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 تقدیر و تشکر

 

 الزم است تا از تالش همکارانم در تهیه این گزارش خصوصاً در بخش مدل کردن شاخص ها؛ تشکر و قدردانی نمایم.

 آقای مهندس علیرضا امیرحاجلو -1

 آقای غالمرضا عباسی -2

 آقای مهدی لبافی -3

 خانم لیال شورین -4

 خانم عاطفه مرکبی -5

 آقای دکتر هنرور -6

 آقای دکتر رزاقی -7

 آقای احمد داودزاده -8

 

 مهران میرشمس

 و دانشجویی معاون فرهنگی

07/03/1396 
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 مقدمه:     

معرفی و ارزیابی فعالیت های صورت گرفته در حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال این گزارش با هدف        

 بخش و جمع بندی و نتیجه گیری است. 4تهیه و تدوین شده و شامل  1395

 به تفکیک مدیریت های حوزه معرفی شده انددر بخش اول لیست اقدامات انجام شده و نتایج بدست آمده بر اساس اهداف طرح راهبردی دانشگاه و 

و در دنباله آن آماری از جلسات برگزار شده مرتبط با فعالیت های حوزه آورده شده است. بخش دوم اختصاص به معرفی شاخص های عملکردی و 

، 95و  94عملکرد هر قسمت در دو سال ظرفیتی حوزه دانشجویی به تفکیک اداره ها و مدیریت های موجود دارد. این شاخص ها به منظور ارزیابی 

و  یاستخراج، محاسبه و معرفی شده اند. این مهم برای اولین بار و به همت و کوشش مدیران و کارمندان حوزه دانشجویی در طی یک فرآیند طوالن

د امکان ارزیابی کمی فعالیت ها و با پشت سر گذاردن تصحیحات و بازنگری های متعدد تهیه و نهایی شده است. هدف از ارایه این مدل، ایجا

 استفاده در برنامه ریزی هدفمند آینده، جهت ارتقاء کیفیت بوده است.

ارایه شده است. در این جدول هزینه کرد به تفکیک مورد هزینه و  95و  94، 93بخش سوم جدول هزینه کرد بودجه حوزه دانشجویی در سه سال 

سال های متوالی آورده شده است. در دنباله این بخش جدول آمار درآمد های حوزه در سال و جدول تراز در صد از کل و به صورت مقایسه ای بین 

 آورده شده اند. 95مالی حوزه در سال 

 در جمع بندی و نتیجه گیری به اختصار نتایج راهبردی گزارش ارایه شده اند. 
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 95سال  معاونت فرهنگی و دانشجوییعملکرد  : فعالیت های1جدول 

 نتایج اقدامات اهداف ردیف

1 

تقویت زیر ساخت ها و توسعه 

 فعالیت های اداره تربیت بدنی

 
)بر اساس اهداف کیفی محور پنجم طرح  

 راهبردی(
 

 زیر سازی، تسطیح، جدول بندی و شیب بندی زمین ورزشی پردیس برق و کامپیوتر -1-1

 محافظ های اطراف سالن ورزشی پردیس علومتعمیر و تعویض  -1-2

ساخت و نصب نیمکت ذخیره و سایبان برای زمین چمن مصنوعی پردیس شهید  -1-3
 رضایی نژاد

 خرید تجهیزات ورزشی -1-4

 برنامه ریزی و اعزام ورزشکاران در قالب تیم های انفرادی و گروهی -1-5

 تشویق ورزشکاران مدال آور -1-6

اخت و راه اندازی مجتمع فرهنگی ورزشی پیگیری، تدوین و تصویب برنامه اجرایی س -1-7
 پردیس هوافضا )شهید رضایی نژاد(

 250افزایش سرانه فضای ورزشی روباز به میزان  -
 متر مربع

 95مدال قهرمانی در سال  4کسب  -

 ارتقاء وضعیت تجهیزات و ایمنی اماکن ورزشی -

 ایجاد انگیزه مضاعف در ورزشکاران -

 تکمیل تر شدن امکانات در پردیس ها -

2 

تقویت و توسعه خدمات رفاهی از 

 طریق فعال سازی بخش خصوصی

 
 

)بر اساس اهداف کمی محور سوم و 
 طرح راهبردی( اهداف کیفی محور پنجم

 

ساخت و واگذاری و راه اندازی بوفه آزاد دانشجویی و منفک سازی سالن توزیع و    -1-1
 پخت غذا از قسمت رستوران و بوفه دانشجویی پردیس برق و کامپیوتر

 خوابگاه ها به بخش خصوصی IT و تقویت و توسعه شبکه اینترنت و  % 100واگذاری  -1-2

 امور حمل و نقل دانشجویان بین پردیس ها به بخش خصوصی % 100واگذاری  -1-3

ایجاد تغییرات فیزیکی با انجام عملیات عمرانی در سلف سرویس پردیس عمران و  -1-4
 بخش خصوصینقشه برداری و واگذاری امور تغذیه این پردیس به 

 امور نگهداری و سرویس تاسیساتی خوابگاه ها به بخش خصوصی % 100واگذاری  -1-5

 راه اندازی خوابگاه خودگردان پسران با همکاری بخش خصوصی  -1-6

 راه اندازی خوابگاه خودگردان ویژه دختران دانشگاه -1-7

 توسعه و افزایش زیر بنای فضای خوابگاهی متاهلین  -1-8

 ی متحرک تاشوتجهیز خوابگاه دانش با تخت ها -1-9

 ساماندهی و اجرایی نمودن نرم افزار رفاهی و طرح کارت دانشجویی -1-10

 

افزایش مساحت اماکن خدمات تغذیه ای )بوفه(  -
 متر مربع  50به میزان 

کیفیت بخشی به اماکن خدمات تغذیه ای و تولیدات  -
 در جهت افزایش رضایت مندی دانشجویان

 برثانیهمگابیت  80افزایش پهنای باند به میزان  -

افزایش ظرفیت خوابگاه های خودگردان دانشگاه به  -
 نفر )در بخش دختران( 100میزان 

 رشد ظرفیت )خوابگاه متاهلین( % 50 -

افزایش ظرفیت خوابگاهی پسران دانشگاه به میزان  -
 نفر 100
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 95سال  معاونت فرهنگی و دانشجوییعملکرد  : فعالیت های1جدول 

 نتایج اقدامات اهداف ردیف

3 

 

توسعه و تقویت مرکز مشاوره، 

بهداشتی، درمانی و سالمت 

 دانشجویان

 
 

)بر اساس اهداف کیفی محور سوم طرح 
 راهبردی(

 اجرای طرح همیاران مشاور ویژه دانشجویان خوابگاهی -1-1

 )تمامی مقاطع تحصیلی( 95اجای طرح پایش سالمت جسم ویژه دانشجویان  -1-2

 )تمامی مقاطع تحصیلی( 95دانشجویان اجرای طرح پایش سالمت روان ویژه  -1-3

 95اجرای طرح غربالگری رفتارهای خود آسیب رسان ویژه نو ورودان  -1-4

 اجرای طرح غربالگری رفتارهای خود آسیب رسان ویژه کلیه دانشجویان خوابگاهی -1-5

 برگزاری کارگاه های آموزشی -1-6

 برنامه ریزی و پیگیری و برگزاری درس مهارت های زندگی -1-7

 ر خوابگاه هااستقرار پزشک د -1-8

 راه اندازی اتاق مشاوره در خوابگاه ها -1-9

 بازدید های دوره ای از اماکن، رستوران ها، خوابگاه ها و فضاهای ورزشی -1-10

 نظافتی و نصب  در اماکن تحت مدیریت –تدوین آیین نامه بهداشتی  -1-11

 95تهیه و توزیع بسته های بهداشتی ویژه ورودی های  -1-12

نواده دانشجویان دارای ریسک باال در رفتار های خود ارتباط هر چه بیشتر و موثر تر خا -1-13
 آسیب رسان با دانشگاه

 کنترل بهتر دانشجویان دارای عالئم خود آسیب رسان توسط مرکز مشاوره -1-14

 راه اندازی مشاوره بر خط -1-15

 تهیه و تدوین جزوات، نشریات و کتاب های آموزشی مرتبط -1-16

 اجرای طرح مبارزه با اعتیاد و سیگار -1-17

جه رفتارهای  خود آسیب رسان کاهش قابل تو -
 در سطح دانشگاه

 ارتقاء سطح بهداشتی دانشجویان خوابگاهی -

افزایش سطح رضایت دانشجویان در زمینه های  -
 بهداشتی و مشاوره ای خصوصاً در خوابگاه ها

کاهش قابل تامل موارد غیبت در امتحانات به  -
 علت های پزشکی و درمانی
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 95سال  معاونت فرهنگی و دانشجوییعملکرد  : فعالیت های1جدول 

 نتایج اقدامات اهداف ردیف

4 

مساعدت، تقویت و توسعه     

 فعالیت های دانشجویی

 
)بر اساس اهداف کیفی محور چهارم طرح 

راهبردی و آیین نامه انتخابات شورای صنفی 
 ابالغی از وزارت عتف(

 صنفی:برنامه ریزی، مدیریت و اجرای انتخابات شورای  -4-1

 دریافت، مطالعه و ابالغ آیین نامه و شیوه نامه اجرایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان -4-1-1

صدور احکام مسئولین و اعضای کمیته های اجرایی و نظارت بر انتخابات شورای صنفی  -4-1-2
 دانشجویان

 تدارک و تهیه ملزومات برگزاری مراحل انتخابات مذکور -4-1-3

 ای رفع نقایص موجود در روند برگزاری انتخاباتبرگزاری جلسات کمیته نظارت در راست -4-1-4

مشارکت در تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی  -4-2

 )انضباطی، کمیسیون موارد خاص استانی(

 مورد 3بازبینی و رفع نقص آیین نامه ها       -4-2-1

 مورد 2بررسی دستورالعمل اجرایی              -4-2-2

 مورد 1       بازخوانی و اصالح شیوه نامه     -4-2-3

 

تهیه و تدوین برنامه ثبت نام ورودی های جدید با همکاری معاونت  -4-3

 آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 برگزاری جلسات و نشست های صمیمی با دانشجویان -4-4

 راه اندازی کانال های اطالع رسانی و تقویت سایت معاونت دانشجویی -4-5

برنامه و حمایتی،  برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای فعالیت های فوق -4-6

گلگشت ها، مسابقات ورزشی سطح خوابگاه ها، هفته خوابگاه ها، هفته 

 سالمت، خوابگاه نمونه بهداشتی و اتاق نمونه بهداشتی

 

 

 راه اندازی شورای صنفی دانشجویان -1

تقویت روح همکاری و مشارکت در بین  -2
 دانشجویان

اجرایی شدن آیین نامه و دستورالعملها  -3
 در سطح وزارت
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 95سال  معاونت فرهنگی و دانشجوییعملکرد  : فعالیت های1جدول 

 نتایج اقدامات اهداف ردیف

5 

تقویت و تحکیم جایگاه دانشگاه در 

 بین دانشگاه های هم تراز

 
 )بر اساس محور هفتم طرح راهبردی(

توسعه تعامالت دانشگاهی از طریق مشارکت فعال تیمی در اتحادیه دانشگاه های برتر  -5-1
 کشور

 تعامل مثبت و سازنده با صندوق رفاه دانشجویان -5-2

حمایت از فعالیت ها و برنامه های مرکز مشاوره و بهداشت و اداره کل تربیت بدنی  -5-3
 وزارت متبوع و مشارکت فعال در برنامه های مذکور 

شرکت در طرح ارزیابی دانشگاه ها با انعکاس آمار و ارقام درخواستی و موفقیت در  -5-4
 هابرخی شاخص 

 

دریافت لوح تقدیر از طرف معاون وزیر و  -
 رئیس سازمان امور دانشجویان 

دریافت حمایت های ویژه از طرف دفتر  -
مرکزی مشاوره سازمان امور دانشجویان و 

 ستاد مبارزه با مواد مخدر

تثبیت موقیعت دانشگاه در بین دانشگاه های  -
 برتر کشور

سال متوالی  2کسب رتبه فعال در طی  -
 مرکز مشاوره دانشگاهتوسط 

 

6 

درآمد زایی از طریق کاهش هزینه ها 

 و جذب  کمک های مالی

 
 

)بر اساس جدول درآمدهای تکلیفی اداره کل 
طرح و برنامه و اهداف کمی محور ششم 

 طرح راهبردی(

 تقویت زیر ساخت های موجود و ایجاد امکان بهره برداری بهینه جهت درآمد زایی -6-1

 اخذ اجاره بهای خوابگاه هادرآمد زایی از محل  -6-2

 درآمد زایی از محل اجاره سالن ها و مجموعه های ورزشی -6-3

 جلب حمایت های سازمان امور دانشجویان از طریق صندوق رفاه دانشجویان -6-4

مشارکت دادن دانشکده ها / پردیس ها در پروژه های در دست اقدام )سهم مشارکت  -6-5
 از محل درآمد های اختصاصی(

ذا به صورت تعادلی ویژه همکاران و اعضای هیات علمی و مشخص نمودن نرخ غ -6-6
 صدور کارت مربوطه در راستای اجرای اتوماسیون امور تغذیه

ارایه خدمات رفاهی با جذب همکاری بخش خصوصی )بوفه آزاد، ماشین لباس شویی  -6-7
 پولی، اجاره سلف و سایر خدمات( 

 

جدول  3تا  1تحقق کامل مجموع ریالی بند های  
 (ریال 19.000.000.000)های تکلیفی  درآمد 
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 معاونت فرهنگی و دانشجویی

 95جلسات برگزار شده در سال  آمار :2جدول

 تعداد جلسات عنوان جلسه
 16 سرپرستان و مدیران حوزه معاونت

 6 کمیته تخفیف اجاره بهای خوابگاه ها

  6 96-97کارگروه پذیرش و ثبت نام سال 

 4 امور تغذیه

 5 امور خوابگاه ها 

 1 نشست صمیمی با دانشجویان

 12 بازرسی و بازدید)سلف، خوابگاه، بومهن(

 2 ورزش و تربیت بدنی

  7 تقدیر، تشکر و تجلیل

 5 منطقه، برتر، کشوری(گردهمایی معاونین دانشجویی)

 2 صندوق رفاه دانشجویان

 3 مرکز مشاوره

  2 بازدید دوره ای بهداشت و سالمت

 IT 6جلسات نرم افزار و 

 HSE 2جلسات 

 26 کمیسیون موارد خاص

 6 تجدید نظر( –کمیته انضباطی)بدوی 
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 دومبخش 
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 95و  94، 93مقایسه هزینه کرد بودجه حوزه معاونت دانشجویی در سال های  :3 جدول

 

 مورد هزینه ردیف
 1393هزینه کرد سال 

 )درصد از کل()ریال(

 1394هزینه کرد سال 

 )درصد از کل()ریال(

 1395هزینه کرد سال * 

 )درصد از کل()ریال(
اختالف درصد هزینه کرد 

 1394و1393سال 

اختالف درصد هزینه کرد 

 1395و1394سال 
 توضیحات

 جاری 1
1.675.396.544 2.517.628.580 2.039.405.085 

50.27% + 18.99- % 
 هزینه های  کل حوزه

 % 5.57 % 5.15 % 4.01 غیراز خوابگاهها 

 خوابگاهها جاری 2
5.097.153.922 7.238.723.478 4.046.307.030 

 فقط خوابگاهها % -44.1 + 42.01%
12.21 % 14.82 % 11.06 % 

 مواد غذایی 3
25.670.199.434 24.116.289.358 18.255.660.102 

 رستورانها % -24.3 % -6.44
61.47 % 49.37 % 49.91 % 

 تجهیزات 4
3.771.143.667 6.622.552.500 5.732.925.603 

 کل حوزه  % -13.43 + 75.61%
9.03 % 13.56 % 15.67 % 

 قبوض 5
3.766.810.000 5.263.916.000 3.862.795.000 

 کل حوزه % -26.61 + 39.74%
9.02 % 10.78 % 10.56 % 

 حمل و نقل 6
601.804.463 525.940.868 484.211.096 

 کل حوزه % -7.94 % -12.6
1.44 % 1.08 % 1.32 % 

 تربیت بدنی 7
904.800.020 2.096.082.895 1.654.606.730 

 فقط تربیت بدنی % -21.06 + 131.66%
2.17 % 4.29 % 4.52 % 

8 
 مرکز مشاوره و مرکز

 بهداشت

273.491.950 464.622.560 496.607.400 
6989% + 6.88+ % 

کل بودجه این بخش آورده 
خود مرکز مشاوره و بهداشت 

 % 1.39 % 0.95 % 0.65 است

 
 
 

 

 جمع کل
41.760.800.000 48.845.756.239 36.572.518.046 

%16.96 25.12- %  

100 % 100 % 100 % 

    

 تفاوت داشته باشند. % 10نهایی مالی این حوزه در محدوده گزارش ارقام توزیع هزینه ها با  از نهایی شدن اسناد مالی حوزه تهیه شده اند و ممکن است به غیر از جمع کل *   ارقام ذکر شده در این ستون قبل   
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 95: در آمد حوزه معاونت دانشجویی در سال 4جدول 

 اتظمالح مبلغ )میلیون ریال(  نوع خدمات  ردیف

 11.159 بهاء خوابگاه هااجاره  1
میلیون ریال به  7.160میلیون ریال بوده که از آن مبلغ  18.219مبلغ  95مبلغ کل دریافتی اجاره بهاء در سال 

 حساب صندوق رفاه واریز گردیده است

 _______ 7.000 اداره تغذیه 2

 است وزارت و ستاد مبارزه با مواد مخدر تامین شده از منابع ابالغی 95کل مبلغ درآمد ذکر شده در سال  281 مرکز مشاوره 3

4 
واریز صندوق رفاه دانشجویان در هر سال بابت وصول اجاره 

 بهاء در سال قبل 
2.640 _______ 

 مربوط به بودجه ابالغی وزارت و سازمان امور دانشجویان می باشد 95میلیون ریال از درآمد سال  550مبلغ  1.150 تربیت بدنی 5

 _______ 190 کمیسیون بررسی موارد خاص 6

 95طرح پایش سالمت جسم در سال  61 مرکز بهداشت 7

 _______ 22.481 جمع کل )میلیون ریال(
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 95: هزینه کرد و درآمد معاونت دانشجویی در سال 5جدول 

 مبلغ )میلیون ریال( هزینه و درآمد ردیف

 36.572 هزینه کرد*  1

 22.481 درآمد 2

 -14.091 مابه التفاوت 3

  

داری و احوزه ، سایر هزینه های انجام شده بابت حوزه دانشجویی توسط شامل تنخواه ماهیانه پرداخت شده به معاونت دانشجویی می باشد مبلغ هزینه کرد، تنها *  

 56.087مبلغ ماهه حوزه دانشجویی  12ارایه شده از طرف طرح و برنامه دانشگاه عملکرد  96بودجه سال  این مبلغ لحاظ نشده اند. طبق جدول تسهیممالی دانشگاه در 

 میلیون ریال خواهد بود.  -33.606مبلغ  95حوزه دانشجویی در سال  تراز مالیمیلیون ریال بوده است. در این صورت 
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 سومبخش 
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 (95و  94شاخص های ارزیابی اداره خوابگاه های دانشگاه )سالهای   :6 جدول

ی
فیت

ظر
ی 

ها
ص

اخ
ش

 

 1394سال  شاخصهای ارزیابی
 سال

1395 

 zنمره 

 استاندارد
 توضیحات

 نفره تغییر یافت. 5نفره به  4خوابگاه دانش از  هایاتاقظرفیت  95در سال  1 14.62 12.4 -1(  2m/سرانه مساحت برای خوابگاه های مجردی )نفر

 دانشجو است 12تعداد دانشجویان ساکن یافته در خوابگاه  2 51.67 51.67 0( 2m/)نفرسرانه مساحت برای خوابگاه متاهلی

 نفر می باشد. 6خوابگاه ها تعداد کارمندان اداره  1- 0032/0 0038/0 3دانشجویان خوابگاهنسبت تعداد کارمندان اداره خوابگاه به کل 

 افزایش نیافته است یخدماتنیروی توجه به افزایش دانشجویان، تعداد با  1- 008/0 01/0 4نسبت نیروی خدمات خوابگاه به کل دانشجویان خوابگاه 

 1 26/0 218/0 5نسبت تعداد دانشجویان خوابگاهی به تعداد کل دانشجویان دانشگاه
بگاه ها در خوادانشجویان تحصیالت تکمیلی)ارشد نوبت دوم و دکترا( در نیمسال دوم بیشتر  95در سال 

 اسکان داده شدند

ی
رد

لک
عم

ی 
ها

ص
اخ

ش
 

 95و  94دانشجویان ساکن یافته در خوابگاه در سال  1 7.442.826 5.416.718 6خوابگاه ها )نفر/ریال( درآمدسرانه 

 کلیه قبوض مصرفی شامل قبوض: برق، آب، گاز و ... 1 2.083.492 3.4023.661 7ف انرژی )کلیه قبوض( )نفر/ریال( سرانه مصر

 کاهش خرید تجهیزات خوابگاهی 1 2.182.474 4.679.201 8رانه هزینه خوابگاه ها )نفر/ریال( س

z  13/0میانگین    

 

 نفر افزایش یافته است.1854این تعداد به  95 نفر بوده و در سال 1547تعداد دانشجوی ساکن در خوابگاه ها ،94 در سال 

 شده است. در آن سال که  تقسیم بر کل دانشجویان خوابگاهیمتر مربع می باشد  22995مساحت خوابگاه   95و در سال باشد مترمربع می 22615 مساحت کل خوابگاه مجردی 94در سال  .1

 دانشجو( شده است. 12باشد که تقسیم بر دانشجویان متاهل )مترمربع می 620 مساحت کل زیربنای خوابگاه متاهلی .2

 شده است. باشد که تقسیم بر کل دانشجویان خوابگاهینفر می6 تعداد کارمندان اداره خوابگاه ها  .3
 شده است. باشد که تقسیم بر کل دانشجویان خوابگاهینفر می 16 تعداد نیروی خدماتی کل خوابگاه ها .4

 افزایش یافته است. 7113 این تعداد95 دانشجو بوده و در سال 7079 تعداد کل دانشجویان دانشگاه94 در سال .5

 در هر سال شده است. ریال بوده که تقسیم بر کل دانشجویان خوابگاهی13799000000 این مبلغ 95ریال بوده و خالص درسال  8.379.663.259 مبلغ 94 درآمد خالص خوابگاه در سال .6

 در هر سال شده است.ریال بوده که تقسیم بر کل دانشجویان خوابگاهی   3.862.795.000 به مبلغ 95 ریال بوده و در سال 5.263.916.000 به مبلغ 94 در سال ... انرژی شامل کلیه قبوض شامل آب ،برق، گاز، تلفن، فاضالب وهزینه  .7

 .در هر سال شده استباشد که تقسیم بر کل دانشجویان خوابگاهی ریال می 4.046.307.030 این مبلغ95 سالریال بوده و در  7.238.723.478 مبلغ94 هزینه خوابگاه در سال .8
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 (95و  94شاخص های ارزیابی اداره تغذیه دانشگاه )سال های : 7جدول

 

 ها و نیز تنوع بخشی به وعده های غذایی دانشجویان ساکن خوابگاه میزان استقبال از این وعده ها نسبت به سال گذشته رشد داشته است. با توجه به ارائه منوی دو غذایی در وعده شام خوابگاه .1
 ارمندان و ... دارای افت نسبی بوده است.اتید و کهزینه سربار با توجه به عدم ارائه وعده های غذایی پرهزینه و عدم ارائه کنار غذا مانند میوه، عدم ارائه برنج ایرانی در وعده های اس .2

 امل های انرژی می باشد.بودجه مصرفی شامل هزینه های جاری، خرید ملزومات، حمل و نقل، موارد عمرانی و تأسیسات بدون درنظر گرفتن هزینه های حقوق و دستمزد و ح .3
 وجود دارد 94نسبت به سال  95افزایش کم در میانگین پیک یک هفته بهره مند از غذای دانشجویی در سال  .4

کمتر شده است شاخص این عملکرد تزار  یک نفر 94نسبت به سال  95نفر. با توجه به اینکه تعداد نیروهای مشغول بکار در رستوران در سال  55برابر است با  با توجه به معیار ارائه شده دانشگاه فرهنگیان تعداد مورد نیاز استاندارد نیروی انسانی مورد نیاز به حجم غذای تولید شده در دانشگاه .5

 منفی خواهد داشت.

متر مربع  980هایی که طبخ صورت می پذیرد چیزی بالغ بر متر مربع مورد نیاز می باشد که از این مقدار فضای موجود در رستوران  1140پرس وعده غذایی بر اساس معیارهای ارائه شده توسط دانشگاه فرهنگیان فضایی بالغ بر  4000تا  3500با توجه به میزان تولید وعده های غذایی حدود  .6

 متر تقلیل پیدا نموده است 750با واگذاری رستوران دانشکده عمران به حدود  95می باشد. این متراژ با توجه به اینکه در سال 

 توضیحات
Z  نمره

 استاندارد
  شاخص های ارزیابی عملکرد اداره تغذیه دانشگاه 94سال  95سال 

 1تعداد غذای طبخ و توزیع شده )عدد(  474713 531011 1 افزایش داشته است.  %1/11حدود  94در مقایسه با سال  95غذای طبخ و توزیع شده در سال تعداد پرس 

ی
رد

لک
عم

ص 
اخ

ش
 

 51083 32018 1 تقسیم بر تعداد غذای طبخ و توزیع شده در هر سال بطور مجزاریال  000/000/000/17برابر است با  95ریال و در سال  000/000/250/24برابر است با   94کل هزینه اداره تغذیه در سال 
هزینه متوسط هر پرس غذای طبخ شده 

 2)ریال( 

 3 نسبت درآمد به بودجه مصرفی 032/0 041/0 1 میلیون تومان بوده است 700حدود  95میلیون تومان و درآمد حاصله در سال  800حدود  94درآمد حاصله سال 

 2374و میانگین پیک یک هفته به تعداد  94نفر دانشجوی بهره مند از غذای دانشجویی در سال  7079آمار ارائه شده مربوط به یک هفته در پیک غذای تولید شده می باشد. با توجه به تعداد 

 34/0 /.37 1 .پرس به میزان کمی افزایش تعداد رزرو وجود دارد 2655و میانگین پیک یک هفته به تعداد  95از غذای دانشجویی در سال  نفر دانشجوی بهره مند 7113پرس و نیز تعداد 
نسبت تعداد دانشجویان بهره مند از غذای 

 4کل دانشجویان به  دانشجویی

پرس می باشد. )استاندارد نیروی مورد نیاز اداره تغذیه برابر است  2655برابر با  95پرس و این مقدار در سال  2374روز طبخ کامل برابر با  200بر اساس  94میانگین غذای تولید شده در سال 
 014/0 012/0 -1 تقلیل یافت( 95نفر در سال  34نفر نیرو به  35تعداد  94نفر که در سال  55با 

تعداد نیروی انسانی موجود به غذای تولید 
 5 شده

ی
فیت

ظر
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 

 86/0 66/0 -1 مترمربع تقلیل یافت 750مقدار به این  95متر و در سال  980بالغ بر  94متر، فضای موجود در سال  1140فضای استاندارد مورد نیاز 
سرانه فضای سلف های دانشجویی )متراژ / 

 6 تعداد دانشجو(

 
 zمیانگین  3/0
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 (94و  95اداره تربیت بدنی)سال های  ارزیابیشاخصهای : 8جدول 

 نفر شده است.( 7113( 95نفر و در سال) 7079( 94متر مربع تقسیم بر کل دانشجویان که در در سال)2735متر مربع، روباز 3820هر دانشجو)متراژ فضای سرپوشیده متراژ فضاهای ورزشی روباز و سرپوشیده به ازای .1

 نفر شده است( 7113تقسیم بر تعداد دانشجویان  000/000/720/1(95ودجه سال)و ب 7079ریال تقسیم بر تعداد دانشجویان 000/000/500/1(94بودجه ورزشی محقق شده تقسیم بر تعداد کل دانشجویان)بودجه سال) .2

سانس وجود داشته است  20است که در این سال ماهیانه به طور میانگین   94ریال میزان درآمد سال  000/700/672پائین آزاد گردیده است. مبلغ  بهره وری نسبت میزان درآمد به میانگین ماهیانه سانس های آزاد)تعریف سانس آزاد : سانس هایی است که دارای متقاضی نبوده یا به دلیل استفاده با .3
 سانس وجود داشته است.( 22است که در این سال ماهیانه به طور میانگین  95ریال میزان درآمد سال  000/000/452و مبلغ 

 نفر شده است. 7113نفر تقسیم بر تعداد دانشجویان  19( 95و تعداد مربیان در سال) 7079نفر تقسیم بر تعداد دانشجویان  21( 94ال)تعداد مربیان در س .4

 نفر شده است. 7113دانشجویان نفر تقسیم بر تعداد  65( 95و تعداد دانشجویان اعزام شده در سال) 7079نفر تقسیم بر تعداد دانشجویان  108( 94تعداد دانشجویان اعزام شده در سال) .5

 ل بر اساس آمار استفاده از کلیه فضاهای ورزشی بدست می آید( تقسیم بر تعداد کل ساعات ماهانه فوق برنامهمجموع تعداد دانشجویان و کارکنان استفاده کننده از خدمات و فضاهای ورزشی در هر ساعت فوق برنامه طی یک ماه )که در دو ماه پایانی سا .6

 است. میانگین رضایت دانشجویان از فعالیت های تربیت بدنی براساس فرم رضایت نظرسنجی طراحی شدهعدد  .7

نفر می باشد،  مدال  108می باشد و تعداد نفرات اعزامی به مسابقات  13برنز که ارزش کل  7طال و  2:  94امتیاز( مدال های کسب شده در سال  1امتیاز و هر برنز  2امتیاز ، هر نقره  3نسبت مجموع ارزش مدال های کسب شده به تعداد نفرات اعزامی به کلیه مسابقات)ارزش مدال ها : هر طال  .8

 نفر می باشد(  65می باشد و تعداد نفرات اعزامی به مسابقات  12برنز که ارزش کل 3نقره و 3طال و  1:  95های کسب شده در سال 

 توضیحات
 Zنمره 

 استاندارد
 شاخص های ارزیابی 94سال  95سال 

ی
فیت

ظر
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 

 ورزشی در طی این سالها تغییر نکرده استمتراژ فضاهای 
 سرانه فضای ورزشی سرپوشیده 0.53 0.53 0

 روباز 0.38 0.38 0 )متر مربع(1دانشجویی

  )ریال( 2نه بودجه ورزشی به ازای هر دانشجو سرا 211894 241810 1 درصد افزایش یافته است. 5/14به میزان  95میزان بودجه در سال 

 )ریال( 3درآمد زایی 000/635/33 454/545/20 - 1 تعداد سانسهای تخصیص یافته به دانشجویان افزایش یافته است و لذا تعداد سانس های آزاد کاهش یافته است 95در سال 

 4سرانه مربیان تیم های ورزشی 0029/0 0026/0 - 1 در جهت افزایش بهره وری تعداد مربیان کاهش یافته است

 5سرانه دانشجویان اعزام شده به مسابقات 0152/0 0091/0 - 1 مسابقات کمتری در منطقه برگزار شده است 95سال در 

ی
رد

لک
عم

ی 
ها

ص 
اخ

ش
 

 و به دلیل کاهش بودجه از حجم فعالیت ها کاسته شده است و مستعمل شدن وسایل، کمبود وسایل بدنسازی، اشکاالت برقی و تأسیساتی
 دانشجویان 12.34 9.31 - 1 سرمای سالن نیز موثر می باشد

 میزان خدمات ارائه شده
 6)میانگین نفر ساعت

 کارکنان 6.8 8.5 1 بیشتر می باشد که برگزاری لیگ سهم زیادی در این مورد دارد  94نسبت به سال  95استقبال کارکنان در سال 

 7میزان رضایت دانشجویان از فعالیت های ورزشی فوق برنامه 3.44 3.32 - 1 معنی دار نیست 0.05تفاوت نسبت به سال گذشته در سطح آلفا 

 8اعزامینسبت ارزش مدال های کسب شده به نفرات  0.12 0.18 1 به دلیل انتخاب هدفمندتر دانشجویان برای اعزام به مسابقات، نسبت ارزش مدال های کسب شده به نفرات اعزامی افزایش یافته است

 استقبال دانشجویان و ایجاد تنوع در مسابقات
تعداد مسابقات برگزار شده در  درون دانشگاهی 26 29 1

 بیرون دانشگاهی 31 17 - 1 در منطقه مسابقاتی برگزار نشد 95مسابقات زیادی در منطقه برگزار گردید و در سال  94در سا ل  سطوح مختلف
 نیز اضافه شده است تیم، کالس آموزشی عالوه بر

 تعداد تیم های ورزشی 16 17 1

 z میانگین -0.08 
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 (94و95سالهای )اداره رفاه دانشجویی  ارزیابیشاخصهای : 9جدول

 

 نفر در نظر گرفته شده است. 7113، تعداد  95نفر و جهت سال 7079تعداد  94در جدول فوق جمعیت دانشجویی جهت سال 

 تقسیم شده است.  7113بوده است که به  2237، تعداد 95نفر تقسیم شده است و تعداد دانشجویان سال  7079نفر بوده است که به  2454، تعداد 94تعداد دانشجویان سال  .1

 871، تعداد  95نفر و در سال 848، تعداد 94و دکتری تحصیل می نمایند و جمعیت کل دانشجویان ارشد و دکتری نوبت دوم در سال  ناسی ارشددانشجویان نوبت دوم در مقطع کارش .2

 نفر می باشد

 متفاوت است اما نسبت شاغل به تحصیالن به کل دانشجویان دو سال یکسان است. 95و 94جمعیت دانشجویی شاغل به تحصیل جهت سال  .3

 نفر  تقسیم شده است.7113نفر بوده ا ست که به  1020، تعداد  95و تعداد دفترچه اقساط گیرندگان  7079نفر بوده است که به   942، تعداد  94قسط گیرندگان سال تعداد دفترچه  .4

 نفر تقسیم شده است. 7113نفر بوده است که به  733اد ، تعد95تقسیم شده است. و تعداد تسویه کنندگان سال  7079نفر بوده است که به  846،تعداد  94تعداد تسویه کنندگان سال .5

 نفر تقسیم شده است . 7113نفر است که به  95،642تقسیم شده است و تعداد تسویه کنندگان سال  7079نفر بوده است که به  853، 94تعداد بدهکاران بالتکلیف سال .6

 نفر تقسیم شده است 7113نفر بوده است که به  933تعداد 95سیم شده است و تعداد معوقه داران سال تق 7079نفر بوده است که به 1114تعداد  94تعداد معوقه داران سال  .7

 .نفر تعداد دانشجو تقسیم گردیده است 7000متر مربع است که به  48 ها مجموع متراژ فضای فیزیکی اداره رفاه مرکزی و امور دانشجویی دانشکده .8

 

  شاخصهای ارزیابی 94سال  95سال  استاندارد zنمره  توضیحات

 1سرانه وامهای روزانه 34/0 31/0 -1 به دانشجویان روزانه بیشتری وام داده شده است. 94، در سال 95با توجه به کاهش بودجه صندوق رفاه در سال 

ی
رد

مک
 ع

ی
ها

ص 
اخ

ش
 

 2سرانه وامهای نوبت دوم 40/0 41/0 1 به تعداد بیشتری از دانشجویان وام داده شده است. 95در سال افزایش کمی داشته است و  94نسبت به سال  95رشد اعتبارات صندوق رفاه در خصوص وام شهریه سال 

تسهیل یافته است.)ارائه یک ضامن به جای دو ضامن( بنابر  94جهت دانشجویان دکتری روزانه غیر بورسیه نسبت به سال  95شرایط دریافت وام ویژه دکتری در سال 
 دانشجویان دکتری بیشتری از این وام بهره بردند. 95این در سال 

 3سرانه دکتری روزانه غیر بورسیه /.015 029/0 1

 3سرانه بیمه حوادث 1 1 0 کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل همان سال تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند.

تعداد بیشتری دفترچه اقساط دریافت نموده  95که دفترچه اقساط می گیرند یا تسویه حساب نقدی می نمایند در هر سال متفاوت است در سال  نسبت فارغ التحصیالنی
 تعداد بیشتری تسویه حساب نقدی نموده اند. 94اند و در سال 

 4سرانه صدور دفترچه اقساط 13/0 14/0 1

تعداد بیشتری دفترچه اقساط دریافت نموده  95که دفترچه اقساط می گیرند یا تسویه حساب نقدی می نمایند در هر سال متفاوت است در سال  نسبت فارغ التحصیالنی
 تعداد بیشتری تسویه حساب نقدی نموده اند. 94اند و در سال 

 5سرانه صدور تسویه کامل ونقدی 11/0 10/0 -1

بیشتر بوده و این بیان  95تعداد بدهکاران بالتکلیف نسبت به سال  94علت پیشرفت در اینجا مثبت تلقی می گردد. چرا که در سال  منفی بوده اما به  zدر اصل نمره 
 به صندوق رفاه پرداخت نموده اند. 95درسال  می کند که به همت اداره رفاه بسیاری از بالتکلیفان بدهی خود را

 6سرانه بدهکاران بالتکلیف 12/0 09/0 1

بیشتر بوده بسیاری از فارغ التحصیالن  95فارغ التحصیالن دارای معوقات نسبت به سال  94منفی بوده اما به علت پیشرفت در اینجا مثبت تلقی می گردد .چرا که در سال   zدر اصل نمره 
 به صندوق رفاه پرداخت نموده اند 95معوقات خود را در سال 

1 13/0 15/0 
 7سرانه معوقات

 )نفر/تعداد(

 )نفر/نفر( سرانه پرسنلی 0007/0 0007/0 0 تغییری ننموده است. 1395و  1394تعداد پرسنل اداره رفاه دانشجویی در سال 

ی 
ها

ص 
اخ

ش

ی
فین

ظر
 0067/0 0067/0 0 سرانه فضای فیزیکی در اداره رفاه و پردیس ها هیچگونه تغییری نکرده است. 

ها و مجموع پردیس  سرانه فضای فیزیکی
 8سازمان مرکزی

 :zمیانگین  33/0 

 پردیس ها
سرانه مساحت /تعداد 

 دانشجو
 توضیحات

 متراژ فضای امور دانشجویی مناسب است متر مریع0/  022 پردیس هوافضا

مکانیک ،صنایع و پردیس 
 مواد

 متر مربع 081/0
با توجه به بایگانی اسناد تعهد سه دانشکده فضای موجود کافی 

 نیست.

 نسبتا با کمبود فضا مواجه هستیم متر مربع 007/0 پردیس برق و کامپیوتر

 متر مربع 010/0 پردیس علوم
ود به شدت با کمب با توجه به تردد دانشجویان و فارغ التحصیالن

 فضا مواجه هستیم.

پردیس عمران و نقشه 
 برداری

 متر مربع 004/0
با توجه به تردد دانشجویان و فارغ التحصیالن به شدت با کمبود 

 فضا مواجه هستیم.

 متراژ فضای اداره رفاه دانشجویی مناسب است. متر مربع 001/0 مرکزی

 سرانه مساحت امور دانشجویی دانشکده ها
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 (94و95)سالهای   مرکز مشاوره دانشگاه ارزیابیشاخصهای : 10 جدول 

 95سال  94سال  93سال  1 شاخصهای ارزیابی 
 zنمره 

 93استاندارد )
 (94به 

 zنمره 
 94استاندارد )

 (95به 

دفتر مشاوره و 
سالمت سازمان 
 امور دانشجویان

 توضیحات

ی
رد

لک
عم

ی 
ها

ص
اخ

ش
 

 2 سرانه جلسات درمانی
 )جلسه/ تعداد دانشجو(

 بیش از دو برابر افزایش را  در سالهای متوالی شاهد هستیم. 0.28 +1 +1 0.54 0.38 0.16

سرانه افراد بهره 
مند درکارگاه های 

 آموزشی

 - -1 +1 0.18 0.34 0.25 3 دانشجویان
شاهد هستیم. حدود نیمی از این کارگاهها به دانشجویان خوابگاهی  94کارگاههای آموزشی ویژه دانشجویان را  در سال  درصدی در نفرساعت 10افزایش 

 بدلیل کمبود بودجه،کاهش داشته است . 95اختصاص داشته است. در سال 

 عملکرد مرکز مشاوره در این بخش به حدود سه برابر افزایش یافته است. تعدادی از کارکنان بیش از یک جلسه در کارگاهها شرکت کرده اند. - -1 +1 1.21 1.47 0.5 4 کارکنان

 در این بخش است.حاکی از کمبود نیرو و بودجه 95و کاهش آن در سال  94عدم تغییر آن  در سال  0.00013 +1 0 0.0002 0.00014 0.00014 5 سرانه پروژه تحقیقاتی

 طرح پیشگیری از رفتارهای خودآسیب رسان به طرحهای قبلی اضافه شده است. 95در سال  0.00075 +1 0 0.001 0.00098 0.00098 6 سرانه طرحهای مداخالتی

 تغییری  نداشته است. 95کاهش  و در سال  94کمبود نیرو و صرف وقت نیروها در سایر بخشهای پیشگیری، روند درمانی در این بخش در سال  بدلیل 0.027 0 -1 0.014 0.014 0.036 7 سرانه ساعات مشاوره تلفنی

 رانه مشاوره الکترونیکی آنالینس
 8 یمیلا/ 

0.017 0.049 0.02 1+ 1- 0.007 
آنالینی که از طریق کانال مرکز مشاوره انجام میشود نیز در این آمار تاثیرگزار بوده است. مشاهده میشود که مشاوره های  94رشد زیادی در این بخش در سال 

 بدلیل ارائه خدمات گسترده پیشگیرانه این مشاوره ها کاهش داشته است. 95اما در سال 

 است.رشد این بخش در سالهای متوالی مشخص  3.1 +1 +1 0.42 0.28 0.014 9 سرانه پیامکهای بهداشت روانی

 سرانه کارنامه سالمت روان و پیگیری و مداخله
10 

0.092 0.0809 0.20 1- 1+ 0.11 
اوضاع بهتری نسب به ورودیهای سال قبل داشته اند.)از نظر سالمت روان( اما  94کاهش اندک نسبت به سال قبل نشان می دهد که دانشجویان ورودی جدید 

 نتیجه متفاوت است 95سال 

 - +1 +1 0.32 0.101 0.094 11 خوابگاهی سرانه دانشجویان در معرض خطر 
در این   اندتعداد دانشجویان خوابگاهی مشکوک به عدم سالمت روان  افزایش یافته است که بدلیل عدم ثبت تعداد دانشجویان مستقر در خوابگاههای خودگر

 دانشجویان خودگردان نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. 95قابل توجیه است. اما در سال  94بخش در سال 

 غیر سرانه دانشجویان  در معرض خطر
 12 خوابگاهی

0.091 0.072 0.17 1- 1+ - 
بدلیل افزایش تعداد شرکت کنندگان قابل پیش بینی بود. اما کاهش یافته است. که  94تعداد دانشجویان غیرخوابگاهی مشکوک به عدم سالمت روان در سال 

 افزایش را شاهد هستیم. 95در سال 

 عدد رسیده است. 3به  95، یک گاهنامه طراحی شده است و در سال 94به ازای کل دانشجویان دانشگاه در سال  - +1 +1 0.0004 0.00014 0 13 سرانه گاهنامه

 عملکرد مرکز مشاوره در این بخش بصورت الکترونیکی افزایش یافته است تا گامی باشد در جهت کاهش هزینه های مرکز مشاوره - -1 -1 0 0.00028 0.00042 14 جزوه/تعداد دانشجو(سرانه جزوه آموزشی )تعداد 

 نفر در نظر گرفته شده است  اما در بخش فضای مشاوره، جمعیت هر دانشکده دقیق استخراج شده است.  7113، 95و  94نفر و برای سال  7079، 93در جدول فوق جمعیت دانشجویی برای سال    .1

 1395سال  جلسه مشاوره در 3867و    1394جلسه مشاوره در سال  2733و   1393جلسه مشاوره در سال  1146برگزاری  .2

 نفر دانشجوی شرکت کننده در کارگاههای آموزشی  1330تعداد  1395دانشجو و در سال  2450تعداد  1394دانشجو و در سال  1770تعداد  1393در سال  .3

 شرکت داشته اند برخی از کارکنان بیش از یکبار در کارگاهها شرکت نموده اند.  اینکه کل کارکنان در کارگاهها برعالوه  1395و   1394کارمند دانشگاه در کارگاههای آموزشی شرکت نموده اند. در سال  400نفر از کل  200تعداد  1393در سال  .4

  انجام شده است.  95در سال پروژه تحقیقاتی  2انجام شده است و  94و  93پروژه تحقیقاتی در هر یک از سالهای  1 .5

 95و اضافه شدن طرح بررسی افکار خودکشی به طرحهای قبلی در سال  94و  93دانشجویان در سالهای  طرح مصوب از طرف دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور 7 .6

 95مشاوره تلفنی در سال  102و   94مشاوره تلفنی در سال  100و  93مشاوره تلفنی در سال  258تعداد  .7

 95مشاوره الکترونیکی در سال  147 و   94مشاوره الکترونیکی در سال  350و  93مشاوره الکترونیکی در سال  126تعداد  .8

 95پیام در سال  3000و  94پیام در سال  2000و  93پیام در سال  100 .9

         1395نفر تحت پیگیری در سال  323شرکت کننده ورودی جدید و  نفر 1578و تعداد   1394نفر تحت پیگیری در سال  140نفر شرکت کننده ورودی جدید و  1730و تعداد  1393نفر تحت پیگیری در سال  109نفر  شرکت کننده ورودی جدید و  1174تعداد  .10

 نفر در معرض خطر عدم سالمت روان 103نفر خوابگاهی و  317عداد ت 1395سال  و  نفر در معرض خطر عدم سالمت روان 52نفر خوابگاهی و  513تعداد  1394سال  در معرض خطر عدم سالمت روان،  نفر 55نفر خوابگاهی  و  582شامل  1393سال  در شرکت کنندگان  طرح کارنامه سالمت روان  .11

نفر غیرخوابگاهی و  1261تعداد  1395معرض خطر عدم سالمت روان و در سال  نفر در 88نفر غیرخوابگاهی و  1217تعداد  1394نفر در معرض خطر عدم سالمت روان و از شرکت کنندگان کارنامه سالمت روان در سال  54نفر غیر خوابگاهی و  592تعداد  1393از شرکت کنندگان کارنامه سالمت روان در سال  .12
 نفر در معرض خطر عدم سالمت روان 220

 به سه گاهنامه در سال رسید. 1395آغاز شده است. و در سال  1394طراحی گاهنامه مرکز مشاوره از سال  .13

 کاغذی در این خصوص نداشتیم -کلیه جزوات و بروشورها بصورت الکترونیکی ارسال گردید و  انتشارمداد 95و تاکید بر کاهش هزینه ها بوده است. زیرا تکثیر این جزوات هزینه های زیادی را در برداشت. در سال  کاهش عملکرد در این بخش در دو سال متوالی بدلیل اقتصاد مقاومتی .14
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 (94و95)سالهای  مرکز مشاوره دانشگاه ارزیابیشاخصهای : 10جدول 

 95سال  94سال  93سال  شاخصهای ارزیابی 
 zنمره 

 93استاندارد )
 (94به 

 zنمره 
استاندارد 

 (95به  94)

دفتر مشاوره و 
سالمت سازمان 
 امور دانشجویان

 توضیحات

ی
فیت

ظر
ص 

اخ
ش

 

 سرانه نیروی تمام وقت
 1 )تعداد نیرو/تعداد دانشجو(

0.0012 0.0014 0.0015 1+ 1+ 0.002 
نفر تمام وقت  5.5ساعت است که معادل  972مرکز مشاوره در حال حاضر   یروهایتعداد ساعات ن کهیباشد در حال یدر ماه م یساعت کار 176تمام وقت معادل  یرویهر ن

. در میدار ازیتمام وقت ن یروینفر ن 15.4 به  نفر است که 7000 اهکل دانشگ تیباشد.  جمع ینفر م 15.4 ازیتمام وقت مورد ن یرویاست که تعداد ن یدر حال. این باشد یم
 د.باش انیدانشجو نیکند بودن روند کاهش مشکالت موجود در ب لیاز دال یکیتواند  یاز استاندارد م ادیفاصله ز نیباشد و ا ینفر م 5.5عدد در حال حاضر  نیا کهی حال

سرانه بودجه مرکز 
 مشاوره)تومان(

 2 )بودجه/تعداد دانشجو(
13420 14059 18276 1+ 1+ 40000 

تومان هزینه شود که این هزینه در دانشگاه خواجه نصیرالدین  40.000در مورد وضعیت سرانه هر دانشجو در امر مشاوره نیز ضروری است که در طول سال برای هر دانشجو 
 است.تومان باشد اما در عمل کمتر از  نصف این مبلغ هزینه شده  280.000.000طوسی باید معادل 

)تومان(  مالیسرانه جذب منابع 
 3 )بودجه/تعداد دانشجو(

 نیز افزایش داشته ایم. در بخش جذب منابع مالی  و آورده - +1 +1 5623 3374 2825

)متر  سرانه متراژ مرکز و شعب
 4 مربع/ تعداد دانشجو(

 )کاهش متراژ( پردیس مکانیک و صنایع اتاق انتظار دانشجو به اتاق بسیج خواهران تبدیل شد و فقط اتاق مشاوره موجود است. تغییر دربه دلیل  0.0189 0 -1 0.019 0.02 0.023

  +z 0.5میانگین 

 

 نیرو 11تعداد  1395نیرو  و در سال  10تعداد  1394نیرو و در سال  9تعداد  1393در سال  .1

 تومان 130.000.000مقدار  1395و در سال  تومان  100.000.000مقدار  1394تومان و در سال  95.000.000مقدار  1393در سال  .2

 40.000.000مبلغ  95تومان  و در سال  24.000.000، مبلغ 94تومان و در سال  20.000.000مبلغ  93میزان جذب بودجه در سال  .3

خدمات در  نیهترارائه ب یفضا پاسخگو نیباشد مشخص است که ا یمجزا از هم م یدانشگاه بصورت دانشکده ها نیا نکهیباشد. اما با توجه به ا یم یبهتر تیوضع یدارا یطوس نیرالدیخواجه نص یشود دانشگاه صنعت یهمانطور که مشاهده م یمشاوره ا یدر مورد فضا  :به تفکیک دانشکده ها 94متراژ سال  .4

 نیز تغییری نداشته ایم. 95در سال  باشد. ینم ریامر امکانپذ نیموجود دانشگاه ا تیمجموعه است اما با توجه به وضع کیمتخصصان در  ینقطه و حضور همه  کیفضا در  نیمرکز و ا عیمرکز مشاوره تجم ین حالت برایترباشد. به یهر دانشکده نم

 توضیحات وضعیت ایده آل جمعیت دانشجویی متراژ اطالعات

 در کل فضای مشاوره ای با توجه به جمعیت دانشجویی مناسب است. متر مربع133.7 این عدد شامل دانشجویان مجازی نیز می باشد 7079 متر مربع 140 مرکز مشاورهکل فضای 

 متراژ فضای مشاوره مناسب است متر مربع 12.5 665 متر مربع 15 پردیس هوافضا

 با کمبود فضا مواجه هستیم متر مربع 34.6 1831 متر مربع 25 پردیس مکانیک و صنایع

 با کمبود فضا مواجه هستیم متر مربع 29.2 1545 متر مربع 20 پردیس برق و کامپیوتر

 متراژ فضای مشاوره مناسب است متر مربع 10.3 549 متر مربع 15 پردیس علوم

 فضا مواجه هستیمبا کمبود  متر مربع 25.6 1357 متر مربع 15 پردیس عمران و نقشه برداری

 با توجه به تردد کلیه مراجعین به دفتر مرکزی در طرحهای پیشگیری با کمبود فضا مواجه هستیم. متر مربع 133.7 7079 متر مربع 50 مرکزی
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 (95و  94سال های )ارزیابی مرکز بهداشت دانشگاه  های شاخص: 11جدول 
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 توضیحات استاندارد zنمره  1395 سال 1394سال  شاخصهای ارزیابی

 در هر دو سال نیرو جذب نشده است 0 0004/0 0004/0 1سرانه نیروی انسانی مرکز بهداشت 

 مرکز بهداشتپزشکان به دلیل افزایش حقوق  1+  101.804  92.370 سرانه بودجه مرکز بهداشت )ریال(

 تغییر فضای فیزیکیعدم  0 01/0 01/0 2سرانه فضای فیزیکی مرکز بهداشت 

ی
رد

لک
عم

ی 
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ص
اخ

ش
 

 (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)با استفاده از همکاری مرکز بهداشت شمال  1+ 6 0 تعداد همایش ها و دوره های آموزشی حوزه سالمت 

 طرح بازدیدهای بهداشتیبا استفاده از برون سپاری  1+ 26 10 تعداد بازدید های بهداشتی از واحد های تحت پوشش معاونت دانشجویی

 - 1- 6059 6207 تعداد مراجعین به مرکز بهداشت 

 - 1- % 37.5 % 38 3نسبت مراجعین دانشجو به کل مراجعین 

نسبت دانشجویان شرکت کننده در طرح پایش به کل ورودی های همان 
 4سال 

 کاهش به دلیل عدم همزمانی ثبت نام دانشجویی و ثبت نام آموزشی دانشجویان بوده است  1- % 81 % 94.6

 کاهش به دلیل عدم مراجعه دانشجویان برای طرح پایش  1+ 011/0 012/0 5نسبت تعداد دانشجویان پرخطر به کل ورودی های همان سال 

  -z   11/0میانگین 

 

 نفر تقسیم شده است 7113نفر به  3تعداد  95نفر است تقسیم شده است و در سال  7079که تعداد  94سال  نفر به کل دانشجویان 3تعداد نیرو ها  -1

 نفر دانشجو گردیده است.   7113تقسیم بر  95گردیده و در سال  7079تقسیم بر  94متر مربع است که در سال  74کل متراژ فضای مرکز بهداشت  -2

 تقسیم شده است 6059نفر به  2172، تعداد 95نفر تقسیم شده است و در سال  6207نفر بر  2359تعداد  94در سال  -3

 نفر شده است 1750تقسیم بر  1417، تعداد 95نفر تقسیم شده است و در سال  1750نفر به  1655تعداد  94در سال  -4

 تقسیم شده است 1417ر به نف 17، تعداد 95نفر تقسیم شده است و در سال  1655نفر به  21تعداد دانشجویان پر خطر  94سال  -5

 

 

 



 
23 

 

 جمع بندی

تعریف نموده  95استای شعار سال در سالی که طبق منویات مقام معظم رهبری، )اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل( نام گرفت، این معاونت سعی بر آن داشت تا اهداف خود را در ر

 این حوزه می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 95الزم را کسب نماید. از نکات برجسته عملکرد سال  و جهت دستیابی به آن ها از تمام ظرفیت های موجود بهره جسته و نتایج

 برگزاری جلسات مستمر، متعدد و نتیجه بخش در حوزه و بیرون از آن  -1

 برای اولین بار برای هر واحد تحت مدیریت و با همکاری مسئولین و سرپرستان مربوطه تعریف شاخص های عملکردی و ظرفیتی -2

 ( 95، 94، 93طراحی و تهیه جدول مقایسه ای هزینه کرد بودجه مربوط به )سال های  -3

 بر اساس ) اهداف، اقدامات، نتایج و درصد تحقق اهداف( 95تهیه و تدوین گزارش عملکرد سال  -4

 توسعه و تقویت زیر ساخت ها و نگاه ویژه به دانشجویان در قالب مساعدت در فعالیت ها و برنامه ها تعریف اهداف بر اساس -5

 اجرای دیدگاه صرفه جویی در مصرف و کاهش هزینه ها -6

 در تحقق درآمدهای تکلیفی % 100و برنامه ریزی برای درآمدزایی حوزه و عملکرد مطلوب و منابع شناسایی  -7

ثبت نام متمرکز خدمات و تسهیالت انسجام بخشی به امور، همفکری و همدلی همکاران در رفع کمبودها و پیشبرد اهداف تا حصول نتایج مطلوب از جمله: ) برنامه ریزی و اجرای  -8

 (95دانشجویی ویژه نو ورودان سال 

 .شکوفایی و ارتقاء بیش از پیش جایگاه و رتبه دانشگاه باشیمشاهد انشگاه مسئولین دحمایت و همکاران امید است با اتکال به الطاف الهی و همت عالی 
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 :نتیجه گیری

 94نسبت به سال  95عملکرد حوزه دانشجویی در سال  :12جدول 

 zنمره  نام قسمت ردیف

 13/0 اداره خوابگاه ها 1

 3/0 اداره تغذیه 2

 -08/0 بیت بدنیاداره تر 3

 33/0 اداره رفاه 4

 5/0 مرکز مشاوره 5

 -11/0 مرکز بهداشت 6

 07/1 شاخص کل 

  

 

، (3جدول ) 94نسبت به سال  95بودجه معاونت دانشجویی در سال  % 25علیرغم کاهش 

را می  zشاخص  (،12است )جدول  بوده 07/1فعالیت در این معاونت مثبت  zشاخص کل 

در نظر گرفت. به عبارت ساده می توان توان به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد کل حوزه 

    و حتی به میزان کمی رشد نشان می دهد.  حجم فعالیت های حوزه در جمع کاهش نیافته گفت

ولی این بدان معنی نیست که کاهش هزینه  مرکز بهداشت(.و )به غیر از اداره تربیت بدنی 

نشان دهنده  (13جدول )متاثر نساخته است. به عنوان مثال فعالیت های جاری و کیفیت آنها را 

است. همانگونه که مشاهده  95و میوه برای دانشجویان در سال  آمار پخت غذاهای پرطرف دار

میوه به دلیل کاهش بودجه در سال یع زآمار تو می گردد آمار پخت این نوع غذاها و خصوصاً

به شدت کاهش یافته اند. این معیار را می توان به عنوان شاخصی هر چند غیر مستقیم بر  95

  .کاهش کیفیت خدمات متاثر از کاهش بودجه دانست

کمی بوده و کیفیت خدمات به دلیل سخت  عمدتاً (11الی  6جدول )شاخص های انتخاب شده 

در حوزه مدل کردن کیفیت خدمات تداوم ارزیابی ها، شده اند. نآنها لحاظ در کردن  لمدبودن 

ایج کاربردی تر شدن نتهای مختلف و تصحیح یا تکمیل شاخص ها در آینده می توانند موجب 

 ( نشانگر رشد3جدول اونت )جدول هزینه کرد بودجه مع در برنامه ریزی های این حوزه شوند.

تربیت بدنی و مرکز مشاوره و بهداشت به عنوان فعالیت های محوری حوزه  سهم بودجه اداره

)به امید  96می باشند. این روند در طول سال  95و  94در طول سال های  معاونت دانشجویی

از آسیب  برابر بسیارینیز( بایستی ادامه یافته تا بتوان دانشجویان را در خدا در سال های بعدی 

 نسبت درآمد به هزینه کرد حوزه دانشجویی )جدول ها و هزینه های مربوطه محافظت نمود.

این حوزه برای دانشگاه می باشد. نظر به تاثیر گذاری خدمات  ( حاکی از هزینه نسبی کم5و  4

ر خروجی ی بدانشجویان که تاثیر مستقیم این معاونت در ارتقاء سطوح رفاه، آسایش و سالمت

را، میتوان حمایت هر چه بیشتر از خدمات این حوزه  ،آموزشی و پژوهشی آنها خواهد داشت

توصیه نمود.
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 مقایسه ای تعداد کل غذاهای پرطرف دار دانشجویان؛ آمار: 13جدول 

 95و  94طبخ و توزیع شده در نیم سال دوم سال های 

 نوبت میوه نوبت شامتعداد پرس  تعداد پرس نوبت ناهار سال ردیف

1 94 27.240 90.278 50 

2 95 23.271 64.101 6 

 94به نسبت سال  95درصد کاهش نسبی سال 
14.6 % 30 % 88 % 
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