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 پيشگفتار

 0911استان از سال   پنجم توسعه  استان زنجان ربای اولین بار رد نوع خود جهت تدوین ربانهم  ربانهم راهبردی توسعه
استان رقار رگفت؛ رباساس رفآیند رطاحی شده، اسناد راهبردی رد دو سطح کالن   رزیی و توسعهرد  دستور کار شورای ربانهم

 و  رزیی ربانهم  راستای  رد  مؤرث و مفید اطالعات   اراهئ  هدف  با  0941سال  از همچنین  رگدید.  تدوین    توسعه  و بخشهای
سندی راهنما ربای اپیش کلیه   اسناد اپیش و ارزشیابی بمنظور ایجاد اه، ربانهم اهی موجود مصداق سیاستگذاری مبتنی ربشواهد و

گام رهگوهن  ای، همچنین شناسایی زود اهی راهبردی توسعه اهی رد حال ارجا و ارزشیابی دستاورداهی ربانهم اه وفعالیت رپوژه هن
اه  و انجام اقدامات اصالحی مورد نیاز و رد نهایت تعیین ارزش  انحراف از اهداف و روند  پیش بینی شده ارجای ربانهم

گاه مسؤول و مشارکت  با   تدوین رگدید. کلیه اقدامات بخش  و  تأثیر آن رب روند توسعه یافتگی استان،  اه کلی ربانهم دمرییت دست
گاه اهی کار   دست پذریفته  و   و مشاوران محترم صورت تدوین ربانهم)معاونت هماهنگی ربانهم و بودهج   (    و با هدایت دبیرخاهنهم

مسؤولیت صحت   رابطه  رد این  است .  رسیده  تأیید وریایش اول هب   تلفيق، با عنوان   رد كمیته  و ربرسی  بحث  پس از
کار میاهی مندرج رد زگارش مستند هب مأخذ ثبتی و  داده  و  اطالعات گاه اهی هم گاه مسؤول و دست گاهی، رب عهده دست  باشد. یا دست

-49اسیییتان زنجیییان  آمیییوزش عیییالیبخیییش  سیییند اپییییش و ارزشییییابی ربانهم راهبیییردی توسیییعه»رو بیییا عنیییوان  زگارش  پییییش
ین ربانهم بخیش ببیور و باشد هک  رد ربانهم ششم  توسعه  استان نیز  می تواند  بعنوان یكیی از ااامیات و راهنمیا رد  تیدو می«  0941

 همچنین اپیش و ارزشیابی آن مورد بهره ربداری رقار گیرد .
گاه  اهی بخشی ربانهم تدوین  ذریبط     خاتمه  از  تالش کلیه زعزیان  رد همچنین  نماید. می  قدردانی  صميماهن    ارجایی  اهی رد  دست

کارا ازهم آید.  از  ن  ایشان بصورت  جداگاهن  تقدری  وتشكر بعمل میاندیشی و  معاضدت  مشاوران محترم  تدوین  ربانهم و  هم
کاران  اهی بخشی،  رد  تدوین اسناد  و راهبری ربانهم  و مساعی مضاعف هماهنگی ربانهم و بودهج   نیز   بخارط همت   معاونت هم

 رگدد.  سپاسگزاری می
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 3  كلیات و مرور سند راهبردی توسعه بخش آموزش عالی فصل اول:

 

 مقدمه -1-1

زیر  عناوین، آموزش عالیدر این فصل به منظور آشنایی با كلیات و ساختار برنامه توسعه بخش 

 .مورد بحث قرار گرفته اند

تجزیه ، آموزش عالیكلیات سند توسعه بخش ، آموزش عالیتجزیه و تحلیل وضعیت موجود بخش 

 .ژه های كلیدیمدل شناختی برنامه و تعریف وا، و تحلیل ذینفعان و گروههای هدف برنامه

 

 وتحليل وضع موجود بخش آموزش عالي تجزيه -1-2

 96وْ 09تا َ 99ْ و 99كشور بین َ شمالغرب منطقه در كیلومترمربع 33069 وسعت با استان زنجان 

 میانگین.  دارد قرار النهار گرینویچ از نصف شرقی طول 94وْ 36تاَ 96وْ 01َ از خط استوا و عرض شمالی

، شرقی آذربایجان های استان به شمال از زنجان استان .دریاست متر از سطح 0911 از بیش آن ارتفاع

 غرب و از و قزوین همدان استانهای به از جنوب، قزوین و گیالن های استان به شرق از، اردبیل و گیالن

گزارشگر های بعدی نیز  سده تاریخ زنجان در .باشد و كردستان محدود می غربی آذربایجان های به استان

 .است اجتماعی و مذهبی بسیاری بوده، این استان شاهد رویدادهای سیاسی. حوادث مختلف سیاسی است

اقتصادی و اجتماعی برای مردم این  ،آوردی جز نامالیمات فرهنگی هرچند برخی از این رویدادها ره

است و اكثریت قریب به  هاما هرگز فرهنگ و مدنیت استعماری در این شهر نفوذ نكرد ؛ است استان نداشته

این منطقه زادگاه . است  همچنان در حفظ شعائر مذهبی و سنتی خود پابرجا و استوار مانده، اتفاق مردم

است كه مایه فخر فرهنگ ایران زمین   الدین سهروردی و علمای نامی دیگری بوده بزرگانی چون شهاب

 . هستند

ای تشكیل  است كه از دو منطقه كوهستانی و جلگه استان كشور همسایه 6 این استان به تنهایی با

مناطق كوهستانی این استان اغلب دارای قله مرتفعی هستند كه دارای دو نوع آب وهوای . است یافته

شرایط جغرافیایی مشتمل برتنوع آب و هوایی با . باشد مرطوب می كوهستانی و آب وهوای گرم و نیمه

خاك این استان را به یک منطقه مناسب كشاورزی فراهم آورده برخورداری از منابع آب و حاصلخیزی 

در . آید است و در حال حاضر زنجان یكی از قطبهای كشاورزی و دامداری غرب كشور به حساب می

به ویژه آنكه به دلیل همجواری و نزدیكی  ؛بخش صنعت و معدن نیز استان زنجان موقعیت ممتازی دارد

 . شود به روز با توسعه و گسترش واحدهای صنعتی مواجه می روز به پایتخت و استانهای همجوار



 0941-49سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش آموزش عالی استان زنجان   4

 93، بخش 06، شهرستان 3 دارای (0949) كشوری تقسیمات آخرین استان زنجان براساس

جمعیت ، 0941آبان ، براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسكن . باشد می شهر 30 و دهستان

متوسط  0939با سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال  نفر بوده كه در مقایسه 0109699استان برابر 

 درصد بوده است. 19/0رشد ساالنه جمعیت معادل 

 درصد در نقاط روستایی ساكن بوده اند.  9/96درصد در نقاط شهری و  9/63، از این تعداد جمعیت

بوده شهر زنجان ، تنها شهر باالی یكصد هزار نفر جمعیت شهر و 04استان دارای  0941در سال 

 است.

اند.  درصد متولدین دختر بوده 9/93والدت ثبت شده است كه  03316حدود  ،0941در سال 

طالق به ثبت رسیده است كه نسبت به سال گذشته به  0613ازدواج و  09199همچنین در این سال 

 ش داشته است.یدرصد افزا 3/9و  9/9ترتیب 

در سال تحصیلی ، ریزی آموزش عالی مهبر اساس آماركشوری موجود در مؤسسه پژوهش و برنا

 9994690بالغ بر ، ها و مراكز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی تعداد كل دانشجویان دانشگاه 33-0936

درصد( در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی دولتی و تعداد  9/99نفر ) 0639944، نفر بوده كه از این تعداد

 اند.  ا و مراكز آموزش عالی غیر دولتی به تحصیل اشتغال داشتهدرصد( در دانشگاهه 6/96نفر) 0969393

در سالهای اخیر از نظر تعداد ، استان زنجان با داشتن مراكز دانشگاهی و آموزش عالی متعدد

سیری صعودی را تجربه كرده است. تعداد دانشجویان استان در سال ، دانشجویان شاغل به تحصیل

های غیر دولتی  درصد مربوط به دانشگاه 96نفر بوده كه از این تعداد  60393برابر با  0934-41تحصیلی 

در ، است. همانگونه كه در نمودار زیر مشاهده می شود های دولتی بوده درصد مربوط به دانشگاه 99و 

 است.  درصد رشد داشته 6/09تعداد دانشجویان استان بطور متوسط ساالنه حدود ، طول دوره مورد بررسی

 

  



 5  كلیات و مرور سند راهبردی توسعه بخش آموزش عالی فصل اول:

 

 های تحصيلي های استان زنجان در سال تعداد دانشجويان دانشگاه -1-2-1جدول 

  1850-09تا  58-1851

ف
دي

ر
 

 1850-09 1855-50 1858-55 1858-58 1858-58 1851-58 عنوان واحد دانشگاهي

 3994 3093 6399 6991 6993 9641 دانشگاه زنجان 0

3 
تحصیالت تكمیلی علوم 

 پایه
913 933 960 909 996 946 

 0499 0699 0630 0969 0369 0019 علوم پزشكی 9

 03093 06669 09149 4139 9409 9199 پیام نور 9

 09343 03394 03939 00360 01643 01611 آزاد اسالمی زنجان 9

 01339 4693 01996 01363 01930 4093 آزاد اسالمی واحد ابهر 6

6 
سایر دانشگاه های آزاد 

 اسالمی
994 430 0166 0666 3939 9116 

 6139 9939 9969 3906 366 301 كاربردی -علمی 3

4 
دانشگاه های غیر دولتی و 

 غیر انتفاعی
0136 0909 3936 9939 9636 9394 

01 
آموزشكده فنی و حرفه ای 

 زنجان
3199 3901 3909 3993 3900 3161 

09 
تربیت معلم شهید بهشتی 

 زنجان
- - - - 393 393 

 60393 69391 96416 93946 94999 99939 جمع

 های استان  مأخذ: دانشگاه

در سال تحصیلی ، ریزی آموزش عالی بر اساس آماركشوری موجود در مؤسسه پژوهش و برنامه

 9994690بالغ بر ، ها و مراكز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی تعداد كل دانشجویان دانشگاه 33-0936

درصد( در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی دولتی و تعداد  9/99نفر ) 0639944، نفر بوده كه از این تعداد

اند و  درصد( در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی غیر دولتی به تحصیل اشتغال داشته 6/96نفر) 0969393

روند رو به رشد  0936-33تا سال تحصیلی  0939-36سهم استان از دانشجویان كشور از سال تحصیلی 
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درصد افزایش یافته است. استان زنجان در مقایسه با سایر  66/0درصد به  61/0بطوری كه از  داشته؛

 باشد.  باالتر می، را دارد كه در مقایسه با سهم جمعیتی 04استان كشور( رتبه  91استانها )

 

 استان زنجانآموزش عالي كليات سند برنامه راهبردی توسعه بخش  -1-8

 توسعه آموزش عالي استان زنجانانداز  چشم -1 -1-8 

استان ، در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران، با توكل به خداوند متعال

در ارتباط با آموزش عالی به استانی پیشرو و الگویی مناسب برای توسعه سایر  0949زنجان در افق سال 

گوی سبقت از بسیاری ، لیدی توسعه در این بخشی كها شاخصتبدیل خواهد گردید و به گواه  ها استان

سخت كوشی و اراده ، فرهنگی، ی اصیل اسالمیها بر ارزشی دیگر را خواهد ربود. با اتكا ها استاناز 

از  0949آموزش عالی استان زنجان تا سال ، خالقیت و تدبیر مسؤوالن امرو مردم نجیب و شریف استان 

استان اول و از نظر تعداد دانشجویان تحصیالت تكمیلی جزو  06لحاظ شاخص تعداد كل دانشجو جزو 

شاخص اصلی توسعه آموزش عالی )شرح موارد در بخش بعدی( دور  9استان اول خواهد بود و ارتقای  01

 نمای مورد انتظار توسعه بخش در پایان برنامه پنجم خواهد بود. 

 

 ی كليدی توسعه آموزش عالي استان زنجانها شاخص -2 -1-8

های كلیدی توسعه بر اساس  اهداف كالن توسعه بخش آموزش عالی استان زنجان در قالب شاخص

 :باشد یمبینی در سال پایانی برنامه به شرح جدول ذیل  وضعیت موجود شاخص در سال پایه و پیش

 

 ی كليدیها شاخصاهداف توسعه بخش آموزش عالي در قالب  -1 -2-8-1جدول 

 توسعهشاخص های كليدی  رديف

واحد 

اندازه 

 گيری

 وضعيت سال پايه
پيش بيني سال 

 مقدار سال 1801

 009911 60393 0934-41 نفر تعداد دانشجویان استان 0

 3311 0993 0934-41 نفر تعداد اعضای هیأت علمی استان 3

 9391 0146 0934-41 تعداد تعداد مقاالت پژوهشی استان 9

 09011 9669 0934-41 نفر تكمیلی استانتعداد دانشجویان تحصیالت  9

 3311 933 0934-41 تعداد تعداد طرح های تحقیقاتی استان 9
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 های توسعه آموزش عالي استان زنجان و پروژه ها طرح، ها برنامهراهبردها،  -8 -1-8

 شده تشكیل پروژه 944 و طرح 96، برنامه 06راهبرد،  9 از آموزش عالیبرنامه توسعه بخش  

 . است

به تفكیک موضوعات  آموزش عالیعه بخش ـبرای توس موردنظرراهبردهای  زیردول ـدر ج

كه دو رقم  شده  دادهی اختصاص رقم ارـچهراتژیک آورده شده است. به هر راهبرد یک كد شناسایی ـاست

 ددر سن شده ینیب شیپی ها برنامه .باشد یماول آن بیانگر كد بخش و دو رقم بعدی بیانگر شماره راهبرد 

 زیرول اهای ذیل هركدام به شرح جد و پروژه ها طرحو تعداد  آموزش عالیبرنامه راهبردی توسعه 

 :باشند یم

 

استان زنجان بر اساس موضوعات  آموزش عاليراهبردهای توسعه بخش  -1-8-8-1جدول 

 شده استراتژيک شناسايي

 راهبردها كد موضوع استراتژيک رديف

 توسعه كمی و كیفی آموزش عالی استان 0310 استان توسعه در آموزش عالی 0

3 
پژوهش و فناوری در مراكز آموزش 

 عالی استان
0313 

توسعه كمی و كیفی پژوهش و فناوری در 
 آموزش عالی استان

 آموزش عالی و توسعه استان 9
0319 

افزایش ارتباط مراكز آموزش عالی استان با 
 بخش های تولیدی و خدماتی استان

 مشاركت مراكز آموزش عالی و نظام اداری استان 0319
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استان زنجان بر اساس  آموزش عاليبرنامه ها و طرح های توسعه بخش  -2 -8-8-1 جدول

 شده طراحي  راهبردهای

 طرح برنامه راهبرد

توسعه كمی و 
كیفی آموزش عالی 

 استان

بهبود شاخص های مربوط 
 به اساتید

 تمام وقتجذب اعضای هیأت علمی 

 اصالح هرم اعضای هیات علمی

بهبود شاخص های مربوط 
 به دانشجویان

 افزایش ظرفیت تعداد دانشجویان تحصیالت تكمیلی

 افزایش سرانه مطالعه درسی دانشجویان

 های دانشجویی ها و كارگاه برگزاری همایش

افزایش میزان دانشجویان شركت كننده در طرح های 
 پژوهشی)كلیه سطوح(

 غنی سازی محتوای آموزشی

 المللی شركت در همایش های علمی بین

 برگزاری دوره های فوق برنامه تخصصی برای دانشجویان

بهبود شاخص های 
 تكنولوژی آموزشی

 افزایش حجم دسترسی به اینترنت

 افزایش سرانه رایانه

 استفاده از روش های نوین آموزشی

بهبود شاخص های فضای 
 آموزشی و كمک آموزشی

 تكمیل فضای آموزشی و كمک آموزشی نیمه تمام

 احداث فضای آموزشی و كمک آموزشی

 خرید تجهیزات و ماشین آالت

 استاندارد سازی فضای خوابگاهی

 استاندارد سازی فضای ورزشی و فرهنگی

توسعه واحدهای دانشگاهی 
 استان

 واحدهای دانشگاهی جدیدنیاز سنجی 

ایجاد رشته های جدید 
 دانشگاه های استان

 اخذ مجوز برای ایجاد رشته های جدید و میان رشته ای

 جذب دانشجو برای رشته های جدید

توسعه كمی و كیفی 
پژوهش و رشد 

فناوری در مراكز 
 آموزش عالی استان

افزایش كمی طرح های 
تحقیقاتی و مقاالت 

دانشگاه های پژوهشی 
 استان

 های استان افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی دانشگاه

 های استان افزایش تعداد مقاالت پژوهشی دانشگاه

افزایش اعتبارات پژوهشی 
 دانشگاه ها

 ها افزایش اعتبارات پژوهشی دانشگاه
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استان زنجان بر اساس  آموزش عاليبرنامه ها و طرح های توسعه بخش  -2 -8-8-1 جدول

 )دنباله( شده طراحي  راهبردهای

 طرح برنامه راهبرد

توسعه كمی و كیفی 
پژوهش و رشد 

فناوری در مراكز 
 آموزش عالی استان

ارتقاء كیفیت امور پژوهشی 
 دانشگاه های استان

 افزایش سطح كیفیت مقاالت پژوهشی

 ثبت اختراعات و اكتشافات

 های استان پژوهشی دانشگاهافزایش تعداد مجالت 

 افزایش اشتراك در منابع علمی

 المللی مشاركت در پروژه های پژوهشی بین

افزایش تعداد و سطح 
كیفیت آزمایشگاه های 

تخصصی و مراكز تحقیقاتی 
های دانشگاه  و پژوهشكده

 های استان

 ایجاد آزمایشگاه ها و كارگاه های جدید در دانشگاه های استان

 تكمیل و استاندارد سازی آزمایشگاه های موجود

افزایش تعداد مراكز تحقبقاتی و پژوهشكده های دانشگاه های 
 استان

افزایش تعداد برگزاری 
همایش ها و كارگاه های 
علمی ملی و بین المللی 
معتبر در دانشگاه های 

 استان

المللی معتبر در  برگزاری همایش های علمی ملی و بین
 های استان دانشگاه

های علمی ملی و بین المللی معتبر  افزایش تعداد برگزاری كارگاه
 های استان دردانشگاه

 از حمایت و استقرار
 پارك در فناوری واحدهای

 رشد مراكز و وفناوری علم
 استان

 رشد پیش های دوره در فناوری واحدهای استقرار

 رشد های دوره در فناوری واحدهای استقرار

 رشد فرا های دوره در فناوری واحدهای استقرار

 فناور واحدهای خروج و استقالل

 و كهاپار، رشد مراكز شیافزا

 پژوهشی فضاهای

 بنیان دانش های شركت تاسیس

 بنیان دانش های شركت و فناور واحدهای به تسهیالت اعطای

 پژوهشی فضاهای و ها پارك، رشد مراكز احداث

 ...(و پاركها، رشد مراكز) فناوری فضاهای تكمیل و احداث
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استان زنجان بر اساس  آموزش عاليبرنامه ها و طرح های توسعه بخش  -2 -8-8-1 جدول

 )دنباله( شده طراحي  راهبردهای

 طرح برنامه راهبرد

 ارتباط شیافزا
 یعال آموزش مراكز

 بخش با استان
 و یدیتول یها

 استان یخدمات

 یپژوهش روابط سطح ارتقاء
 و استان یها دانشگاه انیم

 و یكشاورز، صنعت جامعه
 استان خدمات

 یها بخش با استان یعال آموزش مراكز نیب نامه تفاهم عقد
 صنعت

 یها بخش با استان یعال آموزش مراكز نیب نامه تفاهم عقد
 خدمات و یكشاورز

 استان صنعت بخش در یپژوهش یها طرح انجام

 استان خدمات و یكشاورز بخش در یپژوهش یها طرح انجام

 مراكز مشاركت
 و یعال آموزش

 استان یادار نظام

 یاجرا در ها دانشگاه سهم
 دستگاه یپژوهش یها طرح

 استان اجرائی یها

 یها دستگاه با شده قرارداد عقد یا مشاوره و یپژوهش یها طرح
 استان اجرائی

 ها دانشگاه مشاركت ارتقاء
 یریگ میتصم مراكز در

 استان

 یها دانشگاه مشاركت با استان یتخصص یها گروه كار تیتقو
 استان

 

يي هدف برنامه توسعه آموزش عالي استان ها گروهوتحليل ذينفعان و  تجزيه -1-1

 زنجان

 :1ذينفعان كليدی برنامه -1-1-1

 . باشند یمتوسعه آموزش عالی به شرح ذیل ذینفعان كلیدی برنامه 

 وزارت آموزش عالی -

 ها و مراكز آموزش عالی استان دانشگاه -

 مجمع نمایندگان مجلس در استان -

 استانداری زنجان -

 اداره كل آموزش و پرورش استان  -

 اداره كل جهاد كشاورزی استان -

                                                           
بخش هایی هستند كه از فرآیند اجرای برنامه توسعه  تشكل، نهادها، ها سازمان، ها گروه، منظور از ذینفعان كلیه افراد -1

 .گذارند پذیرند یا بر آن اثر می اثر می آنها مستقیماً و نتایجآموزش عالی 
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 اداره كل صنایع ومعادن استان -

 مراكز آموزش عالی غیر انتفاعی استان -

 ری آو های علم و فن مراكز تحقیقاتی و شهرك -

 مراكز فرهنگی و پرورشی  -

 

 1فی هدها گروهوتحليل  تجزيه -1-1-2

 .باشند یمبه شرح زیر  آموزش عالیی جمعیتی هدف برنامه توسعه ها رگروهیز

 داوطلبین ورود به دوره های آموزش عالی  -

 های استان  دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه -

 فارغ التحصیالن دانشگاهی  -

 پژوهشگرانمحققین و  -

 ای دانشگاه  پژوهشی و مشاوره، متقاضی خدمات آموزشی اجرائیهای  دستگاه -

 ای دانشگاه پژوهشی و مشاوره، مراكز صنعتی متقاضی خدمات آموزشی -

 ای دانشگاه پژوهشی و مشاوره، مراكزكشاورزی و خدماتی متقاضی خدمات آموزشی -

                                                           
برای ارائه خدمات  بخش آموزش عالی های اصلی برنامه توسعه راهبردها و برنامه، های جمعیتی كه اهداف كلیه زیرگروه -0
. ای شاخصهای توسعهنظر م رود دریافت خدمات موردنظر تغییراتی در وضعیت آنان از آنها متمركزشده است و انتظار می بر

 ایجاد نماید.
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 زنجانمدل شناختي برنامه توسعه آموزش عالي استان  -1-8

 

 مدل شناختي برنامه راهبردی توسعه بخش آموزش عالي استان زنجان -1-8-1نمودار 

(01-1809) 
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 13  دوم: سند پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش آموزش عالیفصل 

 

 

 
 فصل دوم 

 سند اپیش و ارزشیابی ربانهم توسعه بخش آموزش عالی
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 15  دوم: سند پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش آموزش عالیفصل 

 

 مقدمه  -2-1

 فراهم ساختن اطالعات توصیفی و بدست آوردن و، یند تعیین كردنآفر ارزشیابی عبارت است از

خدمت به ، گیری  هدایت تصمیم به منظور ،نتایج اجرا و، طرح، مطلوبیت هدفها مورد ارزش و قضاوتی در

 بررسی. پدیده های مورد درك بیشتر از منظور پاسخگویی به نیازها و

خواهد در آن  ای كه می یک برنامه یعنی در ؛تواند خیلی گسترده باشد میدان عمل ارزشیابی می 

هدف اساسی ارزشیابی تولید  یند و برونداد را ارزیابی كرد.آفر، درونداد، توان زمینه می ،تغییرات ایجاد شود

اطالعاتی است كه مورد استفاده تصمیم گیرندگان قرار گیرد. اگر این اطالعات قابل استفاده نباشد ویا 

 موفق دانست.نا  باید ارزشیابی را ،استفاده قرار نگیرد مورد

 )موقعیت یا هر نظام دارای چهار عامل بافت. د داردها كاربر نظام ها و  در سیستم ی سیپالگو

باشد. برونداد  می product)بازده یا برونداد(  وردهآفر،  processیندآفر،  inputدرونداد،  contextزمینه(

 نشان داد.   outcomeی یا پیامد یتوان به دو صورت برونداد واسطه ای و برونداد نها را می

شود كه در مدل تغییر یافتۀ  نشان داده می CIPP ای آن كلمه مخفف مفاهیم هسته الگوی سیپ با

 اند. تعمیم داده CIPPO را به الگوی سیپو آن آن عامل برونداد را به دو صورت ذكر شده در نظر گرفته و

های تكوینی و پایانی  شیابیزهدایت ار ی ویفراگیر برای راهنما وسیع و ،كامل چارچوب یک مدل این

باشد. در تحقیقات  نظامها می سیستمها و ،سازمانها ،سساتؤم ،تولیدات ،كاركنان و افراد ،ها برنامه ،طرحها از

در موارد  و دارد ای گسترده عمل میدان شود. می بسته بكار مدت كوتاه و بلندمدت های دوره در كوچک و بزرگ

  باشد. دارای كاربرد می ... های پرسنل و بررسی سیستم نقل و ایمنی حمل و، آموزش چون یـگوناگون

اثبات چیزی  عزم اصلی مدل استدالل و مقصود وباشد.  می تمركز مدل سیپ روی اصالح وبهبود

 گیران و دار برای كمک به تصمیم هدف مدل سیپ فعالیتی جهت. بهبود آن است  بلكه اصالح و ؛نیست

همچنین . باشد در حال انجام می تقویت و یا اصالح برنامۀ، برانگیختن تالشها برای تحكیم ذینفعان و

 وقت و، منابع گیرد و فعالیتهایی كه برای اهداف غیر ضروری انجام می كند به توقف تالشها و كمک می

 كند. مناسب آزاد می شایسته و، بودجه را برای اقدامات مهم

محیط  ،ابتدا وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، كمک این الگو بطور كلی برای ارزیابی یک نظام با

روشهای  سپس راهبردهای برنامه و .تا كیفیت هدفهای آن مشخص شود شود زمینه آن سنجیده می و

سپس دربارۀ چگونگی اجرای فعالیتها . گیرد راهبردها جهت تحقق هدفها مورد قضاوت قرار می اجرائی

ایت ـدر نه و هستنده اندازه در دستیابی به هدفها مؤثر ـچ فعالیتها تا مشخص شود تا شود یـقضاوت م
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تا چه اندازه در جهت  اجرائیهای  طرح ها و مشخص شود كه برنامه شود تا بروندادهای نظام ارزیابی می

 .اند اثربخشی داشته ثر بوده وؤبرآوردن هدفها م

از این مدل به منظور تدوین سند پایش و ارزشیابی برنامه های ،  با توجه به جامعیت مدل سیپ

 ستفاده گردید.راهبردی توسعه ا

 

اهداف نهايي سند پايش و ارزشيابي برنامه راهبردی توسعه آموزش عالي  -2-2

 استان زنجان

 برنامه توسعه بخش آموزش عالی عبارت است از: اهداف نهایی از سند پایش و ارزشیابی

های در حال اجرا و ارزشیابی  ها و فعالیت ایجاد سندی راهنما برای پایش كلیه پروژه  -

 ؛ برنامه راهبردی توسعه آموزش عالی استان دستاوردهای

منظور اخذ  گذاران به منظور كمک به برنامه ریزان و سیاست ارائه اطالعات مفید و مؤثر به  -

 ؛تر و مبتنی بر شواهد تصمیمات صحیح

شده اجرای برنامه  بینی اسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پیشكشف و شن -

 ؛منظور انجام اقدامات اصالحی به

 .یافتگی استان زنجان تعیین ارزش كلی برنامه و تأثیر آن بر روند توسعه -

 

اهداف اختصاصي سند پايش و ارزشيابي برنامه راهبردی توسعه آموزش عالي  -2-8

 استان زنجان

اهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه توسعه آموزش عالی ، راستای تحقق اهداف فوقدر 

 :باشند یمبه شرح زیر  ناستان زنجا

 ؛نیازهای پایه آموزش عالی در استان زنجان تعیین و ارزیابی -

های كلیدی برنامه توسعه آموزش عالی استان  تعیین میزان تطابق اهداف كالن و شاخص -

 ؛پاسخ به نیازهای پایه آموزش عالی استانزنجان در 

 های برنامه با مقایسه در زنجان آموزش عالی استان توسعه برنامه های قوت و ضعف تعیین -

 ؛ها استان و سایر استان قبلی
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 نیازهای به پاسخ در زنجان آموزش عالی استان توسعه برنامه تعیین میزان كفایت راهبردهای -

 ؛خدمات به آنان دسترسی میزان و هدف گروه

 شده در برنامه توسعه بینی های پیش ها و پروژه طرح، ها تعیین وضعیت و روند تحقق برنامه -

 ؛شده با توجه به منابع فراهم زنجان استان آموزش عالی

 ؛زنجان آموزش عالی استان های كلیدی برنامه توسعه تعیین میزان تحقق شاخص -

میزان فراهم بودن  بر اساس زنجان الی استانآموزش ع های برنامه توسعه ارزیابی خروجی -

(Availability) ،( دسترسیAccessibility) ،میزان رضایت، شده كمیت و كیفیت خدمات ارائه ،

 .وری و پایداری بهره، (Cost -efficiencyآیی ) هزینه كار

 

 راهنمای ارزشيابي االتوؤس -2-1

، ارزشیابی فرایندهای برنامه، ارزشیابی نهاده، ارزشیابی در چهار قمست ارزشیابی زمینه االتوسؤ

 ارزشیابی میزان بهره مندی گروههای هدف برنامه و ارزشیابی میزان اثربخشی برنامه تنظیم شده است.

 ارزشيابي زمينه االتوؤس -2-1-1

 اند؟ وتحلیل شده خوبی شناسایی و تجزیه به های هدف برنامه )تركیب كمی و كیفی( آیا گروه -

نیازهای بخش آموزش عالی استان زنجان در برنامه راهبردی توسعه بخش آموزش عالی آیا  -

 شده است؟ خوبی دیده به

اهداف و رویكردهای برنامه توسعه بخش آموزش عالی تا چه اندازه با نیازها و امكانات بالقوه  -

 موجود متناسب است؟

شده بخش آموزش عالی  اختهبا نیازهای شن آیا اهداف كالن برنامه توسعه بخش آموزش عالی -

 باشد؟ در جامعه متناسب می

خوبی  هایی هدف( به )تركیب كمی و كیفی گروه آیا نیازهای آینده بخش آموزش عالی استان -

 اند؟ شده بینی پیش

 های برنامه ارزشيابي نهاده االتوؤس -2-1-2

 ؟باشند مناسب می شده برای بخش آموزش عالی آیا موضوعات استراتژیک شناسایی -

های  سیاست بخش آموزش عالی استان در ارتباط با توسعه برنامه عملیاتی های برنامه و راهبردها -

 كالن ملی همسو و هماهنگ هستند؟
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های  بخش آموزش عالی استان در مقایسه با برنامه توسعه برنامه عملیاتی های برنامه و راهبردها  -

 دار است؟رهایی برخو قوتاز چه ضعف و ، ها قبلی / برنامه سایر استان

به نیازهای  گویی پاسخ در الزم كفایت عالی آموزش بخش توسعه برای شده طراحی راهبردهای آیا -

 دارند؟ شده را مشخص

راهبردهای برنامه توسعه بخش آموزش  با متناسب شده  طراحی های پروژه و ها طرح ،ها آیا برنامه -

 باشند؟ می عالی

كـافی   های توسـعه بخـش آمـوزش عـالی     برای اجرای برنامه، شده فراهمآیا بودجه موردنیاز /  -

 ؟باشد می

 ارزشيابي فرآيندهای برنامه -2-1-8

 اند؟ شده اجراشده های برنامه توسعه بخش آموزش عالی در چهارچوب زمانی تعیین آیا پروژه -

 اند؟ اجراشده شده های برنامه توسعه بخش آموزش عالی در حجم تعیین آیا پروژه -

های برنامه توسعه بخش آموزش عالی كیفیت و استانداردهای الزم رعایـت   آیا در اجرای پروژه -

 اند؟ شده

به حد كافی و متناسـب بـا نیازهـا     آیا نیروی انسانی موردنیاز برنامه توسعه بخش آموزش عالی -

 شود؟ تأمین می

شایسـتگی كـافی   آیا نیروی انسانی موردنیاز برنامه توسعه بخـش آمـوزش عـالی از كفایـت و      -

 باشند؟ برخوردار می

 ی هدف برنامهها گروهی مند بهرهارزشيابي ميزان  -2-1-1

است )وجود امكان  شده فراهمی هدف ها گروهدر برنامه برای تمامی  شده ینیب شیپآیا خدمات  -

 ؟(فی هدها گروهاستفاده از خدمات توسط 

 ؟(ت)میزان استفاده از خدما اند داشتهی هدف دسترسی كافی به خدمات ها گروهآیا  -

 ؟باشد یم قبول قابلدر حد  شده ارائهآیا كمیت و كیفیت خدمات  -

، شده ارائه/  شده فراهمخدمات  فیك و كم ازی هدف و ذینفعان كلیدی ها گروهمیزان رضایت  -

 ؟چقدر است

 ؟است صرفه به مقرونیی آ كار –ازنظر هزینه ، شده ارائه/  شده فراهمخدمات  ایآ -
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  برنامه اثربخشي زانيم يابيارزش -2-1-8

در قالب شاخصهای كلیدی بخشی )شاخصهای  آموزش عالی اجرای برنامه توسعه بخش -

فرهنگی جامعه در بلند مدت داشته ، اجتماعی، اثربخشی ( چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی

 است؟

 میزان پایداری این تاثیرات چگونه است؟ -

در گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی )در  آموزش عالیمیزان موفقیت برنامه توسعه بخش  -

 قالب شاخصهای فراهمی و دسترسی ( چگونه است؟ 

 چگونه است ؟ آموزش عالیبرنامه توسعه بخش  اثربخشی -هزینه  -

 ت؟عوارض و پیامدهای ناخواسته و منفی داشته اس آموزش عالیبرنامه توسعه بخش  آیا اجرای -

 

 راهبردهای پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش آموزش عالي استان زنجان -2-8

 ؛آوری داده ابزارهای منظم و یكنواخت جمع ایجاد و توسعه -

اری و گذ طراحی سیستم جریان داده از نقطه ارائه خدمت به مراكز و سطوح باالتر سیاست -

 ؛ریزی برنامه

 ؛های همكار ها بین دستگاه یتمسؤولها و  نقش، های جریان اطالعات هماهنگ كردن كانال -

صورت  كارهای اصالحی در اجرا و هماهنگی با مدیران برای ایجاد حال در های فعالیت پیگیری -

 ؛لزوم

 و  تجزیه فرآوری و، مقایسه، گردآوری منظور  طراحی فرآیندهای شفاف پایش و ارزشیابی به -

 ؛ها داده مند و تفسیر تحلیل نظام

مرتبط ، كامل بودن، پایایی، روایی از اطمینان برای اطالعات كیفیت كنترل مكانیسم یک توسعه -

 ؛روز بودن اطالعات و به

 زنجان استان عالی آموزش بخش توسعه برنامه اجرای روند بر نظارتی ساختارهای تقویت و ایجاد -

منظور  زنجان بهآموزش عالی استان  بخش توسعه برنامه اصلی متصدیان و مجریان توانمندسازی -

 ؛های پایش و ارزشیابی هدایت و اجرای برنامه، طراحی

 ؛اصلی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی های تعریف فهرستی از شاخص -

 ؛تحقق اهداف برنامه اصلی ارزشیابی های تعریف فهرستی از شاخص -
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 ؛یک از ذینفعان در برنامه سازی نقش هر شفاف -

 ؛برای مشاركت در پایش و ارزشیابی برنامه كای برنامهتقویت ظرفیت تمامی شر -

های مطالعاتی ارزشیابی برنامه توسعه بخش آموزش عالی  طرح تهیه فهرست و مشخصات -

 ؛های پژوهشی مرتبط استان زنجان و اعالم اولویت

، مابین ذینفعان كلیدی، آمده از اجرای برنامه دست تشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات كلیدی به -

 .های حقیقی و حقوقی و عامه مردم شخصیت

 

 دامنه شمول سند پايش و ارزشيابي -2-8

ی مرتبط با سند توسعه بخش آموزش عالی ها تیفعالتمام ، محدوده شمول برنامه پایش و ارزشیابی

ی اصلی متولی بخش آموزش ها دستگاهیی كه توسط ها تیفعالو  ها پروژهتمام  لذا باشد؛ یماستان زنجان 

های همكار در ارتباط با به اجرا گذاردن سند توسعه بخش آموزش عالی استان  عالی و سایر دستگاه

 .رندیگ یمدر حیطه این برنامه پایش و ارزشیابی قرار  ،ردیگ یمصورت 

 

 ی مورد انتظار از اجرای برنامه پايش و ارزشيابيها يخروج -2-8

 ؛ای و باكیفیت باال توسط سطوح نظارتی و اجرایی برنامه دورهمنظم  یها گزارش -

 ؛پایش و ارزشیابی و پاسخگویی تعهد به فرهنگ -

 ؛ها داده چنین پایگاه جامع به وجود آمدن یک نظام حفظ و نگهداری و هم -

هایی كه تبدیل به  كارگیری داده به وجود آمدن یک طرح راهبردی برای نحوه انتشار و به -

 ؛اند شدهاطالعات 

چنین اطالعات مابین ذینفعان در سطوح مختلف اجرای ها و هم جریان و چرخش مناسب داده -

 ،واحدهای زیر مجموعهخورهای منظم و مفید به  برنامه و ارائه باز

 .ها و ارزشیابی سیستماتیک برنامه وجود طرحی برای انجام پژوهش -

 

 ی كليدی پايش و ارزشيابي ها واژهتعريف  -2-5

ی هدف برنامه راهبردی قبل از اعمال ها گروهوضعیت اولیه بخش آموزش عالی و  :هيپا مقدار

 ...وتوانمندی ، نوع رفتار، نگرش، مداخالت و راهبردها از قبیل میزان آگاهی
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و بازدیدها و یا  ها یبررسنتایج ، ها در قالب گزارش مشاهده قابلگروهی از اطالعات  :ها دادهمنبع 

 .باشند یم استفاده قابلی برنامه ها شاخصمنظور محاسبه  هستند كه به ها ادهدسایر اشكال ثبت 

منظور  در طول اجرای برنامه به شده ثبتو  آمده دست بهقضاوتی است مبتنی بر اطالعات  :ارزشيابي

 .و ارزش آن برنامه راهبردی توسعه بخش آموزش عالی ریتأثتعیین میزان 

یک مطالعه راندم است كه برای حصول  خدمات: ارائهبررسي مبتني بر مراكز و نهادهای 

و داشتن  خدمات مربوط به بخش آموزش عالی دهنده ارائهی ها سازماناطمینان از آمادگی مراكز و 

، لیست بازدید . این بررسی معموالً بر اساس تهیه یک چکشود یمهای الزم انجام  امكانات و زیرساخت

 .شود یمو مشاهده عملی فرایندهای ارائه خدمات انجام  تكنندگان خدما دریافتمصاحبه با كاركنان و 

كل  به ای بخش آموزش عالی امكان تعمیم نتایج و اطالعات ناشی از مطالعه نمونه پذيری: تعميم

 .زنجان نفرایندهای بخش آموزش عالی استا

ارزیابی ، یزان پیشرفتگیری پایا و روای م یک متغیر كمی یا كیفی كه امكان اندازه شاخص:

 كند. ها را ایجاد می عملكرد و تغییرات ناشی از مداخله

های در حال اجرا و منابع  و برنامه ها پروژهردیابی و گزارشدهی جاری اطالعات در مورد  پايش:

پایش یعنی سنجش  ،دیگر عبارتی به ؛ مدت و اثرات نهایی آنها نتایج میان، های موردنظر خروجی، ورودی

های در دست اجرا. هدف از پایش تعیین میزان پیشرفت مقطعی و شناسایی  روزمره و منظم فعالیت، مداوم

 موارد انحراف از برنامه در زمان اجراست.

های  خروجی، برنامه های )ورودیهای  چهار سطح از شاخص زنجيره نتايج پايش و ارزشيابي:

( برنامه هستند كه در ارتباط باهمدیگر زنجیره نتایج مورد انتظار از برنامه مدت و بلندمدت میان، مدت كوتاه

 دهند. شده تشكیل می بینی های اولیه و اهداف پیش را بر اساس طراحی

. باشـند  یمـ هـای برنامـه موردنیـاز     و فعالیـت  ها پروژهمنظور اجرای  منابعی هستند كه به ها: ورودی

وسایط نقلیه و سایر اشكال موردنیاز از ، ها زیرساخت، تداركات، تجهیزات ،افراد: توانند شامل  ها می ورودی

 روند. ی از منابع به شمار میئها نیز جز منابع باشند. بودجه موردنیاز برای اجرای فعالیت

صورت  شده هستند كه معموالً با مقادیر كمی به های انجام نتایج آنی فعالیت مدت: نتايج كوتاه

 شوند. صورت جداگانه بیان می مدت برای هر فعالیت به های كوتاه شوند. خروجی مطلق یا نسبی بیان می
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رود درنتیجه  مدت ناشی از یک یا چند فعالیت هستند. كه انتظار می نتایج میان مدت: نتايج ميان

های مطالعاتی انجام  مدت باید طرح گیری نتایج میان خدمات معینی اتفاق بیافتند. معموالً برای اندازه ارائه

 داد.

رود. نتیجه نهایی معموالً به  نتیجه نهایی است كه از اجرای یک برنامه انتظار می نتايج بلندمدت:

 اهداف نهایی و كلی برنامه داللت دارد.

تر  های زمانی كوتاه تر با دوره تر به اهداف كوچک بلندمدت بندی اهداف تقسیم هدف نشانه:

 نامند. ماهه( را هدف نشانه می شش، ماهه )سه

های موردنظر برای محاسبه  اولین جاهایی هستند كه داده، خدمات ها و مراكز ارائه مكان منبع داده:

های معین چاپی یا  وی فرمهای ارائه خدمات ممكن است بر ر شوند. ثبت داده ها در آنها ثبت می شاخص

 نامند. می ها دادهها را منبع استخراج  های دیگر باشد. هریک از این فرم ی و یا به روشا انهیرا

استانداردها  مبنای بر كه كاالهایی یا خدمات هئارا و طراحی از است عبارت (:Availabilityفراهمي )

 ه دارد.ئارا هدف معین قابلیت یا معیارهای پذیرفته شده برای عموم جمعیت یا گروههای

 عبارت است از بكارگیری و یا بهره مندی واقعی از خدمات یا كاالهایی (:Accesibilityدسترسي )

است كه برای عموم جمعیت یا گروههای هدف معین فراهم گردیده است. علیرغم فراهمی یک كاال و یا 

فرهنگی و اقتصادی و حتی ، اجتماعی عوامل: دسترسی ممكن است به دلیل موانعی از قبیل ، خدمت

 نگرش و رفتار جمعیت یا گروههای هدف دچار محدودیت گردد. ، موقعیت زمانی و مكانی و آگاهی

با استانداردهای  ،ه شدهئخدمات یا كاالهای ارا میزان تطابق ویژگیها یا مشخصه های : كيفيت

 پذیرفته شده و یا نیازها و توقعات مشتریان و گروههای هدف می باشد.

میزان خشنودی مشتریان و گروههای هدف از كم و كیف خدمت یا كاالی مورد استفاده  رضايت:

 می باشد.

كارایی یک مفهوم اقتصادی بوده و به معنی هزینه صرف شده بازای  -هزینه  كارآيي : –هزينه 

 ه شده به جمعیت یا گروههای هدف می باشد.ئر واحد خدمت یا كاالی اراه

اثربخشی عبارت است از هزینه تمام شده هر واحد اثر یا نتیجه  -هزینه  اثربخشي : –هزينه 

 و یا خدمات معین به جمعیت یا گروههای هدف می باشد.  ه كاالهائمورد انتظار از ارا
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رفتار یا رفاه و موقعیت ، نگرش، رت است از تغییر در وضعیت آگاهیعبا اثر يا نتيجه مورد انتظار :

خانواده و گروههای اجتماعی و جامعه كه برحسب اهداف ، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در سه سطح فرد

و دامنه تاثیر پیش بینی شده در برنامه های توسعه بخش مورد نظر تعریف می گردد. انتظار می رود در 

استان بر اساس شاخصهای  اثر نهایی توسعه فراگیر و پایدار، ی راهبردی بخش های توسعهكلیه برنامه ها

ه مجموعه ای از خدمات یا كاالها بوده و قابل انتساب به ئحاصل ارا كلیدی باشد. اثر یا نتیجه معموالً

 یک كاالیا خدمت معین نمی باشد.

 

 تدوين شاخص های كليدی پايش و ارزشيابي   -2-0

منظور استخراج شاخصهای پایش و ارزشیابی برنامه توسعه ماتریس زیر طراحی گردیده است. بر به 

، (Contexrها در چند قسمت ارزشیابی زمینه ) شاخص، (CIPاین اساس و برمبنی الگوی ارزشیابی سیپ )

 ند:بندی گردیده ا ( طبقهProductبرنامه ) ( و ارزشیابی حاصل اجرایProcessارزشیابی فرایند )

 

های كليدی پايش و ارزشيابي برنامه  ماتريس راهنمای تدوين شاخص  -1-0-2جدول 

 توسعه بخش آموزش عالي بر مبنای مدل سيپ

 ها شاخص راهنمای عناوين ارزشيابي و پايش موضوعات سرفصل ارزشيابي اجزای

 زمینه ارزشیابی
 اجرای محیط و

 توسعه برنامه
آموزش  بخش

  عالی

 هدف گروه مورد در ای زمینه اطالعات تهیه
 نیازسنجی و برنامه

آموزش  بخش نیازمند جمعیت كیفی و كمی تركیب
 ( آینده بینی پیش و حال زمان) عالی

 مربوطه مطالعات و متون بررسی
 در موجود منابع و مطالعات سیستماتیک مرور
 زنجان استان آموزش عالی بخش زمینه

 مورد در برنامه متصدیان و مجریان با مصاحبه
 و هدف های گروه نیاز از آنان آشنایی و درك

 است برنامه روی پیش در كه مسائلی و جامعه
 . گردد برطرف باید و

 برنامه متصدیان و مجریان نظرات تطابق میزان
 بخش نیازهای مورد در عالی آموزش بخش توسعه

 برنامه جاری رویكردهای با استان در عالی آموزش

 مورد در نظر صاحب و مطلع افراد با مصاحبه
 بالقوه مسائل و جامعه و هدف های گروه نیاز
 . است برنامه روی پیش در كه

 در نظر صاحب و مطلع افراد نظرات تطابق میزان
 با دراستان آموزش عالی بخش نیازهای مورد

 برنامه جاری رویكردهای

 گروه نیازهای به توجه با برنامه اهداف ارزیابی
 موجود بالقوه امكانات و هدف

 توسعه برنامه رویكردهای و اهداف تطبیق میزان
 موجود بالقوه امكانات و نیازها با عالی آموزش بخش
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های كليدی پايش و ارزشيابي برنامه  ماتريس راهنمای تدوين شاخص  -1-0-2جدول 

 )دنباله( توسعه بخش آموزش عالي بر مبنای مدل سيپ

 ها شاخص راهنمای عناوين ارزشيابي و پايش موضوعات سرفصل ارزشيابي اجزای

  ارزشیابی
 برنامه ورودی

 مقایسه برای موجود و مشابه های برنامه ارزیابی
 جاری برنامه مدلینگ و

 بخش توسعه برنامه های قوت و ضعف تعیین -
 های برنامه با مقایسه در زنجان استان عالی آموزش

  استان قبلی
 بخش توسعه برنامه های قوت و ضعف تعیین -

 های برنامه با مقایسه در زنجان استان آموزش عالی
  استانها سایر

 نیازهای به پاسخ در برنامه راهبردهای ارزیابی
 خدمات به آنان دسترسی میزان و هدف گروه

 مورد در نظران صاحب و متخصصین نظر اجماع
 در آنها كفایت و برنامه راهبردهای كیف و كم

  شده مشخص نیازهای به پاسخگویی

 برنامه بودجه كفایت میزان ارزیابی
 مورد در برنامه مجری دستگاههای نظر اجماع
  برنامه برای شده فراهم بودجه كفایت میزان

 با مقایسه در برنامه راهبردهای ارزش ارزیابی
 موجود مشابه راهبردهای

 راهبردهای قوتهای و ضعف و ها تفاوت تعیین
 در زنجان استان عالی آموزش بخش توسعه برنامه

 قبلی راهبردهای با مقایسه

 پیش های فعالیت و عملیاتی برنامه ارزیابی
 و كفایت، اجرائی قابلیت نظر از شده بینی

 ملی های سیاست با همسویی

 در نظران صاحب و متخصصین نظر اجماع -
 كفایت و عملیاتی های برنامه كیف و كم مورد

 و باالدستی های سیاست با ارتباط در آنها اجرای
  برنامه راهبردهای

 درمورد برنامه مجری های نظردستگاه اجماع-
 در آنها كفایت و عملیاتی های برنامه كیف و كم

 راهبردهای و باالدستی های سیاست با ارتباط
  برنامه

  ارزشیابی
  فرایندهای

 برنامه

 و تحقق نحوه مورد در جامع گزارش تهیه
 شده بینی پیش های برنامه و ها فعالیت اجرای

 نحوه و تاكنون برنامه شروع زمان مدت در
 هرگونه و انسانی و مالی منابع تخصیص

 اجرائی روند در خاص اتفاقات

 گذشـته  سال دو در برنامه اجرای وضعیت ارزیابی
 روزمره پیگیری  ای دوره گزارشات تدوین و تهیه و

 تهیـه  و آتـی  و جـاری  هـای  برنامـه  اجرای روند
  گزارشات
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های كليدی پايش و ارزشيابي برنامه  ماتريس راهنمای تدوين شاخص  -1-0-2جدول 

 )دنباله( توسعه بخش آموزش عالي بر مبنای مدل سيپ

 ها شاخص راهنمای عناوين ارزشيابي و پايش موضوعات سرفصل ارزشيابي اجزای

  ارزشیابی
  فرایندهای

 برنامه

، هـدف  هـای  گـروه  از اعم ذینفعان با مصاحبه
 و برنامــه یئــاجرا شــركای و دهنــدگان ارایــه

 رونـد  مـورد  در ریـزان  برنامـه  و ارانذسیاستگ
 پیشرفت از آنان ارزیابی و برنامه

 

 برنامه پروفایل مداوم رسانی بروز و تهیه

 برنامه اجرای روند از ای دوره های گزارش تهیه
 برنامه نوالؤمس با گداردن اشتراك به و

 بهره ارزشیابی
 گروه مندی
  هدف های

 برنامه

 شده ارایه خدمات كیف و كم تحلیل و تجزیه
 پوشش میزان ،برنامه هدف های گروه به

 خدمات از آنان مندی بهره میزان و اتـخدم
 شركای سایر مشاركت با ارزیابی) استاندارد

 ( برنامه

 در) برنامه كلیدی های شاخص تحقق میزان -
 ( خدمات هائار سطح

، (Availability) بودن فراهم میزان های شاخص-
 كیفیت و كمیت ،(Accessibility) یـدسترس
 كارآیی هزینه، رضایت میزان، شده هئارا خدمات

(Cost -efficiency)ــابی  وری ، بهره ــزان ارزی ــدگان دریافــت مطابقــت می  كنن
 برنامه نظر مورد هدف های گروه با خدمات

 اشتباها كه ها برنامه و خدمات از حجمی ارزیابی
 است شده ارایه هدف غیر های گروه به

 ارزشیابی
  میزان 
 بخشی اثر

 برنامه

، هـدف  هـای  گروه از اعم ذینفعان با مصاحبه-
ـ اجرا شركای.  . . و دهندگان ارایه  و برنامـه  یئ

ــتگ ــه و ارانذسیاس ــزان برنام ــورد در در ری  م
 (Outcomes) برنامه منفی و مثبت پیامدهای

 اجتماعی های گروه با ای دوره مصاحبه انجام -
 در جامعه و هدف های گروه نمایندگان قبیل از

 مردم و جامعه بر برنامه تاثیر میزان مورد

 در) برنامه كلیدی های شاخص تحقق میزان -
 ( مدت بلند تاثیرات و تغییر ایجاد سطح

 تغییرات گیری  اندازه كیفی و كمی های شاخص -
ی رفتارها از اعم هدف های گروه وضعیت در

 ایجاد های مهارت و ها توانمندی، اجتماعی، فردی
 ، شده

  



 0941-49سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش آموزش عالی استان زنجان   26

های كليدی پايش و ارزشيابي برنامه  ماتريس راهنمای تدوين شاخص  -1-0-2جدول 

 )دنباله( توسعه بخش آموزش عالي بر مبنای مدل سيپ

 ها شاخص راهنمای عناوين ارزشيابي و پايش موضوعات سرفصل ارزشيابي اجزای

 ارزشیابی
  میزان 
 بخشی اثر

 برنامه

 دریافت روی بر رفتاری و موردی مطالعه انجام
 در شـده  ایجـاد  تغییـرات  و خـدمات  كنندگان
 زندگی كیفیت و آنان وضعیت

 

 در شـده  ایجاد تغییرات مورد در مطالعه انجام
 جامعه

  اجتماعی سرمایه های شاخص

ــام ــه انج ــورد در مطالع ــرات م ــوارض و اث  ع
 برنامه ناخواسته

 بخش توسعه منفی عوارض و اثرات های شاخص
  جامعه در آموزش عالی

، هزینـه ) آمـده  بدست ونتایج عملكرد مقایسه
 مشابه های برنامه دستاوردهای با (نتایج ،ماهیت

 ایجاد كه هایی تفاوت و برنامه ارزش میزان و
 . است كرده

 اثربخشی هزینه های شاخص

(Cost-effectiveness) 

  میزان ارزشیابی
 برنامه پایداری

 در برنامه متصدیان و مجریان با مصاحبه
 باید كه برنامه دستاوردهای از دسته آن مورد

 . باشد داشته پایداری

 برنامه دستاوردهای پایداری بینی پیش های شاخص
(Sustainability) 

 آن مورد در برنامه ذینفعان سایر با مصاحبه
 پایداری باید كه برنامه دستاوردهای از دسته
 .باشد داشته

 مقابل در شده صرف منابع و ها هزینه مقایسه
 كه دستاوردهایی تعیین و برنامه دستاوردهای

 داشته باید ای دارند پایداری احتمال بیشترین
 .باشند

 مشابه نتایج تولید منظور به مشابه شرایط در برنامه بكارگیری قابلیت ارزشیابی
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 های پايش و ارزشيابي فهرست شاخص -2-19

 . در این قسمت شاخص های استخراج شده بخش آموزش عالی گنجانده شده است

 

 های كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش آموزش عالي بر مبنای مدل سيپ ماتريس شاخص -1-19-2جدول 
(1)

  

 طرح برنامه راهبرد
 خدماتي فراهم

(11) 

 اي بالقوهي دسترس

/  هدفی ها گروه

 از استفاده زانيم

 (12) خدمات

 تيرضا و تيفيك

(18) 

 ييكارا نهيهز

(11) 

ي، آگاه بر اثر

/ رفتار و نگرش

 تيوضع بهبود

ي، اجتماعي، شتيمع

ی اقتصادي، فرهنگ

 (81) افراد

 در مدت بلند اثر

 جامعه

(82) 

 يبخش اثر نهيهز

(81) 

توسعه كمی و كیفی 

 آموزش عالی استان
بهبود شاخص های 

 مربوط به اساتید

جذب اعضای هیأت 
 علمی تمام وقت

عداد اعضای هیأت ت
علمی مورد نظر در 
فراخوانهای جذب 

 هیأت علمی

اعضای هیأت  تعداد
علمی جذب شده 

 جدید
میزان رضایت 

دانشجویان و سیستم 
ارزیابی عملكرد 

دانشگاهی از عملكرد 
آموزشی و پژوهشی 
 اعضای هیأت علمی

---- 
. دانشجو و فارغ 0

 التحصیل توانمند

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
واحد ازای هر 

افزایش سهم 
آموزش عالی در 

 توسعه استان

اصالح هرم اعضای 
 هیات علمی

برنامه های حمایتی 
و ارتقایی دانشگاه 
برای اعضای هیأت 

 علمی

میانگین رشد سالیانه 
متوسط رتبه علمی 
اعضای هیأت علمی 
+ نسبت استادیار/ 
دانشیار/ استاد به 
 تعداد دانشجویان

---- 
دانشجو و فارغ 
 التحصیل توانمند

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

 .ارائه شده است 3-3در بند  01تا  9و تعاریف مربوط به ستونهای  0-3توضیحات مربوط به مدل در بند  -0
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 طرح برنامه راهبرد
 خدماتي فراهم

(11) 

 اي بالقوهي دسترس

/  هدفی ها گروه

 از استفاده زانيم

 (12) خدمات

 تيرضا و تيفيك

(18) 

 ييكارا نهيهز

(11) 

ي، آگاه بر اثر

/ رفتار و نگرش

 تيوضع بهبود

ي، اجتماعي، شتيمع

ی اقتصادي، فرهنگ

 (81) افراد

 در مدت بلند اثر

 جامعه

(82) 

 يبخش اثر نهيهز

(81) 

توسعه كمی و كیفی 
 آموزش عالی استان

های  بهبود شاخص
 مربوط به دانشجویان

افزایش ظرفیت تعداد 
دانشجویان تحصیالت 

 تكمیلی

ظرفیت جذب 
دانشجویان 
و  كارشناسی ارشد

 دكترا

رشد سهم 
دانشجویان 

كارشناسی ارشد و 
دكترا به كل 
 دانشجویان

رضایت دانشجویان 
تحصیالت تكمیلی 
 از خدمات ارائه شده

میزان رضایت 
دانشجویان از 

امكانات فراهم شده 
 جهت مطالعه درسی

سرانه بهای تمام 
شده فارغ 

التحصیالن 
های كارشناسی  دوره

ارشد و دكتری در 
مقایسه با 

 استانداردهای موجود

دانشجو و فارغ 
 التحصیل توانمند

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

افزایش سرانه مطالعه 
 درسی دانشجویان

نسبت تعداد كتابهای 
تخصصی به تعداد 
دانشجویان + حجم 
دسترسی دانشجویان 
 به منابع الكترونیكی

سرانه منابع چاپی و 
دیجیتالی استفاده 

های  شده از كتابخانه
دانشگاه + تعداد 
مقاالت و كتب 
دانلود شده از 

 ای علمیه پایگاه

هزینه تمام شده هر 
ساعت مطالعه 

 تخصصی

دانشجو و فارغ 
 التحصیل توانمند

افزایش سهم 
در  آموزش عالی

، توسعه فرهنگی
اجتماعی و اقتصادی  

 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان
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 طرح برنامه راهبرد
 خدماتي فراهم

(11) 

 اي بالقوهي دسترس

/  هدفی ها گروه

 از استفاده زانيم

 (12) خدمات

 تيرضا و تيفيك

(18) 

 ييكارا نهيهز

(11) 

ي، آگاه بر اثر

/ رفتار و نگرش

 تيوضع بهبود

ي، اجتماعي، شتيمع

ی اقتصادي، فرهنگ

 (81) افراد

 در مدت بلند اثر

 جامعه

(82) 

 يبخش اثر نهيهز

(81) 

توسعه كمی و كیفی 
 استان آموزش عالی

های  بهبود شاخص
مربوط به 
 دانشجویان

برگزاری همایش ها و 
 كارگاه های دانشجویی

تعداد همایشها و 
های  كارگاه

 دانشجویی اجرا شده

تعداد شركت 
ها  كنندگان در كارگاه

 و همایشهای علمی

میزان رضایت 
دانشجویان از 
همایشها و 

های  كارگاه
 دانشجویی

هزینه تمام شده هر  
دانشجوی شركت 

كننده در همایشها و 
 ها كارگاه

دانشجو و 
التحصیل  فارغ

 توانمند

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

افزایش میزان 
دانشجویان شركت 
كننده در طرح های 

)كلیه  0پژوهشی 
 سطوح(

تعداد فراخوانها و 
میزان اعتبارات 

 وهشی پژ

نسبت تعداد طرح 
های پژوهشی به 
تعداد دانشجویان 
 تحصیالت تكمیلی

میزان رضایت 
كارفرمایان از كمیت 
و كیفیت طرحهای 
 پژوهشی اجرا شده

---- 

دانشجو و 
التحصیل  فارغ

 توانمند

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

غنی سازی محتوای 
 آموزشی

میزان فراهم بودن 
منابع و محتواهای 

 آموزشی جدید

تعداد منابع درسی 
روز آمد مورد استفاده 

 اساتیدتوسط 

میزان رضایت 
همتایان و 

دانشجویان از به روز 
بودن منابع درسی 

 آموزشی

---- 

دانشجو و 
التحصیل  فارغ

 توانمند

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

 

                                                           
 . منظور، طرحهای پژوهشی غیر از پایان نامه و رساله است -0
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 طرح برنامه راهبرد
 خدماتي فراهم

(11) 

 اي بالقوهي دسترس

/  هدفی ها گروه

 از استفاده زانيم

 (12) خدمات

 تيرضا و تيفيك

(18) 

 ييكارا نهيهز

(11) 

ي، آگاه بر اثر

/ رفتار و نگرش

 تيوضع بهبود

ي، اجتماعي، شتيمع

ی اقتصادي، فرهنگ

 (81) افراد

 در مدت بلند اثر

 جامعه

(82) 

 يبخش اثر نهيهز

(81) 

توسعه كمی و كیفی 
 آموزش عالی استان

های  بهبود شاخص
مربوط به 
 دانشجویان

شركت در همایش 
 المللی های علمی بین

سرانه بودجه در نظر 
گرفته شده برای 

شركت دانشجویان 
 دكتری در سمینارها

تعداد دانشجویان 
كننده  دكتری شركت

در همایشهای 
 المللی بین

میزان رضایت 
دانشجویان 

كننده و  شركت
 اساتید

---- 

دانشجو و 
التحصیل  فارغ

 توانمند

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 

سهم افزایش 
آموزش عالی در 

 توسعه استان

برگزاری دوره های 
فوق برنامه تخصصی 

برای دانشجویان 
 )تحصیالت تكمیلی(

تعداد دوره های فوق 
برنامه تخصصی اجرا 

شده برای 
 دانشجویان

تعداد دانشجویان 
شركت كننده در 

 ها دوره
 

میزان رضایت 
 كاربران

هزینه تمام شده هر 
دانشجوی شركت 

های  دورهكننده در 
 تخصصی

دانشجو و 

التحصیل  فارغ

 توانمند

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

افزایش حجم دسترسی 
 به اینترنت

سرانه حجم پهنای 
باند ارائه شده در 

 دانشگاه

متوسط سرانه پهنای 
باند استفاده شده در 

 روز

هزینه تمام شده هر 
گیگابایت استفاده از 
اینترنت به ازای هر 

 دانشجو

دانشجو و 

التحصیل  فارغ

 توانمند

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 
در آموزش عالی 
 توسعه استان
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 طرح برنامه راهبرد
 خدماتي فراهم

(11) 

 اي بالقوهي دسترس

/  هدفی ها گروه

 از استفاده زانيم

 (12) خدمات

 تيرضا و تيفيك

(18) 

 ييكارا نهيهز

(11) 

ي، آگاه بر اثر

/ رفتار و نگرش

 تيوضع بهبود

ي، اجتماعي، شتيمع

ی اقتصادي، فرهنگ

 (81) افراد

 در مدت بلند اثر

 جامعه

(82) 

 يبخش اثر نهيهز

(81) 

توسعه كمی و كیفی 
 آموزش عالی استان

بهبود شاخص های 
 تكنولوژی آموزشی

 افزایش سرانه رایانه

سرانه تعداد 
های  رایانه

و ها  دانشكده
 ها خوابگاه

میانگین استفاده 
دانشجویان از رایانه 

  در روز
میزان رضایت 
دانشجویان و 

 همتایان

هزینه تمام شده هر 
رایانه به ازای هر 

 دانشجو

دانشجو و 

التحصیل  فارغ

 توانمند

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
واحد ازای هر 

افزایش سهم 
آموزش عالی در 

 توسعه استان

استفاده از روش های 
 نوین آموزشی

تعداد دروس مجازی 
 سازی شده

تعداد دروس مجازی 
 ارائه شده

هزینه تمام شده یک 
درس مجازی سازی 

 شده

دانشجو و 

التحصیل  فارغ

 توانمند

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

تكمیل فضای آموزشی 
و كمک آموزشی نیمه 

 تمام

میزان اعتبار تعهد 
شده جهت تكمیل 
، فضاهای آموزشی
كمک آموزشی 

برداری شده و  بهره
 برداری  در دست بهره

سرانه فضاهای 
آموزشی و كمک 

آموزشی بهره برداری 
 شده 

میزان رضایت 
كاربران از احداث 

فضاهای آموزشی در 
 موعد مقرر

هزینه متوسط 
تكمیل هر مترمربع / 
سرانه هر متر مربع 

برداری  فضای بهره
 شده

دانشجو و 

التحصیل  فارغ

 توانمند

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان
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 طرح برنامه راهبرد
 خدماتي فراهم

(11) 

 اي بالقوهي دسترس

/  هدفی ها گروه

 از استفاده زانيم

 (12) خدمات

 تيرضا و تيفيك

(18) 

 ييكارا نهيهز

(11) 

ي، آگاه بر اثر

/ رفتار و نگرش

 تيوضع بهبود

ي، اجتماعي، شتيمع

ی اقتصادي، فرهنگ

 (81) افراد

 در مدت بلند اثر

 جامعه

(82) 

 يبخش اثر نهيهز

(81) 

توسعه كمی و كیفی 
 آموزش عالی استان

شاخص های بهبود 
فضای آموزشی و 

 كمک آموزشی

احداث فضای 
آموزشی و كمک 

 آموزشی

مجموع سرانه مساحت 
فضاهای آموزشی/ 

كمک آموزشی پیش 
بینی شده در طرحهای 
توسعه بخش آموزش 

 عالی استان

میزان طرحهای 
توسعه بهره برداری 
شده بر اساس طرح 

 زمانبندی

میزان رضایت 
كاربران از احداث 

آموزشی فضاهای 
 براساس طرح

هزینه متوسط اجرای 
هر مترمربع / سرانه 
هر متر مربع فضای 

 جدید

دانشجو و 

التحصیل  فارغ

 توانمند

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

و خرید تجهیزات 
 آالت ماشین

سرانه بودجه 
تخصیص یافته جهت 

خرید تجهیزات و 
آالت در پنج  ماشین

 ساله اخیر

نرخ رشد واقعی 
هزینه صرف شده 

برای خرید تجهیزات 
 آالت و ماشین

---- ---- 

دانشجو و 

التحصیل  فارغ

 توانمند

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

ام شده به هزینه تم
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

استاندارد سازی 
)توسعه( فضای 

 خوابگاهی

ظرفیت خوابگاهی 
 استاندارد ایجاد شده

نسبت تعداد 
دانشجویان ساكن در 

خوابگاه های 
استاندارد به 

دانشجویان متقاضی 
 خوابگاه

رضایت دانشجویان 
استفاده كننده از 

 هاخوابگاه 

میانگین هزینه تمام 
شده اسكان یک 
 دانشجو در خوابگاه

دانشجو و 

التحصیل  فارغ

 توانمند

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان
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 طرح برنامه راهبرد
 خدماتي فراهم

(11) 

 اي بالقوهي دسترس

/  هدفی ها گروه

 از استفاده زانيم

 (12) خدمات

 تيرضا و تيفيك

(18) 

 ييكارا نهيهز

(11) 

ي، آگاه بر اثر

/ رفتار و نگرش

 تيوضع بهبود

ي، اجتماعي، شتيمع

ی اقتصادي، فرهنگ

 (81) افراد

 در مدت بلند اثر

 جامعه

(82) 

 يبخش اثر نهيهز

(81) 

توسعه كمی و كیفی 
 آموزش عالی استان

بهبود شاخص های 
فضای آموزشی و 

 كمک آموزشی

استاندارد سازی 
)توسعه( فضای 
 ورزشی و فرهنگی

ظرفیت فضاهای 
 ورزشی و فرهنگی 

فضای سرانه 
فرهنگی ورزشی 
 بهره برداری شده

رضایت دانشجویان 
استفاده كننده از 
امكانات فرهنگی 

 ورزشی

میانگین هزینه تمام 
شده سرانه هر 
مترمربع فضای 
 فرهنگی ورزشی

دانشجو و 

التحصیل  فارغ

 توانمند

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

به هزینه تمام شده 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

نیاز سنجی واحدهای 
 دانشگاهی جدید

تعداد واحدهای 
 نیازسنجی شده

میزان اجرای نتایج 
طرحهای نیازسنجی 

 شده

---- ---- 

دانشجو و 

التحصیل  فارغ

 توانمند

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

توسعه واحدهای 
 دانشگاهی استان

اخذ مجوز برای ایجاد 
های جدید و  رشته

 ای میان رشته

های جدید  تعداد رشته
 ندازی شدها راه

تعداد دانشجویان در 
های جدید  رشته
 اندازی شده راه

رضایت دانشجویان 
های  شاغل در رشته

 اندازی شده جدید راه

هزینه تمام شده 
سرانه دانشجویی 

اندازی  برای راه
های جدید  رشته

 دانشگاهی

دانشجو و 

التحصیل  فارغ

 توانمند

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 

سهم افزایش 
آموزش عالی در 

 توسعه استان
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 طرح برنامه راهبرد
 خدماتي فراهم

(11) 

 اي بالقوهي دسترس

/  هدفی ها گروه

 از استفاده زانيم

 (12) خدمات

 تيرضا و تيفيك

(18) 

 ييكارا نهيهز

(11) 

ي، آگاه بر اثر

/ رفتار و نگرش

 تيوضع بهبود

ي، اجتماعي، شتيمع

ی اقتصادي، فرهنگ

 (81) افراد

 در مدت بلند اثر

 جامعه

(82) 

 يبخش اثر نهيهز

(81) 

توسعه كمی و كیفی 
 آموزش عالی استان

ایجاد رشته های جدید 
 در دانشگاه های استان

جذب دانشجو برای 
 جدیدهای  رشته

 
تعداد طرحهای 

 تحقیقاتی مصوب 

 
های پایان  تعداد طرح

یافته و تأیید شده 
نسبت به تعداد 

 طرحهای مصوب 

 
میزان رضایت مراجع 

ارائه دهنده یا 
بردار از  بهره

 طرحهای اجرا شده

 
---- 

دانشجو و 
التحصیل  فارغ

 توانمند

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

افزایش تعداد طرح 
های تحقیقاتی 

 های استان دانشگاه

انتشار و ، تولید
 كاربرد دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

به  هزینه تمام شده
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

توسعه كمی و كیفی 
پژوهش و رشد فناوری 
در مراكز آموزش عالی 

 استان

های  افزایش كمی طرح
تحقیقاتی و مقاالت 

پژوهشی دانشگاه های 
 استان

افزایش تعداد مقاالت 
های  پژوهشی دانشگاه

 استان

تعداد طرحها و 
پژوهشهای پایان 

 یافته

تعداد مقاالت 
پژوهشی چاپ شده 
به تعداد اعضای 

 هیأت علمی

نرخ رشد تعداد 
ارجاعات به مقاالت 
علمی پژوهشی چاپ 

 شده

---- 
انتشار و ، تولید

 كاربرد دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

عالی در  آموزش
 توسعه استان
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 طرح برنامه راهبرد
 خدماتي فراهم

(11) 

 اي بالقوهي دسترس

/  هدفی ها گروه

 از استفاده زانيم

 (12) خدمات

 تيرضا و تيفيك

(18) 

 ييكارا نهيهز

(11) 

ي، آگاه بر اثر

/ رفتار و نگرش

 تيوضع بهبود

ي، اجتماعي، شتيمع

ی اقتصادي، فرهنگ

 (81) افراد

 در مدت بلند اثر

 جامعه

(82) 

 يبخش اثر نهيهز

(81) 

توسعه كمی و كیفی 
پژوهش و رشد فناوری 
در مراكز آموزش عالی 

 استان

های  افزایش كمی طرح
تحقیقاتی و مقاالت 

دانشگاه های پژوهشی 
 استان

افزایش اعتبارات 
 ها پژوهشی دانشگاه

اعتبارات پژوهشی 
 تأمین شده

سرانه بودجه 
پژوهشی به ازای هر 

 هیأت علمی

رضایت متقابل 
اعضای هیأت علمی 

و دانشگاه از 
اعتبارات پژوهشی و 
 فعالیتهای پژوهشی

---- 
انتشار و ، تولید

 كاربرد دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

افزایش اعتبارات 
 ها پژوهشی دانشگاه

افزایش سطح كیفیت 
 مقاالت پژوهشی 

تدوین سیاستهای كلی 
 ارتقای كیفی پژوهشها 

اجرای سیاستهای 
كلی تدوین شده در 

 دانشگاه

رضایت متقابل 
اعضای هیأت علمی 

و دانشگاه از 
سیاستهای كلی 

پژوهشی و 
 فعالیتهای پژوهشی

---- 
انتشار و ، تولید

 كاربرد دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

كیفیت امور ارتقاء 
پژوهشی دانشگاه های 

 استان

ثبت اختراعات و 
 اكتشافات

تأمین شرایط الزم و 
حمایت از انجام 

 اختراعات 

تعداد اختراعات ثبت 
 شده

رضایت مخترعان از 
 حمایتهای دانشگاه 

---- 
انتشار و ، تولید

 كاربرد دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان
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 طرح برنامه راهبرد
 خدماتي فراهم

(11) 

 اي بالقوهي دسترس

/  هدفی ها گروه

 از استفاده زانيم

 (12) خدمات

 تيرضا و تيفيك

(18) 

 ييكارا نهيهز

(11) 

ي، آگاه بر اثر

/ رفتار و نگرش

 تيوضع بهبود

ي، اجتماعي، شتيمع

ی اقتصادي، فرهنگ

 (81) افراد

 در مدت بلند اثر

 جامعه

(82) 

 يبخش اثر نهيهز

(81) 

توسعه كمی و كیفی 
پژوهش و رشد فناوری 

مراكز آموزش عالی در 
 استان

ارتقاء كیفیت امور 
پژوهشی دانشگاه های 

 استان

افزایش تعداد مجالت 
های  پژوهشی دانشگاه

 استان

مجوز انتشار مجالت 
 پژوهشی دانشگاه

تعداد مجالت 
پژوهشی منتشر شده 

 توسط دانشگاه

رتبه علمی مجالت 
منتشره توسط 

 دانشگاه

هزینه تمام شده 
 انتشار مجالت علمی

انتشار و ، تولید
 كاربرد دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

افزایش اشتراك در 
 منابع علمی

های علمی  تعداد پایگاه
 دارای اشتراك

تعداد مقاالت دانلود 
 شده

رضایتمندی از 
كیفیت پایگاه های 

 علمی

هزینه تمام شده 
 مقاالت دانلود شده

انتشار و ، تولید
 كاربرد دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

مشاركت در پروژه 
پژوهشی های 
 المللی بین

. تعداد 33
های  نامه تفاهم

 مشترك

. تعداد طرحهای 34
تحقیقاتی مشترك 

 انجام شده

. رضایت متقابل 33
از طرحهای 

تحقیقاتی مشترك 
 انجام یافته

---- 
انتشار و ، تولید

 كاربرد دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

شده به هزینه تمام 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان
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 طرح برنامه راهبرد
 خدماتي فراهم

(11) 

 اي بالقوهي دسترس

/  هدفی ها گروه

 از استفاده زانيم

 (12) خدمات

 تيرضا و تيفيك

(18) 

 ييكارا نهيهز

(11) 

ي، آگاه بر اثر

/ رفتار و نگرش

 تيوضع بهبود

ي، اجتماعي، شتيمع

ی اقتصادي، فرهنگ

 (81) افراد

 در مدت بلند اثر

 جامعه

(82) 

 يبخش اثر نهيهز

(81) 

توسعه كمی و كیفی 
پژوهش و رشد فناوری 
در مراكز آموزش عالی 

 استان

امور ارتقاء كیفیت 
پژوهشی دانشگاه های 

 استان

ایجاد آزمایشگاه ها و 
كارگاه های جدید در 
 دانشگاه های استان

نیازسنجی 
ها و  آزمایشگاه

 های جدید كارگاه

سرانه فضای 
آزمایشگاهی و 

 كارگاهی 

میزان رضایت 
كاربران از امكانات 

آزمایشگاهی و 
اندازی  كارگاهی راه
 شده

---- 
انتشار و ، تولید

 دانشكاربرد 

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

افزایش تعداد و سطح 
كیفیت آزمایشگاه های 

تخصصی و مراكز 
تحقیقاتی و 

های  پژوهشكده
 دانشگاه های استان

تكمیل و استاندارد 
سازی آزمایشگاه ها و 

 كارگاه های موجود

میزان اعتبارات تأمین 
شده برای تكمیل و 

استانداردسازی 
 های موجود آزمایشگاه

سرانه فضای 
آزمایشگاهی و 

 كارگاهی استاندارد

میزان رضایت 
كاربران از امكانات 

آزمایشگاهی و 
اندازی  كارگاهی راه
 شده

---- 
انتشار و ، تولید

 كاربرد دانش

ش سهم افزای
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

افزایش تعداد مراكز 
تحقبقاتی و 

پژوهشكده های 
 دانشگاه های استان

مجوز اخذ شده برای 
 مراكر تحقیقاتی 

تعداد مراكر 
تحقیقاتی و 

پژوهشكده های 
 جدید

رضایت از خدمات 
ارائه شده مراكز 

تحقیقاتی و 
پژوهشكده های 

 جدید

هزینه تمام شده 
ایجاد هر مركز 

تحقیقاتی نسبت به 
 اعضای هیأت علمی

انتشار و ، تولید
 كاربرد دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
هر واحد ازای 

افزایش سهم 
آموزش عالی در 

 توسعه استان
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 طرح برنامه راهبرد
 خدماتي فراهم

(11) 

 اي بالقوهي دسترس

/  هدفی ها گروه

 از استفاده زانيم

 (12) خدمات

 تيرضا و تيفيك

(18) 

 ييكارا نهيهز

(11) 

ي، آگاه بر اثر

/ رفتار و نگرش

 تيوضع بهبود

ي، اجتماعي، شتيمع

ی اقتصادي، فرهنگ

 (81) افراد

 در مدت بلند اثر

 جامعه

(82) 

 يبخش اثر نهيهز

(81) 

توسعه كمی و كیفی 
پژوهش و رشد فناوری 
در مراكز آموزش عالی 

 استان

افزایش تعداد و سطح 
آزمایشگاه های كیفیت 

تخصصی و مراكز 
تحقیقاتی و 

های  پژوهشكده
 دانشگاه های استان

برگزاری همایش 
های علمی ملی و 

المللی معتبر در  بین
 دانشگاه های استان

تعداد همایشهای 
 برگزارشده

كنندگان  تعداد شركت
 در همایشها

رضایت شركت 
كنندگان در 

شهای علمی یهما
 المللی ملی و بین

شده به هزینه تمام 
ازای هر مقاله ارائه 

 شده

انتشار و ، تولید
 كاربرد دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

افزایش تعداد برگزاری 
همایش ها و كارگاه 

های علمی ملی و بین 
لی معتبر در المل

 دانشگاه های استان

افزایش تعداد برگزاری 
های علمی ملی  كارگاه

و بین المللی معتبر 
 های استان دردانشگاه

های  تعداد كارگاه
علمی ملی و بین 
 المللی برگزارشده

كنندگان  تعداد شركت
های علمی  در كارگاه

 المللی ملی و بین

رضایت شركت 
كنندگان در 

های علمی  كارگاه
 المللی و بینملی 

هزینه برگزاری 
های علمی  كارگاه

 المللی ملی و بین

انتشار و ، تولید
 كاربرد دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

 واحدهای استقرار
 های دوره در فناوری

 رشد پیش

 ظرفیت پذیرش
 دوره های پیش رشد 

تعداد واحدهای 
پذیرش شده در 

 های پیش رشد دوره

تعداد واحدهایی كه 
وارد دوره رشد 

 میشوند

هزینه تمام شده 
خروج هر واحد از 

 دوره های پیش رشد

انتشار و كاربرد  
 دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان
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 طرح برنامه راهبرد
 خدماتي فراهم

(11) 

 اي بالقوهي دسترس

/  هدفی ها گروه

 از استفاده زانيم

 (12) خدمات

 تيرضا و تيفيك

(18) 

 ييكارا نهيهز

(11) 

ي، آگاه بر اثر

/ رفتار و نگرش

 تيوضع بهبود

ي، اجتماعي، شتيمع

ی اقتصادي، فرهنگ

 (81) افراد

 در مدت بلند اثر

 جامعه

(82) 

 يبخش اثر نهيهز

(81) 

توسعه كمی و كیفی 
پژوهش و رشد فناوری 

مراكز آموزش عالی در 
 استان

 از حمایت و استقرار

 در فناوری واحدهای

 و فناوری و علم پارك

 استان رشد مراكز

 واحدهای استقرار
 های دوره در فناوری

 رشد

 ظرفیت پذیرش 
 دوره های رشد

تعداد واحدهای 
پذیرش شده در 

 های رشد دوره

تعداد واحدهایی كه 
وارد دوره فرارشد 

 میشوند

شده هزینه تمام 
خروج هر واحد از 

 دوره های رشد

انتشار و كاربرد  
 دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

 واحدهای استقرار
 های دوره در فناوری

 رشد فرا

 ظرفیت پذیرش 
 فرا رشددوره های 

تعداد واحدهای 
پذیرش شده در 

 های فرا رشد دوره

تعداد واحدهایی كه 
 مستقل میشوند

هزینه تمام شده 
خروج هر واحد از 
 دوره های فرا رشد

انتشار و كاربرد  
 دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 

سهم افزایش 
آموزش عالی در 

 توسعه استان

 خروج و استقالل
 فناور واحدهای

ظرفیت ایجاد شده 
برای استقالل 
 واحدهای فناور

تعداد واحدهای 
 مستقل شده

متوسط رشد تعداد 
واحدهای خارج شده 

 در چهار سال اخیر

هزینه تمام شده 
 استقالل هر واحد

انتشار و كاربرد  
 دانش

افزایش سهم 
 آموزش عالی در
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان
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 )دنباله( های كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش آموزش عالي بر مبنای مدل سيپ ماتريس شاخص -1-19-2جدول 

 طرح برنامه راهبرد
 خدماتي فراهم

(11) 

 اي بالقوهي دسترس

/  هدفی ها گروه

 از استفاده زانيم

 (12) خدمات

 تيرضا و تيفيك

(18) 

 ييكارا نهيهز

(11) 

ي، آگاه بر اثر

/ رفتار و نگرش

 تيوضع بهبود

ي، اجتماعي، شتيمع

ی اقتصادي، فرهنگ

 (81) افراد

 در مدت بلند اثر

 جامعه

(82) 

 يبخش اثر نهيهز

(81) 

توسعه كمی و كیفی 
رشد فناوری پژوهش و 

در مراكز آموزش عالی 
 استان

 از حمایت و استقرار

 در فناوری واحدهای

 و فناوری و علم پارك

 استان رشد مراكز

 های شركت تاسیس
 بنیان دانش

مجوز اخذشده تأسیس 
 شركتهای دانش بنیان

نسبت شركتهای 
دانش بنیان فعال به 
كل شركتهای دانش 

 بنیان

رضایت كاربران از 
 خدمات ارائه شده 

---- 
انتشار و كاربرد 

 دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

 به تسهیالت اعطای
 و فناور واحدهای

 دانش های شركت
 بنیان

 حذفقابل 

متوسط بودجه موجود 
/ تخصیص داده شده 
به هر شركت دانش 

 بنیان

---- 
رضایت كاربران از 
 خدمات ارائه شده 

---- 
انتشار و ، تولید

 كاربرد دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 سعه استانتو

، رشد مراكز احداث
 فضاهای و پاركها

 پژوهشی

مجموع سرانه مساحت 
پاركها و ، مراكز رشد

فضاهای پژوهشی كه 
در پنج ساله اخیر 

آنها  اجرائیعملیات 
 آغاز شده است

---- ---- 

هزینه متوسط اجرای 
هر مترمربع مراكز 

پاركها و ، رشد
 فضاهای پژوهشی

انتشار و ، تولید
 دانشكاربرد 

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

 

  



 41  دوم: سند پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش آموزش عالیفصل 

 )دنباله( های كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش آموزش عالي بر مبنای مدل سيپ ماتريس شاخص -1-19-2جدول 

 طرح برنامه راهبرد
 خدماتي فراهم

(11) 

 اي بالقوهي دسترس

/  هدفی ها گروه

 از استفاده زانيم

 (12) خدمات

 تيرضا و تيفيك

(18) 

 ييكارا نهيهز

(11) 

ي، آگاه بر اثر

/ رفتار و نگرش

 تيوضع بهبود

ي، اجتماعي، شتيمع

ی اقتصادي، فرهنگ

 (81) افراد

 در مدت بلند اثر

 جامعه

(82) 

 يبخش اثر نهيهز

(81) 

توسعه كمی و كیفی 
پژوهش و رشد فناوری 
در مراكز آموزش عالی 

 استان

، رشد مراكز شیافزا
 فضاهای و ها پارك

 پژوهشی
مشابهت با موارد ذكر 

 شده در باال

 تكمیل و احداث
 فناوری فضاهای

 پاركها، رشد مراكز)
 ...( و

مجموع سرانه مساحت 
پاركها و ، مراكز رشد

فضاهای پژوهشی 
شده و در برداری  بهره

برداری در  دست بهره
 پنج ساله اخیر

، سرانه مراكز رشد
پاركها و فضاهای 

پژوهشی بهره 
برداری شده در پنج 

 ساله اخیر

---- 

هزینه متوسط 
تكمیل هر مترمربع 

برداری  فضای بهره
 شده

انتشار و ، تولید
 كاربرد دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

 نیب نامه تفاهم عقد
 یعال آموزش مراكز
 یها بخش با استان

 صنعت

نامه های منعقده  تفاهم
 با مراكز صنعتی

های اجرا  تفاهم نامه
 شده با بخش صنعت 

رضایت بخشهای 
خصوصی و دولتی 

نامه با  دارای تفاهم
 ها دانشگاه

متوسط اعتبار هر 
قرارداد در زمینه 

سازی و  تجاری
 سازی صنعتی

انتشار و كاربرد  
 دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

 مراكز ارتباط شیافزا
 استان یعال آموزش

 یها بخش با
 یخدمات و یدیتول

 استان

 روابط سطح ارتقاء
 انیم یپژوهش

 و استان یها دانشگاه
، صنعت جامعه
 خدمات و یكشاورز

 استان

 نیب نامه تفاهم عقد
 یعال آموزش مراكز
 یها بخش با استان

 خدمات و یكشاورز

نامه های منعقده  تفاهم
با مراكز كشاورزی و 

 خدماتی

های اجرا  تفاهم نامه
شده با مراكز 

 كشاورزی و خدماتی

رضایت بخشهای 
كشاورزی و خدماتی 

نامه با  دارای تفاهم
 ها دانشگاه

متوسط اعتبار هر 
قرارداد در زمینه 

سازی و  تجاری
 سازی  صنعتی

انتشار و كاربرد  
 دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان
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 )دنباله( های كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش آموزش عالي بر مبنای مدل سيپ ماتريس شاخص -1-19-2جدول 

 طرح برنامه راهبرد
 خدماتي فراهم

(11) 

 اي بالقوهي دسترس

/  هدفی ها گروه

 از استفاده زانيم

 (12) خدمات

 تيرضا و تيفيك

(18) 

 ييكارا نهيهز

(11) 

ي، آگاه بر اثر

/ رفتار و نگرش

 تيوضع بهبود

ي، اجتماعي، شتيمع

ی اقتصادي، فرهنگ

 (81) افراد

 در مدت بلند اثر

 جامعه

(82) 

 يبخش اثر نهيهز

(81) 

 مراكز ارتباط شیافزا
 استان یعال آموزش

 یها بخش با
 یخدمات و یدیتول

 استان

 روابط سطح ارتقاء
 انیم یپژوهش

 و استان یها دانشگاه
، صنعت جامعه
 خدمات و یكشاورز

 استان

 یها طرح انجام
 بخش در یپژوهش

 استان صنعت

قراردادهای منعقده 
برای اجرای پروژه ها 

 با مراكز صنعتی

پروژه های اجرا شده 
 با بخش صنعت 

رضایت بخشهای 
دولتی از خصوصی و 

پروژه های انجام 
شده توسط 

 ها دانشگاه

متوسط اعتبار هر 
قرارداد در زمینه 

سازی و  تجاری
 سازی صنعتی

انتشار و كاربرد  
 دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

 یها طرح انجام
 بخش در یپژوهش
 خدمات و یكشاورز

 استان

قراردادهای منعقده 
برای اجرای پروژه ها 
با مراكز كشاورزی و 

 خدماتی

پروژه های اجرا شده 
با بخش های 

 كشاورزی و خدمانی 

رضایت بخشهای 
خصوصی و دولتی از 

پروژه های انجام 
شده توسط 

 ها دانشگاه

متوسط اعتبار هر 
در زمینه قرارداد 
سازی و  تجاری

 سازی صنعتی

انتشار و كاربرد  
 دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان

 و یپژوهش یها طرح
 عقد یا مشاوره
 با شده قرارداد

 اجرائی یها دستگاه
 استان

تعداد دستگاه های 
كه متمایل به  اجرائی

عقد قرارداد پژوهشی 
 .با دانشگاه هستند

روند افزایش تعداد 
قراردادهای بسته 

شده با دستگاه های 
در پنج سال  اجرائی

 اخیر

ارزیابی كیفی و 
علمی گزارشات 

طرحهای پژوهشی و 
ای انجام  مشاوره

های  شده در دستگاه
 استان اجرائی

---- 
انتشار و كاربرد  

 دانش

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 
افزایش سهم 

آموزش عالی در 
 توسعه استان
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 )دنباله( های كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش آموزش عالي بر مبنای مدل سيپ ماتريس شاخص -1-19-2جدول 

 طرح برنامه راهبرد
 خدماتي فراهم

(11) 

 اي بالقوهي دسترس

/  هدفی ها گروه

 از استفاده زانيم

 (12) خدمات

 تيرضا و تيفيك

(18) 

 ييكارا نهيهز

(11) 

ي، آگاه بر اثر

/ رفتار و نگرش

 تيوضع بهبود

ي، اجتماعي، شتيمع

ی اقتصادي، فرهنگ

 (81) افراد

 در مدت بلند اثر

 جامعه

(82) 

 يبخش اثر نهيهز

(81) 

 مراكز مشاركت
 نظام و یعال آموزش
 استان یادار

 در ها دانشگاه سهم
 یها طرح یاجرا
 یها دستگاه یپژوهش

 استان اجرائی

 یها كارگروه تیتقو
 با استان یتخصص

 دانشگاه مشاركت
 استان یها

تعداد كارگروه های 
 موجود در استان

تعداد اعضای هیأت 
علمی عضو كارگروه 

 استانهای 

میزان رضایت از 
مشاركت و حضور 

دانشگاه ها در 
كارگروه ها و اتاق 

 فكر

---- 

بهبود نگرش  
مدیریت استان 

نسبت به مشاركت 
دانشگاه ها در 

تصمیم گیری های 
 استان

افزایش سهم 
آموزش عالی در 
، توسعه فرهنگی

اجتماعی و اقتصادی  
 استان 

هزینه تمام شده به 
ازای هر واحد 

م افزایش سه
آموزش عالی در 

 توسعه استان
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های كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش  شاخص كد گذاری -2-19-2جدول 

 آموزش عالي بر مبنای مدل سيپ

 اجزای

 ارزشيابي
 ها شاخص

 محیط و زمینه
 برنامه اجرای

 كفایت میزان زمینه در آموزش عالی بخش نظران صاحب و خبرگان نظر: 03010 شاخص
  زنجان استان آموزش عالی بخش توسعه برنامه كالن اهداف

 میزان زمینه در آموزش عالی بخش خبره كارشناسان و مجریان، مدیران نظر: 03013 شاخص
  زنجان استان آموزش عالی بخش توسعه برنامه كالن اهداف كفایت

 در آموزش عالی بخش Peer Reviewed مطالعات سیستماتیک مرور نتیجه: 03019 شاخص
  زنجان استان آموزش عالی بخش توسعه برنامه كالن اهداف كفایت میزان زمینه

 برنامه ورودی

 :راهبردها كفايت بر متمركز های شاخص: الف

 كفایت میزان زمینه در آموزش عالی بخش نظران صاحب و خبرگان نظر: 03310 شاخص
 زنجان استان عالیآموزش  بخش توسعه برنامه كالن اهداف تحقق در برنامه راهبردهای

 میزان زمینه در آموزش عالی بخش خبره كارشناسان و مجریان، مدیران نظر: 03313 شاخص
 استان آموزش عالی بخش توسعه برنامه كالن اهداف تحقق در برنامه راهبردهای كفایت
 زنجان

 در آموزش عالی بخش Peer Reviewed مطالعات سیستماتیک مرور نتیجه: 03319 شاخص
آموزش  بخش توسعه برنامه كالن اهداف تحقق در برنامه راهبردهای كفایت میزان زمینه
 زنجان استان عالی

 عملياتي: های برنامه كفايت بر متمركز های شاخص: ب

 كفایت میزان زمینه در آموزش عالی بخش نظران صاحب و خبرگان نظر: 03319 شاخص
 توسعه برنامه راهبردهای شدن اجرائی در شده بینی پیش های پروژه و ها طرح، ها برنامه
  زنجان استان آموزش عالی بخش

 میزان زمینه در آموزش عالی بخش خبره كارشناسان و مجریان، مدیران نظر: 03319 شاخص
 توسعه برنامه راهبردهای شدن اجرائی در شده بینی پیش های پروژه و ها طرح، ها برنامه كفایت
  زنجان استان آموزش عالی بخش

 در آموزش عالی بخش Peer Reviewed مطالعات سیستماتیک مرور نتیجه: 03316 شاخص
 راهبردهای شدن اجرائی در شده بینی پیش های پروژه و ها طرح، ها برنامه كفایت میزان زمینه
  زنجان استان آموزش عالی بخش توسعه برنامه
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برنامه توسعه بخش های كليدی پايش و ارزشيابي  شاخص كد گذاری -2-19-2جدول 

 )دنباله( آموزش عالي بر مبنای مدل سيپ

 اجزای

 ارزشيابي
 ها شاخص

 برنامه فرایندهای

  ها پروژه تحقق بر متمركز های شاخص: الف

  شده بینی پیش عملیات حجم نظر از افتهی تحقق صد در صد های پروژه نسبت: 03910 شاخص
 شده بینی پیش زمانی بازه در افتهی تحقق كامال های پروژه نسبت: 03913 شاخص

 طرحها تحقق بر متمركز های شاخص: ب

  شده بینی پیش عملیات حجم نظر از افتهی تحقق كامال طرحهای نسبت: 03919 شاخص
 شده بینی پیش زمانی بازه در افتهی تحقق كامال طرحهای نسبت: 03919 شاخص

  ها برنامه تحقق بر متمركز های شاخص: ج

  شده بینی پیش عملیات حجم نظر از افتهی تحقق كامال های برنامه نسبت: 03919 شاخص
  شده بینی پیش زمانی بازه در افتهی تحقق كامال های برنامه نسبت: 03916 شاخص

  مجريان و نظر صاحب افراد نظر بر متمركز های شاخص: د

 تحقق كیف و كم از آموزش عالی بخش نظران صاحب و خبرگان ارزیابی: 03916 شاخص
  زنجان استان آموزش عالی بخش توسعه برنامه های پروژه و طرحها، ها برنامه

 و كم از آموزش عالی بخش خبره كارشناسان و مجریان، مدیران ارزیابی: 03913 شاخص
  زنجان استان آموزش عالی بخش توسعه برنامه های پروژه و طرحها، ها برنامه تحقق كیف

 مندی بهره
 هدف های گروه

 برنامه

 های گروه برای خدمات (Availability) بودن فراهم بر متمركز های شاخص: الف

 :جمعيت عموم اي برنامه هدف

 تعداد اعضای هیأت علمی مورد نظر در فراخوانهای جذب هیأت علمی-039010

 برنامه های حمایتی و ارتقایی دانشگاه برای اعضای هیأت علمی-039013

 دانشجویان كارشناسی ارشد و دكتراظرفیت جذب -039019

برداری  كمک آموزشی بهره، میزان اعتبار تعهد شده جهت تكمیل فضاهای آموزشی-039009
 برداری  شده و در دست بهره

 اندازی شده های جدید راه تعداد رشته-039031

 تعداد طرحها و پژوهشهای پایان یافته-039033

 اعتبارات پژوهشی تأمین شده -039039

 مجوز انتشار مجالت پژوهشی دانشگاه-039036

 های مشترك نامه تعداد تفاهم-039033

 مجوز اخذ شده برای مراكر تحقیقاتی -039090
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های كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش  شاخص كد گذاری -2-19-2جدول 

 )دنباله( آموزش عالي بر مبنای مدل سيپ

 اجزای

 ارزشيابي
 ها شاخص

 مندی بهره
 هدف های گروه

 برنامه

 ظرفیت پذیرش دوره های پیش رشد -039099

مجموع سرانه مساحت مراكز رشد، پاركها و فضاهای پژوهشی كه در پنج ساله  -039091
 آنها آغاز شده است اجرائیاخیر عملیات 

 نامه های منعقده با مراكز صنعتی تفاهم -039093

 اجرای پروژه ها با مراكز صنعتیقراردادهای منعقده برای  -039099

 تعداد كارگروه های موجود در استان -039096

 فراهم خدمات از استفاده و( Accessibility) دسترسي بر متمركز های شاخص: ب

 : جمعيت عموم اي برنامه هدف های گروه توسط شده

 تعداد اعضای هیأت علمی جذب شده جدید -039310

 میانگین رشد سالیانه متوسط رتبه علمی اعضای هیأت علمی  -039313

 نسبت استادیار/ دانشیار/ استاد به تعداد دانشجویان -039319

 رشد سهم دانشجویان كارشناسی ارشد و دكترا به كل دانشجویان -039319
 سرانه فضاهای آموزشی و كمک آموزشی بهره برداری شده  -039309

 اندازی شده های جدید راه در رشتهتعداد دانشجویان  -039330

 تعداد مقاالت پژوهشی چاپ شده به تعداد اعضای هیأت علمی -039339

 سرانه بودجه پژوهشی به ازای هر هیأت علمی -039339

 تعداد مجالت پژوهشی منتشر شده توسط دانشگاه -039336

 تعداد طرحهای تحقیقاتی مشترك انجام شده -039334

 تحقیقاتی و پژوهشكده های جدید تعداد مراكر -039393

 های اجرا شده با بخش صنعت  تفاهم نامه -039390

 پروژه های اجرا شده با بخش صنعت  -039399

 تعداد اعضای هیأت علمی عضو كارگروه های استان -039396

 : شده فراهم خدمات از رضايت و كيفيت بر متمركز های شاخص: ج

سیستم ارزیابی عملكرد دانشگاهی از عملكرد آموزشی میزان رضایت دانشجویان و  -039910
 و پژوهشی اعضای هیأت علمی

 رضایت دانشجویان تحصیالت تكمیلی از خدمات ارائه شده -039913

 میزان رضایت كاربران از احداث فضاهای آموزشی در موعد مقرر -039901
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توسعه بخش های كليدی پايش و ارزشيابي برنامه  شاخص كد گذاری -2-19-2جدول 

 )دنباله( آموزش عالي بر مبنای مدل سيپ

 اجزای

 ارزشيابي
 ها شاخص

 مندی بهره
 هدف های گروه

 برنامه

 اندازی شده های جدید راه رضایت دانشجویان شاغل در رشته-039909

 نرخ رشد تعداد ارجاعات به مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده -039906
رضایت متقابل اعضای هیأت علمی و دانشگاه از اعتبارات پژوهشی و فعالیتهای  -039906
 پژوهشی
 رتبه علمی مجالت منتشره توسط دانشگاه -039931
 رضایت متقابل از طرحهای تحقیقاتی مشترك انجام یافته -039933

 رضایت از خدمات ارائه شده مراكز تحقیقاتی و پژوهشكده های جدید -039939

 تعداد واحدهایی كه وارد دوره رشد میشوند -039933

 ها نامه با دانشگاه رضایت بخشهای خصوصی و دولتی دارای تفاهم -039999

 ها رضایت بخشهای خصوصی و دولتی از پروژه های انجام شده توسط دانشگاه -039996

 میزان رضایت از مشاركت و حضور دانشگاه ها در كارگروه ها و اتاق فكر -039994

 شده فراهم خدمات وری بهره و كارايي هزينه بر متمركز های شاخص: د

مقایسه  در دكتری و ارشد كارشناسی های دوره التحصیالن  فارغ شده تمام بهای سرانه -039910
 با استانداردهای موجود

 برداری شده هزینه متوسط تكمیل هر مترمربع / سرانه هر متر مربع فضای بهره  -039913
 های جدید دانشگاهی اندازی رشته هزینه تمام شده سرانه دانشجویی برای راه  -039903
 هزینه تمام شده انتشار مجالت علمی - 039909
 هزینه تمام شده ایجاد هر مركز تحقیقاتی نسبت به اعضای هیأت علمی - 039909
 هزینه تمام شده خروج هر واحد از دوره های پیش رشد - 039903
 وسط اجرای هر مترمربع مراكز رشد، پاركها و فضاهای پژوهشیهزینه مت - 039933
 سازی سازی و صنعتی متوسط اعتبار هر قرارداد در زمینه تجاری - 039939
 سازی سازی و صنعتی متوسط اعتبار هر قرارداد در زمینه تجاری - 039936

 بخشی اثر میزان
 برنامه

 رفتار و نگرش، آگاهي وضعيت در تغيير ايجاد بر متمركز های شاخص: الف

  آموزش عالي بخش توسعه برنامه در شده ارايه خدمات بر مبتني هدف های گروه

 دانشجو و فارغ التحصیل توانمند -039010
 تولید، انتشار و كاربرد دانش -039013
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های كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش  شاخص كد گذاری -2-19-2جدول 

 )دنباله( مدل سيپآموزش عالي بر مبنای 

 اجزای

 ارزشيابي
 ها شاخص

 بخشی اثر میزان
 برنامه

 با هدف های گروه آموزش عالي وضعيت در تغيير ايجاد بر متمركز های شاخص: ب

  آموزش عالي بخش توسعه برنامه در شده ارايه خدمات محوريت

 استاناجتماعی و اقتصادی  افزایش سهم آموزش عالی در توسعه فرهنگی،  -039310
 Community) اجتماعي مشاركت و توانمندسازی بر متمركز های شاخص: ج

participation and empowerment ) 

 برنامه در شده ارایه خدمات محوریت با جامعه و هدف های گروه مشاركت وضعیت -036010
  آموزش عالی بخش توسعه

 برنامه گستری عدالت و منفي و مثبت عوارض و پيامدها بر متمركز های شاخص: د

 زنجان استان آموزش عالي بخش توسعه

 عوارض و پیامدها زمینه در آموزش عالی بخش نظران صاحب و خبرگان نظر -036310
  زنجان استان آموزش عالی بخش توسعه برنامه منفی و مثبت

 مثبت عوارض و پیامدها زمینه در بخش خبره كارشناسان و مجریان، مدیران نظر -036313
  زنجان استان آموزش عالی بخش توسعه برنامه منفی و
 مديران، سياست در اقدام برای تعهد و حمايت جلب بر متمركز های شاخص: ه

 (Advocacy rising) ريزان برنامه و گزاران

 توسعه برنامه توانایی زمینه در آموزش عالی بخش نظران صاحب و خبرگان نظر -036910
 مدیران، سیاست در اقدام برای تعهد و حمایت جلب در زنجان استان آموزش عالی بخش
 ریزان برنامه و گزاران

 برنامه توانایی زمینه در آموزش عالی بخش خبره كارشناسان و مجریان، مدیران نظر 036913
مدیران،  در اقدام برای تعهد و حمایت جلب در زنجان استان آموزش عالی بخش توسعه

  ریزان برنامه و گزاران سیاست
 آموزش عالي بخش توسعه برنامه اثربخشي – هزينه بر متمركز های شاخص: و

 زنجان استان

 شده ارایه خدمات از ناشی شده ایجاد اثر/  نتیجه واحد کی بازای شده تمام هزینه -036910
  آموزش عالی بخش توسعه برنامه بر مبتنی

 خدمات از ناشی شده ایجاد اثر/  نتیجه واحد کی بازای اثربخشی هزینه مقایسه -036913
  مشابه های برنامه با درمقایسه آموزش عالی بخش توسعه برنامه بر مبتنی شده ارایه
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های كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش  شاخص كد گذاری -2-19-2جدول 

 )دنباله( آموزش عالي بر مبنای مدل سيپ

 اجزای

 ارزشيابي
 ها شاخص

 بخشی اثر میزان
 برنامه

 بخش اموزش عالي استان توسعه برنامه گستری عدالت بر متمركز های ز: شاخص

 زنجان

 در آموزش عالی خبره كارشناسان و مجریان، صاحب نظران بیرونی و مدیران نظر -036910
محرومیت زدایی و عدالت  در زنجان استان آموزش عالی بخش توسعه برنامه توانایی زمینه

 گستری در جامعه

 پایداری میزان
 برنامه

 سياست، مديران در اقدام برای تعهد و حمايت جلب بر متمركز های شاخص

 ( Advocacy rising) ريزان برنامه و گزاران

 ماندگاری و پایداری میزان از آموزش عالی بخش نظران صاحب و خبرگان ارزیابی -036610
  زنجان استان آموزش عالی بخش توسعه برنامه از ناشی شده ایجاد واثرات نتایج

 پایداری میزان از آموزش عالی بخش خبره كارشناسان و مجریان، مدیران ارزیابی -036613
  زنجان استان آموزش عالی بخش توسعه برنامه از ناشی شده ایجاد واثرات نتایج ماندگاری و
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 استان زنجان  آموزش عاليعناوين طرحهای پژوهشي برنامه توسعه بخش  -2-11

در این بند، عناوین پژوهشی كه از شاخصهای كلیدی پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش بر مبنای 

 گردد. اند، به صورت تجمیعی در جدول زیر ارائه می ( استخراج گردیده3-01-3مدل سیپ )جدول 

 اولويت های پژوهشي برنامه توسعه بخش آموزش عالي استان زنجان -1-11-2جدول 

 توضيحات اولويت عنوان پژوهشي كد راهنما

039910 
میزان رضایت دانشجویان و سیستم ارزیابی عملكرد 
دانشگاهی از عملكرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت 

 علمی
0 

 

039906 
رضایت متقابل اعضای هیأت علمی و دانشگاه از اعتبارات 

 پژوهشی و فعالیتهای پژوهشی
3 

 

039996 
خصوصی و دولتی از پروژه های انجام رضایت بخشهای 
 ها شده توسط دانشگاه

9 
 

039910 
های كارشناسی  التحصیالن دوره شده فارغ سرانه بهای تمام

 ارشد و دكتری در مقایسه با استانداردهای موجود
3 

 

  0 ارزیابی میزان توانمندی دانشجویان و فارغ التحصیالن 039010

039310 
اجتماعی و  ، در توسعه فرهنگیآموزش عالی  بررسی نقش

 اقتصادی استان
0 
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 فصل سوم
ربانهم اپیش و ارزشیابی ربانهم توسعه بخش  ارجائینظام 

 آموزش عالی
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 مقدمه -8-1

باشد. برای  یكی از مهمترین اركان نظام پایش و ارزشیابی، ساختار و سازماندهی نحوه اجرای آن می

بایست ساختاری مدیریتی اندیشـیده شـود.    نمودن سند پایش و ارزشیابی برنامه توسعه در ابتدا می اجرائی

های توسعه شكل گرفتـه و تـا    و بخش اجرائیاین ساختار باید در درون نظام مدیریت جاری دستگاههای 

پـایش و ارزشـیابی،   ها و ساختار تشكیالتی جدید نباشد. از دیگر ابعاد مهـم   حد امكان، نیازمند ایجاد پست

های مورد نیاز برای محاسـبه شاخصـهای توسـعه بخشـی اسـت؛ نظـام        داده و گزارشدهی گردآورینظام 

بایسـت در درون نظـام جـاری گزارشـدهی دسـتگاهها و       گزارشدهی هماننـد سـاختار و سـازماندهی مـی    

. با توجه به اینكه كارگروههای توسعه بخشی شكل گرفته و كمترین بار كاری را به سیستم تحمیل نماید

رود  شاخصهای متعددی در سند پایش و ارزشیابی بخش توسـعه تعریـف گردیـده اسـت؛ لـذا انتظـار مـی       

گوی نیاز پایش و ارزشیابی دستگاه خروزرسانی قرار گیرند تا بتوانند پاس هفرمهای آماری مورد بازنگری و ب

 و كارگروه توسعه بخش، باشند.

« های پژوهشی داده»ارزشیابی برنامه توسعه بخشی مبحث  و پایش مهم سند محورهای دیگر از یكی

رود  است. بدیهی است با توجه به تخصیص سهمی از اعتبارات دستگاهها بـه امـور پژوهشـی انتظـار مـی     

منبعد سهم قابل توجهی از این اعتبارات پژوهشی صرف انجام پژوهشـهای مبتنـی بـر ارزشـیابی برنامـه      

 توسعه در بخش شود.

ای نتایج پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش به عنوان یک  سازی دوره ایت، انتظار و همگانیدر نه

ن در قبال ذینفعـان و جامعـه و   والؤسازی، پاسخگویی و تعهد مدیران و مس ساز شفاف اقدام مترقی، زمینه

 ءارزشـیابی نیـز جـز   بینی نحـوه انتشـار نتـایج پـایش و      جلب مشاركت همگانی خواهد بود؛ بنابراین پیش

 باشد. سازی نظام پایش و ارزشیابی بخش توسعه می اجرائیضروریات 

سازی  ها، نحوه انتشار و همگانی در این فصل ساختار و سازماندهی، شرح وظایف، نظام مدیریت داده

 و نشر یافته های پایش و ارزشیابی مورد اشاره قرار گرفته است.
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 آموزش عاليبخش  توسعه برنامه يابيارزش و شيپا سازماندهي و ساختار -8-2

 زنجان استان

یک ، آموزش عالیسازی سند پایش و ارزشیابی توسعه بخش  اجرائیبه منظور تسهیل و تداوم روند 

كمیته تخصصی پایش و ارزشیابی ذیل كارگروه استانی تشكیل می گردد. این كمیته از دو سطح تشكیل 

 زیر خواهد بود.شده و دارای ساختار و شرح وظایف 

 ساختار  -8-2-1

 :  ( اجرائيسطح يک )دستگاه 

با امضای باالترین مقام  یک نفر نماینده تام االختیار پایش و ارزشیابی اجرائیدستگاه  در سطح

 منصوب می گردد.  اجرائیدستگاه 

 :  سطح دو )كميته تخصصي كارگروه استاني (

ول كـارگروه  ؤمسـ  اجرائـی نماینده تام االختیـار دسـتگاه   ، در سطح كمیته تخصصی كارگروه استانی

و  بعـالوه نماینـده معاونـت برنامـه ریـزی      استانی به عنوان دبیر پایش و ارزشیابی برنامه توسـعه بخشـی  

به عنوان اعضـای كمیتـه تخصصـی كـارگروه اسـتانی       اجرائیدستگاههای  نمایندگان معرفی شده توسط

 رئیس اعضا توسط ابالغ  صی كارگروه توسط معاونت برنامه ریزی ورئیس كمیته تخص خواهند بود. ابالغ

 مربوطه صادر خواهد گردید.  ول كارگروه استانیؤمس اجرائیدستگاه 

ول ؤمس اجرائیهماهنگی ها و پیگیریهای مورد نیاز از طریق دستگاه ، توجه : كلیه امور مكاتباتی

 یا جانشین وی انجام می گردد. اجرائیاستانی و با امضای باالترین مقام دستگاه  كارگروه

  شرح وظايف -8-2-2

 : ( اجرائيسطح يک )دستگاه 

در ارتباط با نحوه تحقق و  اجرائیپیگیری و اخذ گزارش از واحدهای زیر مجموعه دستگاه  -

 ؛ اجرائیطرح ها و پروژه های مرتبط با برنامه توسعه بخشی در دستگاه ، ها شدن برنامه اجرائی

و حصـول اطمینـان از    اجرائـی ها و اطالعات گزارش شده در سطح دستگاه  كیفیت دادهكنترل  -

 ؛دقت و صحت و كم و كیف اطالعات واصله 

 ؛به دبیرخانه كمیته تخصصی كارگروه استانی  ای جمع بندی و ارسال گزارشات دوره -

 ؛استان  توسعه راهبردی آموزشی و هماهنگی با دبیرخانه كارگروه، شركت در جلسات توجیهی -

 ؛های ارزشیابی  های پژوهشی بر اساس شاخص هماهنگی و مشاركت در برنامه -
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 : سطح دو )دبيرخانه كارگروه استاني (

 اجرائـی ذیل كارگروه در ارتباط با نحوه تحقـق و   اجرائیهای  پیگیری و اخذ گزارش از دستگاه -

های مرتبط با برنامه توسعه بخشی بر اساس شاخصهای مندرج  طرح ها و پروژه، شدن برنامه ها

 ؛در سند پایش و ارزشیابی كارگروه 

و حصـول اطمینـان از    اجرائـی كنترل كیفیت داده ها و اطالعات گزارش شده از دستگاه هـای   -

  ؛دقت و صحت و كم و كیف اطالعات واصله

نظارت ، یابی دسترسی و اثربخشیمطالعاتی مرتبط با شاخصهای ارزش تهیه و تنظیم فراخوانهای -

 ؛اجرا و انتشار نتایج مطالعات ، بر واگذاری

به دبیرخانه برنامه كالن توسعه استان مبتنـی بـر برنامـه     ای جمع بندی و ارسال گزارشات دوره -

    ؛ابالغی به كارگروه استانی

 ؛ستانذیل شورای برنامه ریزی و توسعه ا برقرای ارتباط با دبیرخانه كارگروه تخصصی -

 آموزشـی و همـاهنگی بـا دبیرخانـه پـایش و ارزشـیابی شـورای        ، شركت در جلسات تـوجیهی  -

 ؛برنامه ریزی استان 

 .هماهنگی و مشاركت در برنامه های پژوهشی بر اساس شاخص های ارزشیابی   -

 

 : (Data flow system) ها داده مديريت نظام -8-8

استان زنجان از سه سطح  آموزش عالینظام گزارشدهی پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش 

 تشكیل شده است :

 : ( اجرائي)سطح دستگاههای  سطح يک

توسط دستگاه  شود كلیه اطالعات تولید شده نامیده می اجرائیكه سطح دستگاه  در این سطح

 گردآوریباشد بر اساس شاخصهای تعریف شده  مربوطه می 0 كه مرتبط با برنامه توسعه كارگروه اجرائی

 فرستاده می شود.  ریزی و توسعه استان شورای برنامهو به 

 

                                                           
ن ااست و توسعه استانی به شوراهای تخصصی تعریف شده ذیل شورای برنامه ریزی به منظور ایجاد وحدت رویه منبعد واژه كارگروه -0

ی است كمیته های تخصصی هاطالق می گردد. بدی ،شوند ذیربط تشكیل می اجرائیكه تحت نظر استاندار و با شركت دستگاههای 
 هها شكل گرفته و فعالیت خواهند نمود. پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بر حسب نوع و زمینه فعالیت ذیل یكی از این كارگرو
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 :  استاني ( سطح دو )سطح كارگروه

ذیل هریـک از كمیتـه هـای     اجرائیتوسط دستگاههای  شده گردآوریدر این سطح كلیه اطالعات 

طراحـی شـده در    شاخصـهای  جمع بندی شده و بر اساس استانی در كارگروه تخصصی پایش و ارزشیابی

 بـه   و طـرح در كـارگروه اسـتانی   ، در كمیته مورد نظـر  ییدأپس از ت توسعه بخشی ارزشیابی سند پایش و

 استان ارسال می گردد. دبیرخانه پایش و ارزشیابی

توسعه راهبردی شورای برنامه ريزی  سطح سه )سطح دبيرخانه پايش و ارزشيابي برنامه

 :  استان زنجان (

در این سطح كه سطح نهایی پایش و ارزشیابی برنامـه راهبـردی توسـعه اسـتان مـی باشـد. كلیـه        

 اطالعات ارسالی از سوی كارگروه استانی توسـط دبیرخانـه پـایش و ارزشـیابی برنامـه توسـعه راهبـردی       

گـزاردن ذینفعـان برنامـه    شورای برنامه ریزی استان جمع بندی شده و آمـاده انتشـار نتـایج و در اختیـار     

 گردد. می

 

 :(Data quality management) ها داده تيفيك تيريمد -8-1

، كننده اطالعات مشـخص شـده در سـند پـایش و ارزشـیابی      گزارش اجرائیهریک از دستگاههای 

ریـزی و   شـورای برنامـه   باشـند.  های ارسالی را عهده دار مـی  روز بودن دادهه ولیت صحت و دقت و بؤمس

و حصول اطمینان از صـحت و   اجرائیبندی گزارشات ارسالی از دستگاههای  ولیت جمعؤمس توسعه استان

در صـورت تشـخیص و احسـاس نیـاز      شده را بر عهده دارد. اعضـای كـارگروه  بندی  دقت اطالعات جمع

0های ارسالی ) توانند نسبت به ممیزی كیفیت داده می
OSDV)  گروه عضو كار اجرائیاز سوی دستگاههای

ارسالی بر اساس شیوه نامه مصوب در سند پایش و ارزشیابی برنامه  های اقدام نمایند. ممیزی كیفیت داده

  كالن توسعه استان زنجان خواهد بود.

 

 يابيارزش و شيپا اطالعات یساز يهمگان و انتشار نحوه -8-8

 : عضو كارگروه اجرائيانتشار گزارش پايش و ارزشيابي در سطح دستگاه  -8-8-1

عضو كارگروه حداقل یكبار در سال گزارش پیشرفت برنامه توسعه را  اجرائییک از دستگاههای  هر

نسـبت بـه    سـاً أر توانند می اجرائیاین دستگاههای  ه خواهند نمود. عالوه برئارااستانی  در جلسه كارگروه

                                                           
1 -Onsite Data Verification 
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 ای و یـا مناسـبتی   سازمان خود بـه صـورت دوره   مرتبط باگزارش مربوط به پیشرفت برنامه توسعه  انتشار

 اقدام نمایند.

 : پايش و ارزشيابي در سطح كارگروه استاني انتشار گزارش -8-8-2

 گـزارش پیشـرفت برنامـه توسـعه بخـش      ،حداقل یكبار در سالاستان  ریزی و توسعه شورای برنامه

ییـد توسـط اعضـای    أت تواند پس از گروه مینماید. كار  ارایه میاستانی  را در جلسه كارگروه آموزش عالی

بـه صـورت    گزارش مربوط بـه پیشـرفت برنامـه توسـعه مربوطـه      نسبت به انتشار ساًأر، كارگروه استانی 

 اقدام نمایند. ای و یا مناسبتی دوره

ريزی  برنامه شورای سطح در استانيانتشار گزارش پايش وارزشيابي كارگروه  -8-8-8

 :استان

را پس از  آموزش عالییک نسخه از گزارش پیشرفت برنامه توسعه بخش ، در سالكارگروه یكبار 

یید و أت تصویب در كارگروه به دبیرخانه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه استان ارسال می نماید. نحوه

همگانی سازی گزارش ارسالی بر اساس نظام نامه پایش و ارزشیابی برنامه كالن توسعه استان خواهد 

 بود. 
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 برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 

 ساليانه(

های  دستگاه
 اجرائي
 مسؤول
 توليد

 زمان توليد شاخص
)ماهانه، فصلي، 

شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
شناسايي بلي / شماره 

فرم استخراج اطالعات 
 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

آمـوزش   بخـش  نظـران  صاحب و خبرگان نظر -03010
 توسعه برنامه كالن اهداف كفایت میزان زمینه در عالی

  زنجان استان آموزش عالی بخش
 كارگروه    پژوهشی

یک نوبت 
ابتدای پایش و 

 ارزشیابی
اجرای طرح  

 پژوهشی

 خبــره كارشناســان و مجریــان، مــدیران نظــر -03013
 كالن اهداف كفایت میزان زمینه در آموزش عالی بخش
  زنجان استان آموزش عالی بخش توسعه برنامه

 گروهكار    پژوهشی
یک نوبت 

ابتدای پایش و 
 ارزشیابی

اجرای طرح  
 پژوهشی

 Peer مطالعـات  سیسـتماتیک  مـرور  نتیجـه  -03019
Reviewed میــزان زمینــه در آمــوزش عــالی بخــش 

 آموزش عـالی  بخش توسعه برنامه كالن اهداف كفایت
 زنجان استان

 كارگروه    پژوهشی
یک نوبت 

ابتدای پایش و 
 ارزشیابی

اجرای طرح  
 پژوهشی

 راهبردها كفايت بر متمركز های شاخص
آمـوزش   بخـش  نظران صاحب و خبرگان نظر -03310

 تحقق در برنامه راهبردهای كفایت میزان زمینه در عالی
 اسـتان  آموزش عـالی  بخش توسعه برنامه كالن اهداف
 زنجان

 گروهكار    پژوهشی
یک نوبت 

ابتدای پایش و 
 ارزشیابی

اجرای طرح  
 پژوهشی
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 )دنباله( عالي برنامه توسعه بخش آموزش پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 

 ساليانه(

های  دستگاه
 اجرائي
 مسؤول
 توليد

 زمان توليد شاخص
)ماهانه، فصلي، 

شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

 خبره كارشناسان و مجریان، مدیران نظر -03313
 راهبردهای كفایت میزان زمینه در آموزش عالی بخش
 بخش توسعه برنامه كالن اهداف تحقق در برنامه

 زنجان استان آموزش عالی

 كارگروه    پژوهشی
یک نوبت 

ابتدای پایش و 
 ارزشیابی

اجرای طرح  
 پژوهشی

 Peer مطالعات سیستماتیک مرور نتیجه -03319
Reviewed میزان زمینه در آموزش عالی بخش 

 برنامه كالن اهداف تحقق در برنامه راهبردهای كفایت
 زنجان استان آموزش عالی بخش توسعه

 گروهكار    پژوهشی
یک نوبت 

ابتدای پایش و 
 ارزشیابی

اجرای طرح  
 پژوهشی

 های عملياتي برنامه كفايت بر متمركز های شاخص
آمـوزش   بخـش  نظران صاحب و خبرگان نظر -03319

 و هـا  طـرح ، هـا  برنامـه  كفایـت  میـزان  زمینه در عالی
 راهبردهـای  شـدن  اجرائی در شده بینی پیش های پروژه
  زنجان استان آموزش عالی بخش توسعه برنامه

 گروهكار    پژوهشی
یک نوبت 

ابتدای پایش و 
 ارزشیابی

اجرای طرح  
 پژوهشی
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 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 

 ساليانه(

های  دستگاه
 اجرائي
 مسؤول
 توليد

 زمان توليد شاخص
)ماهانه، فصلي، 

شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

 خبره كارشناسان و مجریان، مدیران نظر -03319
، ها برنامه كفایت میزان زمینه در آموزش عالی بخش
 شدن اجرائی در شده بینی پیش های پروژه و ها طرح

 استان آموزش عالی بخش توسعه برنامه راهبردهای
  زنجان

 كارگروه    پژوهشی
یک نوبت 

ابتدای پایش و 
 ارزشیابی

اجرای طرح  
 پژوهشی

 Peer مطالعات سیستماتیک مرور نتیجه -03316
Reviewed میزان زمینه در آموزش عالی بخش 

 شده بینی پیش های پروژه و ها طرح، ها برنامه كفایت
آموزش  بخش توسعه برنامه راهبردهای شدن اجرائی در

 زنجان استان عالی

 كارگروه    پژوهشی
یک نوبت 

ابتدای پایش و 
 ارزشیابی

اجرای طرح  
 پژوهشی

 ها تحقق پروژه بر متمركز های شاخص

 از افتهی تحقق صد در صد های پروژه نسبت -03910
 كارگروه    پژوهشی  شده بینی پیش عملیات حجم نظر

یک نوبت 
ابتدای پایش و 

 ارزشیابی
اجرای طرح  

 پژوهشی

 بازه در افتهی تحقق كامال های پروژه نسبت -03913
 كارگروه    پژوهشی شده بینی پیش زمانی

یک نوبت 
ابتدای پایش و 

 ارزشیابی
اجرای طرح  

 پژوهشی
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 )دنباله( توسعه بخش آموزش عاليبرنامه  پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 

 ساليانه(

های  دستگاه
 اجرائي
 مسؤول
 توليد

 زمان توليد شاخص
)ماهانه، فصلي، 

شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز
 تحقق طرحها بر متمركز های شاخص

 نظر از افتهی تحقق كامال طرحهای نسبت -03919
 كارگروه    پژوهشی  شده بینی پیش عملیات حجم

یک نوبت 
ابتدای پایش و 

 ارزشیابی
اجرای طرح  

 پژوهشی

 بازه در افتهی تحقق كامال طرحهای نسبت -03919
 كارگروه    پژوهشی شده بینی پیش زمانی

یک نوبت 
ابتدای پایش و 

 ارزشیابی
اجرای طرح  

 پژوهشی

 ها برنامهتحقق  بر متمركز های شاخص

 نظر از افتهی تحقق كامال های برنامه نسبت -03919
 جاری  شده بینی پیش عملیات حجم

كلیه 
دستگاههای 

 مربوطه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

 بازه در افتهی تحقق كامال های برنامه نسبت -03916
 جاری  شده بینی پیش زمانی

كلیه 
دستگاههای 

 مربوطه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه
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 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 

 ساليانه(

های  دستگاه
 اجرائي
 مسؤول
 توليد

 توليد شاخصزمان 
)ماهانه، فصلي، 

شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز
 صاحب نظر و مجرياننظر افراد  بر متمركز های شاخص

 بخش نظران صاحب و خبرگان ارزیابی -03916
 و طرحها، ها برنامه تحقق كیف و كم از آموزش عالی

 استان آموزش عالی بخش توسعه برنامه های پروژه
  زنجان

 گروهكار    پژوهشی
یک نوبت 

ابتدای پایش و 
 ارزشیابی

اجرای طرح  
 پژوهشی

 خبره كارشناسان و مجریان، مدیران ارزیابی -03913
، ها برنامه تحقق كیف و كم از آموزش عالی بخش
 آموزش عالی بخش توسعه برنامه های پروژه و طرحها
 زنجان استان

 كارگروه    پژوهشی
یک نوبت 

ابتدای پایش و 
 ارزشیابی

اجرای طرح  
 پژوهشی

 شاخصهای خروجي برنامه )فرآهمي خدمات(

تعداد اعضای هیأت علمی مورد نظر در  -039010 
 فراخوانهای جذب هیأت علمی

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 

 ها كد ... برنامه

هر شش 
     ماه

برنامه های حمایتی و ارتقایی دانشگاه برای  -039013
 اعضای هیأت علمی

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 

 ها كد ... برنامه
     سالیانه
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 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 

 ساليانه(

های  دستگاه
 اجرائي
 مسؤول
 توليد

 زمان توليد شاخص
)ماهانه، فصلي، 

شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
گزارشدهي قابل  شاخص از نظام فعلي

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

ظرفیت جذب دانشجویان كارشناسی ارشد و  -039019
 دكترا

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 

 ها كد ... برنامه

ابتدای هر 
     ترم

نسبت تعداد كتابهای تخصصی به تعداد  -039019
 دانشجویان

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 

 ها كد ... برنامه
     سالیانه

 جاری الكترونیكی منابع به دانشجویان دسترسی حجم-039019
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 

 ها كد ... برنامه
     سالیانه

های دانشجویی اجرا  تعداد همایشها و كارگاه -039016
 شده

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 

 ها كد ... برنامه

ابتدای هر 
     ترم

 جاری وهشی تعداد فراخوانها و میزان اعتبارات پژ -039016
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 

 ها كد ... برنامه
     سالیانه
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 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 اجرائي

 توليد مسؤول

 زمان توليد شاخص
)ماهانه، فصلي، 

شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

میزان فراهم بودن منابع و محتواهای  -039013
 آموزشی جدید

    پژوهشی
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای سالهای 

 49و  49
اجرای طرح  

 پژوهشی

نظر گرفته شده برای شركت سرانه بودجه در  -039014
 دانشجویان دكتری در سمینارها

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

تعداد دوره های فوق برنامه تخصصی اجرا  -039001
 شده برای دانشجویان

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

 جاری سرانه حجم پهنای باند ارائه شده در دانشگاه -039000
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

 جاری ها ها و خوابگاه های دانشكده رایانه تعداد سرانه -039003
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه
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 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 اجرائي

 توليد مسؤول

 زمان توليد شاخص
)ماهانه، فصلي، 

شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

    پژوهشی تعداد دروس مجازی سازی شده -039009

معاونت 
آموزشی 

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای سالهای 

 49و  49
اجرای طرح  

 پژوهشی

میزان اعتبار تعهد شده جهت تكمیل  -039009
برداری شده و در  فضاهای آموزشی، كمک آموزشی بهره

 برداری  دست بهره
 جاری

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
برنامه ها كد 

....: 

     سالیانه

مجموع سرانه مساحت فضاهای آموزشی/  -039009
كمک آموزشی پیش بینی شده در طرحهای توسعه 

 آموزش عالی استانبخش 
 جاری

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
برنامه ها كد 

....: 

     سالیانه

سرانه بودجه تخصیص یافته جهت خرید  -039006
 آالت در پنج ساله اخیر تجهیزات و ماشین

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
برنامه ها كد 

....: 

     سالیانه



 0941-49سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش آموزش عالی استان زنجان   66

 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 اجرائي

 توليد مسؤول

 زمان توليد شاخص
)ماهانه، فصلي، 

شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

 جاری ظرفیت خوابگاهی استاندارد ایجاد شده -039006
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 

 ها كد ... برنامه
     سالیانه

 جاری ظرفیت فضاهای ورزشی و فرهنگی  -039003
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

 جاری تعداد واحدهای نیازسنجی شده -039004
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

 جاری اندازی شده های جدید راه تعداد رشته -039031
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

 جاری تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب  -039030
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه
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 )دنباله( عاليبرنامه توسعه بخش آموزش  پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 اجرائي

 توليد مسؤول

 زمان توليد شاخص
)ماهانه، فصلي، 

شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

 جاری تعداد طرحها و پژوهشهای پایان یافته -039033
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

 جاری اعتبارات پژوهشی تأمین شده -039039
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

    پژوهشی كلی ارتقای كیفی پژوهشها  سیاستهای تدوین -039039
ه دانشگاه

ای عضو 
 كارگروه

یک نوبت 
ابتدای پایش و 

 ارزشیابی
اجرای طرح  

 پژوهشی

    پژوهشی انجام اختراعات  از حمایت و الزم شرایط تأمین -039039
ه دانشگاه

ای عضو 
 كارگروه

یک نوبت 
ابتدای پایش و 

 ارزشیابی
اجرای طرح  

 پژوهشی

 جاری مجوز انتشار مجالت پژوهشی دانشگاه -039036
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه
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 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 اجرائي

 توليد مسؤول

 زمان توليد شاخص
فصلي، )ماهانه، 

شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

 جاری های علمی دارای اشتراك تعداد پایگاه -039036
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

 جاری های مشترك نامه تعداد تفاهم -039033
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

    پژوهشی های جدید ها و كارگاه نیازسنجی آزمایشگاه -039034
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

یک نوبت 
ابتدای پایش و 

 ارزشیابی
اجرای طرح  

 پژوهشی

میزان اعتبارات تأمین شده برای تكمیل و  -039091
 های موجود استانداردسازی آزمایشگاه

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

 جاری مجوز اخذ شده برای مراكر تحقیقاتی  -039090
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه
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 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 دهيگزارش

)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 اجرائي

 توليد مسؤول

 زمان توليد شاخص
)ماهانه، فصلي، 

ماهه، شش 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

 جاری تعداد همایشهای برگزارشده -039093
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

های علمی ملی و بین المللی  تعداد كارگاه -039099
 شده برگزار

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

 جاری ظرفیت پذیرش دوره های پیش رشد -039099
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

 جاری ظرفیت پذیرش دوره های رشد -039099
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

 جاری ظرفیت پذیرش دوره های فرا رشد -039096
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه
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 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 اجرائي

 توليد مسؤول

 زمان توليد شاخص
)ماهانه، فصلي، 

شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

ظرفیت ایجاد شده برای استقالل واحدهای  -039096
 فناور

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

دانش مجوز اخذشده تأسیس شركتهای  -039093
 بنیان

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

متوسط بودجه موجود / تخصیص داده شده  -039094
 به هر شركت دانش بنیان

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

مجموع سرانه مساحت مراكز رشد، پاركها و  -039091
 اجرائیفضاهای پژوهشی كه در پنج ساله اخیر عملیات 

 آنها آغاز شده است
 جاری

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

مجموع سرانه مساحت مراكز رشد، پاركها و  -039090
در دست برداری شده و  فضاهای پژوهشی بهره

 برداری در پنج ساله اخیر بهره
 جاری

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه
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 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي

 )جاری /
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

فصلي، )ماهانه، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

 جاری نامه های منعقده با مراكز صنعتی تفاهم -039093
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

نامه های منعقده با مراكز كشاورزی و  تفاهم -039099
 خدماتی

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

قراردادهای منعقده برای اجرای پروژه ها با  -039099
 صنعتیمراكز 

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

قراردادهای منعقده برای اجرای پروژه ها با  -039099
 مراكز كشاورزی و خدماتی

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

كه متمایل به عقد  اجرائیتعداد دستگاه های  -039096
 قرارداد پژوهشی با دانشگاه هستند

    پژوهشی
دفتر حقوقی 

های  دانشگاه
 عضو كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 

و  49سالهای 
49 

اجرای طرح  
 پژوهشی
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 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

 جاری كارگروه های موجود در استان تعداد -039096
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

 خدمات از استفاده زانيم/  هدفی ها گروه اي بالقوهي دسترسشاخصهای 

 جاری تعداد اعضای هیأت علمی جذب شده جدید -039310
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

ابتدای 
     هر ترم

میانگین رشد سالیانه متوسط رتبه علمی  -039313
 اعضای هیأت علمی 

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

ابتدای 
     هر ترم

نسبت استادیار/ دانشیار/ استاد به تعداد  -039319
 دانشجویان

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

ابتدای 
     هر ترم

رشد سهم دانشجویان كارشناسی ارشد و  -039319
 دكترا به كل دانشجویان

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

ابتدای 
     هر ترم



 73  آموزش عالیسوم: نظام اجرائی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش فصل 

 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
 بلي / شماره شناسايي

فرم استخراج اطالعات 
 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

سرانه منابع چاپی و دیجیتالی استفاده شده از  -039319
 های دانشگاه كتابخانه

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

تعداد مقاالت و كتب دانلود شده از  -039316
 های علمی پایگاه

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     هر فصل

ها و  . تعداد شركت كنندگان در كارگاه6 -039316
 همایشهای علمی

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

تعداد  نسبت تعداد طرح های پژوهشی به -039313
 دانشجویان تحصیالت تكمیلی

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

آمد مورد استفاده  تعداد منابع درسی روز -039314
 توسط اساتید

    پژوهشی

معاونت 
آموزشی 

های  دانشگاه
 عضو كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی
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 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

كننده در  تعداد دانشجویان دكتری شركت -039301
 المللی همایشهای بین

    پژوهشی

معاونت 
آموزشی 

های  دانشگاه
 عضو كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

    پژوهشی ها تعداد دانشجویان شركت كننده در دوره -039300

معاونت 
آموزشی 

های  دانشگاه
 عضو كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

 جاری متوسط سرانه پهنای باند استفاده شده در روز -039303
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ..

     سالیانه

    پژوهشی میانگین استفاده دانشجویان از رایانه در روز -039309

معاونت 
دانشجویی 

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

  



 75  آموزش عالیسوم: نظام اجرائی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش فصل 

 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي ارزشيابيپايش و  و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

شش فصلي، 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

    پژوهشی تعداد دروس مجازی ارائه شده -039309

معاونت 
آموزشی 

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

سرانه فضاهای آموزشی و كمک آموزشی  -039309
 بهره برداری شده 

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

میزان طرحهای توسعه بهره برداری شده بر  -039306
 اساس طرح زمانبندی

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

نرخ رشد واقعی هزینه صرف شده برای  -039306
 آالت خرید تجهیزات و ماشین

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

  



 0941-49سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش آموزش عالی استان زنجان   76

 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

مورد نياز برای محاسبه آيا داده های 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

های  ساكن در خوابگاه دانشجویان تعداد نسبت -039303
 استاندارد به دانشجویان متقاضی خوابگاه

 جاری

معاونت 
دانشجویی 

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

سرانه فضای فرهنگی ورزشی بهره برداری  -039304
 شده

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

    پژوهشی میزان اجرای نتایج طرحهای نیازسنجی شده -039331
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

اندازی  های جدید راه رشته در دانشجویان تعداد -039330
 شده

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

  



 77  آموزش عالیسوم: نظام اجرائی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش فصل 

 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
 بلي / شماره شناسايي

فرم استخراج اطالعات 
 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

های پایان یافته و تأیید شده  تعداد طرح -039333
 نسبت به تعداد طرحهای مصوب 

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

تعداد مقاالت پژوهشی چاپ شده به تعداد  -039339
 اعضای هیأت علمی

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

سرانه بودجه پژوهشی به ازای هر هیأت  -039339
 علمی

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

اجرای سیاستهای كلی تدوین شده در  -039339
 دانشگاه

 كارگروه    پژوهشی

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

 جاری تعداد اختراعات ثبت شده -039336
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

  



 0941-49سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش آموزش عالی استان زنجان   78

 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
 بلي / شماره شناسايي

فرم استخراج اطالعات 
 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

تعداد مجالت پژوهشی منتشر شده توسط  -039336
 دانشگاه

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

    پژوهشی تعداد مقاالت دانلود شده -039333

واحد 
انفورماتیک 

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

 جاری تعداد طرحهای تحقیقاتی مشترك انجام شده -039334
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

 جاری سرانه فضای آزمایشگاهی و كارگاهی  -039391
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

 جاری استاندارد كارگاهی و آزمایشگاهی فضای سرانه -039390
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه



 79  آموزش عالیسوم: نظام اجرائی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش فصل 

 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

 جاری های جدید پژوهشكده و تعداد مراكر تحقیقاتی -039393
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

    پژوهشی كنندگان در همایشها تعداد شركت -039399
های  انشگاهد

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

های علمی  كنندگان در كارگاه تعداد شركت -039399
 المللی ملی و بین

    پژوهشی
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

های  تعداد واحدهای پذیرش شده در دوره -039399
 پیش رشد

 جاری

مراكز رشد 
مستقر در 

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

  



 0941-49سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش آموزش عالی استان زنجان   81

 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 دهيگزارش

)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

های  تعداد واحدهای پذیرش شده در دوره -039396
 رشد

 جاری

مراكز رشد 
مستقر در 

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

های فرا  تعداد واحدهای پذیرش شده در دوره -039396
 رشد

 جاری

مراكز رشد 
مستقر در 

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

 جاری تعداد واحدهای مستقل شده -039393

مراكز رشد 
مستقر در 

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

  



 81  آموزش عالیسوم: نظام اجرائی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش فصل 

 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

نسبت شركتهای دانش بنیان فعال به كل  -039394
 شركتهای دانش بنیان

 جاری

مراكز رشد 
مستقر در 

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

سرانه مراكز رشد، پاركها و فضاهای  -039391
 پژوهشی بهره برداری شده در پنج ساله اخیر

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

 جاری های اجرا شده با بخش صنعت  تفاهم نامه -039390

 دفاتر ارتباط
با صنعت 

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

های اجرا شده با مراكز كشاورزی  تفاهم نامه -039393
 و خدماتی

 جاری

دفاتر ارتباط 
با صنعت 

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
برنامه ها كد 

....: 

     سالیانه



 0941-49سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش آموزش عالی استان زنجان   82

 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

 جاری پروژه های اجرا شده با بخش صنعت  -039399

دفاتر ارتباط 
با صنعت 

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

های كشاورزی  با بخشپروژه های اجرا شده  -039399
 و خدمانی 

 جاری

دفاتر ارتباط 
با صنعت 

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

روند افزایش تعداد قراردادهای بسته شده با  -039399
 در پنج سال اخیر اجرائیدستگاه های 

 جاری

دفاتر ارتباط 
با صنعت 

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

های  تعداد اعضای هیأت علمی عضو كارگروه -039396
 استان

 كارگروه جاری
فرم 

گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه



 83  آموزش عالیسوم: نظام اجرائی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش فصل 

 )دنباله( عاليبرنامه توسعه بخش آموزش  پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز
 تيرضا و تيفيكشاخصهای 

میزان رضایت دانشجویان و سیستم ارزیـابی   -039910
عملكــرد دانشــگاهی از عملكــرد آموزشــی و پژوهشــی 

 اعضای هیأت علمی
    پژوهشی

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

رضایت دانشـجویان تحصـیالت تكمیلـی از     -039913
 خدمات ارائه شده

    پژوهشی
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

میزان رضایت كـاربران از احـداث فضـاهای     -039901
 آموزشی در موعد مقرر

    پژوهشی
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

هـای   رضایت دانشـجویان شـاغل در رشـته    -039909
 اندازی شده دید راهج

    پژوهشی
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی



 0941-49سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش آموزش عالی استان زنجان   84

 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

تعداد ارجاعات بـه مقـاالت علمـی    نرخ رشد  -039906
 جاری پژوهشی چاپ شده

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

ــأت علمــی و   -039906 ــل اعضــای هی رضــایت متقاب
    پژوهشی دانشگاه از اعتبارات پژوهشی و فعالیتهای پژوهشی

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

 جاری رتبه علمی مجالت منتشره توسط دانشگاه -039931
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

از طرحهای تحقیقاتی مشترك  متقابل رضایت -039933
 انجام یافته

    پژوهشی
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

رضایت از خدمات ارائه شده مراكز تحقیقاتی  -039939
 و پژوهشكده های جدید

    پژوهشی
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی



 85  آموزش عالیسوم: نظام اجرائی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش فصل 

 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
 )ماهانه،

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

 جاری تعداد واحدهایی كه وارد دوره رشد میشوند -039933

مراكز رشد 
مستقر در 

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

رضایت بخشهای خصوصـی و دولتـی دارای    -039999
 ها نامه با دانشگاه تفاهم

    پژوهشی
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

رضایت بخشهای خصوصی و دولتی از پروژه  -039996
 ها های انجام شده توسط دانشگاه

    پژوهشی
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

ها  مشاركت و حضور دانشگاهرضایت از  میزان -039994
 كارگروه    پژوهشی ها و اتاق فكر در كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی
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 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز
 شاخصهای هزينه كارايي

تمام شده فارغ التحصیالن  رانه بهایـس -039910
ی ارشد و دكتری در مقایسه با ـهای كارشناس دوره

 استانداردهای موجود
 كارگروه    پژوهشی

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

    پژوهشی هزینه تمام شده هر ساعت مطالعه تخصصی -039913
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

هزینه تمام شده هر دانشجوی شركت كننده  -039919
 ها در همایشها و كارگاه

    پژوهشی
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

هزینه تمام شده هر دانشجوی شركت كننده  -039919
 های تخصصی در دوره

    پژوهشی
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی



 87  آموزش عالیسوم: نظام اجرائی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش فصل 

 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
ماهه، شش 

 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

هزینه تمام شده هر گیگابایت استفاده از  -039919
 ازای هر دانشجواینترنت به 

    پژوهشی
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

هزینه تمام شده هر رایانه به ازای هر  -039916
 دانشجو

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

مجازی سازی هزینه تمام شده یک درس  -039916
 شده

    پژوهشی
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

هزینه متوسط تكمیل هر مترمربع / سرانه  -039913
 برداری شده هر متر مربع فضای بهره

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

هزینه متوسط اجرای هر مترمربع / سرانه هر  -039914
 متر مربع فضای جدید

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه
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 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 هاشاخص 

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

تمام شده اسكان یک میانگین هزینه  -039901
 دانشجو در خوابگاه

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

میانگین هزینه تمام شده سرانه هر مترمربع  -039900
 فضای فرهنگی ورزشی

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

هزینه تمام شده سرانه دانشجویی برای  -039903
 های جدید دانشگاهی اندازی رشته راه

 كارگروه    پژوهشی

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

    پژوهشی هزینه تمام شده انتشار مجالت علمی -039909
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

    پژوهشی هزینه تمام شده مقاالت دانلود شده -039909
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی



 89  آموزش عالیسوم: نظام اجرائی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش فصل 

 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

توليد زمان 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

هزینه تمام شده ایجاد هر مركز تحقیقاتی  -039909
 نسبت به اعضای هیأت علمی

    پژوهشی
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

    پژوهشی هزینه تمام شده به ازای هر مقاله ارائه شده -039906
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49 و

اجرای طرح  
 پژوهشی

های علمی ملی و  هزینه برگزاری كارگاه -039906
 المللی بین

    پژوهشی
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

هزینه تمام شده خروج هر واحد از دوره های  -039903
 پیش رشد

    پژوهشی
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

نوبت دو 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی
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 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

هزینه تمام شده خروج هر واحد از دوره های  -039904
 رشد

    پژوهشی
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

هزینه تمام شده خروج هر واحد از دوره های  -039931
 فرا رشد

    پژوهشی
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

    پژوهشی هزینه تمام شده استقالل هر واحد -039930
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

هزینه متوسط اجرای هر مترمربع مراكز  -039933
 رشد، پاركها و فضاهای پژوهشی

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه
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 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

مربع فضای  ط تكمیل هر مترـهزینه متوس -039939
 برداری شده بهره

 جاری
های  دانشگاه

عضو 
 كارگروه

فرم 
گزارشگیری 
 برنامه ها كد ...

     سالیانه

ط اعتبار هر قرارداد در زمینه ـمتوس -039939
 سازی سازی و صنعتی تجاری

    پژوهشی

دفاتر ارتباط 
با صنعت 

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

ط اعتبار هر قرارداد در زمینه ـمتوس -039939
 سازی  سازی و صنعتی تجاری

    پژوهشی

دفاتر ارتباط 
با صنعت 

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

ط اعتبار هر قرارداد در زمینه ـمتوس -039936
 سازی سازی و صنعتی تجاری

    پژوهشی

دفاتر ارتباط 
با صنعت 

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی
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 )دنباله( آموزش عاليبرنامه توسعه بخش  پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

ــ -039936 ــه    ـمتوس ــرارداد در زمین ــر ق ــار ه ط اعتب
 سازی سازی و صنعتی تجاری

    پژوهشی

دفاتر ارتباط 
با صنعت 

های  دانشگاه
عضو 
 كارگروه

دو نوبت 
ابتدای 
 49سالهای 

 49و 

اجرای طرح  
 پژوهشی

ی، شـت یمع تیوضـع  بهبود/ رفتار و نگرشی، آگاه بر اثر
         افرادی اقتصادی، فرهنگی، اجتماع

 كارگروه    پژوهشی دانشجو و فارغ التحصیل توانمند -039010
یک نوبت 

ابتدای پایش 
 و ارزشیابی

اجرای طرح  
 پژوهشی

 كارگروه    پژوهشی تولید، انتشار و كاربرد دانش -039013
یک نوبت 

ابتدای پایش 
 و ارزشیابی

اجرای طرح  
 پژوهشی

 جامعه در مدت بلند اثر

عه ـآمــوزش عــالی در توســهم ـافــزایش ســ -039310
 كارگروه    پژوهشی اجتماعی و اقتصادی استان فرهنگی، 

یک نوبت 
ابتدای پایش 

 و ارزشیابی
اجرای طرح  

 پژوهشی



 93  آموزش عالیسوم: نظام اجرائی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش فصل 

 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز
 اجتماعي مشاركت و توانمندسازی بر متمركز های شاخص

 با جامعه و هدف های گروه مشاركت وضعیت -036010
 بخـش  توسـعه  برنامـه  در شـده  ارایـه  خدمات محوریت

  آموزش عالی
 كارگروه    پژوهشی

یک نوبت 
ابتدای پایش 

 و ارزشیابی
اجرای طرح  

 پژوهشی

 زنجان استان آموزش عالي بخش توسعه برنامه گستری عدالت و منفي و مثبت عوارض و پيامدها بر متمركز های شاخص
آموزش  بخش نظران صاحب و خبرگان نظر -036310

 عدالت و منفی و مثبت عوارض و پیامدها زمینه در عالی
  زنجان استان آموزش عالی بخش توسعه برنامه گستری

 كارگروه    پژوهشی
یک نوبت 

ابتدای پایش 
 و ارزشیابی

 
اجرای طرح 

 پژوهشی

 خبـره  كارشناسـان  و مجریـان ، مـدیران  نظر -036313
 و منفـی  و مثبـت  عـوارض  و پیامـدها  زمینـه  در بخش
 استان آموزش عالی بخش توسعه برنامه گستری عدالت
  زنجان

 كارگروه    پژوهشی
یک نوبت 

ابتدای پایش 
 و ارزشیابی

اجرای طرح  
 پژوهشی

 ريزان برنامه و گزاران سياستمديران،  در اقدام برای تعهد و حمايت جلب بر متمركز های شاخص
آموزش  بخش نظران صاحب و خبرگان نظر -036910

 آموزش عالی بخش توسعه برنامه توانایی زمینه در عالی
 در اقدام برای تعهد و حمایت جلب در زنجان استان

 ریزان برنامه و گزاران مدیران، سیاست

 كارگروه    پژوهشی
یک نوبت 

ابتدای پایش 
 و ارزشیابی

اجرای طرح  
 پژوهشی
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 )دنباله( برنامه توسعه بخش آموزش عالي پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
قابل شاخص از نظام فعلي گزارشدهي 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز

 خبـره  كارشناسـان  و مجریـان ، مـدیران  نظر -036913
 توسـعه  برنامـه  توانـایی  زمینـه  در آموزش عـالی  بخش
 و حمایـت  جلـب  در زنجـان  استان آموزش عالی بخش
 برنامـه  و گـزاران  مدیران، سیاسـت  در اقدام برای تعهد

  ریزان

 كارگروه    پژوهشی
یک نوبت 

ابتدای پایش 
 و ارزشیابی

اجرای طرح  
 پژوهشی

 برنامـه  اثربخشـی  – هزینـه  بـر  متمركـز  های شاخص
 كارگروه    پژوهشی زنجان استان آموزش عالی بخش توسعه

یک نوبت 
ابتدای پایش 

 و ارزشیابی
اجرای طرح  

 پژوهشی

 اثر/  نتیجه واحد کی بازای شده تمام هزینه -036910
 برنامـه  بـر  مبتنی شده ارایه خدمات از ناشی شده ایجاد

  آموزش عالی بخش توسعه
 كارگروه    پژوهشی

یک نوبت 
ابتدای پایش 

 و ارزشیابی
اجرای طرح  

 پژوهشی

ـ  بـازای  اثربخشـی  هزینه مقایسه -036913  واحـد  کی
 مبتنی شده ارایه خدمات از ناشی شده ایجاد اثر/  نتیجه

 برنامـه  با درمقایسه آموزش عالی بخش توسعه برنامه بر
  مشابه های

 كارگروه    پژوهشی
یک نوبت 

ابتدای پایش 
 و ارزشیابی

اجرای طرح  
 پژوهشی
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 )دنباله( آموزش عالي برنامه توسعه بخش پايش و ارزشيابي و توليد شاخصهای مورد نياز گردآوریامکان سنجي وضعيت  -1-1-8جدول 

 شاخص ها

نظام 
 گزارشدهي
)جاری / 
 پژوهشي(

 اجرائيوضعيت توليد شاخص در دستگاه های 
 توليد مي شود توليد مي شود

های  دستگاه
توليد  اجرائي

 كننده

شماره شناسايي 
 گردآوریفرم 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 
 شاخص
)ماهانه، 

فصلي، شش 
ماهه، 
 ساليانه(

های  دستگاه
 مسؤول اجرائي

 توليد

زمان توليد 
 شاخص

)ماهانه، فصلي، 
شش ماهه، 
 ساليانه.....(

آيا داده های مورد نياز برای محاسبه 
شاخص از نظام فعلي گزارشدهي قابل 

 استخراج است؟
بلي / شماره شناسايي 
فرم استخراج اطالعات 

 مورد نياز

خير / 
 گردآوریراهکار

 اطالعات مورد نياز
 زنجان بخش اموزش عالي استان توسعه برنامه گستری عدالت بر متمركز های شاخص

، صاحب نظران بیرونی و مدیران نظر -036910
 زمینه در آموزش عالی خبره كارشناسان و مجریان
 زنجان استان آموزش عالی بخش توسعه برنامه توانایی

 محرومیت زدایی و عدالت گستری در جامعه در

 كارگروه    پژوهشی
یک نوبت 

ابتدای پایش 
 و ارزشیابی

اجرای طرح  
 پژوهشی

 ريزان برنامه و گزاران مديران، سياست در اقدام برای تعهد و حمايت جلب بر متمركز های شاخص
 بخش نظران صاحب و خبرگان ارزیابی -036610

 واثرات نتایج ماندگاری و پایداری میزان از آموزش عالی
 آموزش عالی بخش توسعه برنامه از ناشی شده ایجاد
  زنجان استان

 كارگروه    پژوهشی
یک نوبت 

ابتدای پایش 
 و ارزشیابی

اجرای طرح  
 پژوهشی

 خبره كارشناسان و مجریان، مدیران ارزیابی -036613
 نتایج ماندگاری و پایداری میزان از آموزش عالی بخش
آموزش  بخش توسعه برنامه از ناشی شده ایجاد واثرات

  زنجان استان عالی

 كارگروه    پژوهشی
یک نوبت 

ابتدای پایش 
 و ارزشیابی

اجرای طرح  
 پژوهشی
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های پايش و ارزشيابي برنامه توسعه  وتحليل نظام گزارشدهي شاخص تجزيه -2-1-8جدول 

 بخش آموزش عالي

 دانشگاه زنجان   اجرائينام دستگاه 
دانشگاه علوم 

 پزشکي زنجان

نظام 
گزارشدهی 

 جاری

و جمع آوری آمار  گردآورینام واحد 
 فعالیت های جاری

دفاتر برنامه و بودجه دانشگاه 
 زنجان

 ره امارااد

 حوزه ریاست گروه كارشناسی جایگاه واحد بر اساس چارت سازمانی

 ........ -- تعداد پست ها بر اساس تشكیالت مصوب

آمارها به صورت منظم در قالب گزارشات 
 آماری منتشر می شوند؟

 بلی خیر

نظام 
گزارشدهی 

 پژوهشی

 نام واحد / كمیته متولی امور پژوهشی
)اجرا یا واگذاری توسط( دفاتر 
 برنامه و بودجه دانشگاه زنجان

 شورای پژوهشی

 معاونت پژوهشی گروه كارشناسی جایگاه واحد بر اساس چارت سازمانی

 ......... -- تعداد پست ها بر اساس تشكیالت مصوب

 بلی خیر پژوهشی مستقل دارد؟شورای 

اولویت های پژوهشی سالیانه مشخص می 
 شوند؟

 بلی خیر

 بلی خیر نظام فراخوان پژوهشی دارد؟

بودجه تخصیصی برای امور پژوهشی در 
 )میلیون ریال( 0940سال 

-- 3111 

تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب در سال 
0940 

-- 961 

روابط 
عمومی و 
اطالع 
 رسانی

 حوزه ریاست زیر نظر حوزه ریاست جایگاه واحد بر اساس چارت سازمانی

 .......... -- تعداد پست ها بر اساس تشكیالت مصوب

 بله دارای نشریه دوره ای می باشد؟
 بلی

 )بهبود(

 planning.znu.ac.ir آدرس جایگاه اینترنتی
www 

.Zums.Ac.ir 

 



 97  ضمایم

 ضمايم

 منتخب برنامه توسعه ارزشيابيی پايش و ها شاخصشناسنامه 

 استان زنجان آموزش عاليبخش  

  برنامهی اجرا طیمح و نهیزمي: ابيارزشی اجزا

 شاخص عنوان
 ميزان زمينه در آموزش عالي بخش نظران  صاحب و خبرگان نظر

 زنجان استان آموزش عالي بخش توسعه برنامه كالن اهداف كفايت

 03-0-10 شاخص كد

 شاخص تعریف
 زمینه در آموزش عالی بخش نظران صاحب و بندی نظرات خبرگانجمع 
 زنجان استان آموزش عالی بخش توسعه برنامه كالن اهداف كفایت میزان

 زمینه شاخص بندی طبقه

  كیفی شاخص جنس

 ای رتبه شاخص مقیاس

 ندارد كسر صورت

 ندارد كسر مخرج

 برای ها داده گردآوری نحوه
 شاخص محاسبه

 متمركز گروهیبحث 

 صورتجلسه / فایل های صوتی ها داده ثبت و گردآوری ابزار

 با انتخاب و تصویب كارگروه پایش و ارزشیابی بخش آموزش عالی  گیری نمونه نحوه

 نفر  01حداقل  نمونه حجم

 یكبار در ابتدای شروع پایش و ارزشیابی  گیری اندازه زمانی دوره

  -شهر زنجان  گیری اندازه مكان

 كارگروه  گیری اندازه مسؤول دستگاه
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  برنامهی اجرا طیمح و نهیزمي: ابيارزشی اجزا

 شاخص عنوان

 در بخش آموزش عالي خبره كارشناسان و مجريان، مديران نظر

 بخش آموزش عالي توسعه برنامه كالن اهداف كفايت ميزان زمينه

 زنجان استان

 03-0-13 شاخص كد

 شاخص تعریف

 بخش آموزش عالی خبره كارشناسان و مجریان، جمع بندی نظرات مدیران
 بخش آموزش عالی توسعه برنامه كالن اهداف كفایت میزان زمینه در

 زنجان استان

  زمینه شاخص بندی طبقه

  كیفی شاخص جنس

  ای رتبه شاخص مقیاس

 ندارد كسر صورت

 ندارد كسر مخرج

 برای ها داده گردآوری نحوه
 شاخص محاسبه

 بحث متمركز گروهی 

 صورتجلسه / فایل های صوتی / ها داده ثبت و گردآوری ابزار

 با انتخاب و تصویب كارگروه پایش و ارزشیابی بخش توسعه آموزش عالی گیری نمونه نحوه

 نفر  01حداقل  نمونه حجم

 یكبار در ابتدای شروع پایش و ارزشیابی  گیری اندازه زمانی دوره

 شهر زنجان   گیری اندازه مكان

 كارگروه گیری اندازه مسؤول دستگاه
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  ورودی های برنامه ي :ابيارزشی اجزا

 شاخص عنوان

 در بخش آموزش عالي خبره كارشناسان و مجريان، مديران نظر

 برنامه كالن اهداف تحقق در برنامه راهبردهای كفايت ميزان زمينه

 زنجان استان بخش آموزش عالي توسعه

 03-3-13 شاخص كد

 شاخص تعریف

 بخش آموزش عالی خبره كارشناسان و مجریان، جمع بندی نظرات مدیران

 برنامه كالن اهداف تحقق در برنامه راهبردهای كفایت میزان زمینه در

 زنجان استان بخش آموزش عالی توسعه

  نهاده شاخص بندی طبقه

  كیفی شاخص جنس

 ای رتبه شاخص مقیاس

 ندارد كسر صورت

 ندارد كسر مخرج

 برای ها داده گردآوری نحوه

 شاخص محاسبه
 بحث متمركز گروهی 

 صورتجلسه / فایل های صوتی / ها داده ثبت و گردآوری ابزار

 عالی با انتخاب و تصویب كارگروه پایش و ارزشیابی بخش توسعه آموزش گیری نمونه نحوه

 نفر  01حداقل  نمونه حجم

 یكبار در ابتدای شروع پایش و ارزشیابی  گیری اندازه زمانی دوره

 شهر زنجان  گیری اندازه مكان

 كارگروه گیری اندازه مسؤول دستگاه

 

 



 0941-49سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش آموزش عالی استان زنجان   111

 

 

  برنامهی ندهایفرا ي :ابيارزشی اجزا

 درصد پيشرفت فيزيکي پروژه / فعاليت  شاخص عنوان

 03-9-10 شاخص كد

 شاخص تعریف
پیشرفت فیزیكی پروژه / فعالیت در زمان گزارش به میزان پیشرفت  نسبت

 فیزیكی پروژه / فعالیت پیش بینی شده در برنامه 

  فرایند شاخص بندی طبقه

  كمی شاخص جنس

  نسبت شاخص مقیاس

 درصد پیشرفت فیزیكی پروژه / فعالیت در زمان گزارش  كسر صورت

 درصد پیشرفت فیزیكی پروژه / فعالیت پیش بینی شده پروژه در برنامه  كسر مخرج

 برای ها داده گردآوری نحوه

 شاخص محاسبه
 نظام گزارشدهی جاری 

  فرم ها داده ثبت و گردآوری ابزار

 ندارد گیری نمونه نحوه

 ندارد نمونه حجم

 سالیانه  گیری اندازه زمانی دوره

 استان زنجان  گیری اندازه مكان

 های عضو كارگروه  كلیه دستگاه گیری اندازه مسؤول دستگاه

 كارگروه گزارش گیری  مسؤولدستگاه 
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  شاخصهای ستاده  ي :ابيارزشی اجزا

 ظرفيت جذب دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا شاخص عنوان

 03-90-19 شاخص كد

 ارشد و دكتراظرفیت جذب دانشجویان كارشناسی  شاخص تعریف

 )فراهمی( ستاده شاخص بندی طبقه

  كمی شاخص جنس

  اسمی شاخص مقیاس

 ظرفیت جذب دانشجویان تحصیالت تكمیلی كسر صورت

 --- كسر مخرج

 برای ها داده گردآوری نحوه
 شاخص محاسبه

 دهی جارینظام گزارش

  فرم ها داده ثبت و گردآوری ابزار

 --- گیری نمونه نحوه

 --- نمونه حجم

 یک ساله گیری اندازه زمانی دوره

 های عضو كارگروه دستگاه گیری اندازه مكان

 های عضو كارگروه دستگاه گیری اندازه مسؤول دستگاه
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  شاخصهای ستاده  ي :ابيارزشی اجزا

 ميانگين رشد ساليانه رتبه علمي اعضای هيأت علمي شاخص عنوان

 03-93-13 شاخص كد

 میانگین رشد سالیانه رتبه علمی اعضای هیأت علمی شاخص تعريف

 )دسترسی( ستاده شاخص بندی طبقه

  كمی شاخص جنس

  اسمی شاخص مقياس

 رشد سالیانه رتبه علمی اعضای هیأت علمی كسر صورت

 --- كسر مخرج

 برای ها داده گردآوری نحوه

 شاخص محاسبه

  فرم

  فرم ها داده ثبت و گردآوری ابزار

 --- گيری نمونه نحوه

 --- نمونه حجم

 ساالنه گيری اندازه زماني دوره

 های عضو كارگروه كلیه دستگاه گيری اندازه مکان

 های عضو كارگروه دستگاه گيری اندازه مسؤول دستگاه
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  شاخصهای ستاده  ي :ابيارزشی اجزا

 دانشجوياننسبت استاديار/ دانشيار/ استاد به تعداد  شاخص عنوان

 03-93-19 شاخص كد

 نسبت استادیار/ دانشیار/ استاد به تعداد دانشجویان شاخص تعريف

 )دسترسی( ستاده شاخص بندی طبقه

 كمی شاخص جنس

  نسبت شاخص مقياس

 مجموع تعداد استادیار/ دانشیار/ استاد كسر صورت

 تعداد كل دانشجویان كسر مخرج

 برای ها داده گردآوری نحوه

 شاخص محاسبه

  فرم

  فرم ها داده ثبت و گردآوری ابزار

 --- گيری نمونه نحوه

 --- نمونه حجم

 ساالنه گيری اندازه زماني دوره

 های عضو كارگروه كلیه دستگاه گيری اندازه مکان

 های عضو كارگروه دستگاه گيری اندازه مسؤول دستگاه
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  شاخصهای ستاده  ي :ابيارزشی اجزا

 رشد سهم دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا به كل دانشجويان شاخص عنوان

 03-93-19 شاخص كد

 رشد سهم دانشجویان كارشناسی ارشد و دكترا به كل دانشجویان شاخص تعريف

 )دسترسی( ستاده شاخص بندی طبقه

 كمی شاخص جنس

  اسمی شاخص مقياس

 ارشد و دكترا مجموع تعداد دانشجویان كارشناسی كسر صورت

 تعداد كل دانشجویان كسر مخرج

 برای ها داده گردآوری نحوه

 شاخص محاسبه

  فرم

  فرم ها داده ثبت و گردآوری ابزار

 --- گيری نمونه نحوه

 --- نمونه حجم

 ساالنه گيری اندازه زماني دوره

 های عضو كارگروه كلیه دستگاه گيری اندازه مکان

 های عضو كارگروه دستگاه گيری اندازه مسؤول دستگاه
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  شاخصهای ستاده  ي :ابيارزشی اجزا

 سرانه بودجه پژوهشي به ازای هر عضو هيأت علمي شاخص عنوان

 03-93-39 شاخص كد

 سرانه بودجه پژوهشی به ازای هر عضو هیأت علمی شاخص تعريف

 )دسترسی( ستاده شاخص بندی طبقه

  كمی شاخص جنس

  نسبت شاخص مقياس

 بودجه پژوهشی دانشگاه كسر صورت

 تعداد اعضای هیأت علمی كسر مخرج

 برای ها داده گردآوری نحوه

 شاخص محاسبه

  فرم

  فرم ها داده ثبت و گردآوری ابزار

 --- گيری نمونه نحوه

 --- نمونه حجم

 ساالنه گيری اندازه زماني دوره

 كارگروههای عضو  كلیه دستگاه گيری اندازه مکان

 های عضو كارگروه دستگاه گيری اندازه مسؤول دستگاه
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  شاخصهای ستاده  ي :ابيارزشی اجزا

 شاخص عنوان
ميزان رضايت دانشجويان و سيستم ارزيابي عملکرد دانشگاهي 

 از عملکرد آموزشي و پژوهشي اعضای هيأت علمي

 03-99-10 شاخص كد

 شاخص تعريف
دانشجویان و سیستم ارزیابی عملكرد دانشگاهی از میزان رضایت 

 عملكرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی

 )كیفیت و رضایت( ستاده شاخص بندی طبقه

 كمی شاخص جنس

 میزان شاخص مقياس

 كسر صورت
میزان رضایت دانشجویان و سیستم ارزیابی عملكرد دانشگاه از عملكرد 

 آموزشی و پژوهشی اساتید

 --- كسر مخرج

 برای ها داده گردآوری نحوه

 شاخص محاسبه

  پرسشنامه

  پرسشنامه ها داده ثبت و گردآوری ابزار

 --- گيری نمونه نحوه

 --- نمونه حجم

 ساالنه گيری اندازه زماني دوره

 های عضو كارگروه كلیه دستگاه گيری اندازه مکان

 كارگروههای عضو  دستگاه گيری اندازه مسؤول دستگاه
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  شاخصهای ستاده  ي :ابيارزشی اجزا

 نرخ رشد تعداد ارجاعات به مقاالت علمي پژوهشي چاپ شده شاخص عنوان

 03-99-06 شاخص كد

 نرخ رشد تعداد ارجاعات به مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده شاخص تعريف

 )كیفیت و رضایت( ستاده شاخص بندی طبقه

 كمی شاخص جنس

  نسبت شاخص مقياس

 --- كسر صورت

 --- كسر مخرج

 برای ها داده گردآوری نحوه

 شاخص محاسبه

  فرم

  فرم ها داده ثبت و گردآوری ابزار

 --- گيری نمونه نحوه

 --- نمونه حجم

 ساالنه گيری اندازه زماني دوره

 های عضو كارگروه كلیه دستگاه گيری اندازه مکان

 های عضو كارگروه دستگاه گيری اندازه مسؤول دستگاه
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  شاخصهای ستاده  ي :ابيارزشی اجزا

 شاخص عنوان
های كارشناسي ارشد  سرانه بهای تمام شده فارغ التحصيالن دوره

 و دكتری در مقايسه با استانداردهای موجود

 03-99-10 شاخص كد

 شاخص تعريف
ارشـد و  هـای كارشناسـی    سرانه بهای تمام شـده فـارغ التحصـیالن دوره   

 دكتری در مقایسه با استانداردهای موجود

 )هزینه كارایی و بهره وری ( ستاده شاخص بندی طبقه

  كمی شاخص جنس

  ای رتبه شاخص مقياس

 --- كسر صورت

 --- كسر مخرج

 برای ها داده گردآوری نحوه

 شاخص محاسبه

  فرم

  فرم ها داده ثبت و گردآوری ابزار

 --- گيری نمونه نحوه

 --- نمونه حجم

 ساالنه گيری اندازه زماني دوره

 های عضو كارگروه كلیه دستگاه گيری اندازه مکان

 های عضو كارگروه دستگاه گيری اندازه مسؤول دستگاه
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  شاخصهای ستاده  ي :ابيارزشی اجزا

 دانشجو و فارغ التحصيل توانمند شاخص عنوان

 03-90-10 شاخص كد

 دانشجو و فارغ التحصیل توانمند شاخص تعريف

 )اثربخشی( ستاده شاخص بندی طبقه

 كیفی شاخص جنس

 ای رتبه شاخص مقياس

  كسر صورت

  كسر مخرج

 برای ها داده گردآوری نحوه

 شاخص محاسبه

 فرم

 فرم ها داده ثبت و گردآوری ابزار

 --- گيری نمونه نحوه

 --- نمونه حجم

 ساالنه گيری اندازه زماني دوره

 های عضو كارگروه كلیه دستگاه گيری اندازه مکان

 های عضو كارگروه دستگاه گيری اندازه مسؤول دستگاه
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  شاخصهای ستاده  ي :ابيارزشی اجزا

 انتشار و كاربرد دانش، توليد شاخص عنوان

 03-90-13 شاخص كد

 انتشار و كاربرد دانش، تولید شاخص تعريف

 )اثربخشی( ستاده شاخص بندی طبقه

 كیفی شاخص جنس

 رتبه ای شاخص مقياس

  كسر صورت

  كسر مخرج

 برای ها داده گردآوری نحوه

 شاخص محاسبه

 فرم

 فرم ها داده ثبت و گردآوری ابزار

 --- گيری نمونه نحوه

 --- نمونه حجم

 ساالنه گيری اندازه زماني دوره

 كارگروههای عضو  كلیه دستگاه گيری اندازه مکان

 های عضو كارگروه دستگاه گيری اندازه مسؤول دستگاه
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  شاخصهای ستاده  ي :ابيارزشی اجزا

 شاخص عنوان
اجتماعي و  ، افزايش سهم آموزش عالي در توسعه فرهنگي

 اقتصادی استان

 03-93-10 شاخص كد

 شاخص تعريف
اقتصادی اجتماعی و  ، افزایش سهم آموزش عالی در توسعه فرهنگی

 استان

 )اثر بلندمدت در جامعه( ستاده شاخص بندی طبقه

 كیفی شاخص جنس

  ای رتبه شاخص مقياس

  كسر صورت

  كسر مخرج

 برای ها داده گردآوری نحوه

 شاخص محاسبه

 فرم

 فرم ها داده ثبت و گردآوری ابزار

 --- گيری نمونه نحوه

 --- نمونه حجم

 ساالنه گيری اندازه زماني دوره

 های عضو كارگروه كلیه دستگاه گيری اندازه مکان

 های عضو كارگروه دستگاه گيری اندازه مسؤول دستگاه

 

 


