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سخن رئیس دانشگاه
که او باد جان ترا رهنمای
به دانش فزای و به یزدان گرای
دانشــگاه تهــران بهعنــوان میــراث دار مدرســۀ عالــی دارالفنــون ،از ســال  1313خورشــیدی ،عهدهدار پرورش دانشــمندان برجســته ،پژوهشــگران
فرهیختــه و کارآفرینــان نســتوه بــوده و در ترویــج دانــش ،هنــر ،ادب ،حکمــت و معرفــت کوشــیده اســت.این دانشــگاه همــواره بــرآن بــوده
تــا بــا تکیــه بــر ســتونهای اســتوار تمــدن کهــن ایرانــی و میــراث غنــی اســامی ،از یکســو بســتر مناســبی بــرای بالیــدن اندیش ـههای
مختلــف و تضــارب آرای متفکــران خــود فراهــم آورد و از دیگرســو ،پیونــدی دوســویه و تعاملــی ســازنده بــا اندیشــمندان سراســر جهــان برقــرار
ســازد .نقــش تعیینکننــدۀ دانشــگاه تهــران و دانشآموختــگان و پژوهشــگران آن در توســعۀ علمــی ،فنــاوری ،فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی
ایــران از روزگار تأســیس تــا بــه امــروز ،انکارناپذیــر اســت و از رهگــذر ایــن دســتاوردها اســت کــه دانشــگاه تهــران پیوســته جایــگاه علمــی
خــود را تعالــی بخشــیده تــا آنجــا کــه هماکنــون در صــدر دانشــگاههای کشــور و حتــی جهــان اســام ایســتاده اســت.
بیتردیــد ،توانمنــدیو پشــتوانۀ علمــی گرانســنگ دانشــگاه تهــران و جایــگاه ویــژۀ آن در قلمــرو آمــوزش و پژوهــش ،حضــور افزونتــر
و نقــش فعالتــر ایــن دانشــگاه را در عرصــۀ علــم و عمــل ضــروری میســازد .ازایــنرو ،تربیــت و پــرورش دانشآموختــگان متخصــص،
فاضــل ،مســئولیتپذیر و توانمنــدی کــه پیــش از هــر چیــز ،خــود را متعهــد بــه ایــن ســرزمین و مردمــان آن بداننــد ،بــا تولیــد علــم و ترویــج
دانــش ،زمینــۀ رشــد و بالندگــی جامعــه را فراهــم آورنــد ،در حــل مســائل و مشــکالت اجتمــاع ایرانزمیــن نقــش ف ّعــال داشــته باشــند،
اخــاق حرف ـهای را سرمشــق خــود قــرار دهنــد ،و بــه مســئولیتهای اجتماعیشــان آگاه باشــند ،از برنامههــا و وظایــف اصلــی ایــن نهــاد
علمــی بهشــمار مــیرود.
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همکاران و صاحبنظران محترم

برنامــۀ راهبــردی ســوم دانشــگاه کــه در ادامــه تقدیــم میشــود ،بــا عنایــت بــه مــوارد یادشــده و برپایــۀ سیاسـتهای مهــم
و باالدســتی کشــور ،بــه کوشــش شــماری از صاحبنظــران خبــره و کارشناســان زبــدۀ دانشــگاه تهیــه و تنظیــم شــده و پــس
از دریافتــ دیدگاهه�اـ و نظرــات دیگـ�ر اعضاــی هیئ��ت علمـ�ی نهای��ی ش��ده اسـ�ت .ایــن برنامــه بــه منزلــه طرحــی بــرای بیــان
اولویتهــا و ارائــۀ راهبردهــای بالقــوه اســت کــه بــا هــدف پیشــرفت تدریجــی بــه ســوی چشـماندازی پنجســال ه تنظیــم شــده
اســت .اصلیتریــن اهــداف برنامــۀ ســوم عبارتانــد از :تقویــت تعامــل ســازنده و مؤثــر بــا دیگــر دانشــگاههای جهــان ،تحــول
دانشــگاه بــا انگیــزۀ ایجــاد دانشــگاه کارآفریــن ،و باالتــر از همــه ،ارتقــای جایــگاه اخــاق و مســئولیتپذیری اجتماعــی در
دانشــگاه.
بههرتقدیــر ،امیدواریــم بــا همــت ،همدلــی و همراهــی روزافــزون همــۀ همــکاران ارجمنــد بتوانیــم در فضایــی ســالم و بانشــاط
برنامــۀ راهبــردی ســوم را اجرایــی کنیــم و از ایــن رهگــذر ،ضمــن بهبــود جایــگاه دانشــگاه تهــران در منطقــه و جهــان ،در
ساــختن جامعهــای خـلاق ،پویــا و متعالـ�ی مشاــرکت کنیـ�م .بیگمــان ،اه��داف ایــن سنــد ب��ا هم��کاری مؤثــر همــۀ دانشــگاهیان
گرانقــدر ،از جملــه اســتادان فرزانــه و فرهیختــه ،کارکنــان کوشــا و خدمتگــزار ،و دانشــجویان پژوهنــده دسـتیافتنی خواهــد
ب��ود .انشــاءاهلل.
محمود نیلی احمدآبادی
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مقدمه
دانشــگاه تهــران بهمنزلــۀ نمــاد آمــوزش عالــی کشــور در پایــان دومیــن برنامــۀ راهبــردی خــود ،در صــدر تولیــد علــم در میــان
دانشــگاههای کشــور و حتــی جهــان اســام قــرار گرفتــه اســت .ایــن موفقیــت مرهــون دســتاوردهای مانــدگار پیشــینیان و تــداوم
حضــور اســتادان ممتــاز و دانشــجویان نخبــه در آمــوزش ،پژوهــش و برنامهریــزی بــرای نیــل بــه جایــگاه برجســته و شایســتۀ
ایــن دانشــگاه اســت .بــرای حفــظ ایــن جایــگاه ویــژه و البتــه تعالــی آن ،ســومین برنامــۀ راهبــردی دانشــگاه ( 1396ـ  )1400بــا
رویکــرد توســعۀ پایــدار و بــر مبنــای اســناد باالدســتی ،ازجملــه دو ســند چشـمانداز جمهــوری اســامی ایــران و نیــز دانشــگاه
تهــران در افــق  ،۱۴۰۴بــا بهرهگیــری از مشــارکت همــۀ واحدهــای دانشــگاه و نیــز مطالعــات تطبیقــی دیگــر دانشــگاههای
جهــان تدوینشــده اســت .در ایــن رونــد ،بــه بینالمللیســازی دانشــگاه ،حرکــت بهســوی کارآفرینــی و نهایتــ ًا ارتقــای
اخــاق و مســئولیتپذیری در دانشــگاه توجــه ویــژهای شــده اســت.
از مزیتهــای برنامــۀ حاضــر میتــوان بــه مشــارکت همــه اعضــای دانشــگاه در تحلیــل نقــاط قــوت ،ضعــف ،تهدیدهــا،
فرصتهــا و نیــز مشــارکت در تدویــن برنامــه اشــاره نمــود .گفتنــی اســت کــه در رونــد تدویــن برنامــۀ حاضــر ،سیاس ـتهای
کلــی اقتصــاد مقاومتــی ابــاغ شــد کــه بــر محتــوای برنامــۀ ســوم تأثیــر گذاشــت .بنابرایــن ،تــاش شــده اســت تــا اهــداف ایــن
برنامــه براســاس سیاس ـتهای پیشگفتــه طراحــی شــود کــه شــرح آن در جــدول شــمارۀ ( )۱آمــده اســت.
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جدول  -1توجه به اصول سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سومین برنامۀ راهبردی دانشگاه
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اصل

سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی

()1

توسعۀ کارآفرینی

()2

توجه به اقتصاد دانشبنیان

()3

افزایش بهرهوری با
تقویت عوامل تولید و
توانمندسازی نیروی کار

()5

افزایش سهم سرمایۀ
انسانی در زنجیر ۀ تولید تا
مصرفبا ارتقایی آموزش،
مهارت ،خالقیت ،کارآفرینی
و تجربه

محتوای سومین برنامۀ راهبردی دانشگاه

هدف کالن دوم ،راهبردهای شمارۀ ( )1تا ()3

 -1هدایت پژوهشهای دانشگاه بهسوی ایدهپردازی و تجاریسازی
 -2پرورش سرمایۀ انسانی ایدهپرداز و کارآفرین
 -3ارتقای زیرساختهای الزم برای شکلگیری زنجیرۀ اندیشه تا محصول

هدف کالن دوم ،راهبرد شمارۀ ( ،)1اقدام شمارۀ ( )1و (:)2

 -1ارتقای کیفی پژوهشهای بنیادی مأموریت گرا با هدف افزایش توان ایدهپردازی و نوآوری
 -2شبکهسازی و انطباق بین ظرفیت پژوهشی دانشگاه با نیازهای جامعۀ صنعتی،کشاورزی و خدمات

هدف کالن دوم ،راهبرد شمارۀ ( ،)2اقدام شمارۀ (:)4
 -4توسعۀ کمی و کیفی دورههای کارورزی

هدف کالن دوم ،راهبرد شمارۀ ( ،)2اقدام شمارۀ ( )1تا (:)3

 -1بهبود کیفی آموزش با تأکید بر خالقیت ،تفکر انتقادی و مهارتهای کاربردی و حرفهای
 -2توسعۀ آموزشهای مربوط به کارآفرینی در رشتههای مختلف
 -3توسعۀ رشتههای دو گرایشی (گرایش تخصصی-گرایش کارآفرینی)

هدف کالن دوم ،راهبرد شمارۀ ( ،)4اقدام شمارۀ (:)2

()9

اصالح و تقویت نظام مالی

 -2ارتقای نظام مالی ،تنوعبخشی به منابع درآمدی دانشگاه و پایدارسازی آن

()12

توسعۀ پیوندهای راهبردی
و گسترش همکاری و
مشارکت با کشورها و
استفاده از ظرفیتهای
بینالمللی و منطقهای

هدف کالن اول ،راهبردهای شمارۀ ( )1تا (:)3

()16

صرفهجویی در هزینههای
عمومی کشور با ایجاد
تحول اساسی در ساختار
و فرایند

هدف کالن دوم ،راهبرد شمارۀ ( ،)4اقدام شمارۀ ( )1و (:)2

()19

شفافسازی و سالمسازی
اقتصاد و جلوگیری از
اقدامهای ،فعالیتها و
زمینههای فسادزا

()20

تقویت فرهنگ جهادی
در کارآفرینی و تقدیر از
نامداران این حوزه

 -1گسترش همکاریهای آموزشی بینالمللی
 -2تقویت فعالیتهای پژوهشی و فناوری بینالمللی
-3بهینهسازی زیرساختها و فرایندهای همکاری بینالمللی

 -1اصالح ،نوسازی و تحول ساختار و فرایندهای سازمانی
 -2ارتقای نظام مالی ،تنوعبخشی به منابع درآمدی دانشگاه و پایدارسازی آن

هدف کالن دوم ،راهبرد شمارۀ ( ،)4اقدام شمارۀ (:)3

 -3بودجهریزی عملیاتی و به سامانه سپاری نظام اجرایی بودجه

هدف کالن دوم ،راهبرد شمارۀ ( ،)2اقدام شمارۀ (:)5

 -5ارائۀ خدمات مناسب مشاوره توسعۀ کسبوکار در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه
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تدویــن ایــن برنامــه از مســیری طوالنــی بــه شــرح ذیــل گــذر کــرده اســت :مطالعــۀ تطبیقــی برنامههــای راهبــردی بیــش از
ســی دانشــگاه منتخــب جهــان ،بررســی اســناد باالدســتی ،ماننــد دو ســند چشـماندازجمهوری اســامی ایــران و نیــز دانشــگاه
تهــران ،مــرور سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،ارزیابــی میــزان موفقیــت دومیــن برنامۀراهبــردی دانشــگاه ،برگــزاری
پانــزده جلســه بــا کمیتههــای مشــورتی پنجگانــه ،متشــکل از
صــف و ســتاد ،تشــکیل  10جلســه شــورای برنامهریــزی دانشــگاه،
برگــزاری جلســات متعــدد بــا صاحبنظــران ،ارســال پیشنویــس
برنامــه بــه پردیسهــا و دانشــکدهها بــرای اظهارنظــر همــکاران،
و ســرانجام ،اعمــال نظــرات دریافتــی و تصویــب نهایــی .در ســند
حاضــر،تــاش شــده اســت کــه بــا مشــخص کــردن اولویتهــا
و ارائــۀ راهبردهــا و فعالیتهــای الزم بــرای دســتیابی بــه
آنها،آینــدهای بهتــر بــرای دانشــگاه تهــران و البتــه بــرای کشــور
رقــمزده شــود .مشــارکت فعاالنــۀ همــۀ اهالــی فرهیختــۀ دانشــگاه
بهمثابــۀ یــک کل منســجم میتوانــد اهــداف ایــن برنامــه را در
افــق زمانــی مشخصشــده بــه بهتریــن نحــو محقــق ســازد .امیــد
اســت کــه بــا عــزم وتــاش روزافــزون در اجــرای برنامــۀ راهبــردی
ســوم ،شــاهد دانشــگاهی پویــا و متعالــی باشــیم.

مروری بر سند چشمانداز دانشگاه تهران در افق 1404
دانشــگاه تهــران در افــق  ،1404دانشــگاهی جامــع و ممتــاز در رشــد علــم و فنــاوری خواهــد بــود کــه از نظــر علمــی ،در ســطح
ملــی و منطقــهای مرزشــکن ،تربیتکننــدۀ انســانهایی مؤمــن ،فرهیختــه ،آزاداندیــش و کارآفریــن اســت .دانشــگاه تهــران
بــا ســابقهای گهربــار ،همــواره الهامبخــش توســعۀ علمــی و پژوهشهــای بنیــادی بــوده و همچنــان در تحقیقــات کاربــردی
در علــم و فنــاوری پیشــرو خواهــد بــود .در ایــن رونــد ،دانشــگاه تهــران از ظرفیــت توانمندســازی دانشآموختــگان و مراکــز
پژوهشــی بــرای شــکلدهی بــه الگــوی دانشبنیــان توســعۀ ملــی ،مبتنــی بــر مکتــب اســام برخــوردار اســت.
ـم مأموریتهــای
بــر اســاس ســند چشـمانداز دانشــگاه و نیــز سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی،اهـ ّ
دانشــگاه تهــران بــه شــرح ذیل اســت:
گسترش قلمرو همۀ علوم ازجمله علوم انسانی ،اجتماعی ،فنی و مهندسی ،کشاورزی و هنر
تولید نظریههای علمی و تأمین نیازهای فکری و علمی جامعۀ اسالمی
ارائۀ فرصت برابر برای شکوفایی و پرورش استعدادهای علمی و فنی کشور
همکاری همهجانبه با دیگر دانشگاههای ممتاز در عرصۀ ملی و بینالمللی
پرورش اندیشمندان ،محققان و متخصصان در عرصههای علمی ،فنی ،اقتصادی و اجتماعی
ایجاد فضای مناسب آزاداندیشی و نقدپذیری علمی براساس مبانی دین مبین اسالم
انجام پژوهشها و تحقیقات بنیادی ،تأمین نیازهای علمی و کاربردی جامعه در همۀ سطوح
حفظ میراث فرهنگی ملموس و ناملموس
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اهداف کالن برنامه
 -۱ارتقای جایگاه بینالمللی دانشگاه و حضور مؤثر در چرخۀ تولید علم و فناوری جهانی
در دهه هــای اخیــر بینالمللــی شــدن بیشوکــم بــرای همــۀ دانشــگاههای معتبــر جهــان اولویــت ممتــازی یافتــه اســت و
افزایــش رتبــۀ بینالمللــی دانشــگاه میتوانــد ابــزار مناســبی بــرای ســنجش کیفیــت خدمــات آموزشــی ،پژوهشــی و فعالیتهــای
کارآفرینانــۀ دانشــگاه باشــد .بنابرایــن ،انجــام فعالیتهــای آموزشــی و پژوهشــی مشــترک بینالمللــی ،تقویــت فضــای چنــد
فرهنگــی و تســهیل فرایندهــای بینالمللی ســازی یکــی از اولویتهــای دانشــگاه تهــران در ایــن برنامــه اســت.

 -۲نوآوری و حرکت بهسوی دانشگاه ایدهپرداز و کارآفرین

دانشــگاه تهــران عــزم جــدی دارد تــا بــا شناســایی و بهکارگیــری عوامــل مؤثــر بــر تحــول دانشــگاه بــه دانشــگاه کارآفریــن،
دانشآموختگانــی پــرورش دهــد کــه بتواننــد بهعنــوان نیــروی محرکــۀ اقتصــاد ،عامــل توســعۀ فنــاوری و تولیــد ارزش و ثــروت باشــند.

 -3ارتقای اخالق و مسئولیت پذیری اجتماعی

12

تقویــت فضــای فرهنگــی مبتنــی بــر تقیــد بــه اخــاق ،احتــرام و مــدارا در تمامــی فعالیتهــای آموزشــی و پژوهشــی همــراه بــا
ترویــج کنــش مســئوالنه و مؤثــر در برابــر اجتمــاع و محیــط زیســت ســومین هــدف برنامــۀ راهبــردی دانشــگاه اســت.
در ادامــه ،پــس از توضیــح هریــک از هدفهــای پیشگفتــه ،بــه ارائــۀ راهبردهــا و اقدامهــای الزم پرداختــه میشــود.
معیارهــای کلیــدی عملکــرد بــرای هــر یــک از هدفهــای یادشــده نیــز در قســمت پیوســتها گزارششــده اســت.

ارتقای جایگاه بینالمللی
دانشگاه و حضور مؤثر در چرخۀ
تولید علم و فناوری جهانی
 -۱گسترش همکاریهای آموزشی بین المللی
 -۲تقویت فعالیتهای پژوهشی و فناوری بینالمللی
-۳بهینهسازی زیرساختها و فرایندهای همکاری بینالمللی
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هــدف  -۱ارتقــای جایــگاه بینالمللــی دانشــگاه و حضــور مؤثــر در چرخــۀ تولیــد علــم و
فنــاوری جهانــی
بینالمللــی ســازی دانشــگاه ،گذشــته از افــزودن بــر منابــع درآمــدی و افزایــش اعتبــار دانشــگاه در رتبهبندیهــای بینالمللــی،
ابــزار قدرتمنــدی بــرای گــرد هــم آوردن افــراد متفــاوت از زمینه هــا و فرهنگهــای مختلــف بــرای تولیــد دانــش اســت .مــا
امیــدوار هســتیم بــا برنامهریــزی انجــام شــده ،دانشــگاه تهــران یکــی از  ۲۰۰دانشــگاه برتــر جهــان در رتبهبنــدی مؤسســۀ
شــانگهای در ســال  ۱۴۰۰خورشــیدی باشــد.

راهبردها

 -۱گسترش همکاریهای آموزشی بین المللی
 -۲تقویت فعالیتهای پژوهشی و فناوری بینالمللی
-۳بهینهسازی زیرساختها و فرایندهای همکاری بینالمللی

راهبرد  -1-1گسترش همکاریهای آموزشی بین المللی

گســترش همکاریهــای آموزشــی بین المللــی ،مجــال ارزشــمندی بــرای افزایــش کیفیــت علمــی و برونــداد آموزشــی اســت.
دانشــگاه تهــران بــا تقویــت تعامــات بینالمللــی دانشــگاهی بــه دنبــال آشــنایی بــا دیدگاههــا ،فرهنــگ ،دانــش و تجربــۀ
دیگــر دانشــگاهها و نیــز واکاوی نگــرش و دســتاوردهای خــود در موضوعــات گوناگــون علمــی و پژوهشــی اســت .ایــن راهبــرد
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بــا اقدامهــای زیــر طــی برنامــه محقــق خواهــد شــد:
 -۱-۱-۱گسترش همکاریهای آموزشی و برگزاری دورههای مشترک بینالمللی
 -2-۱-۱تقویت پردیسهای بینالمللی دانشگاه
 -3-1-1ارائۀ فرصت به دانشجویان ممتاز دیگر کشورها برای تحصیل در دانشگاه تهران
 -4-۱-۱فراهم آوردن فرصتهای بینالمللی برای دانشجویان ایرانی دانشگاه
 -5-1-1افزایش دورههای فرصت مطالعاتی استادان
 -6-1-1افزایش شمار استادان وابسته دانشگاه
معیارهــای کلیــدی عملکــرد دربارۀ گســترش
همکاریهــای آموزشــی بینالمللــی
در جدول ( )۲آمده است (پیوست الف).
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راهبرد -۲-۱تقویت فعالیتهای پژوهشی و فناوری بینالمللی
فراهــم آوردن شــرایط مطلــوب بــرای انجــام تحقیقــات برجســته و مشــارکت در پژوهشهــای بینالمللــی ،رشــد ســرمایهگذاری
بینالمللــی در تولیــدات علمــی و بهبــود وجهــه پژوهشــي دانشــگاه تهــران در بیــن دانشــگاههای برتــر آســیا و جهــان از اهــداف
مهــم دانشــگاه طــی برنامــه ســوم اســت کــه بــا فعالیتهــای زیــر دسـتیافتنی خواهــد بــود:
 -۱-۲-۱حمایت از فعالیتهای پژوهشی بینالمللی
 -۲-۲-۱حمایت از تدوین مقاالت پر استناد مشترک با استادان بینالمللی
 -۳-۲-۱گسترش و تقویت مؤسسات پژوهشی مشترک با مؤسسات پژوهشی خارجی
 -۴-۲-۱گسترش پژوهشهای مشترک با استادان مؤسسات علمی بینالمللی
 -۵-۲-۱تعریف و فعالسازی جوایز بینالمللی برای پژوهشگران عرصه علوم انسانی در سطوح بینالمللی
 -۶-۲-۱شناسایی مزیتهای نسبی و رقابتی در عرصۀ بینالمللی
معیارهــای کلیــدی عملکــرد دربــارۀ راهبــرد
توســعۀ فعالیتهــای پژوهشــی و فنــاوری
بینالمللــی در جــدول ( )3آمــده اســت
(پیوســت ب).
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راهبرد -۳ -۱بهینهسازی زیرساختها و فرایندهای همکاری بینالمللی
بینالمللــی شــدن ،مســتلزم چابکســازی نظــام دانشــگاهی ،تقویــت زیرســاختها و بهبــود فرایندهــا بــرای میزبانــی اعضــای
بینالمللــی اســت .دانشــگاه تهــران بــرای توســعۀ جایــگاه خــود بهعنــوان دانشــگاهی پیشــرو درصــدد اســت بــا ارائــۀ خدمــات و
تســهیالت مناســب ،شبکهســازی بینالمللــی ،گســترش متناســب فضــای مجــازی و بسترســازی فرهنگــی -اجرایــی فرایندهــای
بینالمللــی شــدن خــود را بهینــه ســازد .ایــن راهبــرد بــا فعالیتهــای زیــر پیگیــری خواهــد شــد:
 -1 -3-1استقرار سازوکار الزم برای پایش و ارتقای رتبۀ دانشگاه در نظامهای معتبر رتبهبندی و اعتباربخشی
 -2-3-1رصد نمودن وضعیت شاخصهای ارزیابی دانشگاه و بهروزرسانی و اطالعرسانی مناسب
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 -3-3-1عضویت در نظامهای بینالمللی اعتباربخشی
 -4-3-1افزایش شمار تفاهمنامهها و قراردادهای بینالمللی
 -5-3-1شفافسازی قوانین و مقررات جذب دانشجویان غیر ایرانی
 -6-3-1افزایش نسبت کالسهای برگزارشده با استفاده از آموزش ترکیبی ()blended learning
 -7-3 -1تقویت فضای دوم دانشگاه و مجازیسازی بیشینۀ کلیۀ خدمات
 -8-3-1توسعۀ زیرساختها و نظامهای اداری ،دانشجویی و فرهنگی مطابق معیارهای بینالمللی
 -9-3-1عضویت فعال در شبکههای علمی بینالمللی
 -10-3-1افزایش پهنای باند ،تقویت وبسایت و تدوین دو یا چندزبانۀ مستندات دانشگاه
 -11-3-1افزایش خوابگاههای دارای معیارهای بینالمللی برای اسکان استادان و دانشجویان خارجی
 -12-3-1ميزباني شخصيت هاي مهم بين المللي
 -13-3-1برگزاری مسابقات ورزشی و هنری در سطح بینالمللی
معیارهــای کلیــدی عملکــرد دربــارۀ راهبــرد بهینهســازی زیرســاختها و فرایندهــای همــکاری
بینالمللــی در جــدول ( )4آمــده اســت (پیوســت پ).
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نوآوری و حرکت بهسوی
دانشگاه ایدهپرداز و کارآفرین
 -۱هدایت پژوهشهای دانشگاه بهسوی ایدهپردازی و تجاریسازی
 -۲پرورش سرمایۀ انسانی ایدهپرداز و کارآفرین
 -۳ارتقای زیرساختهای الزم برای شکلگیری زنجیرۀ اندیشه تا محصول
 -4اصالح نظام مدیریتی و تنوعبخشی به منابع درآمدی دانشگاه
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هدف  -2نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

دانشــگاه تهــران بــرای حفــظ موقعیــت برتــر خــود ،بــه دنبــال پــرورش کارآفرینــان آینــده و پاســخگویی مناســب بــه نیازهــای
جامعــه اســت .دانشــگاه بــا حمایــت مؤثــر از نــوآوری و کارآفرینــی ،مســیر تجاریســازی دانــش را همــوار نمــوده و از ایــن
رهگــذر بــر تــوان رقابتــی اقتصــاد ملــی خواهــد افــزود.
راهبردها
 -۱هدایت پژوهشهای دانشگاه بهسوی ایده و تجاریسازی
 -۲پرورش سرمایۀ انسانی ایدهپرداز و کارآفرین
 -۳تقویت زیرساختهای الزم برای شکلگیری زنجیرۀ اندیشه تا محصول
 -4اصالح نظام مدیریتی و تنوعبخشی به منابع درآمدی دانشگاه
راهبرد  -1-2هدایت پژوهشهای دانشگاه بهسوی ایدهپردازی و تجاریسازی
دانــش و فنــاوری دو رکــن مهــم در ایجــاد ثــروت و اقتــدار و نهایتـ ًا توســعۀ ملــی بــه شــمار میرونــد .ازایـنرو ،دانشــگاه تهــران
باهــدف «تجاریســازی دانــش» بــر پیونــد یافتــن روزافــزون دانــش و پژوهــش بــا نیازهــای حــوزۀ کسـبوکار تأکیــد مـیورزد.
فراینــد انتقــال موفــق نتایــج تحقیقــات بــه بــازار بــا اقدامهــای زیــر عملــی خواهــد شــد:
 -1-1-2گسترش کیفی پژوهشهای بنیادی مأموریت گرا با هدف افزایش توان ایدهپردازی و نوآوری
 -2-۱-۲شبکهسازی و انطباق بین ظرفیت پژوهشی دانشگاه با نیازهای جامعۀ صنعتی،کشاورزی و خدمات
معیارهــای کلیــدی عملکــرد دربــارۀ هدایــت پژوهشهــای دانشــگاه بهســوی ایدهپــردازی و
تجاریســازی در جــدول ( )5آمــده اســت (پیوســت ت).
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راهبرد  -۲-۲پرورش سرمایۀ انسانی ایدهپرداز و کارآفرین

دانشــگاه تهــران پــرورش اندیشــمندان و کارآفرینــان توانمنــد را یکــی از اصلیتریــن وظایــف خــود میدانــد .ایــن دانشــگاه
بــا ترویــج و تشــویق نــوآوری ،آمــوزش مهارتهــای کارآفرینــی و هدفمندســازی فعالیتهــای دانشــجویان میکوشــد تــا
قابلیتهــای دانشآموختــگان خــود را تقویــت نمایــد .ایــن امــر بــا اقدامهــای زیــر بــه انجــام خواهــد رســید:
 -1-2-2بهبود کیفی آموزش با تأکید بر خالقیت ،تفکر انتقادی و مهارتهای کاربردی و حرفهای
 -2-2-2توسعۀ آموزشهای مربوط به کارآفرینی در رشتههای مختلف
 -3-2-2توسعۀ رشتههای دو گرایشی (گرایش تخصصی-گرایش کارآفرینی)
 -4-2-2توسعۀ کمی و کیفی دورههای کارورزی
 -۵-۲-۲ارائۀ خدمات مناسب مشاورۀ توسعۀ کسبوکار در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه
معیارهــای کلیــدی عملکــرد دربــارۀ پــرورش ســرمایۀ انســانی ایدهپــرداز و کارآفریــن در جــدول ()6
آمــده اســت (پیوســت ث).
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راهبرد  -3-۲تقویت زیرساختهای الزم برای شکلگیری زنجیرۀ اندیشه تا محصول

حمایــت از فعالیتهــای کارآفرینانــه ،همــوار کــردن مســیر رشــد شــرکتهای دانشبنیــان دانشــگاه ،سرمایه ســازی و تعامــل
نزدیــک بــا صنعــت میتوانــد تســهیلگر شــکلگیری زنجیــرۀ اندیشــه تــا محصــول باشــد .اقدامهــای زیــر در راســتای ایــن
راهبــرد انجــام خواهــد شــد:
 -1-3-2توسعۀ و تقویت مرکز نوآوری پارک علم
و فناوری دانشگاه
 -2-3-2تقویت مراکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه
 -3-3-2گســترش بخــش شــرکتهای لنگــر در پــارک
علــم و فنــاوری دانشــگاه
معیارهــای کلیــدی عملکــرد دربــارۀ تقویــت
زیرســاختهای الزم بــرای شــکلگیری زنجیــرۀ
اندیشــه تــا محصــول در جــدول ( )7آمــده اســت
(پیوســت ج).
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راهبرد  -4-2اصالح نظام مدیریتی و تنوعبخشی به منابع درآمدی دانشگاه

مدیریــت مناســب هزینههــا ،ارزیابــی عملکــرد مالــی _ مدیریتــی و تنوعبخشــی بــه درآمدهــا ،بــه اســتقالل مالــی افزونتــر
دانشــگاه میانجامــد و آزادی عمــل بیشــتری در نحــوۀ هزینــه کــرد منابــع بــرای مصــارف علمــی و پژوهشــی و فرهنگــی
بــه همــراه م ـیآورد .افزایــش بهــرهوری خدمــات در دانشــگاه ،اصلیتریــن هــدف اصــاح نظــام مدیریتــی اســت .در راســتای
راهبــرد مزبــور اقدامهــای زیــرانجــام خواهــد شــد:
 -1-3-2اصالح ،نوسازی و تحول ساختار و فرایندهای سازمانی
 -2-3-2ارتقای نظام مالی ،تنوعبخشی به منابع درآمدی دانشگاه و پایدارسازی آن
 -3-4-2بودجهریزی عملیاتی و به سامانه سپاری نظام اجرایی بودجه

معیارهــای کلیــدی عملکــرد دربــارۀ راهبــرد اصــاح نظــام مدیریتــی و تنوعبخشــی بــه منابــع درآمــدی
دانشــگاه در جــدول ( )8آمــده اســت (پیوســت چ).
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ارتقای اخالق و
مسئولیت پذیری اجتماعی

 -1تقویت اخالق حرفهای و مسئولیتپذیری
 -۲حفظ محیطزیست ،حرکت بهسوی دانشگاه سبز
 -۳گسترش محیط حمایتی و ارتقای سالمت اهالی دانشگاه
25

هدف  )3ارتقای اخالق و مسئولیتپذیری اجتماعی

درونی ســازی اخــاق و توجــه ویــژه بــه مســئولیتپذیری اجتماعــی در
جامعــۀ دانشــگاهی ضــروری اســت .پــرورش نگــرش و رفتــار اخالقــی
در دانشــجویان ،متابعــت از مقــررات حقوقــی و اجتماعــی و تأکیــد بــر
ضــرورت تصمیمگیــری و عمــل بــر مبنــای اصــول اخالقــی در مواجهــه
بــا تضــاد منافــع از اولویتهــای دانشــگاه تهــران اســت .در کنــار اخــاق
کــه عمدتــ ًا بــا اجتمــاع معنــا پیــدا میکنــد ،مســئولیتپذیری اجتماعــی
نیــز روش و کنشــی اخالقــی در برخــورد بــا اعضــای جامعــه و مســائل
اجتماعــی اســت .هــدف مســئولیتپذیری اجتماعــی تــاش بــرای بهبــود
وضعیــت جامعــه در کنــار توســعۀ اقتصــادی و کمــک بــه حفــظ انســجام
اجتماعــی ،نوعدوســتی و تعامــات داوطلبانــه در فعالیتهــای اجتماعــی
و افزایــش دغدغههــای زیســتمحیطی اســت.

راهبردها
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 -۱تقویت اخالق حرفهای و مسئولیتپذیری
 -۲حفظ محیطزیست ،حرکت بهسوی دانشگاه سبز
 -۳گسترش محیط حمایتی و ارتقای سالمت اهالی دانشگاه

راهبرد -1-3تقویت اخالق حرفهای و مسئولیتپذیری

دانشــگاه تهــران بــه دنبــال همــوار کــردن مســیر تعالــی اخالقــی و پــرورش انســانهایی اخالقمــدار و مســئولیتپذیر اســت.
دانشــگاه بــا افزایــش فرصتهــای یادگیــری ،تفکــر تحلیلــی ،پرســش گری و تصمیمگیــری آگاهانــه بایــد بــه دانشــگاهیان
کمــک کنــد تــا توانایــی الزم بــرای ایفــای نقــش شــهروندانی اخالقــی و بــه لحــاظ اجتماعــی مســئولیتپذیر را در خــود رشــد
دهنــد .درونی ســازی ارزشهــای مشــترکی همچــون نوعدوســتی ،تعهــد بــه عدالــت و برابــری حقــوق انســانها ،توجــه بــه
حرمــت و کرامــت انســانها و پایبنــدی بــه رفتــار مبتنــی بــر آموزههــای دینــی و اصــول اخالقــی از اولویتهــای مهــم
دانشــگاه تهــران اســت .ایــن راهبــرد بــا اقدامهــای زیــر دس ـتیافتنی خواهــد بــود:
راهبرد
 -۱-۱-۳استقرار نظام اخالق حرفه ای در دانشگاه.
 -2-1-3حمایت از فعالیتهای آموزشی و ترویجی دربارۀ اخالق حرفهای در دانشگاه.
-3-1-3ایجــاد ســازوکار الزم بــرای ارتقــای مســئولیتپذیری در اهالــی دانشــگاه (تضمیــن اصالــت اثــر ،رعایــت مالکیــت
فکــری و جــز آنهــا)
-4-1-3افزایش فعالیتهای داوطلبانۀ اعضای دانشگاه و نهادهای دانشجویی
معیارهــای کلیــدی عملکــرد دربــارۀ راهبــرد تقویــت اخــاق حرفـهای و مســئولیتپذیری در جــدول ()9
آمــده اســت (پیوســت ح).
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راهبرد  -2-3حفظ محیطزیست ،حرکت بهسوی دانشگاه سبز

دانشــگاه تهــران در جایــگاه یــک پیشــگام اجتماعــی ،درصــدد اســت حفاظــت از محیــط زیســت را ســرلوحۀ تمامــی فعالیتهــای
خــود قــرار دهــد و افــزون بــر تقویــت زیرســاختهای دانشــگاه ســبز ،مســئولیت اجتماعــی خویــش را دراینبــاره در حــد تــوان
ایفــا نمایــد .ایــن راهبــرد بــا اقدامهــای زیــر پیگیــری خواهــد شــد:
 -1-2-3تقویت پژوهش دربارۀ کاالهای سبز و سازگار با محیط زیست
 -2-2-3حمایت از گسترش فناوری و کسبوکارهای مرتبط با محیطزیست
 -3-2-3تدوین سند استانداردهای زیستمحیطی و اجرایی آن ساختمانها و طرحهای عمرانی دانشگاه
 -4-2-3افزایش ساختمانهای سبز
 -5-2-3افزایش سرانۀ فضای سبز
 -6-2-3تقویت تشکلهای دانشجویی فعال در حوزۀ محیط زیست
 -7-2-3گنجاندن مسائل زیستمحیطی در وبسایتها و نشریهها
 -8-2-3کاهش مصرف کاغذ و انواع پالستیک
 -9-2-3توجه به بازیافت زباله و مدیریت پسماند
معیارهــای کلیــدی عملکــرد دربــارۀ راهبــرد حفــظ محیطزیســت ،حرکــت بهســوی دانشــگاه ســبز در
جــدول ( )10آمــده اســت (پیوســت خ).
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راهبرد  -3-3گسترش محیط حمایتی و ارتقای سالمت اهالی دانشگاه
دانشــگاه تهــران بــا همــۀ تــوش و تــوان خــود میکوشــد تــا بــا ارتقــای فرهنــگ ســامت و اصــاح رفتــار و ســبک زندگــی ،از
آســیبهای روانــی و اجتماعــی پیشــگیری کنــد .ایــن راهبــرد بــا اقدامهــای زیــر محقــق خواهــد شــد:
 -1-3-3کمک به ارتقای سالمت و کیفیت زندگی اعضای دانشگاه
 -2-3-3توسعۀ ورزش همگانی
 -3-3-3استقرار نظام بهداشت محیط و ایمنی ( )H.S.Eدر دانشگاه
 -4-3-3ارتقای نقش تربیتی و حمایتی اعضای هیئت علمی و کارکنان در ایجاد فضای حمایتی و مسئولیتپذیر
 -5-۳-۳تسهیل مشارکت مؤثر دانشآموختگان در فعالیتهای دانشگاه
معیارهــای کلیــدی عملکــرد دربــارۀ راهبــرد گســترش محیــط حمایتــی و ارتقــای ســامت اهالــی
دانشــگاه در جــدول ( )11آمــده اســت.
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احکام اجرايی
احــکام اجرايــی بــرای تســهيل اجــرا و افزايــش ضريــب موفقيــت برنامــه ســوم دانشــگاه بــه
شــرح زيــر اســت:
الف :مشارکت همه واحدهای دانشگاه در تدوين برنامه عملياتي و اجراي برنامه سوم
همــۀ واحدهــای دانشــگاه ظــرف دومــاه از ابــاغ برنامــه ،بایــد برنامــه عملیاتــی خــود را بــرای دسـتیابی بــه اهــداف کالن
برنامــۀ ســوم تهیــه کننــد و آن را بــرای بررســی و طــی مراحــل تصویــب بــه اداره کل برنامــه ،بودجــه و تحــول ســازمانی
ارســال نماینــد.
ب :نظارت بر روند اجراي برنامه و چگونگي پيشرفت آن
همــۀ واحدهــا بايســتی در پايــان هرســال گــزارش عملکــردی از رونــد اجــرا و پيشــرفت برنامــه واحــد خــود را در چارچــوب
برنامــه ابالغــي تهيــه و بــه اداره کل برنامــه،بودجــه و تحــول ســازمانی ارســال نماينــد تــا پــس از جمعبنــدی توســط کميتــه
نظــارت بــر اجــرای برنامــه ،بــه شــورای برنامه ریــزی ارائــه شــود.
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مرکــز فنــاوری اطالعــات و فضــای مجــازی دانشــگاه مکلــف اســت امــکان رصــد و مشــاهدۀ وضعیــت شــاخصهای برنامــۀ
ســوم را بهصــورت برخــط و بــر اســاس اطالعــات ســامانههای دانشــگاه میســر نمایــد.
معاونــت برنامهریــزی و فنــاوری اطالعــات مکلــف اســت همــۀ مصوبــات شــوراهای دانشــگاه را بررســی کنــد و بــا برنامــۀ
ســوم تطبیــق دهــد و مــوارد عــدم انطبــاق را بــرای انجــام اصالحــات الزم بــه معاونــت ذیربــط و ریاســت دانشــگاه اعــام
نمایــد.
ج :همگامی برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار الزم برای اجرای برنامه
معاونــت برنامهریــزی و فنــاوری اطالعــات مکلــف اســت بــرآورد اعتبــار الزم بــرای اجــرای برنامــه را تهیــه و جهــت تصویــب
بــه هیئــت رئیســه اعــام نمایــد و بــر اســاس برنامه هــای تصویــب شــده و گــزارش پیشــرفت شــاخص های برنامــه ســوم
منابــع برنامــه را تخصیــص دهــد.
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پیوستها
33

پیوست
الف
جدول  -2راهبرد  -1-1گسترش همکاریهای آموزشی بینالمللی
معیارهای کلیدی عملکرد

واحد سنجش

وضعیت
فعلی

1396

1397

1398

1399

1400

نسبت اعضای هیئت علمی
بینالمللی بهکل اعضای هیئت
علمی دانشگاه

نفر

16

50

105

160

215

270

درصد

٪1

٪2

٪5

٪7

٪8

٪ 10

تعداد نفر

1110

1365

1800

2670

3520

4350

در صد از کل
دانشجویان

٪2/5

٪3

٪4

٪6

٪8

٪10

نسبت دانشجویان بینالمللی بهکل
دانشجویان در دورههای رسمی
تعداد دانشپذیران بینالمللی زبان
فارسی در دورههای آزاد

معاونت بینالملل و
معاونت آموزشی

معاونت بین الملل و
معاونت آموزشی
مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا
و مرکز بین المللی آموزش
زبان فارسی

تعداد نفر

1460

1500

1600

1700

1800

1900

تعداد رشته

19

25

33

50

66

83

درصد از کل
رشتهها

٪0/02

٪1

٪2

٪5

٪8

٪10

نسبت دانشجو به استاد

نسبت

22

21

19

18

17

16

معاونت آموزشی

دورههای مشترک آموزشی با
مؤسسات علمی بینالمللی معتبر

تعداد

12

16

21

26

31

36

معاونت بین الملل و
معاونت آموزشی

نسبت رشتههای عرضهشده به
زبانهای رسمی بینالمللی در مقطع
ارشد و دکتری
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متولی

معاونت بینالملل
و معاونت آموزشی

پیوست
ب
جدول  -3راهبرد  -2-1تقویت فعالیتهای پژوهشی و فناوری بینالمللی
واحد سنجش

وضعیت
فعلی

1396

1397

1398

1399

1400

تعداد رسالههای
مشترک دکترا

---

26

51

77

102

128

درصد از کل
رسالهها

---

٪4

٪8

٪ 12

٪ 16

٪ 20

سرانه مقاالت نمایه شده در
نمایههای بینالمللی معتبر

میانگین سرانه

1/4

1/7

2

2/3

2/6

3

معاونت پژوهشی

میزان ارجاعات علمی در
نشریات بینالمللی دارای
نمایه معتبر

میانگین تعداد
ارجاع به هر مقاله

2/7

3

3/5

4

4/5

5

معاونت پژوهشی

تعداد همایشهای مشترک
بینالمللی

تعداد

9

10

12

14

16

18

معاونت پژوهشی و
معاونت بینالملل

معیارهای کلیدی عملکرد
نسبت رسالههای ثبتنامشده
مشترک بینالمللی

متولی
معاونت پژوهشی و
معاونت آموزشی
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ادامۀ پیوست
ب
معیارهای کلیدی عملکرد

واحد سنجش

درصد اعضای هیئت علمی
شرکتکننده در همایشها و
کارگاههای بینالمللی خارج
از کشور

وضعیت
فعلی

1396

1397

1398

1399

1400

تعداد نفر

767

811

853

915

978

1040

درصد افزایش
نسبت به سال پایه

٪ 37

٪ 39

٪41

٪44

%47

٪50

تعداد نفر

62

110

187

295

414

543

درصد از کل
اعضای هیئت
علمی

٪3

٪5

٪8

٪12

٪16

٪20

تعداد

10

12

14

16

18

20

برحسب هزار دالر

800$

960

1,200

1,600

2000

24,00

درصد افزایش
نسبت به سال پایه

---

٪20

٪50

٪100

٪150

٪200

اعزام اعضای هیئت علمی به
فرصت مطالعاتی و مأموریت
پژوهشی
شمار کرسیها ،مؤسسات
آموزشی ،پژوهشی و مراکز
ترویجی مشترک بینالمللی
میزان اعتبارات جذبشده
بینالمللی
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متولی
معاونت پژوهشی و
معاونت بینالملل

معاونت آموزشی و
معاونت بینالملل

معاونت پژوهشی و
معاونت بینالملل
معاونت بینالملل،
معاونت آموزشی و
معاونت پژوهشی

پیوست
پ
جدول  -۴راهبرد  -3-1بهینهسازی زیرساختها و فرایندهای همکاری بینالمللی
واحد
سنجش

وضعیت
فعلی

1396

1397

1398

1399

1400

متولی

تعداد
رشته

---

97

194

291

388

485

درصد

---

٪10

٪20

٪30

٪40

٪50

معاونت آموزشی و
معاونت برنامهریزی و
فناوری اطالعات

شمار کارکنان مسلط به زبانهای
بینالمللی

تعداد نفر

128

188

262

336

415

500

عضویت در انجمنها و
شبکههای علمی بینالمللی و
عقد قراردادهای بینالمللی

تعداد

معیارهای کلیدی عملکرد

میزان گواهینامههای
اعتباربخشی (بر اساس حوزههای
تخصصی)

400

410

420

430

440

450

معاونت بینالملل و
معاونت اداری مالی

معاونت بینالملل
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پیوست
ت
جدول  -۵راهبرد  -1-2هدایت پژوهشهای دانشگاه بهسوی ایدهپردازی و تجاریسازی
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معیارهای کلیدی عملکرد

واحد
سنجش

وضعیت
فعلی

1396

1397

1398

1399

1400

متولی

درصد پایاننامهها و رسالههای
دارای حمایت مالی از بخشهای
مختلف صنعتی ،خدماتی دولتی،
خصوصی

درصد

٪5

٪8

٪11

٪14

٪17

٪20

معاونت
پژوهشی

سرانه پژوهشهای تقاضامحور به
کل پژوهشها

نسبت

٪19

٪34

٪50

٪65

٪80

1

معاونت پژوهشی
و پارک علم و
فناوری

پیوست
ث
جدول  -6راهبرد  -2-2پرورش سرمایۀ انسانی ایدهپرداز و کارآفرین
معیارهای کلیدی عملکرد
تعداد رویدادهای کارآفرینانه اعم از
کارگاه ،نمایشگاه ،همایش ،نشست علمی،
سخنرانی ،معرفی کارآفرینان برتر و
بازدیدها

واحد
سنجش

وضعیت
فعلی

1396

1397

1398

1399

1400

متولی

تعداد در
هرسال
تحصیلی

70

80

90

100

110

120

معاونت آموزشی
با همکاری سایر
واحد ها

نسبت رشتههای دارای کارآموزی و
کارورزی با عقد پیماننامۀ همکاری با
بخشهای خصوصی و دولتی بهکل رشتهها

سرانه بر
حسب
دانشجویان
کارشناسی

٪1

٪10

٪20

٪30

٪40

٪50

معاونت آموزشی

درصد از کل
رشتهها

٪17

٪18

٪20

٪22

٪24

٪26

معاونت آموزشی
و
معاونت پژوهشی

ارائۀ دورههای آموزشی آزاد کاربردی و
حرفهای (منجر به ارائۀ گواهینامه حرفهای
بین المللی)

درصد افزایش
نسبت به سال
پایه

میزان اشتغال دانشآموختگان  6ماه و 2
سال پس از دانشآموختگی

درصد افزایش
نسبت به سال
پایه

سرانه دانشجویان شرکت کننده در کالس
مهارتهای کارآفرینی

600
(دورۀ
داخلی)

٪5

٪10

٪20

٪30

٪40

معاونت آموزشی

نبود آمار

پایش
میزان
پایه

٪5

٪10

٪15

٪20

دفتر
دانشآموختگان
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پیوست
ج
جدول  -7راهبرد  -3-2تقویت زیرساختهای الزم برای شکلگیری زنجیرۀ اندیشه تا محصول
معیارهای کلیدی
عملکرد

واحد
سنجش

وضعیت
فعلی

1396

1397

1398

1399

1400

متولی

تعداد اختراع و مالکیت
معنوی ثبتشده در
سطح ملی و بینالمللی

تعداد

100

120

140

160

180

200

معاونت پژوهشی
و پارک علم و
فناوری

تعداد هستههای پیش
رشد ،شرکتهای رشدی،
پسا رشدی و کارفرمایی

تعداد

200

250

300

400

500

600

پارک علم و فناوری

مبلغ
(برحسب
میلیون
ریال)

2400

درصد
رشد
نسبت به
سال قبل

---

میزان حمایت مالی از
هستههای پیش رشد

40

4800 4200 3600 3000 2640
پارک علم و فناوری

٪10

٪25

٪50

٪75

٪100

پیوست
چ
جدول  -8راهبرد  -4-2اصالح نظام مدیریتی و تنوعبخشی به منابع درآمدی دانشگاه
معیارهای کلیدی
عملکرد

واحد سنجش

سهم درآمدهای
پژوهشی و فناوری از
کل درآمدهای دانشگاه

درصد

٪14

سهم درآمد دانشگاه
ازدارایی ها ،موقوفات و
اهداییها نسبت بهکل
درآمدها

درصد افزایش
نسبت به سال پایه

٪1

٪2

میزان گردش مالی
شرکتهای مستقر در
پارک علم و فناوری

درصد افزایش
نسبت به سال پایه

6000
میلیارد
ریال

٪25

وضعیت
فعلی

1396

٪20

1397

٪25

1398

٪30

1399

٪35

1400

٪40

متولی
معاونت پژوهشی
سازمان توسعه و

٪3

٪4

٪5

٪6

سرمایهگذاری

 معاونت فرهنگی

معاونت برنامهریزی و
فناوری اطالعات

٪50

٪300 ٪200 ٪100

پارک علم و فناوری
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پیوست
ح
جدول  -9راهبرد  -1-3تقویت اخالق حرفهای و مسئولیتپذیری
معیارهای کلیدی عملکرد

واحد
سنجش

وضعیت
فعلی

1396

1397

1398

1399

1400

متولی

شمار پایاننامهها و طرحهای
پژوهشی دارای کد اخالق حرفهای

تعداد

---

400

800

1200

1600

2000

معاونت
پژوهشی

شمار دروس و برنامههای آموزشی
و ترویجی اخالق حرفهای برای
اساتید ،کارمندان و دانشجویان

تعداد در سال

---

30

60

90

120

144

معاونت
فرهنگی

نفر ساعت

60,100

61,302

62,504

63,706

64,908

66,110

درصد افزایش
نسبت به سال
پایه

---

٪2

٪4

٪6

٪8

٪10

نیاز به استخراج
شاخصها

نبود آمار

پایش
میزان
پایه و
شاخصها

٪5

میزان فعالیت داوطلبانۀ اعضای
دانشگاه و تشکلهای دانشجویی
دربارۀ اخالق حرفهای و
مسئولیتپذیری اجتماعی

میزان ضریب تأثیر دانشگاه
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٪10

٪20

٪30

معاونت
فرهنگی

معاونت
برنامهریزی
و فناوری
اطالعات

پیوست
خ
جدول  -۱۰راهبرد  -2-3حفظ محیط زیست :حرکت بهسوی دانشگاه سبز
معیارهای کلیدی عملکرد

واحد
سنجش

وضعیت
فعلی

بهبود رتبۀ دانشگاه در
ردهبندی بینالمللی دانشگاه
سبز

رتبۀ
دانشگاه

431

1396
410

1397
390

1398
360

1399
330

1400
300

متولی
معاونت اداری مالی و
معاونت برنامهریزی و
فناوری اطالعات

43

پیوست
د
جدول  -11راهبرد  -3-3تقویت محیط حمایتی و ارتقای سالمت اهالی دانشگاه
واحد سنجش

وضعیت
فعلی

1396

1397

1398

1399

1400

معیارهای کلیدی
عملکرد

نفر

7383

7752

8121

8490

8859

9228

درصد افزایش
نسبت به سال پایه

---

٪5

٪10

٪15

٪20

٪25

ارائۀ واحد مهارتهای زندگی
و بهزیستی روانی

تعداد درس ارائه
شده در هرسال

2

20

40

60

80

96

معاونت آموزشی

سرانۀ فعالیتهای ورزشی
اعضای دانشگاه

روزانه برحسب
دقیقه

 11دقیقه

12

13

14

15

16

معاونت فرهنگی

میزان فضای دانشگاهی
دارای گواهینامه بهداشت
محیط و ایمنی

درصد

---

٪20

٪40

٪60

٪80

٪100

همۀ واحدها

میزان ارائۀ خدمات مشاوره
به اهالی دانشگاه

44

متولی

معاونت دانشجویی

اویر

تص

45

46

47

48

49

50

51

52

53

