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هاي صنعتي جايگاه ششم دانشگاه ،دهه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در حالي دهه چهارم فعاليت خود را به پايان رسانده كه در طول اين چند  

بندي شده است. المللي رتبهدانشگاه اثرگذار ايراني در فضاي بين 30ه در مجموعكشور را از آن خود كرده است. در سطح جهاني نيز، دانشگاه اكنون 

، تالش براي ايجاد حالبا اينمنظم برخوردار است. دانشگاه از دانشجوياني خالق و باپشتكار، اعضاي هيات علمي توانمند و نخبه و كاركنان فعال و 

  هاي گوناگون همراه بوده است. هاي گذشته با فراز و نشيبهاي فيزيكي و سيستمي الزم در سالزيرساخت

اقدام به طراحي تر آموزشي، پژوهشي و فناورانه هاي درخشاندانشگاه براي دستيابي به اثرگذاري بيشتر در سطح جهاني و ملي و كسب توانمندي

داند با خود را متعهد مي شدهتدوين انداز دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، بر مبناي چشمكرده است.  1404انداز و برنامه راهبردي خود در افق چشم

دانشگاه  500مطمئن در ميان گاهي جاي بهمسير خود را براي دستيابي  ،بيروني مؤثرافزايش سطح مشاركت در درون دانشگاه و ارتباط با نهادهاي 

  سازد. سال آينده هموار  10نعتي كشور در دانشگاه برتر ص 5صنعتي برتر جهان و 

انداز دانشگاه تدوين شده است. در اين برنامه ) براي پيشبرد راهبردها و تحقق چشم1394-98ساله اول (سند پيش رو به برنامه عملياتي پنج

هاي عملياتي راهبردهاي اصلي و توانمندسازي دانشگاه تدوين شده است. اين برنامه اي دانشگاه، سرفصل اولويتعملياتي بر اساس چارچوب راهبرده

هاي گذشته و وضعيت موجود دانشگاه براي ترسيم مند اعضاي هيات علمي و مديران دانشگاه در بررسي فعاليتحاصل تالش جمعي و نظام عملياتي

اي در با همكاري گروه مهندسي صنايع و دفتر نظارت و ارزيابي نقش ويژهكميته مديريت راهبردي دانشگاه ر از سوي ديگيك آينده مطلوب است. 

 اند. تدوين اين سند داشته

دانشگاه، اميد دارد تا با پيگيري و پايش مستمر حركت دانشگاه در  سالهپنجتهيه برنامه اندركاران رياست دانشگاه ضمن تشكر از تمامي دست

 ،منطقهتوسعه پايدار گاه برتر دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ممكن شده و اثرگذاري دانشگاه در جاي بهدستيابي ، شدهتدوينانداز و برنامه مسير چشم

  كشور و سطح جهاني بيش از پيش گردد. 

  توسعه روزافزونبه اميد             

  جواد واثقي اميري            

  رييس دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل                                                                

  1394 تيرماه                                                             
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  ?<=> و ;�:9
اندركاران زير در تهيه و تدوين برنامه عملياتي اول به نمايندگي از تمامي اعضاي جامعه دانشگاهي، تقدير و تشكر خود را از دست رياست دانشگاه

  نمايد: انداز و برنامه راهبردي دانشگاه خواهد داشت، به صورت زير اعالم مي) كه نقشي موثر در تحقق چشم98-1394(

 هيات رييسه دانشگاه  •

 اي دانشگاه اعضاي شور •

 انداز و برنامه راهبرديسند چشمتدوين مجري گروه مهندسي صنايع به عنوان  •

 مديريت و كارشناسان دفتر نظارت و ارزيابي •

 هاي كميته مديريت راهبردي دانشگاهاعضاي كارگروه •

o هاي دانشگاهمعاونين و كارشناسان معاونت 

o  هاي آموزشيو مديران گروهها دانشكده معاونين آموزشي وروسا 

o اعضاي شوراي پژوهشي دانشگاه 

o  طرح و برنامهمديريت 

o مديريت و كارشناسان مركز رشد  
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با افزايش سطح مشاركت در درون دانشگاه و  كرده است تاخود را متعهد  شدهتدوين انداز دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، بر مبناي چشم

سال  10نعتي كشور در دانشگاه برتر ص 5 دانشگاه صنعتي برتر جهان و 500گاهي مطمئن در ميان جاي بهدستيابي  ،بيروني مؤثرارتباط با نهادهاي 

انداز و نفعان دانشگاه، سند چشمهاي دروني و نيازهاي ذيدانشگاه در راستاي ايجاد يك نگاه مشترك و بلندمدت بر مبناي ظرفيتسازد. آينده هموار 

  برنامه راهبردي خود را تدوين و مصوب نموده است. 

انداز دانشگاه تدوين شده است. در اين برنامه ) براي پيشبرد راهبردها و تحقق چشم1394- 98اول ( سالهپنجسند پيش رو به برنامه عملياتي 

  هاي عملياتي راهبردهاي اصلي و توانمندسازي دانشگاه تدوين شده است. عملياتي بر اساس چارچوب راهبردهاي دانشگاه، سرفصل اولويت

سازي آن است. مورد نياز براي ارزيابي، مسووليت اقدام و مهلت پياده )Measures( هاسنجهبرنامه عملياتي در هر بخش شامل شرح اقدام، 

اي به زيرراهبردهاي اصلي و توانمندساز آمده است. هدف از اين برنامه عملياتي ارايه تصويري چارچوب هر بخش از برنامه عملياتي پس از اشاره

انداز بلندمدت تي است كه راهبردهاي ترسيم شده دانشگاه را هدايت براي دستيابي به چشممدمدت و ميانهاي كوتاهمحسوس و قابل سنجش از گام

  كنند.  خود هدايت مي

هاي تدوين شده در اين برنامه عملياتي بسته به اقدام كيفي يا كمي در نظر گرفته شده محتوايي كيفي يا كمي در بردارد. در موارد شاخص

ها مبتني بر معيارهاي كمي قابل ها بپردازند و در موارد كمي، شاخصهاي قابل سنجش و برآورد اقدامتا به ويژگيها تالش دارند كيفي، اين شاخص

اي تدوين شده براي پايش برنامه به صورت دورهمربوطه ) Indicatorsهاي (چنين در انتهاي اين برنامه فهرستي جامع از شاخصهمشمارش هستند. 

هاي عملكرد خواسته شده از سوي نهادهاي فرادست ه بر مطالعات انجام شده، راهبردهاي تدوين شده و چارچوب گزارشها با تكياست. اين شاخص

سازي يك نظام جامع اطالعاتي و آماري در دانشگاه ها، اولين گام پيادهاند. ضمن اين كه براي پايش كمي برنامه بر اساس اين شاخصتدوين شده

  است. 

هاي كمي صورت گرفته در قالب مطالعات راهبردي دانشگاه به صورت يك گزارش جداگانه استخراج و ارايه شده است. تحليلمجموعه تجزيه و 

هاي كميته راهبردي دانشگاه دريافت آوري اطالعات از كارگروههاي مورد نياز با توجه به چارچوب جامع جمعدر اين گزارش تحليلي مجموعه شاخص

هاي مرتبط و ساير سازمان تحقيقات و فناوري هاي عملكرد ساالنه مورد نياز وزارت علوم،من اين كه تطبيق الزم با گزارشو پردازش شده است. ض

سازي برنامه عملياتي هاي كمي، زيرساخت الزم براي دريافت و ارزيابي اطالعات مربوط به چگونگي پيادهصورت گرفته است. بنابراين چارچوب تحليل

  هاي اجرايي ساالنه را در قالب آن فراهم خواهد كرد. يز برنامهساله و نپنج

دهي و تمركز انداز نياز به يك سامانسازي راهبردها و تحقق چشمبيني شده براي پيادهدر نهايت بايد در نظر داشت كه برنامه عملياتي پيش

هاي برنامه راهبردي در تعهد و تصويب مديريت ارشد در سند ي زيربخشو ارزيابي برا ، پايشسازياجرايي و ارزيابي مستمر دارد. اين مسير پياده

سازي و شده و مسير پياده راهبردي ارايه شده است. ضمن اين كه چارچوب اجرايي سال اول اين برنامه عملياتي در انتهاي اين سند ارايه

  د دانشگاه مشخص شده است. سازي آن براي دريافت تعهد و تصويب مديريت ارشدهي الزم براي پيادهسازمان
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رنامه راهبردي دانشگاه بر دو هاي برنامه راهبردي دانشگاه تنظيم شده است. ب) در چارچوب سرفصل1394-98ساله اول (برنامه عملياتي پنج  

انداز و مبتني بر فرآيندهاي اصلي دانشگاه ترسيم دانشگاه براي تحقق چشم راهبردهاي اصليدسته راهبردهاي اصلي و توانمندساز استوار است. 

  اند. اين راهبردها عبارتند از: شده

 يادگيري و آموزش -1

 پژوهش -2

 فناوري، نوآوري و كارآفريني -3

 ها و ارتباطاتهمكاري -4

انداز است، تا توانمندي الزم براي تحقق چشم هاي دانشگاهها و زيرساختبراي پيشبرد اين راهبردهاي كالن، نياز به توسعه محيط فعاليت

 فراهم شود. بنابراين براي پيگيري راهبردهاي اصلي، راهبردهاي توانمندساز به صورت زير ترسيم شده است:

  اساتيد و كاركناناعتالي  -1

  توسعه پايدار منابع مالي -2

  اجتماعي و فرهنگي توسعه -3

  هاي فيزيكي و سيستميزيرساخت توسعه -4

   برنامهريزي و مديريت توسعه -5

 توسعه پايدار محيط زيست -6

  

در ابتدا به صورت خالصه راهبردهاي  بنابراين

اصلي و توانمندساز ارايه شده و سپس چارچوب 

برنامه عملياتي مرتبط با توجه به شرح اقدام، 

و مهلت اجراي آنها مشخص شده  مسوول، شاخص

  است. 

  

  

  

  

  

  

  

���� � ��� اول (���  !"١٣٩٤-٩٨(  

 Mد�
Àرا��t6ا 

  

 دساز توسعه دانشگاهنراهبردهاي اصلي و توانم. 1شكل 

اعتالي 
اساتيد و 
كاركنان

ار توسعه پايد
منابع مالي

توسعه 
فرهنگي و 
اجتماعي

توسعه 
مديريت و 
برنامه ريزي

-زيرساخت

 هاي فيزيكي
و سيستمي

ار توسعه پايد
محيط زيست

يادگيري و 
آموزش

پژوهش
 فناوري، نوآوري

و كارآفريني

همكاري ها و 
ارتباطات
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و توانمندسازي  دانشجويان قيتالخو سرآمدي در يادگيري و آموزش را با هدف پرورش  ارتقاي مستمر كيفيت بابل، نوشيرواني صنعتي دانشگاه  

 تشويق امه تحصيل و يادگيري درنظر دارد.اد ونيازهاي در حال تغيير ملي و فراملي ، هاي كاريمحيط نيازهايپاسخگويي به فارغ التحصيالن در 

گيري و حمايت از علمي و بهره دستاوردهاي كشور و آخرين نياز مورد به مسايل دروس، توجه آموزشي محتواي نوآوري، به روز بودن يادگيري و

  خواهد داشت.دانشگاه را به دنبال مشاركت و همكاري دانشجويان و اساتيد، سرآمدي در يادگيري و آموزش در 

  راهبردها

o و آموزشي متمايز و سرآمد دانشگاه ارائه مدل يادگيري  

 صنعتي دانشگاه آموزشي مدل تحصيلي است. در همه مقاطع در و ممتاز برجسته يادگيري بابل، متعهد به ايجاد تجربه نوشيرواني صنعتي دانشگاه

موردنظر  هـاي تحـصيليتمـام برنامـه بهبـود مـستمرها، بازتعريف اهداف آموزشي در همه سطوح تحصيلي و بابل، طراحي مجدد برنامه نوشيرواني

 است.

o تشويق و حمايت از خالقيت و سرآمدي در يادگيري و آموزش 

آموزشـي مناسـب و ارائه خـدمات پشـتيباني مطلـوب بـراي هاي و شاداب، فراهم نمـودن زيـر سـاختپذير انعطاف ،ايجاد محيط يادگيري پويا

هاي آموزش، تشويق و ارتقاء اساتيد بر است. در برنامهدانشـگاه مورد توجه  ت علمـي دانشـگاه در باالترين سطح ممكنادانشـجويان و اعضـاء هيـ

يادگيري مورد حمايت قرار خواهد  در هاي سرآمديد در برنامهو سرآمدي در يادگيري و آموزش تاكيد شده و مشاركت اساتي ارتقاي مستمر كيفيت

 گرفت.

o توانمند دانشجويانو حمايت از  جذب 

و منابع مالي پايدار تحصـيلي  هـايبورستوسعه ، از دانشجويان يو توانمند جذب طيف متنوعسرآمد دانشگاهي، هاي برنامهدانشگاه در كنار ارائه 

 ادامه تسهيل ،آموزشي هايفعاليت در تكميلي تحصيالت توانمند دانشجويان از گيريبهره ،هاي خالقانه دانشجويان توانمندبرنامهها و از ايده حمايت

  نمايد.صورت فعال پيگيري ميرا به تكميلي تحصيالت هايدوره در توانمند دانشجويان تحصيل

  

  

      

  

 تكميلي تحصيالتبه  كارشناسي دانشجوينسبت :  1شكل 

%85

%15

1388

گذشته

%71

%29

1393

حال

كارشناسي تحصيالت تكميلي

%62

%38 1398

آينده

 

  يادگيري و آموزش .1

 فـراهم ايرشتهبين مطالعات براي را ايبالقوه هايفرصت كه روزبه و كيفيت با نوين، آموزشي خدمات خالقانه و مـوثر ارائـه آرمان:

 اثربخش از دانشجويان در استفاده توانمندسازي و آموزش و يادگيري در بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه سرآمدي به منجر نمايد،مي

  .خواهد گرديد زندگي طول در هاآموزش
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  . برنامه عملياتي راهبرد آموزش و يادگيري1جدول 

  مهلت اقدام  مسوول  هاسنجه  ساله برنامه پنجهاي اقدام

هاي جديد و بهبود محتواي گرايش-رشته توسعه .1

  آموختگاندانشدروس فعلي براي توانمندسازي 

 رساني روزو به ايبين رشته هايبرنامه ايجاد

  موجود هايرشته درس طرح و سرفصل

  1396  معاونت آموزشي

 در تجربي و پويا يادگيري هايفرصت توسعه .2

 دانش از گيريدانشگاه و بهره هايبرنامه تمام

  آموزش ارتقاء براي هاساير سازمان فناوري و

 مهارتي، - كارگاهي هايآموزش و ساماندهي توسعه

از  و آموزش در حين كار كارورزي، كارآموزي

  ها و صنايعسازمان با نامهتفاهم طريق عقد

، معاونت آموزشي

  معاونت پژوهشي

  ساالنه

و  هاارائه برنامه وهاي آزاد توسعه دفتر آموزش .3

  كوتاه مدت مهارتيو هاي آموزشي دوره

و  مخاطبان صنعتيبراي كوتاه مدت  هايارائه دوره

  سازمان مربوطهدر محل دانشگاه يا  سازماني،

  1394  معاونت آموزشي

 هرم جمعيتي در مقاطع تحصيلياصالح  .4

  مختلف

تحصيالت به  كارشناسي دانشجوينسبت  اصالح

  40:  60به  30:  70از تكميلي 

  1398  معاونت آموزشي

 براي گروهي صورتبه جلسه دو حداقل برگزاري  دانشجويي آموزشي توسعه مشاوره .5

هر  در راهنما اساتيد مشاوره تحت دانشجويان

  نيمسال تحصيلي

  ساالنه  معاونت آموزشي

مشاركت همه اعضاء هيات علمي در بهبود  .6

  محتواي دروس

 طرح و سرفصل رساني روزو بهستانداردسازي ا

  وب سايت دانشگاه در دروس و انتشار

  1395  معاونت آموزشي

روز و توسعه  آموزشي هايفناوري كارگيريبه .7

  دگيريسيستم مديريت يا

دور براي  راه از هاي آموزشر ساختيتوسعه ز

  مجازي هاي حضوري و آموزشدوره

  1395  معاونت آموزشي

 حوزه در مناسب افزاريتوسعه بسترهاي نرم .8

  آموزشي معاونت

الكترونيكي نمودن فرايندهاي آموزشي از  .1

  فراغت از تحصيل نام تاثبت

  هاساير حوزه نمودن تعامالت باالكترونيكي  .2

  1396  معاونت آموزشي

 ها وها، دستورالعملنامهشيوهروز رساني به  آموزشي حوزه معاونتفرآيندهاي  ارتقاء .9

  و اطالع رساني صحيح آنها آموزشي هاينامهآيين

  1394  معاونت آموزشي

كيفيت يادگيري و آموزش و  ارتقاء .10

  مندي دانشجويان از دروسرضايت

و  ارزيابي ح سيستمالشناسي و اصآسيب .1

توانايي توجه به  و دانشجوياندهي نمره

 دانشجويان خالقانه و كارگروهي

ارزيابي كمي و كيفي آموزش  مدل توسعه .2

 المللياستاندارد بين الگوهايبرپايه  دانشگاه

 بازاركار در التحصيالنفارغ جذب ارزيابي ساالنه .3

انشگاه به لحاظ آموزشي در د رتبه ساالنهارزيابي  .4

  مقياس ملي و جهاني

 ، معاونت آموزشي

  وارزيابينظارت دفتر 

  ساالنه

 تحصيالت توانمند از دانشجويان گيريبهره .11

  آموزشي هايفعاليت در تكميلي

 از گيريبهره نامه حل تمرين وتدوين آيين

  الزحمه متناسبحق پرداخت با توانمند دانشجويان

  1395  معاونت آموزشي

 در توانمند دانشجويان تحصيل ادامه تسهيل .12

  تكميلي تحصيالت هايدوره

  1394  معاونت آموزشي  دانشجويان استعداد درخشان افزايش جذب

به  دانشجويي جشنواره و سه مسابقه برگزاري  دانشجويان سالم رقابت براي سازيزمينه .13

  مناسب تقديرهاي همراه با ساليانه صورت

 ،معاونت آموزشي

  فرهنگي و اجتماعي

  ساالنه
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  يادگيريراهبرد آموزش و هاي شاخص. 2جدول 

 راهبرد آموزش و يادگيريهاي شاخص هاي پايهداده

 آموختگان به تفكيك جنسيت،تعداد دانشجويان فعال و دانش -1

 هاي آموزشي و نوبت تحصيليگروه مقاطع،

 گرايش به تفكيك گروه آموزشي و مقاطع تحصيلي-تعداد رشته -2

مرتبه و  تعداد اعضاي هيات علمي به تفكيك گروه آموزشي، -3

 رتبه

 متوسط طول دوره آموزشي به تفكيك گروه آموزشي و جنسيت -4

هاي داراي حمايت مالي خارج از دانشگاه به نامهتعداد پايان -5

 هاي حامي ماليتفكيك گروه آموزشي و سازمان

هاي آموزشي از ميزان درآمدهاي آموزشي به تفكيك گروه -6

هاي الملل و آموزشمجازي، پرديس، بين دانشجويان نوبت دوم،

 مهندسي -مهارتي

هاي ها و كارگاهتجهيز و ايجاد آزمايشگاهاستانداردسازي، بودجه  -7

 جديد

 آموزشي صرف شده اعتبارات -8

-گرايش تحصيلي به تفكيك مقاطع به كل رشته- نسبت رشته - 1-1

 هاي تحصيليگرايش

- آموختگان به تفكيك مقاطع به كل دانشنسبت تعداد دانش - 1-2

  آموختگان

 هرم مقاطع آموزشي - 1-3

 متوسط طول دوره آموزشي - 1-4

 هرم اعضاي هيات علمي - 1-5

 نسبت دانشجو به استاد (براي دانشجويان روزانه و كل) - 1-6

 هاي داراي حمايت مالي خارج از دانشگاهنامهدرصد پايان - 1-7

  سهم درآمد آموزشي از كل درآمد دانشگاه - 1-8

هاي ها و كارگاهتجهيز و ايجاد آزمايشگاهاستانداردسازي، بودجه  - 1-9

  جديد

  آموزشي اعتباراتسرانه دانشجويي  - 1-10
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نقش و و ارتقاء  نبنيادي اي و، توسعهكاربردي توليد دانشفعاليت در مرزهاي دانش براي  ،ي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابلهاماموريت تريناز مهم  

  . است دانشگاه الملليبين و ايمنطقهو شركاي خصوصي و دولتي همكار هاي و مشكالت سازمان مسايلبه عنوان مرجع حل اثرگذاري دانشگاه 

  راهبردها

o هاي پژوهشها و زيرساختتوسعه نظام  

ها و فناوري اطالعات هاي كاري، با استفاده از سيستمبروزرساني فرايندها و شيوهپژوهشي،  معاونت در اداري چابك نظام كارگيريبه و تقويت

دانشگاه از جمله راهبردهاي اصلي  الملليبين و ايمنطقه با شركايل همكاري پايدار ايجاد مدو  هاي پژوهشيفعاليتدر تمركززدايي ، مناسب

   هستند.صنعتي نوشيرواني بابل 

o اي، ملي و جهانيمهم و كاربردي براي تغيير در سطح منطقه هايچالش حل فعال در نقش ايفاي  

نيز تاثيرگذاري  ، ودانش اشتراك و دستيابي طريق از خود ممكن شكل بهترين در ،جهاني و ملي اي،منطقه جامعه به بخش اثر خدمات ارائهدانشگاه 

نيازهاي منطقه و كشور با  به توجه با و تحقيقاتي پژوهشي هايفعاليتدهي ولويتو ا هدايتداند. ها را سرلوحه كار خود ميرهبري در فهم چالشو 

  م و كاربردي داشته باشد.هاي مهتواند تاثير فراواني در حل چالشهاي نسبي دانشگاه مينگاه به اسناد باالدستي و نقاط قوت و مزيت

o هاي پژوهشيمنابع مالي از فعاليتعه توس 

هاي اصلي نگرش از يكي داخلي، توسعه صنعت و جامعه نيازهاي رفع به منظوراي كاربردي و توسعه هايپژوهشانجام  به توجه و پژوهش توسعه

-هاي كاربردي و مسالهپژوهش درآمدزايي ازثروت در  دانشگاه به عنوان يكي از اجزاي زنجيره ارزش و خلق دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل است.

نقش  تواند با ايجاد ارتباط مناسب با ساير اجزاي زنجيرهسازي دانش و پژوهش ميفناوري و تجاري هاي فكري، محور و پس از آن فروش دارايي

  گذار و همكار بازي كند.ها و نهادهاي سياستراهبري اين حوزه را در ميان سازمان

  

  

  

  

   : تعداد مقاالت چاپ شده در هر سال 2شكل   
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  پژوهش.  2
 و كمك به تغيير مهم هايروز و مورد نياز براي حل چالشور به منظور توليد دانش بههاي كاربردي، خالقانه و بهرهانجام پژوهشآرمان: 

 و آموزش و توسعه فناوري و نوآوري منجر به سرآمدي هاي يادگيريافزا با فعاليتجهاني، به صورت هم و ملي اي،منطقه سطح در

 .در زمينه پژوهش و يادگيري پژوهش خواهد گرديد نوشيرواني بابل صنعتي دانشگاه
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  . برنامه عملياتي راهبرد پژوهش3جدول 

  مهلت اقدام  مسوول  هاسنجه  ساله برنامه پنجهاي اقدام

  ساالنه  معاونت پژوهشي  رتبه دانشگاه در زمينه پژوهشارزيابي ساالنه  المللي دانشگاه در زمينه پژوهشارتقاء جايگاه بين .1

 1395  معاونت پژوهشي  هاي كشورگزارش آماري از درآمد دانشگاه پژوهشي هايفعاليتبهبود درآمد دانشگاه از  .2

  1394  معاونت پژوهشي  هاي كشورگزارش گرنت پژوهشي دانشگاه  گرنت پژوهشي دانشگاه افزايش .3

هاي تدوين برنامه حمايت و تشويق فعاليت .4

ايجاد انگيزه در اعضاي هيات علمي پژوهشي براي 

  و دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي 

  تدوين فرايند مناسب
معاونت آموزشي و 

  پژوهشي
1395  

  1395  معاونت پژوهشي  هاتوسعه معاونت پژوهشي دانشكده  هاي پژوهشيركززدايي در فعاليتتم .5

  1395  معاونت پژوهشي  بازمهندسي شدهتعداد فرايندهاي   هاي اداري معاونت پژوهشيبازمهندسي فرايند .6

استقرار سيستم اطالعاتي يكپارچه براي  .7

  پژوهشيهاي آوري و تحليل به روز فعاليتجمع

  پياده سازي سيستم اطالعاتي
  1397   معاونت پژوهشي

خصوصـي و  هايبا سازمان سازنده تعامل و ارتباط .8

  ايهاي كاربردي و توسعهدر حوزه پژوهش دولتي

  هانامهتفاهمتعداد 
  1397   معاونت پژوهشي

هاي آموزش ها و تخصصمهارتتقويت  .9

هاي نوين پژوهش در ميان شناسي و روشروش

  دانشجويان و اعضاي هيات علمي

  هاها و دورهتعداد دروس، كارگاه

  1397   معاونت پژوهشي

پژوهشي و تحصيالت  افزاي حوزهتعامل هم .10

  تكميلي

معاونت آموزشي و   كاربرديهاي نامهتعداد پايان

  پژوهشي
 1396  

محور هاي تحصيالت تكميلي پژوهشافزايش دوره .11

  هاي پژوهشي راهبردي دانشگاهبا توجه به زمينه

معاونت آموزشي و   محورهاي پژوهشتعداد دوره

  پژوهشي
 ساالنه

افزايش و بهبود ساز و كار تخصيص گرنت اعضاي  .12

تكميلي هيات علمي و دانشجويان تحصيالت 

  دانشگاه

  هاي مالي و اداري تدوين شدهتغيير شاخص
معاونت آموزشي و 

  پژوهشي
 1394  

هاي كارآفريني علمي براي اعضاي توسعه مهارت .13

  هيات علمي آموزشي و پژوهشي دانشگاه

ها و رويدادهاي آموزشي و انتقال تعداد دوره

  تجربيات
  ساالنه  معاونت پژوهشي

ها و ها، قطبشامل گروهافزايش نهادهاي پژوهشي  .14

  هاپژوهشكده

  تعداد نهادهاي توسعه يافته
  ساالنه  معاونت پژوهشي
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  راهبرد پژوهشهاي شاخص. 4جدول 

 راهبرد پژوهشهاي شاخص هاي پايهداده

  Scopusو  ISI ،ISCتوليدات علمي شامل انواع مقاالت  تعداد -1

و ارجاعات شخصي تعداد ارجاعات علمي به تفكيك ارجاعات   -2

 هاي آموزشيبه تفكيك گروه

 تعداد مقاالت مشترك با اساتيد و پژوهشگران خارج از كشور -3

ها و هاي مالي بخش پژوهش دانشگاه به تفكيك هزينهصورت -4

 ها درآمدها و تفكيك دانشكده

 هاي تاليف، گردآوري، ترجمهتعداد كتاب -5

 المللي)تعداد جوايز علمي و پژوهشي (ملي و بين -6

ها و ها، پژوهشكدهتعداد واحدهاي پژوهشي به تفكيك گروه -7

 هاي پژوهشيقطب

تعداد كاركنان بخش پژوهش، اعضاي هيات علمي پژوهشي و  -8

 اعضاي هيات علمي همكار در واحدهاي پژوهشي

 هاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي و دانشجويانتعداد فرصت -9

تفكيك  سرانه توليد علمي به تفكيك انواع توليدات علمي و - 2-1

 هاي آموزشيگروه

سرانه ارجاعات علمي شامل نسبت تعداد كل ارجاعات به تعداد  - 2-2

 1كل مقاالت توليد شده

  هاي دانشگاههاي پژوهشي به كل هزينهنسبت هزينه - 2-3

نسبت منابع انساني بخش پژوهش به تفكيك كاركنان، اعضاي  - 2-4

هيات علمي پژوهشي و اعضاي هيات علمي همكار در واحدهاي 

  پژوهشي

هاي كاربردي و پژوهشي جذب شده از خارج سهم درآمد از طرح - 2-5

 دانشگاه

 تعداد مقاالت مشترك با اساتيد و پژوهشگران خارج از كشور - 2-6

 هاي تاليف، گردآوري، ترجمه تعداد كتاب - 2-7

  المللي)تعداد جوايز علمي و پژوهشي (ملي و بين - 2-8

ها و پژوهشكدهها، تعداد واحدهاي پژوهشي به تفكيك گروه - 2-9

  هاي پژوهشيقطب

  هاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي و دانشجويانتعداد فرصت - 2-10

هاي داخلي و اعتبارات و تعداد حمايت از شركت در كنفرانس - 2-11

  خارجي به تفكيك اعضاي هيات علمي و دانشجويان

هاي اطالعات علمي (تعداد و سقف حجم دسترسي به پايگاه - 2-12

  دريافت اطالعات)

تعداد رويدادهاي پژوهشي برگزار شده اعم از كارگاه،  - 2-13

  كنفرانس، سمينار، دوره 

سرانه اعتبارات پژوهشي صرف شده براي دانشجويان  - 2-14

  تحصيالت تكميلي
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 با پژوهشي هاييافته سازيتجاري طريق از ثروت ايجاد و فناوري توسعه تا علمي هايايده از افزودهارزش زنجيره ايجاد مسير در دانشگاه نقش  

اي هاي كاربردي و توسعهدانشگاه در ادامه مسير طرح. شد خواهد تكميل نوآوري ملي نظام در سياستگذار هايدستگاه و نهادها ساير همكاري

  هاي پژوهشي و درآمدزايي از اين حوزه خواهد پرداخت. سازي يافتههاي الزم براي تجاريهاي موجود خود به توسعه زيرساختحاصل از پژوهش

  هاراهبرد

o هاي پژوهشي تا توسعه فناوريسازي يافتهايفاي نقش فعال در زنجيره تجاري 
 

سازي پژوهش تا توسعه فناوري به ايفاي عالوه بر شناسايي مراحل و عناصر مختلف زنجيره تجاري كندميدانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل تالش 

 نقشي فعال و متمايز در گستره عملكردي خود بپردازد.

o هاي مرتبط با آننوآوري و فناوري و آموزشمديريت  و توسعه فرهنگ كارآفريني 

هاي مرتبط با ها و تخصصهاي پژوهشي تا توسعه فناوري نياز به فهم اجزاي اين مسير و نيز آشنايي با مهارتسازي يافتهتوسعه مسير تجاريبراي 

  هاي مهندسي وجود دارد.سازي، مديريت و توسعه نوآوري و فناوري براي دانشجويان و اعضاي هيات علمي در حوزهكارآفريني، تجاري

o بنيانهاي فناور و دانشهاي شركتهاي الزم براي گسترش فعاليتتايجاد زيرساخ 

- شكلبه هاي آموزشي و پژوهشي خود با رعايت ماموريت تا كنددانشگاه براي تكميل چرخه ايده تا محصول و دستيابي به ارزش افزوده تالش مي

مركز توسعه از طريق  هاهاي الزم براي فعاليت اين شركتزيرساختچنين دانشگاه به ايجاد بنيان كمك نمايد. همهاي فناور و دانشركتگيري ش

و محافظت از مالكيت معنوي، مشاركت در دفاتر توسعه و انتقال فناوري  دهيشكل ،هاي علم و فناوريپاركمشاركت در فعاليت رشد دانشگاه، 

  .اختگذاري خطرپذير خواهد پردهاي پژوهش و فناوري و نهادهاي سرمايهتاسيس صندوق

o ايجاد فرآيندهاي پشتيبان توسعه فناوري، ثبت و حفاظت از مالكيت معنوي 

به ثبت و حفاظت از مالكيت معنوي  سازي خود،بنيان بايد ضمن آگاهي از سطح دانش آشكار و مستند قابل تجاريدانشگاه به عنوان يك نهاد دانش

  توسعه دهد. نفعان خودالتحصيالن و همكاران و ذيبا آن را درميان دانشجويان، فارغهاي مرتبط ها و آموزشنفعان خود بپردازد و ارزشذي كليه

  

  

  

  

    هاي همكار در هر سالسازمان با هايتعداد پروژه:  3شكل   

1390, 

12
1391, 

25

1392, 

161393, 

24

1398, 

50

 

  كارآفريني و فناوري، نوآوري.  3

 ارزش زنجيره ايجاد مسير در اثرگذار و فعال نقشي ايفاي به فناورانه، كارآفريني بر تمركز با خود اندازچشم چارچوب در دانشگاهآرمان: 

 يافته خودهاي سازمانو نوآوري پژوهشي هاييافته سازيتجاري طريق از ثروت ايجاد و فناوري توسعه تا علمي هايايده از افزوده

  .پردازدمي
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  . برنامه عملياتي راهبردي فناوري، نوآوري و كارآفريني5جدول 

  مهلت اقدام  مسوول  هاسنجه  اقدام هاي برنامه پنج ساله

نامه مشترك و رايزني براي اثرگذاري ايجاد تفاهم .1

  در نظام ملي نوآوري

رياست دانشگاه با   گذارينامه همكاري و سياستتفاهم

  همكاري مركز رشد
 1396  

اي نامه مشترك با فعاالن نظام منطقهايجاد تفاهم .2

سازي در نوآوري براي راهبري مسير تجاري

  منطقه شمال كشور

گذاري با عناصر اصلي همكاري و سياستنامه تفاهم

  اي نوآوري نظام منطقه
رياست دانشگاه با 

  همكاري مركز رشد
 1394  

ها و الزامات مورد نياز براي نيازسنجي زيرساخت .3

هاي سازي يافتهسودآوري از طريق تجاري

  پژوهشي دانشگاه 

  مطالعات كيفي
مشاور با تشخيص 

  هيات رييسه
 1395  

طرح توسعه مركز هاي تخصصي و تعيين زمينه .4

  رشد دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

رياست دانشگاه با   مطالعات كيفي و تخمين سرمايه و سودآوري 

  همكاري مركز رشد
 1396  

سنجي و رايزني با نهادهاي دولتي و مطالعات امكان  تاسيس صندوق پژوهش و فناوري نوشيرواني .5

  خصوصي مرتبط
  1395   رياست دانشگاه

  1395   رياست دانشگاه  سازياندازي و ارزيابي عملياتي و مالي ساالنه تجاريراه  ايجاد دفتر توسعه و انتقال فناوري در دانشگاه .6

ايجاد مركز مستقل در نمودار سازماني و تعيين بودجه   ايجاد مركز مستقل كارآفريني و نوآوري دانشگاه  .7

  مستقل

هيات رييسه و 

  معاونت پژوهشي
 1395  

برگزاري رويدادهاي آموزشي و مشاركتي تخصصي  .8

  كارآفريني و نوآوري 

  مركز كارآفريني   گيري ساالنهاندازه

  و نوآوري

ساالنه بعد از 

  ايجاد مركز

المللي مرتبط مشاركت در رويدادهاي ملي و بين .9

  سازي و مديريت نوآوري با تجاري

هاي گيري مشاركت علمي و مالي در شاخصاندازه

  دانشگاهارزيابي 

  مركز كارآفريني 

  و نوآوري

ساالنه بعد از 

  ايجاد مركز

  مركز كارآفريني   برنامه ايجاد  ايجاد جايزه ملي كارآفريني و نوآوري نوشيرواني .10

 و نوآوري
 1398  

افزايش ارايه دروس مرتبط با كارآفريني، مديريت  .11

  فناوري و نوآوري 

هاي گيري ساالنه برنامه دروس اختياري رشتهاندازه

  مختلف مهندسي
  ساالنه  معاونت آموزشي

افزايش برگزاري رويدادهاي دانشجويي مرتبط با   .12

  كارآفريني و نوآوري 

معاونت فرهنگي و   گيري در برنامه ارزيابي دانشگاهاندازه

  اجتماعي
  و ساالنه 1394 

 هاي مركز رشد از ديدگاهارزيابي اثربخشي فعاليت .13

  نفعانهاي فناور و ذيشركت

مركز رشد و هيات   گيري ساالنهاندازه

  رييسه
  ساالنه

ايجاد شبكه ارتباطي مركز رشد با مراكز رشد و  .14

  هاي منطقه شمال كشورپارك

  نامه تفاهم
  1396   مركز رشد

هاي الزم براي توسعه مركز رشد بررسي زيرساخت .15

  در قالب پارك علم و فناوري دانشگاه

  سنجي پاركطرح امكان
  1398   مركز رشد

- مستندسازي و ارزيابي سطح دانش قابل تجاري .16

  سازي دانشگاه

مشاور با تشخيص   مطالعات ارزيابي

  هيات رييسه
 1395  

ايجاد دفتر ثبت و حفاظت از مالكيت معنوي در  .17

  حوزه ارتباط با صنعت دانشگاه

  نمودار سازماني و بودجه مستقل
  1395   معاونت پزوهشي

ثبت و  هاي مرتبط باتوسعه فرهنگ و آموزش .18

  حفاظت از مالكيت معنوي

  گيري ساالنهاندازه
  ساالنه  دفتر مالكيت معنوي
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   راهبرد فناوري، نوآوري و كارآفرينيهاي شاخص. 6جدول 

 راهبرد فناوري، نوآوري و كارآفرينيهاي شاخص هاي پايهداده

 هادانشكده تفكيك به اختراعات ثبت تعداد -1

 ارزش و شده گذاريارزش و يافتهتوسعه هايفناوري تعداد -2

 آنها

 فناوري فروش از حاصل درآمد -3

 بازار به واردشده و يافتهتوسعه فناور هايشركت تعداد -4

 و فناوري و علم پارك همكاري با رشد، مركز بودجه -5

 فناوري و پژوهش صندوق

 از حفاظت دفتر فناوري، انتقال و توسعه دفتر بودجه -6

 كارآفريني مركز و معنوي مالكيت

  نسبت درآمد حاصل از فروش فناوري به درآمدهاي كل دانشگاه  - 3-1

گذاري شده براي يافته و ارزشهاي توسعهميزان ارزش فناوري - 3-2

 ايهاي توسعهانتقال به شركت

  تعداد ثبت اختراعات - 3-3

  يافته و وارد شده به بازارهاي فناور توسعهتعداد شركت - 3-4

  مركز رشد به اعتبارات پژوهشينسبت بودجه فعاليت و توسعه  - 3-5

  ها و تسهيالت صندوق پژوهش و فناوري دانشگاهميزان حمايت -3-6

 مالكيت از حفاظت دفتر فناوري، انتقال و توسعه دفتر بودجه - 3-7

  كارآفريني  مركز و معنوي
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دانشگاه صنعتي  مسير اين در. نيست پذيرامكان مختلف نفعانذي با مشاركت و تعامل بدون دانشگاه اندازچشم و اصلي راهبردهاي پيشبرد  

 و مالي خدماتي، دانشي، بينشي، تعامالت به يادگيرنده سازمان يك همانند دانشگاه گراييارتباط هايظرفيت از استفاده نوشيرواني بابل ضمن

در  و اجتماعي عمومي المللي و عرصهبين و ملي سطح در خصوصي و دولتي هايسازمان خدماتي، و صنعتي اقتصادي، هايبنگاه با خود فرهنگي

 .دهدمي ادامه سطح منطقه و كل كشور

  

o الملليارتباطات موثر بينها و توسعه همكاري 

هاي همكاري ميان افزاييالمللي از شرايط و همهاي ملي خود با ارتباط گسترده در فضاي بيندانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ضمن رعايت ماموريت

 با تعاملاز طريق  پژوهشيحمايت مستمر از بهبود كيفيت آموزشي و ايران و جامعه جهاني در عرصه دانش و فناوري سود خواهد بود. بنابراين 

 المللي پيگيري خواهد شد. بين و ايمنطقه همكار هايها و سازماندانشگاه

 

o هاي اقتصادي صنعتي و خدماتيتوسعه شبكه ارتباطي اثربخش با بنگاه 

-هاي اقتصادي صنعتي و خدماتي بزرگ، متوسط و كوچكاي براي بنگاهيژهنفعان سازماني خود نقش ودر ميان ذيصنعتي نوشيرواني بابل دانشگاه 

و دانشجويان  اعضاي هيات علميگيري از دانش و توانمندي مقياس با توجه به شرايط و زمينه فعاليت آنها قايل است. در اين مسير دانشگاه با بهره

به ارايه راهبردها و راهكارهاي متمايز و نوآورانه فني، سيستمي و عملكردي و هاي همكار فرد سازما به خود، ضمن درك شرايط و نيازهاي منحصر

  نوآورانــه براي ايشان خواهد پرداخت.  هــايطرح در مشــاركت بــراي نــو هاييفرصــت ايجــاد

  

o هاي دولتي و عمومي كشورتوسعه ارتباطات با سازمان 

تصويري نمايد. در اين مسير دانشگاه ميكشور همكاري و مشاركت اثرگذاري ايجاد  عمومي و ولتيد هايدانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل با سازمان

و فناوري مورد نياز  و نوآوري روزهاي بهتخصصي و مهارت هايدانشيك مركز توسعه عنوان ه هاي خود بها و فعاليتمنطقي و اثربخش از توانمندي

  سياستگذاران كالن كشور ارايه خواهد كرد.گيران و ، در فضاي تصميمبازار

  

o مند با جامعه با تكيه بر نقش ويژه دانشگاهارتباط موثر و هدف 

به نقش خود را چه در حوزه ملي و چه در سطح جهاني قايل است. دانشگاه  دانشگاه نقشي متمايز براي تك تك افراد جامعه چه در حوزه محلي،

تك تك افراد جامعه براي اتصال آنها با نظام اقتصادي و تخصصي هاي ها و مهارتيابي و شكوفا كردن توانمندياستعداد در عنوان تنها نهاد توانا

  معرفي و نهادينه خواهد كرد. صنعتي 

  

          

 

 ارتباطات و هاهمكاري توسعه .4

 و هاهمكاري جامعه، در اثرگذار نقش ايفاي و آموزش و يادگيري كيفيت ارتقاء پژوهشي، ممتاز نتايج اشتراك راستاي در دانشگاهآرمان: 

 هايسازمان ساير و خدماتي و صنعتي اقتصادي، هايبنگاه جهاني، و محلي جامعه بيروني شامل نفعانذي تمامي با را خود تعامالت

  .داد خواهد توسعه همكار
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  ها و ارتباطات. برنامه عملياتي راهبرد همكاري7جدول 

  مهلت اقدام  متولي  هاسنجه  اقدام هاي برنامه پنج ساله

ريزي توسعه نام و نشان دانشگاه در برنامه .1

  الملليسطح ملي و بين

ارزيابي اثربخشي نام و نشان دانشگاه در ميان 

  نفعانذي

  رياست دانشگاه و 

  روابط عمومي
 1398  

 هايها و دانشگاهسازمان توسعه تعامالت با .2

  المللياي و بينبرتر منطقه

 تبادل مشترك، هاينامه، برگزاري دوره تفاهم عقد

  خارجي دانشجويان دانشجو و جذب و استاد

  رياست دانشگاه، 

دفتر امور 

  الملل بين

  معاونت آموزشي و

 1395  

رويدادهاي حمايت از برگزاري و مشاركت  .3

  الملليملي و بين

و ميزان حمايت يا سنجش تعداد رويدادها 

  مشاركت

  هايمعاونت

  مرتبط

  ساالنه

هاي فعاليتاندازي و حمايت از توسعه راه .4

  التحصيالن دانشگاه شبكه فارغ

  رياست دانشگاه   هاي آنتوسعه شبكه به صورت حقوقي و برنامه

  و روابط عمومي
 1394  

هاي ها و فعاليتمشاركت دانشگاه در برنامه .5

ها و نهادهاي علمي و فرهنگي برتر انجمن

  الملليملي و بين

  بندي آنهاتعداد عضويت و حضور در رتبه
فرهنگي و  معاونت

  اجتماعي
 1398  

حمايت از حضور اعضاي هيات علمي دانشگاه  .6

گير ملي و گذار و تصميمدر نهادهاي سياست

  هاي قانونيالمللي با رعايت ظرفيتبين

گذار و ها با نهادهاي سياستتوسعه همكاري

  گيرتصميم
رياست دانشگاه و 

  معاونت آموزشي
1398  

جلسات،  برگزاري رويدادهاي ارتباطي شامل .7

ها و عقد ها و سخنرانيبازديدها، دعوت

هاي همكاري با نهادها و نامهتفاهم

هاي دولتي و عمومي در سطح ملي و سازمان

  الملليبين

  هانامهتعداد رويدادها و تفاهم

  رياست دانشگاه

  روابط عمومي و  
1394  

حمايت از عضويت و حضور دانشجويان برتر و  .8

هاي دانشگاه در انجمناعضاي هيات علمي 

  الملليعلمي و تخصصي ملي و بين

معاونت پژوهشي و   هاميزان حمايت از عضويت

-معاونت فرهنگي 

  اجتماعي

1394  

هاي هاي و جذابيتها و ظرفيتارايه توانمندي .9

نفعان در همكاري با دانشگاه از سوي ذي

ها و هاي منظم چون نمايشگاهچارچوب برنامه

  گذاريهمكاري و سرمايهميزگردهاي 

  هاي جذب شده تعداد رويدادها و ميزان حمايت
  معاونت پژوهشي، 

  روابط عمومي و

  المللروابط بين 

1394  
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  ها و ارتباطاتراهبرد همكاريهاي شاخص. 8جدول 

 ها و ارتباطاتراهبرد همكاريهاي شاخص هاي پايهداده

 هاي خارجيشده با دانشگاهميزان تبادل مالي انجام  -1

ها و مراكز داخل هاي اجرايي شده با دانشگاهنامهتعداد تفاهم -2

 و خارج از كشور

التحصيالن مشغول به تحصيل/كار در داخل و تعداد فارغ -3

 خارج از كشور

ها و تعداد اعضاي هيات علمي شاغل/مشاور در سازمان -4

ها، در سطح نهادهاي استاني و ملي (ساير دانشگاه

 ها و مجلس، ساير نهادها)خانهوزارت

المللي هاي علمي معتبر ملي و بينتعداد عضويت در انجمن -5

 به تفكيك دانشجويان و اساتيد

ها و هاي منعقد شده و اجرايي شده با دانشگاهنامهتعداد تفاهم - 4-1

  مراكز داخل و خارج از كشور

پژوهشي ها و مراكز ميزان تبادل مالي انجام شده با دانشگاه - 4-2

  خارجي

التحصيالن مشغول به تحصيل/كار در داخل و خارج از تعداد فارغ - 4-3

  كشور

المللي به هاي علمي معتبر ملي و بينتعداد عضويت در انجمن - 4-4

  تفكيك دانشجويان و اساتيد

ها و نهادهاي تعداد اعضاي هيات علمي شاغل/مشاور در سازمان - 4-5

ها و مجلس، خانهوزارت ها، در سطحاستاني و ملي (ساير دانشگاه

  ساير نهادها)

هاي هاي منعقد شده و اجرايي شده با سازماننامهتعداد تفاهم - 4-6

  دولتي، بخش خصوصي و تعاوني

هاي مردم نهاد، جامعه هاي انجام شده با سازمانتعداد همكاري - 4-7

  محلي و شهروندان
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هاي خود را با تكيه بر راهبردهاي اصلي و راهبردهاي توانمندساز زير محقق خواهد كرد. انداز و ماموريتدانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل چشم  

در چهار حوزه اصلي: پژوهش، يادگيري و آموزش، نوآوري، فناوري و كارآفريني و  هستند و دانشگاه اصلي در راستاي مأموريت راهبردهاي اصلي،

  ها و ارتباطات متمركز است. همكاري

خواهد انجاميد.  دانشگاه هاي اصلياستراتژي تحقق به آنها صحيح انجام اما نيستند، دانشگاه هدف خود خودي راهبردهاي توانمندساز به

  : از عبارتندراهبردهاي توانمندساز 

  اساتيد و كاركناناعتالي  -1

  توسعه پايدار منابع مالي -2

  اجتماعي و فرهنگي توسعه -3

   ريزيبرنامه و مديريت توسعه -4

 هاي فيزيكي و سيستميزيرساخت -5

 توسعه پايدار محيط زيست -6

  

   راهبردهاي توانمندساز دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل. 4شكل 

  

  

 

 توانمندسازها

 توسعه پايدار

منابع مالي

ي توسعه فرهنگ

و اجتماعي

هاي زيرساخت

فيزيكي و 

سيستمي

د اعتالي اساتي

وكاركنان

مديريت توسعه 

و برنامه ريزي

توسعه پايدار

محيط زيست 
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نهد و اند، ارج ميدانشـگاه نموده صرف را هايشانتوانمندي و كه زمان، استعدادرا هاي انساني ارزشمند خود صنعتي نوشيرواني بابل سرمايه دانشگاه  

 زمينهكارآمد آراسته، مجهز و با فـراهم نمودن محيط كاري  دانشگاهگيرد. كار ميبراي حمايت، ارتقاء، رشد و بالندگي ايشان تمام توان خود را به

  نمايد.راستا با اهداف راهبردي خود را تشويق و حمايت ميايشان را فراهم نموده و عملكردهاي هم هاي بالقوهرشد و پـروش توانـايي

  

o هاديتوسعه و تسهيل فرايند جذب، ارتقاء و ترفيع اعضاي هيات علمي و گسترش توانمن  

در دستيابي به كمال  هاي بالقوهظرفيتو هاي جهاني قابليتبراي جذب و حمايت از اعضاي هيات علمي توانمند، با  بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه

  ريزي نموده است. توسعه سيستم سرآمدي جامع اعضاي هيات علمي برنامه از طريق آموزشي و پژوهشي

  

o  ،و ترفيع كاركنان ءارتقاتوسعه و تسهيل فرآيند جذب  

صنعتي نوشيرواني بابل، به عنوان يكي از اركان محوري و توانمندساز دانشگاه، نقشي كليدي در نيل به راهبردهاي اصلي دانشگاه  دانشگاهكاركنان 

 هاي شغليها و توانمنديوسعه توانايينياز براي ت ها و ابزارهاي مورددارا هستند. دانشگاه براي نيازسنجي، شناسايي و برگزاري منظم و مستمر دوره

  نمايد.ميريزي ايشان برنامه

  

o گيري راهبردي دانشگاهراستايي عملكردهاي فردي با جهتهم  

گذاري و تدوين نقشه راه مناسب هدف نيازمندهاي راهبردي خود فعاليت بالنده و پويا براي هدفمند كردن فرآيندها، اقدامات و نتايج سازمانهر 

راستايي منابع انساني دانشگاه، به عنوان يكي از اركان مهم و توانمندساز برنامه راهبردي دانشگاه نيازمند همراهي و هم استقرارطراحي و  است.

  دانشگاه است.

  

  

          

 

 كاركنان و اساتيد اعتالي  .5

هاي خود، جذب، حفظ و اعتالي منابع انساني (هيات علمي و كاركنان) انداز و آرماندانشگاه در راستاي دستيابي به چشمآرمان: 

 داند تا به جايگاه مناسب در سطح منطقه و كشور دست يابد. ترين اولويت ميتوانمند و موثر را مهم
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  برنامه عملياتي راهبرد اعتالي اساتيد و كاركنان .9جدول 

  مسوول  هاسنجه  سالهبرنامه پنجاقدام هاي 
مهلت 

  اقدام

 سازي نظام ارتقا و ترفيعبازنگري و پياده .1

  اعضاي هيات علمي

 ،معاونت آموزشي  و ترفيع نظام ارتقاروزرساني و استانداردسازي به

  مالي اداريمعاونت 

1394  

هاي آشنايي اعضاي هيات علمي برگزاري دوره .2

  با نظام ارتقا و ترفيع

  برگزاري يك دوره ساالنه براي اعضاي هيات علمي
  معاونت آموزشي

  ساالنه

 افزايش براي متناسبهاي توسعه مدل .3

  كاركناناعضاي هيات علمي و  توانمندي

ها و ساز و كارهاي اجرايي و تدوين برنامه

  توانمندساز
  ساالنه  هاي مرتبطتمعاون

هاي خدمات رفاهي و بهبود ارتقا زيرساخت .4

  وضعيت خدمات بهداشت رواني و سالمت

  رفاهي هايزيرساختتوسعه 
  1395 معاونت اداري مالي

  1395 معاونت اداري مالي  استقرار نظام ارزيابي عملكرد  ايجاد و ارتقاي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان .5

ايجاد و ارتقاي نظام ارزيابي عملكرد اعضاي  .6

  هيات علمي

دفتر نظارت و   استقرار نظام ارزيابي عملكرد

 ارزيابي
1395  

مورد نياز براي كاركنان تدوين شرح مشاغل  .7

در راستاي دستيابي به اهداف دانشگاه 

  راهبردي

 تدوين تمامي شرح مشاغل موجودبازنگري و 

  1395 معاونت اداري مالي  مطابق با اسناد راهبردي دانشگاه

ايجاد خدمات رفاهي براي كاركنان و توجه به  .8

  ارتقا بهداشت رواني و  فيزيكي كاركنان

  رفاهي هايزيرساختتوسعه 
  1395 معاونت اداري مالي

ريزي هاي آشنايي با برنامهبرگزاري دوره .9

  راهبردي دانشگاه

كميته مديريت   هر سالدوره  يك

  راهبردي
1394  

ايجاد نظام تشويق در راستاي دستيابي به  .10

  دانشگاه اهداف راهبردي

كميته مديريت   و دريافت بازخوردها استقرار نظام

معاونت راهبردي و 

 مالياداري 

1396  
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  راهبرد اعتالي اساتيد و كاركنانهاي شاخص. 10جدول 

 راهبرد اعتالي اساتيد و كاركنانهاي شاخص هاي پايهداده

 كاركنان و اساتيد رفاهي بودجه -1

 كاركنان و اساتيد آموزشي بودجه -2

 و اساتيد آموزش و بازآموزي ساعات و رويدادها تعداد -3

 كاركنان

 و كاركنان عملكرد ارزيابي نظام ارتقاي و سازيپياده بودجه -4

 علمي هيات اعضاي

 راهبردهاي با همسويي و آموزش رساني،اطالع اجرايي بودجه -5

 دانشگاه

 آماده حمايتي كارهاي و ساز و فيزيكي هايزيرساخت ميزان -6

 كاركنان و اساتيد رفاهي حوزه براي شده

 بودجه رفاهي اساتيد و كاركنان - 5-1

  اساتيد و كاركنانبودجه آموزشي  - 5-2

روزرساني نظام ارزيابي عملكرد كاركنان و سازي و بهبودجه پياده - 5-3

  اعضاي هيات علمي

هاي فيزيكي و ساز و كارهاي حمايتي حوزه توسعه زيرساخت - 5-4

  رفاهي اساتيد و كاركنان

  تعداد رويدادها و ساعات بازآموزي و آموزش اساتيد و كاركنان - 5-5

آموزش و همسويي اساتيد و كاركنان با رساني، بودجه اطالع - 5-6

  راهبردهاي دانشگاه
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مهم و  هايچالش حل فعال براي نقش ، دانشگاه را در ايفايهاي آموزشي و پژوهشيطرح و خدماتمنابع مالي از طريق ارايه مين اشيوه تاصالح   

افزايش ها و صنايع و ها و تعامالت با سازماناي، ملي و جهاني ياري خواهد نمود. از سوي ديگر توسعه مشاركتكاربردي براي تغيير در سطح منطقه

ايه الزم براي ، منجر به بهبود و ارتقاء يادگيري و آموزش در دانشگاه و تامين سرمدانشگاههاي هاي همكار در پژوهشهاي سازمانگذاريسرمايه

  پيشبرد اهداف راهبردي دانشگاه خواهد شد.

  

o توسعه منابع مالي متنوع  
گذاري در منابع مالي براي پيشبرد و سرمايه تقويت. استبرد اهداف و راهبردهاي خود سازمان براي پيشهاي هر منابع مالي از مهمترين مولفه

هاي اصلي دانشگاه صنعتي نوشيرواني و توانمندسازي جامعه دانشگاه از دغدغه سازمانياهداف راهبردي دانشگاه، توسعه فرايندها، پويايي و بالندگي 

  بابل است. 

  

o مديريت مالي پايدار  

هاي دولتي بسيار محتمل ، احتمال كاهش سهم درآمدهاي دانشگاه از بودجههاي عموميها در بخشتمركز بودجهبا توجه به شرايط جاري كشور و 

براي دستيابي به اهداف  گذاري و تخصيص مجددها و سرمايهرشد درآمدها، مديريت هزينهو پايدار براي  مديريت مالي جامعاست. بنابراين 

  پيگيري خواهد شد.  استراتژيك دانشگاه

  

  

          

  توسعه پايدار منابع مالي  .6

 
توسعه و تقويت منابع تأمين مالي بلندمدت دانشگاه و مديريت صحيح منابع براي پيشبرد اهداف راهبردي و تحكيم جايگاه آرمان: 

 المللي پيگيري خواهد شد.صنعتي نوشيرواني بابل در سطح ملي و بيندانشگاه 
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  . برنامه عملياتي راهبرد توسعه پايدار منابع مالي11جدول 

  مسوول  شاخص  اقدام هاي برنامه پنج ساله
مهلت 

  اقدام

توسعه درآمدها حاصل از قرارداد با صنعت،  .1

  و ساير منابع بنيانهاي دانششركت

درصدي درآمدهاي دانشگاه حاصل از  20رشد 

  دانشگاههاي خارج از قراردادها با نهادها و سازمان

معاونت ، رياست

معاونت ، اداري مالي

  پژوهشي

1394  

بهره حسب نياز استفاده از تسهيالت بانكي كم   استفاده از تسهيالت بانكي .2

  ها و موسساتدانشگاه از بانك

معاونت ، رياست

  اداري مالي
1394  

هاي آموزشي درآمدزا و برگزاري دوره .3

  مدت در دانشگاهكوتاه

  هاهمه معاونت  با توجه به نياز مخاطبان دوره ساالنه 5برگزاري 
1394  

هاي هاي درآمدزا در حوزهبرگزاري فعاليت .4

  فرهنگي و دانشجويي

  معاونت فرهنگي  دوره ساالنه با توجه به نياز مخاطبان 5برگزاري 
1394  

هاي وقفي و براي جذب سرمايه ريزيبرنامه .5

هاي نهادها و سازمان، هاي مالي خيرينكمك

  امور خيريهفعال در 

درصدي در درآمدهاي دانشگاه حاصل از  20رشد 

  هاي مردميكمك

  هامعاونت، رياست

1394  

ريزي بودجهاستقرار و اجراي نظام ، طراحي .6

كرد بر نحوه هزينهت موثر نظارعملياتي و 

  يافتههاي تخصيصبودجه

ريزي عملياتي روزرساني و استقرار نظام بودجهبه

  اجرادانشگاه و نظارت بر 

  معاونت اداري مالي

1395  

ي اها و نهادهاي منطقهتعامل بهتر با سازمان .7

  و كشوري مرتبط با منابع عمومي

برگزاري جلسات منظم و ارائه خدمات مورد نياز 

  نهادهاي زيربط

معاونت ، رياست

  اداري مالي
  ساالنه

  1395  معاونت اداري مالي  سيحسابراستقرار و اجراي نظام   هاسي بر مبناي فعاليتاستقرار نظام حسابر .8

نامه مالي و معامالتي  و اصالح و تدوين آيين .9

  اجرانظارت بر 

نامه روزرساني و استانداردسازي تمامي آيينبه

  نامه جديد و نظارت بر اجراموجود و تدوين آيين

  معاونت اداري مالي
1396  

براي اجرايي مناسب هاي نامهآيينتدوين  .10

  ماليايجاد انضباط 

  معاونت اداري مالي  هانامهسازي آيينپياده
1395  
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  راهبرد توسعه پايدار منابع ماليهاي شاخص. 12جدول 

 راهبرد توسعه پايدار منابع ماليهاي شاخص هاي پايهداده

هاي مالي درآمدي دانشگاه به تفكيك درآمدهاي صورت -1

 ها اختصاصي و عمومي و زيربخش

 هاي جاري دانشگاههاي مالي هزينهصورت -2

 هاريزي مستقل دانشكدهدرآمدزايي و بودجه گزارش -3

ميزان درآمدزايي به تفكيك منابع درآمدزايي شامل  -4

هاي مردمي فناوري، مشاركت پژوهشي، قراردادهاي آموزشي،

 و ساير

 و نسبت درآمدهاي اختصاصي (به تفكيك آموزشي، پژوهشي، فناوري -6-1

  به بودجه عمومي ساير)

  هاي اصلي نرخ رشد بودجه اختصاصي و عمومي به تفكيك زيربخش -6-2

  هاي جاري به كل بودجه دانشگاهنسبت هزينه -6-3

  هادانشكده تفكيك تخصيصي به بودجهميزان درآمدزايي و  -6-4

ميزان درآمدزايي به تفكيك منابع درآمدزايي شامل قراردادهاي  -6-5

  هاي مردمي و سايرمشاركتفناوري،  پژوهشي، آموزشي،
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و  كار بازار به ورود براي توانمندسازي ايشان و دانشجويانو تخصصي  علمي رشدخود در  يتولدانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل عالوه بر مسو  

، اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشجويان معنوي و فكري رشدريزي براي خود را متعهد به برنامه ،هاي كاري و اقتصاديگويي به نياز محيطپاسخ

هاي متعهد به آرمانو  با اعتماد به نفس باالدانشجويان  و تربيت اجتماعي هايوليتمسو پذيرش براي دانشجويان سازيآمادهداند. دانشگاه مي

 امور در دانشگاهفعلي  هايبرنامهعالوه بر  دانشگاه است.دار هاي اولويتبرنامهاز جمله  ايران جمهوري اسالميقانون اساسي انقالب اسالمي و 

راي همه اعضاي خانواده بباشد،  ايراني-زندگي اسالمي سبك گرتجليكه  نشاط با و پويا محيطي بهشدن  تبديل براي دانشگاهو فرهنگي،  اجتماعي

  ريزي خواهد نمود.برنامه ها در چارچوب قانون،دانشگاه و براي همه سليقه

  

  راهبردها

o هاي مديريت فرهنگي و اجتماعيساختتوسعه نظام و زير 

هاي فرهنگي و اجتماعي مورد نظر دانشگاه فرهنگي و دانشجويي راهبرد اصلي توسعه فعاليت بخش در اداري چابك نظام كارگيريهب و تقويت

  صنعتي نوشيرواني بابل است. 

 

o هاي دانشجوييها و كانون، انجمنهاتشكل توسعه 

تفريحي، ورزشي و فرهنگي دانشجويان  علمي، هنري، امور در دانشجويان فعاليت و عضويت براي بستري دانشجويي هايها و انجمنها، كانونتشكل

تواند شرايط رشد فردي و اجتماعي، تقويت روحيه نشاط، اعتماد به نفس و اميد را در جامعه ها ميهستند. توسعه كمي و كيفي هدفمند اين برنامه

 دانشگاهي فراهم آورد. 

 

o فرهنگي پوياي و بانشاط فضاي قويت و حمايت ازت  

باعث تقويت اعتماد پويا در دانشگاه،  فضاي در كنار ايجادافـزايش تجربيـات دانشجويان در فرايند يادگيري  ،زنـدگي هـايمهارت توسـعهتوجه به 

  ايشان خواهد شد.رتقاء كيفيت زندگي او ري مستمر در طول دوران زندگي يهاي يادگالقاء ارزش، اجتماعي زندگي تجربه، به نفس دانشجويان

  

          

 

  توسعه فرهنگي و اجتماعي.   7

اجتماعي،  هايمسووليت پذيرش براي سازي دانشجويانايراني، آماده- فضاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه بر مبناي بينش اسالميآرمان: 

ايران و پرورش  جمهوري اسالمي قانون اساسي هاي انقالب وتعهد به آرمان، با اعتماد به نفس باالدانشجويان  ارتقاء سبك زندگي، تربيت

 يابد. توسعه مي روحيه خالقيت و نوآوري در ميان دانشجويان، اعضاي هيات علمي و كاركنان
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  برنامه عملياتي راهبرد توسعه فرهنگي و اجتماعي. 13جدول 

  مهلت اقدام  مسوول  شاخص  ساله برنامه پنجاقدام هاي 

 برايانديشانه ايجاد فضاي مناسب و آزاد .1

  محيط فرهنگي و اجتماعي دانشگاهتقويت 

  معاونت فرهنگي  هاي آزادانديشيها و نشستتشكيل كرسي
1394  

اعضاي هاي دانشجويان و حمايت از فعاليت .2

  و اجتماعي ت علمي در حوزه فرهنگيهيا

ها و مشاركت ها و كانونها، انجمنتوسعه تشكل

  ت علميدانشجويان و اعضاي هيا

  معاونت فرهنگي
1395  

هاي تقويت ارزش برايايجاد فضاي مناسب  .3

  اياخالق حرفه

 مداري،قبر اخال تكيه با فرهنگي هايبرنامه تعداد

  دانشگاهي موفق هاينمونه رسانياطالع و تشويق

  معاونت فرهنگي
1396  

  توسعه و تأمين منابع مالي در حوزه فرهنگي .4

معاونت فرهنگي و   ميزان جذب منابع مالي

 -اداري، اجتماعي

  مالي

1395  

اندازي نظام چابك اداري در حوزه امور راه .5

  فرهنگي

معاونت فرهنگي و   سازي و بازنگري فرايندهاي فرهنگي و اجتماعيبه

 -اداري، اجتماعي

  مالي

1395  

هاي فردي و اجتماعي بهبود مهارت .6

دانشجويان و كاركنان در راستاي افزايش 

هاي توانمندي در حل مسايل و بحران

  محيطي

  معاونت فرهنگي  هاي آموزشي و فرهنگيها و برنامهتعداد دوره

1398  

و ابزارهاي نوين فرهنگي و استفاده از فناوري  .7

  آموزشي

و  معاونت فرهنگي  گيري ساالنهاندازه

معاونت اجتماعي، 

  پژوهشي

1396  

در راستاي سبك  تقويت روحيه دانشجويان .8

  زندگي سالم

  معاونت فرهنگي  هاها و مشاورهبرگزاري كارگاه
1398  

هاي تدوين برنامه تشويق و حمايت از فعاليت .9

  دانشجويي خواهران

  معاونت فرهنگي  هاتدوين و ارزيابي شاخص
  ساالنه
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  راهبرد توسعه فرهنگي و اجتماعيهاي شاخص. 14جدول 

 توسعه فرهنگي و اجتماعيراهبرد هاي شاخص هاي پايهداده

ها و نهادهاي ميزان بودجه فرهنگي دانشگاه به تفكيك زيربخش -1

 فرهنگي دانشگاه

هاي فرهنگي به تفكيك دانشجويان، كاركنان و تعداد برنامه -2

 اساتيد

هاي كننده در برنامهتعداد دانشجويان، كاركنان و اساتيد شركت -3

 فرهنگي و اجتماعي

تعداد و نرخ رشد ساالنه تعداد نهادهاي فرهنگي و اجتماعي  -4

ها، ها، نشريات، انجمنها، كانوندانشجويان شامل تشكل

 ها و ساير موارد با ذكر ناممسابقه

ودجه به تفكيك نسبت بودجه فرهنگي دانشگاه به كل ب - 7-1

  ها و نهادهاي فرهنگي دانشگاهزيربخش

هاي فرهنگي به تفكيك دانشجويان، كاركنان و تعداد برنامه - 7-2

  اساتيد

هاي كننده در برنامهنسبت دانشجويان، كاركنان و اساتيد شركت - 7-3

فرهنگي و اجتماعي به كل جمعيت دانشجويي، كاركنان و 

  اساتيد

  دانشجويان، كاركنان و اساتيدسرانه بودجه فرهنگي  - 7-4

تعداد و نرخ رشد ساالنه تعداد نهادهاي فرهنگي و اجتماعي  - 7-5

ها، ها، نشريات، انجمنها، كانوندانشجويان شامل تشكل

 ها و ساير موارد با ذكر ناممسابقه
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خدماتي براي  و امور رفاهي توسعه پردازي،پژوهش و ايدهتحصيل،  مناسب براي و آرام محيطي ايجاد ، برايصنعتي نوشيرواني بابل دانشگاه  

هاي فيزيكي و زيرساختكه توسعه  نموده است بنديو اولويت ريزيبرنامهرا  دانشگاه رساني به دانشجويان، اعضا هيات علمي و كاركنانخدمت

  سيستمي ركن اصلي در پيشبرد اين شرايط محيطي خواهد بود. 

 

  

o   توسعه و بهبود طرح جامع فضاي فيزيكي دانشگاه 

-زيبايي پژوهش، با الهام ازهاي مناسب براي حمايت از آموزش و مين زيرساختاگذاري در تو سرمايه هادانشكدههاي ساخت و بازسازي ساختمان

 يساختهاي صحيح توسعه زيرنگري و اعمال برنامهپذيرد. در اين مسير آيندهصورت مي طبيعـت و اسـتفاده از خالقيـت معمـاران برجستههـاي 

ايراني در ساخت -هاي عمراني متناسب با نيازهاي آموزشي، پژوهشي و فناورانه با رعايت هويت معماري اسالميشامل تعريف و تصويب پروژه

  . خواهد گرفتديد صورت هاي جمكان

  

o هاي فناوري اطالعاتساختتوسعه زير 

 ت.حياتي اس صنعتي نوشيرواني بابل هاي دانشگاهسازگار و قابل اطمينـان، بـراي اجـراي مـوثر فعاليتافزاري افزاري و نرمسخت بسترهاي وجود

افزارهاي فناوري سخت فراهم آوردناسـت، بـا  پژوهشيو  آموزشي هايفعاليـت يكي از اجزاي اساسي روزبه فناوريدانشگاه با درك اين نكته كه 

  دهد.قرار ميكاركنان و علمي  هياتاعضاي  دانشجويان، اطالعاتي مطلوبي را در دسترس تمامي هاي، سيسـتماطالعات

  

o گسترش خدمات و امكانات رفاهي و خدماتي  

رساني به كمتري براي خدمت  رفاهي و خدماتي هاي كشور و استانداردهاي ملي، امكاناتگاهدانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در مقايسه با ساير دانش

كاركنان و در  و اعضاي هيات علمي دانشجويان، ارزشمند دارد. دانشگاه با درك جايگاه دانشگاه در اختيار دانشجويان، اعضا هيات علمي و كاركنان

سرا و امكانات رفاهي را مهمان ها،خدماتي شامل گسترش خوابگاه و امور رفاهي ، توسعهپژوهشتحصيل،  مناسب براي و آرام محيطي ايجاد راستاي

 .ريزي نموده استبرنامه

  

  

          

 

  هاي فيزيكي و سيستميزيرساخت  .8

هاي فيزيكي و سيستمي اي براي افزايش و بهبود كمي و كيفي زيرساختراهبردهاي اصلي خود تمركز ويژهدانشگاه براي پيشبرد آرمان: 

 المللي در نظر خواهد گرفت. هاي فيزيكي و سيستمي خود در مقايسه با رقباي ملي و بينبا تكيه بر بهبود وضعيت شاخص
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  هاي فيزيكي و سيستمي. برنامه عملياتي زيرساخت15جدول 

  مهلت اقدام  مسوول  شاخص  ساله برنامه پنجهاي اقدام

فيزيكي تهيه طرح جامع توسعه فضاي  .1

  دانشگاه

، رياست دانشگاه  تصويب طرح

  طرح و برنامهدفتر 
1394  

بندي مناسب براي اجراي بندي و بودجهزمان .2

  هاي زيرساخت موجودپروژه

 ،رياست دانشگاه  تصويب برنامه

  دفتر طرح و برنامه
1394  

افزاري و هاي نرمتوسعه زيرساخت .3

  فناوري اطالعاتنوين افزاري سخت

 توسعه و ارتقامتمركز و هاي پردازش مركز ايجاد

  شبكه

 ،معاونت پژوهشي

مركز كامپيوتر و 

  انفورماتيك

1396  

ها، هاي آزمايشگاهساختتوسعه متوازن زير .4

  ها و مراكز پژوهشي كارگاه

معاونت پژوهشي و   تعداد ساليانه

  دفتر طرح و برنامه
1396  

 ،رياست دانشگاه  خدماتيسرانه اماكن رفاهي و   توسعه اماكن رفاهي و خدماتي .5

دفتر طرح و 

   ،برنامه

  معاونت دانشجويي

1398  

ريزي براي بهبود طراحي فضاي كالبدي برنامه .6

  و معماري دانشگاه

  دفتر طرح و برنامه   تصويب برنامه
1395  

 ،معاونت پژوهشي  وب سايت دانشگاه فارسي و انگليسي بروز رساني  بروز رساني وب سايت دانشگاه .7

مركز كامپيوتر و 

  انفورماتيك

  ساالنه
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  هاي فيزيكي و سيستميراهبرد زيرساختهاي شاخص. 16جدول 

 هاي فيزيكي و سيستميراهبرد زيرساختهاي شاخص هاي پايهداده

بودجه عمراني به تفكيك بودجه جاري عمراني، تعميران و  -1

 هاي بزرگنگهداري و طرح

عمراني و سرانه دانشجويي فضاها به تفكيك زيربناي فضاي  -2

آموزشي، پژوهشي و آزمايشگاهي، اداري و رفاهي، ورزشي، 

 فضاي سبز

ضريب نفوذ استفاده از اينترنت (پهناي باند براي اعضاي هيات  -3

 علمي، دانشجويان و كاركنان)

افزار و بودجه زيرساخت شبكه و فناوري اطالاعات (سخت -4

  افزار)نرم

 هاي آب، انرژي، تصفيه و فاضالب و ارتباطاتزيرساختبودجه  -5

هاي آب، انرژي، تصفيه وجود يا تدوين استانداردهاي زيرساخت -6

 و فاضالب و ارتباطات و گزارش ارزيابي عملكرد مرتبط

زيربناي فضاي عمراني دانشگاه به تفكيك آموزشي، پژوهشي و  - 8-1

  آزمايشگاهي، اداري و رفاهي، ورزشي، فضاي سبز 

انه دانشجويي فضاي عمراني دانشگاه به تفكيك آموزشي، سر - 8-2

  پژوهشي و آزمايشگاهي، اداري و رفاهي، ورزشي، فضاي سبز

بودجه عمراني به تفكيك بودجه جاري عمراني، تعميران و  - 8-3

  هاي بزرگنگهداري و طرح

ضريب نفوذ استفاده از اينترنت (پهناي باند براي اعضاي هيات  - 8-4

  كاركنان)علمي، دانشجويان و 

افزار و بودجه زيرساخت شبكه و فناوري اطالاعات (سخت - 8-5

  افزار)نرم

  هاي آب، انرژي، تصفيه و فاضالب و ارتباطاتبودجه زيرساخت - 8-6

هاي آب، انرژي، تصفيه و برآورد كيفي وضعيت زيرساخت - 8-7

 فاضالب و ارتباطات با توجه به استانداردهاي موجود
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اعضاي هيات علمي و كاركنان بوده و فاصله گرفتن از  ،هاي جمعي و گروهي مديرانهاي فعاليتتمركز در اين راهبرد بر ظرفيت  

هاي مختلف مانعي براي دانشگاه در دورههاي مختلف ها و ساليق مديريتهاي سطوح مختلف دانشگاه است. تفاوتفردمحوري در مديريت

هاي اجرايي مختلف و قانوني خود تاكيد انداز نيست. همه خانواده دانشگاه در پيگيري اين راهبرد با ساليق و برنامهپيگيري راهبرد و چشم

  دارند. 

  

o هاارزش فعاليت هاي دانشگاه براي احساس نقش هر فرد و گروه در زنجيرهفرآيندمحوري در ساختارها و برنامه 

ها و حقوق هر كدام ها، مسووليتسازي نقشفدهي فرآيندگرا سعي خواهد كرد تا به شفاريزي و سازماندانشگاه با تكيه بر الگوهاي برنامه

  هاي دانشگاه كمك كند. از اعضاي هيات علمي، كاركنان و دانشگاه در چرخه فعاليت

  

o دانشگاه سازماني ساختار اصالح و طراحي 

مدت و بلندمدت به هدر خواهد رفت. ريزي براي منابع سازمان در كوتاههاي سازماني، برنامهها و چارچوب فعاليتبدون بازبيني موقعيت

ها و راهبردهاي هاي آن است كه با بازطراحي بر مبناي آرمانچارچوب و ساختار سازماني دانشگاه يكي از منابع اصلي توسعه فعاليت

  دي مديران را براي دستيابي به اهداف باال خواهد برد. دانشگاه توانمن

  

o ها در مديريت مالي منابع توسعه فرآيندهاي شفاف مالي و استقالل دانشكده 

ها پيدا هاي كيفي و مالي در سطح دانشكدهريزيهاي كمي و كيفي خود نياز به عدم تمركز در برنامهدانشگاه در مسير توسعه فعاليت

ها آغاز شده و در نهايت به اثربخشي مديريت دانشگاه و نيز استفاده از هاي دانشكدهن مسير با استقالل گام به گام فعاليتخواهد كرد. اي

  اي و مالي هر دانشكده خواهد پرداخت.هاي توسعهظرفيت

  

o جامععملكرد  ارزيابي سيستم ستقراراو  طراحي 

نفعان درون دانشگاه با توجه اعتمادي ذيتكراري در حوزه ارزيابي و جلوگيري از حس بيءگرايانه و هاي جزدانشگاه براي پرهيز از فعاليت

  ، ساختار و سيستم طراحي شده و منسجم خواهد پرداخت.اي، به ارزيابي جامع با تكيه بر روشهاي ارزيابي جزيرهبه فعاليت

 

o نفعان دانشگاهنظرسنجي مستمر از دانشجويان و ذي  

نفعان به صورت به روز فراهم شده و ديگر نظرسنجي و ارزيابي عملكرد جامع، نظرسنجي مستمر از دانشجويان و ذي در چارچوب ارزيابي

نفعان گير نخواهد بود. اين راهبرد منجر به افزايش وفاداري دانشجويان، اعضاي هيات علمي، كاركنان و ذيفرسا و وقتكاري طاقت

  شود.دانشگاه مي

  

          

 

  ريزيبرنامه توسعه مديريت و .9

پذير با در نظر گرفتن حقوق و ريزي پويا و انعطافهاي بالقوه مديريت مشاركتي و يادگيرنده و استقرار نظام برنامهتوسعه ظرفيتآرمان: 

  نمايد. هاي فردي تمامي اعضاي دانشگاه، موفقيت در پيگيري راهبردهاي دانشگاه را تضمين ميظرفيت
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  ريزي. برنامه عملياتي راهبرد توسعه مديريت و برنامه17جدول 

  مسوول  شاخص  ساله برنامه پنجاقدام هاي 
مهلت 

  اقدام

اصالح ساختار سازماني دانشگاه و تصويب  .1

آن با تكيه بر اهداف و راهبردهاي 

  بلندمدت 

  رياست دانشگاه   مطالعات بازطراحي فرآيندها و ساختار

1394  

فرآيندي  يابيتدوين نظام هزينه .2

هاي دانشگاه و حسابداري مبتني فعاليت

  هابر فعاليت

  معاونت مالي اداري  هااستقرار سيستم حسابداري بر مبناي فعاليت

1395  

هاي توسعه سيستم اطالعات جامع فعاليت .3

  دانشگاه

رياست دانشگاه و   طراحي و استقرار سيستم

  هامعاونت
1395  

مبناي ريزي عملياتي بر تدوين نظام بودجه .4

  هااستقالل فعاليت دانشكده

  معاونت مالي اداري  طراحي و استقرار سيستم
1394  

باز طراحي حوزه نظارت و ارزيابي با تكيه  .5

بر ايجاد نظام متمركز آماري و نظرسنجي 

  دانشگاه

  رياست دانشگاه  طراحي و استقرار سيستم

1394  

ساله و عملياتي  5ريزي توسعه برنامه .6

  هاي دانشگاهفعاليتساالنه در برنامه 

رييسه  هيات  ساله 5هاي ساالنه و برنامه

دانشگاه، دفتر طرح 

معاونت و برنامه و 

  مالي اداري

  ساالنه
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  ريزيراهبرد توسعه مديريت و برنامههاي شاخص. 18جدول 

 ريزيراهبرد توسعه مديريت و برنامههاي شاخص هاي پايهداده

فرآيندهاي اداري دانشگاه و شاخص رشد فهرست و تعداد  -1

ساالنه به تفكيك مسوول فرآيند و زمان اجرا به تفكيك 

 هاها و دانشكدهمعاونت

ها يابي فرآيندهاي اداري دانشگاه به تفكيك معاونتهزينه -2

 هاو دانشكده

هاي مختلف به برنامه ارزيابي عملكرد دانشگاه در بخش -3

 يهاي مالبندي و هزينهتفكيك زمان

هاي اجرايي مستند و استاندارد شده براي تعداد روش -4

 فرآيندهاي اداري

 اي و تصويب ساختار و نمودار سازمانيبرنامه بازديد دوره -5

هاي كالن بهبود سنجي بررسي و اجراي طرحتعداد امكان -6

چون بهبود و بازمهندسي فرآيندها، ساختار اجراي شده هم

ماسيون اداري، بازطراحي ساختار، مديريت تغيير، اتو

 الكترونيكي كردن ذخاير اداري

متوسط زمان اجراي فرآيندهاي اداري دانشگاه به تفكيك  - 9-1

  هاها و دانشكدهمعاونت

ها و يابي فرآيندهاي اداري دانشگاه به تفكيك معاونتهزينه - 9-2

  هادانشكده

يافته براي فرآيندهاي ارزيابي حجم مالي و زماني تخصيص - 9-3

  عملكرد

هاي اجرايي مستند و استاندارد شده براي نسبت روش - 9-4

  فرآيندهاي اداري به كل فرآيندها

  اي و تصويب ساختار و نمودار سازمانيبازديد دوره - 9-5

چون هاي كالن بهبود ساختار اجراي شده همتعداد طرح - 9-6

بهبود و بازمهندسي فرآيندها، بازطراحي ساختار، مديريت 

 كردن ذخاير اداريتغيير، اتوماسيون اداري، الكترونيكي 
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 هايبرنامه ها و ها و توسعه حوزهبا ايجاد زيرساخت دانشگاهرود. هاي بزرگ حال حاضر در جهان به شمار ميزيست يكي از چالش محيط پايداري  

ايفاء خواهد نمود.  زيست محيط پايداري زمينه دري اثرگذار و پيشرو نقش، ايرشته بين و نوآورانه هايحلراهارايه  و نوين پژوهشي و آموزشي

  نمايد.ايجاد مي زيست محيط پايداريشرايط بهتري براي سالمت جامعه و  ،دانشگاه هايفعاليت محيطيزيست اثرات كاهشچنين، با هم

  

o دانشگاههاي آموزشي، پژوهشي و همكاري هايبرنامه يتمام در زيست محيط پايدار توسعه درنظرگيري 

 توسعهها به با ساير سازمان دانشگاهها و ارتباطات همكاري و پژوهشي آموزشي،يادگيري و  هايبرنامه تمامي دربابل  نوشيرواني صنعتي دانشگاه

روز در اين زمينه كارهاي نوآورانه و بهخود راه دانشجويان اساتيد وهاي توانمنديها و اتكاء به توسعه زيرساخت توجه داشته و با زيست محيط پايدار

  ارايه خواهد داد.

  

o زيست محيط حوزهفعال در  نهادهايبا  توسعه همكاري 

هاي توسعه پايدار و كاهش زباله و ضايعات، خصوصا در كارها و فرصتاي، راهو منطقه بيروني محيط با و تعامالت هاهمكاري گسترش با دانشگاه

سهم  چنين، با افزايش درصد ضايعات تحويلي به بازيافتخواهد داد. هم توسعههاي جديد پژوهشي مرتبط با صنايع و كشاورزي دنبال نموده و زمينه

  ايفاء نمايد. جامعـهدانشگاه و  در سـالمت و بهداشت بر مبتني فرهنگ يك پيشبردو  زيست محيط پايداريبيشتري در 

  

o كربن اكسيددي توليد كاهش و انرژي و آب مصرف كاهش  

هاي محيطي را در نظر داشته و زيرساختالمللي زيستها با استانداردهاي ملي و بينهاي جديد خود انطباق طرحساختمان تمامي در دانشگاه

برداري بهتري از آب خواهد چنين، با استفاده از منابع آبي بازيافت شده، بهرهدهد. هموري بهتر انرژي بهبود ميبراي بهرهگرمايشي و سرمايشي را 

 نمود.

  

  

  

          

 

  زيست محيط پايدار توسعه .10

هاي آموزشي و پژوهشي ممتاز و زيست از طريق ارايه برنامه دانشگاه متعهد به ايفاي نقش فعال در زمينه پايداري محيطآرمان: 

  .است هاي دانشگاهمحيطي فعاليتاي و كاهش اثرات زيستهاي نوآورانه و بين رشتهحلراه
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  . برنامه عملياتي راهبرد توسعه پايدار محيط زيست19جدول 

  مهلت اقدام  مسوول  شاخص  ساله برنامه پنجاقدام هاي 

سازي اصول توسعه پايدار در ريزي براي پيادهبرنامه  توسعه پايدار دانشگاه تشكيل شوراي عالي .1

  دانشگاه

  هيات رييسه
1394  

ها و فعاليت كليهراستايي اطمينان از هم .2

  با پايداري محيط زيستهاي دانشگاه برنامه

ها با استانداردهاي ملي و بررسي انطباق طرح

  المللي زيست محيطيبين

 ،رياست دانشگاه

 معاونت پژوهشي
1394  

و  انرژي و آب مصرف كاهشريزي براي برنامه .3

  كربن اكسيد دي گاز توليد كاهش

مصرف آب سرانه درصدي  5ارزيابي ساالنه كاهش 

 دي گاز سرانه توليد درصدي 5كاهش انرژي و  و

  كربن اكسيد

دفتر ، شوراي عالي

 ،طرح و برنامه

دفتر نظارت و 

 ارزيابي

  ساالنه

  ساالنه دفتر طرح و برنامه  درصد ضايعات تحويل به بازيافت 50  ضايعات تحويلي به بازيافت افزايش درصد .4

در  فعالهاي سازمانبا هاي توسعه همكاري .5

 فرهنگ يك پيشبردو  امور زيست محيطي

دانشگاه و  در سـالمت و بهداشت بر مبتني

  جامعـه

 ،رياست دانشگاه  هاي مشتركها و همكارينامهتعداد تفاهم

 معاونت پژوهشي
1394  

هاي مرتبط با توسعه پايدار ارايه آموزش .6

  محيط زيست و توسعه فرهنگ محيط زيست

 ،معاونت آموزشي  هاي آموزشيها و برنامهتعداد دوره

 ،معاونت پژوهشي

 معاونت فرهنگي

  ساالنه
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  راهبرد توسعه پايدار محيط زيستهاي شاخص. 20جدول 

 راهبرد توسعه پايدار محيط زيستهاي شاخص پايههاي داده

 حجم استفاده از منابع آب و انرژي و نرخ رشد ساالنه -1

 ميزان بازيافت منابع مختلف و نرخ رشد ساالنه -2

 ها و نرخ رشد ساالنهميزان توليد آالينده -3

ها و استانداردهاي مصوب و اجرايي شده تعداد دستورالعمل -4

 براي محيط زيست پايدار

  استفاده از منابع آب و انرژي و نرخ رشد ساالنهحجم  - 10-1

  ميزان بازيافت منابع مختلف و نرخ رشد ساالنه - 10-2

  ها و نرخ رشد ساالنهميزان توليد آالينده - 10-3

ها و استانداردهاي مصوب و اجرايي شده تعداد دستورالعمل - 10-4

 براي محيط زيست پايدار
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سازي راهبردهاي اصلي و توانمندساز دانشگاه طراحي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در راستاي پياده )1394-98ساله اول (برنامه عملياتي پنج  

مدت به دست نفعان دروني و بيروني آن براي يك افق كوتاهدانشگاه و ذيهاي مشترك شده است. اين برنامه عملياتي تصويري عيني از خواسته

  دهد. مي

 1394ماه خرداد مديريت ارشد دانشگاه ضمن تقدير و تشكر از تمامي فعاالن مسير تدوين اين برنامه عملياتي، نسخه نهايي اين سند را در 

نفعان داخلي و بيروني دانشگاه دانشگاه تصويب و ابالغ كرده و به اطالع تمامي ذيانداز و برنامه راهبردي زمان با تصويب و ابالغ سند چشمهم

و از ساله پنجسازي و عملياتي كردن اين برنامه در بازه رساند. اين امر حاكي از عزم راهبردي مديريت ارشد براي پيادهصنعتي نوشيرواني بابل مي

ه همگام با هيات امنا ضمانت اجرايي پيگيري اين سند را از مسير اين برنامه عملياتي در تعامل همين سال نخست برنامه دارد. مديريت ارشد دانشگا

انداز را وظيفه هاي الزم در مسير تحقق چشمساله ارايه كرده و ارزيابي و بازنگريكاركنان و دانشجويان براي يك بازه پنج ،با اعضاي هيات علمي

  داند. خود مي

به  1394تر در نخستين سال برنامه به عنوان سرفصل برنامه عملياتي سال هاي مورد نياز براي آغاز هر چه سريعداماز اين رو مهمترين اق

هاي آينده گيري راهبردهاي اصلي در سال جاري و سالچنين مهمترين توانمندسازها براي توسعه محيط شكلصورت پيوست ارايه شده است. هم

رغم ها عليهاي مرتبط قرار گيرد. مديريت ارشد دانشگاه آگاه است كه آغاز اين فعاليتسرفصل اجرايي بخش در پيوست آمده است كه بايد در

پذير نيست. ها و فعاالن دانشگاه از جمله تمامي ساختارهاي سطح ارشد دانشگاه امكانجانبه تمامي بخشبدون همكاري همه تعيين متولي مشخص،

ساله پنجن سند، خود اولين گام اجرايي براي تعهد و شروع به فعاليت در راستاي راهبردهاي دانشگاه و برنامه عملياتي از اين رو با تاييد و تصويب اي

  دارد. برمي

  

  

  تاييد و تصويب رييس هيات امنا  تاييد و تصويب رييس دانشگاه

  

  

  تعهد مديريت ارشد و مسير اجرايي ساالنه
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  1394در سال  مورد تاكيد مرتبط با راهبردهاي اصليهاي ها و اقدام. اولويت21جدول 

  متولي  1394مورد تاكيد مرتبط با راهبردهاي اصلي در سال هاي ها و اقداماولويت

  معاونت آموزشي  التحصيالن هاي جديد و بهبود محتواي دروس فعلي براي توانمندسازي فارغها، گرايشرشته توسعه .1

  معاونت آموزشي  مشاركت همه اعضاء هيات علمي در بهبود محتواي دروس .2

  معاونت آموزشي  دگيريروز و توسعه سيستم مديريت يا آموزشي هايفناوري كارگيريبه .3

  معاونت آموزشي   آموزشي فرآيندهاي حوزه معاونت ارتقاء .4

  مندي دانشجويان از دروسكيفيت يادگيري و آموزش و رضايت ارتقاء .5
  ،معاونت آموزشي

  دفتر نظارت و ارزيابي

  معاونت پژوهشي  پژوهشي هايفعاليتبهبود درآمد دانشگاه از  .6

  معاونت پژوهشي هاي اداري معاونت پژوهشيهاي پژوهشي و بازمهندسي فرايندتمركززدايي در فعاليت .7

ايجاد انگيزه در اعضاي هيات علمي و دانشجويان هاي پژوهشي براي تدوين برنامه حمايت و تشويق فعاليت .8

  مقاطع تحصيالت تكميلي 

  معاونت آموزشي

  و پژوهشي

  معاونت پژوهشي  گرنت پژوهشي دانشگاه افزايش .9

  معاونت پژوهشي  پژوهشيهاي آوري و تحليل به روز فعاليتاستقرار سيستم اطالعاتي يكپارچه براي جمع .10

  هاي پژوهشي دانشگاه سازي يافتهها و الزامات مورد نياز براي سودآوري از طريق تجارينيازسنجي زيرساخت .11
مشاور با تشخيص هيات 

  رييسه

  رياست دانشگاه  پيگيري و مشاركت در تاسيس صندوق پژوهش و فناوري دانشگاه .12

  ستقل كارآفريني و نوآوري دانشگاهايجاد مركز م .13
  ،هيات رييسه

  معاونت پژوهشي

  برگزاري رويدادهاي آموزشي و مشاركتي تخصصي كارآفريني و نوآوري  .14
  مركز كارآفريني 

  و نوآوري

  ثبت و حفاظت از مالكيت معنوي در حوزه ارتباط با صنعت دانشگاهانتقال فناوري و ايجاد دفتر  .15
  معاونت پژوهشي

  الملليريزي توسعه نام و نشان دانشگاه در سطح ملي و بينبرنامه .16
  رياست دانشگاه،

  روابط عمومي

  التحصيالن دانشگاههاي شبكه فارغاندازي و حمايت از توسعه فعاليتراه .17
   ،دانشگاهرياست 

  روابط عمومي

هاي نفعان در چارچوب برنامههاي همكاري با دانشگاه از سوي ذيهاي و جذابيتها و ظرفيتارايه توانمندي .18

  گذاريها و ميزگردهاي همكاري و سرمايهمنظم چون نمايشگاه

  معاونت پژوهشي، 

  روابط عمومي و

  المللروابط بين 
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  1394مورد تاكيد مرتبط با راهبردهاي توانمندساز در سال هاي اقدام ها و. اولويت21جدول 

  متولي  1394مورد تاكيد مرتبط با راهبردهاي توانمندساز در سال هاي ها و اقداماولويت

  اداري مالي ،معاونت آموزشي  سازي نظام ارتقا و ترفيعبازنگري و پياده .1

 معاونت اداري مالي  وضعيت خدمات بهداشت رواني و سالمتهاي خدمات رفاهي و بهبود ارتقا زيرساخت .2

  هامعاونت،  رياست دانشگاه  هاي فعال در امور خيريهنهادها و سازمان، هاي مالي خيرينهاي وقفي و كمكبراي جذب سرمايهريزي برنامه .3

بر نحوه ت موثر نظارها و بر مبناي استقالل فعاليت دانشكده ريزي عملياتيبودجهاستقرار و اجراي نظام ، طراحي .4

  يافتههاي تخصيصكرد بودجههزينه

  معاونت اداري مالي

  معاونت اداري مالي  اي و كشوري مرتبط با منابع عموميها و نهادهاي منطقهتعامل بهتر با سازمان .5

  رياست دانشگاه  طراحي و استقرار نظام مديريت عملكرد دانشگاه .6
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