
 جهت ارائه به هیأت امناء
 1399بهمن 

 گزارش عملکرد و برنامه های دانشگاه یزد



 دانشگاه یزد در یک نگاه

نفر ۱۴۴۷۰: دانشجویان   داشبورد آمار دانشجویان 

نفر ۴۷6: اعضای هیئت علمی  داشبورد اعضای هیئت علمی 

نفر 298:  اعضای غیر هیئت علمی  

:ساختار  
۵ پردیس 
2 دانشکده مستقل 

:رشته ها  
۴۷ رشته کارشناسی 
۱۱۵ رشته کارشناسی ارشد 
۵۵ رشته دکترا 

http://185.96.240.86:3000/public/dashboard/acf04a62-b54d-48af-9b4c-f4c77f69ebde
http://185.96.240.86:3000/public/dashboard/fc3a17a1-36a4-4bb4-966d-7d74d0e8724f


 دانشگاه یزد در یک نگاه

:برخی شاخص ها  
 

3۰/3۴:                نسبت دانشجو به استاد 

درصد 3۴:               نسبت تحصیالت تکمیلی 

درصد 2/۵:           نسبت دانشجویان خارجی 

درصد ۴۱:                   نسبت دانشیار و باالتر 

۰/62:       نسبت کارمند به هیئت علمی 

۱/2۱:          سرانه مقاالت معتبر داخلی 

۰/96:   سرانه مقاالت معتبر بین المللی 

 میانگین شاخصH                        :۵/۵6 

 داشبورد شاخص ها

http://185.96.240.86:3000/public/dashboard/60aebb3d-a454-40af-a4b5-a151fac53972


 اعتبارات تخصیص یافته از محل بودجه عمومی
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 تملک داراییها-بودجه عمومی هزینه ای-بودجه عمومی



 اعتبارات تخصیص یافته از محل درآمد اختصاصی
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 تملک داراییها-درآمد اختصاصی هزینه ای-درآمد اختصاصی



 سهم هزینه نیروی انسانی از بودجه هزینه ای
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 (اعضای هیأت علمی و کارمندان)سرانه هزینه رفاهی، فرهنگی و ورزشی کارکنان

6.50 

9.66 
11.58 

13.13 

21.60 

26.48 

36.22 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

لایر
ن 

یو
میل

 



 زیده افتخاراتگ

99فروردین  (دکتر شهرام آقایی)طرح عضو هیات علمی دانشگاه یزد، در ردیف یازده طرح ممتاز دانشگاه های کشور  

99 اردیبهشت ایندکس شدن نشریه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه یزد در پایگاه داده ای ریاضی   

99اردیبهشت  99انتخاب دکتر محمد صلح اولیاء استاد دانشگاه یزد به عنوان استاد نمونه کشور در سال   

99تیر  گرفت ISO/IEC 17025آزمایشگاه عایق و فشار قوی دانشگاه استاندارد   

99مرداد  انتخاب دکتر محمد مظلوم استاد دانشگاه یزد به عنوان سرآمد علمی ایران  

9۸شهریور  تیم دانشگاه یزد در ردیف چهار تیم برگزیده مسابقه بین المللی شرکت ایرباس  

99مهر  جذب حمایت مالی اتحادیه اروپا در قالب طرح مشترک دانشگاه یزد و دانشگاه تولوز فرانسه  



 زیده افتخاراتگ

99آبان  (پروژه سقف متحرک)کسب جایزه نخست چهارمین دوساالنه ملی معماری و شهرسازی ایران   

99آبان  ساخت دستگاه آب شیرین کن خورشیدی در دانشکده مهندسی مکانیک  

99آذر  معرفی دو تن از اساتید دانشگاه به عنوان پژوهشگران برگزیده کشور   

99آذر  2020قرار گرفتن سه عضو هیأت علمی دانشگاه یزد در فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا در سال  

99 آذر ساخت دستگاه آناالیزر ارتعاشات دوکاناله در پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه یزد  

99دی  ISCدر بین دانشگاه های جامع کشور در رتبه بندی جهانی  ۸کسب رتبه   

99دی  طراحی و ساخت ربات گردگیر پنل های خورشیدی به دست پژوهشگران دانشگاه یزد  

99بهمن  نایب قهرمانی تیم بدمینتون دانشگاه یزد در بیست و ششمین دوره مسابقات لیگ برتر بدمینتون کشور  

99دی  انتشار کتاب دکتر دواز توسط انتشارات اشپرینگر  



 (معاونت آموزشی)اهم اقدامات

ارتقای نرم افزار و الکترونیکی کردن کامل فرآیند شهراد 

تدوین آیین نامه حمایت از انواع مختلف مسابقات علمی و بین المللی 

  معرفی رشته های دانشگاهی و دانشگاه یزد جهت انتخاب رشته برای دانش آموزان آماده

 ورود به دانشگاه یه صورت مجازی

تفویض اختیار امور آموزشی به پردیسها در راستای استقالل پردیسها 

توسعه فرآیندهای الکترونیکی آموزشی 

بروز رسانی تعداد زیادی از سرفصلهای دروس دوره تحصیالت تکمیلی 

  برگزاری جلسات دفاع و مصاحبه آزمون دکتری به صورت مجازی و تدوین دستورالعمل

 مربوطههای 

 دوره آزمون بسندگی زبانبرگزاری دومین 

 

 



 (معاونت آموزشی)اهم اقدامات

 طبق برنامه ریزی، در نرم   98-99درس فعال مربوط به نیمسال دوم  2676برگزاری بیش از

  Adobe Connectافزار 

  18194و ثبت نام  3982در ترم(سامیاد)استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه  

 کاربر جهت بارگذاری محتوای دروس، تکالیف و تمرینها و برگزاری آزمون 

استقرار  و تجهیز استودیوی آموزش مجازی 

برگزاری اولین دوره آزمون بسندگی زبان در دانشگاه یزد 

الکترونیکی کردن گزارش های حق التدریس 

ایجاد بانک اطالعاتی الکترونیکی برنامه های درسی کلیه رشته ها و بروزرسانی آنها 

پایش و توسعه رشته های دانشگاهی 

رصد فرایندها و کیفیت فعالیتهای آموزشی 

 

 



 (معاونت اداری و مالی)اهم اقدامات

استفاده از سامانه الکترونیکی انبار، اموال و تدارکات 

 ساعت  12۰و بیش از  98ساعت دوره آموزشی حضوری در سال  17۰برگزاری بیش از

 به صورت مجازی 99در سال 

 (1399برنامه جدید )کارت اعتباری هوشمند برای استفاده از مراکز طرف قرارداد دانشگاه 

استفاده از سامانه جدید تحت وب ارزیابی عملکرد کارکنان 

خریداری و انجام مقدمات راه اندازی برنامه تحت وب کارگزینی 

شماره مستخدم جهت اعضای   168مدارک در سامانه کارمندایران جهت اخذ ارگذاری ب

 هیأت علمی

 

 



 (معاونت اداری و مالی)اهم اقدامات

 از سیستم پسآب استخر دانشگاهاستفاده. 

راه اندازی سیستم تصفیه فاضالب خوابگاه خواهران 

 2استفاده از پساب خاکستری مهمانسرای شماره 

 (در دست اقدام)اجرای کامل نظام حسابداری تعهدی 

 (در دست اقدام)ایجاد تحول در نظام آموزش و ارتقای کارمندان 

 اجرای سیستم یکپارچهERP  با تاکید بر سامانه نگهداری و تعمیرات(PM)   جامع برای

 (در دست اقدام)دانشگاه 

 

 



 (معاونت پژوهشی و فناوری)اهم اقدامات

 ریال و خرید   7،731،141،427به ارزش  98خرید تجهیزات از نمایشگاه ساخت داخل

 ریال 83،713،656،۰۰۰ارزی به ارزش  

 انجام دو طرح کالن ملی با کارفرمایی پژوهشکده مهندسی و علم پزشکی جانبازان و

 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

راه اندازی پژوهشکده علوم داده 

کسب مجوزهای مرکز رشد و مرکز نوآوری دانشگاه یزد از وزارت عتف 

اعطای وام به مجریان طرح های پژوهشی دفترامور فناوری 

   تقدیر و حمایت مستمر از طرح های برگزیده کاربردی و مرتبط با نیازهای ملی، منطقه ای

 و استانی

 

 



 (معاونت پژوهشی و فناوری)اهم اقدامات

 سازوکارها و روشهای اجرایی مناسب برای حضور دانشگاه ها و موسسات پژوهشی  ایجاد

 در فعالیت های توسعه فناوری، پروژه ها و مناقصه ها

تدوین آئین نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه  یزد 

راه اندازی طرح زمین گرمایی 

 ثبت )ایجاد دفتر انتقال فناوری از دانشگاه به جامعه و صنعت با مشارکت بخش خصوصی

 (و راه اندازی شرکتهای زایشی

 99و  98تفاهم نامه بین دانشگاه یزد و سایر موسسات در سالهای  11انعقاد 

  برگزاری جلسات با واحدهای صنعتی متقاضی  به منظور رفع نیازهای پژوهشی واحدها با

 همکاری مرکز علم و کار

 

 



 (معاونت پژوهشی و فناوری)اهم اقدامات

 و  98نفر در بازار کار با پیگیریهای مرکز علم و کار دانشگاه یزد در سال های  48جذب

99 

  98نفر از اعضای هیات علمی در سال های  1۰اجرای فرصت مطالعاتی در صنعت توسط  

 99و 

تعیین نماینده دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت در کلیه دانشکده ها و گروه های مستقل 

  اجرای طرح مشارکت دانشگاه و موسسات آموزشی، پژوهشی در افزایش بهره وری و

فوالد،  جهش تولید صنایع کشور اب تشکیل کارگروههای تخصصی محصوالت کنجدی ،

 ...نفت، کاشی و سرامیک، معدن و 

  برقراری ارتباط بین اتوماسیون اداری، وب سایت دانشگاه، سامانه کارگزینی و سامانه

 گلستان جهت ایجاد فرایند اداری الکترونیکی مدارکی که در گلستان ایجاد شده است

 

 



 (معاونت دانشجویی)اهم اقدامات

 رشته در المپیاد   6رشته ورزشی المپیاد ورزش هگانی و و کسب   8کسب سهمیه در

 (نیمه تمام به دلیل کرونا)ورزش قهرمانی

 تیم تنیس روی میز و بدمینتون و دوومیدانی در لیگ برتر باشگاههای کشور  3حضور 

احداث پیست دوچرخه سواری و اسکیت خوابگاه دختران 

احداث زمین چمن مصنوعی خوابگاه پسران 

ساخت خوابگاه متاهلین 

بهسازی خوابگاههای نستری، همت، چمران و علم الهدی 

 

 



 (معاونت دانشجویی)اهم اقدامات

 طراحی و پیاده سازی سیستم نظر سنجی تغذیه 

  اتصال و لینک شدن سامانه گلستان خوابگاه و سامانه صندوق رفاه 

تجهیز سالن های توزیع غذا به تابلو روان 

اجرای طرح پایش سالمت جسم و روان به صورت الکترونیکی 

 رایگان شدن خدمات مشاوره برای کارکنان و کارمندان دانشگاه و دانشجویان 

 

 



 (معاونت فرهنگی و اجتماعی)اهم اقدامات

طراحی و نشر کتابچه الکترونیکی راهنمای دانشجویان ورودی جدید 

 برگزاری سه دوره آموزش مهارتهای کار تیمی ویزه دبیران نهادهای دانشجویی به صورت

 مجازی

  حمایت از نهادهای دانشجویی در راستای برگزاری برنامه های خدماتی مانند اردوهای

شناسایی   -ارائه خدمات به بیمارن کرونایی  -حمایت از بیماران کرونایی  -جهادی 

 ....محرومین و 

برگزاری جلسات هم اندیشی متعدد با فعاالن دانشجویی دانشگاه 

 14۰۰و  99فعالسازی مشاورین فرهنگی در دانشکده ها و پردیس ها در سال 

 

 



 (مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری)اهم اقدامات

پیشبرد سیستم هزینه یابی تا سطح تفکیکی اطالعات هزینه کرد منفک دانشکده ها 

اخذ اعتبار جهت تکمیل آمفی تئاتر دانشگاه 

محاسبه قیمت تمام شده در پردیس علوم پایه 

طراحی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه راهبردی دانشگاه در واحدهای صف و ستاد 

تدوین برنامه عملیاتی دوساالنه واحدهای دانشگاه 

تولید داشبورد هزینه های دانشکده ها و گزارش سه ماهه 

احصای فرآیندهای معاونت دانشجویی ، فرهنگی و اجتماعی و دفتر ارتباط با صنعت 

 

 



 (مدیریت همکاری های علمی و بین المللی)اهم اقدامات

 نیازسنجی ، بررسی و اعتبارسنجی موسسات ارزیابی، سازمانها و مجامع بین المللی جهت

 عضویت

تکمیل محتوا و به روز رسانی سایت ایران و مجارستان 

 ( آزفا)تأسیس مرکز آموزش زبان فارسی 

  برگزاری کارگاه های آموزشی با دانشگاه های طرف تفاهم نامه از جمله برگزاری کارگاه

، برگزاری کارگاه آموزشی با دانشگاه ورمز آلمان، و  98آموزشی با دانشگاه چین در سال 

 99دانشکده هنر و معماری وین در سال 

 

 



 (مدیریت همکاری های علمی و بین المللی)اهم اقدامات

 الکترونیکی شدن فرآیند مکاتبات دانش آموختگان با دانشگاه های خارج از کشور 

  انعقاد دو موافقت نامه جدید بین دانشگاه یزد و دانشگاه هایGheorghe Asachi 

Technical University  از کشور رومانی وTekirdağ Namık Kemal 

University کشور ترکیه 

  انعقاد توافق نامه اجرایی تبادل دانشجو بین دانشگاه یزد و دانشگاه چیتی پسکارای ایتالیا 

 انعقاد تفاهم نامه بین دانشکده هنر و معماری یزد ودانشکده معماری پلی تکنیک وین 

ملیت جهت ادامه تحصیل در  22هزار نفر دانشجوی بین المللی از  4بررسی تقاضای بیش از

 دانشگاه یزد  

 

 



 با تشکر از توجه شما


