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پیش درآمد
از عمر نظام برنامهريزي در ايران که براساس برنامهريزي بخشي پايهريزي شده است ،حدود شش دهه ميگذرد.
نگرش بخشي به توسعه ،بهويژه در چندد دهدن نخيد بر برردراري نظدام برنامدهريدزي توسدعه در کشدور ،م دازر از
ديدگاههاي مطرح در جهان بوده است .اجراي برنامههاي توسعن ار صادي م کي بر رويکرد بخشي در ايران نبدز
مانند ديگر کشورهاي جهان ،منجر به عدم تعادلهاي منطقدهاي ،حاشدبهاي شددن بريدي مندا ا ،از دسدت دادن
منابع و توانهاي منطقهاي و نابرابريهاي سرزمبني شده است .بررسي وضعبت کنوني کشور ببانگر آن است که
تمرکزگرايي و غلبه رويکرد بخشي در برنامهريزيها ،روند توسعن کشور را دچار اي الل کدرده اسدت .امدروزه
انجام مطالعات آمايش د ر مطالعات برنامه ريدزي آمدوزش عدالي در حدوزی تهبده سدندهاي راهبدردي آموزشدي،
رويکرد ازربخشي است که بيباري از دانشگاهها و مراکز مع بر علمي دنبدا جهدت شدنايت حدظبف تر بدتهدا،
چالشها ،پ انيبلها و رحتهاي در دس رس در راس اي چشماندازنگاري و انجام مطالعات آيندهنگرانن يود از
آن بهره ميگبرند .در همبر راس ا ،با اتکا به ماموريت احلي دانشگاه ردوسي مشهد به عنوان يکي از دانشدگاه-
هاي بزرگ و برتر کشور در حوزی مطالعات منطقهاي و راملي و با توجه به نباز شديد مجموعههداي دانشدگاهي
تظت پوشش و حمايت اير دانشگاه ،ضرورت بازتعريف نقش «دانشگاه مهندسی علوم و فناوریهای نوین

گلبهار» مظرز تشخبص داده شد و از بهمر ماه  6931به دس ور جناب آراي دک ر مظمد کدا ي ،رياسدت مظ درم
دانشگاه ردوسي مشهد و دببر هبئت امناي اير دانشدگاه ،گدروه ويدژهاي بدا عودويت آرايدان دک در مظمدرضدا
آهنچبان (نماينده رياست دانشگاه و ريبس کارگروه)؛ دک ر حبد وسبان شدانديز (دببدر)؛ دک در حببدر رجبدي
مشهدي؛ دک ر مرتوي يادمي درح؛ دک ر امبر ملک زاده ميئولبت مطالعه به منظدور تددوير سدند راهبدردي بدا
هدف تغببر رويکرد و بازسازي ساي ار آکادمبک «دانشگاه مهندسي علوم و ناوريهاي نوير گلبهار» در رالدر
يک رح نوآورانه دانشگاهي را بر عهده گر ند .در کنار مراجعه به اسناد نظدام آمدوزش عدالي در بعدد ملدي و
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اسناد دانشگاه ردوسي مشهد ،اير کارگروه عالوه بر برگزاري جليات م عدد ،چشماندداز دانشدگاه و سباسدت-
هاي کالن «دانشگاه مهندسي علوم و ناوريهاي نوير گلبهار» را بر اساس رايزني و برگزاري جليات مشورتي
با مراجع تازبرگذار زير تدوير کرد:
 مديران مرتبط در وزارت علوم ،تظقبقات و ناوري؛
 رياست دانشگاه ردوسي مشهد؛

 روساي دانشگاههاي بزرگ کشور (دانشگاه ني-حر هاي و جامع علمي-کاربردي).
ن بجه کلي تغببر چشمانداز و ماموريت «دانشگاه مهندسي علوم و ناوريهاي ندوير گلبهدار» و بده تبدع آن تغببدر
عنوان آن بود که در اير سند ،معر ي شده است .در رح جديد نام دانشگاه به «مؤسسه آموزش عالی مهارت-

افزایی و اشتغالپذیری» با ماموريتهاي ياص تغببر يا ت که در سند کنوني اي صاراً «مؤسيه» نامبده يواهد
شد.
گزارش حاضر شامل  9بخش است .در بخش اول مباني نظري و تاريخچه مؤسيه ارايه شده است .در بخش
دوم مطالعات وضعبت جديد و وضعبت مطلوب«مؤسيه» مورد تجزيه و تظلبل ررار گر ه است و در بخش سوم
چشم انداز و ماموريت جديد پبشنهادي اير «مؤسيه» آموزش عالي معر ي شده است.
اير سند به منظور بازتعريف نقش و جايگاه «دانشگاه مهندسي علوم و ناوريهاي نوير گلبهار» به منزله يکي از
مؤسيات آموزش عالي تظت مديريت و نظارت دانشگاه ردوسي مشهد ،بر مظور هدفهاي اساسدي بدات تهبده
شده است و به عنوان سند راهبردي آن دانشگاه در اي بار دانشگاه ردوسي مشهد ررار گر ه است تا رايندد آن
را تا تصوير در هبئت امناي دانشگاه و ساير مراجع رسمي وزارت علوم ،تظقبقات و ناوري تکمبل نمايد.
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بخش نخست
مفاهیم ،تاریخچه و مرور اسناد

مقدمه
يکي از دغدغههاي نظامهاي آموزش عالي در دنبا و در ايران اش غال دانشآموي گان است .اش غالپدذيري بداتي داندش
آموي گان از دو منظر براي دانشگاهها اهمبت دارد )6 :ببانگر توانمندي دانشآموي گان بده عندوان مظصدول دانشدگاه در
حوزه آموزش و بريورداري آنها از مهارت هاي تزم براي برعهده گر ر کار اسدت کده بده نوبده يدود موجدر تظکدبم
ارتباط با جامعه از ريا پاسخگويي به تقاضاي کار رما است؛  )2شان و جايگاه دانشگاه و بده دور کلدي نظدام آمدوزش
عالي را در نظر جامعه و دانشجويان ارتقا يواهد داد .به همبر دلبل نظام آموزش عالي کشدور وتبهده دارد تدا بده راحدي
مدلي براي توسعه دانشگاهها و مؤسيات آموزش عالي بپردازد تدا از آن ريدا در راسد اي تدامبر ببشد ر ان ظدار جامعده و
تقاضاي کار رمايان از ريا راحي و اجدراي برنامدههداي مهدارت ا زايدي و ا دزايش سدطف اشد غالپدذيري دانشدجويان
حرکت کند.
مفـاهیم
اگرچه تعاريف م عددي در رابطه با اش غالپذيري دانشآموي گان دانشگاهي ،ويژگيها ،مهارتها و دانش مورد نباز
ارائه شده است اش غالپذيري را ميتوان به عنوان مجموعهاي از ويژگيهاي مهارتي ،دانشي و ردي دانيت که اح مال
اش غال و مو قبت رد دانشآموي ه را در شغل موردنظر ا زايش ميدهند .در تعاريف ديگري ،اش غالپذيري
دانشآموي گان به معناي راهم کردن پش ببانيهاي تزم دانشي ،مهارتي و شنايت از يود و مظبط کار براي مو قبت
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در مظبط کير و کار از سوي دانشگاهها و کار رمايان براي دانشجويان معر ي شده است .کار رمايان ان ظار دارند
دانش آموي گان عالوه بر تيلط بر دانش ني و تخصصي حوزه يود ،داراي بهي از مهارتها و ويژگيها نظبر
کار تبمي ،بررراري ارتباط موزر ،رهبري ،تهکر ان قادي ،حل مياله و مهارتهاي مديري ي باشند که از ريا اش غال-
پذيري مظقا ميشود.
اهمبت موضوع اش غالپذيري دانش آموي گان دانشگاهي سبر شده اير موضوع در رتبهبندي دانشدگاه نبدز مدورد توجده
ررار گبرد .سبي م رتبهبندي  QSيکي از هرستهايي که ساتنه در رابطه با رتبهبندي دانشگاههاي دنبا ارائه ميدهدد ،بده
موضوع اش غالپذيري دانشآموي گان اي صاص دارد .براساس اير رتبهبنددي ،مجموعده  5مولهده ،بده عندوان معبارهداي
احلي در رتبهبندي دانشگاهها در حوزه اش غالپذيري مورد اس هاده ررار ميگبرد:
حسن شهرت نزد کارفرمایان (با وزن  :)%93به منظو ارزيابي اير مولهه از کار رمايان در سراسر دنبا (ببش از
 93،333پاسخدهنده) دريواست ميشود ،دانشگاههايي که شايي هترير ،نوآورترير و ازرربخشترير دانشآموي گان را
ارائه ميکنند ،معر ي نمايند؛
خروجیهای انجمنهای دانشآموختگان (با وزن  :)%25به منظور ارزيابي اير مولهه از دانشآموي گان
(اعواي انجمرها) با مظوريت دورههاي کارشناسي در مورد توان دانشگاهها در ترببت نبروي انياني سوال ميشود؛
مشارکت هریک از دانشکدهها با کارفرمایان (با وزن  :)%25به منظور ارزيابي مولهه سوم ،از پايگاههاي دادهاي
نظبر اسکوپوس و الزوير براي شناسايي دانشگاههايي که تجارب پژوهشي مو ا با شرکتهاي ببرالمللي داش هاند،
اس هاده ميشود .همچنبر از گزارشهاي ارائه شده توسط دانشگاهها در رابطه با دورههاي کارآموزي و آشنايي
دانشجويان با مظبط کار نبز اس هاده ميشود؛
نرخ اشتغال دانشآموختگان (با وزن  :)%63به منظور ارزيابي مولهه چهارم ،نيبت دانشآموي گان دانشگاهي که
در احله  62ماه پس از اتجام تظصبل به حورت تمامورت يا پارهورت مشغول بکار شدهاند ،مظاسبه ميشود .الب ه
ا رادي که مجددا در يک دوره تظصبلي ديگر شرکت ميکنند ،از کل دانشآموي گان کير ميشوند .نهاي ا ام باز هر
دانشگاه با م وسط در آن کشور مقاييه ميشود؛
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ارتباطات کارفرمایان و دانشجویان (با وزن  :)%63به منظور ارزيابي مولهه آير ،تعداد کار رمايان با حوور عال
در دانشگاه (نظبر شرکت در نمايشگاههاي کار يا ساير برنامههاي معر ي کار رمايان) مظاسبه ميشود .الب ه اير معبار به
نيبت اندازه دانشگاه تعديل ميشود.6

تـاریخــچه
رشد ناگهاني م قاضبان ورود به دانشگاه در دهه  03و اس مرار آن تا دهه  03موجر توسعه مراکز آموزش عالي در
ننقاط مخ لف اس ان يراسان رضوي شد .در سهر اس اني هبئت دولت در سال  6901با ايجاد «دانشگاه حنعت و معدن»
در يراسان رضوي موا قت به عمل آمد و پبرو اير تصمبم مطالعات امکان سنجي حورت گر ت و مظل اير مؤسيه
آموزش عالي ،شهر جديد گلبهار تعببر شد.
پبرو پيگبريهاي مي مر مراجع اس ان و بر اساس مطالعات انجام شده در سهر اس اني هبئت دولت در سال  6933مقرر
شد که نام اير مؤسيه به «دانشگاه مهندسي علوم و ناوريهاي نوير گلبهار» تغببر يابد و در مهر ماه  6936رديف بودجه
مي قلي براي اير مرکز آموزش عالي در نظر گر ه شد.
به اتکاي مصوبه هبئت دولت ،شوراي گي رش آموزش عالي با ايجاد دو رش ه مهندسي حنايع و مهندسي کامپبوتر-نرم
ا زار در مقطع کارشناسي موا قت رطعي نمود و از بهمر  6933تا مهرماه  6939بدون اينکه ساير مصوبات مربو ه اجرا
شود ،اير دانشگاه اردام به پذيرش دانشجو نمود و در سال  6931رديف بودجه مي قلي به آن اي صاص يا ت.
گي رش مراکز آموزش عالي دول ي و غبردول ي از يک سو و کاهش موج م قاضبان ورود به دانشگاه از سوي ديگر
سبر شد که مراجع تصمبمگبرنده نظام آموزش عالي در سباستهاي گي رش کمي تجديد نظر نمايند و بر اير اساس
رح آمايش آموزش عالي در شوراي عالي انقالب رهنگي به تصوير رسبد .بهدنبال مصوبه شوراي عالي انقالب
رهنگي در سال  6935و با توجه به دس ور وزير ورت علوم مقرر شد با توجه به نبازهاي اس ان و ضرورت هاي آن،
ماموريت جديد اير مؤسيه بازتعريف شود.
بر اساس رح ساماندهي دانشگاههاي تازه تاسبس تظت پوشش وزارت علوم در مردادماه  ،6931انجام اير ماموريت به
عنوان دانشگاه معبر به دانشگاه ردوسي مشهد مظول شد.

 - 6برگر ه از گزارش دانشگاه حنع ي امبرکببر (گزارش اش غال پذيري دانش آموي گان دانشگاه)6930-
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برنامهها و اسناد فرادست در حوزۀ توسعه آموزش عالی
 -7سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق 7141
سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در ا ا  6131در سه بخش چشم انداز ،ويژگيهاي جامعه ايراندي و سباسدتهداي
کلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي ايران تدوير گرديده است .در اير سند  0ويژگي براي جامعه ايراندي در ا دا
چشم انداز در نظر گر ه شده است که بريي از ويژگيهاي مؤزر در تدوير سند راهبردي توسعه «مؤسيه» عبارت اسدت
از:
 .6توسعه يا ه ،م ناسر با مق وبات رهنگي ،جغرا بايي و تداريخي يدود ،و م کدي بدر احدول ايالردي و ارزشهداي
اسالمي ،ملي و انقالبي ،با تاکبد بر مردم ساتري ديني ،عدالت اج مداعي ،آزاديهداي مشدروع ،حهد کرامدت و
حقوق انيانها و بهره مند از امنبت اج ماعي و روايي
 .2بريوردار از دانش پبشر ه ،توانا در تولبد علم و ناوري ،م کي بر سهم برتر مندابع انيداني و سدرمايه اج مداعي در
تولبد ملي
 .9دست يا ر به جايگاه اول ار صادي ،علمي و ناوري در سطف منطقه ي آسباي جنوب غربي (شامل آسدباي مبانده،
رهقاز ،ياورمبانه وکشورهاي هميايه) با تاکبد بر جنبش نرما زاري تولبد علم ،رشد پرشد اب و ميد مر ار صدادي،
ارتقاي نيبي سطف درآمد سرانه و رسبدن به اش غال کامل
نقش «مؤسيه» در تظقا هدفهاي سه گانه بات مظرز است .در رابطه با هدف يک ،تاسبس«مؤسيه» با ار ودائات مظلدي
و منطقهاي پاسخ مي قبم و به نبازهاي ملي و ببر المللي پاسخ غبرمي قبم ميدهد؛ در هددف دو آمدوزش را بدا پدژوهش و
ناوري ميآمبزد و به تولبد دانش بومي شده در ترببت نبدروي کدار مداهر مديپدردازد و در هددف سده ميد قبماً در ميدبر
اش غالپذيري و مهارتا زايي دانشجويان و دانشآموي گان عمل ميکند.

 -2نقشه جامع علم و فناوری کشور
در اير سند بر اس قرار جامعه دانش بنبان و تعمبا و گي رش آموزشهاي عمومي و تخصصي تاکبد شده است بهگونهاي
که ا زايش سهم تولبد مظصوتت و يدمات مب ني بر دانش و ناوري به ببش از  53درحد تولبد نايالص ملي برسد .اير
يعني تولبد  133مبلبارد دتر کاتي دانش بنبان .اگر بر رض يک اس ارت آپ دانش بنبان ببر  6تا  63مبلبون دتر کات
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تولبد کند يعني  13333تا  133333شرکت دانش بنبان نباز داريم .در اير سند همچنبر به پرورش اس عدادهاي شغلي و
پديد آوردن آينده شغلي براي برآوردن نبازهاي جامعه ،پرورش اس عدادهاي علمي براي ورود به دوره تخصصي،
دستيابي به سطف دانش و مها رت نبروي کار کشور م ناسر با معبار جهاني و در جهت پاسخگويي به نبازهاي جامعه و
بازار کار دايلي و ببر المللي و ارتقاي سطف مطلوب تولبد علم در علوم انياني بر اساس مباني اسالم و نبازهاي بومي
تاکبد شده است.

 -9سندهای توسعه ملی
سند برنامه چهارم .مهمترير بندهاي مرتبط با سند راهبردي دانشگاه سباستهداي کلدي برنامده چهدارم توسدعه کشدور
عبارتند از:


تقويت وايل ايالري و ايمان ،روحبه ايثار و امبد به آينده
برنامهريزي براي بهبود ر ارهاي ردي و اج ماعي



تقويت وجدان کاري و انوباط اج ماعي و روحبه کار و اب کار ،کارآ ريني ،درس کاري و رناعدت و اه مدام بده



ارتقاي کبهبت تولبدد -رهند

سدازي بدراي اسد هاده از تولبددات دايلدي ،ا دزايش تولبدد و حدادرات کدات و

يدمات


سازماندهي و بيبج امکانات و تر بتهاي کشور در جهت ا زايش سهم کشور در تولبدات علمي جهان



احالح نظام آموزشي کشور ،براي تامبر منابع انياني مورد نباز در جهت تظقا اهداف چشم انداز.

سند برنامه پنجم .سند برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران در سده بخدش ،تهبده شدده اسدت .از مدوارد
مرتبط با توسعه «مؤسيه» در بخش دوم سند برنامه پنجم توسعه کشور مواد زيادي مانند (مدواد  60 ،60 ،61 ،65 ،0و )23
وجود دارد که در تدوير برنامه راهبردي «مؤسيه» مورد توجه ررار گر ت.
سند برنامه ششم .در بخش آموزش عالي سند برنامه ششم به  5هدف کالن اشاره شده است که با مظوريت
پاسخگويي به تقاضاي اج ماعي؛ کمک به توسعه ملي؛ ارتقاي توان اش غالپذيري دانشجويان و توسعه م وازن آموزش
عالي تعببر شده است .با برنامه ششم توسعه ،تولبد نايالص ملي کشور از  2335هزار مبلبارد ريال در سال  35بايي ي
به  9300هزار مبلبارد ريال در سال  6133برسد .بهعالوه حادرات غبر نه ي کات و يدمات از  12653مبلبون دتر در سال
 35بايي ي به  662093مبلبون دتر در سال  6133ا زايش يابد .با توجه به تازبر اش غال در توسعه ار صادي کشور ،نرخ
ببکاري از  6221درحد در سال  35بايي ي به  021درحد در سال  6133برسد .همچنبر م وسط رشد ساتنه اش غال در
بخش کشاورزي  923درحد و در بخش حنعت و ساي مان به ترتبر  921و  920درحد بايي ي باشد .همچنبر رتبه ايران
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در شايص ررابت پذيري ببر المللي در مبان کشورهاي منطقه به رتبه سوم ارتقا يابد و هر سال  %23از اير هدف مظقا
شود .همچنبر در شايص کير و کار هر سال  63رتبه ارتقاء يا ه و به کم ر از  03در پايان اجراي رانون برنامه برسد.
توجه به اير نک ه ضروري است که سهم وزارت علوم در آموزشهاي مهارتي تا پايان برنامه ششم توسعه  %93است که
اير درحد معادل آموزش ازربخش براي  622332333نهر است .به عالوه ايرکه تعداد اي راعات و ابداعات زبت شده در
مراجع ببر المللي بايي ي از  91عدد در سال  31به  53عدد در سال  6133برسد .درحد مظصوتت با ناوري م وسط به
بات از کل مظصوتت حنع ي بايي ي از  %93در سال  31به  %53در سال  6133و سهم مظصوتت با ناوري م وسط به
بات از تولبد نايالص ملي بايي ي از  %625در سال  31به  %5در سال  6133ارتقا يابد.

 -1شیوهنامه طرح ساماندهی و تقویت مؤسسات آموزش عالی در حال توسعه
پبرو ابالغ رح آمايش آموزش عالي ،دس ورالعمل رح ساماندهي و تقويت مؤسيات آموزش عالي در حال توسدعه در
سال  6931به تايبد وزارت علوم ،تظقبقات و ناوري رسبده است .اير شبوهنامه با هدف هما زايي ببر مراکز دانشدگاهي،
اس هاده بهبنه از منابع و تظقا پوشش تظصبلي جمعبت مظلدي بدر اسداس شدايصهداي تعبدبر شدده و کمدک بده توسدعه
هد مند اير مؤسيهها از ريا بهرهگبري از تر بتهاي موجود در دانشگاههاي توسعه يا ه ،تهبه شدده اسدت .اهدداف و
نکات مي خرج از اير شبوهنامه که ميتواند در تهبه برنامه راهبردي «مؤسيه» مورد اس هاده ررار گبرد ،به شرح زير است:
 .6تقويت نقش منطقهاي مؤسيههاي آموزش عالي
 .2هدايت برنامه مؤسيههاي آموزش عالي براي ايجاد رش ههاي م ناسر با نبازهاي مظلي و منطقهاي و تدامبر نبدروي
بازار کار منطقه
 .9اس هاده از تر بتهاي دانشگاه معبر در کمک و هدايت و برنامههاي مؤسيههاي آموزش عالي
 .1بهرهبرداري مطلوب از منابع در اي بار
هدفهاي چهارگانه بات در سند توسعه «مؤسيه» در نظر گر ه شد.

 -5سند آمایش آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران
سباستها و ضوابط اجرايي حاکم بر آمايش آموزش عالي کشور با هدف توزيع عادتنه منابع ،ايجاد رحتهداي برابدر،
توزيع ماموريت آموزش نبروي انياني م خصص مورد نباز ،اس هاده از مزيتهاي منطقهاي،کاهش تمرکز و جلوگبري از
تجمع امکانات ،مشارکت دانشگاهها در تصمبمگبري و موضوعات ملي و رااس اني ،نظام آموزش عالي کشدور را از نظدر
آمايش سرزمبني به  63کالن منطقه تقيبم ميکند .بر اساس اير تقيبمبندي «مؤسيه» در منطقه  3ررار ميگبرد .منطقده 3
شامل اس انهاي يراسان شمالي ،يراسان رضوي ،يراسان جنوبي و سمنان است که شامل دانشگاههاي ردوسدي مشدهد،
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ببرجند ،بجنورد ،سمنان ،حکبم سبزواري ،نبشابور ،ني و مهندسي نداوريهداي ندوير روچدان ،تربدت حبدريده ،دامغدان،
شاهرود ،گرميار ،مج مع آموزش عالي گناباد ،حنع ي ببرجند ،کوزر بجنورد ،بزرگمهر رائنات ،دانشگاه مهندسي علوم و
ناوريهاي نوير گلبهار ،دانشکده کشاورزي و دامپروري تربت جام ،کاشدمر ،دانشدکده کشداورزي شدبروان ،رزانگدان
سمنان (ويژه دي ران) ،دانشکده ني و مهندسي ( ناوريهاي نوير) سبزوار ،مج مع آموزش عالي اسهراير ،مديباشدد .در
مبان دانشگاهها و مؤسيات آموزش عالي عال در منطقه « ،3مؤسيه» مديتواندد بده عندوان يدک مرکدز دانشدگاهي داراي
سبک م هاوت در همراهي با برنامههاي رادس ي مورد نظر ررار بگبرد.

 -6سند دانشگاه اسالمی
بر اساس اير سند دو شايص مرتبط با توسعه و تعريف ماموريت جديد براي «مؤسيه» عبارت است از:
 .6ا زايش سهم کشور در ابداعات و اي راعات و اک شا ات علمي
 .2کاهش وابي گي کشور به ببگانه به ويژه در زمبنه علوم و حنايع و ر آوري

 -1سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد
در سند راهبردي دانشگاه ردوسي مشهد بر تشکبل رطرهاي مم از علمي و از آن ريدا ترببدت نبدروي انيداني م عهدد،
م خصص و کارآ رير تاکبد شده است .تاسبس «مؤسيه» به ور ميد قبم در ايدر راسد ا بده تظقدا چشدم اندداز دانشدگاه
ردوسي مشهد ياري يواهد رساند.
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بخش دوم
چرایی و هدف از استقرار «مؤسسه» در شهر جدید گلبهار

مکانیابی استقرار مؤسسه
درباره مکان احلي اس قرار «مؤسيه» ،به دلبل جايابي ربلي آن به تهصبلي که در ريمت «تاريخچه» بخش نخيدت سدند بده
آن اشاره شد مظل ترديد کمي وجود دارد .اس قرار در شهر جديد گلبهار ام بازاتي به همراه دارد که به ردوت يدود بداري
است .با وجود اير به دتيلي مانند  )6دس رسي آسانتر به شاهراههاي ارتبا ي زمبني شامل جادههداي ترانزيدت ،شداهراه-
هاي احلي و راهآهر از سمت جنوب و غرب جغرا بايي ،و وجود دومبر رودگاه ببرالمللي و پرتردد کشدور؛  )2وجدود
تجبهزات آزمايشگاهي ،وجود امکانات و واهاي کارگاهي ،زيرسختهاي مؤزر در اجراي برنامههاي مهارتا زايدي ،و
به منظور منعطف نگهداش ر ساي ار اجرايي برنامهها ،بخشي از عالبتها يا برنامههاي مرنبط بدا مهدارتا زايدي و اشد غال-
پذيري ميتواند در شهر مشهد و در دانشگاه ردوسي مشهد به اجرا درآيد.
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وضعیت کنونی جمعیت و آموزش عالی استان و شهرستان گلبهار
«مؤسيه» در شهر گلبهار مي قر يواهد شد که در احله  95کبلوم ري غرب شهر مشهد مرکز اس ان يراسان رضوي ررار
دارد .جمعبت علي اس ان نزديک به شش و نبم مبلبون نهر مي باشد که بعد از اس ان تهران ببش رير جمعبت را در يود
جاي داده است .پبشببني مي شود جمعبت شهر گلبهار در سال 6133به  213هزار نهر ا زايش يابد .رشد جمعب ي در
کشور در سالهاي ببر  6933تا  6935به ور م وسط  6/21است در حاليکه رشد جمعب ي در اس ان يراسان رضوي
در همبر سال ها  6/13بوده است.
تعداد دانشجويان کل کشور در سال  35ببش از  1مبلبون نهر و تعداد دانشجويان اس ان يراسان رضوي نزديک به 203
هزار نهر مي باشد .تعداد دانشجويان در هر حد هزار نهر در کشور به ور م وسط برابر  5523نهر مي باشد که اير آمار
در يراسان رضوي برابر  1211نهر مي باشد .از اير تعداد دانشجو  %5022در مقطع کارشناسي ،ارشد  ،%6020دک ري
تخصصي  ،%921دک ري حر ه اي  %229و کارداني  )%6029مشغول به تظصبل مي باشند .با آمار مرکز پژوهش و برنامه
ريزي وزارت علوم  960مرکز آموزش عالي دول ي در کشور وجود دارد که از اير تعداد 61مرکز اموزش عالي دول ي
در يراسان بزرگ و تعداد  63مرکز آموزشي دول ي در يراسان رضوي در حال عالبت مي باشند .همچنبر  52مرکز
آموزش عالي غبر دول ي در يراسان بزرگ که از اير تعداد  95مرکز در يراسان رضوي و  21مرکز در مشهد ررار
دارد.
تناسب وضع جغرافیایی گلبهار با هدف توسعه آموزش عالی
بر با مطالعه انجام شده بر روي مدل ار صادي شهر گلبهار  93درحد جمعبت شهر گلبهار مشغول به تظصبل است که
نشان مي دهد عال ساي ر «مؤسيه» در جهت يکي از اهداف احلي رح جامع شهر يعني ايجاد مرکزي ي به منظور ارائه
يدمات آموزشي عالي گام برداش ه است.

وضعیت موجود اشتغال استان و کشور
آهن

ببکاري کشور در سال  6931برابر  62/6و نرخ ببکاري در اس ان برابر  66/5بوده است .در مقباس جهاني نرخ

ببکاري در سال  2330براي ايران  6325درحد اعالم شده که اير ررم در سال  2330براي ترکبه  323گرجي ان 6929و
مصر  3درحد اعالم شده است .نرخ ببکاري اس ان در سال  35معادل  6922درحد بوده که از مبانگبر 6221درحدي آن
در کشور  320درحد باتتر بوده است.
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توزيع دانشاموي گان دانشگاهي ( 6025درحد) از توزيع عمومي ببکاري در جامعه ( 6220درحد) باتتر است .اير بدان
معنا است که دانشاموي گان دانشگاهي در مقاييه با ديگر ارشار جامعه شانس کم ري براي اش غال و شغل يابي دارند.

وضعیت موجود صنایع استان
ع اتن بخش يصوحي در اس ان يراسان رضوي در ول سال هاي گذش ه به دلبل رابلبت هاي بارز حنع ي و معدني
اردام به راه اندازي واحدهاي تولبدي در ببش از  23رش ه حنع ي نموده و اير اس ان را در زمره اس ان هاي عال و داراي
سهم از تولبدات حنع ي کشور نمودهاند .ببش از  35درحد بخش حنعت اس ان با سرمايه گذاري بخش يصوحي شکل
گر ه و جز حنايع کوچک و م وسط به شمار مي روند .مجموعا چند شهرک حنع ي در مجاورت شهر مشهد ررار دارند
که شامل  :شهرک حنع ي وس مشهد که شامل  353واحد بوده ،شهرک حنع ي ردوسي با ببش از  53واحد حعن ي،
شهرک ناوري حنايع غذايي و ببوتکنولوژي شمالشرق کشور با  53واحد و همچنبر شهرک حنع ي ناوريهاي برتر
مي باشد.
بعد از مشهد ،نبشابور و سبزوار ،شهرس ان چناران که بخش گلبهار از لظاظ تقيبمات کشوري زير مجموعه اير
شهرس ان مي باشد ببش رير واحد حنع ي را دارا است .ببش از  635واحد حنع ي عال در اير شهرک مشغول به عالبت
هي ند که از اير تعداد  22واحد لزي 13 ،واحد حنايع غذايي و  5واحد در حوزه سلولوزي 0 ،واحد نياجي 21 ،واحد
شبمبايي و  5واحد در حوزه کاني غبر لزي مي باشد.

وضعیت مطلوب مورد انتظار
ضرورت توجه به مهارت افزایی و اشتغال پذیری
همان ور که گه ه شد بر اساس آمار موزا نرخ ببکاري در کشور در سال  6931برابر  6226و در اس ان يراسان 6625
بوده است .همچنبر بر اساس ساي ار ار صادي اس ان و ارتباط درون بخشي ببر حنايع و نهاده هاي مورد نباز در ساير
عالبتهاي ار صادي ،مطابا با اسناد باتدس ي حنعت اس ان يراسان رضوي ،نرخ رشد هدف  0درحد کل ار صادي
اس ان تا ا ا  6131و  66/0درحدي ارزش ا زوده بخش حنعت و معدن بر اساس اسناد باتدس ي براي يراسان رضوي
پبش ببني شده است که از اير مبزان سهم بخش حنعت و معدن نيبت به بخش بازرگاني (عمده روشي و يرده
ردوشي) روندي ا زايشي يواهد بود.
بررسي توزيع ببکاري با توجه به تظصبالت ببانگر اير است که توزيع ببکاري دانشآموي گان دانشگاهي از توزيع
عمومي ببکاري در جامعه باتتر است .اير بدير معنا است که دانش آموي گان دانشگاهي در مقاييه با ديگر ارشار
جامعه شانس کم ري براي اش غال و شغل يابي دارند .توجه به اير نک ه ضروري است که اير توزيع در کشورهاي توسعه
يا ه برعکس ايران است.
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همچنبر ا العات در دس رس ببانگر وجود تعداد  95مرکز آموزش عالي غبر دول ي (که از اير تعداد 21مرکز در مشهد
ررار دارند)؛  63مرکز آموز عالي دول ي در يراسان رضوي؛ حدود 203هزار نهر دانشجو (در سال )35؛ و حدود
653هزار نهر دانشآموي ه ببکار (سال  )31در يراسان رضوي ميباشد .بررسي آمار مذکور و نبز اتالف هزينههاي
باتي آموزشي در دانشگاهها ناشي از عدم بهرهمندي کا ي از توان و اس عداد دانشجويان و عدم برگشت سرمايه به جامعه
و نبز اتالف هزينه ناشي از رار مغزها است که اهمبت توجه به ايجاد واي اش غال مناسر براي دانشآموي گان
دانشگاهي را نشان مي دهد.
بررسي وضعبت موجود کشور و تطببا آن با اسناد باتدس ي نشان ميدهد که عليرغم تالشهاي حورت گر ه،
تعدادي از شايصهاي مطرح شده در اسناد باتدس ي تظقا نبا هاند .مهمترير اير شايصها شايص اش غال،
شايصهاي ار صاد ،شايصهاي تولبد نايالص ملي و حادرات و نبز شايص وضعبت علم و ناوري ميباشد .اگرچه
آمار مربوط به اير شايصها مي قل ببان ميشوند ولي بهبود بعوي از اير شايصها ميتواند ساير شايصها را نبز
تظت تازبر ررار دهد که الب ه اير ازرات در اسناد باتدس ي مورد توجه ررار گر هاند .شاهد اير مدعا سند برنامه پنج ساله
ششم توسعه است که در آن سهم مظصوتت با ناوري م وسط به بات از تولبد نايالص ملي بايي ي از  %625در سال 31
به  %5در سال  6133برسد که ببانگر تازبر علم و ناوري بر شايص تولبد نايالص ملي است .با در نظر گر ر
توضبظات بات و با اس ناد به ماده ( )33رانون برنامه سوم توسعه ار صادي ،اج ماعي و رهنگي جمهوري اسالمي ،وزارت
علوم ،تظقبقات و ناوري ميباييت از ريا رشد شايصهاي علم و ناوري و نبز شايص اش غال در رسبدن به اهداف
ذکر شده در اسناد باتدس ي کمک نمايد .لذا اير وزارت ميتواند از ريا ايجاد مراکزي با مظوريت کارآ ريني،
توسعه شرکتهاي دانش بنبان و به روز رساني ا العات شاغلبر در حنعت ،ش اب دولت در رسبدن به شايصهاي
مطلوب را ا زايش دهد.
در مطالعات رشد ار صادي ،ناوري موتور رشد تلقي ميشود .ناوري ميتواند ماهبت تولبدات يک کشور را دگرگون
سازد و بهبودهاي اساسي در عرحه زندگي ار صادي و اج ماعي ايجاد نمايد .ناوري از يک سو رايندهاي تولبد را
م ظول ميسازد و از رف ديگر از ريا تازبر بر کاهش هزينه عوامل تولبد ،باعث بهبود در اس هاده از منابع ميشود.
عالوه بر اير ناوري از ريا ا زايش بهره وري نبروي کار باعث ا زايش کبهبت مظصوتت تولبدي و ا زايش سطف
تولبد ميشود .با عنايت به زمبنه هاي مناسر حنع ي و معدني ،وجود رطرهاي بزرگ تولبدي کشور همچون منا ا
ار صادي و حنع ي سريس ،ببنالود ،کاريانجات بزرگ تولبد يودرو وحنايع وابي ه ،معادن سنگان يواف ،الي زر
مهر و همچنبر حوور نبروهاي رهبخ ه علمي در سطوح مخ لف دانشگاهي و ارتباط هر چه ببش ر اير بخش و توسعه
بي ر نرم ا زاري وسخت ا زاري علوم و ناوري و از ر ي تولبد ببش از  %95از رطعات مورد نباز يودرو و کاريانجات
ماشبرسازي کشور در يراسان رضوي و با توجه به ايرکه اير اس ان در زمبنه حنايع غذايي در کشور اير اس ان رتبه
اول را دارد و داراي پ انيبلهاي راوان معدني وحنع ي وحنايع معدني و ديگر امکانات و توانمندي هاي بالقوه
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ميباشد .از اير رو اس ان يراسان رضوي نبازمند مرکز آموزش عالي با ترکبر تازهاي از تر بت ترکبر آموزش با
پژوهش و ناوري است تا ب واند از ريا به روز رساني ا العات شاغلبر در حنعت و ترببت نبروي کار م خصص نه تنها
در رشد ار صادي حنايع اس ان بلکه در ا زايش شايص اش غال در اس ان موزر وارع شود.
عالوه بر اير با توجه به مزيت ياص مجموعه شهري مشهد و نقش توريي ي و زيارتي آن و پبشببني ورود ساتنه حدود
 93مبلبون زائر و گردشگر تا سال  (6133رح جامع مشهد) به اير شهر و نزديکي آن با گلبهار به عنوان مکان جغرا بايي
اس قرار «مؤسيه» ،تر بت مناسبي در ايجاد اش غال و نبز واي توسعه و بهبود مهارتهاي مورد نباز بازار کار و جامعه
وجود دارد .از رف ديگر همجواري با کشورهاي ا غاني ان (با جمعبت حدود 91مبلبون نهر) و ترکمني ان (با جمعبت
حدود  5مبلبون نهر) ميتواند بازار مناسبي براي راحي و اجراي برنامههاي آموزشي با مظوريت مهارت ا زايي و اش غال
پذيري و به روز رساني ا العات شاغلبر در حنعت و ترببت نبروي کار م خصص باشد .در ادامه با توجه به مورعبت
عمومي حوزه راگبر رح «مؤسيه» و با توجه به موضوع آن سطف وسبعي از شهر گلبهار ،حوزه مجموعه شهري مشهد،
اس ان يراسان رضوي ،اس ان هاي همجوار و ح ي مرزهاي کشورهاي هميايه مجاور اس ان يراسان رضوي را دربر
ميگبرد.

امتیازات محلی ،منطقهای و ملی فعال ساختن «مؤسسه»
مهمترير دغدغن کشور در دوران تظريم «ميئلن ار صادي» است .عوامل موزر بر رشد ار صادي شامل منابع ببعي،
بهرهوري و نوآوري است .زيرسايتهاي نرم رشد ار صادي مب ني بر بهرهوري و نوآوري شامل زبات و پبشببنيپذيري
ار صادي ،ايجاد واي رراب ي و الزام شها بت در واي ار صادي است .بنابراير يواس ار ايهاي نقش ببش ر بهرهوري و
نوآوري در رشد ار صادي هي بم .براي رسبدن به اير هدف بايي ي توسعه ار صادي به سمت ار صاد دانشبنبان حرکت
کند .اير نوع ار صاد مي تواند با ايجاد نوآوري شامل تولبد يا عرضه يدمات يا مظصوتت مي قبم و نبز از ريا ارتقاي
بهرهوري شامل تزريا ناوريهاي يشر ه به حنايع با ناوري پايبر در ار صاد کشور تازبر گذار باشد .حمايت از
شرکتهاي دانش بنبان نه تنها به توسعه ار صاد دانش بنبان کمک ميکند ،بلکه منجر به هما زايي علم و زروت ،گي رش
اي راعات و نوآوريها ،کمک به تجاريسازي ن ايج پژوهش و نبز منجر به کاربردي کردن دانش ني ميشود .ولي در
حاليکه با شايصهاي سند  ،6131سهم شرکتهاي دانش بنبان در تولبد نايالص ملي بايي ي نزديک به  53درحد
باشد ،وضعبت موجود نشان ميدهد که در حال حاضر اير سهم نزديک به حهر است .سوال اير است که چطور ميتوان
سهم شرکتهاي دانش بنبان را در رشد شايصهاي ار صادي ا زايش داد؟ در نشيت “توسعه شرکتهاي دانشگاهي و
دانش بنبان يراسان رضوي” که در دانشگاه ردوسي مشهد برگزار شد ،عنوان شد که يراسان رضوي در حوزه
دانشبنبان اس ان چهارم کشور مظيوب ميشود .يراسان رضوي داراي پ انيبلها و تر بتهاي بيباري شامل
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دانشگاهها ،مراکز رشد 903 ،هزار دانشجو که  56نهر آنان را دانشجويان تظصبالت تکمبلي تشکبل ميدهند ،بوده که
اير نشان ميدهد ساتنه 65هزار پاياننامه و رساله دک ري در اير اس ان د اع ميشود ،بنابراير اکنون بايد اير اس ان داراي
 133شرکت دانشبنبان باشد ،اما م اسهانه اير آمار به  615شرکت ميرسد که به اير معنا است اير اس ان با تر بت احلي
يود احله دارد.
در اسناد رح جامع و مجموعه شهري مشهد آمده است که به لظاظ کن رل نرخ شهر نشبني اير شهر و کاهش از
جمعبت روزا زون آن در ول دورههاي مخ لف و نبز حهاتت از زمبرهاي کشاورزي و باغات پبرامون اير شهر ،لزوم
تعريف سکونت گاهي پبرامون آن در رالر ايجاد شهرهاي جديد همچون شهر جديد گلبهار الزامي است .بر اير اساس
با توجه به برآوردهاي انجام شده در مورد جمعبت ايران در سال  6133و برنامه توسعه ار صادي ،اج ماعي و رهنگي در
حال و آينده راهي جز اس هاده از تر بتهاي مجموعههاي شهري در شهرهاي جديد مشهد به عنوان مظل اس قرار حنايع
پبشرو ،موسيات مالي ،ارتبا ات پبشر ه ،يدمات پايه و آموزش عالي وجود ندارد .بر اير اساس شهر جديد گلبهار که
در  95کبلوم ري شمال غرب مشهد ررار دارد و براي شهري با جمعبت  233هزار نهر و رابل توسعه تا  133هزار نهر
برنامهريزي شده است  ،زمبنه و بي ر مناسبي براي ارايه يک الگوي سرآمد در آموزش مب ني بر برنامههاي روزآمد و در
رالر يک ساي ار چابک راهم ساي ه است .با توجه به مشکالت اس ان ،در حورت ان قال سرريز جمعب ي به شهر گلبهار
و اس قرار مراکز ارائه يدمات تخصصي و همچنبر ا اح رطار ببر شهري مشهد-گلبهار ،اير شهر تا سال  6131به
اهداف جمعب ي يود رسبده و در شهر مشهد شاهد کاهش جمعبت يواهبم بود .عوامل زيادي از جمله مظبط زييت،
زمبر ارزان ربمت جهت سکونت و وجود زيرسايت هاي مناسر شهري و همچنبر ايجاد مراکز ارائه يدمات تخصصي
آموزش عالي در شهر جديد گلبهار ،مي تواند زمبنه را براي عملباتي کردن اهداف شهر گلبهار آماده کند و همچنبر به
بات بردن سطف شايصهاي کبهبت زندگي درشهر جديدگلبهارکمک نمايد.
در مجموع بر اساس رح جامع مشهد ،اسناد بات دس ي کشور ،مطالعات شهري و منطقهاي و نبز با توجه به به ايرکه
مظور مشهد روچان به عنوان کريدور علم و ناوري اس ان در نظر گر ه شده است به عالوه ايرکه با توجه به ايرکه در
اير مظور ،پارک علم و ناوري اس ان و مجموعه هاي م عدد حنع ي در حال عالبت هي ند و همچنبر پ انيبل بات شهر
مشهد در جذب دانشجو و تعداد زياد ارغ ال ظصبل در سال ،وجود مرکزي با هدف مهارت ا زائي دانشجويان جهت
ورود به حنعت ،به روز رساني ا العات شاغلبر در حنعت و همچنبر حمايت و توجه به پايان نامه ها و رساله هاي
تظصبالت تکمبلي دانشجويان جهت عالبت در پارک هاي علم ناوري در رالر شرکت هاي دانش بنبان ،مورد نباز به
نظر مي رسد .همچنبر شهر گلبهار از منظر برنامه هاي کالن کشور که بر مظور شهر معبر مشهد و نبز شهر دانشگاهي با
ارائه يدمات تخصصي است ،مظبط مناسبي براي ايجاد اير مرکز مي باشد .همچنبر اير مرکز مي تواند نقشه حلقه
مهقوده ارغ ال ظصبالن م عدد دانشگاه هاي يراسان رضوي و حنايع موجود در اس ان را پر کرده و عالوه بر مهارت
ا زايي به کاهش نرخ ببکاري اس ان کمک شاياني کند .بر اير اساس ،ايجاد «مؤسيه» نه تنها توجبه دارد بلکه در راس اي
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ارتقاي شايصهاي ناوري اس ان و نقشه علمي کشور حرکت کرده و ميتواند ريم ي از کاس يهاي بازار نبروي
م خصص و کمبود جمعبت شهر را در ا ا چشمانداز پوشش دهد و باعث توسعه و ارتقاي شايصهاي جمعب ي،
کالبدي و ار صادي گردد.
عال ساي ر «مؤسيه» با هدف برآورده کردن ان ظارات م قابل کارجو و کار رما از اهمبت زيادي بريوردار است .يکي
از اهداف مهم اير مرکز ايجاد رآيند تطببا در بازار کار است .رآيند تطببا در بازار کار بيبار مهم است .يعني کارجو
يک سبد مهارتي دارد و کار رما نبز مهارتهاي شغلي مورد نظر يود را تقاضا ميکند .بعوي اورات اير سبدها با هم
هماهن

نميشود و بريي اورات که هماهن

ميشود ،پايدار نبيت .در اير شرايط ان ظارات م قابل کارجو و کار رما

برآورده نميشود و اير ا راد نميتوانند با هم يک تبم تشکبل بدهند .اگر رآيند تطببا احالح شود ميتوان تعداد
زيادي از ا راد را شاغل کرد .در وارع پديده ببکاري احطکاکي ،شرايطي است که نبازهاي کار رما با مهارتهاي
کارجو رابل تطببا و شناسايي نبيت .يعني نبروي کار با رابلبتهاي مورد نباز کار رما در جاي ديگري به دنبال رحت
شغلي است و نميتواند از رحت شغلي مناسر يويش مطلع شود.
يکي از وتبهههاي احلي «مؤسيه» راهم کردن يک سبد مهارتي مناسر براي کارجو با توجه به نبازهاي کار رما باشد.
به منظور تامبر سبد مهارتي تزم ،بايي ي در مرحله اول ا العات کاملي از زنجبره اش غال به دست آورد تا با بررسي اير
زنجبره براي هر رد و شناسايي حلقههاي مهقوده ،سبد مناسر آموزشي براي هر رد پبشنهاد شود .در اير راس ا ميتوان
زنجبره اش غال به حورتهاي زير تعريف نمود:
 .6ارايه ايده اولبه براي اش غال
 .2يودشناسي و پرورش اس عدادهاي ردي
 .9ارايه آموزشهاي تزم (شامل آموزش مهارتهاي تخصصي دانشگاهي ،آموزشهاي مهارتهاي عمومي،
آموزش مهارتهاي ني و حر هاي ،آموزش مهارتهاي ردي)
 .1گذراندن دورههاي تزم براي کارورزي
 .5اش غال
منظور از برنامههاي مهارتا زايي آموزشهاي مب ني بر کاربرد است که دانشجويان حبر تظصبل در کنار دروس نظري
يود رامي گبرند تا زمبنه اس هاده به ر و عملي تر از مهروضات راگر ه برايشان راهم گردد .اير گروه از مهارتها،
تخصصي نامبده ميشوند .عالوه بر اير مهارتهاي عمومي شامل مهارتهايي است که به دانشجويان و دانش
آموي گان کمک مي کند تا ب وانند در يک مظبط کار وارعي به عنوان ردي موزر و مهبد ميئولبت هاي مظوله شان را
سازماندهي و اجرا نمايند.
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مهارت های موردنیاز دانشجویان و فارغ التحصیالن
مهارتهای تخصصی دانشگاهی

مهارت های فنی و حرفه ای

مهارت های عمومی
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مهارت های فردی

بخش سوم

چشمانداز و مأموریت پیشنهادی

بر اساس م طالعه حورت پذير ه؛ انطباق با اسناد توسعه ملي بده ويدژه برنامده ششدم توسدعه و نقشده جدامع علدم و
ناوري کشور؛ رايزني با مراجع عالي وزارت علوم ،تظقبقات و ناوري؛ و بررسيهاي به عمل آمده در دانشگاه
ردوسي مشهد از نظر همراس ايي با سند راهبردي دانشگاه« ،مؤسيده آمدوزش عدالي مهدارتا زايدي و اشد غال-
پذيري» با هدف کمک به تظقا هدفهاي زير تشکبل و راهاندازي يواهد شد:

 -7معرفی و ارایه سبک جدیدی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به نظام آموزش عالی کشـور
بر بنیان مبانی و اصول دانشگاههای نسل سوم

دانشگاه مدرن از بدو پبدايش ،سه نيل مخ لف را تجربه کرده است .دانشگاههاي مدرن نيدل اول کده بده دور
معمول بر آموزش و عالبتهاي م کي بر تدريس اس وار بود؛ دانشگاههاي نيل دوم که تکبه يود را بر پژوهش
و ارايه ن ايج آن بدون توجه به نباز جامعه ررار داده بودند؛ و دانشگاههاي نيل سوم که با هددف پاسدخگويي بده
نبازهاي اج ماعي و ار صادي بر کارآ ريني به منظور حل ميايل جامعه با رويکرد علمي و نظام يا ه در تعامل با
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مظبط پبراموني تشکبل شدهاند .در دانشگاه نيل سوم ،مظور و ماموريت کانوني دانشگاه آموزش دانشجويان به
نظوي است که ب وانند با توسعه مهارتهاي مورد نباز دانشجويان براي زندگي و براي کار ،رحتهاي گي رش
پبوند با جامعه و ر ع نباز بازار کار به نبروي آمادهتر براي ورود و يدمات رساني بده سدازمانهدا و شدرکتهداي
حنع ي ،کشاورزي ،يدماتي و تجاري را راهم کنند.
 -2معرفی و ارایه الگوی بدیع پیوند آموزش با پژوهش-فناوری به منظور تربیـت نسـل جدیـدی از
دانشآموختگان

دانشگاهها به عنوان م ولي احلي آموزش و ترببت نبروي انياني م خصص و توانمند در جهان شناي ه ميشوند و
پبوند آن ها با حنعت ،جامعه و بازار کار از کلبديترير مظرکهاي توسعه در جوامع است .راحدي و تاسدبس
دانشگاهي که با ترببت سرمايههاي انياني نوآور و کارآ رير ب واند از ايجاد و توسعه ايدههاي جديدد و يدالق،
امکان تبديل دانش به مظصول و يدمات و تولبد و تجاريسازي آن حمايت کند و از ريا ارايه آموزشهداي
مورد نباز حر هاي و شغلي در کنار آموزشهاي نظري همزمان با تظصبل يا پس از آن ،نيل جديدي از داندش-
آموي گان دانشگاهي را ترببت نمايد که در دانشگاههاي داراي ماموريت و روش م عارف دست يدا ني نبيدت
يکي از اهداف احلي «مؤسيه آموزش عالي مهارتا زايي و اش غالپذيري» است.
 -9همراهی با دانشگاه فردوسی مشهد در تحقق چشمانداز و مأموریتهای خاص

«پاسخگويي به نبازهاي جامعه» و «ترببت نبروي انياني يالق ،م خصص و کارآ رير» از مجموعه ماموريتهاي
تعريف شده دانشگاه ردوسي مشهد است که در کنار اجراي برنامههاي م عارف دانشگاه ،بدا تکبده بدر اسد عداد
ويژه تعريف شده براي «مؤسيه آموزش عالي مهارتا زايي و اش غالپدذيري» تظقدا مدييابدد .انعطدافپدذيري
باتي «مؤسيه» و ساي ار پوياي آن امکان پاسخگويي به نبازهاي جامعه را در زمان کوتاهتدر و از ريدا برنامده-
هاي روزآمد به منظور ارتقاي سطف دانش ني و مهارتي دانشجويان و يا تکمبل آن در دانشآموي گان دانشگاه
را راهم ميسازد.
 -1کمک به رفع نیازهای محلی ،منطقهای ،ملی و بینالمللی
«مؤسيه آموزش عالي مهارتا زايي و اش غالپذيري» يک نهاد دانشدگاهي داراي کاربردهداي وسدبع بده عندوان
واسط دانشگاه ردوسي مشهد با سطوح مخ لف جامعه با تاکبد بر توسعه و تعمبا ارتباط با واي کير و کدار
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و مش ريان م نوع از بخشهاي دول ي و يصوحي است .حوزههاي تخصصي ورود به اير شبکه گيد رده شدامل
تمام شايههاي علوم (علوم انياني ،علوم پايه ،کشاورزي ،مهندسي ،دامپزشدکي ،هندر و معمداري) بدا مظوريدت
کاربردي کردن علم است .دامنه ازر «مؤسيه» مظلي ،منطقهاي ،ملي و ببرالمللي ميباشد.

چشمانداز ده ساله (« )7931-7141مؤسسه آموزش عالی مهارتافزایی و اشتغالپذیری»
«مؤسيه آموزش عالي مهارتا زايي و اش غالپذيري» به عنوان مرکز آموزش عالي م مدايز در منطقده ،کشدور و
مطرح در غرب آسبا در زمبنه هدايت دانشجويان و دانش آموي گان دانشگاهي بده بدازار کدار ،ارتقدا مهدارت و
بروزرساني ا العات ني شاغلبر در حنايع و حِرَف است .دامنه ازر و شمول «مؤسيه» مظدود بده دانشدجويان و
دانش آموي گان دانشگاه ردوسي مشهد نخواهد بود ،بلکه کلبه دانشدجويان و داندشآموي گدان دانشدگاههدا و
مؤسيات آموزش عالي اس ان يراسان رضوي در زيرنظامهاي دول ي و غبر دول ي را در بر ميگبرد .ان ظار مدي-
رود که در مرحله بعد ،پوشش جمعب ي «مؤسيه» منطقه و کشور را نبز شامل شود.

ماموریت «مؤسسه آموزش عالی مهارتافزایی و اشتغالپذیر
«مؤسيه آموزش عالي مهارتا زايي و اش غالپذيري» به عندوان مرکدزي کده تدا رسدبدن بده بلدوغ کامدل تظدت
مديريت دانشگاه ردوسي مشهد که از رطرهاي مم از علمي است ،تالش يواهد نمود که بدا ال دزام بده اجدراي
نقشه جامع علم و ناوري جمهوري اسالمي ايران و با اتکا به سرمايههداي انيداني و اج مداعي رهبخ ده ،وجدود
حنايع مخ لف در يراسان بزرگ ،ضمر رعايت ايالق به ارتقاي مهارت و بروزرساني ا العات ني و مديري ي
شاغلبر حنايع و ساير حِرَف ،دانشجويان و دانشآموي گان براي پاسخگويي به نبداز جامعده و بدازار کدار ،ارائده
يدمات مشاورهاي ،آموزشي و يلا زروت مب ني بر دانش بدا بهدرهوري و کبهبدت بدات اه مدام ورزد .ماموريدت
احلي «مؤسيه» شناسايي و هدايت ايدههاي کارآ رينانه و ش ابدهي رايند ايده بده مظصدول در سدطف ملدي بدا
اولويت پوشش نبازهاي منطقهاي ميباشد.
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سیاستهای کالن «مؤسسه آموزش عالی مهارتافزایی و اشتغالپذیری»

 -6ش ابدهي تبديل ايده به مظصول با تشويا و هدايت حاحبان ايده به ايذ تايبديده علمدي ،زبدت پ ندت و عقدد
ررارداد با سرمايهگذاران
 -2ا زايش مهارت دانشجويان و دانشآموي گان براي جذب شدن در بازار کار
 -9ارتقا و بهروز رساني ا العات ني و مديري ي شاغلبر در حنعت و ساير حر هها
 -1توجه به نبازهاي آموزشي حنعت و ساير حرف شامل دورههاي شرده و دورههاي در چدارچوب دورههداي
آموزشي مصوب وزارت م بوع در مقا ع مخ لف
 -5توجه به بهرهوري و چابک سازي ساي ار دانشگاهي با اس هاده حداکثري از سامانههاي نرما زاري
 -1توسعه جنبههاي کاربردي تظصبل دانشجويان و دانشآموي گان گروههاي مخ لدف تظصدبلي بدا تاکبدد بدر
گروه علوم انياني
 -0توجه به نبازهاي ناوري کشور با اولويت يراسان بزرگ و برنامهريزي براي هدايت مهارتپذيران
 -0مرجعبت تعببر مبزان انطباق مظصوتت با اس انداردهاي ملي و جهاني
 -3توجه به اسناد باتدس ي و نبازهاي کشور در هدايت تظقبقات مظققبر ،رسالهها ،پايان نامههدا و پدروژههداي
دانشجويان دانشگاهها و مؤسيات آموزش عالي اس ان و منطقه
به منظور حصول ا مبنان از همراس ايي برنامهها و اردامات «مؤسيه» با سباستهداي تعبدبر شدده ،شدايصهداي
ارزيابي سباستها تدوير شده است که پبوست شماره  6اير سند است.
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کارگروه مطالعات آمایش آموزش عالی دانشگاه فردوسی مشهد

پیوست شماره 7
سیاستهای کالن «مؤسسه آموزش عالی مهارتافزایی و اشتغالپذیری»

جدول انطباق سیاستها با ماموریت
و شاخصهای ارزشیابی سیاستها
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جدول انطباق سیاستها با ماموریت
ردیف

ماموریت منطبق

6

ش ابدهي

2

ارتقا مهارت

9

يدمات مشاورهاي

1

يدمات آموزشي

5

يلا زروت

1

حداکثر بهرهوري

0

شناسائي و هدايت

0

پاسخگوئي به کبهبت

3

شناسائي و هدايت

63

هدايت دانشجويان و دانش آموي گان علوم انياني به بازار کار

شاخصها
در اير بخش شايص مربوط به هر سباست کالن معر ي ميشود:
شايصهاي سباست يک
محصوالت تولید شده از ایدههای مطرح شده
تعداد مرجعه کنندگان به بخش شتاب دهنده

تعداد اختراع ثبت علمی شده
تعداد مرجعه کنندگان به بخش شتاب دهنده
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تعداد پتنت ثبت شده
تعداد مراجعه کنندگان به بخش شتاب دهنده

شاخص سیاست دو
تعداد شاغل شده در مشاغل مرتبط با دوره
تعداد شرکت کنندگان در دوره

شاخص سیاست سه
افزایش میانگین گردش مالی بعد از دوره ارتقا
میانگین گردش مالی شرکتهای مراجعه کننده

شاخصهای سیاست چهار
تعداد افراد راضی از اثرگذاری دوره
تعداد شرکت کنندگان در دوره

شاغلین بعد از اتمام دوره مقدس سربازی
تعداد دانش آموختگان

راه یافتگان به مقاطع باالتر

تعداد دانش آموختگان

شاخص سیاست پنج
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تعداد استقرار یافتگان
تعداد متقاضیان استقرار

شاخص سیاست شش
تعداد کارکنان موجود
تعداد کارکنان مورد نیاز

تعداد گواهی تعالی جدید
تعداد گزارشهای تعالی موجود

فرایند
ساختار

شاخص سیاست هفت
تعداد برنامه هدایت مهارتپذیران
تعداد فناوریهای مورد نیاز

تعداد عارضههای حل شده
تعداد کل عارضههای شناسائی شده

شاخص سیاست هشت
تعداد پاسخ موثر
تعداد کل مراجعات

شاخص سیاست نه
تعداد رساله ،پایان نامه وپروژه در راستای نیازهای فناوری
تعداد کل رساله ،پایان نامه وپروژه
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شاخص سیاست ده
تعداد رشتههای کاربردی
کل رشته گرایشهای علوم انسانی
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