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دانشگاه فردوسی مشهد گزارش میزان تحقق اولین برنامه راهبردی 4

همزمان با پایان اولین برنامه راهبردی دانشگاه )1390-1399(، 

با همراهی  را  و پرتالطم  این سالهای پرتالش  خرسندم که 

پشت  موفقیت  با  فردوسی مشهد  دانشگاه  بزرگ  خانواده 

سر گذاشتیم و اکنون مفتخریم که چشم انداز ترسیم شده 

و  اســت  شــده  محقق  بین المللی  و  ملی  در سطح  دانشگاه 

آمــوزش،  حــوزه  در  شــده  برنامهریزی  اهــداف  از  بسیاری  به 

و همکاریهای  منابع  توسعه  و  فناوری، حفظ  و  علم  تولید 

کسب  یافتهایم.  دســت  اجتماعی  و  فرهنگی  بینالمللی، 

این موفقیت بزرگ را به کلیه اعضای محترم هیأت علمی، 

سال  دیرینه  دانشگاه  گرامی  دانشجویان  و  کوشا  کارکنان 

و  همکاران  تمامی  از  و  میگویم  تبریک  مشهد  فــردوســی 

دانشجویان عزيز سپاسگزارم که به عنوان عضوی اثرگذار در 

خانواده بزرگ این زیست بوم خردورزی و خردپروری از هیچ 

تالشی برای اعتالی نام این دانشگاه بلندآوازه دریغ نکرده اند 

و در این موفقیت سهیماند.

دست  تا  برآنیم  دانشگاه  راهــبــردی  برنامه  دومین  آغــاز  در 

مرزهای  توسعه  با  پیش  از  راسختر  ارادهای  با  و  دســت  در 

اثــرگــذاری اجتماعی  و  از شهرت علمی  بــرخــورداری  دانــش، 

برای رسیدن به مرجعیت علمِی ملی و بین المللی گامهای 

جدی تر و محکمتری برداریم و با توجه به نشاط، همدلی و 

انگیزه ایجاد شده در بین دانشگاهیان، تمام همت خویش را 

به کار بندیم تا در سالهای آتی پیشرفت و تعالی دانشگاه 

فردوسی مشهد در همه ابعاد پرشتابتر گردد.

برنامه  اولــیــن  تحقق  مــیــزان  از  گـــزارش حــاضــر خــالصــهای 

که  اســت   1399 تا   1390 ســالهــای  دانشگاه طی  راهــبــردی 

ضمن بررسی میزان تحقق چشمانداز، اهداف و شاخصهای 

برنامه، تحلیلهای بسیار مفیدی از نقاط قوت و قابل بهبود 

تصمیمگیرندگان  آینده  راه  چراغ  که میتواند  ارائه میدهد 

تمامی  از  مجدد  سپاس  ضمن  باشد.  مربوطه  مجریان  و 

همکارانی که در کسب این موفقیت بزرگ نقش داشتهاند، 

منابع  توسعه  و  برنامهریزی  معاونت  محترم  همکاران  از 

ارزشمند تشکر مینمایم  گزارش  این  تهیه  دانشگاه جهت 

برنامه  اولین  از  آمده  به دست  تجربه  و  دانش  آرزومندم  و 

برنامه  دومین  بیشتر  چه  هر  تحقق  راهگشای  راهــبــردی، 

موفقیت  و  جایگاه  ارتــقــاء  نهایت  در  و  دانشگاه  راهــبــردی 

روزافزون دانشگاه در سطح ملی و بینالمللی باشد.

سخن رئیس دانشگاه

دکتر محمد کافی



گزارش میزان تحقق اولین برنامه راهبردیدانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اساسیترین مدیریتی، مهم وظیفه یک عنوان به عملکرد مدیریت فرایند

دانشگاه در مینماید. ایفا سازمانها مأموریت و اهــداف تحقق در را نقش

فردوسیمشهدطراحیوپیادهسازیچرخهمدیریتعملکردبرمبنایچرخه

PDCA 1کهشاملبرنامهریزی،اجرا،کنترلواصالحاست،انجاممیپذیرد.

اولینچرخهمدیریتعملکرددربازهزمانیسالهای1399-1390وبرمبنای

اولینبرنامهراهبردیدانشگاهاجراشدهاست.بنابراینباتوجهبهپایاندوره

زمانیاولینبرنامهراهبردی،بررسیوتحلیلمیزانتحققبرنامهمذکورجهت

اطالع،آسیبشناسیوبهرهبرداریدربرنامهریزیهایآتیضروریمیباشد.

هدفازارائهگزارشحاضرعالوهبراعالممیزانتحققاولینبرنامهراهبردی

دانشگاهشاملمیزانتحققچشمانداز،اهدافوشاخصها،تحلیلرونداین

میزانتحققطیسالهایمختلفبرنامهوهمچنینتعییننقاطقوتوضعف

جهتانجامبهبودهایالزمازطریقدومینبرنامهراهبردیدانشگاهمیباشد.

نتایجآخرینرتبهبندیهانشانمیدهددانشگاهفردوسیمشهدموفقشده

استدرسطحملیچشماندازخودراکهقرارگیریدربیندودانشگاهبرترجامع

کشوردرتولیدعلم،نظریهپردازیوتوسعهفناوریودرسطحجهانیکهدر

شمار500دانشگاهممتازجهانباهویتیاسالمی-ایرانیاسترامحققنماید.

ولیدرسطحجهاناسالمکهقرارگیریدربین10دانشگاهاولجهاناسالم

است،چشماندازدانشگاهمحققنشدهاست.همچنینباتوجهبهارزیابیهای

انجامشدهتوسطگروهنظارتراهبردیوسیستماطالعاتمدیریِتمعاونت

برنامهریزیوتوسعهمنابعدانشگاه،اهدافکالنوشاخصهایاولینبرنامه

راهبردیتاسطحقابلقبولیتحققیافتهاند.عالوهبرآنباتوجهبهتحلیلهای

انجامیافتهوتعییننقاطقوتوضعفبرآمدهازنتایجارزیابیهاوارائهآنها

درشورایراهبردینظارت،ارزیابیوتضمینکیفیتدانشگاه،بررسیوبهبود

نتایجتوسطکارگروههایتخصصینظارت،ارزیابیوتضمینکیفیتدانشگاه

درحالانجاممیباشد.

1. Plan-Do-Check-Act

مقدمه

باتوجهبهپیشرفتوتعمیقسیستمهایمدیریتیوبهلحاظلزومپرداختنبهنیازهاوتوقعاتعواملدرونی

وبیرونیسازمانهاوجلبرضایتآنان،درطیسالهایاخیرمدلهایمدیریتیمختلفیطراحیوارائهشده

است.ولیریشهومحتوایاصلیبیشترآنهامبتنیبرچرخهPDCA)برنامهریزی،اجرا،کنترلواصالح(است

وسیستممدیریتعملکردسازماننیزازاینقاعدهمستثنینیست.مدیریتعملکردسازمانفرایندیراهبردی

وجامعاستکهموفقیتپایدارسازمانراازطریقبهبودعملکردفراهممیآورد.بنابراینفرایندمدیریتعملکرد

بهعنوانیکوظیفهمهممدیریتی،اساسیتریننقشرادرتحققاهدافومأموریتسازمانهاایفامینماید.این

فرایندسازمانوتماممنابعآنرادرجهتپیشبرداستراتژیهایاتخاذشدهبرایدستیابیبهاهدافتعریفشده

دردورههایزمانیمختلفهدایتورهبریمیکند.

و بودجه برنامه، برعهدهمدیریت پیادهسازیچرخهمدیریتعملکرد و فردوسیمشهدطراحی دانشگاه در

نظارتراهبردیمعاونتبرنامهریزیوتوسعهمنابعدانشگاهمیباشد.اینمدیریتباهمکاریسایربخشهای

سازمانموفقشدهاستاولینچرخهمدیریتعملکردرادربازهزمانیسالهای1399-1390وبرمبنایاولین

برنامهراهبردیبهانجامرساندوچرخهدومرانیزبرمبنایافقدهسالهبرایسالهای1409-1400طراحینماید.

بازهاجرای1390-99  با اولینبرنامهراهبردیدانشگاهدرسال1386آغازودرسال1389 دراینراستاتدوین

ابالغگردید.همچنیندرسال1393بازنگریبرنامهوتدوینشاخصهاانجامشدوباتوجهبهتعیینمقادیر

مطلوبشاخصهاازسال1395،گروهنظارتراهبردیوسیستماطالعاتمدیریِتمعاونتبرنامهریزیوتوسعه

منابعدانشگاهعالوهبرارزیابیمیزانتحققشاخصهابراساسمقادیرمطلوبتعیینشده،رصدمیزانتحقق

چشماندازواهدافدانشگاهرادردستورکارخودقرارداد.

همچنینباتوجهبهاینکههریکازشاخصهایاولینبرنامهراهبردیدانشگاهداراییکیاچندمتولیجهت

برنامهریزیواجرابودند،ارزیابیاثربخشیحوزههایستادیدانشگاهبرمبنایشاخصهایمتعلقبهآنهابرای

سالهای99-1395محاسبهشد.عالوهبراینارزیابیاثربخشیدانشکدههانیزباتوجهبهشاخصهایاولویتدار

اهداف و ومیزانتحققچشمانداز اثربخشیحوزههایستادی ارزیابی نتایج بههمراه و انجام راهبردی برنامه

دانشگاهدرجلساتشورایراهبردینظارت،ارزیابیوتضمینکیفیتدانشگاهباحضورریاستمحترمدانشگاه،

معاونینوتعدادیازاعضایحقیقیدانشگاهارائهگردید.

دراینگزارشسعیشدهاستچکیدهایازمیزانتحققاولینبرنامهراهبردیدانشگاهارائهگردد.بنابراینگزارش

در3بخشمجزاتنظیمشدهاست.دربخشاولگزارشمیزانتحققچشمانداز،دربخشدومگزارشمیزان

تحققاهدافودربخشسومگزارشمیزانتحققشاخصهایاولینبرنامهراهبردیدانشگاهتدوینگردیدهاست.
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دانشگاه فردوسی مشهد گزارش میزان تحقق اولین برنامه راهبردی

چشم انداز 10 ساله اولین برنامه راهبردی دانشگاه در افق سال 1399، 

نظریه پردازی  علم،  تولید  در  کشور  جامع  برتر  دانشگاه  دو  از  »یکی 

اول  دانشگاه   10 بین  در  از جایگاه معتبر  برخوردار  فناوری،  توسعه  و 

جهان اسالم و در شمار 500 دانشگاه ممتاز جهان با هویتی اسالمی- 

ایرانی« بوده است. در سطح ملی و جهان اسالم، نظام رتبه بندی پایگاه 

استنادی علوم جهان اسالم )ISC( و در سطح جهانی نظام رتبه بندی 

الیدن مبنای تحقق چشم انداز دانشگاه در نظر گرفته شده است.

نتایج رتبه بندی ها نشان می دهد دانشگاه فردوسی مشهد موفق شده 

است در سطح ملی چشم انداز خود را که قرارگیری در بین دو دانشگاه 

در  و  فناوری  توسعه  و  نظریه پردازی  علم،  تولید  در  کشور  برتر جامع 

سطح جهانی که در شمار 500 دانشگاه ممتاز جهان با هویتی اسالمی- 

ایرانی است را محقق نماید ولی در سطح جهان اسالم که قرارگیری در 

اول جهان اسالم است، چشم انداز دانشگاه محقق  بین 10 دانشگاه 

نشده است.

در  است.  نموده  ترسیم  را  دانشگاه  تحقق چشم انداز  میزان   1 شکل 

ادامه جزئیات جایگاه دانشگاه در هر یک از نظام های رتبه بندی ملی، 

جهان اسالم و جهانی ارائه می گردد. 

440 :)Leiden( جهانی

جهان اسالم )ISC(: 75ـ ـ 51

2 :)ISC( ملی

شکل1(میزانتحققچشماندازاولینبرنامهراهبردیدانشگاه

میزان تحقق چشم انداز
اولین برنامه راهبردی دانشگاه 1512
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گزارش میزان تحقق اولین برنامه راهبردیدانشگاه فردوسی مشهد

1-1( نظام رتبه بندی ملی

همان طور که ذکر گردید نظام منتخب رتبه بندی ملی دانشگاه، نظام 

این  می باشد.   )ISC( اســالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  رتبه بندی 

رتبه بندی برای اولین بار در سال 1390 انجام شد و آخرین رتبه بندی آن 

مربوط به سال 1399 می باشد. پس از بازنگری مؤلفه ها و شاخص ها در 

سال 1398، هم  اکنون ارزیابی مذکور در 6  مؤلفه اصلی و 104 شاخص 

اطالعات  جمع آوری  شده  انجام  رتبه بندی  آخرین  در  می شود.  انجام 

پژوهشی بر عهده گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم و 

مربوط به بازه زمانی 2018-2016 است. اطالعات آموزشی از طریق وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان های زیر مجموعه در اختیار گروه 

رتبه بندی قرار داده می شود و مربوط به بازه زمانی 1395-1397 است و 

اطالعات سایر معیارها به صورت پرسشنامه الکترونیکی از دانشگاه ها 

دریافت و مشابه بازه زمانی اطالعات آموزشی است.

روند رتبه کلی دانشگاه در رتبه بندی ملی طی سال های مختلف اولین 

راهبردی دانشگاه در شکل 2 نشان داده شده است. همانطور  برنامه 

که پیداست روند دانشگاه در این رتبه بندی صعودی و رو به رشد بوده 

است. امتیاز کلی دانشگاه در هر یک از سال های مورد ارزیابی نیز از 

مجموع 100 امتیاز در شکل نمایش داده شده است. در رتبه بندی سال 

بازه های  انتخاب  دانشگاه ها،  امتیازات  بودن  نزدیک  به  توجه  با   1399

رتبه ای به جای رتبه مطلق اجرا شده است و دانشگاه فردوسی مشهد 

در بازه رتبه ای 10-1 قرار دارد و امتیاز 100-68/36 را کسب نموده است.

شکل2روندرتبهکلیدانشگاهدررتبهبندیملی

رتبه 
8

رتبه 
7

رتبه 
1-10

)1399(
68/36-100

)1392(
28/01

)1397(
87/94

)1398(
88/96

)1390(
23/56

)1391(
30/99

)1393(
94/46

)1394(
97/35

)1395(
84/80

)1396(
86/47

رتبه 
4

رتبه 
3
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دانشگاه فردوسی مشهد گزارش میزان تحقق اولین برنامه راهبردی

در جدول 1 امتیاز و رتبه 10 دانشگاه  برتر رتبه بندی ملی در سال 1399 

بهترتیبحروفالفبا درج شده است. با بررسی امتیاز و رتبه  مؤلفه های 

دانشگاه های برتر می توان استنباط نمود که دانشگاه تهران در رتبه اول 

در  مــدرس  تربیت  دانشگاه  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  آن  از  پس  و 

رتبهدوم دانشگاه های جامع کشور قرار دارند. بنابرایندانشگاهموفق

شدهاستبهچشماندازاولینبرنامهراهبردیخودکهقرارگیریدربین

دودانشگاهجامعکشوراست،دستیابد. چنانچه در جدول پیداست 

دانشگاه در مؤلفه های ارزیابی نیز به ترتیب در مؤلفه  آموزش رتبه 4، 

مؤلفه  پژوهش رتبه 3، مؤلفه  فناوری و نوآوری و مؤلفه  بین المللی سازی 

اجتماعی،  خدمات  مؤلفه  و   1 رتبه  اقتصادی  اثرگذاری  مؤلفه   ،2 رتبه 

زیرساخت و تسهیالت رتبه 5 را در بین دانشگاه های جامع کشور کسب 

نموده است. 

جدول1(امتیازورتبه10دانشگاهبرتررتبهبندیملیبهترتیبحروفالفبا)سال1399(

امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبه

100385.99775.243039.441159.781858.41485.8-1068.36-1دانشگاه اصفهان

100681.11579.91949.86475.21482.761870.64-1068.36-1دانشگاه تبریز

100290.5288.99860.02381.34874.261078.19-1068.36-1دانشگاه تربیت مدرس

1001100110011001100390.611100-1068.36-1دانشگاه تهران

1001375.452064.1369.652841.451070.013063.14-1068.36-1دانشگاه شهید باهنر کرمان

100879.92679.65564.04668.554034.726922.09-1068.36-1دانشگاه شهید بهشتی

100779.961765.751850.282047.2775.59681.76-1068.36-1دانشگاه شهید چمران اهواز

100584.53483.141254.84574.52294388.23-1068.36-1دانشگاه شیراز

100979.611367.382545.171454.47970.23979.61-1068.36-1دانشگاه عالمه طباطبایی

100485.21386.12289.04289.121100583.32-1068.36-1دانشگاه فردوسی مشهد

مؤلفهخدماتاجتماعی،زیرساختوتسهیالتمؤلفهاثرگذاریاقتصادیمؤلفهبینالمللیسازیمؤلفهفناوریونوآوریمؤلفهپژوهشمؤلفهآموزشکل

نام دانشگاه
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گزارش میزان تحقق اولین برنامه راهبردیدانشگاه فردوسی مشهد

1-2( نظام رتبه بندی جهان اسالم

همانطورکهقبالًاشارهگردیددرسطحجهاناسالمنظاممنتخبرتبهبندیدانشگاه،نظامرتبهبندی

پایگاهاستنادیعلومجهاناسالم)ISC(میباشد.اینرتبهبندیبرایاولینباردرسال2013انجامشد

وآخرینرتبهبندیآنمربوطبهسال2020میباشد.ارزیابیدرچهارمؤلفهاصلیو12شاخصانجام

میشودواطالعاتآنازپایگاههایاطالعاتیWOS،USPTOوInciteاحصاءمیگردد.

روندرتبهکلیدانشگاهدررتبهبندیجهاناسالمطیسالهایمختلفدرشکل3نشاندادهشده

است.همانطورکهپیداستروندرتبهدانشگاهدراینرتبهبندینزولیبودهاست.درسالهای2016و

2017بهعلتبازنگریدرمؤلفههاوشاخصها،رتبهبندیانجامنشدهاستویکیازدالیلافترتبه

دانشگاهدرسال2018نیزمیتواندتغییردرشاخصهایرتبهبندیباشد.همچنینازسال2013تا2015 

تنهاامتیازکل25دانشگاهبرتراعالممیگردیدهاستودانشگاهفردوسیمشهدبارتبهباالی25،تنها

دارایرتبهکلمیباشد. همانطور که مشخص است در پایان افق اولین برنامه راهبردی، چشم انداز دانشگاه 
در سطح جهان اسالم که قرارگیری در بین 10 دانشگاه برتر می باشد، محقق نشده است.

شکل3(روندرتبهکلیدانشگاهدررتبهبندیجهاناسالم

1-3( نظام رتبه بندی جهانی

همانطور که در ابتدای گزارش ذکر گردید در سطح جهان، نظام منتخب رتبه بندی دانشگاه، نظام رتبه بندی الیدن می باشد. این 

رتبه بندی برای اولین بار در سال 2011 انجام شد و آخرین رتبه بندی آن مربوط به سال 2021 می باشد. ارزیابی در چهار مؤلفه 

اصلی و 22 شاخص انجام می شود و اطالعات آن از پایگاه  اطالعاتی WOS احصاء می گردد.

در شکل 4 روند رتبه کلی دانشگاه در رتبه بندی جهانی طی سال های مختلف اولین برنامه راهبردی نشان داده شده است. 

همانطور که پیداست روند دانشگاه در سال های مذکور همواره رو به بهبود بوده است و دانشگاه فردوسی مشهد از سال 

2018 تاکنون موفق به کسب رتبه بهتر از 500 و تحقق چشم انداز اولین برنامه راهبردی دانشگاه در سطح جهانی شده است. 

الزم به توضیح است که نظام رتبه بندی الیدن رتبه کل دانشگاه ها را اعالم نمی نماید، بنابراین در مراجع بیرونی رتبه شاخص 

"تعداد کل مقاالت دانشگاه )بدون احتساب مقاالت مشترک(" به عنوان رتبه کل دانشگاه  ها در نظر گرفته می شود و دانشگاه 

فردوسی مشهد نیز از این قاعده پیروی می نماید.

شکل4(روندرتبهکلیدانشگاهدررتبهبندیجهانی

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

658
581

537
509 480 471 459 440

الزم به توضیح است که اطالعات تفصیلی میزان تحقق چشم انداز اولین برنامه راهبردی دانشگاه با توجه به نظام های منتخب 

و  و ضعف  قوت  نقاط  تحلیل  همراه  به  و شاخص ها  مؤلفه ها  کل،  رتبه   تفکیک  به  و جهانی  اســالم  ملی، جهان  رتبه بندی 

شاخص های نیازمند بهبود در گزارش جداگانه ای تدوین و به مراجع ذیربط ارائه شده است.
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سال 
2013

سال 
2014

سال 
2015

سال 
2018

سال 
2019

سال 
2020

رتبه: 51-75
رتبه: 47امتیاز:58.86

رتبه: 44امتیاز:57.45
رتبه: 30امتیاز:57.18

امتیاز: -
رتبه: 31
رتبه: 35امتیاز: -

امتیاز: -



دانشگاه فردوسی مشهد گزارش میزان تحقق اولین برنامه راهبردی

همانطور که در جدول 2 درج شده است، اولین برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد دارای 12 هدف، 30 جزء هدف 

و 304 شاخص می باشد.

میزان تحقق اهداف اولین 2
برنامه راهبـردی دانشگـاه

جدول2(توزیعشاخصهاوجزءهدفهایاولینبرنامهراهبردیدانشگاهبهتفکیکاهداف

مجموع123456789101112هدف

63453121121130جزءهدف

472341232312143219331819304تعدادشاخصها

ابتدا الزم است امتیاز شاخص های ذیل آن هدف محاسبه گردد. بدین منظور  از اهداف  برای محاسبه امتیاز هر یک 

اطالعاتی از قبیل هدف مربوطه، جزء هدف مربوطه، وزن جزء هدف مربوطه، شاخص، جهت شاخص، وزن شاخص، مقدار 

مطلوب و مقدار موجود شاخص مورد نیاز می باشد که در ادامه ابتدا نحوه محاسبه وزن شاخص، سپس نحوه محاسبه 

امتیاز شاخص و در نهایت نحوه محاسبه امتیاز هدف به صورت مختصر توضیح داده می شود.

با توجه به اینکه برای تمامی شاخص های اولین برنامه راهبردی دانشگاه مقدار موجود و مطلوب ارائه نشده است، ارزیابی 

میزان تحقق اهداف با توجه به دو رویکرد به شرح زیر صورت گرفته است: 

رویکرد اول: در نظر گرفتن تمامی شاخص های ذیل هر هدف جهت محاسبه میزان تحقق آن هدف 
رویکرد دوم: در نظر گرفتن شاخص های دارای مقدار موجود و مطلوب ذیل هر هدف جهت محاسبه میزان تحقق آن هدف
و  امتیاز صفر اختصاص داده شده است  یا مطلوب  اول به شاخص های بدون مقدار موجود  این راستا در رویکرد  در 

بنابراین امتیاز شاخص ها با وزن نهایی خود که از ترکیب وزن جزء هدف و وزن شاخص به دست آمده است، محاسبه 

شده اند. الزم به توضیح است که وزن شاخص ها توسط متولیان آن ها در زمان بازنگری اولین برنامه راهبردی دانشگاه 

تعیین شده است و از مجموع 120000 می باشد )12 هدف که مجموع وزن جزء هدف های ذیل هر هدف 100 و مجموع 

شاخص های ذیل هر جزء هدف نیز 100 است(. ولی در رویکرد دوم به منظور انعکاس دقیق تر فعالیت های انجام شده، تنها 

شاخصهای دارای مقدار موجود و مطلوب هر هدف در محاسبه میزان تحقق آن هدف در نظر گرفته شده اند. بنابراین وزن 

هر جزء هدف و وزن شاخص های ذیل هر جزء هدف به شرح زیر نرمالسازی گردید. 
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وزنجزءهدف

مجموعاوزاناجزایهرهدف
=وزننرمالجزءهدف100 ×

مقدارموجودشاخص

مقدارمطلوبشاخص
=امتیازخامشاخصباجهتافزایشی

مقدارمطلوبشاخص

مقدارموجودشاخص
=امتیازخامشاخصباجهتکاهشی

وزننرمالجزءهدف×وزننرمالشاخص=وزننهاییشاخص

وزننهاییشاخص×امتیازنهاییشاخص=امتیازموزونشاخص

همچنین جهت محاسبه امتیاز شاخص ابتدا امتیاز خام شاخص 

زیر محاسبه شده است. به طریق  و  با توجه به جهت شاخص 

نکته1: شاخص هایی که مقدار مطلوب آن ها در طی چند سال عدد یکسانی است، اصطالحاً شاخص با ماهیت 
ثابت نامیده می شوند که برای محاسبه امتیاز آن ها به جهت کلی شاخص )افزایشی یا کاهشی( توجه شده است. 

نکته2: شاخص های مربوط به تخصیص بودجه )اعتبارات( فارغ از این که افزایشی یا کاهشی باشند، بایستی 
دقیقاً برابر با مقدار مطلوب تحقق یابند تا امتیاز کامل به آن ها اختصاص یابد. اما از جهت فرمول نویسی اگر 

مقدار موجود از مقدار مطلوب کمتر بوده است مقدار موجود تقسیم بر مقدار مطلوب شده است و بالعکس. 

بعد از محاسبه امتیاز خام شاخص، برای  آن دسته از شاخص هایی که امتیاز آن ها بیشتر از 1 بوده است، امتیاز 1 در 

نظر گرفته شده است تا کاهش امتیاز شاخص های دیگر هدف، بدینوسیله جبران نگردد. به این امتیاز اصطالحاً 

امتیاز نهایی شاخص اطالق گردیده است و سپس امتیاز موزون شاخص از طریق ذیل محاسبه گردیده است:

نکته3: برای شاخص هایی که قابل تفکیک به چند زیرشاخص هستند ولی یک وزن دارند مانند شاخص 
تعداد کارکنان به تفکیک مقطع تحصیلی به تعداد کل کارکنان، ابتدا برای هرکدام از زیرشاخص ها جداگانه 

امتیاز شاخص محاسبه گردیده است و سپس از امتیازات آن ها میانگین گرفته شده و در وزن نهایی شاخص 

ضرب گردیده است. 

در نهایت نیز میزان تحقق هر هدف از مجموع امتیاز موزون شاخص های آن هدف تقسیم بر مجموع وزن 

نهایی شاخص های آن هدف محاسبه گردیده است. در جدول 3 میزان تحقق اهداف اولین برنامه راهبردی 

دانشگاه به تفکیک رویکرد اول و دوم طی سال های 1395 تا 1399 از 100 امتیاز درج شده است. با توجه به 

بازنگری اولین برنامه راهبردی دانشگاه در سال 1393 و تعریف شاخص ها و مقادیر مطلوب آن ها  از سال 1395، 

بدیهی است که محاسبه میزان تحقق اهداف از سال مذکور امکان پذیر بوده است.
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13951396139713981399

رویکرد
اول

رویکرد
دوم

رویکرد
اول

رویکرد
دوم

رویکرد
اول

رویکرد
دوم

رویکرد
اول

رویکرد
دوم

رویکرد
اول

رویکرد
دوم

1

افزایش جذب دانشجویان نخبه و مستعد، دستیابی به جایگاه ممتاز آموزشی به ویژه در تحصیالت تکمیلی، 

تربیت  و  میان رشته ای  تاسیس حوزه های  آموزش،  اثربخشی  ارتقای  و جذاب،  یادگیری خالق  توسعه محیط 

دانش آموختگان توانمند و متعهد همسو با نیازهای جامعه

37863468387640634270

2
افزایش کیفی و کمی تولیدات علمی، توسعه متوازن واحدهای پژوهشی و دستیابی به جایگاه ممتاز پژوهشی 

و فناوری در سطح ملی و بین المللی
80928595819381907680

3
ارتقای توانمندی در کارآفرینی، افزایش تولید فناوری، توسعه قابلیت های بهره برداری و انتقال فناوری های نوین 

و تولید و ارائه محصوالت/ خدمات تخصصی دانش بنیان
20462237194025463747

4
تقویت تعلق و تعهد به اسالم و ایران، تعمیق فضایل اخالقی و ارزش های انقالب اسالمی، تقویت مشارکت 

جمعی و انضباط اجتماعی و ارتقای سالمت جسمانی و نشاط روانی و اجتماعی
24712471246874747576

34883084298345715173استقرار مدیریت اثربخش، پاسخگو و مبتنی بر خرد جمعی و نظام مشارکتی5

191001949255447615656برخورداری از منابع انسانی کارآمد، شایسته و ملتزم به ارزش های محوری دانشگاه6

78677784717764706267مدیریت مؤثر منابع مالی، جذب منابع مالی متنوع و پایدار و گسترش زمینه های استقالل مالی7

8
گسترش و تعمیق تعامالت سازنده و هم افزا با مراکز علمی،  فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و اقتصادی در سطح 

ملی و بین المللی
34533045507449713237

28442765285668725965ارتقای تعلق خاطر دانشجویان و دانش آموختگان به دانشگاه9

59766176607476737883توسعه و ارتقای روزآمد فضاهای کالبدی و زیرساخت های تجهیزاتی، فناورانه و کالبدی10

65865574486344276265توسعه و ارتقای روزآمد قابلیت ها و کاربست های فناوری اطالعات و ارتباطات11

126196922222241- 121تحقق دانشگاه سبز و ایفای نقش مؤثر در حفظ و بهبود محیط زیست12

میزانتحقق

عنوانهدف ردیف

جدول3(میزانتحققاهدافاولینبرنامهراهبردیدانشگاه

1. هدف 12 در سال 1395 فاقد شاخص قابل ارزیابی بوده است. بنابراین در رویکرد دوم میزان تحقق آن محاسبه نشده است.
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همچنین شکل های 5 تا 16 روند میزان تحقق هر هدف را در هر دو رویکرد طی سال های مختلف برنامه نشان می دهند و در ادامه به تفکیک هر هدف، تحلیل روند 

میزان تحقق هدف به همراه بررسی نقاط قوت و ضعف آن  تشریح گردیده است.

2-1( میزان تحقق هدف 1:
افزایش جذب دانشجویان نخبه و مستعد، دستیابی به جایگاه ممتاز آموزشی به ویژه در تحصیالت تکمیلی، توسعه محیط یادگیری خالق و جذاب، ارتقای اثربخشی 

آموزش، تأسیس حوزه های میان رشته ای و تربیت دانش آموختگان توانمند و متعهد همسو با نیازهای جامعه

بررسی و تحلیل روند میزان تحقق هدف:
همانطور که در شکل 5 مالحظه می شود، نمودار میزان تحقق هدف در دو رویکرد 

ترسیم شده است. در رویکرد اول میزان تحقق هدف طی سال های 1395 تا 1399 

سال  در  است.  نکرده  تجربه  را  نوسانات شدیدی  و  داشته  یکسانی  سیر  تقریباً 

1396 به دلیل منفی شدن نرخ رشد ارائه سخنرانی علمی دانشجویان دکتری در 

دانشکده ها میزان تحقق هدف کاهش داشته است و مجدداً در سال 1397 این 

شاخص های  اطالعات  ثبت  دلیل  به   1398 سال  در  اســت.  یافته  افزایش  میزان 

دروس  تعداد  هیأت  علمی،  به  دکتری  مقطع  از  راه یافته  دانش آموختگان  تعداد 

وسایل  دارای  کالس های  تعداد  نسبت  آموزشی،  دستیار  کمک  با  شده  تدریس 

جدید و مدرن به کل کالس ها و نسبت تعداد آزمایشگاه های دارای وسایل جدید 

تحقق هدف  میزان  بار،  اولین  برای   MIS در سامانه  آزمایشگاه ها  کل  به  مدرن  و 

در سال مذکور افزایشی بوده است. در سال 1399 به دلیل ثبت مقادیر موجود 

شاخص های تعداد دانشجویان دارای مدال در المپیادهای علمی کشوری، نرخ رشد 

ارائه سخنرانی علمی اعضای هیات علمی در دانشکده ها و نرخ رشد ارائه سخنرانی 

علمی دانشجویان دکتری در دانشکده ها میزان تحقق این هدف به میزان 2 درصد 

نسبت به سال 1398 افزایش داشته است.

در رویکرد دوم در سال 1396 نسبت به سال 1395 شاخص های نسبت 

برتر  درصــد  ده  میان  از  درخــشــان  استعدادهای  پذیرفته شدگان  تعداد 

دانش آموختگان رشته های دانشگاهی و تعداد دانشجویان دارای مدال در 

المپیادهای علمی بین المللی با وجود ثابت بودن وزن و شاخص نرخ رشد 

ارائه سخنرانی علمی دانشجویان دکتری در دانشکده ها با وجود افزایش 

نسبت  شاخص های   1397 سال  در  کرده اند.  کسب  کمتری  امتیاز  وزن، 

دانشجویان  کل  به  کارشناسی  مقطع  در  مشروطی  دانشجویان  تعداد 

دانشجویان  تعداد  نسبت  و  تحصیلی  گروه های  تفکیک  به  کارشناسی 

مشروطی در مقطع کارشناسی  ارشد به کل دانشجویان کارشناسی  ارشد 

رشد  نرخ  و شاخص  ثابت  وزن  وجــود  با  تحصیلی  گروه های  تفکیک  به 

ارائه سخنرانی علمی اعضای هیأت  علمی در دانشکده ها با وجود افزایش 

وزن، امتیاز بیشتری کسب نموده اند. در سال 1398 شاخص های تعداد 

دانشجویان دارای مدال در المپیادهای علمی بین المللی و علمی کشوری 

بدلیل صفر بودن مقدار موجود، امتیازی کسب نکرده اند که باعث کاهش 

میزان تحقق در سال 1398 شده است. در سال 1399 شاخص های نرخ 

نرخ  و  دانشکده ها  در  هیأت  علمی  اعضای  علمی  سخنرانی  ارائــه  رشد 

رشد ارائه سخنرانی علمی دانشجویان دکتری در دانشکده ها امتیاز کامل 

کسب نموده اند و در نتیجه میزان تحقق هدف افزایش داشته است.

بررسی نقاط قوت و ضعف هدف:
امتیاز کسب  و  وزن  منظر  از  این هدف  بررسی شاخص های  به  توجه  با 

می گردد. شاخص   هدف مشخص  و ضعف  قوت  نقاط  مهم ترین  شــده، 

تعداد دانشجویان جذب شده دارای رتبه زیر 1000 در کنکور سراسری با 

وزن 700 و شاخص نسبت تعداد پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان 

کارشناسی   پذیرفته شده  دانشجویان  به کل  کارشناسی  ارشد  در مقطع 

ارشد با وزن 400، باالترین اوزان را در این هدف دارا می باشند.

شاخص های مذکور به طور کامل در تمام سال های برنامه محقق شده اند 

به  این هدف می باشند. همچنین شاخص های مربوط  نقاط قوت  و جزء 

فردوسی  دانشگاه  تعداد دانش آموختگان  مانند نسبت  دانش آموختگان 

به  ایــران  برتر  دانشگاههای  تکمیلی  تحصیالت  در  شده  پذیرفته  مشهد 

و   400 وزن  با  تکمیلی  تحصیالت  در  پذیرفته شده  دانش آموختگان  کل 

به دکتری در  کارشناسی  ارشد  از مقطع  راه یافته  تعداد دانش آموختگان 

طی دو سال با وزن 300 نیز به دلیل نداشتن مقدار مطلوب و موجود، جزء 

مهم ترین نقاط ضعف این هدف به شمار می روند. 

شکل5(روندمیزانتحققهدفشماره1
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2-2( میزان تحقق هدف 2:
افزایش کیفی و کمی تولیدات علمی، توسعه متوازن واحدهای پژوهشی و دستیابی به جایگاه ممتاز پژوهشی و فناوری در سطح ملی و بین المللی

شکل6(روندمیزانتحققهدفشماره2
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بررسی و تحلیل روند میزان تحقق هدف:
همانطور که در شکل 6 مشاهده می گردد، به طور کلی هدف دوم طی سال های 

1395 تا 1399 در دو رویکرد روند یکسانی را طی کرده است. در رویکرد اول 

با رشــد 5  اســت که در ســال 1396  میزان تحقق حــدود 80 درصــدی داشته 

درصدی این میزان به 85 درصد افزایش پیدا کرده است و دلیل عمده آن را 

می توان افزایش امتیاز شاخص تعداد گروه های پژوهشی و ثبت مقدار موجود 

 JCR و کسب امتیاز کامل شاخص میانگین استناد به مقاله های متتشرشده در

بیان کرد. سپس میزان تحقق این هدف در سال 1397 با کاهش اندکی نسبت 

که دو شاخص مهم درصد  دلیل  ایــن  به  اســت.  به ســال 1396 مواجه شــده 

مقاله های علمی موجود در ده درصد اول مقاله های دارای باالترین استناد در 

پایگاه سایماگو و تعداد نشریه های نمایه شده در JCR دارای مقدار موجود صفر 

بوده و در نتیجه امتیاز صفر کسب کرده اند. مجدداً در سال 1398 نیز به دلیل 

کاهش امتیاز شاخص های سرانه مقاله های نشریه های علمی پژوهشی اعضای 

هیأت  اعضای   Scopus پایگاه  در  نمایه شده  مقاله های  سرانه  و  هیأت  علمی 

 علمی، میزان تحقق هدف بدون تغییر بوده است.

نظریه های  تعداد  شاخص  موجود  مقدار  اینکه  دلیل  به  نیز   1399 ســال  در 

اصیل کرسی های نظریه پردازی و تعداد مقاله های منتشر شده در نشریه های 

کسب  امتیازی  مذکور  است، شاخص  شده  ثبت  Nature صفر  و   Science

رویکرد  در  است.  یافته  کاهش  تحقق هدف  میزان  نتیجه  در  و  است  ننموده 

دوم همانند رویکرد اول در سال 1396 نسبت به سایر سال ها این هدف میزان 

تحقق بیشتری داشته است که به دلیل کسب امتیاز کامل شاخص میانگین 

استناد به مقاله های متتشرشده در JCR  می باشد.

بررسی نقاط قوت و ضعف هدف: 
همانطور که در شکل 6 پیداست، این هدف طی سال های 1395 تا 1398 میزان 

تحقق مناسبی به میزان 80 درصد داشته است. بنابراین بسیاری از شاخص های 

آن امتیاز قابل قبولی را کسب نموده اند که در اینجا می توان به شاخص های سرانه 

مقاله های منتشر شده در نشریات نمایه شده در JCR اعضای هیأت  علمی با وزن 

1800 ، درصد مقاله های منتشرشده در نشریه های )JCR )Q1  با وزن 1200، سرانه 

مقاله های نمایه شده در پایگاه Scopus اعضای هیأت  علمی با وزن 1125، تعداد 

گروه های پژوهشی با وزن 1050 به عنوان مهم ترین نقاط قوت اشاره کرد. همچنین 

شاخص های میانگین استناد به مقاله های نمایه شده در Scopus با وزن 400 و 

شاخص ضریب تاثیر نرمال شده مقاله های دانشگاه با وزن 120 به دلیل نداشتن 

مقدار موجود، مهم ترین نقاط ضعف این هدف به شمار می روند. 
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2-3( میزان تحقق هدف 3:

ارتقای توانمندی در کارآفرینی، افزایش تولید فناوری، توسعه قابلیت های بهره برداری و انتقال فناوری های نوین و تولید و ارائه محصوالت/ خدمات تخصصی دانش بنیان

شکل7(روندمیزانتحققهدفشماره3
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بررسی و تحلیل روند میزان تحقق هدف:
همانطور که در شکل 7 مالحظه می شود، نمودار میزان تحقق هدف در دو رویکرد ترسیم شده است. در رویکرد اول در سال 1396 نسبت موجود به مطلوب سه شاخص 

نسبت درآمد ناشی از فعالیت های دانش بنیان به کل درآمد اختصاصی دانشگاه، تعداد شبکه های تخصصی ایجاد شده در حوزه فناوری و نسبت تعداد اختراعات ثبت 

داخل مؤسسات فناور به کل مؤسسات مستقر در مقایسه با سال 1395 افزایش پیدا کرده است که باعث رشد میزان تحقق این هدف در سال 1396 شده است. سپس در 

سال 1397 این میزان کاهش پیدا کرده است که دلیل عمده آن عدم ثبت مقدار موجود برای شاخص های تعداد شبکه های تخصصی ایجاد شده در حوزه فناوری، نسبت 

درآمد ناشی از فعالیت های دانش بنیان به کل درآمد اختصاصی دانشگاه و سرانه درآمد ناشی از فعالیت های دانش بنیان اعضای هیأت  علمی )میلیون ریال( می باشد. 

در نهایت دو شاخص نسبت تعداد اعضای هیأت  علمی و دانشجویان فعال در حوزه فناوری به کل اعضای هیأت  علمی و دانشجویان و تعداد محصوالت دانش بنیان 

تولید شده دارای تأییدیه معتبر ملی و بین المللی که در سال های پیشین مقدار موجود صفر داشتند، در سال 1398 دارای مقداری غیر صفر بوده اند که این عامل باعث 

افزایش میزان تحقق این هدف شده است. همچنین در سال 1399 میزان تحقق هدف با افزایش 2 درصدی نسبت به سال 1398 مواجه شده است که به دلیل کسب 

امتیاز کامل شاخص های تعداد گردهمایی های آموزشی- تجربی آخر هفته ای 

)startup weekend(، نسبت تعداد شرکت های دانش بنیان دانشگاهی به 

کل شرکت های دانش بنیان دانشگاه، نسبت مبلغ کل قراردادهای طرح های 

پژوهشی،  طرح های  مبلغ  کل  به  شــده  مصوب  دانشگاهی  بــرون  پژوهشی 

تعداد آزمایشگاه های مرجع تأسیس شده در زمینه تخصصی با قابلیت ارائه 

خدمات بیرونی در دانشگاه، تعداد جوایز و افتخارات معتبر ملی و بین المللی 

معتبر در حوزه فناوری و تعداد مالکیت  فکری ثبت شده در خارج از کشور 

در سال 1399 می باشد. 

روند  تا 1399  به طــور کلی طی ســال هــای 1395  رویــکــرد دوم  ایــن هــدف در 

به  میزان تحقق هدف نسبت  در سال 1396  فقط  و  داشته است  صعودی 

تعداد  نسبت  اینکه شاخص های  دلیل  به  اســت.  بــوده  کمتر  سال ها  سایر 

اعضای هیات علمی و دانشجویان فعال در حوزه فناوری به کل اعضای هیأت 

 علمی و دانشجویان، نسبت درآمد ناشی از فعالیت های دانش بنیان به کل 

دانش بنیان  فعالیت های  از  ناشی  درآمد  دانشگاه، سرانه  اختصاصی  درآمد 

اعضای هیأت  علمی و تعداد جوایز و افتخارات معتبر ملی و بین المللی معتبر 

در حوزه فناوری امتیاز کمتری را نسبت به سال قبل کسب کرده اند. همچنین 

در سال 1399 به دلیل اینکه برای تعداد شاخص های بیشتری مقدار موجود و 

مطلوب ثبت شده است میزان تحقق هدف افزایش یافته است.

نقاط قوت و ضعف هدف: با توجه به بررسی شاخص های این هدف از منظر 

گردید.  و ضعف مشخص  قوت  نقاط  مهم ترین  شــده،  امتیاز کسب  و  وزن 

شاخص نسبت تعداد پایان نامه ها/ رساله های تقاضامحور )سفارش، قرارداد، 

 1395 سال های  طی  در   600 وزن  با  رساله ها  پایان نامه ها/  کل  به  حمایت( 

تعداد دانش فنی  نداشته است. همچنین شاخص  تا 1398 مقدار موجود 

تدوین شده از طرح های پژوهش و فناوری با وزن 500 که در سال های 1395 تا 

1397 دارای مقدار موجود نبوده است، در سال 1398 به میزان اندک محقق 

شده  است. ولی شاخص نسبت تعداد شرکت های دانش بنیان دانشگاهی 

به کل شرکت های دانش بنیان دانشگاه و شاخص نسبت تعداد شرکت های 

دانش بنیان با مشارکت دانشگاهیان به کل شرکت های دانش بنیان دانشگاه 

با وزن 200 در تمام سال ها به طور کامل محقق شده اند و مهم ترین نقاط 

قوت این هدف می باشند.  
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2-4( میزان تحقق هدف 4:

تقویت تعلق و تعهد به اسالم و ایران، تعمیق فضایل اخالقی و ارزش های انقالب اسالمی، تقویت مشارکت جمعی و انضباط اجتماعی و ارتقای سالمت جسمانی 

و نشاط روانی و اجتماعی

بررسی و تحلیل روند میزان تحقق هدف: 
اول طی سال های  همانطور که در شکل 8 مالحظه می شود، میزان تحقق هدف در رویکرد 

افزایش چشمگیری در حــدود 50  با  اما در سال  1398  اســت.  بــوده  تا 1397 یکسان   1395

درصد مواجه شده است. به این دلیل که بسیاری از شاخص هایی که در سال های 1395 تا 

1397 مقدار موجود نداشته اند، در سال 1398 مقادیر آن ها به ثبت رسیده است که باعث 

است.  گردیده  هدف  کل  تحقق  میزان  افزایش  نتیجه  در  و  مربوطه  امتیاز  غیر صفر شدن 

دینی  فعالیت های  در  دانشگاهیان  حضور  سرانه  شاخص های  به  می توان  آن هــا  جمله  از 

)دقیقه(،  شعائری  دینی  فعالیت های  در  دانشگاهیان  حضور  سرانه  )دقیقه(،  بخش   آگاهی 

)دقیقه(، سرانه حضور  سرانه حضور دانشگاهیان در فعالیت های تقویت بخش روحیه ملی 

)دقیقه(، سرانه  و دانشگاهی  تقویت کننده اخالقیات اجتماعی  دانشگاهیان در فعالیت های 

حضور دانشگاهیان در فعالیت های تبیین اندیشه های امام خمینی )ره(، مقام معظم رهبری و 

مبانی قانون اساسی )دقیقه(، سرانه حضور دانشگاهیان در فعالیت های تقویت کننده فرهنگ 

جهاد و ایثار )دقیقه( و نسبت تعداد دانشگاهیان مشارکت کننده در فرآیندهای تصمیم گیری 

فرهنگی به کل دانشگاهیان، سرانه حضور دانشگاهیان در فعالیت های تقویت کننده انضباط 

اجتماعی )دقیقه(، سرانه حضور دانشگاهیان در فعالیت های ارتقاء دهنده توانمندی های روانی 

و اجتماعی )دقیقه( و سرانه حضور دانشگاهیان در فعالیت های نشاط آور و مفرح )دقیقه( 

اشاره نمود. همچنین میزان تحقق هدف در سال 1399 نسبت به سال 1398 تغییر چندانی 

نداشته است. میزان تحقق این هدف به طور کلی در رویکرد دوم روندی صعودی را با شیب 

مالیم تجربه کرده است. فقط در سال 1397 کاهش اندکی بدلیل کاهش امتیاز شاخص های 

تعداد کارگاه ها و سمینارهای توسعه فعالیت های تربیت بدنی، نسبت تعداد کارکنان و اعضای 

هیأت  علمی مراجعه کننده به مرکز بهداشت به کل کارکنان و اعضای هیأت  علمی و تعداد 

برنامه های آموزشی ارتقای سالمت برای کارکنان و اعضای هیأت   علمی داشته است. 

بررسی نقاط قوت و ضعف هدف: 
ــن هــدف از منظر وزن و امــتــیــاز کسب  بــا تــوجــه بــه بــررســی شــاخــص هــای ای

گردید. شاخص سرانه حضور  نقاط قوت و ضعف مشخص  شده، مهم ترین 

دانشگاهی  و  اجتماعی  اخالقیات  تقویت کننده  فعالیت های  در  دانشگاهیان 

)دقیقه( با وجود اینکه در سال های 1395 تا 1397 مقدار موجود نداشته است، 

اما در سال 1398به طور کامل محقق شده است و مهم ترین نقطه قوت این 

هدف می باشد. همچنین شاخص سرانه حضور دانشگاهیان در فعالیت های 

دینی آگاهی بخش )دقیقه( با وزن 1035 و شاخص سرانه حضور دانشگاهیان 

در فعالیت های تقویت بخش روحیه ملی )دقیقه(  با وزن 920 که در سال های 

1395 تا 1397 فاقد مقدار موجود بوده اند و در سال 1398 نیز امتیاز اندکی را 

کسب کرده اند، از جمله مهم ترین نقاط ضعف این هدف هستند. 
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2-5( میزان تحقق هدف 5:

استقرار مدیریت اثربخش، پاسخگو و مبتنی بر خرد جمعی و نظام مشارکتی

شکل9(روندمیزانتحققهدفشماره5

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1395 1396 1397 1398 1399

هدف پنجم

88

34

83

30

83

29

71

45

73

51

رویکرداولرویکرددوم

بررسی و تحلیل روند میزان تحقق هدف:
همانطور که در شکل 9 ترسیم شده است، میزان تحقق این هدف در رویکرد اول و در 

سال 1395 حدود 34 درصد بوده است و در سال های 1396 و 1397 اندکی کاهش داشته 

است. در نهایت در سال 1398 نیز میزان تحقق هدف به میزان چشمگیری افزایش پیدا 

کل  به  مصوب  موجود  مشاغل  تعداد  نسبت  اینکه شاخص های  دلیل  به  است.  کرده 

مشاغل مصوب و غیر مصوب، تعداد فرایندهای بهبود یافته به تعداد کل فرایندها، تعداد 

فرایندهای  تعداد  و  فرایندهای مستند شده  کل  تعداد  به  الکترونیکی شده  فرایندهای 

1397دارای  تا   1395 سال های  طی  در  شده  مستند  فرایندهای  تعداد  به  شده  نهادینه 

با   1398 سال  در  اما  کرده  اند.  کسب  صفر  امتیاز  نتیجه  در  و  نبوده اند  موجود  مقدار 

این هدف  افزایش میزان تحقق  باعث  امتیازی غیر صفر  و کسب  ثبت مقادیر موجود 

شده اند. همچنین در سال 1399 میزان تحقق هدف افزایش اندکی نسبت به سال قبل 

داشته است و دلیل آن ثبت مقدار موجود برای شاخص های میزان رضایت دانشجویان 

از عملکرد سایر کارکنان و  از امکانات آموزشی و کمک آموزشی، میزان رضایت کارکنان 

نسبت تعداد پیشنهادهای اجرا شده به کل پیشنهادهای ارائه شده بوده است. 

در رویکرد دوم میزان تحقق هدف طی سال های 1395 تا 1397 روند نزولی با شیب مالیمی 

داشته است. اما در سال 1398 و 1399 با کاهش مواجه شده است. به دلیل اینکه هرچند 

تعداد شاخص های قابل ارزیابی )شاخص های دارای مقدار موجود و مطلوب( در این سال ها 

افزایش یافته، اما امتیاز مکتسبه شاخص ها کاهش یافته است. 

بررسی نقاط قوت و ضعف هدف: 
با توجه به بررسی شاخص های این هدف از منظر وزن و امتیاز کسب 

شده، مهم ترین نقاط قوت و ضعف قابل بررسی می باشد. شاخص های 

درصد تحقق نظام برنامه ریزی راهبردی با وزن 1000 و درصد تحقق نظام 

نظارت و ارزیابی راهبردی با وزن 750 در تمام سال ها دارای مقدار موجود 

و مطلوب بوده  و امتیاز مناسبی کسب کرده اند و مهم ترین نقاط قوت 

هدف می باشند. ولی شاخص درصد تحقق نظام مدیریت بهره وری به 

علت نداشتن مقدار موجود و مطلوب مهم ترین نقطه ضعف این هدف 

به شمار می رود. 
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2-6( میزان تحقق هدف 6:

برخورداری از منابع انسانی کارآمد، شایسته و ملتزم به ارزش های محوری دانشگاه

 بررسی و تحلیل روند میزان تحقق هدف:
هدف  ایــن  تحقق  میزان  مــی گــردد،  مشاهده   10 شکل  در  که  همانطور 

روندی  بعد  در سال های  اما  است.  یکسان   1396 و   1395 در سال های 

صعودی داشته است. شاخص نسبت تعداد دانشجویان به کل کارکنان 

در سال های 1395 و 1396 فاقد مقدار مطلوب بوده است، اما در سال 

1397 با ثبت مقدار مطلوب و محاسبه امتیاز آن، باعث افزایش میزان 

امتیاز شاخص  محاسبه  و  ثبت  با  همچنین  اســت.  شده  هدف  تحقق 

نسبت تعداد منابع انسانی با عملکرد مطلوب به کل منابع انسانی در 

سال 1398، میزان تحقق هدف در سال مذکور افزایش چشمگیری داشته 

است. در سال 1399 نیز شاخص درصد انتصابات پست های سازمانی 

بر ارساس شرایط احراز به کل انتصابات ساالنه و شاخص درصد تحقق 

مقدار  گذشته  سال  در  که  پیش بینی شده  رفاهی  انگیزشی  برنامه های 

موجود نداشتند، مقادیر آن ها ثبت و امتیاز کسب نموده اند. در رویکرد 

دوم، در سال 1395 به دلیل اینکه تنها دو شاخص قابل ارزیابی برای 

این هدف وجود دارد و هر دو شاخص نیز امتیاز کامل کسب کرده اند 

تا   1396 سال های  اما طی  می باشد.  درصد   100 هدف  تحقق  میزان 

1399 و با افزایش تعداد شاخص های قابل ارزیابی، میزان تحقق هدف 

روند نزولی در پیش گرفته است. 

بررسی نقاط قوت و ضعف هدف: 
با توجه به بررسی شاخص های این هدف از منظر وزن و امتیاز کسب شده، مهم ترین نقاط قوت و 

ضعف آن مشخص گردید. شاخص نسبت تعداد کارکنان به کل اعضای هیأت  علمی با وزن 800 در 

طی سال های 1395 تا 1398  امتیاز کامل کسب کرده است و شاخص سرانه سالیانه آموزش منابع 

انسانی با وزن 1200 هر چند که در سال های 1395 تا 1397 به طور کامل محقق نشده است، اما در 

سال 1398 امتیاز کامل را کسب نموده است و جزء مهم ترین نقاط قوت این هدف به شمار می رود. 

همچنین دو شاخص درصد تحقق برنامه های انگیزشی رفاهی پیش بینی شده و نسبت بکارگیری 

)جذب( کارکنان به برآورد ساالنه مطابق با برنامه ریزی نیروی انسانی با وزن 1000 برای سال های 1395 

تا 1398 مقدار موجود نداشته اند و از مهم ترین نقاط ضعف این هدف محسوب می شوند. 
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2-7( میزان تحقق هدف 7:

مدیریت مؤثر منابع مالی، جذب منابع مالی متنوع و پایدار و گسترش زمینه های استقالل مالی

شکل11(روندمیزانتحققهدفشماره7
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بررسی و تحلیل روند میزان تحقق هدف: 
سال های  طی  هفتم  هدف  تحقق  میزان  اول  رویکرد  در   11 شکل  مطابق 

 1397 در سال  اســت.  داشته  مالیم  با شیب  نزولی  رونــد   1399 تا   1395

اختصاصی  درآمـــد  نسبت  شــاخــص  مطلوب  بــه  مــوجــود  مــقــدار  نسبت 

دانشگاه به هزینه ها )استقالل مالی( در مقایسه با سال های قبل به طور 

هزینه  نسبت  شاخص  همچنین  اســت.  یافته  کاهش  مالحظه ای  قابل 

در سال  دانشگاه  بــه هزینه های جــاری  ــرون ســپــاری شــده  ب قــراردادهــای 

1398 فاقد مقدار موجود بوده است و شاخص نسبت درآمد اختصاصی 

دانشگاه به هزینه ها )استقالل مالی( در این سال به میزان کمتری محقق 

به طور کلی  اعتبارات  به  شده است. در سال 1399 شاخص های مربوط 

نسبت به سال 1398 امتیاز کمتری کسب کرده اند که باعث کاهش میزان 

تحقق این هدف شده است. 

در رویکرد دوم، میزان تحقق هدف در سال 1396 نسبت به سال 1395 

افزایش یافته است. به دلیل اینکه مقادیر موجود شاخص سهم اعتبارات 

فعالیت های تعمیرات و محوطه سازی از کل اعتبارات دانشگاه و شاخص 

اعتبارات  از کل  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  فعالیت های  اعتبارات  سهم 

دانشگاه ثبت شده است. اما پس از آن میزان تحقق هدف با روند نزولی 

مواجه شده است. 

بررسی نقاط قوت و ضعف هدف: 
این هدف شاخص های تعداد منابع عمده درآمدی دانشگاه  مهم ترین نقاط قوت 

)تنوع و پایداری منابع مالی( با وزن 2500 که در همه ی سال ها به طور کامل محقق 

)استقالل  هزینه ها  به  دانشگاه  اختصاصی  درآمــد  نسبت  و شاخص  است  شده 

مالی( با وزن 2500 که به طور متوسط حدود 60 درصد در این سال ها محقق شده 

است، می باشند. مهم ترین نقاط ضعف این هدف نیز دو شاخص سهم اعتبارات 

فعالیت های پژوهشی از اعتبارات فعالیت های پژوهش و فناوری و سهم اعتبارات 

فعالیت های فناوری از اعتبارات فعالیت های پژوهش و فناوری هستند که به دلیل 

نداشتن مقدار مطلوب و موجود در هیچ سالی امتیاز کسب نکرده اند.
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2-8( میزان تحقق هدف 8:

گسترش و تعمیق تعامالت سازنده و هم افزا با مراکز علمی،  فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و اقتصادی در سطح ملی و بین المللی

بررسی و تحلیل روند میزان تحقق هدف: 
همانطور که در شکل 12 مالحظه می شود، میزان تحقق هدف در رویکرد اول در سال 1396 

نسبت به سال 1395 نزول پیدا کرده است. 

فردوسی  دانشگاه  با  مرتبط  دایر شده  آموزشی  مراکز  تعداد  مقدار شاخص  اینکه  دلیل  به 

مشهد در سایر کشورها در این سال صفر شده است. در سال 1397 با افزایش حدود 20 

درصدی، میزان تحقق هدف به 50 درصد رسیده است که از دالیل آن می توان به افزایش مقدار 

موجود شاخص تعداد سفرهای بین المللی اعضای هیأت  علمی و شاخص تعداد دفعات مبادله 

هیات های دانشگاهی اشاره نمود. 

بــوده  یکسان  تقریباً   1397 ســال  بــه  نسبت   1398 ســال  در  هــدف  تحقق  مــیــزان  همچنین 

و دانشجویان  تعداد اعضای هیأت  علمی  اینکه شاخص  به دلیل  اما در سال 1399  است. 

و شاخص  خــارج کشور(  و  )داخــل  بین المللی  معتبر  علمی  در مجامع  دکتری شرکت کننده 

و همچنین  بین المللی مقدار موجود صفر داشته اند  تعداد فرصت های مطالعاتی در سطح 

شاخص های تعداد دفعات مبادله هیأت های دانشگاهی، تعداد سفرهای بین المللی اعضای 

هیأت  علمی و تعداد مأموریت های پژوهشی و فناوری بین المللی دارای امتیاز کمتری نسبت 

به سال گذشته می باشند، میزان تحقق هدف در سال 1399 کاهش داشته است. میزان تحقق 

هدف هشتم در رویکرد دوم روندی مشابه رویکرد اول را تجربه کرده است. 

با این تفاوت که در رویکرد دوم به دلیل اینکه تنها شاخص های دارای مقدار موجود قابل 

ارزیابی هستند، میزان تحقق باالتری نسبت به رویکرد اول دارا می باشد. 

بررسی نقاط قوت و ضعف هدف: 
با توجه به بررسی شاخص های این هدف از منظر وزن 

و امتیاز کسب شده، مهم ترین نقاط قوت و ضعف آن 

مشخص گردید. شاخص تعداد مأموریت های پژوهشی 

فرصت های  تــعــداد  شــاخــص  و  بین المللی  فــنــاوری  و 

تمامی  در   1000 وزن  با  بین المللی  در سطح  مطالعاتی 

سال ها امتیاز قابل توجهی را کسب کرده اند و مهم ترین 

نــقــاط قـــوت ایـــن هـــدف بــه شــمــار مـــی رونـــد. همچنین 

هیأت  اعــضــای  بین المللی  سفرهای  تــعــداد  شــاخــص 

سال های  در   ،)1000( بــاال  وزن  داشتن  وجــود  با   علمی 

1395 و 1396 مقدار موجود نداشته و در سال های دیگر 

نیز به میزان کمی تحقق یافته  است و از مهم ترین نقاط 

ضعف این هدف می باشد. عالوه بر آن شاخص  تعداد 

تبادالت پژوهشگر در سطح بین المللی به دلیل نداشتن 

مقدار مطلوب و موجود و شاخص های تعداد دورههای 

آموزشی مشترک با دانشگاهها و مراکز علمی بینالمللی 

اعطایی  بورس های  تعداد  و  تحصیلی  مدرک  به  منجر 

به  غیرایرانی  دانشجویان  به  دانشگاه  سوی  از  دکتری 

دلیل داشتن مقدار موجود صفر، از دیگر نقاط ضعف  

این هدف به شمار می روند. 
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2-9( میزان تحقق هدف 9:

ارتقای تعلق خاطر دانشجویان و دانش آموختگان به دانشگاه

شکل13(روندمیزانتحققهدفشماره9
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بررسی و تحلیل روند میزان تحقق هدف:
اســت، میزان تحقق هــدف نهم در طی  همانطور که در شکل 13 رســم شــده 

رشد   1398 ســال  در  ــی  ول اســـت،  یکسان  ــدوداً  حــ  1397 تــا   1395 ســال هــای 

چشمگیری داشته است. به دلیل اینکه شاخص های نمره کیفی تعلق خاطر به 

دانشگاه، نسبت تعداد دانشجویان شرکت کننده در فعالیت های ورزش همگانی 

به کل دانشجویان و تعداد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی برگزار شده توسط 

 1398 ســال  در  نداشته اند،  موجود  مقدار  قبل  سال های  در  که  دانشجویان 

اینکه  مقدار موجود آن ها ثبت شده است. همچنین در سال 1399 به دلیل 

شاخص نسبت تعداد دانشجویان ورودی شرکت کننده در مراسم استقبال از 

نبوده  دانشجویان جدیدالورود به کل دانشجویان ورودی دارای مقدار موجود 

داشته  کاهش  اندکی  گذشته  سال  به  نسبت  هدف  این  تحقق  میزان  است، 

است. 

در رویکرد دوم، شاخص های سرانه حضور دانشجویان در مرکز مشاوره جهت 

دانشجویان  تعداد  نسبت  و  تخصصی  مددکاری  و  مشاوره  خدمات  دریافت 

مراجعه کننده به مددکاری مرکز مشاوره به کل دانشجویان در سال 1397 نسبت 

میزان  باعث کاهش  نتیجه  در  و  کرده اند  امتیاز کمتری کسب  به سال 1396 

موجود  مقدار  اینکه  دلیل  به   1399 سال  در  همچنین  شده اند.  هدف  تحقق 

شاخص نسبت تعداد دانشجویان ورودی شرکت کننده در مراسم استقبال از 

میزان  است،  نشده  ثبت  ورودی  دانشجویان  کل  به  جدیدالورود  دانشجویان 

تحقق هدف نسبت به سال 1398 کاهش یافته است. 

بررسی نقاط قوت و ضعف هدف:
با توجه به بررسی شاخص های این هدف از منظر وزن و امتیاز کسب شده، 

مشاوره  مرکز  آموزشی  کارگاه های  در  دانشجویان  سرانه حضور  دو شاخص 

و نسبت تعداد دانشجویان مراجعه کننده به مددکاری مرکز مشاوره به کل 

دانشجویان با وزن 600 تقریباً به طور کامل برای تمامی سال ها محقق شده اند 

و از مهم ترین نقاط قوت این هدف به شمار می روند. ولی شاخص نمره کیفی 

موجود  مقدار  بــرای سال 1398  فقط   2800 وزن  با  دانشگاه  به  تعلق خاطر 

داشته است و شاخص نسبت تعداد اعضای جدید انجمن دانش آموختگان 

به کل دانش آموختگان با وزن 600 طی سال های برنامه هیچگاه دارای مقدار 

موجود نبوده است و از عمده ترین نقاط ضعف این هدف می باشد.
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2-10( میزان تحقق هدف 10:

توسعه و ارتقای روزآمد فضاهای کالبدی و زیرساخت های تجهیزاتی، فناورانه و کالبدی

بررسی و تحلیل روند میزان تحقق هدف: 
بر اساس شکل 14، میزان تحقق هدف دهم بر مبنای رویکرد اول طی سال های 

1395 تا 1397 تقریباً یکسان است ولی در سال 1398 رشد چشمگیری داشته 

است. به این دلیل که در سال مذکور مقادیر موجود سه شاخص سهم اعتبارات 

پشتیبانی  و  اداری  تجهیزات  اعتبارات  سهم  پژوهشی،  و  آموزشی  تجهیزات 

به  بسیار  تجهیزات  اعتبار  کل  از  فناوری  توسعه  تجهیزات  اعتبارات  سهم  و 

شده  هــدف  ایــن  تحقق  میزان  افــزایــش  باعث  و  اســت  نزدیک   مطلوب  مقدار 

است. همچنین به دلیل اینکه شاخص سرانه فضای آزمایشگاه های پژوهشی 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی )مترمربع( و شاخص درصد سوییچ های دارای 

پشتیبانی در سال های 1395 تا 1398 مقدار موجود نداشته اند اما در سال 1399 

تحقق  میزان  نموده اند،  امتیاز کسب  و  است  ثبت شده  آن ها  موجود  مقادیر 

هدف در سال 1399 افزایش یافته است. 

در رویکرد دوم میزان تحقق هدف به طور کلی روند یکسانی داشته است. فقط 

بیشتری  امتیاز  ارزیابی  قابل  اکثر شاخص های  اینکه  دلیل  به   1398 سال  در 

بیشتر  مذکور  سال  در  تحقق  میزان  کرده اند،  کسب  سال ها  سایر  به  نسبت 

بوده است. 

بررسی نقاط قوت و ضعف هدف:
مهم ترین شاخص  این هدف سهم اعتبارات تجهیزات آموزشی و پژوهشی 

از کل اعتبار تجهیزات با وزن 1800 است که دارای روندی نزولی در مقادیر 

موجود می باشد و مهم ترین نقطه ضعف این هدف به شمار می رود. اما 

تجهیزات  و  پشتیبانی  و  اداری  تجهیزات  اعتبارات  سهم  شاخص های 

و  اطالعاتی چاپی  منابع  تعداد  و  تجهیزات  اعتبار  از کل  فناوری  توسعه 

الکترونیکی در دسترس دانشگاهیان با وزن 600 به دلیل اینکه باالترین 

مقدار موجود را کسب کرده اند، مهم ترین تقاط قوت این هدف هستند.  
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2-11( میزان تحقق هدف 11:

توسعه و ارتقای روزآمد قابلیت ها و کاربست های فناوری اطالعات و ارتباطات

شکل15(روندمیزانتحققهدفشماره11
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بررسی و تحلیل روند میزان تحقق هدف:
همانطور که در شکل 15 مشاهده می شود، میزان تحقق این هدف در رویکرد اول طی 

سال های 1395 تا 1398 به دلیل اینکه امتیاز بیشتر شاخص های آن کاهش پیدا کرده 

است، سیر نزولی داشته است. به عنوان مثال مقادیر موجود شاخص متوسط زمان 

انتظار برای دریافت سرویس محاسبات سنگین )روز( برای سال های 1395 تا 1398 به 

ترتیب 20، 45، 60 و 90 روز است و به دلیل اینکه جهت شاخص کاهشی است باعث 

کاهش امتیاز آن شده است. همچنین شاخص درصد تحقق سیستم مدیریت دانش 

مطابق مقادیر مطلوب آن، بایستی تا سال 1398 به طور کامل محقق شود، اما متأسفانه 

در طی این سال ها فقط به  میزان 20 درصد محقق شده است. در سال 1399 به دلیل 

الکترونیکی  رشد  نرخ  و  مدیریت  اطالعات  سیستم  تحقق  درصد  شاخص های  اینکه 

شدن فرآیندهای دانشگاه به طور کامل محقق شده اند و شاخص های سامانه های دارای 

و  تعداد هسته مجازی  و  امنیتی  تاییدیه  دارای  امنیتی، درصد وب سایت های  تاییدیه 

RAM قابل اختصاص به هر طرح پژوهشی از فضای ابری یا محاسبات سنگین دارای 

امتیاز قابل قبولی نسبت به سال 1398 دارند، میزان تحقق هدف افزایش چشمگیری 

داشته است. 

در رویکرد دوم به طور کلی میزان تحقق هدف تا سال 1398 روندی نزولی داشته است. 

اما در سال 1399 با افزایش قابل توجهی مواجه شده است که از 

دالیل اصلی آن می توان به این موضوع اشاره کرد که شاخص نرخ 

رشد الکترونیکی شدن فرآیندهای دانشگاه در سال 1398، مقدار 

موجود منفی داشته است و در سال 1399 به طور کامل محقق 

شده است. همچنین شاخص درصد وب سایت های دارای تأییدیه 

امنیتی که در سال گذشته مقدار موجود صفر داشته است، در 

سال 1399 با ثبت مقدار موجود، امتیاز کسب کرده است. 

بررسی نقاط قوت و ضعف هدف:
 1200 وزن  با  مدیریت  اطالعات  تحقق سیستم  درصــد  شاخص 

 800 وزن  با  محتوا  مدیریت  سیستم  تحقق  درصــد  شاخص  و 

دارای امتیاز کامل در این هدف می  باشند و مهم ترین نقاط قوت 

الکترونیکی شدن فرآیندهای  آن هستند. اما شاخص نرخ رشد 

دارای  مــوجــود  مــقــدار  نداشتن  دلیل  بــه   1200 وزن  بــا  دانشگاه 

امتیاز نمی باشد و نقطه ضعف عمده این هدف است. همچنین 

شاخص رتبه ی وبومتریک دانشگاه با وزن 900 به دلیل اینکه طی 

سال های 1395 تا 1398 با کاهش مقدار موجود همراه بوده است. 

نقطه ضعف دیگر این هدف محسوب می شود. 
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شکل16(روندمیزانتحققهدفشماره12
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2-12( میزان تحقق هدف 12:

تحقق دانشگاه سبز و ایفای نقش مؤثر در حفظ و بهبود محیط زیست

بررسی و تحلیل روند میزان تحقق هدف: 
و  در سال های 1395  اول  رویکرد  اساس  بر  این هدف  تحقق  میزان   ،16 مبنای شکل  بر 

1396 یکسان بوده است. در سال 1397 به دلیل عدم ثبت مقدار موجود سه شاخص نرخ 

مصرف گاز، آب و برق در سامانه MIS دانشگاه، این مقدار کاهش پیدا کرده است. ولی در 

سال 1398 به دلیل ثبت مقادیر موجود سه شاخص مذکور، میزان تحقق با افزایش حدود 

13 درصدی به عدد 22 رسیده است و در نهایت میزان تحقق سال 1399 نسبت به سال 

1398 تفاوتی نداشته است. 

در رویکرد دوم، در سال 1395 به دلیل عدم وجود مقدار موجود و مطلوب برای شاخص ها، 

هیچ شاخصی قابل ارزیابی نبوده است و در نتیجه میزان تحقق این هدف قابل محاسبه 

نمی باشد.

طی سال های 1396 تا 1398میزان تحقق روند صعودی داشته است اما در سال 1399  به 

دلیل اینکه تعداد شاخص های بیشتری قابل ارزیابی بوده اند با توجه به نرمال سازی اوزان، 

آزمایشگاه های  تعداد  نسبت  شاخص  دو  همچنین  است.  داشته   کاهش  تحقق  میزان 

و دوره های  کارگاه ها  تعداد  و  آزمایشگاه ها  به کل  ایمنی زیست محیطی  استاندارد  دارای 

آموزشی )داخلی و خارجی( مرتبط با موضوعات محیط زیست در سال 1399 به دلیل صفر 

بودن مقدار موجود، امتیازی کسب نکرده اند. 

بررسی نقاط قوت و ضعف هدف: 
بیشترین   1500 وزن  با  سبز  اصــول  دارای  ساختمان های  شاخص 

اهمیت را در این هدف دارا می باشد. اما به دلیل نداشتن مقدار 

مهم ترین  و  اســت  نشده  داده  اختصاص  آن  به  امتیازی  مطلوب 

نقطه ضعف این هدف می باشد. همچنین شاخص تعداد کارگاه ها 

موضوعات  بــا  مرتبط  خــارجــی(  و  )داخــلــی  آمــوزشــی  دوره هــــای  و 

مقدار   1397 تا   1395 سال های  بــرای    1000 وزن  با  محیط زیست 

با  مرتبط  دوره  یک  فقط   1398 ســال  در  و  اســت  نداشته  موجود 

مــوضــوعــات محیط زیــســت بــرگــزار شــده اســت کــه دومــیــن نقطه 

تعداد  نسبت  شاخص  می باشد.  هــدف  ایــن  تحقق  عمده  ضعف 

کل  بــه  زیست محیطی  ایمنی  اســتــانــدارد  دارای  آزمــایــشــگــاه هــای 

آزمایشگاه ها نیز با وزن 700 جزء با اهمیت ترین شاخص های این 

هدف است که برای سال های 1396 تا 1398 دارای مقدار موجود و 

امتیاز قابل قبولی می باشد و مهم ترین نقطه قوت آن است. 
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3-1( میزان تحقق شاخص های هدف 1
افزایش جذب دانشجویان نخبه و مستعد، دستیابی به جایگاه ممتاز آموزشی به ویژه در تحصیالت تکمیلی، توسعه محیط یادگیری خالق و جذاب، ارتقاء اثربخشی آموزش، تأسیس حوزه های 

میان رشته ای و تربیت دانش آموختگان توانمند و متعهد همسو با نیازهای جامعه

جدول4(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»افزایشجذبدانشجویاننخبهومستعد«)0101(

همانطور که در جدول 2 ذکر گردید اولین برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد دارای 12 هدف، 30 جزء هدف و 304 شاخص می باشد. در جداول 4 تا 31 امتیاز خام شاخص های هر جزء 

هدف به روشی که در بخش قبل توضیح داده شد محاسبه و درج شده است. الزم به توضیح است آن دسته از شاخص هایی که فاقد مقدار موجود یا مطلوب هستند، میزان تحقق آن ها 

محاسبه نشده است و در جداول با خط تیره مشخص شده اند. همچنین میزان تحقق بیشتر از 100 به این معناست که شاخص بیشتر از مقدار مطلوب تعیین شده تحقق یافته است.

میزان تحقق شاخص های 3
اولین برنامه راهبردی دانشگاه

13951396139713981399

383383323289355تعداد دانشجویان جذب شده دارای رتبه زیر 1000 در کنکور سراسری1

10410410910890نسبت تعداد پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد به کل دانشجویان پذیرفته شده کارشناسی ارشد2

10055634144نسبت تعداد پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان در مقطع دکتری به کل دانشجویان پذیرفته شده دکتری3

-----تعداد دانشجویان جذب شده از میان ده درصد برتر دانش آموختگان رشته های دانشگاهی4

-----نسبت تعداد دانشجویان برتر جذب شده غیرایرانی به کل دانشجویان غیرایرانی5

عنوانشاخصردیف

میزانتحقق
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13951396139713981399

100505000تعداد دانشجویان دارای مدال در المپیادهای علمی بین المللی1

8181111011تعداد دانشجویان دارای مدال در المپیادهای علمی کشوری2

-----نسبت تعداددانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهدپذیرفته شده درتحصیالت تکمیلی دانشگاههای برترایران به کل دانش آموختگان پذیرفته شده درتحصیالت تکمیلی3

-----تعداد دانش آموختگان راه یافته از مقطع کارشناسی ارشد به دکتری در طی دو سال4

8060---تعداد دانش آموختگان راه یافته از مقطع دکتری به هیات علمی5

13951396139713981399

0.05330.2721.2190191نسبت تعداد دروس دارای طرح درس به کل دروس ارائه شده1

38117118111100نسبت تعداد طرح درس های رعایت شده به کل طرح درس های تدوین  شده2

7056-431124نسبت تعداد دروس ارائه شده به روش تدریس گروهی به کل دروس قابل ارائه به روش تدریس گروهی3

217264-148547-18-نرخ رشد ارائه سخنرانی علمی اعضای هیات علمی در دانشکده ها4

458638-108-153-3185نرخ رشد ارائه سخنرانی علمی دانشجویان دکتری در دانشکده ها5

23-7864496104-نرخ رشد حضور دانشجویان تحصیالت تکمیلی در نشستهای علمی6

20416228615096نسبت تعداد بازدیدهای علمی- آموزشی اجرا شده به کل بازدیدهای مصوب برنامه درسی7

326313---تعداد دروس تدریس شده با کمک دستیار آموزشی8

121110---نسبت تعداد کالس های دارای وسایل جدید و مدرن به کل کالس ها9

14670---نسبت تعداد آزمایشگاه های دارای وسایل جدید و مدرن به کل آزمایشگاه ها10

40----نسبت تعداد کارگاه های دارای وسایل جدید و مدرن به کل کارگاه ها11

جدول5(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»دستیابیبهجایگاهممتازآموزشیبهویژهدرتحصیالتتکمیلی«)0102(

جدول6(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»توسعهمحیطیادگیریخالقوجذاب«)0103(

ردیف

ردیف

عنوانشاخص

عنوانشاخص

میزانتحقق

میزانتحقق
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جدول7(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»ارتقاءاثربخشیآموزشی«)0104(

13951396139713981399

1
نسبت تعداد دانشجویان مشروطی در مقطع کارشناسی به کل دانشجویان کارشناسی

به تفکیک گروه های تحصیلی

54756970-علوم انسانی

641138391-علوم پایه

49827597-فنی و مهندسی

579211672-کشاورزی و دامپزشکی

2
نسبت تعداد دانشجویان مشروطی در مقطع کارشناسی ارشد به کل دانشجویان 

کارشناسی ارشد به تفکیک گروه های تحصیلی

25433433-علوم انسانی

39675657-علوم پایه

39625560-فنی و مهندسی

31475649-کشاورزی و دامپزشکی

3
نسبت تعداد دانشجویان مشروطی در مقطع دکتری به کل دانشجویان دکتری

به تفکیک گروه های تحصیلی

100100100100100علوم انسانی

100100100100100علوم پایه

100100100100100فنی و مهندسی

100100100100100کشاورزی و دامپزشکی

4
نسبت میانگین نمره ارزیابی جامع عملکرد اعضای هیات علمی در هر مرتبه علمی به 

مقدار هدف به تفکیک گروه های تحصیلی

-----علوم انسانی

-----علوم پایه

-----فنی و مهندسی

-----کشاورزی و دامپزشکی

1561905178-نسبت تعداد اعضای هیات علمی دارای میانگین ارزشیابی کمتر از میانگین دانشگاه به تعداد کل اعضای هیات علمی5

1191141155957نسبت تعداد دروس تدریس شده توسط اساتید حق التدریس به کل دروس ارائه شده6

-----تعداد دروس تدریس شده متناسب با واقعیتهای جامعه7

عنوانشاخصردیف

میزانتحقق
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ادامهجدول7(

105105106106106نسبت تعداد اعضای هیات علمی با درجه دانشیار به باال به کل اعضای هیات علمی8

9
نسبت میانگین طول مدت زمان تحصیل دانشجویان به طول دوره تحصیلی استاندارد

به تفکیک مقاطع تحصیلی

148137142123123کارشناسی

154175156130120کارشناسی ارشد

7562594633دکتری حرفه ای

PHD 171157146128111دکتری

-----نسبت تعداد برنامه های درسی بازنگری شده به کل برنامه های درسی به تفکیک مقاطع تحصیلی10

-----نسبت تعداد رشته های دارای برنامه ی آموزشی منطبق با استاندارد بین المللی به کل رشته ها11

120147---نسبت تعداد دانشجویان معدل باال به کل دانشجویان12

99918991-تعداد رشته های آموزشی13

105103103102-تعداد گروه های آموزشی14

13951396139713981399 عنوانشاخصردیف

میزانتحقق

5618---نسبت تعداد رشته های تحصیلی میان رشته ای  ایجاد شده به کل رشته های تحصیلی ایجاد شده در دانشگاه1

-----تعداد کارگاه های آموزشی برگزار شده میان رشته ای2

-----تعداد درس های ارائه شده توسط حداقل دو استاد غیر هم رشته3

جدول8(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»تأسیسحوزههایمیانرشتهای«)0105(

13951396139713981399 عنوانشاخصردیف

میزانتحقق
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جدول9(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»تربیتدانشآموختگانتوانمندومتعهدهمسوبانیازهایجامعه«)0106(

-----نسبت تعداد دانش آموختگان شاغل در هر سال به کل دانش آموختگان همان سال1

-----نسبت مدت زمان اشتغال دانش آموختگان به فاصله زمانی فارغ التحصیلی آن ها تا زمان حال در طی پنج سال اخیر2

-----نسبت تعداد دانش آموختگان دارای مشاغل متناسب با رشته تحصیلی به کل دانش آموختگان در پنج سال اخیر3

-----نسبت تعداد کل کسب وکارهای ایجاد شده توسط دانش آموختگان به کل دانش آموختگان در پنج سال اخیر4

67171---تعداد دانش آموختگان دارای جایزه ملی و بین المللی5

-----تعداد دانش آموختگان دارای اختراع ملی و بین المللی6

-----تعداد دانش آموختگان پر استناد7

-----میزان رضایت جامعه از توانمندی دانش آموختگان دانشگاه8

-----میزان رضایت دانش آموختگان از کاربردی بودن مطالب آموزشی9

13951396139713981399 عنوانشاخصردیف

میزانتحقق

جدول10(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»افزایشکیفیوکمیتولیداتعلمی«)0201(

108102988381سرانه مقاله های نشریه های علمی پژوهشی اعضای هیات علمی1

1141101109796سرانه مقاله های نمایه شده در پایگاه Scopus اعضای هیات علمی2

10092173189194سرانه مقاله های منتشرشده در نشریات نمایه شده در JCR اعضای هیات علمی3

65035043311002200تعداد کتاب منتشرشده تالیفی4

-----تعداد کتاب منتشرشده تصنیفی فارسی و غیرفارسی5

-----تعداد آثار ترجمه شده اعضای هیات علمی به زبان های غیرفارسی در انتشارات معتبر6

1001001000-تعداد نظریه های اصیل کرسی های نظریه پردازی7

-----تعداد آثار برجسته هنری - معماری تولید شده در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی8

13951396139713981399 عنوانشاخصردیف

میزانتحقق

3-2( میزان تحقق شاخص های هدف 2
افزایش کیفی و کمی تولیدات علمی، توسعه متوازن واحدهای پژوهشی و دستیابی به جایگاه ممتاز پژوهشی و فناوری در سطح ملی و بین المللی
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13951396139713981399 عنوانشاخصردیف

میزانتحقق جدول11(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»توسعهمتوازنواحدهایپژوهشی«)0202(

90132100115125تعداد گروه های پژوهشی1

707070100100تعداد قطب های علمی2

جدول12(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»دستیابیبهجایگاهممتازپژوهشیدرسطحملیوبینالمللی«)0203(

13951396139713981399

1Nature و Science 1001001001000تعداد مقاله های منتشر شده در نشریه های

2)JCR( Q1 116116119121110درصد مقاله های منتشرشده در نشریه های

درصد مقاله های علمی موجود در ده درصد اول مقاله های دارای باالترین استناد3
leiden5446484546

scimago-167--175

-----ضریب تاثیر نرمال شده مقاله های دانشگاه4

5Scopus 00---میانگین استناد به مقاله های نمایه شده در

6JCR 259239323282-میانگین استناد به مقاله های متتشرشده در

JCR 0-1001000تعداد نشریه های نمایه شده در

7Scopus  تعداد نشریه های نمایه شده در نمایه نامه های تخصصی و یا
100100675092نمایه نامه های تخصصی

Scopus1001002006760

-----تعداد دفعات مصاحبه تخصصی اعضای هیات علمی با هریک از سه روزنامه برتر کشور )دارای باالترین تیراژ(8

-----تعداد دفعات حضور اعضای هیات علمی در رسانه ملی )5 شبکه اصلی( در راستای تخصص9

-----تعداد موزه های تخصصی تاریخی، فرهنگی و هنری برگزارشده در سطح استانی و ملی10

-----تعداد موارد تصحیح نسخ خطی در حوزه فرهنگ ایران و اسالم در سطح ملی و بین المللی11

-----تعداد موارد فهرست نویسی نسخ خطی12

عنوانشاخصردیف

میزانتحقق
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13951396139713981399

2817226161تعداد دوره های آموزش مبانی کارآفرینی و کسب وکار1

2)startup weekend( 2013810875242تعداد گردهمایی های آموزشی- تجربی آخرهفته ای

28678161117تعداد سمینارهای آشنایی با مشاغل3

-----نفر- ساعت سمینارها، گردهمایی ها و دوره های آموزشی با رویکرد کارآفرینانه4

-----تعداد مشاوره های ارائه شده در زمینه کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار5

-----تعداد فعالیت های پژوهشی )کتاب، ترجمه،  مقاله و...( مورد حمایت در حوزه کارآفرینی6

0-000تعداد طرح های مورد حمایت مدیریت کارآفرینی7

-----نسبت تعداد طرح های مورد حمایت مدیریت کارآفرینی وارد شده به مرکز رشد به کل طرح های حمایت شده8

0-82.5-تعداد پروژه های طرح های مهارت ورزی  9

-----متوسط اعتبار حمایتی تخصیص یافته به کارآفرینان )میلیون ریال(10

-----میزان جذب منابع مالی حمایتی از سایر مراکز و دستگاه ها برای حمایت از کارآفرینان )میلیون ریال(11

جدول14(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»افزایشظرفیتتولیدفناوری«)0302(

13951396139713981399

2020165379نسبت تعداد اعضای هیات علمی و دانشجویان فعال در حوزه فناوری به کل اعضای هیات علمی و دانشجویان1

0.33----نسبت تعداد پایان نامه ها/ رساله های تقاضامحور )سفارش، قرارداد، حمایت( به کل پایان نامه ها/ رساله ها2

6750504040تعداد مراکز رشد واحدهای فناوری3

متوسط اعتبار حمایتی تخصیص یافته به واحدهای فناوری )میلیون ریال(4
-----دوره مقدماتی

-----دوره رشد

3-3( میزان تحقق شاخص های هدف3
ارتقای توانمندی در کارآفرینی، افزایش تولید فناوری، توسعه قابلیت های بهره برداری و انتقال فناوری های نوین و تولید و ارائه محصوالت/ خدمات تخصصی دانش بنیان

جدول13(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»ارتقایتوانمندیدرکارآفرینی«)0301(

ردیف

ردیف

عنوانشاخص

عنوانشاخص

میزانتحقق

میزانتحقق
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جدول15(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»توسعهقابلیتهایبهرهبرداریوانتقالفناوریهاینوین«)0303(

13951396139713981399

313270---تعداد نوآوری های واحدهای فناور مستقرشده مراکز رشد1

-----تعداد گواهی امتیاز علمی، دانش فنی و حق لیسانس واگذار شده2

13961211نسبت تعداد طرح های پژوهشی برون دانشگاهی به کل طرح های پژوهشی3

-----نسبت تعداد طرح های فناوری برون دانشگاهی به کل طرح های پژوهشی4

42927125049400نسبت تعداد شرکت های دانش بنیان دانشگاهی به کل شرکت های دانش بنیان دانشگاه5

4403712504070نسبت تعداد شرکت های دانش بنیان با مشارکت دانشگاهیان به کل شرکت های دانش بنیان دانشگاه6

-----نسبت تعداد شرکت های دانش بنیان مراکز رشد به کل شرکت های دانش بنیان مراکز رشد کشور7

202016714338تعداد شرکت های زایشی )Spin off( از واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد8

-----نسبت تعداد واحدهای فناوری مراکز رشد به کل شرکت های مراکز رشد دانشگاهی کشور9

6350-25-تعداد شبکه های تخصصی ایجاد شده در حوزه فناوری10

1.244-240سبت درآمد ناشی از فعالیت های دانش بنیان به کل درآمد اختصاصی دانشگاه11

0.70.67-4.94.9سرانه درآمد ناشی از فعالیت های دانش بنیان اعضای هیات علمی )میلیون ریال(12

827584119-نسبت مبلغ کل قراردادهای طرح های پژوهشی برون دانشگاهی مصوب شده به کل مبلغ طرح های پژوهشی13

87----تعداد واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و یا معماری )هنر( تاسیس شده مستقر در دانشگاه14

33500100-تعداد آزمایشگاه های مرجع تاسیس شده در زمینه تخصصی با قابلیت ارائه خدمات بیرونی در دانشگاه15

-----نرخ رشد درآمد حاصل از کارگاه ها و دفاتر فنی دانشگاه16

میزانتحقق

عنوانشاخصردیف
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جدول16(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»تولیدوارائهمحصوالت/خدماتتخصصیدانشبنیان«)0304(

13951396139713981399

135025075620600تعداد اختراعات ثبت شده در خارج کشور1

9077373622تعداد اختراعات ثبت شده در داخل کشور2

20004.80-نسبت تعداد اختراعات ثبت داخل موسسات فناور به کل موسسات مستقر3

0000-نسبت تعداد اختراعات ثبت خارج موسسات فناور به کل موسسات مستقر4

1.80---تعداد دانش فنی تدوین شده از طرح های پژوهش و فناوری5

0.180.54---نسبت تعداد تولید و ارائه محصوالت/ خدمات تخصصی تولید شده به کل طرح های پژوهشی6

33332520100تعداد جوایز و افتخارات معتبر ملی و بین المللی معتبر در حوزه فناوری7

00000تعداد استانداردهای معتبر ملی و بین المللی تدوین شده8

0001001000تعداد محصوالت دانش بنیان تولید شده دارای تاییدیه معتبر ملی و بین المللی9

0000100تعداد مالکیت  فکری ثبت شده در خارج از کشور10

ردیف

ردیف

عنوانشاخص

میزانتحقق

میزانتحقق جدول17(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»تقویتتعلقوتعهدبهاسالموایران«)0401(

3-4( میزان تحقق شاخص های هدف4
تقویت تعلق و تعهد به اسالم و ایران، تعمیق فضایل اخالقی و ارزش های انقالب اسالمی، تقویت مشارکت جمعی و انضباط اجتماعی و ارتقای سالمت جسمانی و نشاط روانی و اجتماعی

13951396139713981399

5150---سرانه حضور دانشگاهیان در فعالیت های دینی آگاهی بخش )دقیقه(1

4948---سرانه حضور دانشگاهیان در فعالیت های دینی شعائری )دقیقه(2

6867---سرانه حضور دانشگاهیان در فعالیت های تقویت بخش روحیه ملی )دقیقه( 3

عنوانشاخص
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جدول18(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»تعمیقفضایلاخالقیوارزشهایانقالباسالمی«)0402(

13951396139713981399

109105---سرانه حضور دانشگاهیان در فعالیت های تقویت کننده اخالقیات اجتماعی و دانشگاهی )دقیقه(1

144130---سرانه حضوردانشگاهیان درفعالیت های تبیین اندیشه های امام خمینی)ره(،مقام معظم رهبری ومبانی قانون اساسی )دقیقه(2

132135---سرانه حضور دانشگاهیان در فعالیت های تقویت کننده فرهنگ جهاد و ایثار )دقیقه(3

جدول19(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»تقویتمشارکتجمعی«)0403(

13951396139713981399

11861000---نسبت تعداد دانشگاهیان مشارکت کننده در فرآیندهای تصمیم گیری فرهنگی به کل دانشگاهیان1

9998969396تعداد تشکل های فعال2

2402272166723نسبت تعداد اعضای تشکل ها به کل دانشگاهیان3

98891298896تعداد نشریات فرهنگی و اجتماعی4

جدول20(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»تقویتانضباطاجتماعی«)0404(

13951396139713981399

109104---سرانه حضور دانشگاهیان در فعالیت های تقویت کننده انضباط اجتماعی )دقیقه(1

15313180561467نسبت تعداد تخلفات احرازشده دانشجویان به کل دانشجویان2

-----نسبت تعداد تخلفات احرازشده کارکنان به کل کارکنان3

میزانتحقق

میزانتحقق

میزانتحقق

عنوانشاخصردیف

عنوانشاخصردیف

عنوانشاخصردیف
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13951396139713981399

8875889095درصد تحقق نظام برنامه ریزی راهبردی1

100100867680درصد تحقق نظام نظارت و ارزیابی راهبردی2

-----درصد تحقق نظام مدیریت بهره وری3

10090---نسبت تعداد مشاغل موجود مصوب به کل مشاغل مصوب و غیرمصوب4

100178---تعداد فرایندهای بهبود یافته به تعداد کل فرایندها5

5037---تعداد فرایندهای الکترونیکی شده به تعداد کل فرایندهای مستندشده6

3841---تعداد فرایندهای نهادینه شده به تعداد فرایندهای مستند شده7

جدول21(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»ارتقایسالمتجسمانیونشاطروانیواجتماعی«)0405(

13951396139713981399

141141---سرانه حضور دانشگاهیان در فعالیت های ارتقاء دهنده توانمندی های روانی و اجتماعی )دقیقه(1

19481718---سرانه حضور دانشگاهیان در فعالیت های نشاط آور و مفرح )دقیقه(2

10000120150تعداد کارگاه ها و سمینارهای توسعه فعالیت های تربیت بدنی3

0.020.110.130.0130.011نسبت تعداد دانشگاهیان مراجعه کننده به مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی به کل دانشگاهیان4

2772228145451تعداد رویدادهای ورزشی برگزار شده5

3.73018018نسبت تعداد کارکنان و اعضای هیات علمی شرکت کننده در مسابقات و رویدادهای ورزشی به کل کارکنان و اعضای هیات علمی6

5446322717نسبت تعداد کارکنان و اعضای هیات علمی مراجعه کننده به مرکز بهداشت به کل کارکنان و اعضای هیات علمی7

831465.630تعداد برنامه های آموزشی ارتقای سالمت برای کارکنان و اعضای هیات  علمی8

0545481126نسبت تعداد کارکنان و اعضای هیات  علمی مراجعه کننده به مرکز مشاوره به کل کارکنان و اعضای هیات  علمی9

2.73.86.71.21.7نسبت تعداد کارکنان و اعضای هیات علمی شرکت کننده در کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره به کل کارکنان و اعضای هیات علمی10

ردیف

ردیف

عنوانشاخص

عنوانشاخص

میزانتحقق

3-5( میزان تحقق شاخص های هدف 5
استقرار مدیریت اثربخش، پاسخگو و مبتنی بر خرد جمعی و نظام مشارکتی

میزانتحققجدول22(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»استقرارمدیریتاثربخش«)0501(
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جدول23(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»استقرارمدیریتپاسخگو«)0502(

13951396139713981399

-----میزان رضایت کارفرمایان ازطرح های پژوهشی برون دانشگاهی1

99.599.299.699.3-میزان رضایت دانشجویان از عملکرد آموزشی اساتید2

184----میزان رضایت دانشجویان از امکانات آموزشی وکمک آموزشی3

-----میزان رضایت دانشجویان از خدمات و امکانات رفاهی4

-----میزان رضایت دانشجویان از عملکرد کارکنان5

-----میزان رضایت اساتید از امکانات آموزشی و کمک آموزشی6

-----میزان رضایت اساتید از خدمات و امکانات رفاهی7

97----میزان رضایت اساتید از عملکرد کارکنان8

-----میزان رضایت کارکنان ازخدمات و امکانات رفاهی9

-----میزان رضایت کارکنان هر بخش از عملکرد مدیر مافوق10

103----میزان رضایت کارکنان از عملکرد سایر کارکنان11

10210210396-میزان رضایت مدیران هربخش ازعملکرد کارکنان زیرمجموعه12

جدول24(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»استقرارمدیریتمبتنیبرخردجمعیونظاممشارکتی«)0503(

13951396139713981399

10071635650سرانه پیشنهادهای ارائه شده دانشگاهیان1

2419141310نسبت تعداد دانشگاهیان پیشنهاد دهنده به کل دانشگاهیان2

21874691.620نسبت تعداد پیشنهادهای اجرا شده به کل پیشنهادهای ارائه شده3

-----درصد رشد سالیانه تعداد تصمیم های اخذ شده با مشارکت دانشگاهیان4

میزانتحقق

میزانتحقق

ردیف

ردیف

عنوانشاخص

عنوانشاخص
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13951396139713981399

0----نسبت بکارگیری )جذب( کارکنان به برآورد ساالنه مطابق با برنامه ریزی نیروی انسانی1

0225---درصد انتصابات پست های سازمانی بر اساس شرایط احراز به کل انتصابات ساالنه2

00---درصد انتصابات پست های مدیریتی بر اساس مدل جانشین پروری3

0.350.4133131-سرانه سالیانه آموزش منابع انسانی4

97----درصد تحقق اثربخشی دوره های آموزشی5

12810---نسبت تعداد منابع انسانی با عملکرد مطلوب به کل منابع انسانی6

029---درصد تحقق برنامه های انگیزشی رفاهی پیش بینی شده7

1217-7-نسبت تعداد کارشناسان پژوهشی و آموزشی به کل کارکنان دانشکده ها/ پژوهشکده ها8

9
 :i( ام به کل کارکنان دارای حکم کارگزینی i نسبت تعداد کارکنان دارای مقطع تحصیلی

زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(

108140150166225زیردیپلم

144147160192230دیپلم

129129127110107فوق دیپلم

103100103112118لیسانس

130133136143136فوق لیسانس

200300300300400دکتری

106103110110124نسبت تعداد کارکنان به کل اعضای هیات علمی10

948366--نسبت تعداد دانشجویان به کل کارکنان11

12
هیات علمی  اعضای  کل  به  تحصیلی  مقاطع  تفکیک  به  دانشجویان  تعداد  نسبت 

دانشیار به باال

98959394-کارشناسی

113109106101-کارشناسی ارشد

100999797-دکتری

  جدول25(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»برخورداریازمنابعانسانیکارآمد،شایستهوملتزمبهارزشهایمحوریدانشگاه«)0601(

3-6( میزان تحقق شاخص های هدف 6
 برخورداری از منابع انسانی کارآمد، شایسته و ملتزم به ارزش های محوری دانشگاه

میزانتحقق

عنوانشاخصردیف
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3-7( میزان تحقق شاخص های هدف 7
مدیریتمؤثرمنابعمالی،جذبمنابعمالیمتنوعوپایداروگسترشزمینههایاستقاللمالی

جدول26(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»مدیریتمؤثرمنابعمالی«)0701(

13951396139713981399

95979492-سهم اعتبارات فعالیت های آموزشی از کل اعتبارات دانشگاه1

89959285-سهم اعتبارات فعالیت های پژوهش و فناوری از کل اعتبارات دانشگاه2

-----سهم اعتبارات فعالیت های پژوهشی از اعتبارات فعالیت های پژوهش و فناوری3

0.0630---سهم اعتبارات فعالیت های فناوری از اعتبارات فعالیت های پژوهش و فناوری4

88524651-سهم اعتبارات فعالیت های فناوری اطالعات و ارتباطات از کل اعتبارات دانشگاه5

99835628-سهم اعتبارات فعالیت های دانشجویی و فرهنگی از کل اعتبارات دانشگاه6

89746263-سهم اعتبارات فعالیت های اداری و پشتیبانی از کل اعتبارات دانشگاه7

9.510.54.533-سهم اعتبارات فعالیت های رفاهی کارکنان ازکل اعتبارات دانشگاه8

89448064-سهم اعتبارات فعالیت های تعمیرات و محوطه سازی از کل اعتبارات دانشگاه9

56629690-سهم اعتبارات تامین تجهیزات از کل اعتبارات دانشگاه10

92858264-سهم اعتبارات احداث و توسعه فضاها از کل اعتبارات دانشگاه11

--66.755.550نسبت هزینه قراردادهای برون سپاری شده به هزینه های جاری دانشگاه12

جدول27(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»جذبمنابعمالیمتنوعوپایداروگسترشزمینههایاستقاللمالی«)0702(

13951396139713981399

100100100100-تعداد منابع عمده درآمدی دانشگاه )تنوع و پایداری منابع مالی(1

70604448-نسبت درآمد اختصاصی دانشگاه به هزینه ها )استقالل مالی(2

میزانتحقق

میزانتحقق

ردیف

ردیف

عنوانشاخص

عنوانشاخص
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3-8( میزان تحقق شاخص های هدف 8
گسترش و تعمیق تعامالت سازنده و هم افزا با مراکز علمی،  فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و اقتصادی در سطح ملی و بین المللی

جدول28(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»گسترشوتعمیقتعامالتسازندهوهمافزابامراکزعلمی،فرهنگی،اجتماعی،ورزشیواقتصادیدرسطحملیوبینالمللی«)0801(

13951396139713981399

869275104122نسبت تعداد دانشجویان غیرایرانی به کل دانشجویان1

-----تعداد ساعات تدریس مدرسان بین المللی همکار با دانشگاه فردوسی مشهد2

-----تعداد کالس های درس ارائه شده به زبان انگلیسی3

005.43.4-نسبت تعداد اعضای هیات علمی اعزامی ازدانشگاه فردوسی مشهد به موسسات خارج از کشور برای همکاری های آموزشی به کل اعضای هیات علمی4

00---نسبت تعداد دانشجویان دکتری اعزامی از دانشگاه فردوسی مشهد به موسسات خارج از دانشگاه به کل دانشجویان دکتری5

0017540075تعداد اعضای هیات علمی زبان فارسی اعزام شده به سایر دانشگاه ها6

-----نسبت تعداد قراردادها و تفاهم نامه های آموزشی منعقدشده با سایر سازمان ها به کل قراردادها و تفاهم نامه های علمی7

800100---تعداد دورههای آموزشی مشترک با دانشگاهها و مراکز علمی بینالمللی منجر به مدرک تحصیلی8

نفر- ساعت سخنرانیهای علمی - آموزشی مشترک با دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و صنعتی داخلی و خارجی9
116732222306249159داخلی

027015667263خارجی

نفر- ساعت دوره های آموزشی مشترک با دانشگاه ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و صنعتی معتبر داخلی و خارجی10
-----داخلی

-----خارجی

500030014000تعداد مراکز آموزشی دایر شده مرتبط با دانشگاه فردوسی مشهد در سایر کشورها11

0----درصد مقاله های مشترک با مراکز علمی بین المللی12

-----نسبت تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با وابستگی )affiliation( بین المللی به کل اعضای هیات علمی13

87110607392تعداد همایش های بین المللی برگزار شده14

13102.220-تعداد اعضای هیات علمی شرکت کننده در مجامع علمی معتبر بین المللی )داخل و خارج کشور(15

میزانتحقق

عنوانشاخصردیف
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ادامهجدول28(

13951396139713981399

229300730-تعداد دانشجویان دکتری شرکت کننده در مجامع علمی معتبر بین المللی )داخل و خارج کشور(16

2.5----تعداد تفاهم نامه های پژوهشی و فناوری ملی و بین المللی منجر به عقد قرارداد17

0-000تعداد قراردادهای طرح های پژوهشی و فناوری مشترک بین المللی18

60-000تعداد بورس های اعطایی دکتری از سوی دانشگاه به دانشجویان غیرایرانی19

25046735040-تعداد ماموریت های پژوهشی و فناوری بین المللی20

67170620-تعداد فرصت های مطالعاتی در سطح بین المللی21

0832912.5-تعداد سفرهای بین المللی اعضای هیات علمی22

-----تعداد تبادالت پژوهشگر در سطح بین المللی23

561034115322تعداد دفعات مبادله هیات های دانشگاهی24

500257450311100تعداد تفاهم نامه های همکاری با سایر دانشگاه ها و مراکز معتبر علمی25

5050150--تعداد قراردادهای همکاری بینالمللی با سایر سازمانها26

6361---تعداد مراکز و سازمان های ملی برون دانشگاهی در تعامل با دانشگاه27

1112---مدت زمان حضور دانشگاه در رسانه های جمعی دیداری و شنیداری )دقیقه(28

8793---تعداد تفاهم نامه ها و قراردادهای فرهنگی و اجتماعی امضا شده با سایر سازمان ها و موسسات ملی و بین المللی29

130250---تعداد فعالیت های مشترک فرهنگی و اجتماعی با سایر سازمان ها و موسسات ملی و بین المللی30

-----تعداد دانشگاهیان فعال در سازمان ها و موسسات فرهنگی و اجتماعی برون دانشگاهی31

0----تعداد سمینارها، کارگاه ها و رویدادهای ورزشی برون مرزی32

میزانتحقق

عنوانشاخصردیف
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3-9( میزان تحقق شاخص های هدف 9
ارتقای تعلق خاطر دانشجویان و دانش آموختگان به دانشگاه

جدول29(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»ارتقایتعلقخاطردانشجویانودانشآموختگانبهدانشگاه«)0901(

13951396139713981399

سرانه فضای خوابگاهی دانشجویان اسکان داده شده در خوابگاه ها1

99828187-پسر

868779109-دختر

9997-متاهل

1061019985-نسبت تعداد دانشجویان مجرد ایرانی اسکان داده شده در خوابگاه ها به کل دانشجویان مجرد ایرانی متقاضی خوابگاه2

16410710912486نسبت تعداد دانشجویان متاهل ایرانی اسکان داده شده درخوابگاه ها به کل دانشجویان متاهل ایرانی متقاضی خوابگاه3

880----درصد استانداردسازی امکانات رفاهی خوابگاه ها4

2939427460نسبت تعداد دانشجویان ورودی شرکت کننده در طرح پایش سالمت به کل دانشجویان ورودی5

8.98.310011-سرانه حضور دانشجویان در مرکز مشاوره جهت دریافت خدمات مشاوره و مددکاری تخصصی6

181164110132691سرانه حضور دانشجویان در کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره7

83817760-نسبت تعداد دانشجویان مراجعه کننده به مددکاری مرکز مشاوره به کل دانشجویان8

000653نسبت تعداد کل دانشجویان مراجعه کننده به مرکز بهداشت به کل دانشجویان9

392212.5-24تعداد مسابقات ورزشی بین  دانشگاهی و درون دانشگاهی10

85611---نسبت تعداد دانشجویان شرکت کننده در فعالیت های ورزش همگانی به کل دانشجویان11

4949---تعداد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی برگزار شده توسط دانشجویان12

1928343913تعداد دانشجویان فعال در تشکل های دانشجویی13

113981386875تعداد نشریات دانشجویی14

-----نسبت تعداد اعضای جدید انجمن دانش آموختگان به کل دانش آموختگان15

-0---نسبت تعداد دانش آموختگان شرکت کننده در جشن دانش آموختگی به کل دانش  آموختگان16

1320--23نسبت تعداد دانشجویان ورودی شرکت کننده در مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود به کل دانشجویان ورودی17

0001.760.94تعداد دانشجویان تقدیر شده از میان فعاالن فرهنگی و اجتماعی18

102104---نمره کیفی تعلق خاطر به دانشگاه19

میزانتحقق

عنوانشاخصردیف
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3-10( میزان تحقق شاخص های هدف 10
توسعه و ارتقای روزآمد فضاهای کالبدی و زیرساخت های تجهیزاتی، فناورانه و کالبدی

جدول30(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»توسعهوارتقایروزآمدفضاهایکالبدی«)1001(

13951396139713981399

999495105-سرانه فضای آموزشی دانشجویان )مترمربع(1

108106106100-سرانه فضای کمک آموزشی دانشجویان )مترمربع(2

-----سرانه فضای پژوهشی دانشجویان )مترمربع(3

123----سرانه فضای آزمایشگاه های پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی )مترمربع(4

11410910510296سرانه فضای فرهنگی دانشجویان )مترمربع(5

104102999994سرانه فضای رفاهی و خدماتی دانشجویان )مترمربع(6

10295898477سرانه فضای ورزشی روباز دانشجویان )مترمربع(7

188179168163147سرانه فضای ورزشی سرپوشیده دانشجویان )مترمربع(8

-----سرانه فضای اداری دانشجویان )مترمربع(9

90847986-نسبت فضای آموزشی به کل فضای کالبدی10

94888480-نسبت فضای کمک آموزشی به کل فضای کالبدی11

9090---نسبت فضای پژوهشی به کل فضای کالبدی12

170127109--نسبت فضای اختصاص یافته به امور فناوری به کل فضا های آموزشی، پژوهشی و فناوری13

34----نسبت فضای کتابخانه ای به فضای کتابخانه ای استاندارد14

10075605043نسبت فضای فرهنگی به کل فضای کالبدی15

98100100100100نسبت فضای رفاهی و خدماتی به کل فضای کالبدی16

12612612612643نسبت فضای مرکز بهداشت به فضای استاندارد وزارت بهداشت17

0.170.110.10.10.1نسبت فضای مرکز مشاوره به فضای استاندارد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری18

-----نسبت فضای اداری به کل فضای کالبدی19

میزانتحقق

عنوانشاخصردیف
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جدول31(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»توسعهوارتقایروزآمدزیرساختهایتجهیزاتی،فناورانهوکالبدی«)1002(

13951396139713981399

56569690-سهم اعتبارات تجهیزات آموزشی و پژوهشی از کل اعتبار تجهیزات1

56569589-سهم اعتبارات تجهیزات اداری و پشتیبانی از کل اعتبار تجهیزات2

56579590-سهم اعتبارات تجهیزات توسعه فناوری از کل اعتبار تجهیزات3

1101019386-تعداد منابع اطالعاتی چاپی و الکترونیکی در دسترس دانشگاهیان4

100100100100100  درصد سطح پوشش اتصال سیمی داخل ساختمان ها5

1008989100100  درصد سطح پوشش ارتباط بی سیم داخلی ساختمان ها6

00000درصد سطح پوشش ارتباطات بی سیم کل سطح پردیس7

199100100234234تعداد خطوط تلفن آنالوگ فعال دانشگاه8

100100100100100متوسط درصد فضای آزاد ذخیره سازی اطالعات9

2524211917متوسط فضای ذخیره سازی ابری اختصاص یافته برای دانشگاهیان )گیگابایت(10

8894100100100 درصد سرورهای دارای پشتیبانی11

100---0درصد سوییچ های دارای پشتیبانی12

13)Mb/s( 020716012395متوسط پهنای باند گروه های کاربران دانشگاه

117950102111نسبت تعداد سوییچ های مدیریتی امن به کل سوییچ ها در الیه دسترسی14

میزانتحقق

عنوانشاخصردیف
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3-11( میزان تحقق شاخص های هدف 11
توسعه و ارتقای روزآمد قابلیت ها و کاربست های فناوری اطالعات و ارتباطات

جدول32(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»توسعهوارتقایروزآمدقابلیتهاوکاربستهایفناوریاطالعاتوارتباطات«)1101(

13951396139713981399

10050293535درصد تحقق سیستم مدیریت دانش1

100100100100100درصد تحقق سیستم مدیریت محتوا2

100100957585درصد تحقق سیستم اطالعات مدیریت3

10050251310درصد تحقق سیستم پشتیبان تصمیم4

10088788090درصد تحقق سیستم پشتیبان مدیریت ارشد5

250762----نرخ رشد الکترونیکی شدن فرآیندهای دانشگاه6

40----درصد سامانه های دارای تأییدیه امنیتی7

00.48---درصد وب سایت های دارای تأییدیه امنیتی8

233113100333314تعداد مکعب های اطالعاتی و ابعاد انباره داده ی دانشگاه به ازای هر معاونت9

7.5-000تعداد سامانه های دارای مستندات10

100100100100100متوسط زمان افزایش بار پردازشی سرورهای اصلی بیش از حد آستانه ای )دقیقه در روز(11

15044177.787.78متوسط زمان انتظار برای دریافت سرویس محاسبات سنگین )روز(12

13
تعداد هسته مجازی و RAM قابل اختصاص به هر طرح پژوهشی از فضای ابری یا محاسبات 

سنگین

40-75800هسته

67-75670گیگابایت

78371800نسبت تعداد گزارشات اطالعاتی غیرخودکار به کل گزارشات اطالعاتی دانشگاه14

101115106105105درصد اعضای هیات علمی با ایمیل فعال دانشگاه15

-0---نسبت تعداد اعضای هیات علمی دارای حساب کاربری در شبکه های علمی به کل اعضای هیات علمی16

889850545320-نسبت تعداد دروس مجازی ارائه شده به کل دروس ارائه شده17

رتبه ی وبومتریک دانشگاه18
5029292929ایران

6949524952جهان

میزانتحقق

عنوانشاخصردیف
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3-12( میزان تحقق شاخص های هدف 12
تحقق دانشگاه سبز و ایفای نقش مؤثر در حفظ و بهبود محیط زیست

جدول33(میزانتحققشاخصهایجزءهدف»تحققدانشگاهسبزوایفاینقشمؤثردرحفظوبهبودمحیطزیست«)1201(

13951396139713981399

113111111106-سرانه فضای سبز دانشجویان )متر مربع(1

-----نسبت فضای سبز سازگار با اقلیم به کل فضای سبز دانشگاه2

-----نسبت فضای مناطق بکر و دست نخورده به کل فضای دانشگاه3

-----تعداد ساختمان های دارای اصول سبز4

-----نرخ مصرف برق خورشیدی در دانشگاه5

377548-364-نرخ مصرف گاز در دانشگاه6

100151-81-نرخ مصرف آب در دانشگاه7

28491420-553-نرخ مصرف برق در دانشگاه8

-----نرخ رشد درآمد حاصل از بازیافت ضایعات9

13588780-نسبت تعداد آزمایشگاه های دارای استاندارد ایمنی زیست محیطی به کل آزمایشگاه ها10

69----نرخ مصرف کاغذ در دانشگاه11

0.32----نسبت تعداد دانشگاهیان استفاده کننده از دوچرخه های عمومی به کل دانشگاهیان12

6----تعداد وسایل نقلیه تحت مالکیت دانشگاه با تکنولوژی باال13

-----متوسط تعداد اتومبیل های وارد شده به دانشگاه در هر روز14

100---تعداد کارگاه ها و دوره های آموزشی )داخلی و خارجی( مرتبط با موضوعات محیط زیست15

00100100-تعداد عضویت در شوراها و کمیته های برون دانشگاهی مرتبط با محیط زیست16

-----تعداد تفاهم نامه همکاری با سازمان های مرتبط با محیط زیست17

-----تعداد واحدهای اختیاری مرتبط با موضوع محیط زیست18

-----نسبت تعداد دانشجویان شرکت کننده درکارگاه ها ودوره های محیط زیست به کل دانشجویان که ملزم به شرکت در این دوره ها می باشد.19

میزانتحقق
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شکل17(جلسهشورایراهبردینظارت،ارزیابیوتضمینكیفیتدانشگاه



دانشگاه فردوسی مشهد گزارش میزان تحقق اولین برنامه راهبردی 46

 PDCA کنترل به عنوان یکی از اجزاء مهم چرخه مدیریت عملکرد

)برنامه ریزی، اجرا، کنترل و اصالح( نقش مهمی در تحقق اهداف و 

برنامه های سازمان ها ایفا می نماید و آن ها را قادر می سازد تا ضمن 

جلوگیری از افت کیفیت، منابع محدودِ در دسترس را به نحو بهتری 

تخصیص نمایند و عملکرد سازمان را جهت تحقق اهداف از پیش 

تعیین شده بهبود دهند. در دانشگاه فردوسی مشهد گروه نظارت 

راهبردی و سیستم اطالعات مدیریِت معاونت برنامه ریزی و توسعه 

هدف  با  را  دانشگاه  راهبردی  برنامه   اولین  کنترل  دانشگاه،  منابع 

آگاهی از میزان تحقق چشم انداز، اهداف و شاخص ها و پس از آن 

انجام  برنامه های بهبودی به  انجام  آسیب شناسی و پیگیری جهت 

رساند و در این گزارش خالصه ای از نتایج و اقدامات انجام یافته در 

این راستا ارائه گردید.

مطابق بررسی های صورت گرفته جهت میزان تحقق چشم انداز اولین 

برنامه راهبردی دانشگاه، بر اساس آخرین نتایج نظام های منتخب 

رتبه بندی ، دانشگاه فردوسی مشهد موفق شده است در سطح ملی 

چشم انداز خود را که قرارگیری در بین دو دانشگاه برتر جامع کشور 

در تولید علم، نظریه پردازی و توسعه فناوری و در سطح جهانی که 

در شمار 500 دانشگاه ممتاز جهان با هویتی اسالمی- ایرانی است 

را محقق نماید. ولی در سطح جهان اسالم که قرارگیری در بین 10 

دانشگاه اول جهان اسالم است، چشم انداز دانشگاه محقق نشده 

است. همچنین بررسی میزان تحقق اهداف دانشگاه بر اساس دو 

رویکرد اصلی طی سال های 1395 تا 1399 انجام گردید. در رویکرد اول 

به شاخص های بدون مقدار موجود یا مطلوب امتیاز صفر اختصاص 

فعالیت های  دقیق تر  انعکاس  منظور  به  دوم  رویکرد  در  و  داده شد 

انجام شده، تنها شاخصهای دارای مقدار موجود و مطلوب هر هدف 

در محاسبه میزان تحقق آن هدف در نظر گرفته شد. نتایج نشان 

تا  راهبردی  برنامه  اهداف کالن دانشگاه طی سال های مختلف  داد 

سطح قابل قبولی تحقق یافته اند و بدیهی است که نتایج در رویکرد 

دوم باالتر از رویکرد اول بود. عالوه بر آن روند میزان تحقق هر هدف 

طی سال های مختلف تحلیل  و نقاط قوت و ضعف برآمده از نتایج 

ارزیابی ها تعیین گردید. همچنین میزان تحقق شاخص های ذیل هر 

یک از اهداف بر اساس مقایسه مقدار موجود و مطلوب آن ها طی 

سال های 1399-1395 محاسبه و به تفکیک جزء هدف ها ارائه گردید. 

انجام شده طی سال های مختلف  ارزیابی های  این راستا تمامی  در 

اولین برنامه راهبردی دانشگاه، در جلسات متعدد شورای راهبردی 

ریاست  حــضــور  بــا  دانــشــگــاه  کیفیت  تضمین  و  ــی  ــاب ارزی نــظــارت، 

و  بررسی  و جهت  ارائه  اعضای حقیقی  و سایر  معاونین  دانشگاه، 

و  ارزیابی  نظارت،  کارگروه های تخصصی  به  بهبودی  اقدامات  انجام 

تضمین کیفیت حوزه های مختلف ستادی دانشگاه ارجاع گردید.

انجام شده در  با توجه به آسیب شناسی ها و تحلیل های  همچنین 

گروه  توسط  دانشگاه  راهبردی  برنامه  اولین  تحقق  میزان  خصوص 

نظارت راهبردی و سیستم اطالعات مدیریت و کارگروه های تخصصی 

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، مشخص گردید از جمله 

بر  و شاخص ها، عالوه  اهداف  کامل چشم انداز،  تحقق  دالیل عدم 

شاخص های  در  نقص  وجــود  واحــدهــا،  از  برخی  ضعیف  عملکرد 

تعریف شده و نیز عدم امکان جمع آوری مقادیر موجود شاخص ها و 

ثبت آن ها در سیستم اطالعات مدیریت دانشگاه )MIS( بوده است. 

گردید  سعی  دانشگاه  راهــبــردی  برنامه  دومین  تدوین  در  بنابراین 

شاخص های عینی، شفاف و قابل اندازه گیری تعریف گردد که امکان 

جــمــع آوری داده هـــای دقیق آن هــا به آسانی و به صــورت سیستمی 

فراهم آید.
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