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 مقدمه

اجراي طرح تحول دانشگاه همزمان با چهل و يكمين سال تأسيس دانشگاه صنعتي اصفهان آغاز گرديد. خوشبختانه طي 

 و توانمند آموختگانيدانش فعاليت دانشگاه در اين چهار دهه، دستاوردهاي فراوان و ارزشمندي به جامعه عرضه شده است.

 كارهاي و كسب از جديدي هايارائه مدل و صنعت از بسياري مشكالت حل دانش، مرزهاي پيشبرد در آفرينينقش كوشا،

 . روندمي شمار به دانشگاه دستاوردهاي ترينمهم بنيان، دانش

 ،است پيچيده و پرشتاب كه جهاني امروز در جهان آن كننده خيره هايپيشرفت استمرار و دانشگاه رفيع جايگاه حفظ

 .است منسجم و دقيق ريزيبرنامه مستلزم

 و جديد عالي آموزش فهم ديگر، عبارت به. است عالي آموزش «اجتماعي بستر» تغيير است داده رخ واقع جهان در آنچه 

 و نوآوري و اكتشاف براي خالقيت، و دانش و تفكر اشاعه و توليد براي هادانشگاه رو، اين از. ماست اساسي نياز آن تحوالت

 و لي،الملبين علمي هايهمكاري براي خود، روشنگري و نقد و فرهنگي و اجتماعي هايمسئوليت به پاسخگويي براي فناوري،

 عايتر و يكپارچگي و مشاركت با جز كه دارند راهبردي طرحي به نياز افزوده، ارزش و ثروت توليد و كارآفريني براي سرانجام

 نيز با حاضر زمان در و ما كشور ها دردانشگاه ،ي جهانيدنبال اين تغييرات در عرصهبه .آيدنمي دست به افزاييهم اصل

 .ندهست مواجه بسياري جدي هايچالش

 بستر ناي. است دانشگاهيان ميان در و مخصوصا جامعه در ذهني الگوي تغيير نيازمند راهبردي يبرنامه و طرح دستيابي به

 .طلبدجديدي را مي فكري رويكرد كه داده تشكيل را راهبردي بنيان تفكر و جوهره ذهني، نوين چارچوب و

 ،سياسي محيطي تحوالت كننده ميانهماهنگ و كنندهتنظيم يك چون بايد اصفهان، صنعتي دانشگاه در تحولطرح 

 رد تحول طرح هنگامي كه. آفريني كندنقش ديگر سوي از دانشگاه نهاد علمي يتوسعه و سو يك از اقتصادي و اجتماعي

رت صوبه عالي آموزش مفاهيم و حيطه مسائل در عقالنيت و خرد تفكر، مباني و گيرد قرار مبنا اصفهان صنعتي دانشگاه

هاي سازمان در راستاي اهداف تعيين شده سازمان در برنامه راهبردي آن و همه فعاليت شود، عرضه شده تثبيت و هماهنگ

 .شوند حل مسائل و هاچالش از رود كه بسيارياميد ميصورت قرار گيرد، در اين

 راهبردي تحول برنامه مؤثر، و مفيد فعاليت ساعت هزاران و فراوان هاي بررسي و مطالعات از پسدر اين دانشگاه هم، 

 دانشگاه امناي هيات در 6931 مردادماه سوم مورخ جلسه در دانشگاه، شوراي در ارائه از پس و آماده اصفهان صنعتي دانشگاه

 نظرات از هاستفاد سبب به گرديده، تدوين علمي سيستماتيك هاي روش بر مبتني كامالً برنامه اين. گرفت قرار تصويب مورد

 .است شده پذيرفته دانشگاه واحدهاي همه در مهم سند يك عنوان به نيز و بوده اجرايي و كاربردي كامالً كارآزموده مديران

گانه اجراي طرح تحول و نيز واحدهاي مختلف دانشگاه در ارتباط با اهداف هاي هفتكميتههايي توسط فعاليت 6931سال طي 

هاي سازمان بايد در راستاي اهداف تعيين شده طرح تحول راهبردي دانشگاه صورت گرفته است. بديهي است كه همه فعاليت

هاي انجام شده در راستاي ترين دستاوردهاي طرح تحول و پروژهمهم سازمان در برنامه راهبردي آن باشد. در ادامه به ارائه

 شود.اهداف طرح تحول پرداخته مي

 انجامهاي فعاليتاهم  ازمنتخبي  ،ي اهتمام دانشگاهيان در اجراي طرح تحول دانشگاه استدهندهكه نشان در اين گزارش

و نيز واحدهاي مختلف دانشگاه در ارتباط با اهداف طرح  هاي هفتگانه اجراي طرح تحولكميتهتوسط در سال گذشته  شده

رح اجراي طگيري كننده عنوان محل پيريزي و نظارت بهمركز برنامهكه به  هاي مختلفبخشتوسط  تحول راهبردي دانشگاه

دانشگاه  مختلفهاي اقدامات انجام شده در حوزه يهماهنگ كنندهماهيت و محتواي طرح تحول و تحول و نظارت بر حفظ 

محيط كالبدي دانشگاه و دانشجويي فرهنگي  ودسته بندي شده در سه دسته آموزشي و پژوهشي، سازمان  ،واصل شده است

  گردد.ارائه مي
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 1141افق  دانشگاه تحول برنامه اصلي هاي مؤلفه بر مروري

 تحول مضمون
 دانشگاهِ يک «اصفهان صنعتي دانشگاه»

 علمي و اجتماعي اخالقي، هايارزش نظر از برتر 

 هاخروجي و فرآيندها ها،ورودي تمام در گراکيفيت 

 الملليبين و ملي محلي، سطوح در پيشرو و اثرگذار 

 تحول اهداف
 پيامدي اهداف 

 سياآ در فناوري و علمي مرجعيت به دستيابي .1

 كشور توسعه در آفريننقش و مداراخالق جهاني، تراز در توانمند آموختگاني دانش تربيت در سرآمدي .2

 خود پيراموني منطقه در كشور دانشگاه تأثيرگذارترين .3

 محور دانايي جامعه تحقق در كشور برتر دانشگاه سه از يكي .4

 توانمندساز اهداف 

 گرا كيفيت و پويا فرهنگي و علمي فضاي از برخورداري .5

 دانشگاه شدن الملليبين .6

 پايدار مالي منابع به دستيابي .7

 تحول محورهاي
ي، هاي موثر تخصصي هدفمند آموزش در جهت توانمندسازي نيروي انساني براي ايفاي نقشارتقاي کيفيت و توسعه -1

 سازماني، اجتماعي و کارآفريني بر اساس معيارهاي معتبر

هاي ناوريفسازي ي فناوري، انتقال و بوميارتقاي کمي و کيفي پژوهش در جهت تربيت پژوهشگر، توليد علم و توسعه -2

 بنيانآفريني در اقتصاد دانشپيشرفته و ارزش

 ي پيراموني هاي جامعه با اولويت منطقهها و حل چالشسازيايفاي نقش کليدي در تصميم -3

 المللي دانشگاه ارتقاي جايگاه بين -4

 هار آنمنظور ايجاد انگيزش، نشاط، اميد و احساس تعلق دارتقاي کيفيت زندگي دانشگاهيان به -5

 ارتقاي پويايي، اثربخشي و کارآمدي درجهت تعالي سازماني دانشگاه -6

 مأموريت بيانيههاي محوري ارزش
 :است بنديپا و متعهد ريز يمحور يهاارزشاصفهان به  يصنعت دانشگاه

 يجمع مشارکت و کيآکادم آزادي عقالنيت، •

 ياحرفه اخالقو  مداريقانون  •

 مستمر با جامعه  ارتباط و ملي منافع به توجه •

 ياسالم -ايراني لياص فرهنگ •

  يسازمان يو کارآمد يتعال •

 هاي فردي در عين احترام به تنوع نگرش يجمع تيهو •

  دانشگاهيان منزلت و کرامت •
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 هاي اجرايي برنامه تحول و ارتباط آنها با اهداف تحولگزيده اقدامات كميته
 

 پژوهش و آموزش( الف
 فناوری و نوآوری پژوهشی، هایحوزه در دانشگاه سرآمدان و سرآمد هایفعالیت از حمایت نامهآیین تدوین 

 (1)هدف 

 ای در راستای رشتههای( بینهای )پروژهطرحنامه حمایت از کالننامه و موافقت اولیه با آئینتدوین آیین

 (1)هدف رسیدن به مرجعیت علمی )طرح پژوهش و فناوری سرآمد( 

 ی سازتجاریشدن طرح پارساتک برای شناسایی دستاوردهای نوآورانه و فناورانه قابلسازی و اجرائیآماده

 (1)هدف های دکتری های ارشد و رسالهنامهپایان

 های دکتری دارای نوآوری و فناوری های ارشد و رسالهنامهسازی طرح جوانه به منظور حمایت از پایاناجرائی

 (1)هدف زی )با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان( ساتجاریقابل

 (1)هدف ها ها و رسالهنامههای فناورانه در پایانهای اعالم قابلیتطراحی و عملیاتی شدن فرم 

 (7و  3و  2و  1)اهداف دانشگاه  در کشور فوالد پژوهشی قطب ایجاد 

 (2)هدف  اجرای طرح تحول کارآموزی در چند دانشکده 

 الملل و های بینالمللی و آغاز عملیاتی در راستای شناسایی گرنتهای بیناندازی دفتر جذب گرنتراه

 (6و  1)هدف های آموزشی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان برگزاری کارگاه

 تجهیزات تأمین طرح سازیآماده ها،پژوهشکده و هادانشکده در آزمایشگاه تعدادی تکمیل و اندازیراه 

 (1)هدف دنیا  روز استانداردهای به توجه با پژوهشی آزمایشگاهی

 پذیرش شانس افزایش راستای در دکترا آزمون بدون متقاضیان ارزیابی فرم و نامهآیین در نظر تجدید 

 (1)هدفدانشگاه  در ارشد کارشناسی برجسته و ممتاز التحصیالنفارغ

 (5و  2)اهداف  بازنگری و ارتقاء طرح توانمندسازی اساتید 

 با کمیته ارتقای کیفیت آموزشی های کمیته شاد در قالبادامه برنامه( بازنگری برنامهTA  )... و  2)اهداف و

5) 

 (3و  2)اهداف  های پژوهشیها و حوزهدر برخی بخشهای پژوهشی برای ایجاد امکان جذب طرحپژوهی آینده 

 و  2)اهداف فناوری و...( ها، هوانوردی، زیستای )علوم دادههای بین رشتهمطالعه و ارائه پیشنهاد در زمینه

5) 

 و  2)اهداف ها در اکثر دانشکده بازنگری و تصویب سرفصل دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

 (5و  4

 (7و 3)اهداف ها رحابرط ارائه و ملی و ایمنطقه هایابرچالش شناسائی شروع 

 با مرتبط هایحوزه در تحقیقاتی قراردادهای و آموزشی هایکارگاه ای،منطقه و ملی هایهمایش برگزاری 

 (7و  4و  3)اهداف طبیعی( منابع و کشاورزی هایدانشکده عمدتاً) جوارهم مناطق و استان مشکالت

 (5و 3و  2)اهداف کارآفرینی( ) اشتغال مدرسه اندازیراه 

 (3و  1)اهداف صنعتی  نیمه هایپایلوت مجتمع و دفاتر فیزیکی آماده سازی طرح و بررسی اولیه توسعه 

 (7و  4و  3)اهداف سازی تجاری امکان دارای هاینامهپایان گریغربال 

 (7و  4و  3)اهداف دانشگاه از خارج هایطرح با مرتبط هاینامهپایان افزایش 
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 پژوهش و آموزش( الف
 اهداف  کشورها سایر به ارتباطات و اطالعات فناوری پژوهشکده محصول صادرات برای مشارکت طرح تدوین(

 (7و  6

 و رادار ملی آزمایشگاه تجهیز EMC  (5و  4)اهداف 

  )و  3و  2)اهداف همکاری با انجمن آموزش مهندسی ایران )در راستای ایجاد شاخه دانشگاه صنعتی اصفهان

4) 

  (5و  4و  2)اهداف بررسی، پیگیری و تصویب ضوابط جذب و حمایت از استعدادهای درخشان 

 4و  2)اهداف برای جذب بیشتر نخبگان )آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته(  های مرتبطنامهتدوین آیین 

 (5و 

 ( 2ف )هدتکمیلی  تحصیالت و کارشناسی ممتاز دانشجویان به مناسب بورس و جوایز اعطای 

 (5و  4)اهداف کیفی  ارزشیابی انجام 

 (5و  4)اهداف اصفهان(  دانشگاه تربیتی علوم دانشکده همکاری با) سنجینگرش فرآیند و فرم بازنگری 

 (5و  4)اهداف تشویقی کارکنان هیأت علمی  پایه و سالیانه پایه ترفیع هاینامهاصالح آیین 

 (5و  4و  2)اهداف دکترا و ارشدکارشناسی هایدوره در پذیرش ظرفیت تعیین فرآیند در بازنگری 

 (5و  2)اهداف دانشگاه  در آموزشی کیفیت ارتقاء با مرتبط هایسخنرانی برگزاری 

 اهداف  وزارتی یکپارچه نامهآیین اساس بر دکترا و ارشد کارشناسی هایدوره آموزشی هاینامهآیین تدوین(

 (4و  2

 اب عملکرد انطباق منظوربه دفاعیه جلسات در هارساله و هانامهپایان ارزیابی نحوه و هافرم در نظر تجدید 

 (5و  4و  2)اهداف ارزشیابی  کیفیت بردن باال و ارزیابی در تسهیل ها،نامهآئین

 اجرایی فرآیند یک طراحی قالب در قبلی دکترای دانشجویان اداری و آموزشی امور در تسهیل و ساماندهی 

 (5و  4و  2)اهداف فرم مرتبط  طراحی و

 مان،آل سوئد، سوئیس، هایدانشگاه با مشترک هایرساله و نامهپایان تعریف و پژوهشی هایهمکاری توسعه 

 (6و  5، 3، 2، 1)اهداف  ... و کانادا آمریکا، روسیه، ایتالیا، انگلستان، پرتغال، چین، فنالند،

 (6و  2، 1)اهداف  المللیبین تحقیقاتی مؤسسات از تعدادی با همکاری 

 (5و  4و  2)اهداف  دکترا رساله و نامهپایان تشویقی راهنمایی نامهآئین اصالح 

 (5و  4، 2)هدف تکمیلی  تحصیالت دانشجویان برای مقدماتی نام ثبت بهبود فرایند 

 مخفف نام با اصفهان صنعتی دانشگاه اراضی شرقی شمال در بیابان های اکوسیستم تحقیقاتی ایستگاه 

، 2، 1)اهداف چین(  کشور علوم آکادمی شینجیانگ جغرافیای و اکولوژی مؤسسه همکاری )با (DEFSI)دفسی 

 (6و  4، 3

 به خارج از کشور توسط دانشکده مکانیک  کارآموزی جهت ارشد کارشناسی و کارشناسی دانشجویان اعزام

 (6و  3، 2، 1)اهداف 

 (1 هدف) نفت و سنگ مکانیک معدن، مهندسی حوزه جدید از جمله در پژوهشی - علمی هایساختار ایجاد 

 ها و اکثر دانشکده در باال کیفیت با فناورانه و نوآورانه پژوهشی، دستاوردهای و هافعالیت افزایش

 (4 و 1 اهداف)ها پژوهشکده
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 پژوهش و آموزش( الف
 و 4 و 3 اهداف) کالن هایطرح بر تاکید با محور تقاضا پژوهشی قراردادهای طریق از دانشگاه درآمد افزایش 

7) 

 ( اوازیردریا و ف فوالد، پژوهشکده) دانشگاه مرتبط هایپژوهشکده مشترک و ایرشته بین هایفعالیت انجام

 (4و 3 و 1 اهداف)

 (3و 2 و 1 اهداف) هادانشکده گسترش های جدید وو ایجاد رشته توسعه 

 و هادینیمه قطعات ساخت آزمایشگاه اندازیراه اول فاز اجرای و طراحی MEMS (2 و 1 اهداف) 

 وویدی و اینترنتی برقراری ارتباطات برای الزم افزارینرم و افزاریجدید سخت گسترش و ایجاد امکانات 

 (2 و 1 اهداف) کنفرانس

 مدتکوتاه آموزشی هایدوره برگزاری برای کشور از خارج یا داخل برجسته استادان از دعوت و شناسایی 

 (2و 1 اهداف) استادان و دانشجویان برای

 یعلم شهرک در مستقر هایشرکت و صنعت با کامپیوتر و برق دانشکده ارتباط سطح ساماندهی و ارتقاء 

 (3 هدف) تحقیقاتی

 (2 هدف)ها در اکثر دانشکده سرویس دروس برنامه در کلی بازنگری 

 (6و  2، 1)اهداف  المللی دانشکده فیزیکهای بینهمکاری 

o 31 و 31 هايسال در نيوز.اس.يو الملليبين موسسه بنديرده در دانشكده اول رتبه كسب 

o نظري فيزيك تحقيقات مركز با همكاري ICTP 6931 سال از جديد دوره شروع. ايتاليا 

o ايهسته تحقيقات مركز با همكاري INFN ايتاليا 

o نسبيتي فيزيك اختر الملليبين تحقيقات مركز با همكاري ICRANet ايمنطقه مركز تاسيس و ICRANet 

 فيزيك دانشكده در

o مركز با همكاري Cern 31 آذر اول تاريخ در همكاري نحوه روزهيك همايش برگزاري و سوئيس 

o رصدي گروه با همكاري MiNDSTEp Team 

o افزار نرم جامع آموزش كارگاه ROOT دافنه هايداده تحليل براي  

 مرکز کردن فعال ICRANet-Isfahan (1 هدف) 

 (1 هدف) مواد فیزیک ملی آزمایشگاه اندازیراه و طراحی 

 سطح در پژوهشی و علمی مجله یک اندازیراه ISI (1 هدف) اصفهان صنعتی دانشگاه در 

 و کارگاهی پیشرفته تجهیزات تعمیر نگهداری و و ساخت خرید، بابت شده مصرف سرانه هزینه افزایش 

 (1 هدف) آزمایشگاهی

 (3 هدف) صنعت از مالی حمایت دارای هاینامه پایان تعداد افزایش 

 (4 و 3 اهداف) علمی هیأت اعضای توسط شده تاسیس دانشگاه به وابسته فناور واحدهای تعداد افزایش 

 (2 هدف) علمی هایکارگاه و افزایش کمی و کیفی بازدیدها 

 (7)هدف ارتباطات  و اطالعات فناوری مرکز در محصوالت تولید توافق گیریپی و تدوین 

 سازیتجاری تسهیل راستای در دانشگاه فناوری سازیتجاری نوآوری و مرکز با هماهنگی و همکاری 

 (7و  4، 3)اهداف ها رساله و هانامهپایان

 (1 هدف) المللیبرتر داخلی و بین هایدانشگاه از التحصیلفارغ علمی هیأت اعضای تعداد افزایش 
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 پژوهش و آموزش( الف
 مجالت در علمی هیأت اعضای توسط شده چاپ مقاالت تعداد افزایش Q1 (1 هدف) 

 آتی و فعلی نیازهای با حداکثری تطابق منظور به مختلف هایگرایش و هارشته روزرسانیبه و دهیسامان 

 (4و 3، 1 اهداف) جامعه

 مجازی هرباریوم ایجاد (Virtual Herbarium )(1 هدف) 

 (3 هدف) خصوصی بخش و دولتی هایسازمان به هادانشکده تجهیزاتی و تخصصی هایتوانمندی معرفی 

 (6و  3، 1)اهداف دانشنامه  کردن زبانه دو  

 اشتغال و توانمندی جهت در صنعتی و دارویی گیاهان ایرشته بین ماهیت با کاربردی رشته اندازیراه 

 (2 هدف) التحصیالنفارغ

 (6و  4و  3و  2و  1)اهداف ملی  و المللیبین هایهمایش و کنگره کنفرانس، برگزاری 

 (7و  5، 2)اهداف ارتباطات  و اطالعات فناوری مرکز در پژوهشی قرارداد 3 عقد پیگیری و پروپزال تهیه 

  از جمله:  (1 هدف)اجرای تعدادی پروژه تحقیقاتی در زمینه زیست فناوری 

o دانشگاه لورك گاوداري توليدي كودهاي و دانشگاه غذايي پسماندهاي از بيوگاز توليد  

o ستوني بيورآكتور يك در الكترونيكي هايزباله از ارزش با و گرانبها فلزات بازيافت 

o گياهي هايبيماري تشخيص هايكيت ساخت  

 (6 هدف) انگلیسی زبان به آموزش اداره سایت نگهداری و اندازیراه 
 

 سازمان( ب
  های اداری معاونت یحوزه در ی سازمانفرآیندهاتعدادی از اصالح آغاز بهبود و  نظام مدیریت فرآیندها وتدوین

 (5 و 4)اهداف دانشجوئی و فرهنگی ،مالی، آموزشی، پژوهشی

 زیست محیط و بهداشت - ایمنی اجرایی طرح تهیه  (HSE)(5ف هد) 

 (5و  4)اهداف  کارکنان و دانشجویان دانشگاه، پیشنهادات نظام استقرار شروع و طراحی 

  سه دوره مدیریت کیفیت، مدیریت در قالب ) کارکنان سازمانی توانمندسازی آموزشی هایدورهبرگزاری

 (5و  4)اهداف فرآیندها و نظام پیشنهادها( 

 (5)هدف های ارزیابی آغاز تغییر در فرآیند ارزشیابی کارکنان و تغییر فرم 

 (5و  4)اهداف اطالعات  فناوری هایزیرساخت کردن روزآمد و گسترش 

 (5و  3)اهداف  هاهدر برخی از حوز تحول طرح با متناسب دانشگاه کالن سازمانی ساختار سازیهپیاد 

 (5و  3)اهداف  کار محیط در سالمت ارتقاء در خودمراقبتی و مشارکت برای کارکنان توانمندسازی 

 تعیین و دانشگاه اراضی سند و ارضی اختالفات از مورد 4و رفع مشکالت حقوقی اراضی دانشگاه و  فصل و حل 

 (7)هدف  اختالف مورد هایپالک ثغور و حدود

 مشارکت با دانشگاه پالک یک ازئی درآمدزا واز اراضی دانشگاه  بهینه استفاده جهت مذاکره و بررسی 

  (7)هدف گذار سرمایه

 ارتقای و تحول منظور به دانشکده کارشناسی و تکمیلی تحصیالت اجرایی هایروال و فرایندها شناسایی 

 (5 هدف) مبتنی بر فناوری اطالعات هایسرویس از استفاده با اداری سیستم
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 فرهنگي  ،ييدانشجو ،دانشگاه كالبدي محيط( ج
 طرح اجرای جهت در دانشجویان نمایندگان توسط پیشنهادات و هاایده دریافت برای دانشجویی کارگروه تشکیل 

 (5ف )هد تحول

 (5)هدف ها ها و اصالح مبلمان محیطی در تعدادی از دانشکدهبهبود فضاهای عمومی در دانشکده 

 (5)هدف دانشجویی  حوزه در دانشجویان تکریم طرح 

 (5 هدف) دانشکده هایتیم قالب در دانشجویان ورزشی هایبرنامه از حمایت 

 (5 هدف) دانشگاهیان نشاط و امید فضای ایجاد 

 (5 هدف) دانشجویان توسط شده انجام فرهنگی هایبرنامه افزایش 

 (5و  2 فاهدا) دکتری دانشجویان مقرری افزایش 

 (5 هدف) (تختی سالن) بدنی تربیت چندمنظوره سالن احداث 

 (5 هدف) الغدیر خوابگاه در ورزشی چندمنظوره سوله ساخت 

 (5 هدف) 3 خوابگاه در مصنوعی چمن احداث 

 (5 هدف) غیرتوپی هایورزش و میز روی تنیس و بدنسازی جهت نشاط سالن ورزشی فضای افزایش 

 (5 هدف) برادران هایخوابگاه ورزشی هایسالن اندازیراه و تجهیز، ساخت 

 (5 هدف) پسران خوابگاهی محدوده تعریف و نمودن مجتمع 

 (5 هدف) هاخوابگاه سبز فضای دهیسامان 

 (5 هدف) دانشگاهیان کلیه برای ورزشی و تفریحی رفاهی، امکانات توسعه 

 (5 هدف) شهری سالمت جامع مرکز ایجاد جهت در دانشگاه درمانی -بهداشتی خدمات توسعه 


