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سخن ریاست دانشگاه
به نام خداوند جان و خرد
دانشگاا خیج فارس به عنوان دانشگاا جاع اتاان بوهرر در تا  1331با دتاور اکجد عقام ععظم رهبری و با هدف
ایفای نقش عیمی و فناوری در عنطقه خیج فارس و عرصگه بج المیل تأتگج

و را اندازی هگد اکنون که دانشگگاا در

آتگگاانه بج گ و چرارعج تگگا از فعالج ورور اناجز و افاخارآعجز خود در تربج و پرورش دانش آعوخااان توانمند و
های اه قرار دارد ،با نظر به تجربجات گذهاه و با رویکردی فعا  ،تاریختاز و اعجدوارانه ن ب به آیند  ،با توکل بر خدای
بزرگ و اتگاعان از او ،تگند راهبردی دانشاا در اف  1404تنظجم و به هجأت اعنای دانشاا تقدیم عیگردد دانشاا
خیج فارس طی عدت  23تگا گذهگاه ،دور اتگاقرار و رهگد ن گبی خود را پش تر گذاهاه و اکنون به دور بیو و
دتاجابی به اوج دتااوردهای عیمی و فناوری نزدیک عیهود بدون تردید در ای عرحیه و به عنظور حرک هدفمند و با
تگرع عطیو در ع جر آیند  ،نجازعند برناعه ای راهبردی ه اجم تا نقشه راهمان باهد و در چارچو آن باوان ضم
هناخ برار فرص ها و تردیدها ،گامهای توتعه آتی دانشاا را هر چه برار برداه و زعجنه ترآعدی و ارتقای جایاا
دانشاا در عرصه عیی و بج المییی را فراهم نمود
و یکم و در چارچو تند راهبردی ،دانشاا خیج فارس

بر اتاس عأعوری و فی فه وجودی دانشاا ها در قرن بج

ته هدف راهبردی را برای خود تعریف کرد و در راتاای آنرا ،اهداف و برناعههای دانشااهی طراحی و پجشبجنی هد
ات

ای ته هدف راهبردی عبارتند از )1 :ارتقای جایاا عیمی دانشاا ؛  )2تبدیل دانشاا به یک دانشاا ن ل توم

یا دانشگگاا کارآفری ؛  )3بج المییی هگگدن دانشگگاا و عرجعج عیمی در حوز خیج فارس بنابرای اناظار عیرود تمام
برناعهها و فعالج های دانشاا پشاجبانیکنند و تضمج کنند اجرای عأعوری های پجشبجنی هد باهد
از طرفی تگگند راهبردی دانشگگاا خیج فارس بر پایه عزی های ن گگبی عنطقهای با تأکجد بر حوز خیج فارس طراحی
هگد ات

بر همج اتاس فعالج های دانشاا بر اتاس ته حوز عزیای  )1انرژی ،نف  ،گاز و پاروهجمی )2 ،دریا و

 )3ک ب وکار و بازرگانی بج المیل طراحی و برناعه ریزی هد ات

بر ای اتاس در عج حا که دانشاا خیج فارس

یک دانشاا جاع ات  ،در راتاای عأعوری خود و عزی های ن بی عنطقهای ،عمد فعالج های عیمی و فناوری خود
را بر عبنا و ب ار ای عزی های ن بی طراحی و عمیجاتی خواهد نمود در ای ع جر توجه به فناوری های نوظرور و برتر
با تاکجد برفناوری های عرتبط با عزی های ن بی عنطقه ای ضروری ات
در اینجا الزم ات از زحمات و تالشهای ارزهمند همکاران گراعی ،جنا آقای دکار پرویز حاججانی و جنا آقای رضا
جاللی که عطالعه و اجرای پروژ تدوی تگند را به عرد داهگاند ،ععاونج عرارم دانشاا  ،روتای عرارم دانشکد ها،
عدیران عرارم تگاادی دانشاا و نجز اتاادان و کارهناتان دانشاا که در طی د ها تاع در جی ات تدوی ای تند
حضور داهاه و به ونای هر چه بجشار عراوای آن کمک کردند تپاتازاری ویژ نمایم
بدون تردید تدوی ای تگگند بدون حمای ع گئولج عرارم عیی از جمیه دول جمروری اتگگالعی ایران ،وزارت عیوم،
ترقجقات و فناوری ،تازعان عدیری و برناعهریزی کشور ،ععاون عیمی و فناوری ریات جمروری ،هورای برناعهریزی
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و توتگعه اتگاان به ویژ جنا آقای دکار تاالری ،اتااندار عرارم بوهرر ،جنا آقای دکار رتامی ابوتعجدی ،ریج
عرارم عرکز هجگات هگای اعنگا و هجات های عمجز  ،دکار احمد عریان ،ریج

عرارم کمج گگگجون دا می هجأت اعنای

دانشگاا  ،جنا آقای دکار رضگگایی ،ععاون عرارم عرکز هجات های اعنا و هجات های عمجز  ،ععاونج عرارم اتگگااندار،
ریج

تازعان عدیری و برناعهریزی اتاان بوهرر اعکانپذیر نبود که از عنایات و حمای های ایشان تپاتازاری عی

نماید

عبدالمجید مصلح
رییس دانشگاه خلیج فارس
تابستان 4931
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سخن مجری طرح
برناعهریزی راهبردی یک فرآیند تازعانی ات که هدف آن تعریف و تدوی راهبردها و کمک به تخصجص درت عناب
برای دتاجابی به آن راهبردهات  .تدوی تند راهبردی دانشاا خیج فارس که با اتکا به ایزد عاعا و بر پایه اتافاد
از اتناد باالدت و نظرات نخباان و عدیران و کارهناتان دانشااهی با دهرا نفر-تاع کار کارهناتی هم اکنون به
ناججه عیرتد قدعی ابادایی به عنظور هروع حرکای تارگ در عرصه آعوزش عالی اتاان و توتعه عاوازن و عیمی
دانشاا خیج فارس در راتاای خدع هرچه بجشار به جاععه اتاان بوهرر و کشور عیباهد
برناعه راهبردی دانشاا خیج فارس عشامل بر بجانجه چشمانداز ،عأعوری  ،بجانجه ارزشها ،اهداف کالن ،راهبردها و
برناعههای عمیجاتی عیباهد که در اف  1404تدوی هد ات

ای برناعه دارای اتناد پشاجبانی چون عطالعات تطبجقی

دانشاا های داخیی و خارجی ،اتناد و برناعههای توتعه کشورو اتاان ،نقشههای عخایف توتعه عیمی و فناوری  ،تند
دانشاا اتالعی و و عطالعه فرص ها ،تردیدها ،قوترا و ضعفرای دانشاا ات
کار تدوی تند هرریور تا  1333در زعان ریات جنا آقای دکار عرمدی زاد آواز و در زعان ریات جنا آقای
دکار عصیح بر دانشاا خیج فارس در تجرعا  1334به پایان رتجد در اینجا جا دارد که از همه همکاران ذیل که به
نروی در هکل گجری و تدوی تند نقش ایفا نمودند و بدون حضور آنرا انجام ای کار عج ر نبود تشکر و قدردانی نمایم:
جنا آقای دکار عصیح ریات عرارم دانشاا  ،جنا آقای دکار عرمدی زاد ریات تاب دانشاا  ،جنا آقای دکار
عوحد عشاور عرارم ریات دانشاا  ،جنا آقای دکار اهکپور ععاون عرارم اداری و عالی دانشاا  ،اعضای عرارم هجأت
ر ج ه و عدیران دانشاا  ،کارهناتان عرارم دانشاا  ،جنا آقای دکار عرمدی زنججرانی عضو هجأت عیمی دانشاا
اصفران ،جنا آقای دکار تجد یعقو ح جنی عضو هجأت عیمی دانشکد ادبجات و عیوم ان انی ،جنا آقای دکار عانی
آرعان عضو هجات عیمی دانشکد ادبجات و عیوم ان انی ،جنا آقای رضا جاللی دانشجوی دکاری عدیری دانشاا
ترران ،جنا آقای عبدالرتو آبشجرینی عدیر برناعه و بودجه دانشاا
خداوند بزرگ را هاکریم که ای فرص را در اخاجار عا قرار داد تا ترم کوچکی را در پجشبرد اهداف آعوزهی و پژوهشی
در ای گ ار عجر اتالعی به خود اخاصاص دهجم و اعجد آن داریم که ای برناعه باواند تا انداز ای عطیو ع جر
حرک دانشاا را در اف پجشرو روه نماید
پرویز حاجیانی
مجری طرح تدوین سند راهبردی دانشگاه خلیجفارس
تابستان 4931
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این سند در سومین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس در
تاریخ  4931/1/ 04به تصویب رسید.
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شعار دااگشنه خلیج افرس:

ل
خ
ل
خ
ی
ی
گ
ن
ا
دااگشنه جافرس هب جاود ی جافرس
دااگشنهی الهامبخش ،نوآور و کارآفر نی
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 .4مقدمه
در تند چشمانداز جمروری اتالعی ایران در اف  1404هجری هم ی آعد ات  « :ایران کشوری ات توتعه یافاه با
جایاا او اقاصادی ،عیمی و فناوری در تطح عنطقه ،با هوی اتالعی و انقالبی ،الرامبخش در جران اتالم و با تعاعل
تازند و عؤثر در روابط بج المیل» جاععه ایرانی در اف ای چشمانداز «برخوردار از دانش پجشرفاه ،توانا در تولجد عیم و
فناوری ،عاکی بر ترم برتر عناب ان انی و ترعایه اجاماعی در تولجد عیی ،دت یافاه به جایاا او اقاصادی ،عیمی و
فناوری در تطح عنطقه آتجای جنو وربی با تأکجد بر جنبش نرمافزاری و تولجد عیم ،رهد پرهاا و ع امر اقاصادی،
ارتقاء ن بی تطح درآعد ترانه و رتجدن به اهاغا کاعل» عاصور هد ات
عیم و فناوری از عرمتری زیر تاخ های پجشرف کشور و ابزاری جدی برای رقاب در عرصههای عخایف ات و
تاخا ایرانی آباد ،توتعهیافاه ،فعا و پجشرو در عجان عی ها در گرو پجشرف همه جانبه عیمی ات

در ای عجان نظام

آعوزش عالی به عنوان بخشی تأثجرگذار ،نجازعند تقوی عبانی ،اصو و نظام کاری عاناتب با آرعانهای عطرح هد در
تند چشمانداز ،تند جاع عیمی کشور ،تند دانشاا اتالعی و تجات ها و برناعههای عربوط به ترق آنها ات
ترق ای اهداف نجازعند ترتجم نقشه راهی ات که در آن نرو ی پجمودن ع جر ،عناب و اعکانات الزم ،تق جم کار در
تطح عیی و الزاعات الزم جر طیکردن ای ع جر به طور هفاف و دقج عشخص هد باهد؛ از ای رو تدوی تند
راهبردی دانشاا خیج فارس ضروری ات

بر ای اتاس دانشاا خیج فارس با برر گجری از اتناد باالدتای ،از جمیه

قانون اتاتی جمروری اتالعی ایران ،تند چشمانداز کشور در اف  ،1404نقشه جاع عیمی کشور ،تجات های کیی
عیم و فناوری ،تند دانشاا اتالعی ،تند ترو عیم و فناوری ،قانون برناعه پنجم توتعه کشور ،قانون اهداف ،وظایف
و تشکجالت وزارت عیوم ،ترقجقات و فناوری ،پجشنوی
ترقجقات و فناوری به عجی

تند آعایش آعوزش عالی ،برناعه تقدیمی وزیر عرارم عیوم،

هورای اتالعی و تند توتعه اتاان بوهرر و نیز عطالعات تطبجقی دانشاا های داخیی و

خارجی اقدام به تدوی تند چشمانداز خود در اف  1404و تدوی برناعه راهبردی ای تند جاع نمود ات  ،تا ضم
ارتقای دانشاا در تماعی جنبهها در تطح عیی و بج المییی ،گاعی عؤثر در انجام رتال خویش و ترق آرعانها و
ارزشهای عیی و اهداف چشمانداز عیم و فناوری کشور بردارد
 .0بیانیه ارزشهای دانشگاه خلیجفارس
ارزشهایی که دانشاا خیج فارس بر ب ار آن آرعان ،اهداف و برناعههای خود را دنبا کرد و عررک و راهنمای همه
دت اندرکاران اعر دانش ،پژوهش و دانایی ات به هرح زیر عیباهد:
1

اعاالی نام خیج فارس در عرصهی بج المییی

2

بربود ع امر و ارتقاء جایاا در راتاای عرجعج عیمی در عنطقه در حوز های دریا ،انرژی و خیج فارس و

عقبولج عیمی در تطح عیی و بج المییی
3

خالقج  ،نوآوری و کارآفرینی

4

کما گرایی عیمی و های اهتاالری در همهی اعور
3
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5

اخالقعداری و عدال عروری

6

احارام به کراع و عنزل ان انی

3

عشارک جویی و ع ئولج پذیری ن ب به نجازهای جاععه

8

جاععج  ،تنوعگرایی و رقاب در توتعه دانش

3

پرورش ان انهای های اه ،عاعرد به انقال اتالعی ،هکوفایی ایران و عفاخر به ایرانی بودن

 .9بیانیه چشمانداز دانشگاه خلیجفارس
بجانجه چشمانداز دانشاا ععرف اهداف عالی و آرعانی دانشاا ات

ای بجانجه عیبای

توصجفی کالن از چاونای ادار

دانشاا برای ایجاد ارزشآفرینی در آیند را در قالب عباراتی الرامبخش بجان کند چشمانداز دانشاا خیج فارس بر پایه
ارزشهای بنجادی خود در اف چشم انداز ( )1404به صورت زیر ترتجم هد ات :
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"دااگشنه خلیج افرس ،ممتاز رد تولید علم و فناوری ،نوآور ،کارآفرین ،فعال رد
ل
ل
خ
ی
ی
پ
ش
ل
م
ج
ل
ح
م
می
ن
رعهص نیبا ی  ،رو رد وزه ارنژی و ردیا و ر ع رد ز ه ج افرس"
عفاهجم کیجدی بجانجه چشمانداز به صورت زیر تعریف عیهوند:
ممتاز در تولید علم و فناوری :به ععنای برتری در حوز های عیمی ،فناوری و نوآوری در تطح عیی و عنطقه ات ،
که با توتعه عیم در عرزهای دانش و تولجد ارزش از دانش عرق خواهد هد
فعال در عرصه بینالمللی :به ای ععنات که دانشاا حوز عمیجاتی خود را در گ ار ی بج المییی برناعهریزی کرد
و تولجد دانش و توتعه خدعات را در تطح بج المییی ترتجم و دنبا عینماید
کارآفرین :به ععنی تغججر رویکرد دانشاا از آعوزش به پژوهش و فناوری؛ خی ثروت از دانش؛ و ترق هدف دانشاا
ن ل توم در اف برناعه عیباهد
پیشرو در حوزه انرژی و دریا :دانشاا خیج فارس پجشااز در عیوم حوز انرژی و دریا بود و با ترعایهگذاری بر ای
دو حوز  ،به عنوان یاانه دانشاا کشور خود را ععرفی عینماید
مرجع :ای دانشاا ب ار و پشاجبان تمام فعالج ها ،پژوهشها ،عدارک و اتناد عرتبط با خیج فارس بود و در را
اعاالی نام خیج فارس از هجچ کوهشی دریغ نمیورزد
نوآور :به ععنی دگرگونتازی افکار ،خی و پجاد تازی اید ها و فرص ها جر بربود یا ایجاد ک ب و کار ات ؛ به
عبارتی پرورش و پجاد تازی رویاها ،با برناعهها و ایجاد عرصوالت و خدعات دارای ارزشهای عرتبط با چشمانداز و
نجازهای بازار عیباهد
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 .1بیانیه مأموریت دانشگاه خلیجفارس
بجانجه عأعوری دانشاا خیج فارس به صورت زیر ترتجم هد ات :

« دااگشنه خلیج افرس با سرآمدی رد تولید علم ،فناوری و کارآفرینی هم گام با نیازاهی متنوع جامعه ،هب عنوان یک
دااگشنه جامع ،رد جهت خلق ارزش ربای جامعه،رپورش شهروند شایسته و توسعه سرماهی انسانی و ایفای مسئوالهن
نقشاهی اجتماعی تالش می کند».
با عنای به بجانجه فوق ،دانشاا خیج فارس در تالش ات تا دانشی را که در خدع ارزشهای اصجل ان انی باهد،
تولجد کرد  ،آعوزش داد و تروی نماید؛ همچنج ای دانشاا درصدد ایجاد عرجطی برای رهد خالقج  ،بالندگی و تربج
ترعایههای ان انی کشور و ایجاد ع جرهای عخایف پجشرف

برای دانشجویان با اتاعدادهای گوناگون و تمرکز بر

تاعاندهی ای اتاعدادها و رف ع ا ل کشور عیباهد ارا ه خدعات آعوزهی ،تولجد نظامعندِ عیمِ روزآعد و ثروتآفری در
تطح عیی و بج المییی ،پاتخاویی به نجازهای عیمی و تخصصی جاععه و تربج نجروی ان انی عاعرد ،خالق و کارآفری
از جمیه خدعاتی ات که ای دانشاا به دانشجویان ،عاقاضجان آعوزش ،پژوهشاران و تازعانهای دولای و خصوصی
در بخشهای عخایف جاععه در تطح عیی و بج المییی ارا ه خواهد کرد
ای دانشاا در تالش ات تا با توانمندتازی ترعایههای ان انی ،تعاعل تازند با صنع و نجز با به روزآوری و توتعه
کمی و کجفی خدعات خود و برر گجری از تایر فرص ها ،عالو بر فراهم آوردن زعجنههای هکوفایی ،عمااز بودن در
تولجد عیم و فناوری ،پجشرو بودن در حوز های انرژی و دریا و عرجعج در زعجنه خیج فارس را به اثبات رتاند
ای دانشاا بر ای اید ات تا فرآیندهای آعوزهی ،پژوهشی و فناوری و پشاجبانی خود را بر عبنای ف آوریهای نوی
اطالعاتی و ارتباطی ارا ه کرد و زعجنه الزم را برای توتعه فعالج های عبانی بر هبکه فراهم آورد تکریم جاععهی
دانشااهی و توانمندتازی و بربود کجفج زندگی کاری آنها باید در تماعی الیههای دانشاا عورد توجه قرار گجرد ای
دانشاا تماعی تالش خود را به کار خواهد گرف تا ناعش در جاععه ،تداعی کنند آعوزشهای خو و پژوهشهای
عیمی ،کاربردی و فناورانه عبانی بر نجاز جاععه بود و فار الارصجالن آن نجز به روحجه خالقج  ،کارآفرینی عزی باهند و
به عنوان هرروندانی خو  ،عزی به ارزشهای اصجل اتالعی ،اخالقی و اجاماعی باهند
ای دانشاا به عنوان یک نراد ع ئو در راتاای توتعه نقشهای اجاماعجش از فعالج های زی

عرجطی ،اناشار

اطالعات عفجد و عرتبط با جاععه ،ایجاد فرص های برابر ،رفاار اخالقی ،هدای تفکرات اجاماعی ،همکاری در آعوزشهای
رتمی و وجر رتمی و تالشهای داوطیبانه و بشر دوتاانه حمای عیکند
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از آنجا که فرهنگ ب ار ارزهی همه فعالجارای اجرایی دانشاا را هکل عی دهد ،برناعه راهبردی فرهنای دانشاا عاعاقبا
در قالب یک پجوت فرهنای با همکاری نرادهای فرهنای دانشاا تدوی خواهد هد و جداگانه به تصویب هجات اعنا
خواهد رتجد
 .5اهداف کالن دانشگاه خلیجفارس
اهداف کالن دانشاا خیج فارس که نشاندهند جر گجریهای کیی دانشاا ه اند ،در پن حوز تدوی هد اند ترق
ای اهداف ترآعدی در عرصههای آعوزهی ،پژوهش و فناوری ،همکاریهای بج المیل ،زیرتاخ ها و فضای کالبدی،
اداری ،عالی و عناب ان انی را تضمج عینماید
جدول  :4اهداف کالن دانشگاه خلیج فارس
ردیف

4

0

9

1

اهداف کالن

حوزه هدفگذاری

ارتقای برر وری آعوزهی
توتعه عاوازن رهاههای آعوزهی عاناتب با آعایش آعوزش عالی
توسعه آموزشهای مجازی
آموزشی
افزایش کجفج دانشجویان پذیرفاه هد
افزایش عوفقج های عیمی
ارتقای جایاا عیمی دانشاا
توانمندتازی عرارتی و حرفهای ذینفعان
تاعاندهی نظام عدیری پژوهش ،فناوری و نوآوری
توتعه پژوهش و فناوری
ارتقای کجفج پژوهش و فناوری
پژوهش و فناوری
نرادینهتازی ارتباط دانشاا  ،صنع و جاععه
تجاریتازی فناوری و ارزشآفرینی عبانی بر اقاصاد دانشبنجان
کارآفری هدن دانشاا
نقشآفرینی در عرصه بج المیل
عرجعج در حوز خیج فارس
همکاریهای
بر ازی نظام عشارک و همکاریهای عیمی بج المییی
برندتازی نام دانشاا
بینالملل
اتاقرار نظام دیپیماتی عیم و فناوری
اتاقرار نظام بازاریابی بج المییی
توتعه زیرتاخ های پژوهش و فناوری
زیرساختها و
توتعه زیرتاخ های فناوری اطالعات و ارتباطات
توتعه زیرتاخ های آعوزهی
فضای کالبدی
توتعه زیرتاخ های فرهنای ،رفاهی و ورزهی
13
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ردیف
5

حوزه هدفگذاری
اداری ،مالی و
منابع انسانی

اهداف کالن
ارتقای برر وری و ترو تازعانی
تاعاندهی نظام عناب ان انی
تنوعبخشی عناب عالی
ارتقای ترم پژوهش در تولجد ثروت

.6راهبردهای کالن دانشگاه خلیجفارس
دانشاا خیج فارس در چارچو تند راهبردی خود و جر دتاجابی به اهداف ترتجم هد در اف  1404و بر عبنای
فرص ها ،تردیدها ،نقاط ضعف و قوت و به عنظور نجل به اهداف ،راهبردهای زیر را به عنظور دتاجابی به اهداف فوق
برناعهریزی کرد ات
 )4-6راهبردهای کالن دانشگاه برای دستیابی به اهداف حوزه آموزشی

در حوز آعوزهی هف هدف تعریف هد ات که جدو  2راهبردهای کالن جر دتاجابی به ای اهداف را نشان
عیدهند
جدول  :0راهبردهای کالن جهت دستیابی به اهداف حوزه آموزش
راهبرد

هدف

 توتگعه کمی رهگاه های آعوزهی عبانی بر عزی رقابای (توتعه دانشکد
توتعه عاوازن گروهرا و رهاههای
عیوم و فنون دریایی ،ایجاد دانشگکد عیوم و فناوری های زی ای دریایی،
آعوزهی عاناتب با آعایش آعوزش عالی
ایجاد دانشکد ک ب و کار)
ارتقای برر وری آعوزهی
 ارتقای کجفی برناعههای آعوزهی
توتعه آعوزشهای عجازی

 طراحی و یکپارچهتازی تولجد و عرضه آعوزش عجازی

افزایش کجفج دانشجویان پذیرفاه هد

 طراحی و اتاقرار نظام جذ ورودیهای باالتر

توانمندتازی عرارتی و حرفهای ذینفعان

 توتعه آعوزشهای ارزشآفری عبانی بر نجاز جاععه و بازار


توتگگعه روشهای آعوزهگگگی خالق عرور و رویکرد برناعه ریزی درتگگگی
حرفهعرور یا تیفجقی
فعا تازی و عشارک بجشار دانشجویان در برناعههای آعوزهی
طراحی و اتاقرار تج ام نظارت ،ارزیابی و اعابارتنجی آعوزهی دانشاا
توتعه عرارتهای پژوهشی اعضای هجأت عیمی و دانشجویان

افزایش عوفقج های عیمی





ارتقای جایاا عیمی دانشاا

 توتعه توانمندیهای عیمی ،فناوری و نوآوری دانشاا

 )0-6راهبردهای کالن دانشگاه برای دستیابی به اهداف حوزه پژوهش و فناوری

در حوز پژوهش و فناوری هش هدف تعریف هد ات که جدو  3راهبردهای اصیی دانشاا جر دتاجابی به ای
اهداف را نشان عیدهند
14
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جدول  :9راهبردهای کالن جهت دستیابی به اهداف حوزه پژوهش و فناوری
هدف
تاعاندهی نظام عدیری پژوهش،
فناوری و نوآوری

راهبرد
 طراحی و اتاقرار نظام جاع پژوهش و فناوری

توتعه پژوهش و فناوری

 ارتقاء ظرفج پژوهش و فناوری ،ارتقای پژوهشکد خیج فارس به
پژوهشاا خیج فارس و تمرکز فعالج های پژوهشی و فناوری حوز دریا
و خیج فارس در ای پژوهشاا – ایجاد عرکز اتناد و عطالعات خیج فارس
ذیل پژوهشاا خیج فارس

ارتقای کجفج پژوهش و فناوری








نرادینهتازی
صنع و جاععه

ارتباط

دانشاا ،

و
فناوری
تجاریتازی
ارزشآفرینی عبانی بر اقاصاد
دانشبنجان
کارآفری هدن دانشاا

توتعه و پجاد تازی فناوریهای نوی در بخش پژوهش و فناوری
توتعه و اناشار نشریات ععابر عیمی و کاا
برگزاری و هرک در همایشها و نش های عیی و بج المییی ععابر
تاعاندهی و عدیری یکپارچه آزعایشاا ها
توتعه حیقههای زنججر عدیری پژوهش و فناوری بر پایه نجاز بازار
تاعاندهی عناب عیمی و افزایش دتارتی به پایاا های عیمی

 توتعه همکاری و ارتباطات با عراکز و نرادهای دولای ،عموعی و خصوصی
داخیی و خارجی
 توسعه ظرفیت فناوری و نوآوری
 تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی ،فناوری و نوآوری دانشگاه
 توسعه هرک ها و عراکز دانشبنجان و دانشااهی
 توسعه توانمندیهای ارزشآفرین مبتنی بر اقتصاد دانشبنیان
 توسعه ظرفیت کارآفرینی

 )9-6راهبردهای کالن برای دستیابی به اهداف حوزه همکاریهای بینالملل

در حوز همکاریهای بج المیل هش هدف تعریف هد ات که جدو  4تجات های اصیی جر دتاجابی به ای
اهداف را نشان عیدهد
جدول  :1راهبردهای کالن جهت دستیابی به اهداف حوزه همکاریهای بینالملل
راهبرد

هدف
بر ازی نظام عشارک و همکاریهای  توتعه فعالج های عیمی ،پژوهشی و فناوری فراعیی
عیمی بج المییی
 توتعه تجات های حمایای از پژوهشاران برای حضور در عرصههای
بج المییی
اتاقرار نظام بازاریابی بج المییی
 عشارک فعا در رویدادهای بج المییی
اتاقرار نظام دیپیماتی عیم و فناوری
برندتازی نام دانشاا

 تمرکز بر فعالیتهای علمی ،پژوهشی و فناوری به منظور معرفی
خلیج فارس
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راهبرد

هدف
نقشآفرینی در عرصه بج المییی

 توسعه همکاری و افزایش مشارکت بینالمللی دانشگاه

عرجعج در حوز خیج فارس

 توتعه فعالج های عیمی عبانی بر خیج فارس

 )1-6راهبردهای کالن برای دستیابی به اهداف حوزه زیرساختها و فضای کالبدی

در حوز زیرتاخارا و فضای کالبدی چرار هدف تعریف هد ات که جدو  5تجات های اصیی دانشاا جر دتاجابی
به ای اهداف را نشان عیدهند
جدول  :5راهبردهای کالن جهت دستیابی به اهداف حوزه زیرساختها و فضای کالبدی
راهبرد

هدف

توتعه زیرتاخ های پژوهش و  گ ارش فضاهای پژوهشی
فناوری
 گسترش بکارگیری فناوریهای نوین
 توتعه زیرتاخ های عجازی دانشاا
توتعه زیرتاخ های فناوری
 توتعه و یکپارچهتازی تجرجزات و برناعههای کاربردی فناوری اطالعات و
اطالعات و ارتباطات
ارتباطات
توتعه زیرتاخ های آعوزهی
توتعه زیرتاخ های فرهنای،
رفاهی و ورزهی

 گسترش فضاهای کالبدی
 نوسازی ،بازسازی و بهسازی بناهای موجود
 ارتقای کمی و کیفی وضعیت اسکان دانشجویان
 توسعه امکانات و تجهیزات ورزشی و فرهنگی

 )5-6راهبردهای کالن برای دستیابی به اهداف حوزه اداری ،مالی و منابع انسانی

در حوز اداری ،عالی و عناب ان انی ارتقای برر وری و ترو تازعانی ،تاعاندهی نظام عناب ان انی ،تنوعبخشی عناب
عالی و ارتقای ترم پژوهش در تولجد ثروت به عنوان هدف تعریف هد ات که جدو  6تجات های اصیی جر
دتاجابی به ای اهداف را نشان عیدهند
جدول  :6راهبردهای کالن جهت دستیابی به حوزه اداری ،مالی و منابع انسانی
راهبرد

هدف
ارتقای برر وری و ترو تازعانی

 اصالح و برجنهتازی تاخاارها
 بربود ،روانتازی و هفافتازی فرآیندها
 طراحی و اتاقرار نظام ترو اداری و عالی

تاعاندهی نظام عناب ان انی

 طراحی نظام جاع عناب ان انی دانشاا
 توانمند تازی کارکنان

تنوعبخشی عناب عالی

 توتعه عناب عالی پایدار
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راهبرد

هدف
ارتقای ترم پژوهش در تولجد ثروت

 توتعه درآعدهای اخاصاصی از طری فعالج های پژوهش و فناوری

.7نقشه راهبردی دانشگاه خلیجفارس
نقشه راهبردی فراهمکنند ععماری و تاخااری تج اماتجک جر

یکپارچه تاخا اتاراتژیها و اقداعات عمیجاتی

واحدهای عخایف تازعان عیباهد همانطور که هکل  1نشان عیدهد نقشه راهبردی دانشاا خیج فارس بر اتاس ته
جر گجری اتاراتژیک ارتقای جایاا عیمی ،نقشآفرینی در عرصه بج المیل و عرجعج در زعجنه خیج فارس و کارآفری
هدن دانشاا هکل گرفاه ات

نقشه راهبردی روابط عی و ععیولی اهداف راهبردی دانشاا را نشان عیدهد
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شکل  :4نقشه راهبردی دانشگاه خلیج فارس
دانشگاه خلیج فارس دانشگاه ا ا
نن رر
رر

مرجعیت در وزه
خلیج فارس

نقش آفرینی در عر ه
بین المل

نن رر نن اا
نن رر ففرراا ننددههاای
ی ددااخخللی
ی

استقرار نظا بازاریابی
بین المل

نن رر اادد ییرری
ی ررششدد

تنو ب شی مالی

بهسازی نظا مشارکت
و همکاریهای علمی
بین المللی

ساماندهی نظا مناب
انسانی

کارآفرین شدن دانشگاه

ارتقای سه پژوهش در
ت مین مناب مالی

برندسازی نا دانشگاه

ارتقای بهره وری و ت و
سازمانی

ار فر

ن

ر

توسعه پژوهش و
فناوری )توسعه کمی
پژوهش(

استقرار نظا دی لماسی
عل و فناوری

ارتقای جایگاه علمی

تجاری سازی فناوری و
ارزش آفرینی مبتنی بر
اقتصاد دانش بنیان

ارتقای کیفیت پژوهش

نهادینه سازی ارتبا
نعت و دانشگاه و
ج ا م عه

توانمندسازی مهارتی و
رفه ای ینفعان

ساماندهی نظا مدیریت
پژوهش و فناوری و
نوآوری

18

توسعه زیرساخت
فرهنگی ،رفاهی ورزشی

افزایش موفقیت علمی

افزایش کیفیت
دانشجویان پ یرفته
شده

توسعه متوازن رشته
های آموزشی

ارتقای بهره وری
آموزش

توسعه آموزش های
مجازی

توسعه زیرساخت های
آموزشی

توسعه زیرساخت های
پژوهش و فناوری

توسعه زیرساخت های
فناوری ا عات و
ارتبا ات
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.8شاخصها و برنامههای عملیاتی
پ

از طراحی نقشه راهبردی دانشاا  ،کارت اعاجازی عاوازن 1که هاعل تنجهها (هاخصها) و اهداف کمی عربوط به

هر یک از اهداف اتاراتژیک عیباهد ،طراحی هد ات

در واق جر ارزیابیِ توفج در دتاجابی به اهداف هر عنظر،

اهداف اتاراتژیک نقشه راهبردی به کارت اعاجازی عاوازنی از تنجهها ترجمه هد ات

اهداف کمی نمایانار اناظارات

و توقعات روه از دتااوردهای هر یک از تنجهها عیباهد همچنج برناعههای عمیجاتی که ،عررکی جر دتاجابی،
دانشاا به عمیکرد عورد اناظار ات  ،در کارت اعاجازی تعریف هد ات

جدو  3کارت اعاجازی عاوازن دانشاا خیج

فارس را نشان عیدهد

Balanced Scorecard
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جدول  :7کارت امتیازی متوازن دانشگاه خلیج فارس
هدف استراتژیک

سنجه

منظر

توتعه زیرتاخ های
فناوری اطالعات و
ارتباطات

درصد افزایش پرنای باند
درصگگد پجاد تگگازی تگگج گگام عدیری یادگجری
() LMS
ن ب اتاودیوهای عجازی به رهاههای عصو
عجازی

منظر

هدف استراتژیک

سنجه

رشد و
یادگیری

توتعه زیرتاخ های
آعوزهی

منظر

هدف استراتژیک

رشد و
یادگیری

رشد و
یادگیری

توتعه زیرتاخ های
فرهنای ،رفاهی و
ورزهی

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

%45

Mbps494

ساالنه

%444

-

طول برنامه

%444
هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

 44متر مربع

44.93

ترانه فضای آعوزهی
سنجه
ترانه فضای خوابااهی
ترانه فضای تبز
ترانه فضای ورزهی ترپوهجد
ترانه فضای ورزهی ترباز
ن ب پوهش خوابااهی

منظر

هدف استراتژیک

سنجه

رشد و
یادگیری

توتعه زیرتاخ های
پژوهش و فناوری

درصگگد پوهگگش بانک ها و پایاا های داد های
عیمی ن ب به رهاه ها
ترانه فضای کارگاهی

منظر

هدف استراتژیک

سنجه

-

دوره

دوره
طول برنامه

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)
 8متر مربع

44.13

طول برنامه

 0.5متر مربع

4.13

طول برنامه

4متر مربع

4.51

طول برنامه

 0.5متر مربع

4.01

طول برنامه

4.1

4.98

طول برنامه

دوره

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

%444

%84

طول برنامه

4.5

4.51

طول برنامه

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

%444

-

20

 طراحی برنگاعه جاع توتگگگعه زیرتگگگاخ های
فناوری اطالعات و ارتباطات

طول برنامه

(وضع موجود)

درصد پجاد تازی نظام جاع پژوهش

برنامه

دوره

دوره
طول برنامه

برنامه
 برناعه جاع توتعه فضای آعوزهی
برنامه
 برناعه جاع توتگعه فضاهای فرهنای ،رفاهی و
ورزهی

برنامه
 توتعه فضاهای پژوهش و فناوری
 طرح ایجاد آزعایشاا عرکزی
برنامه
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رشد و
یادگیری

تاعاندهی نظام
عدیری پژوهش،
فناوری و نوآوری

ن ب پژوهشاران به کل کارکنان
ن ب عقاالت عشارک همکاران به کل عقاالت
ترانه کاب فارتی عوجود

%45

-

طول برنامه

%94

-

ساالنه

04

44.0

طول برنامه

44

9.9

طول برنامه

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

%444

-

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

%444

-

طول برنامه

%84

%44

طول برنامه

%44

-

ساالنه

ترانه کاب خارجی عوجود

منظر

هدف استراتژیک

سنجه

رشد و
یادگیری

اتاقرار نظام دیپیماتی
عیم و فناوری

درصد پجاد تازی نظام دیپیماتی عیم و فناوری

منظر

هدف استراتژیک

سنجه

رشد و
یادگیری

ارتقای برر وری و
ترو تازعانی

منظر

هدف استراتژیک

سنجه

رشد و

تاعاندهی نظام عناب
ان انی

ن ب نش های عیمی به اعضای هجأتعیمی
ن ب کارکنان صف به تااد
ن ب کارعند به هجأت عیمی
درصد رضای هغیی اعضای هجأت عیمی
نرخ خروج اعضای هجأت عیمی

درصد پجاد تازی اتاانداردهای پذیرفاه هد
ن ب فرآیندهای عکانجز به کل فرآیندها

یادگیری

برنامه

دوره

طول دوره

 طراحی دیپیماتی عیم و فناوری به عنظور تروی
نام خیج فارس در عرصه بج المیل
برنامه

دوره

ن ب فرآیندهای اصالح هد به کل فرآیندها

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

4

4.46

ساالنه

4

4.99

طول برنامه

4

4.18

طول برنامه

%84

-

ساالنه

%4

-

ساالنه
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 طراحی نظگام جگاع پژوهش ،فناوری و نوآوری
دانشاا
 اتگگگاقرار نرم افزار های جاع و یکپارچه عدیری
پژوهش و فناوری دانشاا

دوره






بازناری و اصگگگالح تگگگاخاار کالن و تفصگگگجیی
دانشاا
تاعاندهی نظام آعاری دانشاا
اتاقرار نظام ح ابداری تعردی
ع گگاند تگگازی ،برجنه تگگازی و طراحی عجدد
فرایندهای دانشااهی
برنامه

 تدوی برناعه عناب ان انی دانشاا
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ن ب اعضای هجأت عیمی دانشجار به کل هجأت
عیمی
ن گب اعضای هجأت عیمی اتااد به کل هجأت
عیمی
ن گگب اعضگگای هجأت عیمی ارتقاء یافاه به کل
هجأت عیمی
منظر

رشد و
یادگیری

هدف استراتژیک

سنجه

تنوعبخشی عناب عالی

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

%5

-

تگگگرم درآعد های آعوزهگگگی از کل درآعد های
اخاصاصی

دوره
ساالنه

%14

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

تعداد رهاههای ترصجیی عجازی به کل رهاهها

%04

-

طول برنامه

تعداد دانشجویان عجازی به کل دانشجویان

%94

-

طول برنامه

ن گب دور های آعوزهگی عجازی طراحی هد
به کل دور های آعوزهی

%04

-

طول برنامه

فرآیندهای

توتعه آعوزشهای
عجازی

منظر

هدف استراتژیک

سنجه

توتعه عاوازن
رهاههای آعوزهی
عاناتب با آعایش
آعوزش عالی

ن گگب تعداد دانشگگجویان روزانه دانشگگاا خیج
فارس به جمعج اتاان
ن ب رهاههای جدید به کل رهاهها
تگگرم دانشگگجویان ترصگگجالت تکمجیی از کل
دانشجویان

داخلی

%5

%0

ساالنه

%48

منظر

فرآیندهای

%44

%4

طول برنامه

ن گگگبگ درآعگد های عوقوفه به کل درآعد های
دانشاا

هدف استراتژیک

داخلی

%54

%5

طول برنامه

سنجه

ساالنه

دوره

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

4.446

4.449

طول برنامه

%5

%0

ساالنه

%14

%47

طول برنامه
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دوره

برنامه
 طراحی و را اندازی بنجاد دانشگگااهی خیج فارس
(خجّری دانشااهی)
 توتگعه درآعد های اخاصگاصی (هاعل درآعدهای
اخاصاصی آعوزهی و پژوهشی)
 بازناری و اصالح نظام بودجهریزی دانشاا
برنامه
 طراحی برناعه جاع آعوزش عجازی

برنامه
 تدوی برناعه جاع توتعه رهاههای آعوزهی
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ترم دانشجویان دکاری از کل دانشجویان
منظر

هدف استراتژیک

سنجه

فرآیندهای

ارتقای برر وری
آعوزهی

درصد رضای دانشجویان از کجفج آعوزهی
طو دور آعوزهگگگی اجرا هگگگد به طو دور
عصو

منظر

هدف استراتژیک

داخلی

%9.5

%4.9

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

%84

-

ساالنه

4

-

طول برنامه

04

04

طول برنامه

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

4

-

طول برنامه

5

-

ساالنه

%04

-

ساالنه

ترانه دانشجو به اتااد

فرآیندهای
داخلی

منظر

فرآیندهای
داخلی

منظر

سنجه

تعداد تجم های تخصصی آعوزهی به گرایش های
عصو
توانمندتازی عرارتی و تعداد دور های برگزار هگگگد به تعداد تجم های
تخصصی
حرفهای ذینفعان
تگگگرم درآعگگد عرکز آعوزش هگگای حرفگگه ای و
کاربردی به کل درآعد آعوزهی
هدف استراتژیک

سنجه

نرادینهتازی ارتباط
دانشاا  ،صنع و
جاععه

تعداد تفاهمناعههای عنعقد هد با صنع
تعداد اعضای هجأت عیمی فعا در صنع به کل
اعضای هجأت عیمی
تعگداد پایان ناعه های تر حمای عالی به کل
پایانناعهها
تعداد پژوهشکد های واب اه به دانشاا به تعداد
رهاههای عصو ترصجالت تکمجیی

هدف استراتژیک

سنجه

طول برنامه
دوره

دوره

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

5

-

ساالنه

%04

-

ساالنه

دوره

%94

-

ساالنه

%44

%4

طول برنامه

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)
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دوره

برنامه
 برناعه ارتقای کجفج آعوزش

برنامه

 برنگاعگهی جاع دور های آعوزهگگگی کاربردی و
پجشرفاه

برنامه

 تدوی طرح توتگگگعه همکاری های دانشگگگاا و
جاععه

برنامه
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فرآیندهای

توتعه پژوهش و
فناوری

ن گب تعداد عناوی عجالت عیمی پژوهشی به
تعداد گرایشها
ترانه طرحهای بجرونی اتاتجد

منظر

هدف استراتژیک

سنجه

بر ازی نظام عشارک
و همکاریهای عیمی
بج المییی

تعداد فرص های عطالعاتی اعضای هجأت عیمی
به کل اعضای هجأت عیمی
ن ب دانشجویان خارجی به کل دانشجویان
تعداد عقاالت عشارک بج المییی به کل عقاالت
تعگگداد تفگگاهم نگگاعگگه هگگای بج المییی بگگه کگگل
تفاهمناعهها
تعداد اعضگای هجأت عیمی عضگگو در عؤتگ ات
بج المییی به کل اعضای هجأت عیمی
تعداد نشریات بج المییی به کل نشریات
تعگداد همایش های بج المییی برگزار هگگگد در
دانشاا به کل همایشها
تعداد همایش های بج المییی عشگگگارک به کل
همایشهای بج المییی
تعداد عشارک های بج المییی دانشااهی به کل
عشارک های دانشااهی

منظر

هدف استراتژیک

سنجه

فرآیندهای

اتاقرار نظام بازاریابی
بج المییی

منظر

هدف استراتژیک

داخلی

فرآیندهای
داخلی

داخلی

4.9

4.4

ساالنه

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

%5

-

ساالنه

%9

-

ساالنه

%44

%5

ساالنه

%44

-

ساالنه

%5

%4

ساالنه

%44

-

طول برنامه

%04

-

ساالنه

%44

-

ساالنه

%44

-

ساالنه

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

%444

-

درصد پجاد تازی نظام بازاریابی بج المیل
سنجه

4.0

4.41

طول برنامه

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)
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دوره

دوره
طول دوره
دوره

 طراحی برناعهی توتعه پژوهش و فناوری
 را اندازی آزعایشاا عرکزی
برنامه

 تدوی برناعه جاع حضور و عشارک دانشاا در
عرصه بج المییی

برنامه
 تدوی برناعه جاع پذیرش دانشجویان خارجی
 هبکهتازی پژوهشاران خیج فارس
برنامه

سند راهبردی دانشگاه خلیجفارس – افق 4141

ذینفعان

افزایش کجفج
دانشجویان پذیرفاه
هد

ن گب دانشگجویان کارهگناتی پذیرفاه هد با
رتبهی زیر  2000به کل دانشجویان کارهناتی

منظر

هدف استراتژیک

سنجه

ذینفعان

افزایش عوفقج های
عیمی

تعداد کاب چاپ هگگد به تعداد اعضگگای هجأت
عیمی
تعگداد دانشگگگجویگان برگزیگد در المپجاد به کل
دانشجویان هرک کنند
تعداد دانشجویان پذیرفاه هد در کنکور ارهد با
رتبگه هگای عالی ( %10از رتبه های برتر در آن
رهاه) به کل ثب نام کنندگان
تعداد پذیرفاه هگدگان در کنکور کارهناتی ارهد
به کل ثب نام کنندگان
تگگگرانه عقاالت عیمی پژوهشگگگی داخیی هجأت
عیمی
تگگگرانه عقاالت عیمی پژوهشگگگی خارجی هجأت
عیمی
ترانه عقاالت ISI

منظر

هدف استراتژیک

سنجه

ذینفعان

منظر

%44
هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

%54

4.44

طول برنامه

%04

%3

ساالنه

%44

-

ساالنه

هدف استراتژیک

دوره

%54

%95

ساالنه

4

4.96

ساالنه

4

4.48

ساالنه

4

4.5

ساالنه

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

4.49

4.44

ساالنه

4.45

4.44

ساالنه

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

تعداد اخاراعات ثب هگد به تعداد اعضای هجأت
ارتقای کجفج پژوهش عیمی
و فناوری
تعداد اخاراعات ثب هگگد به تعداد دانشگگجویان
ترصجالت تکمجیی
سنجه

%5

ساالنه

25

دوره

دوره

 طراحی برناعه جاع جذ داوطیبان با تراز باالتر
در عقاط عخایف ترصجیی
برنامه

 تدوی برناعهی جشگنوار های عیمی ،پژوهشی و
فناوری
 تگدوی برنگاعهی تشگگگویقی و حمایای به عنظور
توتعهی تولجدات عیمی

برنامه
 طراحی برناعهی توتعه پژوهش و فناوری
 را اندازی آزعایشاا عرکزی
 تدوی برناعهی اناشارات ،کاابخانه و عرکز اتناد
و عطالعات دانشاا خیج فارس
برنامه
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ذینفعان

تعداد هگگرک های دانشبنجان به اعضگگای هجأت
عیمی
تجاریتازی فناوری و تعداد ف بازارهای برگزار هد به کل همایشها
ارزشآفرینی عبانی بر تعداد عراکز رهگگد و پارک دانشگگااهی به تعداد
اقاصاد دانشبنجان
پژوهشکد ها
تعگداد هگگگرکگ کنندگان دور های آعوزهگگگی
کارآفرینی به کل هرک کنندگان دور های آزاد

منظر

هدف استراتژیک

سنجه

ذینفعان

ارتقای ترم پژوهش
در تولجد ثروت

عجموع درآعگد هگای حگاصگگگل از فعگالج های
دانشبنجان به کل درآعدهای اخاصاصی

منظر

هدف استراتژیک

سنجه

ذینفعان

برندتازی نام دانشاا

تعگداد کاب چاپ هگگگد بج المییی به کل کاب
چاپ هد
تعداد همایش های عیی برگزارهگگگد به رهگگگاه
ترصجالت تکمجیی
کل فعالج های عیمی با نام خیج فارس به کل
برناعههای عیمی دانشاا
ن گب رهاه های ترصجیی عبانی بر عزی های
اتاان به کل رهاهها
ترانه تولجد عقاالت خارجی اتاتجد
نعداد تفاهمناعه با دانشاا های بج المییی

منظر

هدف استراتژیک

سنجه

مأموریت

ارتقاء جایاا عیمی

%04

-

طول برنامه

%44

-

ساالنه

%44

-

طول دوره

%05

-

ساالنه

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

%14

-

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

%44

-

طول برنامه

%5

%0

ساالنه

%44

-

ساالنه

%14

%04

طول برنامه

0

4.68

ساالنه

0

-

ساالنه

هدف کمی

هدف کمی

(وضع مطلوب)

(وضع موجود)

%04

%54

جایاا دانشاا در عجان دانشاا های کشور
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دوره

ساالنه

دوره

دوره
طول برنامه

 تدوی برناعه کارآفرینی و تجاری تگگازی فناوری
(ایجاد هرک های دانش بنجان ،عراکز رهد عیم و
فنگاوری ،عرکز فنگاوری و نوآوری دانشگگگااهی،
بورس اید  ،نمایشاا ها ،ف بازار ،عرکز بازرگانی
و بازاریابی عرصوالت فناورانه)
 تدوی برناعههای تروی و آعوزش کارآفرینی
برنامه
 برناعه توتگگعه درآعد های اخاصگگاصگگی (هگگاعل
درآعدهای اخاصاصی آعوزهی و پژوهشی)
برنامه

 برناعه بربود برند دانشاا

برنامه
 پایش ع امر وضعج جایاا عیمی

سند راهبردی دانشگاه خلیجفارس – افق 4141

مأموریت
مأموریت
مأموریت

کارآفری هدن
دانشاا
نقشآفرینی در عرصه
بج المیل
عرجعج در حوز
خیج فارس

تعداد کاال ،اید و فناوری تجاری تگگازی هگگد
توتط دانشاا
رتبه دانشاا در بج دانشاا های جران
ترانه ارجاعات عیمی عناب و عواخذ خیج فارس

23

9

-

ساالنه

زیر 0444

-

طی دوره

4

-

ساالنه

 پایش ع امر وضعج کارآفرینی
 پایش ع امر وضعج نقشآفرینی بج المییی
 پگایش ع گگگامر وضگگگعجگ عرجعجگ در زعجنه
خیج فارس

سند راهبردی دانشگاه خلیجفارس – افق 4141

 .3اهداف کمی دانشگاه خلیجفارس
برناعه جاع دانشاا خیج فارس در اف  1404افزایش ظرفج دانشجویی به تعداد  3000دانشجو ات
به ای هدف ،دتاجابی به عقادیر عطیو عاغجرهای زیر ات

الزعه دتاجابی

جدو همار  8وضعج عوجود و عطیو عاغجرهای اصیی

دانشاا خیج فارس در اف  1404نشان عیدهد
جدول  :8متغیرها و اهداف کمی دانشگاه خلیجفارس در افق 4141
وضعیت موجود

وضعیت در افق

4939

برنامه 4141

تعداد دانشجو

4310

3000

تعداد اعضای هجأت عیمی

226

450

تعداد دانشجویان ترصجالت تکمجیی

331

2300

تعداد دانشجویان دکاری

60

315

تعداد دانشجویان کارهناتی ارهد

331

2385

تعداد عقاالت اعضای هجأت عیمی

242

1350

تعداد عقاالت خارجی

153

300

تعداد نشریات عیمی

3

40

تعداد رهاه گرایش ها

81

203

تعداد پژوهشکد ها

5

3

تعداد هرک های دانشبنجان

0

85

تعداد طرحهای بجرونی

23

45

ع اح فضای آعوزهی

48315

30000

ع اح فضای خوابااهی

18863

28800

ع اح فضای ورزهی روباز

1148

22500

ع اح فضای ورزهی تر ب اه

2520

3000

ع اح فضای تبز

3000

22500

تعداد دانشجویان تاک در خواباا های دولای

1810

3600

تعداد کارعند

335

450

عجزان درآعد اخاصاصی دانشاا

63535000000

12303000000

متغیر
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سند راهبردی دانشگاه خلیجفارس – افق 4141

 .44نظام اجرا ،نظارت ،ارزیابی و بهروز رسانی سند

فراهم کردن ابزارها ،گردش کار عناتب و تعاعل تازند بج بخشهای عخایف دانشاا و باور درونی به ارزشها ،چشم
انداز و راهبردهای ای تند توتط عدیران دانشاا  ،ضاع اجرا و پجاد تازی آن ات

کارکرد و عوفقج برناعههای ای

تند ضرورت عراقب و پایش و ارزیابی عداوم را در اف زعانی برناعه تأکجد عینماید ای پایش و ارزیابی باید به گونهای
باهد که جر گجری به توی اهداف را تضمج نماید و در صورت وجود تغججر در عفروضات و هرایط درونی و بجرونی
ناخواتاه ،ای عواعل رابررتی ،تریجل و اصالحات الزم را در تقویب و بربود تند به عمل آورد
به عنظور عدیری بر اجرا ،پایش ،ارزیابی و روزآعد کردن تند راهبردی دانشاا "ستاد سند راهبردی دانشگاه
خلیج فارس" به ریات ریج

دانشاا خیج فارس تشکجل عیهود اعضای ای تااد هاعل:

 اعضای هجات ریج ه دانشاا
 عدیر دفار نظارت و ارزیابی دانشاا
 عدیر برناعه ،بودجه و ترو اداری دانشاا
 یک نفر صاحب نظر در حوز عدیری اتاراتژیک
 یک نفر صاحبنظر در حوز کارآفرینی و اقاصاد
 یک نفر صاحب نظر در حوز پژوهش و فناوری
 یک نفر صاحبنظر در حوز عدیری آعوزش عالی
 یک نفر از روتای دانشکد ها به اناخا هورای دانشاا
ح ب عورد در صورت نجاز از عدیران اتاانی به عنوان عضو عدعو دعوت به عمل خواهد آعد
دبجر ای تااد و دبجرخانه آن ،دفار نظارت و ارزیابی دانشاا عیباهد ای دبجرخانه برگزاری و پجاجری عصوبات را انجام
عیدهد جی ات تااد با حضور اکثری اعضا رتمج عییابد و تصمجمات آن برای ع ئوالن اجرایی دانشاا الزم االجرا
خواهد بود
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