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 مقدمه

 ،و ماادر در اتانان گلاانان    يدانشگاه تخصص یکگرگان به عنوان  يعيو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز

را برجاانه   ينقشا بوده و  يعيو منابع طب يمخنلف کشاورز يها رشنه ينهزمتال قدمت در  06داراي بيش از 

از  يا قااتت عتاده   شاک  يبا کناد    ایفاا ماي   ،چه در اتانان گلاانان و چاه در کشاور     ،ي این علوم در زمينه

دانشاوویان،  هااي   تاش   یونماد  ،و منابع طبيعاي  يکشاورز یدجد معلو ي ينهدر زم شده هاي حاصل يشرفتپ

و  يمخنلاف کشااورز   يهاا  در رشنه یاندانشوو آموز  و پرور چراکه  ؛اتتدانشگاه  ینا اتنادانکارکنان و 

 ،یاران ا یاز مردم عز ياقشم خوراک يددر تول کشور یيانداز خودکفا  چشماتناد اهداف و  با راتنا هم ،يعيمنابع طب

    یدنتا یاري ،باشد  اتشمي یرانکه هتانا عزت ا یيبه هدف نها يدنرت درما را  تواند يم

 ؛ چراکاه کناد  يما کارده و   یفاا ا یيتازا  به نقش دانشگاه، يليتکت يشتو تحص يمعاونت آموزش ،راتنا ینا در

 يهاا  آزماون  ، برگازاري باراي دانشاوویان و اتانادان    آموزي توانتندتازي و مهارت هاي آموزشي دوره يبرگزار

هاي تحصايلي   نيتاال یانشروع و پا يبرا يآموزش يقدق یزير برنامهنيز و  یاننام دانشوو ، ثبتاي دوره مخنلف

ي  را در زماره گرگاان   يعاي و مناابع طب  ي، دانشاگاه علاوم کشااورز   انوام شده اتات  دقت یتنهاکه هتواره با 

 ي کشور قرار داده اتت   نتونه هاي دانشگاه

تاا   یاندانشاوو  يازهااي اند به ن توانانه هایش یرموتوعهو زو تحصيشت تکتيلي  يمعاونت آموزشهتچنين 

امکاان را فاراهم کارده تاا      ینا ،ها يتفعال ینا ي موتوعه؛ چراکه پاتخگو باشند ،صورت ینبهنرحد امکان و به 

    یندخود اقدام و مشکشت خود را مرتفع نتا يآموزش يازهايآتوده جهت رفع ن ياليبا خ یاندانشوو

تقادیم   باشد که مي 1933تا  1931هاي  طي تالاین معاونت  هاي فعاليتاهم ، بخشي از حاضر ي موتوعه

حاوزه و هتکااران    ینبدون تش  هتکاران محنرم ا ،معاونت ینشده در ا حاصل يشرفتقطع پ طور هب گردد  مي

 ي یهدر تاا  میيادوار تشاکر نتاوده و ام   یازان عز یان ؛ لذا از تتاام ا ه اتتنبود یرپذ امکان ،ها در دانشکده مرتبط

 یان ا ي موفاق باشاند و موتوعاه    ،يا خامنه هال یتحضرت آ ،ينامر مالت ي)عج( و زعامت ول انامام زم یاتعنا

  واقع شود منعال خداوند  یيدمورد تا ،ينظام اتشم يها در جهت اعنش تش 
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 مقدمه
هاي توتعه و کاميابي و  کيفيت و اثربخشي مدیریت نظام اجرایي، عامل حياتي و مهم در تحقق برنامه      

ارائه خدمات و محصوالت گوناگون و تهيه و ي دولني براي ها تازماني ها بودن هزینه ها اتت  باال رفاه ملت

بودن اثربخشي این  شود و نيز پایين روز محدودتر و کتنر مي ها از منابع عتومي که روزبه تأمين این هزینه

 ؛قرار دهند ي دولني را موردتوجهها تازمانفکر انداخنه اتت که تحقق اهداف هارا به این  ، دولتها نازمات

کنند  ي دولني ارائه ميها تازماننتر کيفيت خدمات و محصوالتي که اهداف، بهبود ماتوجه به ننایج و تحقق 

د مدیریت و ه عتلکرب ، توجهي دولنيها و انوام هدفتند امور در تازمانو هتچنين تأمين رضایت شهروندان 

وتوعه به م( Evaluation Performance) طورکلي، ارزیابي عتلکرد ه  بتازد مي ارزیابي آن را الزامي

در و بهينه از امکانات و منابع  ي گردد که به منظور افزایش تطح اتنفاده هایي اطشق مي يتاقدامات و فعال

نظارت و »رو  ایناز .گيرد ها با شيوهاي اقنصادي توأم با کارایي و اثربخشي صورت مي جهت دتنيابي به هدف

ارکان نظام و مدیریت آموزشي و تحقيقاتي محاوب کرد که در  ینتر اصلي یکي از مهتنرین و بایدرا « ارزیابي

  کننده دارد نقش بايار تعيين ،راهبري و اتنحکام نظام و نيز اعتال صحيح مدیریت

، اولين گام براي تامان بخشيدن به آموز  و پژوهش در جامعه، دتنيابي به شده هاي انوام طبق پژوهش     

هاي آموزشي و  بردن به نقاط ضعف و قوت برنامه پيها، امکانات موجود و نيز  انتنديدرك درتني از تو

پژوهشي، آموزشي و  هاي ها و آگاهي از چگونگي و ميزان تحقق اهداف برنامه تحقيقاتي اتت  شناخت نارتائي

ران ریزان و تياتنگذا گيرندگان، برنامه ازجتله ابزارهاي الزم و اتاتي اتت که باید در اخنيار تصتيم

هاي الزم در راتناي دتنيابي به اهداف،  عالي قرار گيرد تا از این طریق، تصتيم ها و مراکز آموز  دانشگاه

اتاس نيز الزم اتت کتيت و کيفيت عتلکرد نهادها و  هتين یش در بازدهي اتخاذ شود  برها و افزا بهبود رو 

  قرار گيرند تا با شناخت دقيق وضعيت« زیابينظارت و ار»پژوهشي به طورمانتر مورد  آموزشي و هاي تازمان

رد؛ ير رشد و بهبودي آنها را آتان کهاي موجود، بنوان ما ریزي براي تغيير و اصشح رو  آنها و برنامه

حفظ عتلکرد  منظور بهفرآیندي مداوم اتت که به نظارت پيوتنه  ،گر، ارزیابي عتلکرد یک دانشگاهدی يتو از

بخشي از فرآیند دشوار تخصيص منابع  هاي دانشگاه، معاونتياز دارد  ارزیابي عتلکرد تازمان در تطح باالیي ن

مثابه یک تازمان  بههاي وابانه به آن  اتاس، دانشگاه و موتوعه آید  براین ها به شتار مي در دانشگاه

نابع که مانند هر تازمان دیگر، براي حداکثر اتنفاده از م هاننداي  ویژهداراي رتالت و اهداف  ،غيراننفاعي

 باشند  ميدافش، نيازمند ارزیابي عتلکرد شدن هرچه بيشنر به اه یکمحدود در دتنرس خود و نزد
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ي  ي کشور در حوزه تاله 05ترین نهاد تخصصي  که قدیتيدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان     

دانشگاه یک شدن به  یلتبد " دانشگاه راهبردي ي انداز خود را در برنامه چشمي اتت، کشاورزي و منابع طبيع

که تقویت کتيت و کيفيت آموز  منناتب با  قرار داده اتت "و کارآفریني آفریني و در دانشپيشرنال توم 

ي تحصيشت تکتيل افزایي دانشوویان از وظایف اصلي معاونت آموزشي و نيازهاي جامعه و بازار کار و نيز مهارت

 1933تا  1931هاي  ي خود طي تال تاله اتاس، این معاونت، عتلکرد هشت براین دانشگاه در این تند اتت؛

  ها را شناتایي نتاید روندها و پيشرفترا مورد ارزیابي قرار داده تا 

طورکلي، وظایف اصلي معاونت آموزشي و تحصيشت تکتيلي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي  به    

 باشند: گرگان به شرح زیر مي

o هااي   مشاي تياتات    هاي آموزشي و ارائاه خاط   ي برنامهریزي، تهيه و تنظيم اصول کل برنامه

 از تصویب؛ ها پس آموزشي به هيأت رئياه دانشگاه و نظارت بر حان اجراي آن

o ریازي   هاي الزم به شاوراي گاانر  و برناماه    هاي آموزشي و ارائه پيشنهاد نامه بررتي آیين

 ها؛ وزارت منبوع براي بازنگري و بهبود آن

o      ارزشيابي و ارزیابي مانتر وضعيت تحصيلي دانشوویان و مطالعاه و اتخااذ تصاتيم دربااره

هااي   و عتلي آناان و ارائاه گازار     هاي علتي ماائل آموزشي دانشوویان از لحاظ پيشرفت

 الزم به رئيس دانشگاه؛

o آموز  مبنني بر تحقيقات و کارآفریني؛ ي ایواد و توتعه 

o ها؛ تازي این فعاليت هاي آموزشي در جهت شفاف تعریف فرآیندي فعاليت 

o علتي و مادیران   بررتي کيفيت آموزشي در دانشگاه و ارزیابي عتلکرد آموزشي اعضاي هيأت

 احدهاي مخنلف؛آموزشي و

o هاي آموزشي؛ نامه نظارت بر حان اجراي مقررات و آیين 

o منظاور ایوااد    هااي الزم باه   ریزي جهت ارتقاء کيفيت تدریس و فراهم نتاودن زميناه   برنامه

 خشقيت و نوآوري در آموز ؛

o ریزي براي حتایت از دانشوویان متناز و اتنعدادهاي درخشان؛ برنامه 

o منظاور جاذب    التللاي باه   هااي باين   داخل و خارج و توتعه هتکااري هاي  ارتباط با دانشگاه

 دانشوویان غير ایراني؛

o هاي منترکز تاازمان تانوش آماوز      خصوص برگزاري آزمونهتکاري با وزارت منبوع در

 کشور؛

o     مدیریت جلاات شوراي آموزشي و تحصيشت تکتيلي دانشگاه و اباشغ مصاوبات آن جهات
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  اجرا؛

o نحانات و برگزاري صحيح و تالم امنحانات در دانشگاه؛نظارت عالي بر روند ام  

o آموخنگان دانشگاه؛ امور مربوط به صدور دانشنامه به دانش 

o بررتي و تأیيد صشحيت علتي داوطلبان عضویت در هيأت علتي دانشگاه؛ 

o اي امور آموزشي جهت پيشبرد اهداف  ایواد زمينه رشد و توتعه انفورماتيک و خدمات رایانه

 ؛آموزشي

o  تنادي حوزه در آموزشي خدمات هاي فعاليت تقویت تيانم اتوماتيون اداري جهت انوام 

 ؛ها دانشکده و

o هاا و   هاا، گارایش   هاي الزم در زمينه تغيير یا توتاعه مقااطع تحصايلي، رشانه     انوام بررتي

 ها با نيازهاي علتي کشور؛ هاي درتي دانشگاه و تطبيق برنامه برنامه

o  هاي داخل و خارج از کشور جهات تقویات بنياه علتاي     اعزام اعضاي هيأت علتي به بورس

 علتي دانشگاه کادر آموزشي و اصشح هرم مرتبه علتي اعضاء هيأت

o مدت در دانشگاه؛ هاي آموز  آزاد و کوتاه ریزي و نظارت بر دوره برنامه 

o هاي آموزشي منناتب با نياز اتاتيد؛ برگزاري کارگاه    

o هاي آموزشي جهت ارتقاء توان تخصصي کارشناتان؛ زاري کارگاهبرگ 

o تصویب و ابشغ تقویم آموزشي دانشگاه؛ 

o      عضویت در شوراهاي مخنلف دانشگاه مانند هيأت رئياه، شاوراي دانشاگاه، هياأت اجرایاي

  هاي تخصصي و موارد خاص، شوراي فرهنگي دانشگاه جذب، هيأت متيزه و کتيايون

 

 ت داراي ته مدیریت به شرح زیر اتت:هتچنين این معاون

 مدیریت امور آموزشي  1

 مدیریت تحصيشت تکتيلي  1

 هاي آزاد و موازي مدیریت آموز   9

 

 هاي مخنلف این معاونت نيز عبارتند از: بخش    

 نام واحد پذیر  و ثبت 

 مرکز رایانه 



 گزارش عملکرد معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 

11 

 

 وظيفه واحد امور مشتولين و نظام 

 دفنر حتایت از اتنعدادهاي درخشان 

  ایرانيدانشوویان غيرامور 

 آموخنگان واحد دانش 

 ارتقاء و امور اعضاء هيأت علتي ،مرکز جذب 

 واحد بایگاني، نگهداري اتناد و مدارك، و دبيرخانه  

 

 1933تا  1931هاي  اتاس، گزار  عتلکرد معاونت آموزشي و تحصيشت تکتيلي دانشگاه طي تال براین   

 شش بخش به شرح زیر ارایه خواهد شد:در 

 اقدامات عتومي معاونت  1

 اقدامات آموزشي  1

 اقدامات تحصيشت تکتيلي  9

 اقدامات مرکز رایانه  4

 آموزشي یزير و برنامه يهتاهنگ اقدامات  5

 هاي آزاد و موازي اقدامات آموز   0

 

 اقدامات عمومی معاونت -9
هاي مورد بررتي انوام  اي که معاونت آموزشي و تحصيشت تکتيلي دانشگاه طي تال اقدامات عتومي    

دبيرخانه هيات الندریس،  و کتينه ترفيعات، حق هيات متيزهدبيرخانه بخش دفنر معاونت،  پنجاند، در  داده

 اند  مورد ارزیابي قرار گرفنه معاونت بایگاني، و اجرایي جذب

 دفتر معاونت 9-9
اند، به  انوام داده 1933تا  1931هاي  اهم اقداماتي که دفنر معاونت آموزشي و تحصيشت تکتيلي طي تال    

 شرح زیر هانند:

 امور مرتبط با دبيري هيات اجرایي جذب دانشگاه   پيگيري  -1

 پيگيري امور مربوط به دانشوویان اتباع خارجي   - 1

هاي مخنلف مرتبط با آزماون از جتلاه مخازن نگهاداري      توهيز قاتتها و  پيگيري امور مربوط به آزمون  -9

 تواالت  

 افزار مربوط به ثبت نام دانشوویان جهت ترم تاباناني اجراي ترم تاباناني و تهيه نرم -4

دتانگاه   ،رایاناه مرتبط از جتلاه  جود در تاخنتان و توهيزات وپيگيري جهت برطرف کردن کتبودهاي م -5
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 ، چاپگر و    اتکنر

   در تطح منطقه هاي آموزشي براي هتاهنگي 1شرکت در جلاات منطقه  -0

   هاي جدید اندازي رشنه هاي مربوط به راه پيگيري پرونده -2

 برگزاري مرتب جلاات شوراي آموزشي و تحصيشت تکتيلي دانشگاه  -8

 برگزاري مرتب جلاات شوراي مدیران  -3

هاا و نحاوه    ریزي درتي، برگزاري و تشکيل کشس شرایط برنامه ط وبها درخصوص ضوا دانشکده مکاتبه با -16

 برگزاري امنحانات  

اي و هتاهنگي در روند ثبات دروس از گاروه، آماوز      رایانهبه صورت  ایواد پرتال جهت ثبت نام دروس -11

 دانشکده و آموز  دانشگاه

  اتنقبال از خانواده آنهانام و  انشوویان در زمان ثبتراهنتایي د -11

 و معرفي معاونت آموزشيهاي دایر در دانشگاه  تهيه بروشور از انواع رشنه -19

هاي کشاورزي و  نههاي آموزشي رش ریزي آموزشي وزارت علوم براي بازنگري برنامه هتکاري با دفنر برنامه -14

 موري و یا هتکارعنوان دانشگاه  منابع طبيعي به

طالعه و تدوین معيارهاي هاي قبل و م تبه و جذب از تالاوط به راي مربه پيگيري و تعيين تکليف پرونده -15

 علتي و برآورد نيازهاي حال حاضر و آینده دانشگاه   جذب هيات

 ها جهت تقدیر به نحو مقنضي اعشم اتامي دانشوویان برتر مقاطع مخنلف به دانشکده -10

 بررتي پرونده واجدین شرایط دریافت پایه تشویقي   -12

 تدوین دتنورالعتل فرصت مطالعاتي داخل/خارج دانشوویان دکنري تهيه و -18

 نامه حتایت از فرصت مطالعاتي داخل )ميزباني با دانشگاه( تهيه شيوه -13

 تهيه و تدوین موتوعه مقررات آموزشي و تحصيشت تکتيلي دانشگاه -16

ریازي   به موتاه پژوهش و برنامهتهيه و ارتال آمار دانشوویان و کارکنان هيات علتي و غيرهيات علتي  -11

 آموز  عالي

 هاي اتنان هاي غيراننفاعي پيگيري امور مربوط به تایيدیه تحصيلي و صدور دانشنامه -11

 ها ها و کارشناتان دانشکده ها، مدیران گروه زاري جلاه با معاونين آموزشي دانشکدهگبر -19

، ، کتياايون ماوارد خااص دانشاگاه و اتانان     شرکت در جلاات مخنلف دانشگاه از جتله هيات ریيااه  -14

 و هيات نظارت اتنان  ء ارتقا 1کتيايون ماده 

 پيگيري مصوبات مخنلف مرتبط با معاونت آموزشي و تحصيشت تکتيلي دانشگاه  -15

 برگزاري جلاات ماهيانه با کارکنان حوزه معاونت آموزشي و تحصيشت تکتيلي  -10

 دانشوویان و کارکنان جهت پيگيري مشکشت مربوط به دانشوو و کارمندبرگزاري مشقات حضوري با  -12
 

 یعاتترف یتهو کم یزهمم یأته یرخانهدب  1-9
در طول این هشت تال برگزار شده اتت که آمده اتت،  1جلاه که شرح آنها در جدول  141در موتوع     

 عبارتند از:  نها نيزاقدامات مرتبط با آ
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باه شارح جاداول و نتودارهااي      يزهمت ياتهو  يتخصص هاي يايونکت ،يعاتترف ينهکت اتجلا يبرگزار (1

 ارائه شده

در جلاات مربوطه و مکاتبات مخنلف مرباوط باه    یهمخنلف قبل از ارا يها پرونده يتاز و آماده يکارشنات (1

 يرخانهدب

 کارنامه مربوطهبه هتراه  یقيو تشو ياتنحقاق يعو ارتال مقررات مرتبط با ترف يتاز و شفاف يبند جتع (9

 يدر شاورا  يعلتا  تياا ه اعضااي  يانهتاال  ياع و ترف يتانيداد پقرار یدتتد مرتبط بهموارد  یبطرح و تصو (4

 دانشگاه

 ارتقاء يها مننخب در پرونده يها ينهموارد مرتبط با کارکرد کت يرتاناطشع (5

 و تصویب در هيات متيزه ءارتقا جدید نامه نامه امنيازدهي آیين تدوین شيوه (0

 1933تا  1931هاي هاي مختلف ترفیع، كمیسیون تخصصی و هیات ممیزه طی سال تعداد جلسات كمیته :1 جدول

 تعداد جلسات نوع جلسه

 54 کتينه ترفيعات

 25 کتيايون تخصصيي کشاورزي

 40 کتيايون تخصصي منابع طبيعي

 2 کتيايون تخصصي شيتي و زیات شناتي

 10 زمين شناتيکتيايون تخصصي ریاضي، فيزیک و 

 19 کتيايون تخصصي علوم انااني

 91 هيات متيزه

 141 تعداد کل

 

هاي مخنلف ترفيع، کتيايون تخصصي و  شده در کتينه ي بررتي پرونده 1369جزئيات نيز  1جدول       

 19تا  1 هاي مورد بررتي نيز در نتودارهاي ها به تفکيک تال تعداد این پروندهدهد   هيات متيزه را نشان مي

 اند  نتایش داده شده

هاي هاي مختلف ترفیع، كمیسیون تخصصی و هیات ممیزه طی سالهاي بررسی شده در كمیتهتعداد پرونده :1 جدول

1933تا  1931  

 تعداد پرونده نوع پرونده

 1151 پایه تاالنه

 161 پایه تشویقي

 118 تتدید قرارداد

 14 احنااب تابقه

 03 پایه بورس دکنري



 گزارش عملکرد معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 

04 

 

 تعداد پرونده نوع پرونده

 3 پایه هاي معوقه پيتاني

 194 اتنادیاري به دانشياري )کتيايون تخصصي(

 91 دانشياري به اتنادي )کتيايون تخصصي(

 194 اتنادیاري به دانشياري )هيات متيزه(

 91 دانشياري به اتنادي )هيات متيزه(

 

 

 

 

1399تا  1392های  طی سالیته ترفیعات دانشگاه کمبرگزارشده جلسات تعداد  :1نمودار   
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 1399تا  1392های  جلسات کمیسیون تخصصی کشاورزی برگزارشده طی سالتعداد  :2نمودار 

 

 

 

 1399تا  1392های  برگزارشده طی سال کمیسیون تخصصی منابع طبیعیجلسات : تعداد 3نمودار 
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 1399تا  1392های  ی برگزارشده طی سال جلسات هیات ممیزه: تعداد 4نمودار 

 

 

 1399تا  1392های  ها طی سال سیونیجلسات سایر کم: تعداد 5نمودار 
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 1399تا  1392های  شده طی سال ی بررسی ی ساالنه های پایه پرونده: تعداد 6نمودار 

 

 

 1399تا  1392های  شده طی سال ی تشویقی بررسی های پایه پرونده: تعداد 7نمودار 
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 1399تا  1392های  شده طی سال قرارداد بررسیهای تمدید  پرونده: تعداد 8نمودار 

 

 

 1399تا  1392های  شده طی سال ی بورس دکتری بررسی های پایه پرونده: تعداد 9نمودار 
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های  شده در کمیسیون تخصصی طی سال های استادیاری به دانشیاری بررسی : تعداد پرونده11نمودار 

 1399تا  1392

 

 

های  شده در کمیسیون تخصصی طی سال بررسی به استادی ای دانشیاریه : تعداد پرونده11نمودار 

 1399تا  1392
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تا  1392های  طی سال هیات ممیزهشده در  های استادیاری به دانشیاری بررسی : تعداد پرونده12نمودار 

1399 

 

 

تا  1392های  طی سال هیات ممیزهشده در  بررسی به استادی های دانشیاری : تعداد پرونده13نمودار 

1399 
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 دهند  را در هر تال نشان مي ي این دبيرخانهها پروندهجلاات و  جزئيات 16تا  9هتچنين جداول 

 

 9911در سال  های دبیرخانه هیأت ممیزه و کمیته ترفیعات فعالیت: 9جدول 

 شده یبررس یها تعداد پرونده تعداد جلسات عنوان جلسه ردیف

1 
عات ينه ترفيکت

 دانشگاه
5 

 نفر 111فقره و  199

نفر  19 ،قيیه تشوینفر پا 19 ه تاالنه،ینفر پا 85) 

 احنااب تابقه(

1 
 يکتيايون تخصص

 يکشاورز
13 

 اريياري به دانشیمورد پرونده اتناد 19

 ياري به اتناديمورد دانش 0 

9 
 يکتيايون تخصص

 عييمنابع طب
 اريياري به دانشیمورد پرونده اتناد 9 9

 4 هيات متيزه 4

 پرونده ارتقا  11

پرونده دانشياري  0پرونده اتنادیاري به دانشياري و  10)

 به اتنادي(

 

 9919در سال  های دبیرخانه هیأت ممیزه و کمیته ترفیعات فعالیت: 4جدول 

 تعداد پرونده های بررسی شده تعداد جلسات عنوان جلسه ردیف

1 
عات ينه ترفيکت

 دانشگاه
19 

 نفر 191 فقره و 128

نفر  11نفر تتدید قرارداد،  45نفر پایه تاالنه،  120)

 پایه تشویقي(

1 
 يکتيايون تخصص

 يکشاورز
12 

مورد اتنادیاري به  19مورد مربي به اتنادیاري،  1

 مورد دانشياري به اتنادي 9دانشياري، 

9 
 يکتيايون تخصص

 عييمنابع طب
16 

دانشياري به مورد  1مورد اتنادیاري به دانشياري،  8

 اتنادي

 4 هيات متيزه 4

 پرونده ارتقا 12

پرونده اتنادیاري به  11پرونده مربي به اتنادیاري،  1)

 پرونده دانشياري به اتنادي( 5دانشياري و 
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 9914در سال  های دبیرخانه هیأت ممیزه و کمیته ترفیعات فعالیت: 5جدول 

 عنوان جلسه تعداد جلسات تعداد پرونده های بررسی شده
 ردیف

 

 نفر  194فقره و  151

نفر پایه  15نفر تتدید قرارداد،  48نفر پایه تاالنه،  151)

نفر احنااب  1نفر پایه تشویقي و  8هاي بورس دکنري، 

 تابقه(

8 
کتينه ترفيعات 

 دانشگاه

1 

 

مورد دانشياري  4مورد پرونده اتنادیاري به دانشياري،  3

 مطالعاتيمورد فرصت  1به اتنادي و 
11 

کتيايون تخصصي 

 کشاورزي

 

1 

 4 مورد پرونده اتنادیاري به دانشياري 5
کتيايون تخصصي 

 منابع طبيعي
9 

 1 مورد پرونده اتنادیاري به دانشياري 1

کتيايون تخصصي 

شيتي و زیات 

 شناتي

4 

 4 مورد پرونده اتنادیاري به دانشياري 5

کتيايون تخصصي 

ریاضي، فيزیک و زمين 

 شناتي

5 

 9 مورد پرونده اتنادیاري به دانشياري 9
کتيايون تخصصي 

 علوم انااني
0 

 پرونده ارتقا 18

 پرونده اتنادیاري به دانشياري و 14)

 پرونده دانشياري به اتنادي( 4

 مورد احنااب تابقه و 1پرونده رکود علتي و  1 

 مورد فرصت مطالعاتي 1

5 
هيأت متيزه 

 دانشگاه
2 

 

 

 



 گزارش عملکرد معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 

19 

 

 9915در سال  های دبیرخانه هیأت ممیزه و کمیته ترفیعات فعالیت: 6جدول 

 تعداد پرونده های بررسی شده تعداد جلسات عنوان جلسه ردیف

1 

 

کتينه ترفيعات 

 دانشگاه
8 

 نفر  164فقره و  165

نفر پایه  0نفر تتدید قرارداد،  52نفر پایه تاالنه،  162)

پایه هاي نفر  3نفر پایه تشویقي و  3هاي بورس دکنري، 

 معوقه پيتاني(

1 
کتيايون 

 تخصصي کشاورزي
14 

مورد  0مورد پرونده اتنادیاري به دانشياري،  11

 دانشياري به اتنادي

9 
کتيايون 

 تخصصي منابع طبيعي
16 

مورد  1مورد پرونده اتنادیاري به دانشياري و  3

 دانشياري به اتنادي

4 

کتيايون 

تخصصي شيتي و 

 زیات شناتي

 پرونده اتنادیاري به دانشياريمورد  1 1

5 

کتيايون 

تخصصي ریاضي، 

فيزیک و زمين 

 شناتي

 مورد پرونده اتنادیاري به دانشياري 1 1

0 
کتيايون 

 تخصصي علوم انااني
 مورد پرونده اتنادیاري به دانشياري 1 1

2 
هيأت متيزه 

 دانشگاه
0 

 پرونده ارتقا 99

 پرونده اتنادیاري به دانشياري و 10)

پرونده دانشياري به اتنادي( و تدوین شيوه نامه  2

 امنيازدهي آیين نامه ارتقا
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 9916در سال  های دبیرخانه هیأت ممیزه و کمیته ترفیعات فعالیت: 7جدول 

 ردیف عنوان جلسه تعداد جلسات تعداد پرونده های بررسی شده

 فقره 119

تتدید فقره  93فقره پایه هاي تاالنه،  159نفر و  148

فقره پایه  8و  پایه هاي بورس دکنري فقره 19 ،قرارداد

 تشویقي

2 
کتينه ترفيعات 

 دانشگاه
1 

 پرونده اتنادیاري به دانشياري 1

 پرونده دانشياري به اتنادي 1
1 

کتيايون تخصصي 

 کشاورزي
1 

 پرونده اتنادیاري به دانشياري 9

 پرونده دانشياري به اتنادي 1
4 

کتيايون تخصصي 

 منابع طبيعي
9 

 1 پرونده اتنادیاري به دانشياري 1

کتيايون تخصصي 

 ریاضي،

 فيزیک و زمين شناتي

4 

 1 پرونده اتنادیاري به دانشياري 1

کتيايون تخصصي 

 شيتي

 و زیات شناتي

5 

 4 پرونده اتنادیاري به دانشياري 4
کتيايون تخصصي 

 علوم انااني
0 

 مورد 14

پرونده دانشياري  1، پرونده اتنادیاري به دانشياري 11) 

 به اتنادي(

 2 هيأت متيزه دانشگاه 5

 

 9917در سال  های دبیرخانه هیأت ممیزه و کمیته ترفیعات فعالیت: 8جدول 

 تعداد پرونده های بررسی شده تعداد جلسات عنوان جلسه ردیف

1 
عات ينه ترفيکت

 دانشگاه
4 

  نفر 111و فقره  114

 يها هینفر پا 3 د قرارداد،ینفر تتد 93 ،ه تاالنهینفر پا 156)

 قي(یه تشوینفر پا 14 ،يبورس دکنر

1 
 يکتيايون تخصص

 يکشاورز
4 

اري به یمورد پرونده اتناد 1مورد مربي به اتنادیاري،  1

 ياري به اتناديمورد دانش 1 اري،يدانش

مورد  1و  اريياري به دانشیاتنادمورد پرونده  4 5 يکتيايون تخصص 9
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 دانشياري به اتنادي عييمنابع طب

4 

کتيايون تخصصي 

ریاضي، فيزیک و 

 شناتي زمين

 اريياري به دانشیمورد پرونده اتناد 9 9

5 
کتيايون تخصصي 

 علوم انااني
1 

اري به یمورد پرونده اتناد 1مورد مربي به اتنادیاري، 1

 ارييدانش

 1 هيات متيزه دانشگاه 0

 پرونده ارتقا  10

پرونده اتنادیاري به 11پرونده مربي به اتنادیاري،  1)

 پرونده دانشياري به اتنادي( 9دانشياري و 

 

 9918در سال  های دبیرخانه هیأت ممیزه و کمیته ترفیعات فعالیت: 1جدول 

 ردیف عنوان جلسه تعداد جلسات تعداد پرونده های بررسی شده

 نفر 153و فقره  109

نفر  19 ،يبورس دکنر يها هینفر پا 5 ه تاالنه،ینفر پا 141) 

 قي(یه تشویپا

9 
عات ينه ترفيکت

 دانشگاه
1 

مورد  1و  اريياري به دانشیمورد پرونده اتناد 1

 دانشياري به اتنادي
9 

 يکتيايون تخصص

 کشاورزي
1 

 1 اريياري به دانشیمورد پرونده اتناد 1
 يکتيايون تخصص

 توليد گياهي
9 

 9 اريياري به دانشیمورد پرونده اتناد 9
 يکتيايون تخصص

 علوم جنگل، چوب و کاغذ
4 

 4 اريياري به دانشیمورد پرونده اتناد 4

 يکتيايون تخصص

ریاضي، فيزیک، زمين 

 شناتي

5 

 1 اريياري به دانشیمورد پرونده اتناد 1
 يکتيايون تخصص

 شيتي و زیات شناتي
0 

 پرونده ارتقا  11

پرونده دانشياري به  1اتنادیاري به دانشياري و پرونده 16)

 اتنادي(

 2 هيات متيزه دانشگاه 9
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 9911در سال  های دبیرخانه هیأت ممیزه و کمیته ترفیعات فعالیت: 91جدول 

 تعداد پرونده های بررسی شده تعداد جلسات عنوان جلسه ردیف

1 
عات ينه ترفيکت

 دانشگاه
0 

 نفر 113و فقره  119

 10 ،يبورس دکنر يها هینفر پا 11 ه تاالنه،ینفر پا 131) 

 قي(یه تشوینفر پا

1 
 يکتيايون تخصص

 توليد گياهي
 اريياري به دانشیمورد پرونده اتناد 1 1

9 

 يکتيايون تخصص

شيشت، محيط زیات، 

 مرتع و آبخيزداري

2 
مورد  1و  اريياري به دانشیمورد پرونده اتناد 0

 دانشياري به اتنادي

4 
 يکتيايون تخصص

 مهندتي کشاورزي
1 

مورد  1و  اريياري به دانشیمورد پرونده اتناد 1

 دانشياري به اتنادي

5 
 يکتيايون تخصص

 علوم انااني
 اريياري به دانشیمورد پرونده اتناد 9 9

0 
 يکتيايون تخصص

 شيتي و زیات شناتي
 اريياري به دانشیمورد پرونده اتناد 1 1

2 
 يکتيايون تخصص

 و مهندتيفني 
 اريياري به دانشیمورد پرونده اتناد 1 1

 1 هيات متيزه دانشگاه 8

 پرونده ارتقا  10

پرونده دانشياري  1پرونده اتنادیاري به دانشياري و  14)

 به اتنادي(

 

 یسالتدر حق  9-9
 دانشاگاه  علتياعضاي هيات  ي الزحته و حق الندریس پيگيري امور حقدر این دفنر، دو بخش فعاليت شامل    

آماده   11جادول  آن در جزئياات  شود کاه   اتنادان مدعو انوام مي ي الزحته و حق الندریس پيگيري امور حقو 

 اتت  
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ی اعضای هیات علمی دانشگاه و استادان  شده محاسبه های الزحمه ها و حق التدریس جزئیات حق: 99 جدول 

 9911تا  9911های  مدعو طی سال

 های محاسبه و ارسال شده التدریس حق جزئیات ردیف

 هيات علتي دانشگاهاعضاي  الندریس دروس عادي حق 1

 مدعو اتنادانالندریس دروس عادي  حق 1

 هيات علتي دانشگاهاعضاي دکنري هاي  الزحته پژوهش رتاله حق 9

 مدعو اتنادانهاي دکنري  الزحته پژوهش رتاله حق 4

 هيات علتي دانشگاهاعضاي هاي کارشناتي ارشد  نامه الزحته پژوهش پایان حق 5

 مدعو اتنادانهاي کارشناتي ارشد  نامه الزحته پژوهش پایان حق 0

 تابانان الندریس نيتاال حق 2

 هيات علتي دانشگاه اعضاي هاي دکنري  داوري رتاله 8

 هيات علتي دانشگاه اعضاي هاي کارشناتي ارشد  نامه داوري پایان 3

 الزحته نتاینده تحصيشت تکتيلي رتاله دکنري حق 16

 الندریس دروس عتليات کشاورزي، کارورزي و کارآموزي حق 11

 مدعو اتنادانالندریس  هاي قرارداد حق بررتي و تکتيل فرم 11

 مدعو  اتندانثبت و بایگاني تقاضاي تدریس  19

 

 هیات اجرایی جذب یرخانهدب  4-9

هااي   جلاه در ایان دبيرخاناه طاي تاال     38شود، درموتوع  مشاهده مي 19و  11طور که در جداول  هتان   

مورد  ،نفر 121بررتي شده اتت  هتچنين موضوع مخنلف،  19در پرونده  831برگزار شده و  1933تا  1931

 اند    ي صشحيت عتومي قرار گرفنه مصاحبه

 

 

 9911تا  9911های جذب اعضای هیئت علمی طی سال هیات اجرایی تعداد جلسات دبیرخانه: 91جدول 

 تعداد نوع جلسه

 93 هيأت اجرایي جذب

 53 صشحيت عتومي
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-جذب اعضای هیئت علمی طی سالهیات اجرایی های بررسی شده در دبیرخانه تعداد پرونده: 99جدول 

 9911تا  9911های 

 تعداد نوع پرونده ردیف
 164 مرکزجذب هاي تایيد شده توتطپرونده 1

 18 هاي اتنخدام پيتاني از طریق فراخوانپرونده 1

 11 هاي تبدیل وضعيت از بورس به پيتانيپرونده 9

 16 هاي تبدیل وضعيت از بورس به طرح تربازيپرونده 4

 16 هاي تبدیل وضعيت از طرح تربازي به پيتانيپرونده 5

 08 آزمایشيهاي تبدیل وضعيت از پيتاني به رتتي پرونده 0

 54 هاي تبدیل وضعيت از رتتي آزمایشي به رتتي قطعيپرونده 2

 8 هاهاي اتنخدامي مربوط به غيراننفاعيپرونده 8

 461 تتدید قراردادهاي پيتاني 3

 14 هاي اننقاليپرونده 16

 1 هاي قطع قراردادپرونده 11

 1 هاي ادامه تحصيلپرونده 11

 86 در کتيايون تخصصي هاي بررتي شدهپرونده 19
 

 معاونتبایگانی  5-9
ها رفع شده و بایگاني کاغذي و الکنرونيک موارد زیر به طور  تش  شده اتت تا نواقص پرونده ،این واحد در    

 کامل، انوام شود:

 نظاام  و تحصايلي  تایيدیاه  تا دانشوو اوليه نام ثبت مرحله )از پذیر  و نام ثبت مربوط به بایگاني امور کليه  -1

   دیگر( موارد و وظيفه

 دیگر موارد و پرونده تشکيل و حااب تاویه جتله از النحصيشن فارغ امورات کليه بایگاني  -1

   اخراجي و اننقالي انصرافي، دانشوویان امور يها نامه کليه بایگاني  -9

 ها  پرونده به آن اننقال و دانشوویان يها نامه تفکيک  -4

 علتي هيات اعضاي احکام بایگاني   -5
 

 آموزشی اقدامات -1
کلياه  اتت کاه  ي و تحصيشت تکتيلي مدیریت امور آموزشي دانشگاه یکي از واحدهاي تابعه معاونت آموزش    

 به عهاده دارد و در ایوااد هتااهنگي    ،را از آغاز تا فراغت از تحصيل امور آموزشي دانشوویان مقطع کارشناتي

 .نتایاد  هاي آموزشي فعاليات ماي   نامه ها و نيز اجراي صحيح مقررات و آیين بين اداره خدمات آموز ، دانشکده

 طور کلي، وظایف این مدیریت عبارتند از: به

 دبيري شوراي آموزشي دانشگاه و تنظيم و تدوین مصوبات شورا 
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  هااي مقااطع    رناماه هفنگاي و امنحااني دروس دوره   تهيه و ابشغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظايم ب

 تحصيلي دانشگاه مخنلف

 هاي مخنلاف باا هتکااري ریتااي      ها و گرایش عالينهاي آموزشي دانشگاه در رشنههتاهنگ تاخنن ف

 ها دانشکده

   نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پيشنهادات دانشکده ها نابت به مناون دروس و

 محنواي دروس بر اتاس برنامه و ترفصلهاي مصوب

 تاعات تدریس و تحقيق و کار علتي اعضاي هيأت علتي اظهار نظر در باره 

      اتنعشم از تازمان تنوش آموز  کشور در مورد ظرفيت پاذیر  دانشاوو از آزماون تراتاري در

 مقاطع مخنلف تحصيلي

 پيگيري امور مربوط به ظرفيت نهایي پذیر  دانشوو در هر تال تحصيلي 

 آموزشي و تحصيشت تکتيلي حوزه معاونتهاي اجرایي مربوط به  نامه تکاري در تدوین آیينه 

 ها و مصوبات آموزشي در واحدهاي ذیاربط و نظاارت بار     ها، بخشنامه نامه نظارت بر حان اجراي آیين

 اداره خدمات آموزشي در واحدهاي تابعه

  هاي آیين نامه ها و مصاوبات و پيشانهاد    و برآورد نارتایيکاشناتي رتيدگي به مشکشت دانشوویان

 ه معاونت آموزشي و تحصيشت تکتيلي دانشگاهراه حل ب

 هتکاري با ماؤلين دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاري امنحانات ورودي دانشگاهها و ... 

 ها در خصوص اننقال و ميهتاني دانشوویان نامه ظارت بر اجراي آیينن 

 کارشناتينام و امنحانات دانشوویان  انوام امور ثبت 

 انواام اماور   و  مان تانوش آماوز  کشاور   زاز تاا  کنکور کارشناتاي  شدگان دریافت ليات پذیرفنه

 شدگان مربوط به پذیرفنه

 دانشوویان کارشناتي نامه و تایر مکاتبات انوام امور مربوط به صدور گواهي، معرفي 

 حفاظ و نگهاداري تاوابق تحصايلي     و  دولناي  مراکاز  و دانشاگاهها  به النحصيلي فارغ  ارتال تأیيدیه

 انآموخنگ دانش

 

انوام داده اتت، به شرح زیر  1933تا  1931هاي  ترین اقداماتي که این مدیریت طي تال مهمهتچنين 

 باشد: مي

 يليتال تحص يآموزش یمتقو یبو تصو يمتنظ  -1

ها  تازمان تایر يها آزمون( و يارشد، دکنر يکارشنات ي،)تراتر يمل يها آزمونشامل  آزمون يبرگزار  -1

 (ينظام مهندت و ياجنتاع ينما)وکش، ت

 هاي مخنلف پيگيري مووزهاي مربوط به برگزاري آزمون  -9

  جهت برطرف نتودن مشکشت دانشوویان خارجي ایراني با تازمان امور دانشوویان غير اتبهمک  -4

 لييتحصتال هاي جدید  هتاهنگي با تازمان امور دانشوویان غير ایراني جهت ورودي  -5
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 شرکت در کتيايون موارد خاص دانشگاه علتي و کاربردي اتنان   -0

 خنلف آموزشي مهاي  کارگاه برگزاري  -2

 هاي مخنلف دانشگاه و ثبت در دفنرچه آزمون تراتري  موقع رشنه رتاني به اطشع  -8

 یانرشنه دانشوو ييرم با تغأرشنه و اننقال تو ييرتغ يها درخواتت يبررت   - 3

 ها دانشگاه یردانشگاه به تا ینا یانمهتان و اننقال دانشوو يها درخواتت يبررت  -16

 دانشگاه ینها به ا دانشگاه یرتا یانمهتان و اننقال دانشوو يها درخواتت يبررت  -11

 یانترم تابانان دانشوو يدرخواتت مهتان يبررت  -11

 ها دانشگاه یررشنه به تا ييرم با تغأو اننقال تو ياننقال یاندانشوو يها ارتال پرونده  -19

 يشنالنحص ارجاع به واحد فارغ يدو در صورت تائ يلنحصلفارغ ا یاندانشوو يها پرونده يبررت  -14

 يمقطع کارشنات یدالورودجد یاننام دانشوو ثبت  -15

 موارد خاص يايونو کت يآموزش يمصوبات شورا يابشغ و اجرا  -10

 سیالندر حق يها بررتي درخواتت  -12

 /انصراف از تحصيليصدور حکم اخراج آموزش  -18

 نياز شيت پیرتيدگي به موارد عدم رعا  -13

 ايون موارد خاص دانشگاهيبه کت يموارد ارجاع  -16

 يايون موارد خاص اتنانيبه کت يموارد ارجاع  -11

 تنوش کشور رتال تازمانپ يلو تکت ها و دانشکده ها رشنه يهکل يها يرتبه اول ياتام يبررت  -11

 (يو حضور یننرتي)ا یدالورودجد یاننام دانشوو ثبت  -19

به تازمان تنوش اواخر  ها يرتبه اول يو اعشم اتام يرتبه اول يها فرم يآور ها و جتع مکاتبه با دانشکده  -14

 ماهل مردادیو اوا يرت

 صدور تایيدیه تحصيلي، دانشنامه، گواهي موقت و ریز نترات  -15

 

هاي مورد  ترین اقداماتي اتت که در طول تال جذب دانشوویان غيرایراني، از جتله مهمدیگر،  ازتوي   

تحليلي از وضعيت این  18تا  14اتاس، نتودارهاي  بررتي، ذیل این دفنر صورت گرفنه اتت؛ براین

 دهند   ارایه مي 1933تا  1985دانشوویان از تال 
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 1399تا  1385های  ایرانی براساس نوع پذیرش طی سال: تعداد دانشجویان غیر14نمودار 

 

 

 1399تا  1385های  : تعداد دانشجویان غیرایرانی به تفکیک گروه آموزشی طی سال15نمودار 
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 1399تا  1385های  : تعداد دانشجویان غیرایرانی براساس مقطع پذیرش طی سال16نمودار 

 

 

 1399تا  1385های  به تفکیک ملیت طی سال تعداد دانشجویان غیرایرانی :17نمودار 
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 1399تا  1385های  : تعداد دانشجویان غیرایرانی براساس سال ورود طی سال18نمودار 

 

 تکمیلی تحصیالتاقدامات  -9
 هاي آموزشي تحصيشت مدیریت تحصيشت تکتيلي دانشگاه مائوليت نظارت، هدایت و ارزیابي فعاليت     

در ارتباط مانقيم با تحصيشت تکتيلي  ،حوزهاین هتکاران و کارشناتان  شنه وتکتيلي دانشگاه را بر عهده دا

 ترین وظایف این مدیریت عبارتند از: مهمدهند   بوده و امور مربوط به آنها را انوام ميها  دانشکده

  مصوبات این شورا؛دبيري شوراي تحصيشت تکتيلي دانشگاه و تنظيم، تدوین و ابشغ 

 نام دانشوویان جدیدالورود تحصيشت تکتيلي؛ نظارت بر امور ثبت 

 نظارت بر پذیر  دانشوویان اتنعدادهاي درخشان؛ 

 نظارت بر پيشرفت تحصيلي دانشوویان کارشناتي ارشد و دکنري؛ 

 هاي تحصيشت تکتيلي؛ ریزي و ارائه دروس دوره نظارت بر برنامه 

 شي دانشوویان تحصيشت تکتيلي؛رتيدگي به مشکشت آموز 

 نظارت بر روند برگزاري آزمون جامع دانشوویان دکنري تخصصي؛ 

 ها؛ نامه و رتاله نظارت بر امور مربوط به تطبيق واحدها، تصویب پيشنهادیه و دفاع از پایان 

     انوام امور مربوط به آزمون تحصيشت تکتيلي و پذیر  دانشوو در تامانه تاازمان تانوش کشاور

 وز  کشور؛آم

 نامه، رتاله و پيشنهادیه )ایران داك(؛ نظارت بر بارگذاري اطشعات در تامانه ملي ثبت پایان 

 نظارت بر امور مربوط به دفاع دانشوویان تحصيشت تکتيلي؛ 
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 هاي دانشوویي؛ ها و رتاله نامه نظارت بر کيفيت تدوین پایان 

 نترات مقاطع قبلي دانشوویان؛ها در خصوص تأیيدیه مدارك و ریز کاتبه با دانشگاهم 

 نظارت بر اجراي تقویم آموزشي و دتنورالعتل اجرایي امور تحصيشت تکتيلي؛ 

 هااي تحصايشت    ها و تایر مصوبات آموزشاي دوره  نامه ها، شيوه ها، بخشنامه نامه نظارت بر اجراي آیين

 تکتيلي؛

 آموخنگان تحصيشت تکتيلي؛ صدور گواهي موقت و دانشنامه دانش 

 ها و تایر مراجع ذیصشح؛ آموخنگان تحصيشت تکتيلي به دانشگاه تال تأیيدیه تحصيلي دانشار 

 آموخنگان؛ حفظ و نگهداري توابق تحصيلي دانش 

  

 باشند: انوام داده اتت، به شرح زیر مي 1933تا  1931هاي  هتچنين اهم اقداماتي که این مدیریت طي تال

ماوارد   یبهاا و تصاو   باه دانشاکده   گياري  يمو ابشغ موارد تصات  يليتکت يشتتحص يجلاات شورا يلتشک (1

 یيدانشوو

برتار در   یاناننخااب دانشاوو   ،موارد خاص يايونکت ،دانشگاه يپژوهش يشورا ،دانشگاه يشرکت در شورا (1

 اتنان ينظارت آموز  عال ياتو ه یيحوزه معاونت دانشوو

 يليتکت تحصيشت مربوطه به تازمان تنوش در مقاطع يها پرتال يهاداره کل (9

درخشاان در تاطح    ياتانعدادها  یاق داوطلبان ورود باه مقااطع بااالتر از طر    يتقاضاها یریتو مد يبررت (4

 ارشد يبه کارشنات يکارشنات

 منترکز و اتنعداد درخشان يها از داوطلبان در رو  يانوام مصاحبه دکنر یریتمد (5

 -خاارج و داخال   يدکنار  یاندانشاوو  قاتيياتنفاده از فرصت کوتاه مدت تحق يتقاضاها یریتو مد يبررت (0

 يو خروج يورود

 اعنراض یاموارد ابهام  یيو پاتخگو ها به دانشکده ي الزمها نامه يوهابشغ شو   یبتصو، يهته (2

 بدون آزمون يدکنرکارشناتي ارشد و فراخوان  يهاول يمتنظ (8

 با مبدا یا مقصد دانشگاه –دکنريمدت داخل و خارج دانشوویان  هاي تحقيقاتي کوتاه امور مربوط به فرصت (3

 الورود دکنري جدیدکارشناتي ارشد و ثبت نام و پذیر  و تشکيل پرونده دانشوویان  (16

 دانشوویان تحصيشت تکتيليهاي محل تحصيل قبلي  تقاضاي ریزنترات از دانشگاه (11

 و دکنريارشد  يمقطع کارشنات یاندانشوو يليتحص يدرخواتت مرخص يبررت (11

 ،وزارت علاوم رشاد باه   ا يمقطاع کارشناتا   در يلمشغول به تحص یرانيا يرغ یاننشووارتال مشخصات دا (19

و گذرناماه و   یاد رواد یاد جهات تتد  يو فناور يقاتبخشنامه وزارت علوم تحق ياجرا تحقيقات و فناوري و

 یرانيا يرغ یاندانشوو يموارد کناول

  /انصراف از تحصيليصدور حکم اخراج آموزش (14

   یانتنوات دانشوو یشافزا يها درخواتت يبررت (15
 بررتي و تصویب طرح پيشنهادي دانشوویان کارشناتي ارشد و دکنري (10
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 کارشناتي ارشد و دکنري اصشحات طرح پيشنهادي دانشوویان تصویببررتي و   (12

 کارشناتي ارشد و دکنري بررتي و تایيد تقاضاي دفاع دانشوویان  (18

 تحصيلي و گواهي رتبه دانش آموخنگانصدور ریز نترات، گواهي موقت، دانشنامه، تایيدیه  (13
 

 رایانهمرکز اقدامات  -4
هااي ماورد    موزشي و تحصايشت تکتيلاي دانشاگاه در طاول تاال     آترین اقداماتي که معاونت  از جتله مهم    

هااي   انادازي تاامانه   توجهي نيز کاب کرده اتت، موضوع طراحي و راه هاي قابل انوام داده و پيشرفتبررتي، 

باشاد    تاریع در روناد کاار، کااهش مصارف کاغاذ و تقویات مادیریت تابز در دانشاگاه ماي          آموزشي جهت 

تاري باه خاود گرفناه و باا       نقش پررناگ  1933تا  1931هاي  ي آموز  در طول تال اتاس، مرکز رایانه براین

 هااي مواازي، تاامانه وضاعيت تادریس، تاامانه       ي، تاامانه کاشس  آموزش جامع  ها، تامانه ها و پيگيري تش 

اندازي  راهطراحي و دکنري  شدگانپذیرفنهمصاحبه تامانه و  اتنعداد درخشان، تامانه تامانه آموز  موازي،

النادریس در مراحال آزمایشاي قارار دارناد        حاق تاامانه  ارتقاء و ترفيع اعضاي هياات علتاي و     شده و تامانه

 باشند: ترین اقدامات این مرکز به شرح زیر مي مهمهتچنين 

 ي و راهنتایي مدیران محنرم گروه جهت ثبت دروس در تيانم مدیریت دروس دانشگاهيرگپي  -1

 به مرکز رایانه آموز   انوام امور جاري ارجاع داده شده  -1

  به تامانه جدید آموز اننقال اطشعات   -9

 نویاي براي ترم تابانان   هتکاري و برنامه  -4

 نام دانشوویان  جهت ثبت تامانهتازي  آماده  -5

 الندریس   اندازي تيانم حق تازي اطشعات ثبت شده جهت راه آماده  -0

نام باراي داوطلباان اتانعداد درخشاان کارشناتاي ارشاد و        اندازي تامانه مصاحبه و ثبتتازي و راهآماده  -2

 دکنري و هتچنين مرحله دوم آزمون دکنري

 آموزشي ریزي برنامه و هتاهنگي مدیریت -8

 

 آموزشی یزیر و برنامه یهماهنگ اقدامات   -5
هاي مورد بررتاي   با توجه به اینکه ارتقاء کيفيت و کتيت آموزشي، از اهداف اصلي این معاونت طي تال        

هاي درتي با توجه به نياز جامعه و بازار کاار و   بوده اتت، اقدامات مهتي در راتناي بازنگري و تدوین ترفصل

النحصايشن   وزي و کارآفریني در فارغآم توانتندتازي اعضاي هيات علتي دانشگاه با هدف تقویت روحيه مهارت

 دانشگاه صورت گرفنه که اهم آنها عبارتند از:

ترفياع تااالنه و پاتاخگویي باه      جهات ارتقااء و   اتانادان يت تادریس  تکتيل و ارتال فرمهاي کيف تهيه،_ 1 

 هاي مربوطه درخواتت

 واصله    هاي ریزي درتي دانشگاه و بررتي درخواتت شوراي برنامه اتجلاتشکيل  -1

هاا و   دانشاکده  معاوناان آموزشاي   اتنادان به ریاتات و هاي ارزشيابي کيفيت تدریس  ارتال و دریافت فرم -9

 هاي آموزشي مدیران گروه

 مدیریت آموزشي طرح ضيافت اندیشه در خشل تابانان -4
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 کنندگان   نعکاس موارد نقص احنتالي به تهيها و اتناداندریافت طرح درس   -5

رتاني بوتيله پيامک به دانشوویان براي دریافت کارت ورود به جلاه امنحان و ارزشيابي  و اطشع بنرنصب  -0

 توتط دانشوویان اتنادان

 براي اعضاي هيات علتي دانشگاه اندیشي آموزشي تازي )رو  تدریس( و هم هاي توانتند برگزاري کارگاه -2

 وطلبان کنکور تراتريمعرفي دانشگاه و توزیع آن بين داتهيه بروشور  -8

 برگزاري جلاات هتاهنگي کتينه جذب دانشوو -3

 هاي آشنایي با اننخاب رشنه صحيح براي والدین و داوطلبان کنکور تراتريبرگزاري کارگاه -16

 ارایه مشاوره اننخاب رشنه به داوطلبان و انوام اننخاب رشنه براي افراد منقاضي -11

 راتريهاي دانشگاه به داوطلبان کنکور ترشنهارتال پيامک آشنایي با  -11

نفر اتناد نتونه  5براتاس آن و معرفي  اتنادانهاي نامه اتناد نتونه آموزشي، بررتي پروندهتدوین شيوه -19

 آموزشي در هر نيتاال

 نامه و رتاله اتنادان مدعو داور پایان الزحته نامه پرداخت حق تهيه و تنظيم شيوه -14

 
 

 های آزاد و مجازی آموزش اقدامات  -6
ي زماني پيش و پس از شيوع ویروس کرونا تقايم  توان به دو بازه را مي شده در این بخش اقدامات انوام        

 ها تبدیل شدند    هاي دانشگاه هاي موازي به بخش اصلي آموز  آموز با شيوع این ویروس، نتود؛ چراکه 

 

 کرونااقدامات پیش از شیوع  -6-9
 باشند: ترین اقدامات این مدیریت در دوران پيش از شيوع کرونا مي اتاس، موارد زیر، مهم براین   

 تحصيشت تکتيليتوتعه و ارتقاي تطح علتي دانشوویان  هاي توانتندتازي با هدفبرگزاري کارگاه  1

 ها و تتينارهاي آموزشي نام و تاماندهي منقاضيان شرکت در کارگاه ثبت  1

اعضااي هياأت علتاي     آشنایي با نحوه ارزشايابي در باانر مواازي باراي    هاي آموزشي  برگزاري دوره  9

 دانشگاه  

هااي مواازي و تولياد     هااي آماوز  آزاد و دوره   کننرل و نظارت کيفي بر کليه مراحال اجاراي دوره    4

 محنواي دروس

 هاي آموزشي آزاد/موازي تهيه و اعطاي گواهي/مدرك پایان دوره  5

شده به معاونت آموزشي و تحصيشت تکتيلاي و تهياه باناک اطشعااتي      هاي انوام فعاليت ارائه گزار   0

 مربوط

 هاي آموزشي آزاد پيشنهادي اعضاي هيأت علتي دانشگاه با اتنفاده از امکانات دانشگاه برگزاري دوره  2

 هاي آموزشي الزم جلب هتکاري اعضاء هيأت علتي دانشگاه و تایر مدرتين براي اجراي دوره  8

 هاي آموزشي، کارگاهي و تتينارها هاي الزم جهت برگزاري دوره انوام کليه هتاهنگي  3

 هاي آموزشي تخصصي براي دانشوویان و اعضاء هيأت علتي برگزاري دوره  16

صورت موازي مطاابق   هاي رتتي دانشگاهي )کارشناتي و کارشناتي ارشد( مصوب به برگزاري دوره  11
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 يمقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناور

 هاي آموزشي برگزارشده الزحته مدرتين در دوره نامه پرداخت حق تهيه و تنظيم شيوه  11

 ریزي و هتاهنگي جهت توليد محنوي الکنرونيک توتط اعضاء هيأت علتي برنامه  19

هااي مواازي و تولياد     هااي آماوز  آزاد و دوره   کننرل و نظارت کيفي بر کليه مراحال اجاراي دوره    14

 محنواي دروس

 

 پس از شیوع کرونا اقدامات -6-1
 باشند: ي زماني پس از شيوع کرونا به شرح زیر مي ترین اقدامات این مدیریت در بازه مهم

 اعضاي هيأت علتي دانشگاه   آشنایي با آموز  موازي برايهاي آموزشي  برگزاري دوره  1

 اندازي تامانه آموز  موازي دانشگاه در بانر ادوب کانکت و پشنيباني از آنراه  1

 هاي به صورت موازيکشسهاي الزم جهت برگزاري  انوام کليه هتاهنگي  9

 نشین در تامانه آموز  مرواریدندازي بخش آزمون آاراه  4

 هاي موازياندازي وباایت کشسراه  5

 هاي آموزشي جهت آشنایي دانشوویان نو ورود با تامانه مرواریدتهيه و تنظيم ویدئو  0

 ت آشنایي اعضاء هيئت علتي با تامانه آموز  موازيتهيه و تنظيم ویدئوهاي آموزشي جه  2

 برگزاري نظرتنوي ترمي از کليه دانشوویان در خصوص آموز  موازي در دانشگاه  8

 نامه برگزاري آزمون موازي توتط اعضاءهيأت علتيتدوین شيوه  3

 نامه طرح توليد محنوي موازي توتط اعضاءهيأت علتيتدوین شيوه  16

 توليد محنوي الکنرونيک توتط اعضاء هيأت علتي ریزي و هتاهنگي جهت برنامه  11

 کانکت يها در بانر اداب بررتي وضعيت تشکيل کشس  11

هاي موازي  و نيز دورهي زماني مورد مطالعه  شده دانشگاه در بازه اندازي هاي راه از تامانه هایي نتونه        

 اتت آمده  3تا  1 در تصاویرتوانتندتازي اعضاي هيات علتي دانشگاه 



 گزارش عملکرد معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 

08 

 

 

 های آنالین : سامانه برگزاری کالس1تصویر 

 

 

 

 

 

 

 افزار ادبی کانکت دانشگاه : صفحه نرم2تصویر 
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شدگان مرحله مصاحبه  نام و مصاحبه از متقاضیان استعداد درخشان و پذیرفته : سامانه ثبت3تصویر  

 تخصصی آزمون دکتری

 

 

 

 

 التحصیالن و ارسال پستی مدارک مدارک فارغصدور  آنالین تقاضای: 4تصویر 

 

 

 



 گزارش عملکرد معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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 های آنالین در بستر سامانه مروارید : برگزاری آزمون5تصویر 

 

 

 

 

 افزار ادبی کانکت : برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی با استفاده از نرم6تصویر 
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افزار  با استفاده از نرم های اموزشی توانمندسازی اعضای هیات علمی : برگزاری کارگاه7تصویر 

 کانکت ادبی

 

 

 

افزار  : برگزاری جلسات مجازی مرحله مصاحبه تخصصی آزمون دکتری با استفاده از نرم8تصویر 

 ادبی کانکت

 



 گزارش عملکرد معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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های  ها و فایل ی فیلم سایت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی و ارایه روزرسانی وب : به9تصویر 

 افزارهای آموزش مجازی دانشجویان جهت استفاده از نرم آموزشی مختص اعضای هیات علمی و
 

 38-33هاي موازي برگزار شده در نيتاال دوم تال تحصيلي  وضعيت کشس 16و  13نتودارهاي هتچنين 

هاي موازي برگزار شده در  دهد  ننایج ارزشيابي دانشوویان از کشس را به تفکيک گروه و مقطع نشان مي

 نتایش داده شده اتت  12تا   11نتودارهاي نيتاال مذکور در 

  

 

رشته و  کیبه تفک 98-99سال تحصیلی  دوم مسالین در شده برگزارمجازی  یهاکالس: 19نمودار 

 مقطع
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 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی
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رشته و  کیبه تفک 98-99سال تحصیلی  دوم مسالین در شده برگزارمجازی  یهاکالس: 21نمودار 

 مقطع

 

 

 99-1411و  98-99 تحصیلی های در سالآموزش مجازی دانشجویان از یابی ش: نتایج ارز21نمودار 
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 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 علوم دامی علوم جنگل مهندسی چوب و کاغذ مرتع و آبخیزداری شیالت محیط زیست
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44 

 

 

و  98-99های تحصیلی  آموزش مجازی در سالکیفیت : نتایج ارزشیابی دانشجویان از 22نمودار 

1411-99 

 

 

های  : نتایج ارزشیابی دانشجویان از دستگاه مورد استفاده در آموزش مجازی در سال23نمودار 

 99-1411و  98-99تحصیلی 

 



 گزارش عملکرد معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 

45 

 

 

های  : نتایج ارزشیابی دانشجویان از اپراتور مورد استفاده در آموزش مجازی در سال24نمودار 

 99-1411و  98-99تحصیلی 

 

 

و  98-99های تحصیلی  : نتایج ارزشیابی دانشجویان از قابلیت سامانه آموزش مجازی در سال25نمودار 

1411-99 



 گزارش عملکرد معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 

46 

 

 

های تحصیلی  دانشجویان از پاسخگویی دانشگاه در آموزش مجازی در سال: نتایج ارزشیابی 26نمودار 

 99-1411و  99-98

 

 

: نتایج ارزشیابی دانشجویان از کیفیت راهنماهای دانشگاه درخصوص آموزش مجازی در 27نمودار 

 99-1411و  98-99های تحصیلی  سال

 

 



 گزارش عملکرد معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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 بندی  جمع -7
هاي مخنلف معاونت آموزشي و تحصيشت  توتط بخش 1933تا  1931هاي  موتوعه اقداماتي که طي تال    

تکتيلي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان انوام شده اتت، منور به ننایج و دتناوردهاي 

 اند  نشان داده شده 90 تا 18آموزشي مخنلفي شده اتت که در نتودارهاي 

 

 

 1399تا  1392های  سال: تعداد دانشجویان به تفکیک دختر و پسر طی 28نمودار 

 

 1399تا  1392های  : تعداد دانشجویان به تفکیک روزانه و نوبت دوم طی سال29نمودار 
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 1399تا  1392های  : تعداد دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی طی سال31نمودار 

 

 

 1397تا  1392های  التحصیالن به تفکیک مقطع تحصیلی طی سال : تعداد فارغ31نمودار 

 



 گزارش عملکرد معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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 1399تا  1392های  : تعداد دانشجویان میهمان به دانشگاه طی سال32نمودار 

 

 

 1399تا  1392های  : تعداد دانشجویان اخراج آموزشی و محروم از تحصیل طی سال33نمودار 

 



 گزارش عملکرد معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 

01 

 

 

 1399تا  1392های  ها طی سال : تعداد دانشجویان انتقالی به سایر دانشگاه34نمودار 

 

 

 1399تا  1392های  دانشجویان منصرف از تحصیل طی سال : تعداد35نمودار 
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51 

 

 

 1399تا  1392های  طی سال تغییر رشته: تعداد دانشجویان 36نمودار 


