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فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

دامغان اه دانش

( خمين امام ) است تحوالت همه مبدا اه دانش

رهبری) معظم (مقام است كشور يك اقتدار و پيشرفت رمز علم

( روحان حسن دکتر جمهوری محترم (ریاست داریم نیاز همدل و داخل اجماع به اهدافمان به دستیابی برای

دانا) فرج رضا دکتر فناوری و تحقیقات علوم، (وزیرمحترم است ما اصل برنامه آفرين کيفيت و عال آموزش توسعه در توازن

دامغان اه دانش ریاست تصدی جهت بصیری عبدالعل پیشنهادی برنامه

فعالیت مردم های حمایت با که است دامغان شریف مردم دوست حسعلم از برخاسته نهادی دامغان اه دانش موجود: وضعیت
گسترش شورای تصویب (با ١٣٨٩ و ١٣٨٠ سالهای از و نمود آغاز ١٣٧١ سال در دامغان پایه علوم ده دانش عنوان با را خود آموزش

٧ با حاضر حال در اه دانش این داد. ادامه خود فعالیت به دامغان اه دانش و دامغان پایه علوم اه دانش عنوان با ترتیب به ( عال آموزش

فعالیت به زیست علوم ده پژوهش و هنر و مهندس و فن ، شناس زیست ، فیزی ، شیم کامپیوتر، علوم و ریاض زمین، علوم ده دانش

است. ر دی ی به موثر عوامل از خ بر نسبت نمایانگر زیر های جدول �دهد. م ادامه خود

استادیار به استاد تعداد نسبت استادیار به دانشیار تعداد نسبت استادیار به مربی تعداد نسبت

٠ ٠٬١۵ ٠٬١۴

دانشجو هر برای عرصه دانشجو هر برای ساخت درحال فیزی فضای دانشجو هر برای فیزی فضای

مربع متر ٣٢١٬٢۶ مربع متر ۴٬٩٢ مربع متر ١٣٬٠۶

علم هیات عضو هر ازای به کارمند تعداد کارمند هر ازای به دانشجو تعداد علم هیات عضو هر ازای به دانشجو تعداد

١٬۶۴ ٢۵٬۶۵ ۴٢٬٠۶

اه دانش بودجه کل به تحقیقات بودجه نسبت علم هیات عضو هر ازای به تحقیقات بودجه دانشجو هر ازای به کل بودجه

٠٬٠۴ ریال میلیون ۵۵ ریال میلیون ٣٣

دکتری به کارشناس دانشجوی نسبت ارشد کارشناس به کارشناس دانشجوی نسبت دوم نوبت به روزانه دانشجوی نسبت

۵٠٬٢٢ ۴٬۵۵ ٣٬٣١

علم هیات عضو هر ازای به مطالعات فرصت تعداد علم هیات عضو هر ازای به پژوهش طرح تعداد علم هیات عضو هر ازای به پژوهش مقاله تعداد

٠ ٠٬٠٨ ١٬٣٩

دست باال اسناد دادن قرار نظر مد با ١٣٩٢ سال اواخر در ١۴٠۴ افق در دامغان اه دانش انداز چشم سند پیشنهادی: برنامه
وزیر پیشنهادی برنامه ‐ اسالم اه دانش سند ‐ کشور علم جام نقشه ‐ ١۴٠۴ افق در ایران اسالم جمهوری انداز چشم سند )

ام. داشته جدی مشارکت آن تدوین در نیز اینجانب که رسید تصویب به دامغان اه دانش شورای در ( اسالم شورای مجلس به محترم

اعضای جمع خرد از دست باال اسناد نمودن لحاظ ضمن که شود اشاره مهم موارد به اختصار به شده سع تقدیم برنامه در این بنابر

به رسیدن راستای در آنها موثر اری هم لذا و شده استفاده است داشته مشارکت انداز چشم سند تدوین در که اه دانش علم هیات

شد خواهد پرداخته برنامه تبیین به تخصص های حوزه از ی هر در سپس و بیان کل موارد ابتدا باشد. داشته همراه به را سند اهداف

گردد. است، شده آورده فوق های جدول در که کنون های شاخص ارتقای موجب ه انشال تا
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: کل های برنامه

ها فرصت و چالشها ‐ قوت و ضعف نقاط دقیق شناخت •

الزم تغییرات ایجاد و اه دانش مدیریت های حوزه کلیه ردی عمل ضعف و قوت نقاط بررس •

دانشجویان ، علم هیات اعضای فکری مشارکت میزان ارتقای منظور به اه دانش در مشارکت و متمرکز غیر مدیریت شیوه ترویج •

کارکنان و

مال و اداری و فرهنگ ‐ پژوهش ‐ آموزش های ریزی برنامه در امید و تدبیر دولت رد روی به توجه •

فرهنگ و علم ‐ اجرایی مختلف های حوزه در صاحبنظران نظرات از برداری بهره جهت ها ل تش نمودن فعال و فکر اتاق ایجاد •

ها گیری تصمیم در اعتدال مش رعایت و گرایی قانون •

قانون اختیارات تفویض و آنها رد عمل بر دقیق نظارت و مدیران انتخاب در ساالری شایسته اصل رعایت •

و دانشجویان ، علم هیات اعضای ترغیب طریق از جمع خرد از پیش از بیش برداری بهره و گروه کارهای بستر آوردن فراهم •

اه دانش مدیریت به نسبت انتقادات و پیشنهادات نظرات، نقطه ارایه جهت کارکنان

آنان پیشنهادهای و نظرات استماع جهت کارکنان و دانشجویان ، علم هیات اعضای با فصل ای دوره جلسات برگزاری •

تعال و رشد برای موجود معنوی و مادی انات ام از متقابل استفاده جهت شهرستان مردم و دولت نهادهای با مناسب تعامل •

شهرستان و اه دانش

سخت انات ام از بهینه استفاده جهت استان و شهرستان عال آموزش مراکز و اهها دانش ای، منطقه نهادهای با سازنده تعامل •

موجود افزاری نرم و افزاری

متخصص کارشناسان و دستگاهها اری هم با مستمر اعتبارسنج و ارزیابی نظارت، سیستم ایجاد طریق از وری بهره افزایش •

بنیان دانش اقتصاد توسعه راستای در مقاومت اقتصاد اجرایی سیاستهای کردن اجرایی •

اه دانش گسترده های ظرفیت از استفاده با مال منابع تنوع و توسعه •

استان صنعت و اقتصادی فعالیتهای در دامغان اه دانش نقش شدن پررنگ •

الملل بین و مل سط در اه دانش رتبه ارتقای •

: آموزش حوزه

تدریس های روش در اصالح و تحول ایجاد طریق از آموزش کیفیت ارتقای •

علم هیات هرم ارتقای و دانشجو به استاد نسبت سازی متناسب جهت تالش •

تربیت و فرهنگ ‐ علم های ظرفیت همه از دانشجویان مندی بهره جهت اه جای این ارتقای و راهنما استاد اه جای احیای •

اساتید

دانشآموختگان اری بی به توجه و مل و ای منطقه نیازهای با متناسب تكمیل تحصیالت مقط در بویژه ها رشته هدفمند توسعه •

جامعه های نیاز و آنها توانمندی بین تناسب عدم و
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عالم و علم تکریم به اهتمام و اه دانش علم هیات اعضای ماندگاری جهت تالش •

مجازی های آموزش توسعه و ایجاد بر تأكید با ویژه به عال آموزش به دسترس افزایش •

: مال و اداری حوزه
ضرور غیر های هزینه کاهش و منابع بهینه مدیریت جهت تالش •

اه دانش خیرین بنیاد تاسیس با اه دانش نیاز مورد فضاهای ایجاد در خیرین مشارکت جلب •

برگزاری با آنان آگاه و دانش تقویت ‐ ارزیابی و نظارت طریق از آنان اجرایی توانمندی ارتقای و کارکنان کارایی وضعیت بهبود •

افزایی مهارت های دوره

و داخل منابع طریق از ... و معیشت ‐ بهداشت ‐ ن مس جمله از علم هیات اعضای و کارکنان رفاه مسایل به جدی توجه •

شهرستان انات ام

استاد و دانشجو به کارمند نسبت های شاخص ارتقای •

: پژوهش حوزه
ثروت به دانش تبدیل ‐ پژوهش دستاوردهای سازی تجاری ‐ کاربردی پژوهش طرحهای از حمایت •

پژوهش کاربردی خدمات ارائه طریق از اه، دانش برای درآمد کسب و صنعت با موثر ارتباط •

كشور توسعه برنامه راستای در دانش مرزهای توسعه و علم نشر و تولید در اه دانش سهم افزایش •

دانشجویی: حوزه
اه دانش فرهنگ و علم اهداف پیشبرد در آنها دادن مشارکت جهت دانشجویی لهای تش و نهادها به شایسته توجه •

شغل های فرصت با آشنایی و مهارت مختلف کارگاههای در شرکت به آنان تشویق با دانشجویان فراغت اوقات از بهینه استفاده •

تحصیل مختلف مقاط در متاهل) و (مجرد دانشجویان برای معیشت ‐ اه خواب ‐ ای مشاوره خدمات کیفیت ارتقای •

: اجتماع و فرهنگ حوزه
دانشجویان ، علم هیات اعضای فرهنگ و فکری رشد ارتقای منظور به ها اندیشه و آرا تضارب بیشتر چه هر زمینه آوردن فراهم •

... و خانواده ‐ سیاس ‐ فرهنگ های حوزه در کارشناسان حضور و نظر با گفتگو و بحث جلسات طریق از کارکنان و

علم های انجمن و فرهنگ های کانون های فعالیت از حمایت طریق از فرهنگ خدمات کیفیت ارتقای •

کارکنان و دانشجویان ، علم هیات اعضای اندیش آزاد های نشست و جلسات تقویت •

: بین�الملل حوزه
اه دانش بین�الملل تعامالت و روابط توسعه و بهبود •

اسالم جهان اههای دانش و اهها دانش الملل بین اتحادیه نظیر الملل بین اه دانش نهادهای با موثر ارتباط •

اهها دانش سایر با مشترک تحقیقات های طرح انجام و آموزش های دوره ایجاد •

١٣٩٣ ماه خرداد بصیری، عبدالعل ، اله توفیق آرزوی با

٣


