

-2.5 -0.0211 

 4.125 وجود تشکیالت و واحدهای ساختار یافته و منسجم 
0.008191 

1.75 0.014334 

 4.39 وضعیت استخدام نیروی انساني
0.008717 

-3.25 -0.02833 

 3.8 وضعیت امکانات رفاهي دانشگاه
0.007545 

-2.5 -0.01886 

 4 وضعیت پرداختي به اعضای هیات علمي 
0.007943 

-0.875 -0.00695 

 3.375 های دانشجویي وضعیت تشکل
0.006702 

0.125 0.000838 

 4.5 ختصاصي دانشگاه وضعیت درآمدهای ا
0.008935 

-0.875 -0.00782 

 3.375 وضعیت رضایت  دانشجویان از وام های دانشجویي
0.006702 

0.125 0.000838 

 3.5 وضعیت و تعداد جلسات عمومي رئیس دانشگاه با دانشجویان
0.00695 

-1.125 -0.00782 

 4.25 همسویي فرایندها با استراتژیهای دانشگاه
0.008439 

-0.57143 -0.00482 

 0.00235- 0.28571- 0.008226 4.142857 همسویي فعالیتهای آموزشي، پژوهشي و دانشجویي با  اهداف و برنامه های دانشگاه

 4.25 همکاری با سایر دانشگاههای داخلي و خارجي
0.008439 

-2.5 -0.0211 

 1.08709-   1 503.614 مجموع 

 

 مل محیط دروني به تفکیک نقاط قوت و ضعف به صورت زیر خواهد بود.ترین عوابر اساس جدول فوق، مهم
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 نقاط قوت:

 نقاط قوت کد

S1 اعتبار علمي و به روز بودن پایان نامه ها 

S2 تصویر ذهني از دانشگاه  شیراز در جامعه 

S3 مشخص و مدون بودن وظایف و مسئولیتها 

S4 م وجود تشکیالت و واحدهای ساختار یافته و منسج 

S5 معین بودن اهداف و برنامه های دانشگاه 

S6  فرایند ارتقا  اعضای هیات علمي 

S7 میزان توجه به تحقیقات بنیادی و نظری 

S8 کیفیت مجالت تخصصي 

S9  شفاف بودن ارزشهای سازماني و پایبندی به آنها 

S10 تنوع دوره های تحصیالت تکمیلي 

S11 انشگاه  های دایر در دتعداد کل رشته 

S12 اختیارات متناسب با مسئولیتها 

S13  میزان دانشجویان محروم از تحصیل 

S14 کیفیت طرحهای پژوهشي انجام شده 

S15  تعداد دانشجویان در مقاطع تحصیلي مختلف 

S16 کیفیت همایش های برگزار شده در دانشگاه 

S17 عملکرد مرکز کارآفریني دانشگاه 

S18  مقاالت چاپ شدهشرایط و کیفیت 

S19 حجم برنامه های  پروهشي اعضای هیات علمي نسبت به فعالیتهای آموزشي 

S20 مستند بودن فرایندها 
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S21 آشنایي اعضای هیات علمي و دانشجویان با اصول پژوهش و استفاده از نتایج آن 

S22  میانگین سنوات دانشجویان 

S23 یات علمي فرایند آموزش و توانمند سازی  اعضای ه 

S24 سادگي و شفافیت قوانین و مقررات ، تناسب 

S25 هافرهنگ انتشار، توزیع و تسهیم یافته 

S26 کیفیت و محتوای کتب تالیفي و ترجمه ای 

S27 عملکرد قطب های علمي دانشگاهي 

S28  میزان برخورداری از پایان نامه های تحصیالت تکمیلي برتر 

S29 شکده ها و بخش ها تفویض اختیار به دان 

S30 ضمانت اجرایي قوانین و مقررات 

S31 وضعیت رضایت  دانشجویان از وام های دانشجویي 

S32 های دانشجویي وضعیت تشکل 
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 نقاط ضعف:

 نقاط ضعف کد

W1 وضعیت استخدام نیروی انساني 

W2 تسهیالت رفاهي و خوابگاه داشجویي 

W3 پراکندگي واحد های دانشگاه 

W4   درآمد اختصاصي دانشگاه 

W5  ارتباط دانشجویان با صنعت 

W6  درصد انجام مکانیزه امور رفاهي 

W7  درآمدهای حاصل از پژوهش و تجاری سازی 

W8 اجرای کامل و به موقع اهداف و  برنامه های دانشگاه 

W9 تسهیالت و امکانات ورزشي دانشجویان 

W10 ر شدهتعداد کل بازدیدهای علمي برگزا 

W11 ها و مراکز تحقیقاتيها و کارگاهتناسب آزمایشگاه 

W12  انجمن های علمي 

W13  فرایند انگیزش کارکنان 

W14 میزان اعتبارات هزینه شده در فعالیتهای علمي فرهنگي 

W15  کانونهای فرهنگي، هنری و اجتماعي در دانشگاه 

W16  رایانه، تجهیزات اداری( -آمد تسهیالت امور عمومي و اداری)سرویس رفت و 

W17 مساجد و نمازخانه 

W18   نرم افزار یکپارچه اداری ومالي 

W19 های مذهبي فرهنگيتعداد انجمن 

W20 برنامه های علمي فرهنگي 
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W21 تعداد پستهای غیرهیات علمي 

W22 شرایط تجاری سازی یافته های تحقیقاتي 

W23 لي و خارجيهمکاری با سایر دانشگاههای داخ 

W24 وبالگ و وبگاه زیر مجموعه معاونت فرهنگي 

W25  ای عملکرد کارکنانارزیابي دوره 

W26 تسهیالت دانشجویي وام مسکن تحصیلي شهریه /امورتغذیه 

W27  نشریات دانشجویي 

W28 تعداد پستهای هیات علمي 

W29  تبادل استاد با سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالي 

W30  بودجه تخصیص یافته به تشکل های دانشجویي 

W31 میزان آگاهي کارکنان و اعضای هیات علمي از اهداف و برنامه های دانشگاه 

W32  توانایي دانشگاه در جذب دانشجویان خارجي 

W33  دسترسي به بانکها و پایگاههای اطالعاتي علمي 

W34 وضعیت امکانات رفاهي دانشگاه 

W35 ها  با صنعت در جهت کاربردی کردن پایان نامه ها ارتباط بخش 

W36 تعداد نیروی انساني در مشاغل غیر حاکمیتي 

W37 حقوق و  بیمه کارکنان 

W38  تبادل دانشجو با سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالي 

W39 مکانیزه کردن خدمات اداری و مالي 

W40  مکانیزه کردن بایگاني اسناد 
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است. با توجه به اینکه  -314/3دروني نشان مي دهد که امتیاز کل عوامل دروني )نقاط قوت و ضعف( برابر  تحلیل محیط

شود که به طور کلي نقاط ضعف دانشگاه شیراز برای تحقیق منفي است این نتیجه حاصل مي این امتیاز یک مقدار

 بیش از نقاط قوت آن است.  ی خودراهبردها

 مشخص مي گردد. (2نمودار)ه شیراز از نظر تحلیل محیط دروني به صورت بنابراین جایگاه دانشگا

 

 
 : موقعیت دانشگاه شیراز در ارزیابی تحلیل محیط درونی2نمودار
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 فصل سوم:

 تحلیل موقعیت
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ابي گیرد. بدین منظور از ماتریس ارزیگیری اصلي حرکت سازمان انجام ميتحلیل موقعیت به منظور تعیین جهت

 ر این اساس در ادامه به تشریح این. بشودهای غالب سازمان استفاده ميعوامل دروني و بیروني برای تعیین استراتژی

 .ماتریس پرداخته مي شود

 ( IEبیرونی)-ماتریس ارزیابی عوامل درونی-9-4

 بیروني-عوامل دروني در ماتریس تشکیل شده است.ای چهارخانهماتریس از یک  بیروني-ماتریس ارزیابي عوامل دروني

بیانگر قوت  +(1)تا  (3از صفر)دهنده ضعف داخلي و نشان (3صفر) تا (-1)از  نهایي بر روی محور افقيامتیاز ای، چهارخانه

از د برای سازمان و بیانگر تهدی (3صفر)تا  (-1)از  بر روی محور عمودی نهایيامتیاز سازمان است. به همین ترتیب 

 بیانگر فرصت برای سازمان است. +( 1( تا )3صفر)

 نشان داده شده است.( 3نمودار) ای درچهارخانه بیروني-عوامل دروني ماتریسطرح کلي 

 

  بیرونی-: ماتریس عوامل درونی9نمودار

                                                           
   منبع؛ دیوید کاستراتژی برنامه ریزیبر اساس مدل: 

 David, F. R. (2004). Strategic Management: Concepts and Cases. Prentice Hall; 10th edition.  ؛ 
 .34، ص(1)2 ایران، مدیریت علوم سازماني، فصلنامه فرهنگ و تجاری ستراتژیا با انساني منابع استراتژی کردن هماهنگ(، 3310اعرابي، سیدمحمد و مقدم، علیرضا)
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م استراتژیک خاصي دارد. برای ای، مفاهیچهارخانه (IEدروني و بیروني)های ماتریس قرار گرفتن در هر یک از خانه

هم از نظر محیط داخلي و هم ها گیرند، اعتقاد بر آن است که موقعیت این سازمان( قرار مي3هایي که در خانه )سازمان

 عالي است و بهتر است استراتژی تهاجمي را مدنظر قرار دهند. از لحاظ محیط خارجي 

ها در محیط خارجي ند حاکي از آن است که موقعیت این سازمانگیر( قرار مي2هایي که در خانه)وضعیت سازمان

-حافظهها استراتژی مبسیار خوب و عالي است ولي از نظر محیط داخلي وضع خوبي ندارند و استراتژی مناسب این سازمان

 کارانه است. 

ي عالي ولي از نظر گیرند حاکي از آن است که از نظر محیط داخل( قرار مي3هایي که در خانه )وضعیت سازمان

  است. محیط خارجي وضع مناسبي ندارند و استراتژی مناسب برای آنها استراتژی رقابتي

گیرند حاکي از آن است که هم در محیط خارجي و هم در محیط ( قرار مي1هایي که در خانه )وضعیت سازمان

 انتخاب نماید. را يخارجي در وضعیت خوبي قرار ندارند و سازمان باید جهت استراتژیک تدافع

 

 تحلیل موقعیت استراتژیک دانشگاه شیراز-9-2
موقعیت استراتژیک دانشگاه شیراز  ،(3مطابق با جدول) ت محاسبه شده برای محیط دروني و محیط بیرونيابر اساس امتیاز

 خواهد بود.( 1نمودار)مطابق با 

 

 : امتیازات محاسبه شده برای محیط درونی و محیط بیرونی9جدول

 امتیاز نهایی تحلیل محیطی

 -314/3 (IFEارزیابي محیط دروني)

 +310/3 (EFEارزیابي محیط بیروني)
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  : موقعیت استراتژیک دانشگاه شیراز1نمودار

 

دان کارانه است و این بهمانگونه که از نمودار فوق مشخص است موقعیت استراتژیک دانشگاه شیراز، موقعیت محافظه

ز ای باشد که دانشگاه شیراز بتواند با بهره گیری امي بایست به گونهتراتژی های غالب دانشگاه شیراز معناست که اس

 . و آنها را کاهش دهد های محیطي در دسترس بر نقاط ضعف دروني خود فائق آیدفرصت
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 فصل چهارم:

 تدوین استراتژی
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 نهاگ1هایین استراتژیای تدوخانه 3ماتریستشریح ساختار -1-4
ها( شناسایي و ها و ضعفدروني )قوتمحیط ها و تهدیدها( و عوامل )فرصت بیروني پس از اینکه عوامل محیط

عیت( به بیروني)تحلیل موق-. با توجه به ماتریس عوامل درونيرسدها فرا ميزمان پیشنهاد استراتژیگردید بندی اولویت

-و استراتژی STهای ، استراتژیWOهای ، استراتژیSOهای استراتژی ژی ارائه کرد:گونه استرات 1توان طور کلي مي

 .WTهای 

در جهت بهره برداری از نقاط قوت های خارجي کوشد از فرصتسازمان مي)موقعیت تهاجمي( SOدر استراتژی 

داخلي  توانند با استفاده از نقاط قوتدهند سازمانشان در موقعیتي قرار گیرد که بنماید. همه مدیران ترجیح ميخود استفاده 

 برداری نمایند. از رویدادها و روندهای خارجي بهره

های موجود در برداری از فرصتاین است که سازمان با بهرهکارانه( )موقعیت محافظهWOهای هدف استراتژی

د های بسیار مناسبي وجود داربکوشد نقاط ضعف داخلي را بهبود بخشد. گاهي در خارج از سازمان فرصت بیرونيمحیط 

 برداری نماید. ها بهرهتواند از این فرصتولي سازمان به سبب داشتن ضعف داخلي نمي

خود اثرات ناشي از  دروني کوشند با استفاده از نقاط قوتمي)موقعیت رقابتي( سازمانها STهای در استراتژی

 را از بین ببرد.  را کاهش دهند یا آنها بیرونيتهدیدهای موجود در محیط 

نقاط ضعف )موقعیت تدافعي( این است که سازمانها تالش مي کنند ضمن کاهش WTهای استراتژی هدف از

 .بیروني پرهیز کنندمحیط آمیز تهدیدهای خود از موقعیتداخلي 

از این چهارخانه شود. استفاده مي( 1مطابق با نمودار)ای خانه 3گونه فوق، از یک ماتریس  1به منظور تدوین استراتژیهای 

(( T)و تهدیدها (O)هافرصت(( و محیط بیروني)W)و ضعف (S)نقاط قوتمحیط دروني) در بر دارنده عوامل اصليماتریس 

ها اتژیدهنده استرای که نشاناست. چهارخانه )سفید(دهند و یک خانه خاليها را نشان ميچهارخانه نیز استراتژی. ،باشدمي

ای که دارای عامل اصلي باشند و پس از تکمیل شدن چهارخانهمي WT,ST,WO,SOهای انهستند دارای عنو

 آیند. ها به وجود مي( این خانهT,O,W,Sهای هستند )یعني خانه
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 (W)نقاط ضعف

W1 

W2 

W3 

. 

. 

 (S)نقاط قوت

S1 

S2 

S3 

. 

. 

 

 WOهای استراتژی

 

ها نقاط ضعف با بهره جستن از فرصت

 د.را از بین ببری

 SOهای استراتژی

 

با بهره جستن از نقاط قوت در صدد         

 ها برآییدبرداری از فرصتبهره

 (O)هافرصت

O1 

O2 

O3 

. 

. 

 WTهای استراتژی

 

نقاط ضعف را کاهش دهید و از 

 .تهدیدها پرهیز کنید

 STهای استراتژی

 

برای احتراز از تهدیدها از نقاط قوت 

 استفاده کنید.

 (T)تهدیدها 

T1 

T2 

T3 

. 

. 

 ای تدوین استراتژیخانه 3: ماتریس 5نمودار

 

بایست در راستای هدف کالن و در جهت تحقق اهداف استراتژیک دانشگاه شیراز باشد ها ميبا توجه به اینکه استراتژی

ویي، ، دانشجيپژوهشي، آموزش های مختلفلذا ابتدا به تبیین هدف کالن و اهداف استراتژیک دانشگاه شیراز در حوزه

 شود.پرداخته مي مالي و اداری
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 تدوین استراتژی -1-2
به منظور دستیابي به اهداف استراتژیک دانشگاه شیراز و با توجه به تحلیل موقعیت و تعیین موقعیت استراتژیک 

بر این اساس در باشد.  WOهای های غالب مي بایست استراتژیکارانه برای دانشگاه شیراز، بنابراین استراتژیمحافظه

نقاط  به برو غل ها )محیط بیروني( برای کاهشپیشنهادی سعي شده است با بهره گیری از فرصتهای استراتژیبیشتر 

 ضعف )محیط دروني( استفاده گردد.

 هر استراتژی به تفکیک در ادامه ارائه مي شود. SWOTبر این اساس استراتژیهای پیشنهادی به همراه جدول 

 

 مرتبط با  SWOTل جدو: 1جدول

 ایجاد و توسعه شهرت و برتری دانشگاه شیراز در سطح بین المللی استراتژی
O 

 نخبگان علمي ایراني داخل و خارج از کشور

 نوآوری و نظریه پردازی علمي

 

W 

 تبادل استاد با سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالي

 تبادل دانشجو با سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالي

 مکاری با سایر دانشگاههای داخلي و خارجيه

 ایجاد و توسعه شهرت و برتری دانشگاه شیراز در سطح بین المللي

T 

مهاجرت برخي از برگزیدگان المپیادها و فارغ التحصیالن 

 دانشگاه های معتبر کشور

S 

 تصویر ذهني از دانشگاه  شیراز در جامعه
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 آموزشی و پژوهشی دانشگاه بازنگری نظام جامع استراتژی مرتبط با SWOTجدول :5جدول

S 

 حمایت رهبری از توسعه فعالیت های علمي کشور

 سیاستهای فناوری در برنامه پنجم 

 

W 

 شرایط تجاری سازی یافته های تحقیقاتي

ارتباط بخش ها  با صنعت در جهت کاربردی کردن پایان 

 نامه ها

 ارتباط دانشجویان با صنعت 

 آموزشي و پژوهشي دانشگاه گری نظام جامعبازن

T 

 گرایيمدرک

 احساس نیاز صنعت به تحقیق و توسعه

 ها های پژوهشي انجام شده در دانشگاهاعتبار پروژه

 آموزش محور بودن دانشگاه ها 

 

S 

 اعتبار علمي و به روز بودن پایان نامه ها

 میزان توجه به تحقیقات بنیادی و نظری

 تحصیالت تکمیليتنوع دوره های 

 های دایر در دانشگاه  تعداد کل رشته

 

 

 مرتبط با  SWOTجدول :6جدول

 تقویت و توسعه مشارکت و همکاری در جوامع داخلی و خارجی استراتژی
O 

 ایمراکز بین رشته

 توسعه علم

 

W 

 تبادل استاد با سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالي 

 و خارجي همکاری با سایر دانشگاههای داخلي

 تبادل دانشجو با سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالي

 توانایي دانشگاه در جذب دانشجویان خارجي 
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 تقویت و توسعه مشارکت و همکاری در جوامع داخلي و خارجي

T 

برنامه و ضوابط تقویت و توسعه دانشگاهها و موسسات علمي 

 و پژوهشي غیر دولتي 

S 

 راز در جامعهتصویر ذهني از دانشگاه  شی

 

 ترویج فرهنگ تنوع گرایی مرتبط با استراتژی SWOTجدول :7جدول

O 

 توسعه علم

 سیاستهای فناوری در برنامه پنجم 

 

W 

 درآمدهای حاصل از پژوهش و تجاری سازی 

 ارتباط دانشجویان با صنعت 

 ارتباط بخش ها  با صنعت در جهت کاربردی کردن پایان نامه ها

 گرایي ترویج فرهنگ تنوع

T 

 گرایيمدرک

 اعتبار گرنت ساالنه 

جذب و پرورش دانشجویان تحصیالت تکمیلي به شیوه 

 پژوهش محور

 دوره های موثر در پژوهش دانشگاهي مانند دوره پسادکتری 

 آموزش محور بودن دانشگاه ها 

S 

 اعتبار علمي و به روز بودن پایان نامه ها

 میزان توجه به تحقیقات بنیادی و نظری

 کیفیت مجالت تخصصي

 تنوع دوره های تحصیالت تکمیلي

 های دایر در دانشگاه  تعداد کل رشته
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 تنوع بخشی به منابع مالی و سرمایه های دانشگاه مرتبط با استراتژی SWOTجدول : 9جدول

O 

 نیاز پنهان بخش صنعتي به تحقیق و توسعه

 سیاستهای فناوری در برنامه پنجم 

 

W 

 مدهای حاصل از پژوهش و تجاری سازی درآ

 ارتباط دانشجویان با صنعت 

ارتباط بخش ها  با صنعت در جهت کاربردی کردن پایان 

 نامه ها

 شرایط تجاری سازی یافته های تحقیقاتي

 تنوع بخشي به منابع مالي و سرمایه های دانشگاه

T 

 احساس نیاز صنعت به تحقیق و توسعه

 تصدی دولت در اقتصاد

 ناخت دانشگاهیان از نیازهای صنعتش

 

S 

 تصویر ذهني از دانشگاه  شیراز در جامعه

 میزان توجه به تحقیقات بنیادی و نظری

 کیفیت طرحهای پژوهشي انجام شده

 

 

 مرتبط با  SWOTجدول : 3جدول 

 توسعه ارتباطات برون بخشی جهت کسب و پاسخگویی به نیازهای جامعه و صنعت استراتژی
O 

 هان بخش صنعتي به تحقیق و توسعهنیاز پن

 سیاستهای فناوری در برنامه پنجم 

 

W 

 درآمدهای حاصل از پژوهش و تجاری سازی 

 ارتباط دانشجویان با صنعت 

 ارتباط بخش ها  با صنعت در جهت کاربردی کردن پایان نامه ها

 شرایط تجاری سازی یافته های تحقیقاتي
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 و پاسخگویي به نیازهای جامعه و صنعتتوسعه ارتباطات برون بخشي جهت کسب 

T 

 احساس نیاز صنعت به تحقیق و توسعه

 تصدی دولت در اقتصاد

 شناخت دانشگاهیان از نیازهای صنعت

S 

 اعتبار علمي و به روز بودن پایان نامه ها

 

 مرتبط با SWOTجدول : 40جدول

 علمی در کشور ها برای تبدیل شدن به قطبافزایش توان علمی برخی رشته استراتژی 

O 

 ایجاد معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

 سیاستهای فناوری در برنامه پنجم 

 

W 

 و مراکز تحقیقاتي کارگاه ها و  آزمایشگاه هاتناسب 

 شرایط تجاری سازی یافته های تحقیقاتي

ارتباط بخش ها  با صنعت در جهت کاربردی کردن پایان 

 نامه ها

 ها برای تبدیل شدن به قطب علمي در کشورشتهافزایش توان علمي برخي ر

T 

 گرایيمدرک

جذب و پرورش دانشجویان تحصیالت تکمیلي به شیوه 

 پژوهش محور

 دوره های موثر در پژوهش دانشگاهي مانند دوره پسادکتری 

 آموزش محور بودن دانشگاه ها 

 

S 

 اعتبار علمي و به روز بودن پایان نامه ها

 ت بنیادی و نظریمیزان توجه به تحقیقا

 کیفیت مجالت تخصصي

 تنوع دوره های تحصیالت تکمیلي

 های دایر در دانشگاه  تعداد کل رشته

 کیفیت طرحهای پژوهشي انجام شده

 تعداد دانشجویان در مقاطع تحصیلي مختلف
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 افزایش تولیدات علمی دانشگاه مرتبط با استراتژی SWOTجدول : 44جدول 

O 

 در کشورنظام مالکیت معنوی 

 سیاستهای فناوری در برنامه پنجم 

 

W 

 درآمدهای حاصل از پژوهش و تجاری سازی 

 شرایط تجاری سازی یافته های تحقیقاتي

 افزایش تولیدات علمي دانشگاه

T 

 احساس نیاز صنعت به تحقیق و توسعه

 ها پژوهشي انجام شده در دانشگاهپروژه های اعتبار 

 صوصا در بخش صنعتنسبت نیروی محقق به جمعیت خ

S 

 اعتبار علمي و به روز بودن پایان نامه ها

 وجود تشکیالت و واحدهای ساختار یافته و منسجم 

 میزان توجه به تحقیقات بنیادی و نظری

 تنوع دوره های تحصیالت تکمیلي

 های دایر در دانشگاه  تعداد کل رشته

 

 ه به فناوریهای نوین آموزشی و پژوهشیتجهیز دانشگا مرتبط با استراتژی SWOTجدول : 42جدول 

O 

امکانات و سخت افزارهای مناسب تحقیقاتي در برخي از 

 مراکز پژوهشي 

 ی مجهز با امکانات منحصر بفرد آزمایشگاه ها

W 

 و مراکز تحقیقاتي کارگاه ها و  آزمایشگاه هاتناسب 

 همکاری با سایر دانشگاههای داخلي و خارجي

 انشگاهها و مراکز آموزش عاليتبادل دانشجو با سایر د

 تجهیز دانشگاه به فناوریهای نوین آموزشي و پژوهشي

T 

 اعتبار گرنت ساالنه 

 

S 

 مشخص و مدون بودن وظایف و مسئولیتها

 وجود تشکیالت و واحدهای ساختار یافته و منسجم 

 معین بودن اهداف و برنامه های دانشگاه
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 تحقیقات کاربردی حاصل ازتژی تامین منابع مالی مرتبط با استرا SWOTجدول : 49جدول 

O 

 نیاز پنهان بخش صنعتي به تحقیق و توسعه

 سیاستهای فناوری در برنامه پنجم 

 

W 

 درآمدهای حاصل از پژوهش و تجاری سازی 

 ارتباط دانشجویان با صنعت 

ارتباط بخش ها  با صنعت در جهت کاربردی کردن پایان 

 هانامه

 یافته های تحقیقاتي شرایط تجاری سازی

 تامین منابع مالي حاصل از تحقیقات کاربردی

T 

 احساس نیاز صنعت به تحقیق و توسعه

 تصدی دولت در اقتصاد

 شناخت دانشگاهیان از نیازهای صنعت

S 

 تصویر ذهني از دانشگاه  شیراز در جامعه

 میزان توجه به تحقیقات بنیادی و نظری

 کیفیت طرحهای پژوهشي انجام شده

 

 ارتقا و بهبود هرم هیئت علمی مرتبط با استراتژی SWOTجدول : 41جدول 

O 

 های آموزش و پژوهش برای تأمین نیازهای کشوراولویت

 

W 

 های دانشگاهموقع اهداف و  برنامهاجرای کامل و به

 فرایند انگیزش کارکنان 

میزان آگاهي کارکنان و اعضای هیات علمي از اهداف و 

 نشگاهبرنامه های دا

 ارتباط دانشجویان با صنعت 

 ارتقا و بهبود هرم هیئت علمي

T 

 اعتبار گرنت ساالنه 

 ها های پژوهشي انجام شده در دانشگاهاعتبار پروژه

S 

 فرایند ارتقا  اعضای هیات علمي 

 شفاف بودن ارزشهای سازماني و پایبندی به آنها 
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جذابیت دانشگاه برای جذب و حفظ اعضای هیأت افزایش مرتبط با استراتژی SWOTجدول : 46جدول 

 علمی

O 

 ساختار آموزش عالي کشور 

 

W 

 وضعیت امکانات رفاهي دانشگاه

 فرایند انگیزش کارکنان 

 جذابیت دانشگاه برای جذب و حفظ اعضای هیأت علميافزایش

T 

 اعتبار گرنت ساالنه 

 ها های پژوهشي انجام شده در دانشگاهاعتبار پروژه

 ه های موثر در پژوهش دانشگاهي مانند دوره پسادکتریدور

S 

 تصویر ذهني از دانشگاه  شیراز در جامعه

 فرایند ارتقا  اعضای هیات علمي 

 اختیارات متناسب با مسئولیتها

 

 مرتبط با SWOTجدول : 47جدول 

 ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاهیتقویت پژوهشکدهتوسعه و  استراتژی 
O 

 وآوریکارآفریني و ن

 نوآوری و نظریه پردازی علمي

 

 

W 

 توانایي دانشگاه در جذب دانشجویان خارجي 

 تبادل دانشجو با سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالي

 درآمدهای حاصل از پژوهش و تجاری سازی 

 همکاری با سایر دانشگاههای داخلي و خارجي

 ها و مراکز تحقیقاتي دانشگاهيتقویت پژوهشکدهتوسعه و 

T 

 احساس نیاز صنعت به تحقیق و توسعه

 اعتبار گرنت ساالنه 

 دانشگاه هاپژوهشي انجام شده در پروژه های اعتبار 

جذب و پرورش دانشجویان تحصیالت تکمیلي به شیوه 

 پژوهش محور

 آموزش محور بودن دانشگاه ها 

 تصدی دولت در اقتصاد

S 

 میزان توجه به تحقیقات بنیادی و نظری

 ت تخصصيکیفیت مجال

 شفاف بودن ارزشهای سازماني و پایبندی به آنها 

 تنوع دوره های تحصیالت تکمیلي

 های دایر در دانشگاه  تعداد کل رشته

 کیفیت طرحهای پژوهشي انجام شده
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 های مناسب فناوری اطالعاتایجاد و توسعه زیرساخت مرتبط با استراتژی SWOT: جدول 49جدول 

O  

 و روشهای جدید آموزشي بکار گیری فناوریها

 

W 

 پراکندگي واحد های دانشگاه

 اجرای کامل و به موقع اهداف و  برنامه های دانشگاه

میزان آگاهي کارکنان و اعضای هیات علمي از اهداف و 

 برنامه های دانشگاه

 های مناسب فناوری اطالعاتایجاد و توسعه زیرساخت

T 

 آموزش محور بودن دانشگاه ها 

 در اقتصاد تصدی دولت

 

S 

 تصویر ذهني از دانشگاه  شیراز در جامعه

 وجود تشکیالت و واحدهای ساختار یافته و منسجم 

 معین بودن اهداف و برنامه های دانشگاه

 میزان دانشجویان محروم از تحصیل 

 کیفیت طرحهای پژوهشي انجام شده

 

 منابع اطالعاتی علمی جهانی تسهیل امکان دسترسی به مرتبط با استراتژی SWOTجدول : 43جدول 

O 

 بکار گیری فناوریها و روشهای جدید آموزشي

W 

 دسترسي به بانکها و پایگاههای اطالعاتي علمي 

 تسهیل امکان دسترسي به منابع اطالعاتي علمي جهاني

T 

 اعتبار گرنت ساالنه 

 ها های پژوهشي انجام شده در دانشگاهاعتبار پروژه

ن تحصیالت تکمیلي به شیوه جذب و پرورش دانشجویا

 پژوهش محور

 دوره های موثر در پژوهش دانشگاهي مانند دوره پسادکتری 

 آموزش محور بودن دانشگاه ها 

S 

 مشخص و مدون بودن وظایف و مسئولیتها

 وجود تشکیالت و واحدهای ساختار یافته و منسجم 

 معین بودن اهداف و برنامه های دانشگاه

 ت تکمیليتنوع دوره های تحصیال

 های دایر در دانشگاه  تعداد کل رشته

 کیفیت طرحهای پژوهشي انجام شده
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 مرتبط با استراتژی بهبود و توسعه امور رفاهی و امکانات دانشجویی SWOTجدول : 20جدول 

O 

 ساختار آموزش عالي کشور

 اعتبارات مربوط به امور دانشجویي و فرهنگي

 مهای علميتوسعه مراکز دانشجویي از جمله انج

W 

 تسهیالت رفاهي و خوابگاه داشجویي

 تسهیالت و امکانات ورزشي دانشجویان

 درصد انجام مکانیزه امور رفاهي

 تسهیالت دانشجویي وام مسکن تحصیلي شهریه /امورتغذیه

 بهبود و توسعه امور رفاهي و امکانات دانشجویي

T 

 تصدی دولت در اقتصاد

ادها و فارغ التحصیالن دانشگاه مهاجرت برخي از برگزیدگان المپی

 های معتبر کشور

 فرصتهای شغلي برای نخبگان علمي در خارج از کشور

 نوسانات درآمد عمومي کشور و نرخ تورم در جامعه

S 

 اختیارات متناسب با مسئولیتها

 ضمانت اجرایي قوانین و مقررات

 وضعیت رضایت دانشجویان از وام های دانشجویي
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 مرتبط با استراتژی برنامه ریزی توسعه و تحول امور اداری و مالی SWOTل جدو: 24جدول 

O 

 ساختار آموزش عالي کشور

های سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبني بر دوره

 تحصیالت تکمیلي در دانشگاههای برتر

W 

 وضعیت استخدام نیروی انساني

 تعداد پستهای غیرهیات علمي

 کارکنان ای عملکردارزیابي دوره

 تعداد نیروی انساني در مشاغل غیر حاکمیتي

 حقوق و  بیمه کارکنان

رایانه،  -تسهیالت امور عمومي و اداری)سرویس رفت و آمد 

 تجهیزات اداری(

 

 برنامه ریزی توسعه و تحول امور اداری و مالي

T 

 سرعت تغییر فناوری در مقایسه با وظایف اداری

 و فرهنگي در جامعهمشکالت تکنولوژیکي، اجتماعي 

 وابستگي فرایندهای ارائه خدمات به فن آوری

 نوسانات درآمد عمومي کشور و نرخ تورم در جامعه

 تصدی دولت در اقتصاد

S 

 اختیارات متناسب با مسئولیتها

 ضمانت اجرایي قوانین و مقررات

 معین بودن اهداف و برنامه های دانشگاه

 

  



 
 تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه شیراز

 

 

 230 

 

روزرسانی رویه و روشهای امور اداری و مالی با توسعه و به راتژیمرتبط با است SWOTجدول : 22جدول 

 بهره گیری از فناوری اطالعات

O 

 بکار گیری فناوریها و روشهای جدید

 ارتباطات بین المللي از طریق شبکه های الکترونیکي

 کارآفریني و نوآوری

W 

 نرم افزار یکپارچه اداری ومالي

 مکانیزه کردن خدمات اداری و مالي

 کانیزه کردن بایگاني اسنادم

 امور اداری و مالي با بهره گیری از فناوری اطالعات هایو روش روزرساني رویهبهتوسعه و 

T 

 سرعت تغییر فناوری در مقایسه با وظایف اداری

 مشکالت تکنولوژیکي، اجتماعي و فرهنگي در جامعه

 وابستگي فرایندهای ارائه خدمات به فن آوری

 عمومي کشور و نرخ تورم در جامعهنوسانات درآمد 

 تصدی دولت در اقتصاد

S 

 اختیارات متناسب با مسئولیتها

 ضمانت اجرایي قوانین و مقررات

 معین بودن اهداف و برنامه های دانشگاه
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 دانشجویی-ارتقاء و توسعه سطح فعالیتهای فرهنگی مرتبط با استراتژی SWOTجدول : 29جدول 

O 

 ه فعالیت های علمي کشورحمایت رهبری از توسع

 ایمراکز بین رشته

 کارآفریني و نوآوری

فضای مجازی و امکان استفاده از آن در راستای آموزش، پژوهش 

 و فناوری

 توسعه مراکز دانشجویي از جمله انجمهای علمي

 اعتبارات مربوط به امور دانشجویي و فرهنگي

W 

 تعداد کل بازدیدهای علمي برگزار شده

 لميانجمن های ع

 میزان اعتبارات هزینه شده در فعالیتهای علمي فرهنگي

 کانونهای فرهنگي، هنری و اجتماعي در دانشگاه

 مساجد و نمازخانه

 های مذهبي فرهنگيتعداد انجمن

 برنامه های علمي فرهنگي

 وبالگ و وبگاه زیر مجموعه معاونت فرهنگي

 نشریات دانشجویي

 

 دانشجویي-گيارتقاء و توسعه سطح فعالیتهای فرهن

T 

 تصدی دولت در اقتصاد

 مراجع مختلف تصمیم گیری در علوم، تحقیقات و فناوری

S 

 های دانشجویيوضعیت تشکل

 

 

 ایخانه3جایگاه استراتژی های تدوین شده در ماتریس -1-9
( 21ق با جدول)ای تدوین استراتژی مطابخانه 3های تدوین شده، جایگاه هر استراتژی در ماتریس بر اساس استراتژی

 خواهد بود.
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 های دانشگاه شیرازخانه ای استراتژی 3: ماتریس 21جدول

 (S)نقاط قوت
S1 

S2 

S3 

. 

. 

 (W)نقاط ضعف

W1 

W2 

W3 

. 

. 

 

 

 SOهای استراتژی

 

 

  ایجاد و توسعه شهرت و برتری دانشگاه شیراز در سطح

 بین المللي

 ترویج فرهنگ تنوع گرایي 

 

 WOهای استراتژی

 

 د و توسعه امور رفاهي و امکانات دانشجویيبهبو 

 روزرساني رویه و روشهای امور اداری و مالي با بهره توسعه و به

 گیری از فناوری اطالعات

 دانشجویي-ارتقاء و توسعه سطح فعالیتهای فرهنگي 

 تقویت و توسعه مشارکت و همکاری در جوامع داخلي و خارجي 

  پاسخگویي به توسعه ارتباطات برون بخشي جهت کسب و

 نیازهای جامعه و صنعت

 تجهیز دانشگاه به فناوریهای نوین آموزشي و پژوهشي 

 تامین منابع مالي حاصل از تحقیقات کاربردی 

  ها و مراکز تحقیقاتي دانشگاهيتقویت پژوهشکدهتوسعه و 

 های مناسب فناوری اطالعاتایجاد و توسعه زیرساخت 

 

 

 

 

 

 

 (O)هافرصت

O1 

O2 

O3 

. 

. 

 

 WTهای راتژیاست

 

 برنامه ریزی توسعه و تحول امور اداری و مالي 

 تنوع بخشي به منابع مالي و سرمایه های دانشگاه 

 ارتقا و بهبود هرم هیئت علمي 

  تسهیل امکان دسترسي به منابع اطالعاتي علمي

 جهاني

 

 STهای استراتژی

 آموزشي و پژوهشي دانشگاه بازنگری نظام جامع 

 ها برای تبدیل شدن به قطب علمي رخي رشتهافزایش توان علمي ب

 در کشور

 افزایش تولیدات علمي دانشگاه 

 جذابیت دانشگاه برای جذب و حفظ اعضای هیأت علميافزایش 

 

 

 

 

 (T)تهدیدها 

T1 

T2 

T3 

. 

. 
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 :پنجم فصل 

 سند راهبردی دانشگاه
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 انداز دانشگاه شیرازچشم -5-4

 کارآفرین و مهارت گرا  و یکي از دو دانشگاه جامع برتر کشور با اعتبار جهانيدانشگاه دانشگاه شیراز یک  3131در افق 

ای نقش برجسته ای به عنوان پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعهو  در آموزش. که در تولید علم و فن آوری است

  مرجع حل مسائل اساسي جامعه دارد.

 

 ها و باورها:ارزش -5-2

 اخالق حرفه ای 

 مت انساني کرا 

  خالقیت ، نوآوری و کارآفریني 

  رعایت حق مالکیت معنوی 

  مشارکت و کار گروهي 
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 ماموریت دانشگاه -5-9

 

   اجزا ماموریت

  خدمت گیرندگان

  (مخاطبین)

 جامعه علمي و متقاضیان آموزش عالي  -

 نهاد ها و موسسات و مراکز صنعتي  خدماتي اقتصادی اجتماعي فرهنگي و سیاسي  -

 ایجاد محیطي مناسب جهت تربیت نیروهای متعهد و وارسته متخصص، خّلاق و کارآمد. -  خدمات

ارتقای کمي و کیفي آموزش و پژوهش در راستای اداره علمي امور کشور و بهبود رفاه  -
 عمومي

برقراری ارتباط مستمر و منظم با جامعه به منظور شناخت نیازها و تالش در ارائه  -
  ر ترویج و تأکید بر شایسته ساالری تأمین آنهاکارهای علمي دراه

 دانشگاه جامع  - قلمرو موضوعی فعالیت 

 سطح ملي و منطقه ای و بین المللي  -  حوزه جغرافیایی

 اساتید برجسته  - مزیت کلیدی 

  کارکنان شایسته -

 رعایت حق مالکیت معنوی  - ارزشهای سازمانی  

 اخالق حرفه ای -

 کرامت انساني  -

 آوری و کارآفریني خالقیت ، نو -

 مشارکت و کار گروهي  -

توجه به انتظارات 
  جامعه

 مرجع اصلي در حل مسایل اساسي جامعه  -

 مشارکت در توسعه اقتصادی اجتماعي و فرهنگي جامعه  -

های نوین آموزشي و کمک آموزشي  و کارگاه ها و ازمایشگاههای بهره گیری از فناوری -  فناوری
 مجهز 

 

 بیانیه ماموریت 

دانشگاه شیرازبه عنوان یک دانشگاه جامع در ایجاد محیطي مناسب جهت تربیت نیروهای متعهد و وارسته، متخصص، 

خلّاق و کارآمد؛  ارتقای کمي و کیفي آموزش و پژوهش در راستای اداره علمي امور کشور و بهبود رفاه عمومي؛ و 

کارهای علمي در ترویج و تأکید بر ازها و تالش در ارائه راهبرقراری ارتباط مستمر و منظم با جامعه به منظور شناخت نی

  شایسته ساالری تأمین آنها  فعالیت دارد .

اههای ها و آزمایشگهای نوین و کارگاهگیری از فناوریاین دانشگاه با بهره مندی از اساتید و کارکنان شایسته و بهره 

ای، خالقیت و نوآوری و مشارکت و کارگروهي به اخالق حرفهي، کرامت انسان مجهز  با تاکید بر حق مالکیت معنوی ،
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های علمي و ایفای نقش فعال در حل مسایل اساسي جامعه مي تربیت نیرو های متخصص و کارآفرین، خلق نظریه

  .پردازد

 اهداف دانشگاه شیراز: -5-1

 صورت زیر تعریف مي شود: بر اساس مطالعات صورت گرفته در مراحل قبلي،  هدف کالن دانشگاه شیراز به

 هدف کالن: 

 ارتقای جایگاه ملی، منطقه ای و بین المللی دانشگاه شیراز

  یکی از دو دانشگاه جامع برتر کشور 

  دانشگاه برتر منطقه  40یکی از 

  دانشگاه برتر جهان  900یکی از 

 گردیده است: اهداف استراتژیک دانشگاه شیراز  به صورت زیر تعیینبه منظور تحقق هدف کالن، 

 اهداف استراتژیک :

 توسعه  دوره های بین رشته ای و تحصیالت تکمیلي و افزایش کیفیت آموزشي  •

  توسعه سرمایه های انساني  •

  توسعه استفاده از فناوری اطالعات •

  توسعه زیرساختها •

 فرهنگي -توسعه  فعالیتهای دانشجویي •

 بهبود و تجدید ساختار و فرایندها  •

 تولید ثروت  •

 سعه شهرت و برتری دانشگاه تو •

 توسعه مشارکت و همکاریهای داخلي و خارجي  •

 توسعه کمیت و کیفیت پژوهش  •

 توسعه کارآفریني و پژوهش های کاربردی •
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 دانشگاه شیراز های استراتژی -1-1

( 0مودار)ن رتصوبه دانشگاه شیراز  نقشه استراتژیهای پیشنهادی، ر اساس هدف کالن، اهداف استراتژیک و استراتژیب

 .نشان داده مي شود

همانگونه که مشخص است به منظور دستیابي به هدف کالن، تحقق اهداف استراتژیک الزامي است. از طرفي دیگر 

 های تدوین شده ضروری خواهد بود.به منظور دستیابي به اهداف استراتژیک، توجه به استراتژی

منظر رشد و یادگیری، فرایندها، مشتری و منظر مالي در نهایت  1توجه توأم به  بر اساس نقشه استراتژی ترسیم شده

 منجر به تحقق هدف کالن دانشگاه شیراز خواهد شد.



 
 تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه شیراز

 

 

 239 

 

 
 شه استراتژی دانشگاه شیرازق: ن6نمودار
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 دانشگاه شیراز اهداف عملیاتي   -1-0

 تنظیم شده است که به شرح زیر مي باشد  ISCاهداف عملیاتي بر مبنای شاخص های 

 وزن شاخص   عیار

 رتبه کشوری

 دانشگاه شیراز

 )وضع موجود(

4931 4935 ..... 4101 

  پژوهش

  (57)وزن کل :

A1 1 ..... 31 23 21 31 کیفیت پژوهش 

A2 3 ..... 2 2 3 31 کارایي پژوهش 

A3 3 ..... 2 2 3 31 حجم پژوهش 

A4 1 ..... 31 31 22 1 نرخ رشد کیفیت پژوهش 

A5 1 ..... 31 23 33 1 نرخ رشد کارایي پژوهش 

A6  3 ..... 0 1 3 2 هانامهثبت 
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  وزن  شاخص   معیار

  رتبه کشوری

  دانشگاه شیراز

  )وضع موجود(

3331  3331 ..... 3131 

  آموزش

  (32)وزن کل :

B1  9 .....   5  7  3  6  اعضای هیأت علمي دارای جایزه  

B2  
 Highly citedاساتید پراستناد

researchers  

  ISI  9استانداردهای 
9  9  2   ..... 4  

  OIC  5استانداردهای 

B3  
به کل اعضای هیأت  .Ph.Dنسبت اعضای هیأت علمي دارای مدرک 

  علمي
1  1  3  3   ..... 1  

B4  4 .....   2  2  2  9  اندفارغ التحصیالني که جایزه گرفته  

B5  فارغ التحصیالن پر استناد  
  ISI  4استانداردهای 

9  7  6   ..... 2  
  OIC  2استانداردهای 

B6  5 .....   42  45  20  9  نسبت اعضای هیأت علمي به دانشجو  

B7  2 .....   5  6  7  2  نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلي به کل دانشجویان  

B8  2 .....  9  1  1  9  الملليدانشجویان دارای جایزه در المپیادهای بین  
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  وزن  شاخص   معیار

  رتبه کشوری

  دانشگاه شیراز

  )وضع موجود(

3331  3331  ..... 3131 

  وجهه بین المللي

  (021)وزن کل :

C1  5 ..... 9 40 44 2  المللي به کل اعضای هیأت علمينسبت اعضای هیأت علمي بین 

C2  5 ..... 45 20 24 4  المللي به کل دانشجویاننسبت دانشجویان بین 

C3  
. خارجي)دکتری Ph.Dنسبت اعضای هیأت علمي دارای مدرک 

  . )دکتری(Ph.Dخارجي( به کل اعضای هیأت علمي دارای مدرک 
4,5 40 40 3 ..... 5 

C4  9 ..... 7 9 3 4,5  کنفرانس های بین المللي 

 C5  4 ..... 4 4 4 0,5  همکاری های بین المللي 

  تسهیالت)امکانات(

  (2)وزن کل :

D1  5 ..... 40 41 46 4  سرانه تعداد عناوین کتاب به ازای هر دانشجو 

D2  4 ..... 2 2 2 4  تعداد مؤسسات / مراکز تحقیقاتي دانشگاه 

  اقتصادی -فعالیت اجتماعي
  (221)وزن کل :

E1  شرکت های تعداد مؤسسات و spin-off  4 49 40 9 ..... 5 

E2  
های علم و رشد )به صورت مستقل یا در درون پارک تعداد مراکز

  فناوری(
4 1 1 9 ..... 2 
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 :ششمفصل 

 عملیاتیهای  برنامه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه شیراز

 

 

 244 منابع      

 

 

گاه و دروني پرداخته شد و موقعیت استراتژیک دانش محیط بیروني به ارزیابي و تحلیل بخشهای قبل این گزارشدر 

داف های جهت تحقق اهکالن و اهداف استراتژیک دانشگاه شیراز، استراتژی بر اساس هدفشیراز تعیین گردید. سپس 

 مذکور پیشنهاد گردید. 

های پیشنهادی ارائه گردد. بر سازی استراتژیقصد داریم برنامه های عملیاتي و بهبود جهت پیاده بخشدر این 

گذاری در آینده تعیین وضع موجود و هدف ( جهت ارزیابيmeasureهایي )این اساس برای هر استراتژی معیارها و سنجه

های مطرح شده ( که الزم است جهت تحقق استراتژیinitiativeهای عملیاتي جهت بهبود )گردیده و اقدامات و برنامه

 اجرا گردد، تعیین شده است.

 در ادامه به تفکیک هر استراتژی برنامه عملیاتي ارائه شده است:
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 وسعه شهرت و برتری دانشگاه شیراز در سطح بین المللیایجاد و ت استراتژی -25جدول

 ایجاد و توسعه شهرت و برتری دانشگاه شیراز در سطح بین المللی استراتژی

ارتباط با  برنامه ها

 معاونتها

  گذاریهدف

32 

 

34 

 

30 

 معیار

35 31 39 

 ای فعالیتانعکاس رسانه-
های علمي دانشگاه در 

 الملليسطوح بین

 د تسهیالت الزم ایجا
های برای برگزاری دوره
آموزشي مشترک با 

ها و مراکز علمي دانشگاه
 خارجي

  ایجاد تسهیالت الزم
ها برای اجرای پروژه
 مشترک خارجي 

 های حمایت از کارگاه
آموزشي و پژوهشي و 

های علمي در همایش
ای و سطح ملي، منطقه

 الملليبین

 های نامهافزایش تفاهم
و دانشجو با  مبادله استاد

 های معتبر جهاندانشگاه

 در دسترس نمي باشد 31 13 11 13 پژوهشي
ها و نامهتعداد تفاهم

 قراردادهای بین المللي

 3 3 3 3 3 2 آموزشي

نسبت اعضای هیات علمي 
المللي به کل اعضای بین

 هیات علمي

 3 3 3 3 3 2 آموزشي

های آموزشي تعداد دوره
برگزار شده به صورت 

های ترک با دانشگاهمش
 خارجي

 3 3 3 3 1 1 پژوهشي
للي  المهای بینتعداد کنفرانس

 برگزار شده

 32333 32333 32332 32333 32331 32331 آموزشي
نسبت دانشجویان خارجي به 

 کل دانشجویان
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 آموزشی و پژوهشی دانشگاه بازنگری نظام جامع استراتژی -26جدول

 آموزشی و پژوهشی دانشگاه جامعبازنگری نظام  استراتژی

ارتباط با  برنامه ها

 معاونتها

  گذاریهدف

32 

 

34 

 

30 

 معیار

35 31 39 

 گرایش-افزایش تعداد رشته-
های آموزشي به ویژه در 
 مقاطع تحصیالت تکمیلي

  افزایش تعداد پذیرش دانشجو
های گرایش-در رشته

تحصیالت تکمیلي که به 
 محور شیوه پژوهش

 علمي ارتباطات شبکه طراحي 
ها به ها و دانشکدهبخش میان

-منظور افزایش همکاری بین
 ایرشته

 گسترش اختیارات مدیریت 
ها  در حوزه های دانشکده

 مختلف آموزشي و پژوهشي

 های بازنگری مستمر برنامه
 پژوهشي

 های آموزشي تدوین اولویت 

 های پژوهشي تدوین اولویت 

 مر ارزیابي هدفمند و مست
 های پژوهشيفعالیت

 های بازنگری مستمر برنامه
 آموزشي

  ارزیابي هدفمند و مستمر
 های آموزشي فعالیت

هایي که گرایش-تعداد رشته 41 41 41 44 43 13 آموزشي
در مقطع کارشناسي دانشجو 

 شودپذیرش مي

هایي که گرایش-تعداد رشته 311 313 311 333 331 233 آموزشي
ارشد در مقطع کارشناسي
 شوددانشجو پذیرش مي

هایي که گرایش-تعداد رشته 41 333 321 333 313 313 آموزشي
در مقطع دکتری تخصصي 

 شوددانشجو پذیرش مي

هایي که گرایش-تعداد رشته 3 3 3 3 3 3 آموزشي
ای در مقطع دکتری حرفه

 شوددانشجو پذیرش مي

تعداد مجالت علمي بین  3 1 1 1 1 1 پژوهشي
 ISI لليالم

تعداد مجالت علمي پژوهشي  32 31 31 31 23 21 پژوهشي
ISC 

  تعداد مجالت علمي پژوهشي 3 33 33 32 31 23 پژوهشي

تعداد پیشنهادات اجراشده در  3 3 3 3 2 3 آموزشي
زمینه بهبود فرایندهای 

 آموزشي

تعداد پیشنهادات اجراشده در  3 3 3 3 2 3 پژوهشي
دهای زمینه بهبود فراین

 پژوهشي
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 تقویت و توسعه مشارکت و همکاری در جوامع داخلی و خارجی استراتژی -27جدول

 تقویت و توسعه مشارکت و همکاری در جوامع داخلی و خارجی استراتژی

ارتباط با  برنامه ها

 معاونتها

  گذاریهدف

32 

 

34 

 

30 

 معیار

35 31 39 

 افزیش تعداد رشته-

 های آموزشي که به
صورت مشترک با 

های داخلي دانشگاه
 شودبرگزار مي

 افزیش تعداد رشته-

های آموزشي که به 
صورت مشترک با 

های خارجي دانشگاه
 برگزار مي شود

  گسترش ارتباطات
علمي بین پژوهشگران 

 داخلي

  گسترش ارتباطات
علمي بین پژوهشگران 

 خارجي

  ساماندهي و هدایت
های پژوهش

دانشگاهي به سوی 
-ایي و شبکهافزهم

 سازی 

 های توسعه قطب
های علمي و هسته

علمي پژوهشي برای 
توسعه تحقیقات 

 گروهي و هدفمند

 3 3 3 3 2 3 آموزشي

های آموزشي که به تعداد رشته
های صورت مشترک با دانشگاه

 داخلي برگزار مي شود

 3 3 3 3 2 3 آموزشي

های آموزشي که به تعداد رشته
های صورت مشترک با دانشگاه

 خارجي برگزار مي شود

 333 332 40 323 321 333 پژوهشي

تعداد اعضای هیئت علمي اعزام 
شده به مجامع علمي خارج از 

 کشور به منظور ارائه مقاله

 2 1 0 پژوهشي
تعداد کنفرانسها و همایشهای  در دسترس نمي باشد

 مشترک دانشگاه در سطح ملي

 3 2 3 پژوهشي

عداد کنفرانسها و همایشهای ت در دسترس نمي باشد
مشترک دانشگاه در سطح منطقه 

 ای

 3 2 3 پژوهشي

تعداد کنفرانسها و همایشهای  در دسترس نمي باشد
مشترک دانشگاه در سطح بین 

 المللي

 4 1 1 33 31 23 پژوهشي
تعداد فرصت مطالعاتي اعضای 

 هیئت علمي

 3 22 33 31 13 پژوهشي

در 
دسترس 

نمي 
 باشد

رصت مطالعاتي دانشجویان تعداد ف
 تحصیالت تکمیلي
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 ترویج فرهنگ تنوع گرایی استراتژی -29جدول

 ترویج فرهنگ تنوع گرایی استراتژی

ارتباط با  برنامه ها

 معاونتها

  گذاریهدف

32 

 

34 

 

30 

 معیار

35 31 39 

 بخشي در افزایش و تنوع

پذیرش دانشجو در 

هایي که تا کنون رشته

رت نگرفته پذیرش صو

 است

 های بینتوسعه پژوهش-

 ای رشته

  توسعه همکاری بین

 ایدانشکده

های آموزشي در تعداد رشته 41 41 41 44 43 13 آموزشي
 مقطع کارشناسي

های آموزشي در تعداد رشته 311 313 311 333 331 233 آموزشي
 ارشدمقطع کارشناسي

ای آموزشي در هتعداد رشته 41 333 321 333 313 313 آموزشي
 مقطع دکتری تخصصي

های آموزشي در تعداد رشته 3 3 3 3 3 3 آموزشي
 مقطع دکتری حرفه ای

-رشتههای بینتعداد پژوهش 3 3 3 3 2 3 پژوهشي

 ای صورت گرفته

 

 تنوع بخشی به منابع مالی و سرمایه های دانشگاه استراتژی -23جدول

 مایه های دانشگاهتنوع بخشی به منابع مالی و سر استراتژی

ارتباط با  برنامه ها

 معاونتها

  گذاریهدف

32 

 

34 

 

30 

 معیار

35 31 39 

  برگزاری دوره های
 تخصصي مورد نیاز صنعت

  تالش برای تقویت فرایند
تبدیل ایده های پژوهشي 

 به محصول

  ساماندهي نظام مالکیت
های فکری در حوزه

 پژوهش و فناوری 

 ایجاد شرکتهای علمي- 
 بنیان برایاقتصادی دانش

تجاری شدن نتایج 
تحقیقات دانشگاهي با 

محوریت اعضای هیئت 
 علمي

 233 043 314 133 433 333 آموزشي

درآمد حاصل از برگزاری 
های آموزشي و دوره

 )میلیون ریال(تخصصي

 3233 3213 3241 3213 3233 3231 پژوهشي

نسبت اعتبار جذب شده 
طرحهای پژوهشي برون 

سازماني به اعتبار کل 
 طرحهای پژوهشي

 1123 0120 4421 13 11 33 پژوهشي
میزان درآمدهای پژوهشي 

 )میلیون ریال(

 1123 1323 32221 321 333 331 پژوهشي
جمع اعتبارات جذب شده 

 برون دانشگاهي)میلیون ریال(

 3 3 3 33 13 43 پژوهشي

سازی درآمد حاصل از تجاری
 دستاوردهای پژوهشي

 )میلیون ریال(
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 سازی نتایج کمک به آماده
تحقیقات برای طي مراحل 

 صنعتي

 توسعه ارتباطات برون بخشی جهت کسب و پاسخگویی به نیازهای جامعه و صنعت استراتژی -90جدول

 توسعه ارتباطات برون بخشی جهت کسب و پاسخگویی به نیازهای جامعه و صنعت استراتژی

ارتباط با  برنامه ها

 هامعاونت

  گذاریهدف

32 

 

34 

 

30 

 معیار

35 31 39 

 های آموزشي دهي دورهجهت
 مورد نیاز صنعت

 های آموزشي دهي دورهجهت
 مورد نیاز جامعه

 ها و پایانجهت دهي پژوهش-

نامه ها با هدف کاربردی بودن 
 نتایج

 های تحقیقاتي در تعریف پروژه
 جهت رفع نیازهای کشور 

 حقیقاتپایه گذاری و توسعه ت 
در قالب پروژه های هدایت شده 

 صنایع

 ها و نامهگسترش تفاهم
قراردادها با صنایع در جهت 

 حمایت از پژوهشها

  گسترش قراردادها با صنایع در
-جهت حمایت تجهیز آزمایشگاه

 های تخصصي در دانشگاه

 23 24 21 21 33 31 آموزشي
وضعیت قراردادهای آموزشي با 

 بخش صنعت و خدمات

 شيپژوه

 
 تعداد قراردهای تحقیقاتي با صنعت 13 11 331 323 333 313

 331 331 312 311 303 341 پژوهشي
قراردادهای پژوهشي و  تعداد

 ای با بخش صنعت و خدماتمشاوره

 تعداد بازدیدهای علمي دانشجویي 331 333 331 323 321 333 فرهنگي
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 ها برای تبدیل شدن به قطب علمی در کشورهافزایش توان علمی برخی رشت استراتژی -94جدول

 ها برای تبدیل شدن به قطب علمی در کشورافزایش توان علمی برخی رشته استراتژی

ارتباط با  برنامه ها

 معاونتها

  گذاریهدف

32 

 

34 

 

30 
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 های جدید راه اندازی رشته
آموزشي در مقاطع تحصیلي 

ر در مختلف برای اولین با
 کشور

  جذب هیات علمي توانمند و
های مختلف متعهد در رشته

جهت ارتقای سطح کیفي 
 آموزش

  حمایت از دوره های
 پسادکتری 

  افزایش تعداد دوره های
تحصیالت تکمیلي بین 

 رشته ای

 های پژوهش توسعه دوره
 محور 

 01 04 04 43 43 41 آموزشي

های مقطع تعداد رشته
کارشناسي که منحصراً در 
دانشگاه شیراز پذیرش 

 دانشجو دارد

 334 333 323 321 321 333 آموزشي

های مقطع تعداد رشته
ارشد که منحصراً کارشناسي

در دانشگاه شیراز پذیرش 
 دانشجو دارد

 41 41 31 34 333 331 آموزشي

های مقطع تعداد رشته
دکتری تخصصي که 
منحصراً در دانشگاه شیراز 

 پذیرش دانشجو دارد

 3 3 3 3 3 3 وزشيآم

های مقطع تعداد رشته
ای که منحصرًا دکتری حرفه

در دانشگاه شیراز پذیرش 
 دانشجو دارد

 32313 3234 32131 3211 3211 3213 آموزشي
نسبت دانشجویان تحصیالت 

 تکمیلي به کل دانشجویان 

 32431 32413 32133 3212 3211 3211 آموزشي
نسبت رشته های تحصیالت 

 به کل رشته هاتکمیلي 

 3221 32333 32334 3233 3234 3213 آموزشي
نسبت دانشجویان کارشناسي 

 ارشد به کل دانشجویان

 32334 32323 32333 3232 3232 3232 آموزشي
نسبت دانشجویان دکتری 

 حرفه ای به کل دانشجویان

 32310 32311 32301 3234 3231 3233 آموزشي
نسبت دانشجویان دکتری 

 به کل دانشجویانتخصصي 

 3 3 3 3233 3233 3231 آموزشي
نسبت دانشجویان پسادکتری 

 به کل دانشجویان
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 افزایش تولیدات علمی دانشگاه استراتژی -92جدول

 افزایش تولیدات علمی دانشگاه استراتژی

ارتباط با  برنامه ها

 معاونتها

  گذاریهدف
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 نیزم هایي جهت طراحي مکا
تشویق اساتید به تولید 
علم)انتشار مقاله، تالیف 

 کتاب، ترجمه کتاب(

  طراحي مکانیزم هایي جهت
تشویق دانشجویان به تولید 

علم)انتشار مقاله، تالیف 
 کتاب، ترجمه کتاب(

    توسعه بازارهای  هدف 

 های مشوق طراحي مکانیزم
 افزایش تنوع پژوهش ها  

 413 031 001 433 413 133 پژوهشي
تعداد مقاالت چاپ شده در 

 مجالت علمي پژوهشي

 31 33 31 23 33 13 پژوهشي
تعداد مقاالت چاپ شده در 

 مجالت علمي ترویجي

 144 143 142 133 113 033 پژوهشي
تعداد مقاالت چاپ شده در 

 مجالت بین المللي

 111 013 432 413 113 333 پژوهشي
تعداد مقاالت چاپ شده در 

 ISCالت مج

 311 33 42 333 313 233 پژوهشي
تعداد مقاالت ارائه شده در 

 کنفرانسهای ملي 

 332 13 32 43 333 313 پژوهشي
تعداد مقاالت ارائه شده در 

 الملليکنفرانسهای بین

 تعدادکتب تالیفي 13 31 32 13 11 13 پژوهشي

 تعداد کتب ترجمه ای 24 33 31 21 33 11 پژوهشي

 4 4 3 1 33 31 پژوهشي
تعداد اختراعات ثبت شده 

 داخلي

 1 3 1 4 33 31 پژوهشي
تعداد اختراعات ثبت شده 

 خارجي

 33 1 0 32 31 23 پژوهشي

تعداد نوآوری، اکتشاف، نظریه 
های علمي و آثار بدیع هنری 

 و ادبي
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 تجهیز دانشگاه به فناوریهای نوین آموزشی و پژوهشی استراتژی -99جدول

 تجهیز دانشگاه به فناوریهای نوین آموزشی و پژوهشی تژیاسترا

ارتباط با  برنامه ها

 معاونتها

  گذاریهدف
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  ارتقای مستمر کمي و
کیفي تجهیزات و امکانات 

 آموزشي

  ارتقای مستمر کمي و
کیفي تجهیزات و امکانات 

 پژوهشي

  ارزیابي و ساماندهي
و مراکز پژوهشکده ها 

 تحقیقاتي دانشگاه

  ،توسعه امکانات پژوهشي
های تحقیقاتي آزمایشگاه

 و روزآمد کردن آنها

تعداد کتب التین کتابخانه  233411 232132 233113 223333 233333 213333 آموزشي
 ها

تعداد کتب فارسي کتابخانه  343330 343113 313231 233333 223333 213333 آموزشي
 ها

تعداد آزمایشگاهها و  233 231 231 223 233 213 آموزشي
 کارگاهها
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 استراتژی تامین منابع مالی حاصل از تحقیقات کاربردی -91جدول

 استراتژی تامین منابع مالی حاصل از تحقیقات کاربردی

ارتباط  برنامه ها

با 

 معاونتها

  گذاریهدف

32 

 

34 

 

30 

 معیار

35 31 39 

 کمک به آماده-

سازی نتایج 
تحقیقات برای 
 مرحله صنعتي

  بهره گیری از
پتانسیل شهرت  

و کیفیت پایان 
نامه ها، مقاالت 

و تالیفات و 
تحقیقات 

دانشگاه در 
جهت جذب 

منابع پژوهشي 
 دولتي

  ایجاد شرکتهای
 -علمي

-اقتصادی دانش

بنیان برای 
تجاری شدن 

نتایج تحقیقات 
 دانشگاهي

  تالش در جهت
تقویت فرایند 

دیل ایده به تب
 محصول

میزان درآمد حاصل از برگزاری  233 043 314 133 433 333 آموزشي
دوره های آموزشي و 

 )میلیون ریال(تخصصي

میزان جذب منابع مالي  2330 2344 1412 0333 0133 4333 پژوهشي
 پژوهشي)میلیون ریال(

 ون ریال()میلیبودجه پژوهشي 33423 30302 23332 31333 31333 13333 پژوهشي

اعتبارات تخصیص یافته پژوهشي  33423 30302 23332 31333 31333 13333 پژوهشي
دانشگاه از محل بودجه جاری 

 )میلیون ریال(

اعتبارات تخصیص یافته جهت  3133 4241 1441 33333 32333 31333 آموزشي
دانشجویان تحصیالت تکمیلي 

 دانشگاه از محل بودجه جاری
 )میلیون ریال(

سازی و یا درآمد حاصل از تجاری 3 3 3 333 313 233 پژوهشي
فروش دستاوردهای 

 )میلیون ریال(پژوهشي
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 ارتقا و بهبود هرم هیئت علمی استراتژی -95جدول

 ارتقا و بهبود هرم هیئت علمی استراتژی

ارتباط با  برنامه ها

 معاونتها

  گذاریهدف
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 ایي و جذب شناس
نخبگان به کادر 

 هیئت علمي

  تسهیل روند جذب
 اعضای هیات علمي

  افزایش تعداد بورسیه
دانشجویان دکتری 

 توانمند

به 3 آموزشي
23 

به 3
23 

به 3
22 

به 3
21 

به 3
21 

به 3
21 

نسبت اعضای هیات علمي به 
 دانشجو 

 نسبت اعضای هیات علمي با 32301 32301 32314 3231 3231 3233 آموزشي
 ارشدمدرک کارشناسي

 تعداد: 32241 323 3233 3231 آموزشي
214 

 تعداد:
210 

نسبت اعضای هیات علمي 

 خارجي Ph.Dدارای مدرک 

نسبت اعضای هیات علمي  3204 3201 32421 324 3204 3201 آموزشي

 داخلي Ph.Dدارای مدرک 

تاد به ه اسنسبت اساتید با رتب 32312 32312 32312 3234 3231 3223 آموزشي
 کل اعضای هیئت علمي

نسبت اساتید بار رتبه دانشیار  32242 32211 32242 3233 3232 3231 آموزشي
 به کل اعضای هیئت علمي

نسبت اساتید بار رتبه استادیار  32131 32133 32131 3213 3211 3211 آموزشي
 به کل اعضای هیئت علمي
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 شگاه برای جذب و حفظ اعضای هیأت علمیجذابیت دانافزایش استراتژی -96جدول

 جذابیت دانشگاه برای جذب و حفظ اعضای هیأت علمیافزایش استراتژی

ارتباط با  برنامه ها

 معاونتها

  گذاریهدف
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 های تحصیالت توسعه دوره
 ایرشتهتکمیلي بین

  تقویت نظام پرداخت هزینه
ور های پژوهشي به منظ

توانمندسازی هرم اعضای 
 هیئت علمي

  افزایش میزان ماموریتهای
علمي و فرصت مطالعاتي 

 اعضای هیئت علمي

تعداد رشته های تحصیالت تکمیلي  3 0 33 32 31 31 آموزشي
 جدید

 تعداد فرصت های مطالعاتي 4 1 1 33 31 23 پژوهشي

 پژوهشي طرح هایخت میزان پردا 4333 21313 30013 13333 11333 13333 پژوهشي
 )میلیون ریال (

میزان پشتیباني از پایان نامه  3133 4241 1441 3333 32333 31333 پژوهشي
 )میلیون ریال (

آموزشي و 
 پژوهشي

میزان اعتبارات طرح کارایي اعضای  21323 31140 11333 11333 03333 43333
 هیئت علمي)میلیون ریال (
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 ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاهیتقویت پژوهشکده توسعه و استراتژی -97جدول

 ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاهیتقویت پژوهشکدهتوسعه و  استراتژی

ارتباط با  برنامه ها

 معاونتها

  گذاریهدف

32 

 

34 

 

30 

 معیار

35 31 39 

 و تحقیقاتي مراکز توسعه 
 رشتهمیان های پژوهشکده

 ای

 علمي هایانجمن از حمایت 
 ایرشته انمی

  سازماندهي موسسات
 پژوهشي

ها و مراکز تعداد پژوهشکده 21 21 21 24 33 31 پژوهشي
 تحقیقاتي 

های شناخته تعداد رشته 33 3 3 33 32 31 آموزشي
 شده به عنوان قطب علمي

 

 های مناسب فناوری اطالعاتایجاد و توسعه زیرساخت استراتژی -99جدول

 های مناسب فناوری اطالعاترساختایجاد و توسعه زی استراتژی

  گذاریهدف ارتباط با معاونتها برنامه ها

32 

 

34 

 

30 

 معیار

35 31 39 

  افزایش پهنای
باند و سرعت 

 اینترنت

  توسعه فضای
 مجازی 

 سازی یکپارچه
ی هاکلیه سیستم

اطالعاتي 
 پژوهشي 

 سازی یکپارچه
ی هاکلیه سیستم

 اطالعاتي آموزشي 

 ی تبادل زمینه ساز
اطالعات با سامانه 

 های ملي

برنامه ریزی و توسعه)مرکز 
 فناوری اطالعات و ارتباطات(

در دسترس  1 1 121 1
 باشدنمي

حجم ترافیک اینترنت ویژه دانشجویان 

 (GBکارشناسي )

برنامه ریزی و توسعه)مرکز 
 فناوری اطالعات و ارتباطات(

در دسترس  0 0 4 1
 باشدنمي

ترنت ویژه دانشجویان حجم ترافیک این

 (GBارشد  )

برنامه ریزی و توسعه)مرکز 
 فناوری اطالعات و ارتباطات(

در دسترس  1 1 3 33
 باشدنمي

حجم ترافیک اینترنت ویژه دانشجویان 

 (GBدکتری )

برنامه ریزی و توسعه)مرکز 
 فناوری اطالعات و ارتباطات(

در دسترس  نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
 باشدنمي

 (GBحجم ترافیک اینترنت ویژه اساتید  )

برنامه ریزی و توسعه)مرکز 
 فناوری اطالعات و ارتباطات(

در دسترس  213 213 333 313
 باشدنمي

 (mb/sسرعت اینترنت در دانشگاه )

برنامه ریزی و توسعه)مرکز 
 (فناوری اطالعات و ارتباطات

 (mb/s)ت در دانشگاهپهنای باند اینترن 333 313 313 213 333 313

 

برنامه ریزی و توسعه)مرکز 
 فناوری اطالعات و ارتباطات(

در دسترس  3213 3213 3203 3243
 باشدنمي

  سطح یکپارچگي سیستم های اطالعاتي

 

برنامه ریزی و توسعه)مرکز 
 فناوری اطالعات و ارتباطات(

در دسترس  0333 4233 1333 3333
 باشدنمي

 یون ریال()میل بودجه اینترنت

برنامه ریزی و توسعه)مرکز 
 فناوری اطالعات و ارتباطات(

همه 
 بخشها 

همه 
 بخشها 

همه 
 بخشها 

همه 
 بخشها 

در دسترس 
 باشدنمي

های سازی و اتصال بخشمیزان شبکه
 مختلف دانشگاه از طریق اینترنت
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 تسهیل امکان دسترسی به منابع اطالعاتی علمی جهانی استراتژی -93جدول

 تسهیل امکان دسترسی به منابع اطالعاتی علمی جهانی استراتژی

ارتباط با  برنامه ها

 معاونتها

  گذاریهدف

32 

 

34 

 

30 

 معیار

35 31 39 

  تامین دسترسي آسان
بدون محدودیت زماني و 

های مکاني به پایگاه
 اطالعاتي و منابع علمي

  توسعه کتابخانه
 دیجیتال

 روز به و تشکیل 
 اطالعات بانک نمودن
 تحقیقاتي های پروژه

 کردن به روز و ایجاد 
اطالعات  بانک مستمر

 های حوزه در پژوهشي
 موردنظر تحقیقاتي
 دانشگاه

 کردن به روز و ایجاد 
 اطالعات بانک مستمر

 آموزشي مورد نیاز

های اطالعاتي تعداد پایگاه 31 30 32 30 23 21 پژوهشي
خارجي که دانشگاه مشترک 

 است 

های اطالعاتي تعداد پایگاه 3 3 3 1 4 33 هشيپژو
داخلي که دانشگاه مشترک 

 است 

ویژه اعضای هیات علمي و دانشجویان  VPNاز طریق  پژوهشي
 خارجي

-وضعیت دسترسي به پایگاه

 های داده از بیرون دانشگاه 

بودجه پایگاههای  1023 3031 0313 1333 33333 31333 پژوهشي
 ال(اطالعاتي)میلیون ری

تعداد مقاالت دانلود شده  234 320 2103 3333 1333 1333 پژوهشي
نسبت به تعداد اعضای هیئت 

 علمي از پایگاههای داخلي

تعداد مقاالت دانلود شده  23 24 23 33 13 13 پژوهشي
نسبت به دانشجویان 
تحصیالت تکمیلي از 

 پایگاههای داخلي

عداد مقاالت دانلود شده ت 3113 3324 331 3333 3133 2333 پژوهشي
نسبت به تعداد اعضای هیئت 

 علمي از پایگاههای خارجي

تعداد مقاالت دانلود شده  331 333 43 313 233 333 پژوهشي
نسبت به دانشجویان 
تحصیالت تکمیلي از 

 پایگاههای خارجي
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 بهبود و توسعه امور رفاهی و امکانات دانشجویی استراتژی -10جدول

 بود و توسعه امور رفاهی و امکانات دانشجوییبه استراتژی

ارتباط با  برنامه ها

 معاونتها

  گذاریهدف

32 

 

34 

 

30 

 معیار

35 31 39 

  فراهم آوردن
زیرساختهای 

فناوری اطالعات 
الزم جهت 
یکپارچگي و 
مکانیزه کردن 

 امور دانشجویي

  فراهم آوردن
تسهیالت بودجه 
ای و اعتبارات 
الزم جهت رفاه 
دانشجویان در 
پرداخت هزینه 

 های تحصیل

  افزایش مشارکت
دانشجویان در 
امور دانشگاه در 
قالب کار 

 دانشجویي

  فراهم آوردن
زیرساختهای 

فناوری اطالعات 
الزم جهت 
یکپارچگي و 
مکانیزه کردن 

 امور تغذیه

  توسعه فضای
کالبدی 

 کنندهکل دانشجویان دریافت 14 21 11 333 313 233 دانشجویي
 وام مسکن )ودیعه ـ خرید و ...(

 کنندهکل دانشجویان دریافت 1103 4434 1411 1333 33333 31333 دانشجویي
 وام تحصیلي

 کنندهکل دانشجویان دریافت 3123 3333 3343 3133 2333 2133 دانشجویي
 شهریه

درصد انجام مکانیزه امور  333 333 333 333 333 333 دانشجویي
رفاهي )وام ـ بیمه ـ کار 

 دانشجویي و ...(

 ساعت کار دانشجویي/ پسر باشددر دسترس نمي 11333 12333 10333 03333 دانشجویي

 ساعت کار دانشجویي/ دختر باشددر دسترس نمي 42333 41333 11333 33333 دانشجویي

صد انجام مکانیزه امور تغذیه  باشدميدر دسترس ن 13 03 43 13 دانشجویي در
 )رزرو غذا ـ عملیات مالي و ...(

ــــاحــت کــل زیــربــنــای  1133 1133 1133 33333 32333 31333 دانشجویي مس
 غذاخوریهای دانشگاه )مترمربع(

ـــاهای غذاخوری  3/4 4/4 3/4 1 3 33 دانشجویي نه فض ســـرا
 دانشگاه برای دانشجویان

ند  333 333 333 333 333 333 دانشجویي کانیزه فرآی جام م ـــد ان درص
اب ـ حسپذیرشـ اسکان ـ تسویه

ـــــ اطالعات آماری جابجایي ـ
 دانشجویان و ... در خوابگاه

فاهي  13 13 33 333 333 333 دانشجویي مات ر خد ئه  ـــد ارا درص
ــــ ســالن مطالعه ـ  تجهیزات ـ
مراکز کامپیوتر و ... به ســاکنین 

 خوابگاه از لحاظ کمي

تعــداد دانشـــجویــان غیربومي  0111 0433 0013 0013 0013 0013 يدانشجوی
فاده های کننده از خوابگاهاســـت

 دانشجویي )دختر وپسر(

کننــدگــان از تعــداد اســـتفــاده 3333 3213 3143 1333 1333 1333 دانشجویي
 های دانشجویي/ پسرخوابگاه
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واحدهای مربوط 
 به امور تغذیه

  فراهم آوردن
زیرساختهای 

طالعات فناوری ا
الزم جهت 
یکپارچگي و 
مکانیزه کردن 
کلیه امور مربوط 

 به خوابگاه

  توسعه امکانات
موجود در 

 خوابگاه

  توسعه فضای
کالبدی در اختیار 

 خوابگاهها

  تشویق و ترغیب
دانشجویان به 
عضویت و 
فعالیت در 
شوراهای صنفي 

 دانشجویان

  توسعه فضای
کالبدی در اختیار 
امور ورزشي 

 دانشجویان

 یق و ترغیب تشو
دانشجویان به 
شرکت در 
 مسابقات ورزشي

  در نظر گرفتن
تسهیالت ویژه 
برای دانشجویان 
دارای مقام در 
 مسابقات ورزشي

دگان از کننتعداد استفاده 3333 3133 3313 1333 1333 1333 دانشجویي
 های دانشجویي/ دخترخوابگاه

کنندگان از تعداد استفاده 311 313 313 313 313 313 دانشجویي
 های دانشجویي/ متاهلخوابگاه

فضــاهای خوابگاهي )مترمربع(  13320 13320 13320 13133 13333 11333 دانشجویي
 دانشگاه برای دانشجویان/ پسر

فضاهای خوابگاهي )مترمربع(  13343 13343 13343 11333 13333 11333 دانشجویي
 دانشگاه برای دانشجویان/ دختر

ـــنفي  3 3 3 3 3 3 دانشجویي ـــوراهــای ص تعــداد ش
 دانشجویان

ـــو  13 13 13 13 333 323 دانشجویي ـــجویــان عض تعــداد دانش
 شوراهای صنفي دانشجویان

 های ورزشيتعداد انجمن 21 21 22 21 33 31 دانشجویي

سرانه فضای ورزشي )متر مربع(  33/3 1/2 1/2 3 2/3 1/3 يدانشجوی
 برای دانشجویان

تعداد مســابقات ورزشــي برگزار  113 133 113 033 013 433 دانشجویي
برای  ــــده در دانشـــگــاه  ش

 دانشجویان

تعداد مسابقات ورزشي برگزاری  21 32 33 23 21 33 دانشجویي
شگاه سایر دان ر ها یا دیگشده با 

 مراکز

ی هاتعداد دانشجویان عضو تیم 313 311 311 233 213 333 دانشجویي
 ورزشي

های ورزشـــي که تعداد رشـــته 21 33 3 31 21 33 دانشجویي
سری  سرا سابقات  شگاه در م دان
شرکت کرده  شجویي در آن  دان

 است

ــعه ارائه امکانات و  33 13 13 13 43 333 دانشجویي ــد توس درص
ــامــه ــرن ــــي در ب هــای ورزش

 های دانشجویياهخوابگ

عداد کالس 312 303 343 233 213 333 دانشجویي گاهت کار های ها و 
 ورزشي برگزار شده/ کالس

عداد کالس 3 1 1 4 33 31 دانشجویي گاهت کار های ها و 
 ورزشي برگزار شده/ کارگاه

های ورزشي )متر مساحت مکان 33133 33133 33133 31333 23333 21333 دانشجویي
 دانشگاه/ سر پوشیده مربع(
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  توسعه امکانات
ورزشي موجود 
در دانشگاه و 

 خوابگاهها

  افزایش تعداد
بروشورهای 

اطالع رساني 
پیرامون 

بهداشت، تغذیه، 
مسایل آموزشي 

 و پژوهشي

در  32141 32321 31333 13333 11333 دانشجویي
دسترس 

 باشدنمي

های ورزشي )متر مساحت مکان
 مربع( دانشگاه/ سر باز

 

 برنامه ریزی توسعه و تحول امور اداری و مالی استراتژی -14جدول

 برنامه ریزی توسعه و تحول امور اداری و مالی استراتژی

ا اط بارتب برنامه ها

 معاونتها

  گذاریهدف

32 

 

34 

 

30 

 معیار

35 31 39 

  برنامه
ریزی جهت 

تعدیل 
نیروی 
 انساني

  برنامه
ریزی جهت 

تامین 
نیروی 

 انساني مورد

  ارتقای
سیستمهای 
یکپارچه و 

مکانیزه 
خدمت 
 رساني

اداری و 
 مالي

433 411 431 133 131  
 
 
 
 
 
 

 در
 دسترس

-نمي

 باشد

پیش بیني تعداد کل 
نیروی انساني در 

 مشاغل غیر حاکمیتي

اداری و 
 مالي

پیش بیني کاهش در  33 32 1 4 1
 امور غیر حاکمیتي

اداری و 
 مالي

 نسبت کاهش استاد  3313/3 323313 3233 323311 334/3

اداری و 
 مالي

ل داد کپیش بیني تع 33 21 21 31 33
 نیروهای خروجي

اداری و 
 مالي

پیش بیني تعداد  33 32 1 4 1
نیروهای خروجي 

 مشاغل غیرحاکمیتي

اداری و 
 مالي

پیش بیني حداکثر  33 1 1 1 1
استخدام نیروی 

 انساني

اداری و 
 مالي

ای تعداد ارزیابي دوره 1 0 33 33 31
عملکرد مشاغل 

 حساس
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  برنامه
ریزی جهت 

حفظ شأن 
اساتید و 

دانشجویان 
از طریق 

سیستمهای 
کنترلي و 

 نظارتي

  ارتقای
سطح 
تکریم 

 ارباب رجوع

  برگزاری
دورهه ای 

آموزشي 
تخصصي 
ویژه افراد 
 جدیدالورود

  سنجش
میزان 

رضایتمندی 
ارباب رجوع 
از واحدهای 

اداری و 
 مالي

  توسعه
همکاری با 

بخش 
خصوصي و 

استفاده از 
قابلیتهای 

بخش 
 خصوصي

اداری و 
 مالي

مدت زمان درخواست  31 33 33 33 3 1
وجه اداره تملک 

داراییهای سرمایه ای 
از خزانه معین استان 

 فارس

اداری و 
 مالي

مدت زمان پرداخت  13 30 32 21 21 23
صورت وضعیتهای 
 پروژه های عمراني 

اداری و 
 مالي

صدور تعداد اسناد اداره  343 313 331 133 133 113
تملک داراییهای 

 سرمایه ای درسال 

اداری و 
 مالي

دریافت اعتبارات  3133 33133 33333 33133 32333 32133
 عمراني )میلیون ریال(

اداری و 
 مالي

تهیه و تنظیم تفریغ  33 21 23 31 31 31
-بودجه جاری
اختصاصي 

 وسایرمنابع)روز(

اداری و 
 مالي

روند درخواست وجه و  1 4 4 0 1 1
ثبت درآمد اختصاصي 

 )روز(

اداری و 
 يمال

کنترل و ثبت سند  1 3 3 3 2 2
حقوق در سیستم 

 )روز(

اداری و 
 مالي

کنترل و ثبت  33 33 3 1 4 4
سایراسنادمالي در 

 سیستم )دقیقه(

اداری و 
 مالي

تهیه و تنظیم مغایرت  1 4 0 0 1 1
بانکي کلیه بانکها 

 )روز(

اداری و 
 مالي

مدت زمان بررسي و  33 3 1 4 0 1
صدور اسناد تنخواه 

 واحدها )ساعت(

اداری و 
 مالي

مدت زمان بررسي  30 31 32 32 33 33
اسناد مالي و تامین 

 اعتبارآنها )ساعت(
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  برنامه
ریزی جهت 

جذب 
اعضای 

هیات علمي 
مورد نیاز 
بخشها و 
 ها دانشکده

  برنامه
ریزی 

استخدام 
نیروی 
جدید 

کارمند مورد 
نیاز بخشها 
و دانشکده 

 ها

  افزایش
درآمد 

دانشگاه از 
طریق 

برگزاری 
دوره های 

تخصصي و 
 کاربردی

  افزایش
درآمد 

دانشگاه از 
طریق 
توسعه 

همکاری با 
بخش 
 صنعت

اداری و 
 مالي

مدت زمان درخواست  30 31 32 33 33 33
وجه و پیگیری وجوه 

 جاری )ساعت(

اداری و 
 مالي

استفاده بهینه از توان  333 43 33 31 34 333
سیستم حقوق 

دید و رفع ودستمزد ج
 اشکاالت آن )درصد(

اداری و 
 مالي

آموزش کارکنان در  33 333 333 333 333 333
موارد قوانین جدید و 
 سیستم جدید )درصد(

اداری و 
 مالي

کاهش تعداد ضمانت  33 33 33 33 33 33
و گواهي حقوق افراد 

 )درصد(

اداری و 
 مالي

تکریم ارباب رجوع  333 333 333 333 333 333
 صد()در

اداری و 
 مالي

کاهش مشکالت بیمه  33 33 33 33 33 33
ای و احیاء سابقه 

پرسنل در سال های 
 قبل )درصد(

اداری و 
 مالي

انجام امور جاری بر  333 333 333 333 333 333
اساس قوانین و طبق 

رئوس ذکر شده در 
 باال)درصد(

اداری و 
 مالي

کاهش صدور اسناد  2 2 1 1 33 33
 صد(هزینه )در

اداری و 
 مالي

پرداخت حقوق به  33123 33133 33113 33103 33113 33123
 -پرسنل رسمي 

 پیماني )ساالنه(

اداری و 
 مالي

پرداخت حقوق به  1123 1113 1113 1033 1003 1423
پرسنل قراردادی ) 

 ساالنه(-نفر

اداری و 
 مالي

تعداد اسناد مورد  23333 21330 33333 30304 13133 12313
 بررسي )حسابرسي(

اداری و 
 مالي

ثبت اموال در سیستم  23 31 34 31 31 32
 )دقیقه(
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  کاهش
زمان 

بررسي و 
صدور استاد 

مالي و 
 اعتبارات

اداری و 
 مالي

سرکشي و کنترل  33 33 3 1 4 4
اموال واحدها 

 )میانگین(

اداری و 
 مالي

تکمیل فرمهای  31 33 32 33 1 1
 انتقالي )دقیقه(

اداری و 
 مالي

پیگیری تعمیر اموال  33 31 23 23 21 21
 قاطي )درصد(اس

اداری و 
 مالي

بررسي فرم های  03 11 13 13 11 11
رسیده اموال 

 آخرسال)میانگین(

اداری و 
 مالي

تعدادبازنشستگان و  3330 3310 3341 2332 2311 2311
موظفین دانشگاه 

 شیراز

اداری و 
 مالي

آشنا کردن مردم با  23 1 1 1 1 33
حقوق و تکالیف خود 

به منظور استفاده 
سب از خدمات منا

های اجرایي/ دستگاه
 اپراتور اتوماتیک

اداری و 
 مالي

3 33 33 33 4  
 
 
 
 
در 

دسترس 
نمي 
 باشد

آشنا کردن مردم با 
حقوق و تکالیف خود 

به منظور استفاده 
مناسب از خدمات 

های اجرایي/ دستگاه
تهیه استند حضور 

 کارکنان )واحد(

اداری و 
 مالي

دم با آشنا کردن مر 1 1 1 1  2
حقوق و تکالیف خود 

به منظور استفاده 
مناسب از خدمات 

های اجرایي/ دستگاه
تهیه استند معرفي 

اعضای هیأت علمي 
 )دانشکده(

اداری و 
 مالي

آشنا کردن مردم با  3 1 1 33 1
حقوق و تکالیف خود 
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به منظور استفاده 
مناسب از خدمات 

های اجرایي/ دستگاه
تهیه بولتن معرفي 

 واحدها

اداری و 
 مالي

استانداردسازی خدمات  1 2 3 3 3 0
 ارائه شده به مردم

اداری و 
 مالي

میزان رضایت مندی  2 2  2  2  2 1
 مردم از دستگاه

اداری و 
 مالي

واگذاری تصدی ها به  33 13 13 13 13 13
 بخش غیر دولتي

اداری و 
 مالي

حمایت از بخش  3 3333 333 133 433 433
 خصوصي

ی و ادار
 مالي

تعداد استفاده کنندگان  03333 00333 03333 41333 41333 13333
از سرویسهای رفت و 

 آمد دانشگاه 

اداری و 
 مالي

تعداد خودروهای در  33 13 13 43 03 0.
 تملک دانشگاه 

اداری و 
 مالي

های تعداد اتوبوس 12 13 12 11 02 01
مخصوص رفت و آمد 

 دانشجویان

اداری و 
 مالي

تعداد کل رایانه ها و  1140 1314 1303 1133 0333 0033
 دستگاه های اداری 

اداری و 
 مالي

نرخ خدمات  4/334 1/323 31221 31024 34221 31321
قراردادهای 

 یال()میلیارد رپشتیباني

اداری و 
 مالي

تعداد پست های  43 3333 3333 3333 3333 3333
 هیأت علمي

اداری و 
 مالي

تعداد پست های  3331 3301 3301 3301 3113 3133
 کارمند

اداری و 
 مالي

نسبت تعداد پست  11 13 13 13 41 41
های هیأت علمي به 

 کارمند

اداری و 
 مالي

1342333 323322333 3242333 4422333  
113333 

 
 

اعتبارات هزینه ای 
دانشگاه از محل درآمد 

 عمومي
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اداری و 
 مالي

در  33333 3422333 3342333 2302333 221333
دسترس 

نمي 
 باشد

اعتبارات تملک دارایي 
های سرمایه ای از 
 محل درآمد عمومي

اداری و 
 مالي

اعتبارات درآمد  21133 2132333 3322333 3202333 112333
 اختصاصي دانشگاه 

اداری و 
 مالي

حقوق ومزایای  234333 3132333 1232333 1432333 3302333
کارکنان رسمي و 

 نيپیما

اداری و 
 مالي

 نرخ خود اتکایي  10% 30% 33% 23% 21%

اداری و 
 مالي

اعتبارات تعمیرات و  34123 112333 112333 132333 11333
تجهیات دانشگاه از 
 محل درآمد عمومي

اداری و 
 مالي

اعتبار ردیف های  33333 3332333 3332333 3332333 331333
متفرقه و متمرکز 

ک هزینه ای و تمل
 های سرمایه ایدارایي
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 روزرسانی رویه و روشهای امور اداری و مالی با بهره گیری از فناوری اطالعاتتوسعه و به - 12جدول

 روزرسانی رویه و روشهای امور اداری و مالی با بهره گیری از فناوری اطالعاتتوسعه و به استراتژی

ارتباط با  برنامه ها

 معاونتها

  گذاریهدف

32 

 

34 

 

30 

 معیار

35 31 39 

  توسعه فناوری اطالعات
به منظور یکپارچه سازی 
و مکانیزه کردن بایگاني 

 اسناد

  استفاده از نرم افزارها و
سیستمهای اطالعاتي 
جهت ثبت و به روز  
کردن اموال، اسناد و 

 فرمها

  بهره گیری از
سیستمهای 

یکپارچه اطالعاتیجهت 
کردن سیستم ورود و 

ارکنان با سیستم خروج ک
 اداری مالي

  برنامه ریزی جهت
الکترونیکي کردن کردن 

 پرونده های پرسنلي

  توسعه نرم افزارهای
اداری و مالي جهت 

تبدیل لیست های دستي 
سازمان بازنشستگي به 

 فرم های کامپیوتری

اداری و 
 مالي

333% 33% 13% 43% 03% 13% 
 درصد مکانیزه کردن خدمات رساني

اداری و 
 ليما

مکانیزه کردن بایگاني اسناد  3 1 31 21 13 03
 طرحهای عمراني ) به درصد( 

اداری و 
 مالي

333 333 333 333 13 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
جرا

و ا
ی 

ریز
ه 

نام
 بر

ال
 ح

در
 

پیاده سازی نرم افزاریکپارچه اداری 
 ومالي )درصد(

اداری و 
 مالي

نرم افزاریکپارچه اداری اصالح  43 13 33 333 333
 ومالي )درصد(

اداری و 
 مالي

پیاده سازی نرم افزارحسابداری  13 43 33 333 333
 تعهدی )درصد(

اداری و 
 مالي

یکپارچه کردن سیستم حسابداری  23 13 33 333 333
 واحدها دریک سیستم )درصد(

اداری و 
 مالي

ش پیاده سازی نرم افزارآموز 13 333 333 333 333
 کارکنان در سیستم جدید )درصد(

اداری و 
 مالي

پیاده سازی نرم افزارمرخصي در  13 333 333 333 333
 سیستم جدید )درصد(

اداری و 
 مالي

 پیاده سازی نرم افزاراموال )درصد( 33 13 13 33 333

اداری و 
 مالي

 پیاده سازی نرم افزارانبار )درصد( 33 13 13 33 333

اداری و 
 يمال

اصالح نرم افزاریکپارچه حسابداری  13 03 13 333 333
 تعهدی )درصد(

اداری و 
 مالي

پیاده سازی فراینددر نرم  23 13 03 13 333
 افزاریکپارچه اداری ومالي )درصد(

اداری و 
 مالي

یکپارچه کردن سیستم ورود و خروج  33 23 13 13 333
کارکنان با سیستم اداری مالي 

 )درصد(

ری و ادا
 مالي

دیجیتالي کردن پرونده های پرسنلي  33 23 13 13 333
 )درصد(

اداری و 
 مالي

تعویض پرونده های فرسوده به  2313 3013 3332 3313 113 042
 جدید
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اداری و 
 مالي

در  333% 333% 333% 333% 333%
وقت 
 اداری

تجهیز تلفن اداره بازنشستگي به 
-سیستم پیغامگیر

 ساعته21پاسخگویي

اداری و 
 مالي

تبدیل لیست های دستي سازمان  دستي 333% 333% 333% 333% 333%
 بازنشستگي به فرم های کامپیوتری

 

 

 دانشجویی-ارتقاء و توسعه سطح فعالیتهای فرهنگی استراتژی - 19جدول

 دانشجویی-ارتقاء و توسعه سطح فعالیتهای فرهنگی استراتژی

ارتباط با  برنامه ها

 معاونتها

  گذاریهدف

32 

 

34 

 

30 

 معیار

35 31 39 

  افزایش منابع
فیزیکي مورد نیاز 

برای توسعه 
فعالیتهای معاونت 

 فرهنگي

  افزایش منابع
انساني مورد نیاز 

برای توسعه 
فعالیتهای معاونت 

 فرهنگي

  افزایش تعداد
دوره های آموزشي 

برگزار شده از 
سوی معاونت 

 فرهنگي

  توسعه
زیرساختهای 

اطالعات فناوری 
جهت ایجاد وب 

سایت و وبالگهای 
مرتبط با حوزه 

 معاونت فرهنگي

 تعداد کارکنان حوزه فرهنگي 33 32 32 31 31 31 فرهنگي

مساحت زیربنای فضاهای فرهنگي  1033 0333 0233 0133 0433 0433 فرهنگي
 دانشگاه )متر مربع(

 تعداد دوره های آموزشي برگزار شده 313 233 233 233 223 223 فرهنگي

نده در تعداد دانشجویان شرکت کن 23333 23333 23333 23333 23333 23333 فرهنگي
 دوره های آموزشي

تعداد اساتید شرکت کننده در دوره  133 131 131 121 121 121 فرهنگي
 های آموزشي

تعداد کارکنان شرکت کننده در دوره  130 131 131 133 133 133 فرهنگي
 های آموزشي

در دسترس  21 31 31 31 34 فرهنگي
 نمي باشد

تعداد وبالگ و وبگاه زیر مجموعه 
 فرهنگيمعاونت 

 تعداد تشکل های دانشجویي 1 1 1 1 1 1 فرهنگي

شکل تعداد کل دانشجویان عضو ت 1333 1133 1133 1133 1133 1133 فرهنگي
 های دانشجویي

 تعداد کل اردوهای برگزار شده 00 333 333 323 313 313 فرهنگي

ننده در تعداد دانشجویان شرکت ک 1211 1333 1333 33333 32333 32333 فرهنگي
 اردوها

تعداد کل برنامه های فرهنگي برگزار  431 3233 3233 3213 3333 3333 فرهنگي
 شده

تعداد کل شرکت کنندگان در برنامه  233 231 233 231 223 221 
 های فرهنگي برگزار شده )هزار نفر(

تعداد شرکت کنندگان در برنامه های  323 323 322 323 321 321 فرهنگي
 هزار نفر(مذهبي )
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  افزایش تعداد
 اردوهای علمي

  افزایش تعداد
-اردوهای زیارتي

 سیاحتي

  فراهم آوردن
زیرساخت الزم 

برای توسعه 
نشریات و مجالت 

آموزشي و 
 فرهنگي

  تشویق به توسعه
فعالیت انجمن 

های علمي بخشها 
و دانشکده های 

 مختلف

  افزایش بودجه به
منظور ارتقای 

سطح تسهیالت 
 فرهنگي

  افزایش بودجه به
منظور افزایش 

تعداد همایشها و 
 نمایشگاهها

  ترغیب
دانشجویان به 

شرکت در برنامه 
-های آموزشي

 فرهنگي

  تشویق و
ترغیب دانشجویان 

به شرکت دوره 
 های آموزشي

تعداد کل برنامه های سیاسي برگزار  23 21 21 33 33 33 فرهنگي
 شده

تعداد کل کرسي های آزاداندیشي  1 23 23 21 33 31 فرهنگي
 برگزار شده

 تعداد کل نشریات دانشجویي 221 243 233 233 333 333 فرهنگي

چاپ تعداد کل نشریات دانشجویي  321 313 311 311 313 313 فرهنگي
 شده

تعداد کل شرکت کنندگان در انتخابات  3433 3133 3113 3333 3313 2333 فرهنگي
 کانون های فرهنگي و هنری

تعداد کل شرکت کنندگان در انتخابات  2233 2133 2033 2033 2133 2133 فرهنگي
 تشکل های دانشجویي

ساجد کل سطح زیر بنای مجمع  3033 3033 3033 3033 3033 3033 فرهنگي
  )مترمربع(

               تعداد نمازخانه 21 21 21 21 21 21 فرهنگي

جمع کل سطح زیربنای نمازخانه  2333 2333 2333 2333 2333 2333 فرهنگي
  )مترمربع(

 فرهنگي
1333 3133 3333 2133 

تعداد کل شرکت کنندگان در جلسات  333 2333
 سخنراني، پرسش و پاسخ و نقد فیلم

 3333انتشار بروشور با تیراژ  1 31 23 21 33 31 هنگيفر

 تعداد نمایشگاه های برگزارشده 1 3 31 31 31 31 فرهنگي

 تعداد همایش های برگزار شده 3 3 1 1 0 0 فرهنگي

 تعداد مسابقات  برگزارشده در دانشگاه 1 31 23 21 33 31 فرهنگي

 فیزیکي و تجهیزاتوضعیت فضای  33 31  31  31  31  31 فرهنگي

 تعداد کارکنان مرکز مشاوره دانشجویي 33 31 31 34 33 23 فرهنگي

 فرهنگي
2133 2233 2333 3133 

میزان اعتبارات هزینه شده در  3233 3133
 فعالیتهای علمي )به میلیون ریال(

 تعداد کارکنان مدیریت امور علمي 1 0 1 33 32 31 فرهنگي

 فرهنگي
113 133 313 333 

تعداد دوره های آموزشي برگزار شده  221 213
 )کارگاه، سمینار، دوره(

 فرهنگي
33 32 33 33 

تعداد دانشجویان شرکت کننده در  1/1 3
 دوره های آموزشي)هزار نفر(

 فرهنگي
113 133 313 333 

تعداد اساتید شرکت کننده در دوره  221 213
 های آموزشي

 فرهنگي
01 03 11 13 

د وب سایت زیر مجموعه مدیریت تعدا 13 11
 امور علمي دانشجویان
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  تشویق و
ترغیب اساتید به 

شرکت دوره های 
 آموزشي

 تشویق و 
ترغیب کارکنان به 
شرکت دوره های 

 آموزشي

  تخصیص
بودجه جهت انتشار 

بروشورهای 
 آموزشي

  توسعه کیفي
نیروی انساني 
 مراکز مشاوره

  برنامه ریزی
جهت افزایش 
 تعداد کارگاهها

  برنامه ریزی
جهت افزایش 

تعداد بازدیدهای 
 منطقه ای

  افزایش بودجه
و اعتبارات 

تخصیص یافته به 
 فعالیتهای علمي

  تالش در
جهت افزایش دوره 

 های آموزشي

  ترغیب و
تشویق دانشجویان 
به شرکت در دوره 

 های آموزشي

  ترغیب و
تشویق اساتید به 

 تعداد کل بازدیدهای علمي برگزار شده 331 333 331 323 321 333 فرهنگي

 فرهنگي
1233 1333 1133 1033 

تعداد دانشجویان شرکت کننده در  1233 1133
 بازدیدهای علمي

 فرهنگي
333 321 323 331 

در  تعداد اساتید شرکت کننده 331 333
 بازدیدهای علمي

 فرهنگي
3313 3304 3333 131 

تعداد کل برنامه های علمي برگزار  031 423
 شده

 فرهنگي
31233 34333 31133 31033 

تعداد کل شرکت کنندگان در برنامه  324333 33133
 های علمي برگزار شده

 فرهنگي
03 13 13 33 

تعداد کرسي های آزاد اندیشي  1 23
 های علميانجمن برگزارشده توسط

 فرهنگي
01 03 13 11 

تعداد کل نشریات دانشجویي انجمن  30 13
 های علمي

 فرهنگي
01 03 13 11 

تعداد کل نشریات انجمن های علمي  30 13
 چاپ شده

 فرهنگي
133 113 103 111 

تعداد کل اعضای فعال انجمن های  123 131
 علمي

 فرهنگي
43 03 04 01 

تید مشاور انجمن های تعداد کل اسا 11 03
 علمي

 فرهنگي
3333 1133 4133 0133 

تعداد کل شرکت کنندگان در انتخابات  1133 0333
 انجمن های علمي دانشجویي

 تعداد انجمن های علمي 03 02 01 04 03 43 فرهنگي

 فرهنگي
13 41 43 01 

تعداد همایش ها و نمایشگاههای  10 03
 علمي برگزار شده/ همایش

 يفرهنگ
03 11 13 11 

تعداد همایش ها و نمایشگاههای  31 13
 علمي برگزار شده/ نمایشگاه

 فرهنگي
03 11 13 11 

تعداد مسابقات علمي برگزار شده  33 13
 توسط انجمن های علمي

 فرهنگي

333 333 33 13 
تعداد کل دانشجویان عضو انجمن  11 01

های  علمي موفق به اخذ جوایز علمي 
 لليملي و بین الم

 
 
 

 فرهنگي

33 43 11 21 

 
 
 

21 

 
 
 

31 

 
 
 

تعداد طرح های پژوهشي انجمن های 
 علمي
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شرکت در دوره 
 های آموزشي

  فرام کردن
شرایطي جهت 

افزایش بازدیدهای 
 علمي

  تشویق و
ترغیب دانشجویان 

به شرکت در 
 بازدیدهای علمي

  تشویق و
ترغیب اساتید به 

در شرکت 
 بازدیدهای علمي

  فراهم آوردن
زیرساختهای الزم 
به منظور افزایش 

تعداد نشریات 
 علمي دانشجویي

  فراهم آوردن
شرایط افزایش 

های تعداد انجمن
 علمي فعال

  تشویق
دانشجویان به 

مشارکت در 
طرحهای پژوهشي 

 دانشجویي

  تخصیص
امتیازات ویژه به 

اعضای فعال 
 انجمن های علمي
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ک ی، معیارها و برنامه های عملیاتي به تفکقبلها و برنامه عملیاتي تدوین شده در فصل در این بخش بر اساس استراتژی

 های مختلف ارائه مي گردد.معاونت

 معاونت پژوهشی-6-4
 ارائه مي گردد: زیر ، برنامه عملیاتي معاونت پژوهشي مطابق با جدولپیشنهادیبر اساس استراتژیهای 

 : شاخصها و برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی11جدول 

 معیار 30 34 32 39 31 35 هابرنامه

  ایجاد تسهیالت الزم

ها پروژهبرای اجرای 

 مشترک خارجي 

 های حمایت از کارگاه

آموزشي و پژوهشي و 

های علمي در همایش

ای و سطح ملي، منطقه

 الملليبین

  گسترش اختیارات

ها  در دانشکده مدیریت

حوزه های مختلف 

 آموزشي و پژوهشي

 بازنگری مستمر برنامه-

 های پژوهشي

13 11 13 31 
در دسترس نمي 

 باشد

ها و نامهتعداد تفاهم
 قراردادهای بین المللي

1 1 3 3 3 3 
-های بینتعداد کنفرانس

 المللي  برگزار شده

تعداد مجالت علمي بین  3 1 1 1 0 4
 ISI المللي

تعداد مجالت علمي  32 31 31 31 23 21
 ISCپژوهشي 

تعداد مجالت علمي  3 33 33 32 31 23
  پژوهشي

تعداد پیشنهادات اجراشده  3 3 3 3 2 3
در زمینه بهبود فرایندهای 

 پژوهشي

333 321 323 40 332 333 

تعداد اعضای هیئت علمي 
اعزام شده به مجامع علمي 

خارج از کشور به منظور 
 ارائه مقاله

0 1 2 

 
 
 

 در دسترس نمي باشد

نفرانسها و تعداد ک
همایشهای مشترک 

 دانشگاه در سطح ملي

3 2 3 

تعداد کنفرانسها و 
همایشهای مشترک 

دانشگاه در سطح منطقه 
 ای
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 های تدوین اولویت

 پژوهشي 

  ارزیابي هدفمند و

های ر فعالیتمستم

 پژوهشي

 بازنگری مستمر برنامه-

 های آموزشي

  گسترش ارتباطات

علمي بین پژوهشگران 

 داخلي

  گسترش ارتباطات

علمي بین پژوهشگران 

 خارجي

  ساماندهي و هدایت

های دانشگاهي پژوهش

افزایي و به سوی هم

 سازی شبکه

 های علمي توسعه قطب

های علمي و هسته

پژوهشي برای توسعه 

ات گروهي و تحقیق

 هدفمند

3 2 3 

تعداد کنفرانسها و 
همایشهای مشترک 

دانشگاه در سطح بین 
 المللي

23 31 33 1 1 4 
تعداد فرصت مطالعاتي 

 اعضای هیئت علمي

13 31 33 22 3 

در 
 دسترس
 نمي باشد

تعداد فرصت مطالعاتي 
دانشجویان تحصیالت 

 تکمیلي

-های بینتعداد پژوهش 3 3 3 3 2 3

 ای صورت گرفتهرشته

3231 3233 3213 3241 3213 3233 

نسبت اعتبار جذب شده 
طرحهای پژوهشي برون 

سازماني به اعتبار کل 
 طرحهای پژوهشي

33 11 13 4421 0120 1123 
ژوهشي میزان درآمدهای پ

 )میلیون ریال(

331 333 321 32221 1323 1123 

جمع اعتبارات جذب شده 
برون دانشگاهي)میلیون 

 ریال(

43 13 33 3 3 3 

-درآمد حاصل از تجاری

سازی دستاوردهای 
 پژوهشي )میلیون ریال(

313 333 323 331 11 13 
تعداد قراردهای تحقیقاتي با 

 صنعت

341 303 311 312 331 331 

داد قراردادهای پژوهشي تع
ای با بخش و مشاوره

 صنعت و خدمات

133 413 433 001 031 413 
تعداد مقاالت چاپ شده در 

 مجالت علمي پژوهشي

13 33 23 31 33 31 
تعداد مقاالت چاپ شده در 

 مجالت علمي ترویجي

033 113 133 142 143 144 
تعداد مقاالت چاپ شده در 

 مجالت بین المللي

333 113 413 432 013 111 
تعداد مقاالت چاپ شده در 

 ISCمجالت 
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 های توسعه پژوهش

 ایرشتهبین

  تالش برای تقویت

فرایند تبدیل ایده های 

 پژوهشي به محصول

  ساماندهي نظام مالکیت

های فکری در حوزه

 پژوهش و فناوری 

  ایجاد شرکتهای

-اقتصادی دانش -علمي

بنیان برای تجاری شدن 

نتایج تحقیقات دانشگاهي 

با محوریت اعضای هیئت 

 علمي

 سازی کمک به آماده

نتایج تحقیقات برای طي 

 مراحل صنعتي

 ها جهت دهي پژوهش

نامه ها با هدف و پایان

 کاربردی بودن نتایج

 های تعریف پروژه

تحقیقاتي در جهت رفع 

 نیازهای کشور 

233 313 333 42 33 311 
تعداد مقاالت ارائه شده در 

 کنفرانسهای ملي 

313 333 43 32 13 332 
تعداد مقاالت ارائه شده در 

 الملليکنفرانسهای بین

 تعدادکتب تالیفي 13 31 32 13 11 13

 ب ترجمه ایتعداد کت 24 33 31 21 33 11

31 33 1 3 4 4 
تعداد اختراعات ثبت شده 

 داخلي

31 33 4 1 3 1 
تعداد اختراعات ثبت شده 

 خارجي

23 31 32 0 1 33 

تعداد نوآوری، اکتشاف، 
نظریه های علمي و آثار 

 بدیع هنری و ادبي

میزان جذب منابع مالي  2330 2344 1412 0333 0133 4333
 پژوهشي)میلیون ریال(

بودجه پژوهشي)میلیون  33423 30302 23332 31333 31333 13333
 ریال(

اعتبارات تخصیص یافته  33423 30302 23332 31333 31333 13333
پژوهشي دانشگاه از محل 
 بودجه جاری )میلیون ریال(

-درآمد حاصل از تجاری 3 3 3 333 313 233

سازی و یا فروش 
دستاوردهای 

 پژوهشي)میلیون ریال(

تعداد فرصت های  4 1 1 33 31 23
 مطالعاتي

میزان پرداخت طرح های  4333 21313 30013 13333 11333 13333
 پژوهشي )میلیون ریال (

میزان پشتیباني از پایان  3133 4241 1441 3333 32333 31333
 نامه )میلیون ریال (

ها و مراکز تعداد پژوهشکده 21 21 21 24 33 31
 تحقیقاتي 

های اطالعاتي تعداد پایگاه 31 30 32 30 23 21
خارجي که دانشگاه مشترک 

 است 
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  پایه گذاری و توسعه

تحقیقات در قالب پروژه 

 های هدایت شده صنایع

 ها ونامهگسترش تفاهم 

ا صنایع در قراردادها ب

 جهت حمایت از پژوهشها

  گسترش قراردادها با

صنایع در جهت حمایت 

های تجهیز آزمایشگاه

 تخصصي در دانشگاه

  طراحي مکانیزم هایي

جهت تشویق اساتید به 

تولید علم)انتشار مقاله، 

تالیف کتاب، ترجمه 

 کتاب(

  طراحي مکانیزم هایي

جهت تشویق دانشجویان 

ه، لبه تولید علم)انتشار مقا

تالیف کتاب، ترجمه 

 کتاب(

    توسعه بازارهای  هدف 

 های طراحي مکانیزم

مشوق افزایش تنوع 

 پژوهش ها  

های اطالعاتي تعداد پایگاه 3 3 3 1 4 33
داخلي که دانشگاه مشترک 

 است 

-وضعیت دسترسي به پایگاه ویژه اعضای هیات علمي و دانشجویان خارجي VPNاز طریق 

 های داده از بیرون دانشگاه 

بودجه پایگاههای  1023 3031 0313 1333 33333 31333
 اطالعاتي)میلیون ریال(

تعداد مقاالت دانلود شده  234 320 2103 3333 1333 1333
نسبت به تعداد اعضای 
هیئت علمي از پایگاههای 

 داخلي

تعداد مقاالت دانلود شده  23 24 23 33 13 13
نسبت به دانشجویان 
تحصیالت تکمیلي از 

 پایگاههای داخلي

تعداد مقاالت دانلود شده  3113 3324 331 3333 3133 2333
نسبت به تعداد اعضای 
هیئت علمي از پایگاههای 

 خارجي

تعداد مقاالت دانلود شده  331 333 43 313 233 333
نسبت به دانشجویان 
تحصیالت تکمیلي از 

 پایگاههای خارجي
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  ارتقای مستمر کمي و

کیفي تجهیزات و 

 امکانات پژوهشي

  ارزیابي و ساماندهي

پژوهشکده ها و مراکز 

 تحقیقاتي دانشگاه

  توسعه امکانات

های پژوهشي، آزمایشگاه

 کردنتحقیقاتي و روزآمد 

 آنها

 سازی کمک به آماده

نتایج تحقیقات برای 

 مرحله صنعتي

  بهره گیری از پتانسیل

شهرت  و کیفیت پایان 

نامه ها، مقاالت و تالیفات 

و تحقیقات دانشگاه در 

جهت جذب منابع 

 پژوهشي دولتي

  ایجاد شرکتهای

-اقتصادی دانش -علمي

بنیان برای تجاری شدن 

 نتایج تحقیقات دانشگاهي
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  در جهت تقویت تالش

فرایند تبدیل ایده به 

 محصول

  تقویت نظام پرداخت

هزینه های پژوهشي به 

منظور توانمندسازی هرم 

 اعضای هیئت علمي

  افزایش میزان

ماموریتهای علمي و 

فرصت مطالعاتي اعضای 

 هیئت علمي

 تحقیقاتي مراکز توسعه 

-میان های پژوهشکده و

 ای رشته

  سازماندهي موسسات

 پژوهشي

  دسترسي آسان تامین

بدون محدودیت زماني و 

های مکاني به پایگاه

 اطالعاتي و منابع علمي

  توسعه کتابخانه

 دیجیتال
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 نمودن روز به و تشکیل 

 پروژه اطالعات بانک

 تحقیقاتي های

 کردن به روز و ایجاد 

اطالعات  بانک مستمر

 های حوزه در پژوهشي

 موردنظر تحقیقاتي

 دانشگاه

 کردن به روز و ایجاد 

 اطالعات بانک تمرمس

 آموزشي مورد نیاز

 معاونت آموزشی-6-2
 ارائه مي گردد زیر ، برنامه عملیاتي معاونت آموزشي مطابق با جدولپیشنهادیبر اساس استراتژیهای 

 : شاخصها و برنامه عملیاتی معاونت آموزشی15جدول 

 معیار 30 34 32 39 31 35 هابرنامه

  ایجاد

تسهیالت الزم 

برای برگزاری 

های دوره

آموزشي مشترک 

ها و با دانشگاه

مراکز علمي 

 خارجي

2 3 3 3 3 3 

نسبت اعضای هیات 
المللي به کل علمي بین

 اعضای هیات علمي

2 3 3 3 3 3 

وزشي های آمتعداد دوره
برگزار شده به صورت 

های مشترک با دانشگاه
 خارجي

32331 32331 32333 32332 32333 32333 
نسبت دانشجویان خارجي 

 به کل دانشجویان

هایي گرایش-تعداد رشته 41 41 41 44 43 13
که در مقطع کارشناسي 

 شوددانشجو پذیرش مي
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  حمایت از

های کارگاه

شي و آموز

پژوهشي و 

های همایش

علمي در سطح 

ای و ملي، منطقه

 الملليبین

  افزایش

های نامهتفاهم

مبادله استاد و 

دانشجو با 

های دانشگاه

 معتبر جهان

  افزایش تعداد

-گرایش-رشته

های آموزشي به 

ویژه در مقاطع 

تحصیالت 

 تکمیلي

  افزایش تعداد

پذیرش دانشجو 

هایي گرایش-تعداد رشته 311 313 311 333 331 233
-که در مقطع کارشناسي

-ارشد دانشجو پذیرش مي

 شود

هایي گرایش-تعداد رشته 41 333 321 333 313 313
که در مقطع دکتری 

تخصصي دانشجو پذیرش 
 شودمي

هایي گرایش-تعداد رشته 3 3 3 3 3 3
که در مقطع دکتری 

ای دانشجو پذیرش حرفه
 شودمي

تعداد پیشنهادات اجراشده  3 3 3 3 2 3
زمینه بهبود فرایندهای  در

 آموزشي

3 2 3 3 3 3 

های آموزشي تعداد رشته
که به صورت مشترک با 

های داخلي برگزار دانشگاه
 مي شود

3 2 3 3 3 3 

های آموزشي تعداد رشته
که به صورت مشترک با 

های خارجي دانشگاه
 برگزار مي شود

های آموزشي تعداد رشته 41 41 41 44 43 13
 کارشناسيدر مقطع 

های آموزشي تعداد رشته 311 313 311 333 331 233
 ارشددر مقطع کارشناسي

های آموزشي تعداد رشته 41 333 321 333 313 313
 در مقطع دکتری تخصصي

های آموزشي تعداد رشته 3 3 3 3 3 3
 در مقطع دکتری حرفه ای

333 433 133 314 043 233 

درآمد حاصل از برگزاری 
های آموزشي و دوره

 تخصصي)میلیون ریال(
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-در رشته

های گرایش

تحصیالت 

میلي که به تک

-شیوه پژوهش

 محور 

 شبکه طراحي 

 علمي ارتباطات

ها و بخش میان

ها به دانشکده

منظور افزایش 

-همکاری بین

 ایرشته

  گسترش

اختیارات 

 مدیریت

ها  در دانشکده

حوزه های 

مختلف آموزشي 

 و پژوهشي

31 33 21 21 24 23 

وضعیت قراردادهای 
آموزشي با بخش صنعت و 

 خدمات

41 43 43 04 04 01 

های مقطع تعداد رشته
کارشناسي که منحصراً در 
دانشگاه شیراز پذیرش 

 دانشجو دارد

333 321 321 323 333 334 

های مقطع تعداد رشته
ارشد که کارشناسي

نحصراً در دانشگاه شیراز م
 پذیرش دانشجو دارد

331 333 34 31 41 41 

های مقطع تعداد رشته
دکتری تخصصي که 
منحصراً در دانشگاه شیراز 

 پذیرش دانشجو دارد

3 3 3 3 3 3 

های مقطع تعداد رشته
ای که دکتری حرفه

منحصراً در دانشگاه شیراز 
 پذیرش دانشجو دارد

3213 3211 3211 32131 3234 32313 

نسبت دانشجویان 
تحصیالت تکمیلي به کل 

 دانشجویان 

3211 3211 3212 32133 32413 32431 

نسبت رشته های 
تحصیالت تکمیلي به کل 

 رشته ها

3213 3234 3233 32334 32333 3221 

نسبت دانشجویان 
کارشناسي ارشد به کل 

 دانشجویان

3232 3232 3232 32333 32323 32334 

ت دانشجویان دکتری نسب
حرفه ای به کل 

 دانشجویان

3233 3231 3234 32301 32311 32310 

نسبت دانشجویان دکتری 
تخصصي به کل 

 دانشجویان
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  تدوین

های اولویت

 آموزشي 

  بازنگری

-مستمر برنامه

 های آموزشي

  ارزیابي

مستمر هدفمند و 

های فعالیت

 آموزشي 

  افزیش تعداد

های رشته

آموزشي که به 

صورت مشترک 

های با دانشگاه

داخلي برگزار 

 شودمي

  افزیش تعداد

های رشته

آموزشي که به 

صورت مشترک 

های با دانشگاه

خارجي برگزار 

 مي شود

3232 3232 3233 3 3 3 

نسبت دانشجویان 
پسادکتری به کل 

 دانشجویان

تعداد کتب التین کتابخانه  233411 232132 233113 223333 233333 213333
 ها

تعداد کتب فارسي کتابخانه  343330 343113 313231 233333 223333 213333
 ها

تعداد آزمایشگاهها و  233 231 231 223 233 213
 کارگاهها

میزان درآمد حاصل از  233 043 314 133 433 333
برگزاری دوره های 

آموزشي و 
 تخصصي)میلیون ریال(

ارات تخصیص یافته اعتب 3133 4241 1441 33333 32333 31333
جهت دانشجویان 

تحصیالت تکمیلي 
دانشگاه از محل بودجه 

 جاری )میلیون ریال(

نسبت اعضای هیات علمي  21به 3 21به 3 21به 3 22به 3 23به 3 23به 3
 به دانشجو 

نسبت اعضای هیات علمي  32301 32301 32314 3231 3231 3233
 ارشدبا مدرک کارشناسي

 تعداد: 32241 323 3233 3231
214 

 تعداد:
210 

نسبت اعضای هیات علمي 

 Ph.Dدارای مدرک 
 خارجي

نسبت اعضای هیات علمي  3204 3201 32421 324 3204 3201

 Ph.Dدارای مدرک 
 داخلي

نسبت اساتید با رتبه استاد  32312 32312 32312 3234 3231 3223
 به کل اعضای هیئت علمي

نسبت اساتید بار رتبه  32242 32211 32242 3233 3232 3231
دانشیار به کل اعضای 

 هیئت علمي

نسبت اساتید بار رتبه  32131 32133 32131 3213 3211 3211
استادیار به کل اعضای 

 هیئت علمي
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  افزایش و

بخشي در تنوع

پذیرش دانشجو 

هایي که در رشته

تا کنون پذیرش 

گرفته صورت ن

 است

  توسعه

همکاری بین 

 ایدانشکده

  برگزاری دوره

های تخصصي 

 مورد نیاز صنعت

 دهي جهت

های دوره

آموزشي مورد 

 نیاز صنعت

 دهي جهت

های دوره

آموزشي مورد 

 نیاز جامعه

  راه اندازی

های جدید رشته

آموزشي در 

تعداد رشته های  3 0 33 32 31 31
 تحصیالت تکمیلي جدید

میزان اعتبارات طرح  21323 31140 11333 11333 03333 43333
کارایي اعضای هیئت 

 علمي)میلیون ریال(

های شناخته تعداد رشته 33 3 3 33 32 31
 شده به عنوان قطب علمي
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مقاطع تحصیلي 

مختلف برای 

اولین بار در 

 کشور

  جذب هیات

علمي توانمند و 

-متعهد در رشته

های مختلف 

جهت ارتقای 

سطح کیفي 

 آموزش

  حمایت از دوره

 های پسادکتری 

  افزایش تعداد

دوره های 

تحصیالت 

تکمیلي بین 

 رشته ای

 توسعه دوره-

های پژوهش 

 محور 

  ارتقای مستمر

کمي و کیفي 
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تجهیزات و 

 امکانات آموزشي

  شناسایي و

جذب نخبگان به 

کادر هیئت 

 علمي

  تسهیل روند

اعضای  جذب

 هیات علمي

  افزایش تعداد

بورسیه 

دانشجویان 

 دکتری توانمند

 توسعه دوره-

های تحصیالت 

-تکمیلي بین

 ایرشته

 به روز و ایجاد 

 مستمر کردن

 اطالعات بانک

آموزشي مورد 

 نیاز
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 معاونت فرهنگی-6-9
 ارائه مي گردد: زیر برنامه عملیاتي معاونت فرهنگي به صورت جدول

 : شاخصها و برنامه عملیاتی معاونت فرهنگی 17جدول

 معیار 30 34 32 39 31 35 هابرنامه

  افزایش منابع

فیزیکي مورد نیاز برای 

توسعه فعالیتهای 

 معاونت فرهنگي

  افزایش منابع انساني

مورد نیاز برای توسعه 

فعالیتهای معاونت 

 فرهنگي

  افزایش تعداد دوره

های آموزشي برگزار 

شده از سوی معاونت 

 فرهنگي

  توسعه زیرساختهای

فناوری اطالعات جهت 

ایجاد وب سایت و 

الگهای مرتبط با وب

 حوزه معاونت فرهنگي

333 321 323 331 333 331 
 تعداد بازدیدهای علمي

 دانشجویي

 تعداد کارکنان حوزه فرهنگي 33 32 32 31 31 31

مساحت زیربنای فضاهای  1033 0333 0233 0133 0433 0133
 فرهنگي دانشگاه )متر مربع(

تعداد دوره های آموزشي برگزار  313 233 233 233 223 223
 شده

ه دتعداد دانشجویان شرکت کنن 23333 23333 23333 23333 23333 23333
 در دوره های آموزشي

تعداد اساتید شرکت کننده در  133 131 131 121 121 121
 دوره های آموزشي

تعداد کارکنان شرکت کننده در  130 131 131 133 133 133
 دوره های آموزشي

در دسترس  21 31 31 31 34
 نمي باشد

تعداد وبالگ و وبگاه زیر 
 مجموعه معاونت فرهنگي

 عداد تشکل های دانشجویيت 1 1 1 1 1 1

تعداد کل دانشجویان عضو  1333 1133 1133 1133 1133 1133
 تشکل های دانشجویي

 تعداد کل اردوهای برگزار شده 00 333 333 323 313 313

تعداد دانشجویان شرکت کننده  1211 1333 1333 33333 32333 32333
 در اردوها

د کل برنامه های فرهنگي تعدا 431 3233 3233 3213 3333 3333
 برگزار شده

تعداد کل شرکت کنندگان در  233 231 233 231 223 221
برنامه های فرهنگي برگزار شده 

 )هزار نفر(

تعداد شرکت کنندگان در برنامه  323 323 322 323 321 321
 های مذهبي )هزار نفر(
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  افزایش تعداد

 اردوهای علمي

  افزایش تعداد

-اردوهای زیارتي

 سیاحتي

  فراهم آوردن

زیرساخت الزم برای 

توسعه نشریات و 

مجالت آموزشي و 

 فرهنگي

  تشویق به توسعه

فعالیت انجمن های 

علمي بخشها و 

 دانشکده های مختلف

  افزایش بودجه به

طح منظور ارتقای س

 تسهیالت فرهنگي 

  افزایش بودجه به

منظور افزایش تعداد 

 همایشها و نمایشگاهها

  ترغیب دانشجویان

به شرکت در برنامه 

-های آموزشي

 فرهنگي

تعداد کل برنامه های سیاسي  23 21 21 33 33 33
 هبرگزار شد

تعداد کل کرسي های  1 23 23 21 33 31
 آزاداندیشي برگزار شده

 تعداد کل نشریات دانشجویي 221 243 233 233 333 333

تعداد کل نشریات دانشجویي  321 313 311 311 313 313
 چاپ شده

تعداد کل شرکت کنندگان در  3433 3133 3113 3333 3313 2333
انتخابات کانون های فرهنگي و 

 هنری

تعداد کل شرکت کنندگان در  2233 2133 2033 2033 2133 2133
 انتخابات تشکل های دانشجویي

کل سطح زیر بنای مساجد جمع  3033 3033 3033 3033 3033 3033
  )مترمربع(

               تعداد نمازخانه 21 21 21 21 21 21

ای جمع کل سطح زیربن 2333 2333 2333 2333 2333 2333
  نمازخانه )مترمربع(

1333 3133 3333 2133 
تعداد کل شرکت کنندگان در  333 2333

جلسات سخنراني، پرسش و 
 پاسخ و نقد فیلم

 3333انتشار بروشور با تیراژ  1 31 23 21 33 31

 تعداد نمایشگاه های برگزارشده 1 3 31 31 31 31

 تعداد همایش های برگزار شده 3 3 1 1 0 0

31 33 21 23 
تعداد مسابقات  برگزارشده در  1 31

 دانشگاه

31  31  31  31  
وضعیت فضای فیزیکي و  33 31

 تجهیزات

23 33 34 31 
تعداد کارکنان مرکز مشاوره  33 31

 دانشجویي

2133 2233 2333 3133 
میزان اعتبارات هزینه شده در  3233 3133

فعالیتهای علمي )به میلیون 
 ریال(

31 32 33 1 
تعداد کارکنان مدیریت امور  1 0

 علمي

113 133 313 333 
تعداد دوره های آموزشي برگزار  221 213

 شده )کارگاه، سمینار، دوره(
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  تشویق و ترغیب

دانشجویان به شرکت 

 دوره های آموزشي

  تشویق و ترغیب

اساتید به شرکت دوره 

 های آموزشي

  تشویق و ترغیب

کارکنان به شرکت 

 ای آموزشيدوره ه

  تخصیص بودجه

جهت انتشار 

 بروشورهای آموزشي

  توسعه کیفي نیروی

 انساني مراکز مشاوره

  برنامه ریزی جهت

 افزایش تعداد کارگاهها

  برنامه ریزی جهت

افزایش تعداد 

 بازدیدهای منطقه ای

  افزایش بودجه و

اعتبارات تخصیص 

33 32 33 33 
تعداد دانشجویان شرکت کننده  1/1 3

 در دوره های آموزشي)هزار نفر(

113 133 313 333 
تعداد اساتید شرکت کننده در  221 213

 ه های آموزشيدور

01 03 11 13 
تعداد وب سایت زیر مجموعه  13 11

 مدیریت امور علمي دانشجویان

333 321 323 331 
تعداد کل بازدیدهای علمي  331 333

 برگزار شده

1233 1333 1133 1033 
تعداد دانشجویان شرکت کننده  1233 1133

 در بازدیدهای علمي

333 321 323 331 
ساتید شرکت کننده در تعداد ا 331 333

 بازدیدهای علمي

3313 3304 3333 131 
تعداد کل برنامه های علمي  031 423

 برگزار شده

31233 34333 31133 31033 
تعداد کل شرکت کنندگان در  324333 33133

 برنامه های علمي برگزار شده

03 13 13 33 
تعداد کرسي های آزاد اندیشي  1 23

های نبرگزارشده توسط انجم
 علمي

01 03 13 11 
تعداد کل نشریات دانشجویي  30 13

 انجمن های علمي

01 03 13 11 
تعداد کل نشریات انجمن های  30 13

 علمي چاپ شده

133 113 103 111 
تعداد کل اعضای فعال انجمن  123 131

 های علمي

43 03 04 01 
تعداد کل اساتید مشاور انجمن  11 03

 های علمي

3333 1133 4133 0133 
تعداد کل شرکت کنندگان در  1133 0333

انتخابات انجمن های علمي 
 دانشجویي

 تعداد انجمن های علمي 03 02 01 04 03 43

13 41 43 01 
تعداد همایش ها و  10 03

نمایشگاههای علمي برگزار 
 شده/ همایش
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یافته به فعالیتهای 

 علمي

  تالش در جهت

افزایش دوره های 

 موزشيآ

  ترغیب و تشویق

دانشجویان به شرکت 

 در دوره های آموزشي

  ترغیب و تشویق

اساتید به شرکت در 

 دوره های آموزشي

  فرام کردن شرایطي

جهت افزایش 

 بازدیدهای علمي

  تشویق و ترغیب

دانشجویان به شرکت 

 در بازدیدهای علمي

  تشویق و ترغیب

اساتید به شرکت در 

 بازدیدهای علمي

 فراهم آوردن 

زیرساختهای الزم به 

منظور افزایش تعداد 

03 11 13 11 
تعداد همایش ها و  31 13

نمایشگاههای علمي برگزار 
 شده/ نمایشگاه

03 11 13 11 
تعداد مسابقات علمي برگزار  33 13

 شده توسط انجمن های علمي

333 333 33 13 

تعداد کل دانشجویان عضو  11 01
انجمن های  علمي موفق به 
اخذ جوایز علمي ملي و بین 

 المللي

33 43 11 21 

 
 
 

21 

 
 
 

31 

 
 
 

تعداد طرح های پژوهشي 
 انجمن های علمي
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نشریات علمي 

 دانشجویي

  فراهم آوردن شرایط

-افزایش تعداد انجمن

 های علمي فعال

  تشویق دانشجویان

به مشارکت در 

طرحهای پژوهشي 

 دانشجویي

  تخصیص امتیازات

ویژه به اعضای فعال 

 انجمن های علمي
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 معاونت اداری و مالی-6-1
 ارائه مي گردد: زیر برنامه عملیاتي معاونت اداری و مالي به صورت جدول

 

 : شاخصها و برنامه عملیاتی معاونت اداری و مالی19جدول 

 معیار 30 34 32 39 31 35 هابرنامه

  برنامه ریزی جهت

تعدیل نیروی 

 انساني

  برنامه ریزی جهت

تامین نیروی 

 مورد انساني

  ارتقای سیستمهای

یکپارچه و مکانیزه 

 خدمت رساني

  برنامه ریزی جهت

حفظ شأن اساتید و 

دانشجویان از 

طریق سیستمهای 

 کنترلي و نظارتي

  ارتقای سطح تکریم

 ارباب رجوع

  برگزاری دورهه ای

آموزشي تخصصي 

433 411 431 133 131  
 
 
 
 در

 دسترس
-نمي

 باشد

پیش بیني تعداد کل 
نیروی انساني در 

 مشاغل غیر حاکمیتي

پیش بیني کاهش در  33 32 1 4 1
 امور غیر حاکمیتي

 نسبت کاهش استاد  3313/3 323313 3233 323311 334/3

پیش بیني تعداد کل  33 21 21 31 33
 نیروهای خروجي

بیني تعداد  پیش 33 32 1 4 1
نیروهای خروجي 

 مشاغل غیرحاکمیتي

پیش بیني حداکثر  33 1 1 1 1
 استخدام نیروی انساني

ای تعداد ارزیابي دوره 1 0 33 33 31
عملکرد مشاغل 

 حساس

مدت زمان درخواست  31 33 33 33 3 1
وجه اداره تملک 

داراییهای سرمایه ای از 
خزانه معین استان 

 فارس

مدت زمان پرداخت  13 30 32 21 21 23
صورت وضعیتهای 
 پروژه های عمراني 

صدور تعداد اسناد اداره  343 313 331 133 133 113
تملک داراییهای 

 سرمایه ای درسال 

دریافت اعتبارات  3133 33133 33333 33133 32333 32133
 عمراني )میلیون ریال(
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ویژه افراد 

 جدیدالورود

  سنجش میزان

رضایتمندی ارباب 

رجوع از واحدهای 

 و مالياداری 

  توسعه همکاری با

بخش خصوصي و 

استفاده از قابلیتهای 

 بخش خصوصي

  برنامه ریزی جهت

جذب اعضای هیات 

علمي مورد نیاز 

بخشها و دانشکده 

 ها

  برنامه ریزی

استخدام نیروی 

جدید کارمند مورد 

نیاز بخشها و 

 دانشکده ها

  افزایش درآمد

دانشگاه از طریق 

برگزاری دوره های 

تهیه و تنظیم تفریغ  33 21 23 31 31 31
-جاری بودجه

اختصاصي 
 وسایرمنابع)روز(

روند درخواست وجه و  1 4 4 0 1 1
ثبت درآمد اختصاصي 

 )روز(

کنترل و ثبت سند  1 3 3 3 2 2
 حقوق در سیستم )روز(

کنترل و ثبت  33 33 3 1 4 4
سایراسنادمالي در 

 سیستم )دقیقه(

تهیه و تنظیم مغایرت  1 4 0 0 1 1
 بانکي کلیه بانکها )روز(

مدت زمان بررسي و  33 3 1 4 0 1
صدور اسناد تنخواه 

 واحدها )ساعت(

مدت زمان بررسي  30 31 32 32 33 33
اسناد مالي و تامین 

 اعتبارآنها )ساعت(

مدت زمان درخواست  30 31 32 33 33 33
وجه و پیگیری وجوه 

 جاری )ساعت(

استفاده بهینه از توان  333 43 33 31 34 333
زد ودستمسیستم حقوق 

جدید و رفع اشکاالت 
 آن )درصد(

آموزش کارکنان در  33 333 333 333 333 333
موارد قوانین جدید و 
 سیستم جدید )درصد(

کاهش تعداد ضمانت و  33 33 33 33 33 33
گواهي حقوق افراد 

 )درصد(

تکریم ارباب رجوع  333 333 333 333 333 333
 )درصد(
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تخصصي و 

 ردیکارب

  افزایش درآمد

دانشگاه از طریق 

توسعه همکاری با 

 بخش صنعت

  کاهش زمان

بررسي و صدور 

استاد مالي و 

 اعتبارات

  توسعه فناوری

اطالعات به منظور 

یکپارچه سازی و 

مکانیزه کردن 

 بایگاني اسناد

  استفاده از نرم

افزارها و 

سیستمهای 

اطالعاتي جهت 

ثبت و به روز  کردن 

اموال، اسناد و 

 فرمها

  بهره گیری از

سیستمهای 

شکالت بیمه کاهش م 33 33 33 33 33 33
ای و احیاء سابقه 

پرسنل در سال های 
 قبل )درصد(

انجام امور جاری بر  333 333 333 333 333 333
اساس قوانین و طبق 

رئوس ذکر شده در 
 باال)درصد(

کاهش صدور اسناد  2 2 1 1 33 33
 هزینه )درصد(

پرداخت حقوق به  33123 33133 33113 33103 33113 33123
ي پیمان -پرسنل رسمي 

 )ساالنه(

پرداخت حقوق به  1123 1113 1113 1033 1003 1423
-پرسنل قراردادی ) نفر

 ساالنه(

تعداد اسناد مورد  23333 21330 33333 30304 13133 12313
 بررسي )حسابرسي(

ثبت اموال در سیستم  23 31 34 31 31 32
 )دقیقه(

سرکشي و کنترل اموال  33 33 3 1 4 4
 یانگین(واحدها )م

تکمیل فرمهای انتقالي  31 33 32 33 1 1
 )دقیقه(

پیگیری تعمیر اموال  33 31 23 23 21 21
 اسقاطي )درصد(

بررسي فرم های رسیده  03 11 13 13 11 11
 اموال آخرسال)میانگین(

تعدادبازنشستگان و  3330 3310 3341 2332 2311 2311
 موظفین دانشگاه شیراز

آشنا کردن مردم با  23 1 1 1 1 33
حقوق و تکالیف خود به 
منظور استفاده مناسب 

های از خدمات دستگاه
اجرایي/ اپراتور 

 اتوماتیک
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اطالعاتیجهت 

یکپارچه کردن 

سیستم ورود و 

خروج کارکنان با 

 سیستم اداری مالي

  برنامه ریزی جهت

الکترونیکي کردن 

کردن پرونده های 

 پرسنلي

  توسعه نرم

افزارهای اداری و 

مالي جهت تبدیل 

لیست های دستي 

سازمان بازنشستگي 

به فرم های 

 کامپیوتری

3 33 33 33 4  
 
 
 
 
 در

 دسترس
-نمي

 باشد

آشنا کردن مردم با 
حقوق و تکالیف خود به 
منظور استفاده مناسب 

های از خدمات دستگاه
اجرایي/ تهیه استند 

 واحد(حضور کارکنان )

آشنا کردن مردم با  1 1 1 1  2
حقوق و تکالیف خود به 
منظور استفاده مناسب 

های از خدمات دستگاه
اجرایي/ تهیه استند 

معرفي اعضای هیأت 
 علمي )دانشکده(

آشنا کردن مردم با  3 1 1 33 1
حقوق و تکالیف خود به 
منظور استفاده مناسب 

های از خدمات دستگاه
بولتن اجرایي/ تهیه 
 معرفي واحدها

استانداردسازی خدمات  1 2 3 3 3 0
 ارائه شده به مردم

میزان رضایت مندی  2 2  2  2  2 1
 مردم از دستگاه

واگذاری تصدی ها به  33 13 13 13 13 13
 بخش غیر دولتي

حمایت از بخش  3 3333 333 133 433 433
 خصوصي

عداد استفاده کنندگان ت 03333 00333 03333 41333 41333 13333
از سرویسهای رفت و 

 آمد دانشگاه 

تعداد خودروهای در  33 13 13 43 03 0.
 تملک دانشگاه 

های تعداد اتوبوس 12 13 12 11 02 01
مخصوص رفت و آمد 

 دانشجویان
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تعداد کل رایانه ها و  1140 1314 1303 1133 0333 0033
 دستگاه های اداری 

نرخ خدمات قراردادهای  4/334 1/323 31221 31024 34221 31321
 پشتیباني)میلیارد ریال(

تعداد پست های هیأت  43 3333 3333 3333 3333 3333
 علمي

 تعداد پست های کارمند 3331 3301 3301 3301 3113 3133

نسبت تعداد پست های  11 13 13 13 41 41
 هیأت علمي به کارمند

1342333 323322333 3242333 4422333  
113333 

 در
 دسترس

-نمي

 باشد

اعتبارات هزینه ای 
دانشگاه از محل درآمد 

 عمومي

اعتبارات تملک دارایي  33333 3422333 3342333 2302333 221333
های سرمایه ای از 
 محل درآمد عمومي

اعتبارات درآمد  21133 2132333 3322333 3202333 112333
 اختصاصي دانشگاه 

حقوق ومزایای کارکنان  234333 3132333 1232333 1432333 3302333
 رسمي و پیماني

 نرخ خود اتکایي  10% 30% 33% 23% 21%

اعتبارات تعمیرات و  34123 112333 112333 132333 11333
تجهیات دانشگاه از 
 محل درآمد عمومي

اعتبار ردیف های  33333 3332333 3332333 3332333 331333
رقه و متمرکز هزینه متف

های ای و تملک دارایي
 سرمایه ای

درصد مکانیزه کردن  13% 03% 43% 13% 33% 333%
 خدمات رساني

مکانیزه کردن بایگاني  3 1 31 21 13 03 
اسناد طرحهای عمراني 

 ) به درصد( 

333 333 333 333 13 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ل   
حا

 
در

ی 
ریز

ه 
نام

بر

جرا
و ا

 

پیاده سازی نرم 
افزاریکپارچه اداری 

 ومالي )درصد(
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اصالح نرم  43 13 33 333 333
افزاریکپارچه اداری 

 ومالي )درصد(

پیاده سازی نرم  13 43 33 333 333
افزارحسابداری تعهدی 

 )درصد(

یکپارچه کردن سیستم  23 13 33 333 333
حسابداری واحدها 

 دریک سیستم )درصد(

پیاده سازی نرم  13 333 333 333 333
افزارآموزش کارکنان در 

 سیستم جدید )درصد(

پیاده سازی نرم  13 333 333 333 333
افزارمرخصي در سیستم 

 جدید )درصد(

پیاده سازی نرم  33 13 13 33 333
 افزاراموال )درصد(

پیاده سازی نرم  33 13 13 33 333
 افزارانبار )درصد(

اصالح نرم  13 03 13 333 333
افزاریکپارچه حسابداری 

 تعهدی )درصد(

پیاده سازی فراینددر  23 13 03 13 333
نرم افزاریکپارچه اداری 

 ومالي )درصد(

یکپارچه کردن سیستم  33 23 13 13 333
ورود و خروج کارکنان 
با سیستم اداری مالي 

 )درصد(

دیجیتالي کردن پرونده  33 23 13 13 333
 ی پرسنلي )درصد(ها

تعویض پرونده های  2313 3013 3332 3313 113 042
 فرسوده به جدید

333% 333% 333% 333% 333%  
در وقت 

 اداری

تجهیز تلفن اداره 
 بازنشستگي به سیستم
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-پیغامگیر
 ساعته21پاسخگویي

تبدیل لیست های  دستي 333% 333% 333% 333% 333%
دستي سازمان 

بازنشستگي به فرم 
 های کامپیوتری

 

 
 
 
 
 

 معاونت دانشجویی-6-5
 ارائه مي گردد: زیر برنامه عملیاتي معاونت دانشجویي مطابق با جدول

 : شاخصها و برنامه عملیاتی معاونت دانشجویی 13جدول

 معیار 30 34 32 39 31 35 هابرنامه

  فراهم آوردن زیرساختهای

فناوری اطالعات الزم جهت 

و مکانیزه کردن امور یکپارچگي 

 دانشجویي

  فراهم آوردن تسهیالت بودجه ای

و اعتبارات الزم جهت رفاه 

دانشجویان در پرداخت هزینه های 

 تحصیل

کل دانشجویان  14 21 11 333 313 233
کننده وام مسکن دریافت

 )ودیعه ـ خرید و ...(

کل دانشجویان  1103 4434 1411 1333 33333 31333
کننده وام دریافت

 تحصیلي

نشجویان کل دا 3123 3333 3343 3133 2333 2133
 کننده شهریهدریافت

درصد انجام مکانیزه امور  333 333 333 333 333 333
رفاهي )وام ـ بیمه ـ کار 

 دانشجویي و ...(

03333 10333 12333 11333  
 
 
 

 باشددر دسترس نمي

ساعت کار دانشجویي/ 
 پسر

ساعت کار دانشجویي/  42333 41333 11333 33333
 دختر
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  افزایش مشارکت دانشجویان در

 امور دانشگاه در قالب کار دانشجویي

  فراهم آوردن زیرساختهای

فناوری اطالعات الزم جهت 

یکپارچگي و مکانیزه کردن امور 

 تغذیه

  توسعه فضای کالبدی واحدهای

 مربوط به امور تغذیه

  فراهم آوردن زیرساختهای

فناوری اطالعات الزم جهت 

یکپارچگي و مکانیزه کردن کلیه امور 

 مربوط به خوابگاه

 توسعه امکانات موجود در خوابگاه 

  توسعه فضای کالبدی در اختیار

 خوابگاهها

  تشویق و ترغیب دانشجویان به

الیت در شوراهای عضویت و فع

 صنفي دانشجویان

  توسعه فضای کالبدی در اختیار

 امور ورزشي دانشجویان

  تشویق و ترغیب دانشجویان به

 شرکت در مسابقات ورزشي

صد انجام مکانیزه امور در 13 03 43 13
تــغــذیــه )رزرو غــذا ـ 

 عملیات مالي و ...(

نای  1133 1133 1133 33333 32333 31333 کل زیرب ـــاحت  مس
گاه  های دانشـــ غذاخوری

 )مترمربع(

سرانه فضاهای غذاخوری  3/4 4/4 3/4 1 3 33
 دانشگاه برای دانشجویان

کانیزه  333 333 333 333 333 333 جام م درصـــد ان
ــ اسکان ـ  فرآیند پذیرشـ
 ـحساب ـ جابجایيتسویه

ـــاری  اطـــالعـــات آم
جویــان و ... در  ـــ دانش

 خوابگاه

مات  13 13 33 333 333 333 خد ئه  درصـــد ارا
ـ سالن  رفاهي تجهیزات 
ـ مراکز کامپیوتر  مطالعه 
ــاکنین خوابگاه  و ... به س

 از لحاظ کمي

جویــان  0111 0433 0013 0013 0013 0013 تعــداد دانشــــ
ستفاده غیربومي ده از کننا
ــجویي خوابگاه های دانش

 )دختر وپسر(

ز کنندگان اتعداد اســتفاده 3333 3213 3143 1333 1333 1333
شجویي/ خوابگاه های دان

 پسر

ز کنندگان اتعداد استفاده 3333 3133 3313 1333 1333 1333
های دانشجویي/ خوابگاه

 دختر

ز کنندگان اهتعداد استفاد 311 313 313 313 343 333
های دانشجویي/ خوابگاه
 متاهل

گاهي  13320 13320 13320 13133 13333 11333 های خواب فضــــا
)مترمربع( دانشــگاه برای 

 دانشجویان/ پسر
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  در نظر گرفتن تسهیالت ویژه

برای دانشجویان دارای مقام در 

 مسابقات ورزشي

  توسعه امکانات ورزشي موجود

 در دانشگاه و خوابگاهها

 داد بروشورهای افزایش تع

اطالع رساني پیرامون بهداشت، 

 تغذیه، مسایل آموزشي و پژوهشي

فضاهای خوابگاهي  13343 13343 13343 11333 13333 11333
)مترمربع( دانشگاه برای 

 دانشجویان/ دختر

ــن 3 3 3 3 3 3 ــوراهای ص في تعداد ش
 دانشجویان

تعداد دانشــجویان عضــو  13 13 13 13 333 323
في  ن ـــ ـــوراهــای ص ش

 دانشجویان

 های ورزشيتعداد انجمن 21 21 22 21 33 31

ــي  33/3 1/2 1/2 3 2/3 1/3 ــرانه فضــای ورزش س
ــرای  ــع( ب ــرب ــر م ــت )م

 دانشجویان

تعداد مســابقات ورزشــي  113 133 113 033 013 433
برگزار شــده در دانشــگاه 

 برای دانشجویان

تعداد مســابقات ورزشــي  21 32 33 23 21 33
ــایر  ــده با س برگزاری ش

 ها یا دیگر مراکزدانشگاه

تعداد دانشــجویان عضــو  313 311 311 233 213 333
 های ورزشيتیم

شته 21 33 3 31 21 33 شي تعداد ر های ورز
سابقات  شگاه در م که دان
شجویي در  سری دان سرا

 تآن شرکت کرده اس

ئه  33 13 13 13 43 333 عه ارا درصـــد توســـ
مه نا نات و بر کا های ام
های ورزشــي در خوابگاه

 دانشجویي

ــالس 312 303 343 233 213 333 ــداد ک ــع ــا و ت ه
هـای ورزشـــي کـارگـاه

 برگزار شده/ کالس

ــالس 3 1 1 4 33 31 ــداد ک ــع ــا و ت ه
هـای ورزشـــي کـارگـاه

 برگزار شده/ کارگاه
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کان 33133 33133 33133 31333 23333 21333 حت م های مســــا
بع(  مر تر  م ورزشـــي )

 دانشگاه/ سر پوشیده

در  32141 32321 31333 13333 11333
دسترس 

 باشدنمي

کان حت م های مســــا
بع(  مر تر  م ورزشـــي )

 دانشگاه/ سر باز
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 معاونت برنامه ریزی و توسعه)مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات(-6-6
 :ارائه مي گردد زیر به صورت جدول برنامه ریزی و توسعه)مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات(نت برنامه عملیاتي معاو

 برنامه ریزی و توسعه)مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات( : شاخصها و برنامه عملیاتی50جدول

 معیار 30 34 32 39 31 35 برنامه

  افزایش پهنای باند و سرعت

 اینترنت

  توسعه فضای مجازی 

 سازی کلیه سیستمپارچهیک-

 های اطالعاتي پژوهشي 

 سازی کلیه سیستمیکپارچه-

 های اطالعاتي آموزشي 

  زمینه سازی تبادل اطالعات

 با سامانه های ملي

1 121 1 1  
 
 
 

-در دسترس نمي

 باشد

حجم ترافیک اینترنت ویژه 

 (GBدانشجویان کارشناسي )

حجم ترافیک اینترنت ویژه  0 0 4 1

 (GBارشد  )دانشجویان 

حجم ترافیک اینترنت ویژه  1 1 3 33

 (GBدانشجویان دکتری )
حجم ترافیک اینترنت ویژه  نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود

 (GBاساتید  )

سرعت اینترنت در دانشگاه  213 213 333 313

(mb/s) 

پهنای باند اینترنت در  333 313 313 213 333 313

 (mb/sدانشگاه)

 
3243 3203 3213 3213  

 
 
 
 
 

-در دسترس نمي

 باشد

سطح یکپارچگي سیستم های 
  اطالعاتي

 

 )میلیون ریال( بودجه اینترنت 0333 4233 1333 3333

همه 
 بخشها 

همه 
 بخشها 

همه 
 بخشها 

همه 
 بخشها 

سازی و اتصال میزان شبکه
های مختلف دانشگاه از بخش

 طریق اینترنت
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 .3313، مدیریت طرح و توسعه دانشگاه شیراز، دی ماه 3314و اطالعات پژوهشي سال  11-14
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 هاپیوست

 . داده های تفصیلی وضع موجود دانشکده های دانشگاه شیراز 4پیوست شماره  

 وضع موجود دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نفر  04به  13-33عضو هیئت علمي داشته است که در سال  01تعداد  11-10دانشکده ادبیات و علوم انساني در سال تحصیلي 
با کاهش تعداد اعضای هیئت علمي مواجه بوده است. البته این کاهش  13و  11یده است. البته این دانشکده در سال تحصیلي رس

 نفر رسیده است.  04با افزایش تعداد اعصای هیئت علمي جبران شده است و تعداد اعضای هیئت علمي به  3313در سال 

 

 93تا  95. ترکیب اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز طی سالهای 1 شماره جدول

 درصد رشد جمع استاد دانشیار استادیار مربي سال تحصیلي

11 32 31 33 1 01 - 

10 33 33 32 3 01 3 

14 0 31 32 3 13 -421 

11 2 13 33 2 11 -324 

13 1 13 30 1 04 3121 

 

 

 

 93تا  95. روند تغییرات ترکیب اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز طی سالهای 4-0 رهشما شکل
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 14که در سالهای رینسبت استاد به دانشجو در این دانشکده طي سالهای مورد بررسي نیز تحت تاثیر این تغییرات بوده است به طو
با رشد تعداد اعضای هیئت علمي این نسبت دارای افزایش بوده  13به نسبت سالهای قبل این نسبت کاهش یافته و در سال  11و 

 است.

 93تا  95. روند تغییرات نسبت استاد به دانشجو در دانشکده ادبیات و علوم انسانی طی سالهای 2 شماره جدول

 13 11 14 10 11 دانشکده

 23به  3 21به  3 20به  3  22به  3 23به  3 ادبیات و علوم  انساني

 

شود  شده است. همانگونه که مالحظه ميروند تغییرات دانشجویان تحصیالت تکمیلي این دانشکده نیز در نمودار زیر نمایش داده
دارای رشد بوده در حالیکه دانشجویان دکتری تنها علیرغم رشد  13تا  10دانشجویان کارشناسي ارشد این دانشکده در سالهای 

 دارای افت تعداد بوده است. 13، در سال 11تا  11نسبي در سالهای 

 

 

 93تا  95یات و علوم انسانی طی سالهای . روند تغییرات تعداد دانشجویان  تحصیالت تکمیلی در دانشکده ادب2-0 شماره شکل

 

 وضع موجود دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

عضو هیئت علمي داشته است که در  31تعداد  11-10دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعي دانشگاه شیراز در سال تحصیلي 
ار دوزه مورد بررسي دارای رشد اعضای هیئت علمي  3311 است. این دانشکده تنها در سالنفر کاهش یافته 31به  13-33سال 

 بوده و در سایر سالها با کاهش تعداد اعضای هیئت علمي روبرو بوده است. 
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 93تا  95. ترکیب اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز طی سالهای 3 شماره جدول

 درصد رشد جمع استاد دانشیار استادیار مربي سال تحصیلي

11 0 23 0 3 31 - 

10 1 23 0 3 31 -223 

14 1 23 1 3 33 -223 

11 1 22 4 3 30 323 

13 3 31 33 3 31 -120 

 

 

 

 93تا  95علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز طی سالهای . روند تغییرات ترکیب اعضای هیئت 9-0 شماره شکل

 

نسبت استاد به دانشجو در این دانشکده طي سالهای مورد بررسي نیز تحت تاثیر این تغییرات بوده است به طوریکه این نسبت در 
شجو در های استاد به دانشکده در زمره پایین ترین نسبتسالهای متمادی دارای کاهش بوده و همانگنه که قبال اشاره شد، این دان

 های دانشگاه شیراز است.بین دانشکده

 

 93تا  95. روند تغییرات نسبت استاد به دانشجو در دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی طی سالهای 4 شماره جدول

 13 11 14 10 11 دانشکده

 34به  3 31به  3 31به  3 33به  3 21به  3 مدیریت و علوم اجتماعي اقتصاد،
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شود  شده است. همانگونه که مالحظه ميروند تغییرات دانشجویان تحصیالت تکمیلي این دانشکده نیز در نمودار زیر نمایش داده
د بوده در حالیکه دانشجویان دکتری در در بقیه سالها دارای رش 11دانشجویان کارشناسي ارشد این دانشکده به جز در سالهای 

 دارای رشد قابل توجهي بوده است. 3313سال 

 

 

 93تا  95. روند تغییرات تعداد دانشجویان  تحصیالت تکمیلی در دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی طی سالهای 1-0 شماره شکل

 

 موجود دانشکده حقوق و علوم سیاسیوضع 

-33عضو هیئت علمي داشته است که در سال  23تعداد  11-10دانشکده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه شیراز در سال تحصیلي 
کاهش داشته که در سالهای بعد با رشد  3314است. تعداد اعضای هیئت علمي این دانشکده در سال نفر افزایش یافته  20به  13

 توجهي این کاهش جبران شده است. قابل 

 

 93تا  95. ترکیب اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز طی سالهای 5 شماره جدول

 درصد رشد جمع استاد دانشیار استادیار مربي سال تحصیلي

11 1 33 3 3 23 - 

10 3 31 3 3 23 1 

14 1 33 2 3 34 -33 

11 1 30 1 3 21 1322 

13 2 33 1 3 20 123 
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 93تا  95. روند تغییرات ترکیب اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز طی سالهای 5-0 شماره شکل

 

 12به نسبت یک به  14بسیار پایین بوده به گونه ای که در سال  11تا  11لهای نسبت استاد به دانشجو در این دانشکده در سا
کاهش یافته که در کل دانشکده ها در طول سالهای مورد بررسي پایین ترین نسبت بوده است. البته با رشد تعداد اعضای هیئت 

 رسیده است. 23این نسبت تعدیل شده و به یک به  13و  11علمي در سالهای 

  

 93تا  95. روند تغییرات نسبت استاد به دانشجو در دانشکده حقوق و علوم سیاسی طی سالهای 6 شماره لجدو

 13 11 14 10 11 دانشکده

 23به  3 33به  3 12به  3 32به  3 32به  3 حقوق و علوم سیاسي

 

شود  شده است. همانگونه که مالحظه مينیز در نمودار زیر نمایش دادهروند تغییرات دانشجویان تحصیالت تکمیلي این دانشکده 
با رشد قابل توجهي روبرو بوده است و 3311در این دانشکده دوره دکتری دایر نیست. دوره کارشناسي ارشد این دانشکده در سال 

با کاهش تعداد دانشجویان ارشد،  13ر سال رشد یافته است. اما د 11نفر در سال  233به  14نفر در سال  333تعداد دانشجویان از 
 نفر رسیده است. 324تعداد آنها به 
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 93تا  95. روند تغییرات تعداد دانشجویان  تحصیالت تکمیلی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی طی سالهای 6-0 شماره شکل

 

 

 امپزشکیوضع موجود دانشکده د

عضو هیئت علمي داشته است که در طي سالهای بعد با  10تعداد  11-10دانشکده دامپزشکي دانشگاه شیراز در سال تحصیلي 
 نفر رسیده است.  11رشد تعداد اعضای هیئت علمي به 

 

 93تا  95راز طی سالهای . ترکیب اعضای هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شی7 شماره جدول

 درصد رشد جمع استاد دانشیار استادیار مربي سال تحصیلي

11 3 33 31 34 10 - 

10 3 33 31 31 10 3 

14 3 34 33 34 14 222 

11 3 23 32 33 12 3320 

13 3 22 31 31 11 321 
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 93تا  95د تغییرات ترکیب اعضای هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز طی سالهای . رون7-0 شماره شکل

 

کاهش   11تا  10نسبت استاد به دانشجو در این دانشکده از جمله نسبتهای باال در دانشگاه شیراز است هر چند که در سالهای 
 داشته است. 

  

 93تا  95د تغییرات نسبت استاد به دانشجو در دانشکده دامپزشکی طی سالهای . رون9 شماره جدول

 13 11 14 10 11 دانشکده

 1به  3 33به  3 33به  3 33به  3 3به  3 دامپزشکي

 

 ینشده است. همانگونه که مالحظه مي شود اروند تغییرات دانشجویان تحصیالت تکمیلي این دانشکده در نمودار زیر نمایش داده
فاقد دانشجوی کارشناسي ارشد بوده است. عمده   13دانشجوی کارشناسي ارشد داشته و در سال  11و  14دانشکده در سالهای 

با افت قابل توجهي روبرو بوده و  13دانشجویان این دانشکده در مقطع دکتری حرفه ای مشغول به تحصیل هستند که در سال 
جو نیز همین امر بوده است. از طرف دیگر دانشجویان مقطع دکترای تخصصي این یکي از دالیل بهبود نسبت استاد به دانش

 دانشکده در سالهای مورد بررسي دارای رشد بوده است.
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 93تا  95ی سالهای . روند تغییرات تعداد دانشجویان  تحصیالت تکمیلی در دانشکده دامپزشکی ط9-0 شماره شکل

 

 وضع موجود دانشکده علوم

دانشکده علوم دانشگاه شیراز یکي از پرجمعیت ترین دانشکده های دانشگاه از نظر تعداد دانشجو است. تعداد اعضای هیئت علمي 
نفر  334 با کاهش تعداد اعضای هیئت علمي به 14و  10نفر بوده است که در سالهای  334برابر  3311این دانشکده در سال 
درصدی نسبت به  33نفر افزایش یافته که در سال بعد با کاهش  321تعداد اعضای هیئت علمي به  3311رسیده است. در سال 

 نفر رسیده است.  331سال قبل مجددا به تعداد 

 

 93تا  95سالهای . ترکیب اعضای هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه شیراز طی 9 شماره جدول

 درصد رشد جمع استاد دانشیار استادیار مربي سال تحصیلي

11 23 11 23 24 334 - 

10 34 11 21 20 331 -324 

14 33 14 21 21 334 -4 

11 33 13 31 23 321 3123 

13 1 30 31 33 331 -3223 
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 93تا  95. روند تغییرات ترکیب اعضای هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه شیراز طی سالهای 3-0 شماره شکل

 

با کاهش تعداد اعضای هیئت علمي و  3313نسبت استاد به دانشجو به نسبت متوسط دانشگاه نسبت مناسبي است اما در سال 
 کاهش یافته است.  22افزایش تعداد دانشجو، به یک به 

  

 93تا  95. روند تغییرات نسبت استاد به دانشجو در دانشکده علوم طی سالهای 10 شماره جدول

 13 11 14 10 11 دانشکده

 22به  3 34به  3 33به  3 34به  3 30به  3 علوم

 

ود همانگونه که مالحظه مي ششده است. روند تغییرات دانشجویان تحصیالت تکمیلي این دانشکده در نمودار زیر نمایش داده
با افزایش  3313با کاهش اندکي روبرو بوده که در سال  11و  10تعداد دانشجویان کارشناسي ارشد این دانشکده در سالهای 

نفر رسیده است. دانشجویان دکترای تخصصي این دانشکده نیز  033درصدی، تعداد دانشجویان کارشناسي ارشد به  13تقریبي 
نفر در سال  212به  3311نفر در سال  310کاهش داشته است که با افزایش تدریجي در سالهای دیگر از  3311تنها در سال 

 افزایش یافته است. 3313
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 93تا  95الهای . روند تغییرات تعداد دانشجویان  تحصیالت تکمیلی در دانشکده علوم طی س40-0 شماره شکل

 

 وضع موجود دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

با  10نفر بوده است که در سال  33برابر  3311تعداد اعضای هیئت علمي دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه در سال 
 14و  10نفر در سالهای  13از  این تعداد با کاهش روبرو بوده و 13و  11نفر افزایش یافته است. در سال  13درصدی به  03رشد 

 رسیده است.  13نفر در سال  10به 

 

 93تا  95. ترکیب اعضای هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز طی سالهای 11 شماره جدول

 درصد رشد جمع استاد دانشیار استادیار مربي سال تحصیلي

11 33 33 0 2 33 - 

10 33 23 0 2 13 0323 

14 1 31 1 3 13 3 

11 1 33 4 3 11 -1 

13 1 33 1 3 10 -122 
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 93 تا 95. روند تغییرات ترکیب اعضای هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز طی سالهای 44-0 شماره شکل

 

، نسبت استاد به دانشجو در این دانشکده در مقایسه با متوسط دانشگاه 13تا  11علیرغم بهبود نسبت استاد به دانشجو در سالهای 
به متوسط دانشگاه نزدیک شده است اما در سالهای  14و  10از وضعیت مناسبي برخوردار نیست. هر چند که این نسبت در سالهای 

 انشجوی ورودی، این نسبت مجددا کاهش یافته است.بعد با افزایش تعداد د

  

 93تا  95. روند تغییرات نسبت استاد به دانشجو در دانشکده علوم نربیتی و روانشناسی طی سالهای 42 شماره جدول

 13 11 14 10 11 دانشکده

 33به  3 31به  3 21به  3 20به  3 33به  3 علوم تربیتي وروانشناسي

 

شده است. همانگونه که مالحظه مي شود روند تغییرات دانشجویان تحصیالت تکمیلي این دانشکده در نمودار زیر نمایش داده
دارای افزایش خوبي بوده است که در سال  3311تعداد دانشجویان کارشناسي ارشد این دانشکده در سالهای مورد بررسي تا سال 

درصدی روبرو شده است. در مورد دانشجویان دکترای تخصصي این  4ده و دانشجویان ارشد با کاهش این روند تغییر کر 3313
دارای کاهش بوده است که در سال  14تا  11دانشکده نیز باید گفت که تعداد دانشجویان دکترا در این دانشکده طي سالهای 

 تغییری نسبت به سال قبل نداشته است. 3313یافته و در سال نفر افزایش  20این روند افزایش شده و تعداد دانشجویان به  3311
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 93تا  95. روند تغییرات تعداد دانشجویان  تحصیالت تکمیلی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی طی سالهای 42-0 شماره شکل

 

 وضع موجود دانشکده کشاورزی

با افت تقریبي پنج درصدی   10نفر بوده است که در سال   14برابر  3311اد اعضای هیئت علمي دانشکده کشاورزی در سال تعد
 نفر رسیده است.  33نفر کاهش یافته است. در سالهای بعد با رشد تعداد اعضای هیئت علمي، این تعداد به   13به 

 

 93تا  95ترکیب اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز طی سالهای . 13 شماره جدول

 درصد رشد جمع استاد دانشیار استادیار مربي سال تحصیلي

11 4 13 31 31 14 - 

10 3 13 34 32 13 -120 

14 1 03 34 33 32 3321 

11 2 03 31 33 33 420 

13 2 00 30 31 33 3 
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 93تا  95. روند تغییرات ترکیب اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز طی سالهای 49-0 شماره شکل

 

دانشجو به  33رشد منفي داشته و از یک استاد به ازای هر  14تا  11نسبت استاد به دانشجو در دانشکده کشاورزی در سالهای 
کاهش یافته است. اما این نسبت در سالهای بعد تغییرات اندکي داشته و نسبتا ثابت بوده است. این نسبت در  23نسبت یک به 

 مقایسه با وضعیت کلي دانشگاه نزدیک به میانگین بوده است.

  

 93تا  95سالهای  . روند تغییرات نسبت استاد به دانشجو در دانشکده کشاورزی طی14 شماره جدول

 13 11 14 10 11 دانشکده

 23به  3 22به  3 23به  3 22به  3 33به  3 کشاورزی

 

شده است. همانگونه که مالحظه مي شود روند تغییرات دانشجویان تحصیالت تکمیلي این دانشکده در نمودار زیر نمایش داده
با افزایش نسبتا مناسبي روبرو بوده  3311د بررسي به جز در سال تعداد دانشجویان کارشناسي ارشد این دانشکده در سالهای مور

است. تعداد دانشجویان مقطع دکترای تخصصي این دانشکده نیز در دوره مورد بررسي دارای رشد بوده هر چند که نرخ رشد آن 
 در مقایسه با دانشجویان کارشناسي ارشد پایین تر بوده است.
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 93تا  95. روند تغییرات تعداد دانشجویان  تحصیالت تکمیلی در دانشکده کشاورزی طی سالهای 41-0 شماره شکل

 

 وضع موجود دانشکده مهندسی

بوده  3311نفر بوده است که تغییر قابل توجه آن در سال   333برابر  3311تعداد اعضای هیئت علمي دانشکده مهندسي در سال 
نفر رسیده است. در سایر سالها نوسان اندکي در تعداد اعضای هیئت علمي رخ داده و در نهایت در  332درصدی به  33که با رشد 

 نفر رسیده است.  333به  3313سال 

 

 93تا  95ی . ترکیب اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز طی سالها15 شماره جدول

 درصد رشد جمع استاد دانشیار استادیار مربي سال تحصیلي

11 4 03 30 34 333 - 

10 0 03 31 31 333 -3 

14 1 03 23 31 33 -3 

11 3 11 33 23 332 3323 

13 3 13 31 33 333 -321 
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 93تا  95رات ترکیب اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز طی سالهای . روند تغیی45-0 شماره شکل

 

بوده است. البته این نسبت در  23تقریبا ثابت و برابر یک به  11تا  11نسبت استاد به دانشجو در دانشکده مهندسي در سالهای 
ت. در همه سالهای مورد بررسي این نسبت پایین تر کاهش یافته اس 32با افزایش تعداد دانشجویان ورودی به یک به  3313سال 

 فاصله آن از متوسط دانشگاهي این نسبت بیشتر شده است. 13از متوسط دانشگاه بوده که در سال 

  

 93تا  95های مهندسی طی سالهای . روند تغییرات نسبت استاد به دانشجو در دانشکده 46 شماره جدول

 13 11 14 10 11 نشکدهدا

 32به  3 23به  3 21به  3 23به  3 21به  3 مهندسي

 

شده است. همانگونه که مالحظه مي شود روند تغییرات دانشجویان تحصیالت تکمیلي این دانشکده در نمودار زیر نمایش داده
با افزایش روبرو بوده که  3313و   3310های تعداد دانشجویان کارشناسي ارشد این دانشکده در سالهای مورد بررسي به جز در سال

درصد افزایش بوده است. البته تعداد دانشجویان  331با بیش از  3311باالترین نرخ رشد تعداد دانشجویان کارشناسي در سال 
ر در سال نف 3333به  3311نفر در سال 3133نیز با کاهش قابل توجهي روبرو بوده به طوریکه از  3313کارشناسي ارشد در سال 

 321رسیده است. تعداد دانشجویان مقطع دکترای تخصصي این دانشکده در دوره مورد بررسي دارای رشد بوده و از  3313
 رسیده است. 3313نفر در سال  243به  3311دانشجوی دکتری در سال 
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 93تا  95ت تعداد دانشجویان  تحصیالت تکمیلی در دانشکده مهندسی طی سالهای . روند تغییرا46-0 شماره شکل

 

 وضع موجود دانشکده هنر و معماری

درصد افزایش  23با  3314نفر بوده است که در سال   23برابر  3311تعداد اعضای هیئت علمي دانشکده هنر و معماری در سال 
 ته است. نفر رسیده است و پس از آن تغییری نداش 21به 

 

 93تا  95. ترکیب اعضای هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز طی سالهای 17 شماره جدول

 درصد رشد جمع استاد دانشیار استادیار مربي سال تحصیلي

11 33 4 3 3 23 - 

10 32 1 3 3 23 3 

14 33 33 3 3 21 23 

11 33 33 3 3 21 3 

13 33 31 3 3 21 3 
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 93 تا 95 یسالها یط رازیش دانشگاه یمعمار و هنر دانشکده یعلم ئتیه یاعضا بیترک. روند تغییرات 47-0 شماره شکل

 

برو بوده و علت این امر افزایش تعداد دانشجو با کاهش رو 11تا  11نسبت استاد به دانشجو در دانشکده هنر و معماری در سالهای 
تعدیل شده  3313رسیده است. البته این نسبت در سال  31به نسبت یک به  3311در این دانشکده بوده است به طوریکه در سال 

 رسیده که تقریبا بهتر از متوسط نسبت دانشگاه شده است. 23و به یک به 

  

 93تا  95. روند تغییرات نسبت استاد به دانشجو در دانشکده هنر و معماری طی سالهای 49 شماره جدول

 13 11 14 10 11 دانشکده

 23به  3 31به  3 21به  3 23به  3 23به  3 هنرومعماری

 

دارای رشد  11تا  11های این دانشکده در مقطع تحصیالت تکمیلي تنها دوره کارشناسي ارشد دارد که تعداد دانشجویان آن در سال
نفر کاهش یافته  42دانشجوی کارشناسي ارشد به  331درصدی از  34با کاهش تقریبي  3313مناسبي بوده است. اما در سال 

 است )همین امر نیز مي تواند یکي از دالیل بهبود نسبت استاد به دانشجو در این سال باشد(.
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 93تا  95. روند تغییرات تعداد دانشجویان  تحصیالت تکمیلی در دانشکده هنر و معماری طی سالهای 49-0 شماره شکل
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 بتفکیک واحد، جنسیت و نوع استخدام 4934ـ  32تعداد کارکنان دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 

 نام واحد

 

 کل سایر شرکتي پیماني رسمي

 جمع زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 31 3 33 2 1 3 3 3 3 3 3 اداره  حراست

 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 اداره  حقوقي

 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 اداره چا پ و انتشارات

 223 1 230 2 333 3 43 3 3 3 31 اداره حراست  ـ  انتظامات

 0 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 امور رزمندگان و ایثارگران

 31 3 34 3 1 3 3 3 3 3 33 یاهشناسي ارمباغ گ

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 پژوهشکده علوم اجتماعي

 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 پژوهشکده نانوتکنولوژی

 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 تعاوني مسکن دانشگاه

 332 21 41 34 21 3 30 1 3 0 23 دانشکده  دامپزشکي

 300 13 330 31 33 2 11 4 33 4 21 دانشکده  کشاورزی

 33 33 02 23 33 3 23 3 2 33 23 دانشکده  مهندسي

 31 31 33 4 0 3 1 3 3 0 3 دانشکده  هنر و معماری

 11 21 33 31 0 3 0 3 3 4 4 دانشکده ادبیات و علوم انساني

 32 34 31 30 3 3 2 3 3 3 3 دانشکده آموزشهای الکترونیکي

 21 32 30 1 1 3 3 3 2 0 0 دانشکده حقوق

 333 11 13 34 32 3 31 1 2 23 33 دانشکده علوم

 24 30 33 3 3 3 1 3 3 0 0 دانشکده علوم اجتماعي

 21 30 3 32 3 3 3 3 3 3 1 دانشکده علوم تربیتي

 32 0 0 3 3 3 3 3 2 1 3 دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر

 33 32 4 0 3 3 3 3 3 1 1 دانشکده مهندسي شیمي،نفت وگاز

 22 1 31 4 1 3 3 3 3 3 0 ه مهندسي مکانیکدانشکد

 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 دبیرخانه جذب اعضاءهیأت علمي

 4 3 0 3 1 3 3 3 3 3 3 دفتر ریاست

 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 1 دفتر مرکزی دانشگاه در تهران

 33 3 1 1 3 3 3 2 3 2 3 دفتر معاونت   آموزشي

 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 دفتر معاونت اداری و مالي
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 33 1 4 3 2 3 3 3 3 3 1 دفتر معاونت پژوهشي

 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 دفتر نظارت و سنجش آموزش

 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 روابط بین الملل

 33 3 4 2 1 3 3 3 3 3 3 روابط عمومي و امور بین الملل

 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ستادرفاهي اعضاءهیأت علمي

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 تولیدی چند منظوره دانشگاهشرکت تعاوني 

 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 شهرداری پردیس ارم

 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 صندوق قرض الحسنه کوثر

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 علوم کتابداری واطالع رساني

 34 33 4 3 1 3 2 3 3 0 3 کتابخانه خوارزمي

 31 31 34 1 0 3 3 3 3 33 4 کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد

 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 مدیریت  برنامه ریزی ونظارت  وسنجش

 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 مدیریت امور اداری ـ مهدکودک

 34 30 23 1 33 3 3 2 3 3 33 مدیریت امور آموزشي

 343 31 41 14 22 34 24 2 0 3 23 مدیریت امور دانشجوئي

 11 3 11 3 1 3 21 3 3 3 30 قلیه مرکزیمدیریت امور عمومي  ـ  ن

 24 33 34 1 1 3 3 3 1 1 1 مدیریت امور مالي

 11 33 11 1 33 3 4 3 3 1 21 مدیریت اموراداری

 21 1 23 3 1 3 3 3 2 3 33 مدیریت امورعمومي و تدارکات

 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 مدیریت برنامه و بودجه و تشکیالت

 33 1 0 1 2 3 3 3 3 3 1 مدیریت تحصیالت تکمیلي

 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 مدیریت طرح و توسعه

 31 0 21 2 34 3 3 3 2 1 3 مدیریت طرحهای عمراني

 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 مدیریت همکاریهای علمي و بین المللي

 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 مرکز  جمعیت   شناسي

 GIS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3مرکز دورسنجي 

 32 1 4 3 2 3 3 3 3 3 1 کز محاسباتيمر

 31 4 1 1 2 3 3 3 3 3 0 مرکز مخابرات دانشگاه

 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 مرکزبهداشت ودرمان ومشاوره دانشجوئي

 21 33 31 3 33 3 1 3 3 3 2 معاونت امورفرهنگي
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 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 معاونت عمراني و فني

 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 موزه  نارنجستان

 33 1 1 3 3 3 3 2 3 2 1 موزه تاریخ طبیعي و تکنولوژی

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 نقلیه مرکزی

 4 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 نهاد نمایندگي مقام معظم رهبری

 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 هسته گزینش

 30 1 1 1 0 3 3 3 3 3 2 پردیس دانشگاه شیراز )واحد بین المللي(

 4614 564 4090 233 935 16 256 52 59 461 976 جمع کل
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