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دانشگاه سیستان و بلوچستان در یک نگاه 

دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان دانشگاه جامع و قطب علمی منطقه جنوب شرق کشور فعالیت خود را با تأسیس رشته راه و ساختمان 

در سال ۱۳۵۳ در شهر زاهدان آغاز نمود و به ترتیب در سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۶۸ دانشکده های دریانوردی چابهار، علوم پایه و کشاورزی زابل 

در این دانشگاه تأسیس گردید. در سال ۱۳۷۰ بر اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی، دانش سرای عالی زاهدان با این دانشگاه ادغام 

گردید. در سال های ۱۳۷۷ دانشگاه زابل، ۱۳۸۱ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، ۱۳۸۶ دانشگاه والیت ایرانشهر و در سال ۱۳۹۱ 

مرکز آموزش عالی سراوان پس از کسب شاخص های الزم  از پیکره دانشگاه سیستان و بلوچستان جدا شدند و در قالب دانشگاه ها و مراکز 

آموزش عالی مستقل به فعالیت خود را ادامه دادند. دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۴ به عنوان دانشگاه جامع در استان سیستان 

و بلوچستان توانست با احراز شاخص های الزم به جرگه دانشگاه های توسعه یافته کشور بپیوندد و از نظر تشکیالتی در ردیف دانشگاه های 

رده الف کشور قرار گیرد. این دانشگاه در حال حاضر دارای ۴۶۰۰ دانشجوی مقطع کارشناسی؛ ۴۰۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۸۰۰ 

این تعداد ۱۱ دانشکده و دو پردیس دانشگاهی فعال  از  با تعداد ۴2۰ هیئت علمی و  ۱۶ دانشکده مصوب است که  دانشجوی دکتری  

می باشند که در ۷۰ گروه آموزشی و در سه مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی در ۴۱۵ رشته گرایش دانشجو می پذیرند. مساحت 

کل دانشگاه  ۱۹۴ هکتار و زیربنای مفید آن ۱۸۵۰۰۰ مترمربع است. زیربنای در حال احداث )با میانگین ۵۰% پیشرفت فیزیکی( ۴۶2۰۰ 

مترمربع و دارای بیش از ۸۰ هکتار فضای سبز که بخش عمده ای از سال به عنوان فضای مطالعه روباز مورداستفاده دانشجویان قرار میگیرد.

اینک در آستانه ۵۰ سالگی دانشگاه؛ بدون تردید می توان مهم ترین دستاورد این دانشگاه پرافتخار را تربیت بیش از ۵۰۰.۰۰۰ دانش آموخته 

توانمند و فرهیخته برشمرد که اغلب آنها در بخش های مختلف استان و کشور منشأ اثر بوده و هستند. در کنار این دستاورد مهم، انجام 

تحقیق و پژوهش به منظور پیشبرد مرزهای دانش با رویکرد حل مشکالت و مسائل منطقه و کشور از دیگر دستاوردهای دانشگاه می باشد که 

بخشی از آن را می توان در قالب تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بین المللی و داخلی و همچنین تعداد طرح های پژوهشی مشاهده 

   (ISC)نمود.  همچنین در سال جاری )۱۴۰۱( دانشگاه سیستان و بلوچستان بر اساس آخرین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

در بین ۷۴ دانشگاه جامع رتبه ۱۶ و در بین ۱۱۰ دانشگاه کشور رتبه 22 را کسب نموده است. 
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ساختار اجرایی برنامه تحول در دانشگاه سیستان و بلوچستان 

شکل 1. ساختار اجرایی برنامه تحول دانشگاه سیستان و بلوچستان
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فرایند تدوین برنامه تحول در دانشگاه سیستان و بلوچستان 

شکل 2. فرایند تدوین برنامه تحول دانشگاه سیستان و بلوچستان 
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ضرورت تحول در دانشگاه سیستان و بلوچستان 
دانشگاه سیستان و بلوچستان  نقش مهم و حیاتی در پیشبرد اهداف  نظام آموزش عالی در سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی دارد. این 
دانشگاه با فعالیتی گسترده در سطوح مختلف، خیل عظیمی از دانش آموختگان را در حوزه های مختلف علوم به جامعه تقدیم نموده است. 
این دانش آموختگان با استفاده از منابع غنی و توانمندی های عظیم موجود در دانشگاه در مقاطع و رشته های گوناگون تحصیل نموده و هر 
یک با اندوخته ای از دانش و تجربه دانشگاه را به قصد ارائه خدمت در جامعه و یا ادامه تحصیل در مقاطع باالتر ترک می نمایند. دانشگاه 
سیستان و بلوچستان به عنوان دانشگاه جامع و قطب علمی منطقه جنوب شرق کشور نقش مهمی در تحوالت و پیشرفت های کشور در 
حوزه آموزش عالی ایفا می کند و با دارابودن اعضای هیئت علمی کارآزموده، محققین برجسته، و نیروهای آموزشی کارآمد توانسته است 
با فارغ التحصیل نمودن تعداد زیادی از متخصصین در حوزه های مختلف، نسبت به تأمین نیروی انسانی موردنیاز کشور اقدام نماید؛ لذا 
جهت استمرار و بهبود این فرایند؛ مأموریت گرا نمودن و تدوین برنامه های تحولی با رویکرد آمایش سرزمینی در سطوح ملی و منطقه ای و 
مبتنی بر سند تحول مردمی دولت در دانشگاه ضروری به نظر می رسد و این امر یکی از مهم ترین سیاست ها و اولویت ها در  وزارت علوم  و 
دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد که مستلزم توجه به مفاد موضوعی اسناد توسعه و مصوبات ملی در حوزه علم و فناوری، توانمندی ها 
و شایستگی محوری دانشگاه، چالش ها و فرصت های استانی، منطقه ای و ملی، شبکه سازی دانشگاه سیستان و بلوچستان با سایر دانشگاه ها، 
و  بهره برداران  وزارتخانه ها،  و تمرکز حمایت های  اجرای مأموریت ها  به تمامی عناصر مؤثر در  و توجه کامل  نخبگان، شرکت ها، دستگاه ها 
نهادهای حامی بر محورهای مأموریتی دانشگاه است؛ لذا ضروری به نظر می رسد که دانشگاه سیستان و بلوچستان مأموریت ویژه خود را 
داشته باشد و متناسب با نیازهای جامعه در سطح کالن و سطح استانی و همچنین متناسب با توانمندی ها و ظرفیت های خود به تربیت 
دانشجو و ارائه خدمت بپردازد. باتوجه به محورهای برنامه تحول در حوزه های آموزش، پژوهش و فرهنگی و اجتماعی؛ ضروری به نظر می رسد 
که دانشگاه سیستان و بلوچستان به سمت باز طراحی مأموریت های خود بر اساس فلسفه تأسیس، توانمندی ها و الزامات ملی و کالن کشور 
و همچنین نیازهای منطقه ای خود بپردازند. چرا که بسیاری از مشکالت که در حال حاضر همه دانشگاه ها و از جمله دانشگاه سیستان و 
بلوچستان با آن مواجه بوده و هستند ناشی از عدم توجه به بحث مأموریت گرایی و برنامه های آمایش در سیستم آموزشی دانشگاه ها می باشد؛ 
لذا برنامه تحول حاضر می تواند به توسعه هدفمند دانشگاه سیستان و بلوچستان، تقویت همکاری های علمی و بین المللی و بهره وری بیشتر 
دانشگاه در نظام تصمیم گیری کشور کمک نماید؛ بنابراین  باید نیازهای عمده کشور و استان در حوزه آموزش عالی با رویکرد مسئله یابی و 
حل مسئله تشخیص داده شود تا با همکاری ذی نفعان و وزارت خانه ها و سازمان های ذی ربط و باتوجه به امکانات و پتانسیل های در دسترس 
برای رفع مشکالت و پیشرفت جامعه اقدامات مقتضی صورت پذیرد. در این راستا باید امکاناتی که می توانند در سطح  استان در راستای 
مزیت ها فعال شوند را شناسایی نموده و با مدیریت صحیح و با مشورت و کمک علمی دانشگاه نتایج مثبتی را در راستای بهبود اقتصاد، 

صنعت و معیشت استان رقم زد. 

مطالعات پشتیبان 
انجام مطالعات پشتیبان به عنوان یکی از مراحل اساسی در تدوین برنامه تحول دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت دستیابی به اطالعات 

صحیح و جامع در قالب چهار بخش ذیل مورداستفاده؛ بهره برداری و توجه ویژه قرار گرفته است.

الف( مطالعه اسناد باالدستی 
اجتناب ناپذیر است و الزم است  و  امری ضروری  برنامه ها  تدوین  باالدستی در  قوانین  و  اسناد  به  توجه  در ساختارهای سازمانی متمرکز 
سازمان ها در راستای پیشبرد و همسو با اسناد باالدستی خود گام بردارند. ازاین رو در تدوین برنامه تحول دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز 
از مهم ترین اسناد باالدستی مرتبط با حوزه فعالیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استفاده گردید و اسناد موردنظر مورد بررسی و واکاوی 

قرار گرفت تا برنامه های تحول تنظیم شده در راستای اسناد موردنظر تنظیم و تدوین گردد. 
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جدول 1. اسناد باالدستی مورداستفاده در برنامه تحول دانشگاه

عنوان سندردیف
نقشه جامع علمی کشور ۱
سند تحول دولت مردمی 2
سند تحول راهبردی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۳
سند آمایش استان سیستان و بلوچستان ۴

ب( مطالعات تطبیقی 
مطالعه تطبیقی روشی سیستماتیک است که به کمک آن می توان فعالیت های دانشگاه را بر اساس بهترین نمونه های موجود در سطح ملی 
و بین المللی مورد ارزیابی و مقایسه قرار داد و جهت رسیدن به استانداردهای موردنظر تدابیری به منظور اصالح وضع موجود و پرنمودن 
شکاف ها اتخاذ نمود؛ لذا در تدوین برنامه تحول دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز الزم بود ابعاد مختلف فعالیت ها و عملکرد برخی دانشگاه ها 
و همچنین شاخص ها و مؤلفه های استفاده شده در اسناد و برنامه های تحول آنها موردتوجه و مداقه قرار گیرد؛ بنابراین در این راستا اسناد 

تحول دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان و فردوسی مشهد و ... مدنظر و بررسی قرار گرفت. 

ج( مطالعات آینده پژوهی 
آینده پژوهی؛ دیدن تحوالت قبل از اینکه به روند تبدیل شوند، شناسایی الگوها قبل از اینکه ظاهر شوند و درک ویژگی جریان های اجتماعی 
که به احتمال زیاد در آینده تأثیرگذار خواهد بود، می باشد و با دو رویکرد ادراک و پیش بینی )تفسیر( انجام می گردد و یکی از ویژگی های 
بسیار مهم سیستم های رقابتی از جمله دانشگاه ها می باشد و دارای دو جنبه اصلی درک آنچه هست و پیش بینی آینده می باشد. آینده پژوهی 
می تواند با پیش بینی وضعیت درونی و بیرونی آتی که بستر استراتژی سازمان است، بر خالف رویکرد ایستای موجود در متون سنتی،  مسیری 
استراتژیک و پویا ترسیم نماید. مسیری که حاالت و شرایط مختلف آتی را در نظر گرفته است؛ لذا جهت تدوین سند حاضر نیز مطالعات 
آینده پژوهشی باتوجه به شرایط موجود و همچنین نگاه به اهداف کالن دانشگاه از دیدگاه متخصصان و کارشناسان و با انجام فعالیت های 

کارشناسانه موردنظر قرار گرفته است. 

د( تحلیل وضعیت موجود 
نقطه شروع برای هر تغییر، فهم علت نیاز به آن تغییر است. در تحلیل وضعیت کنونی باید جزئیات را به اندازه کافی در نظر گرفت تا نیاز 
به تغییر یا استراتژی تغییر مورد تأکید قرار گیرد. درک وضعیت کنونی سازمان پیش از انجام تغییر برای رسیدن به شاخص های  وضعیت 
مطلوب آینده، تغییرات موردنیاز و نحوه سنجش تأثیر تغییرات ضروری می باشد. محدوده وضعیت کنونی توسط اجزای سازمان و محیطی که 
در آن، این اجزا با نیاز مربوط می شوند، تعیین می شود؛ لذا در تدوین سند تحول حاضر نیز وضعیت موجود دانشگاه سیستان و بلوچستان، 
نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت ها و  تهدیدات محیطی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و کارشناسان در سطوح مختلف سازمان مورد 

بررسی و توجه ویژه قرار گرفته است. 

بیانیه چشم انداز آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان 
دانشگاه سیستان و بلوچستان در افق ۱۴۰۵ برنامه تحول در حوزه آموزشی،  دانشگاهی جامع، دارای جایگاه واال در خلق علم و فناوری بـوده 
کـه از نظـر علمـی، در سـطح ملـی و منطقـه ای با برخورداری از اساتید فرهیخته، عدالت خواه و آزاداندیش تربیت یافته در مکتب اسالم و 
انقالب، مسئولیت پذیر در عرصه های گوناگون و با توانایی تربیت دانش آموختگانی متخصص، متعهد، خالق و کارآفرین، تولیدکننده محتوای 

آموزشی منطبق بر آموزه های دینی و انقالبی و با رویکرد عدالت محوری و تکریم عالم و متعلم می باشد.
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بیانیه مأموریت دانشگاه سیستان و بلوچستان 
دانشگاه سیستان و بلوچستان، رسالت اصلی خود را تربیت سرمایه انسانی توانمند، کارآفرین، بانشاط و پایبند به فرهنگ و ارزش های ایرانی - 
اسالمی، گسترش مرزهای حکمت و دانش در سطوح  منطقه ای، ملی و بین المللی، ارتقای شاخص های علمی و فناوری، تولید و تجاری سازی و 
کارآفرینی خالقانه در راستای تحقق اقتصاددانش بنیان، می داند که این رسالت ها را از طریق مأموریت های کلی ذیل و همچنین مأموریت های 

خاص در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی – اجتماعی دنبال می نماید:
• تربیت سرمایه های انسانی متخصص، خالق و کارآفرین، متعهد با یادگیری مستمر و تأثیرگذار در برنامه های کالن کشور 	

و دارای شایستگی های علمی در سطح ملی و بین المللی
• ایفای نقش مؤثر در توسعه متوازن و پایدار منطقه جنوب شرق کشور	
• ایجاد یک دانشگاه پویا  و چابک در حوزه تبادالت علمی بین المللی و اثرگذار در سطوح ملی و بین المللی	

• ایجاد فرصت های عادالنه آموزشی برای تمام مردم استان و کشور 	
• توسعه شرکت های نوآفرین و کسب وکارهای دانش بنیان زایشی مبتنی بر دستاوردهای دانشگاه	

الف( مأموریت های حوزه معاونت آموزشی دانشگاه 
تحقق آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی از طریق تربیت دانشجویان و فارغ التحصیالن متدین و فرهیخته . 1
تربیت افرادی متدین، متخصص، ماهر و کارآفرین متناسب با نیازهای جامعه محلی در سطح کشور و استان سیستان و بلوچستان. 2
بهبود زیربنایی مؤلفه های آموزش با رویکرد مدیریت خالق و اثربخش از طریق فعالیت های برنامه ریزی شده و ارزیابی مستمر . 	
ایجاد نظام آموزشی کارآمد با بهره گیری از فناوری های نوین . 	
ارتقای سطح علم و فرهنگ جامعه و ترویج تخصص گرایی هوشمندانه. 	
تعامل اثربخش با واحدهای مرتبط جهت جذب اساتید برجسته و کارشناسان توانمند . 	

تعامل با حوزه های پژوهشی به منظور ارتقا آموزش های پژوهش بنیان . 	
همکاری با مراکز علمی مؤثر در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی . 	
ایجاد و گسترش آموزش مجازی و دوره های مهارتی )آموزش های آزاد( . 	
راه اندازی مراکز فعال جهت رفع نیازهای اجتماعی منطقه . 	1
پیگیری طرح مزیت استانی در حوزه مأموریت گرایی دانشگاه . 11
همکاری با سازمان های مختلف در راستای حمایت از طرح های مزیت استانی و جذب سرمایه گذار. 12
برقراری فضای آزاداندیشی، خردورزی و تعامالت سازنده در جامعه دانشگاهی. 	1
پویایی محیط علمی و حرکت به سوی مرزهای دانش اصیل و سازنده . 	1
تالش برای کسب اعتبار و اعتالی جایگاه دانشگاه سیستان و بلوچستان.. 	1
ارتقای اخالق علمی و عدالت آموزشی . 	1
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اهداف کالن برنامه تحول دانشگاه سیستان و بلوچستان 
الف( اهداف کالن حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

تولید دانش تمدنی به ویژه در حوزه علوم انسانی و اسالمی در دانشگاه سیستان و بلوچستان. 1
تعمیق و نهادینه سازی معارف و آموزه های ایرانی و اسالمی از طریق مباحث آموزشی در دانشگاه  . 2
تعمیق خردورزی و عقالنیت و تقویت روحیه آزاداندیشی و خالقیت در دانشجویان . 	
دستیابی دانشگاه سیستان و بلوچستان به اقتدار علمی در سطح ملی و منطقه ای . 	
توسعه عدالت آموزشی باتوجه به برنامه های آمایش سرزمین. 	
توسعه تعامل علمی در عرصه های بین المللی و دستیابی به مرجعیت علمی در سطح بین المللی، ملی و منطقه ای . 	
ارتقای سطح کیفی آموزش در دانشگاه . 	
افزایش رتبه علمی دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه های داخلی و خارجی . 	
افزایش توانمندی های تخصصی و آموزشی اعضای هیئت علمی . 	
افزایش رضایت اعضای هیئت علمی . 	1
جذب و حفظ دانشجویان برتر و هدایت آنها به سمت مشاغل تخصصی . 11
گسترش رشته های دانشگاهی متناسب با نیازهای جامعه و منطقه و برنامه های آمایش سرزمین. 12
توسعه روش های نوین آموزش جهت ارتقای سطح علمی و عملی دانشجویان. 	1

اهداف جزئی برنامه تحول دانشگاه سیستان و بلوچستان 
الف( اهداف جزئی دانشگاه در حوزه آموزش 

توسعه کرسی های نظریه پردازی به خصوص در حوزه علوم انسانی با تأکید بر تعالیم دین مبین اسالم . 1
ارتقای فرهنگ و اخالق حرفه ای در سطوح مختلف دانشگاه در حوزه آموزش . 2
تقویت و بهره برداری از پتانسیل های دانشگاه از طریق: . 	

- گسترش واحدهای آموزش عالی خصوصی وابسته به دانشگاه 
- گسترش دوره های مشترک ملی و بین المللی 

- توسعه واحدهای تابعه دانشگاه سیستان و بلوچستان  
- راه اندازی آموزش مجازی در عرصه های گوناگون

اصالح و بهبود هرم دانشجویی از طریق: . 	
- گسترش دوره های تحصیالت تکمیلی 

- ایجاد رشته های جدید، کاربردی و متناسب با نیاز منطقه باتوجه به سند آمایش آموزش عالی در استان سیستان و بلوچستان
ارتقای سطح کیفی آموزش در دانشگاه از طریق: . 	

- بازنگری برنامه های درسی و روزآمد نمودن مطالب و رشته های تحصیلی دانشگاه باتوجه به نیازهای منطقه
- انطباق هر چه بیشتر برنامه های درسی و رشته های تحصیلی با نیازهای جامعه

- روزآمدشدن برنامه ها باتوجه به تحوالت دانش بشری 
- تناسب هر بیشتر برنامه های آموزشی با امکانات و توانائی های دانشگاه 

- ارتقای کیفیت برنامه های درسی در گروه های آموزشی دانشگاه 
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- نهادینه کردن روش های نوین علمی در فرایندهای آموزشی
- انطباق محتوی برنامه های درسی با نیاز جامعه و وظایف دانشجویان در آینده

- توسعه آموزش های بین رشته ای 
کاهش هزینه سرانه تحصیلی از طریق: . 	

- کنترل و کاهش طول دوره های آموزشی با تأکید بر حفظ کیفیت 
- ارائه بخشی از دروس رشته های کارشناسی در قالب یادگیری الکترونیکی 

- استفاده از دانشجویان دکتری تخصصی در فعالیت های آموزشی و دستیار آموزشی 
روزآمدسازی و چابک سازی نظام آموزشی دانشگاه با تأکید بر آموزش خالق و اثربخش . 	
ایجاد محیط آموزشی مطلوب و ایجاد انگیزه در دانشجویان. 	
استخدام و نگهداری اعضای هیئت علمی ممتاز و برجسته )نظام مدیریت استعدادها(. 	
توانمندسازی اعضای هیئت علمی و بهبود امنیت روانی آنها . 	1
تسریع در اجرای تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقای اعضای هیئت علمی سرآمد. 11
افزایش جذابیت و تسهیالت دانشگاه برای جذب و حفظ دانشجویان مستعد و توانمند . 12
بازنگری مستمر رشته ها و برنامه های درسی و ایجاد رشته های جدید بر اساس نیاهای جامعه و منطقه  . 	1
سامان دهی و ارتقای سطح کمی و کیفی فضاهای آموزشی و تجهیزات آموزشی در سطح دانشگاه و رساندن به سطح استاندارد . 	1

ملی و بین المللی
راه اندازی مرکز نوآوری اجتماعی با رویکرد مسئولیت اجتماعی و ارائه آموزش های متناسب در راستای نیازهای اجتماعی منطقه . 	1
طراحی و احصا اطلس نیازهای استان سیستان و بلوچستان در حوزه آموزش و برنامه ریزی جهت اجرا . 	1
راه اندازی مدرسه کسب وکار )آنچه که در مدارس و دانشگاه ها به  افراد آموزش داده نمی شود، کالس های چرتکه، رباتیک، فن بیان، . 	1

مهارت های گوناگون . ...( و هدایت دانشجویان و شهروندان جهت استفاده بهینه از این امکانات 
تدوین درس نامه و منابع آموزشی بومی در گروه های  آموزشی و متناسب با نیازهای منطقه و جامعه . 	1
توسعه فعالیت های مرکز آموزش های آزاد )بستن قرارداد با همه سازمان های دولتی و غیردولتی جهت برگزاری دوره های آموزشی . 	1

موردنیاز( 
راه اندازی مرکز تعالی آموزشی جهت توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان . 	2
چابک سازی گروه استعدادهای درخشان جهت هدایت و توجه ویژه به خواسته ها و نیازهای دانشجویان مستعد. 21
ارتقای فصلنامه آموزشی دانشگاه و کسب درجه علمی پژوهشی وزارت عتف. 22
جذب دانشجویان خارجی از کشورهای همسایه و فعال سازی دیپلماسی علمی . 	2

راهبردهای آموزشی طرح تحول دانشگاه سیستان و بلوچستان 
بر اساس . 1 برنامه ریزی آموزشی در تمامی شاخه های علوم  بازنگری سرفصل ها و تدوین متون و  و  برنامه ریزی، تنظیم 

آموزه های اسالمی
آموزش پژوهش محور و تقاضامحور نمودن دوره های تحصیالت تکمیلی با تأکید بر استفاده بهینه از ظرفیت های نخبگان . 2

دانشگاهی و دانشجویان استعدادهای درخشان 
ایجاد و اصالح رشته های تحصیلی کاربردی متناسب با نیازهای آمایش سرزمین و بومی سازی آن ها با رویکرد تقویت . 	

توان کارآفرینی و اشتغال پذیری دانشجویان 
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بهبود برنامه های نظام مدیریت استعداد اعضای هیئت علمی و توانمندسازی آنها . 	
برنامه ریزی و توسعه سازوکارهای تقویت دیپلماسی علمی و جذب دانشجویان خارجی . 	

»الزم به ذکر است در بخش پیوست ها و جدول شماره 2 راهبردها  و اقدامات عملیاتی متناظر هر راهبرد بیان گردیده است«

برنامه های عملیاتی طرح تحول دانشگاه سیستان و بلوچستان 
الف( برنامه های عملیاتی حوزه آموزش 

ایجاد شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزشی . 1
ایجاد  ۹ کارگروه تخصصی در راستای اهداف و برنامه های محوری حوزه معاونت آموزشی. 2

• کارگروه نشریه علمی و ترویجی: باهدف بررسی مشکالت آموزشی و بیان راهبردهایی جهت رفع آن ها، در 	
دانشگاه سیستان و بلوچستان شکل گرفت. به این ترتیب با طرح یک چالش مهم )به عنوان یک فاز از فصلنامه 
امورشی( توسط معاونت محترم آموزشی و یا دبیران کارگروه های فعال در حوزه معاونت آموزشی، ریز مسائل 
محوری مطرح و هر مسئله محوری در آموزش، در ابتدای هر فصل با فراخوان به سمع و نظر همکاران در 
از اساتید نواندیش و دغدغه مند تقاضا می شود به بیان نظرات و  دانشگاه سیستان و بلوچستان می رسد و 
راهبردها بپردازند. سپس ایده ها و نظرات و بررسی ها که در قالب مقاالت به فصلنامه آموزشی می رسد، توسط 
کمیته تخصصی از اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان بررسی و اصالح و برای چاپ منتشر می شود تا در 
اختیار اعضای کارگروه های حوزه معاونت آموزشی و یا معاونت محترم آموزشی که چالش مطروحه توسط 
ایشان بیان شده است قرار گیرد و از آن ها در موارد مربوطه و یا حتی مشابه در گروه های آموزشی استفاده 
گردد. همچنین نتایج به دست آمده در اختیار همه همکاران عضو هیئت علمی قرار می گیرد تا ایشان نیز در 

صورت صالحدید از دستاوردهای همکاران خود در موارد مشابه استفاده نمایند.
• کارگروه آیین نامه ها و فرایندها: عمده فعالیت این کارگروه، تدوین و تهیه فرایندها و ورود آنها به سیستم 	

گلستان می باشد که کمک شایانی به اتوماسیون حوزه آموزش نموده است. شیوه نامه انتخاب گروه آموزشی 
برتر، سرآمد اخالق آموزش و کارشناس مدیر آموزش سرآمد هر دانشکده در دستور کار این کارگروه در سال 

جاری قرار دارد. 
• کارگروه نظارت و ارزیابی:  این کارگروه برای همیاری و تقویت فعالیت های دفتر نظارت و ارزیابی تشکیل 	

گردیده است. 
• ارتقا 	 و  جامعه  و  دانشگاه  ارتباط  تقویت  باهدف  کارگروه  این  دروس:  بازنگری  و  اشتغال پذیری  کارگروه 

پیدا می کنند که پس  به سبکی پرورش  به یک دانشگاه جامعه محور است که در آن دانشجویان  دانشگاه 
از دانش آموختگی پاسخگوی نیازهای جامعه باشند. دستور کار این کارگروه، تدوین و بازنگری برنامه های 
سودرسانی  و  فردی  شایستگی های  ارتقای  راستای  در  مهارت افزایی  مناسب  برنامه های  طراحی  و  درسی 

دانش آموختگان، به خود و جامعه است.
• برای 	 استانداردهای الزم  تعیین  اهداف  با  دانشگاه:   الکترونیکی  آموزش  استانداردسازی  و  تعالی  کارگروه   

تولید محتوای الکترونیکی )معرفی ابزارهای الزم و روش کار با آن(؛ تعیین استاندارهای الزم برای تشکیل 
جلسات برخط و موارد لزوم تشکیل این جلسات و یا در آموزش ترکیبی؛ تعیین استانداردهای الزم برای 
تعریف فعالیت های مختلف و ارزشیابی و ارزیابی مستمر و مقطعی؛ مشاوره به معاونت آموزشی دانشگاه در 
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خصوص برنامه ریزی و نحوه برگزاری کالس ها در دوره گذار به سمت آموزش حضوری و ترکیبی؛ برگزاری 
کارگاه های موردنیاز جهت توانمندسازی اساتید؛ شناسایی ابزارهای آزمایشگاه مجازی برای هر رشته گرایش 
برنامه  اعضای هیئت علمی دانشگاه توسط شورای سیاست گذاری و  با کمک  از آن  استفاده  و آموزش نحوه 
آموزشی دانشگاه تشکیل گردید و در اولین اقدام این کارگروه شیوه نامه آموزش الکترونیکی ترکیبی دانشگاه 

سیستان و بلوچستان را برای نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰ تدوین گردید. 
•  کارگروه دانش آموختگان: این کارگروه مقدمات راه اندازی انجمن دانش آموختگان در دانشگاه را فراهم نمود و 	

باهدف استفاده از ساختار »جامعه دانش آموختگان دانشگاه سیستان و بلوچستان« در کنار ارتباط عمومی با 
دانش آموختگان، به دنبال شناسایی دانش آموختگان موفق، کارآفرین و خیر و برقراری ارتباط مستمر و دائم 
با این بزرگواران  است که بی تردید از سرمایه های ارزشمند جامعه و دانشگاه هستند و همچنین به دنبال 
با فراهم آوردن بستر مناسب جهت جلب حمایت و مساعدت  و  پتانسیل عظیم دانش آموختگان  از  استفاده 
ایشان عالوه بر کمک به توسعه زیرساخت های دانشگاه و ارتقای سطح علمی - آموزشی و کیفی دانشگاه، 
زمینه های مناسب کارآموزی و کارورزی، افزایش مهارت های دانش آموختگان جوان، کاریابی و فراهم آوردن 

اشتغال پایدار برای دانش آموختگان و ارائه سایر خدمات موردنیاز می باشد.
•  کارگروه رتبه بندی آموزش: به پیشنهاد معاونت محترم آموزشی و بنا به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه در 	

خردادماه ۱۴۰۰ تشکیل شده است. هدف از تشکیل این کارگروه در وهله نخست، بررسی معیارهای رتبه بندی 
ملی دانشگاه ها در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم(ISC) ، نحوه محاسبه امتیاز این معیارها و برنامه ریزی در 

راستای ارتقای رتبه آموزشی دانشگاه در این رتبه بندی می باشد. 
• کارگروه دروس میان گروهی: باهدف نظم دهی به برگزاری دروس میان گروهی یا همان دروس سرویسی در 	

دانشکده ریاضی و علوم پایه شروع به فعالیت نمود.  
• کارگروه نظام نامه اخالق آموزشی: تالش این کارگروه بر آن است تا با تحلیل و تبیین و ارائه برنامه های اجرایی 	

مطابق با نظام نامه اخالق آموزش در سه بعد مسئولیت های اخالقی سازمانی، عهدنامه های اخالقی و فرایندها 
و نظام های حرفه ای، خدمات در سیستم آموزشی را به عنوان سرآمدان دانشگاه اخالق مدار  معرفی و ارتقا دهد.

تدوین شیوه نامه بازنگری دروس و رشته های تحصیلی دانشگاه و ابالغ به دانشکده ها و پیگیری اجرا . 	
تدوین شیوه نامه حمایت از فعالیت های سرآمد و سرآمدان دانشگاه در حوزه آموزشی )شیوه نامه سرآمد آموزشی(. 	
تدوین شیوه نامه درس مبانی کارآفرینی در راستای توانمندسازی و اشتغال پذیری دانشجویان . 	
بازنگری و ارتقای طرح توانمندسازی اعضای هیئت علمی در راستای شعار محوری سال ۱۴۰۱)آموزش خالق و اثربخش(. 	
برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه های موردنیاز اعضای هیئت علمی در دوران پساکرونا . 	
تجدیدنظر و بازبینی آیین نامه و فرم ارزیابی متقاضیان بدون آزمون دکترا در راستای جذب فارغ التحصیالن ممتاز و . 	

دانشجویان استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد.
برگزاری سخنرانی های مرتبط با ارتقای کیفیت آموزشی در سطح دانشگاه توسط اساتید مطرح در سطح کشور. 	
بررسی، پیگیری و تصویب ضوابط جذب و حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه . 	1
اصالح آئین نامه های استعدادهای درخشان و برنامه ریزی جهت جذب و به کارگماری دانشجویان نخبه در دستگاه های . 11

اجرایی
بازنگری و اصالح آیین نامه ترفیع پایه سالیانه و پایه تشویقی اعضای هیئت علمی . 12
بازنگری در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا. 	1
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توسعه و ایجاد رشته ها و گسترش دانشکده ها )طرح پردیسی شدن(. 	1
حذف رشته های کم تقاضا و جایگزین نمودن رشته های جدید مبتنی بر سند آمایش استان و نیازهای منطقه . 	1
بررسی کارشناسانه در خصوص راه اندازی دانشکده بین رشته ای در دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان دانشگاه جامع . 	1

و  باتوجه به نیازهای منطقه جنوب شرق و برنامه های آمایش آموزش عالی 
جذب دانشجوی دبیری در مقطع کارشناسی باتوجه به برخورداری از اعضای هیئت علمی متخصص و سرآمد و برخورداری . 	1

از فضای مناسب آموزشی و پژوهشی
شناسایی و دعوت از اساتید برجسته جهت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان . 	1
بازنگری و تدوین شیوه نامه دروس سرویسی در کارگروه مربوطه. 	1

 راه اندازی دانشکده پتروشیمی و فوالد در منطقه آزاد چابهار باتوجه به نیاز مبرم . وضعیت منطقه و همچنین برنامه ریزی 2	. 
و اقدام جهت عقد قرارداد بین صنایع موردنظر جهت جذب دانشجویان مستعد 

راه اندازی دانشکده )پردیس( تجارت و بازرگانی در منطقه میرجاوه باتوجه به وضعیت خاص منطقه و پایانه های مرزی . 21
موجود

فعال سازی دیپلماسی علمی در سطح بین الملل و ارائه طرح در خصوص جذب دانشجویان مستعد کشورهای همسایه . 22
راه اندازی مرکز آموزش زبان فارسی در حوزه بین الملل در دانشگاه سیستان و بلوچستان. 	2

پیامدهای برجسته برنامه تحول دانشگاه سیستان و بلوچستان 
الف( پیامدهای برجسته برنامه تحول در حوزه آموزشی

ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش در راستای برنامه های بهبود و نیازهای آمایش منطقه با رویکرد حل مسئله . 1
ارتقای نقش دانشگاه در تربیت دانش آموختگان کارآفرین با رویکرد ارتقای سطح کیفی و مهارتی. 2
بازنگری محتوای دوره های آموزشی باتوجه به نیازهای واقعی جامعه . 	
تأمین نیروی متخصص در راستای توسعه پایدار استان . 	
ارتقا کمیت و کیفیت امکانات، و تجهیزات آموزشی، کارگاه ها و آزمایشگاه های آموزشی. 	
جذب اعضای هیئت علمی کارآمد و ارتقای سطح علمی آنان. 	
متناسب سازی پذیرش دانشجو در راستای نیازهای منطقه و کشور. 	
کاربردی نمودن آموزش های دانشگاهی در راستای افزایش توان کارآفرینی و اشتغال پذیری دانشجویان . 	
گسترش رشته های جدید با رویکرد رشته های میان رشته ای و موردنیاز روز جامعه . 	
جذب دانشجویان خارجی در مقاطع تحصیالت تکمیلی . 	1
جذب دانشجویان مستعد و توانمند با رتبه های برتر در دانشگاه . 11
تقویت و بهبود هرم هیئت علمی دانشگاه . 12
گسترش و توسعه کرسی های نقد، نظریه پردازی و مناظره به خصوص در حوزه علوم انسانی . 	1
اصالح نظام آموزشی حافظه محور و حرکت به سوی آموزش خالق و اثربخش . 	1
ارائه خدمات آموزشی متناسب با استانداردهای علمی به بخش های دولتی و غیردولتی . 	1
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پیوست 

جدول شماره 2. راهبردها  و اقدامات عملیاتی متناظر آن 

اقدامات عملیاتی راهبردشماره 

ه 1
مار

 ش
رد

هب
را

برنامه ریزی، تنظیم و بازنگری 
سرفصل ها و تدوین متون و 

برنامه ریزی آموزشی در تمامی 
شاخه های علوم بر اساس 

آموزه های ایرانی - اسالمی و 
برنامه های آمایش سرزمین و 

فناوری های نوین

1- ایجاد شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزشی
2- تشکیل کارگروه اشتغال پذیری و بازنگری دروس

	- تدوین شیوه نامه بازنگری دروس و رشته های تحصیلی 
۴- اصالح و بازنگری متون آموزشی با رویکرد تحول و ارتقا رشته های گوناگون با اولویت 

علوم انسانی
برنامه ریزی آموزشی و درسی و شیوه های  به روزرسانی روش های  	- متناسب سازی و 

یاددهی و یادگیری 
	- توسعه و ایجاد رشته ها و گسترش دانشکده ها )طرح پردیسی شدن(

	- بازنگری و تدوین شیوه نامه دروس سرویسی در کارگروه مربوطه
	- فعال سازی دوره های مجازی در سطح ملی و بین المللی 

	- برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص آموزش های ترکیبی 
تدریس  و روش های  آموزشی  تکنولوژی ها  آموزشی در حوزه  برگزاری کارگاه های   -1	

نوین

2 
ره

ما
 ش

رد
هب

را
آموزش پژوهش محور و 

تقاضامحور نمودن دوره های 
تحصیالت تکمیلی با تأکید بر 
استفاده بهینه از ظرفیت های 

نخبگان دانشگاهی و 
دانشجویان استعدادهای 

درخشان 

1- اصالح الگوی سنجش و پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی )باالخص دانشجویان 
مقطع دکترا( در راستای تقاضامحوری و تحقق آموزش پژوهش محور 

2- تدوین آیین نامه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری با محوریت دانشجویان 
نخبه، استعدادهای درخشان و برگزیدگان المپیادها

بر  تأکید  با  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  دوره های  شیوه نامه  اصالح  و  بازبینی   -	
مهارت افزایی و افزایش توان اشتغال پذیری آنها

	- هدایت شغلی و تحصیلی دانشجویان استعدادهای درخشان و جذب و به کارگماری 
آنها در سازمان ها

	- استفاده بهینه از توانمندی های اعضای هیئت علمی و نخبگان دانشگاهی در فرایند 
آموزش

	- تجدیدنظر و بازبینی آیین نامه و فرم ارزیابی متقاضیان بدون آزمون دکترا در راستای 
جذب فارغ التحصیالن ممتاز و دانشجویان استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد.

	- بررسی، پیگیری و تصویب ضوابط و تسهیالت جهت جذب و حمایت از استعدادهای 
درخشان دانشگاه 

	- اصالح آئین نامه های استعدادهای درخشان و برنامه ریزی جهت جذب و به کارگماری 
دانشجویان نخبه در دستگاه های اجرایی

	- تأمین بورس برای دانشجویان دکتری و جذب در بازار کار
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ره

ما
 ش

رد
هب

را

ایجاد و اصالح رشته های 
تحصیلی کاربردی متناسب 

با نیازهای آمایش سرزمین و 
بومی سازی آن ها با رویکرد 

تقویت توان کارآفرینی و 
اشتغال پذیری دانشجویان

1- بازنگری رشته های تحصیلی مبتنی بر برنامه های آمایش سرزمین و تقاضای اجتماعی، 
نیازهای بازار کار و تحوالت و رویکردهای نوین آموزشی

و  علمی  مقاالت  آموزشی،  متون  آموزشی،  فعالیت های  هدایت  جهت  برنامه ریزی   -2
پایان نامه های تحصیالت تکمیلی به سوی رویکردهای مسئله محور و تقاضامحور 

	- حذف رشته های کم تقاضا و جایگزین نمودن رشته های جدید مبتنی بر سند آمایش 
استان و نیازهای منطقه 

	- راه اندازی دانشکده بین رشته ای در دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان دانشگاه 
جامع و  باتوجه به نیازهای منطقه جنوب شرق و برنامه های آمایش آموزش عالی 

آموزشی برنامه های  کارآمدی  و  کیفیت  ارزیابی  و  پایش  انجام   -	 
و  سیستان  دانشگاه  در  بین الملل  حوزه  در  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  راه اندازی   -	

بلوچستان
	- تدوین شیوه نامه درس مبانی کارآفرینی در راستای توانمندسازی و اشتغال پذیری 

دانشجویان 
	- برنامه ریزی آموزشی جهت تولید محتوای  آموزشی در راستای ارتقای توان کارآفرینی 

و اشتغال پذیری  از طریق تعامل دانشگاه با نهادها و بنگاه های اقتصادی ـ اجتماعی 
کارآموزی،  سازوکارهای  تغییر  با  دانشگاه  در  مهارتی  آموزش های  ارائه  بر  تأکید   -	

بهره گیری از ظرفیت های آزمایشگاهی و کارگاهی
افزایش ظرفیت  تحصیلی جهت  دوره های  در  مهارتی  آموزش های  نقش  بر  تأکید   -1	

اشتغال پذیری دانشجویان
اعضای  از  برخورداری  باتوجه به  کارشناسی  مقطع  در  دبیری  دانشجوی  جذب   -11

هیئت علمی متخصص و سرآمد و برخورداری از فضای مناسب آموزشی و پژوهشی

	 
ره

ما
 ش

رد
هب

بهبود برنامه های نظام را
مدیریت استعداد اعضای 

هیئت علمی و توانمندسازی 
آنها

1- بازنگری و ارتقای طرح توانمندسازی اعضای هیئت علمی در راستای شعار محوری 
سال ۱۴۰۱)آموزش خالق و اثربخش(

2- برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه های موردنیاز اعضای هیئت علمی در دوران 
پساکرونا

	- برگزاری سخنرانی های مرتبط با ارتقای کیفیت آموزشی در سطح دانشگاه توسط 
اساتید مطرح در سطح کشور

	- بازنگری و اصالح آیین نامه ترفیع پایه سالیانه و پایه تشویقی اعضای هیئت علمی
	- تسریع  و تسهیل آئین نامه های تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقای مرتبه و ترفیع 

پایه سالیانه اعضای هیئت علمی
سرآمد  شیوه نامه  )تدوین  آموزشی  حوزه  در  سرآمد  و  برجسته  اساتید  از  تقدیر   -	

آموزشی(
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ره

ما
 ش

رد
هب

برنامه ریزی و توسعه را
سازوکارهای تقویت 

دیپلماسی علمی و جذب 
دانشجویان خارجی 

1- تدوین برنامه های درسی و تصویب رشته های منتخب بین المللی به صورت مجازی با 
رویکرد دانشگاه باز جهت جذب حداکثری متقاضیان کشورهای همسایه

2- اجرایی نمودن برنامه دیپلماسی علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان با برنامه ریزی 
روی سرآمدان علمی و آموزشی در تعامالت بین المللی

نیاز مبرم،  باتوجه به  آزاد چابهار  و فوالد در منطقه  پتروشیمی  راه اندازی دانشکده   -	
وضعیت منطقه و همچنین برنامه ریزی و اقدام جهت عقد قرارداد بین صنایع موردنظر 

جهت جذب دانشجویان مستعد
	- راه اندازی دانشکده )پردیس( تجارت و بازرگانی در منطقه میرجاوه باتوجه به وضعیت 

خاص منطقه و پایانه های مرزی موجود
	- توسعه آموزش های دانشگاهی دوزبانه جهت جذب دانشجویان خارجی

	- تدوین سازوکارهای قانونی جهت اعطای بورس های تحصیلی به دانشجویان خارجی 
و میزبانی اساتید و دانشجویان خارجی جهت گذراندن فرصت های مطالعاتی در دانشگاه 

سیستان و بلوچستان



 زاهدان - خیـابـان دانشگاه
 دانشگاه سیستان و بلوچستان

سازمان مرکزی دانشگاه
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