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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

پیش گفتار
امــروزه مدیریــت بیــش از آن کــه علمــی صرفــًا مبتنــی بــر تصمیم گیــری بــرای تخصیــص منابــع باشــد، هنــری اســت کــه بــا تجزیه وتحلیــل 
ــافات دوره  ــانس و اکتش ــع از دوره رنس ــد� درواق ــزی می کن ــرای آن برنامه ری ــاب و ب ــده را انتخ ــف و آین ــته را کش ــا، گذش ــق داده ه دقی
روشــنگری، تأکیــد بــر اراده آزاد انســان و قــدرت انتخــاب او اهمیــت اساســی یافــت، انتخاب هایــی کــه بــا در نظــر گرفتــن شــرایط پیشــین، 
ــا عقب ماندگــی و ناکامــی ملت هــا را رقــم  ــدی را ممکــن می ســازد کــه توســعه و پیشــرفت ی ــر و تحــول و ایجــاد موقعیت هــای جدی تغیی
می زنــد� بــا این حــال اتخــاذ تصمیمــات نــو، انتخــاب گزینه هایــی متفــاوت و ایجــاد تغییــر، تنهــا بــر مبنــای تجزیــه  و تحلیــل گذشــته میســر 
ــی،  ــا در پویای ــه م ــد ب ــی ســایر ملت هــا و پیشــرفت ها و موفقیت هــای آن هــا می توان نیســت بلکــه بررســی و تحلیــل علمــی شــرایط کنون
نــوآوری و برون رفــت از نقایــص عملکــردی پیشــین و انتخــاب آینــده ای کارآمــد و هدفمنــد یــاری رســاند؛ به ویــژه پویایــی و نــو شــدن در 

نهــادی کــه خــود داعیــه دار تحــول علمــی و اجتماعــی اســت: نهــاد آمــوزش عالــی�
ــتیابی  ــده دس ــا تضمین کنن ــعه اند ام ــت و توس ــی از مســیر موفقی ــه بخــش مهم ــداف بهین ــا و انتخــاب اه ــی، اصــالح روش ه ــل علم تحلی
ــن رو  ــن اهــداف وابســته اســت� ازای ــی کــردن و پیاده ســازی ای ــه نحــوه عمل ــن مســیر ب ــه آن نیســتند� بخــش بزرگــی از موفقیــت در ای ب
بااینکــه بیــش از یــک دهــه اســت کــه دانشــگاه تهــران بــا اتخــاذ برنامه هــای پنج ســاله، بــه دنبــال رســیدن بــه چشــم اندازی اســت کــه 
ــود  ــازی و وج ــرای پیاده س ــالش ب ــدون ت ــاله ب ــای پنج س ــداف برنامه ه ــه اه ــیدن ب ــا رس ــت؛ ام ــرده اس ــی ک ــود پیش بین ــده خ ــرای آین ب
شــاخص های قابــل ارزیابــی و مســتندات پیشــرفت ممکــن نیســت� تعییــن شــاخص ها، تخصیــص منابــع برحســب اهــداف و ســپس تحلیــل 
ــذا اکنون کــه دانشــگاه تهــران در حــال آغــاز  ــه اســت� ل ــی مشــخص، از اصــول مهــم پیاده ســازی برنام ــان دوره هــای زمان داده هــا در پای
ــع،  ــداف آن اســت� درواق ــق اه ــرای پیاده ســازی و تحق ــا ب ــن قدم ه ــردی پنج ســاله خــود اســت در حــال مشــق اولی ــه راهب ســومین برنام
حجــم عظیــم داده هــای متنــوع، لــزوم بررســی مــداوم آن هــا در بازه هــای زمانــی مشــخص و ســاختاربندی منابــع بــرای رســیدن بــه اهــداف 
را دوچنــدان کــرده اســت� از ایــن رو شناســان حاضــر، اولیــن تــالش بــرای ســنجش معیارهــای کلیــدی عملکــرد دانشــگاه مبتنــی بــر برنامــه 
ســوم اســت کــه بــه مــا کمــک می کنــد تــا میــزان پیشــرفت به ســوی اهــداف موردنظــر را تعریــف و اندازه گیــری، الزاماتــش را اســتخراج 
و شــاخص هایش را در عمــل پیــاده کنیــم� در واقــع، معیارهــای کلیــدی عملکــرد، معیارهایــی بــرای ارزیابــی میــزان موفقیــت و دســتاوردهای 
دور ه ای دانشــگاه و حرکــت آن بــه ســمت اهــداف اســتراتژیک در ســطوح عملیاتــی اســت� ازایــن رو ســومین برنامــه راهبــردی دانشــگاه بــا 
برنامــه عمــل و طــرح بهبــود عملکــرد اوج خواهــد گرفــت� میــزان موفقیــت مــا در پیاده ســازی و اجــرای فرایندهــا و اقدامــات مشــروح طــی 
ــالن،  ــاتید و فارغ التحصی ــه اس ــش و تجرب ــطح دان ــای س ــه ارتق ــا ب ــل م ــزان نی ــخص  کننده ی می ــد مش ــاله، می توان ــای پنج س ــن دورنم ای
ــرای بهره منــدی جامعــه و پیشــگامی دانشــگاه مــا در حوزه هــای تخصصــی علمــی در جهــان باشــد� امیــد اســت  تبــادل جهانــی دانــش ب
ــه  ــردی دانشــگاه و همسوســازی کلی ــداف راهب ــق اه ــرای تحق ــرد ب ــی خ ــدی عملکــرد دانشــگاه، گام ــای کلی ــه شناســان معیاره مجموع

ذی نفعــان دانشــگاه باشــد�



7

مقدمه

 مقدمه
ــو  ــزار عض ــی، دو ه ــان آموزش ــد و ده دپارتم ــش از ص ــتن بی ــا داش ــور، ب ــگاه های کش ــن دانش ــی از برتری ــوان یک ــران به عن ــگاه ته دانش
هیئت علمــی، بیــش از چهــل  هــزار دانشــجو و اجــرای پانصــد رشــته تحصیلــی، همــواره جایــگاه ممتــازی در تولیــد دانــش و پــرورش نخبــگان 
ــه  ــده و ارائ ــی آین ــاز، مســتلزم پیش بین ــگاه ممت ــن جای ــد ای ــی داشــته اســت� حفــظ و ارتقــای هدفمن ــی و بین الملل دانشــگاهی در ســطح مل
دورنمایــی از پیشــرفت ها، موفقیت هــا و نتایــِج موردنظــر اســت کــه خوشــبختانه طــی ســالیان گذشــته در قالــب اســناد راهبــردی بلندمــدت بــر 

مبنــای اهــداف ســند چشــم انداز جمهــوری اســالمی ایــران در افــق 1404 و بیانیــه مأموریــت دانشــگاه تهــران ارائــه گشــته اســت�
ــای  ــداف و اولویت ه ــا، اه ــردن ارزش ه ــی ک ــتای اجرای ــه در راس ــت ک ــندي اس ــران س ــگاه ته ــردی دانش ــه راهب ــومین برنام ــان س شناس

ــت� ــده اس ــه  ش ــران تهی ــگاه ته ــزی دانش ــت برنامه ری ــوی معاون ــگاه، از س ــردی دانش ــه راهب ــومین برنام ــده در س تعریف ش
اصلي تریــن اولویت هــاي دانشــگاه بــر اســاس ســومین برنامــه راهبــردی، عبارتنــد از: تقویــت تعامــل مؤثــر بــا دانشــگاه هاي جهــان، ایجــاد 
ارتبــاط بیــن علــم و فــن آوري بــا رویکــرد کارآفرینــي و ارتبــاط بیشــتر دانشــگاه بــا جامعــه، ارتقــای اخــالق و ســالمت روان، توجــه بیشــتر بــه 

حفاظــت از محیط زیســت، حفــظ رتبــه ی کشــوری و تــالش بــرای ارتقــای رتبــه دانشــگاه تهــران در طــراز منطقــه ای�

راهبردهاي تدوین شده براي اهداف سه گانه برنامه راهبردي و نیز برنامه اقدام، به شرح ذیل است:

هدف ۱- ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه تهران و حضور مؤثر در چرخه تولید علم و فناوری جهانی

راهبردهای سومین برنامه راهبردی

1-1- گسترش همکاری های آموزشی بین المللی
1-2- تقویت فعالیت های پژوهشی و فن آوری بین المللی

1-3- بهینه سازی زیرساخت ها و فرایندهای همکاری بین المللی؛

راهبردهای برنامه اقدام 

0-1-1- افزایش تعداد دانشجویان بین المللی
0-1-2- توسعه تعامالت بین المللی 

0-1-3- توسعه زیرساخت های بین المللی

هدف ۲- نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

راهبردهای سومین برنامه راهبردی

2-1- هدایت پژوهش های دانشگاه به سوی ایده پردازی و تجاری سازی
2-2- پرورش سرمایۀ انسانی ایده پرداز و کارآفرین

2-3- ارتقای زیرساخت های الزم برای شکل گیری زنجیرۀ اندیشه تا محصول
2-4- اصالح نظام مدیریتی و تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

راهبردهای برنامه اقدام 

0-2-1- توسعه و تقویت پژوهانه های فناوری دوره رشد
0-2-2- توسعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوری

0-2-3- ایجاد سیستم حمایت از ثبت و فروش پتنت
0-2-4- توسعه استقرار شرکت های فناور در پارک

هدف سوم - ارتقای اخالق حرفه  ای و مسئولیت پذیری اجتماعی
راهبردهای سومین برنامه راهبردی

3-1- تقویت اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری
3-2- حفظ محیط زیست، حرکت به سوی دانشگاه سبز

3-3- گسترش محیط حمایتی و ارتقای سالمت اهالی دانشگاه

راهبردهای برنامه اقدام 

HSE 0-3-1- استقرار نظام
0-3-2- مراقبت از محیط زیست

0-3-3- افزایش میزان تأثیر دانشگاه

در ایــن شناســان بــرای نیــل بــه اهــداف  ســومین برنامــه راهبــردي دانشــگاه تهــران، نخســت برنامــه اقــدام )اقدامــات تفصیلــي و اجرایــی 
بــراي رســیدن بــه اهــداف( بــا 10 راهبــرد مشــخص و 50  فعالیــت در بــازه زمانــی پنــج ســال )1396-1400( ارائــه  شــده اســت� ســپس بــرای 
تک تــک شــاخص های ســومین برنامــه راهبــردی، شناســنامه ای تدویــن شــده اســت تــا بــا ارائــه تعریــف عملیاتــی از هــر شــاخص، مشــخص 
کــردن متولــی اجــرای شــاخص، تعییــن عوامــل مرتبــط بــا شــاخص، روش تولیــد عامل هــا، منبــع اســتخراج عامل هــا، واحــد ســنجش، ســطح 
ــود�  ــنجش نم ــتی س ــاخص را به درس ــر ش ــه ه ــت یابی ب ــزان دس ــوان می ــره بت ــش و غی ــدی پای ــه زمان بن ــاخص، برنام ــبه ش و روش محاس
برنامه ریــزی دقیــق، جاری ســازی کارآمــد و بهینــه راهبردهــای برنامــه اقــدام، اجــرای صحیــح فعالیت هــای تعریف شــده و ســنجش و ارزیابــی 

ســاالنه بروندادهــای حاصــل از اجــرای آن هــا، تحــول تدریجــی و توســعه پایــدار دانشــگاه را تضمیــن می کنــد�

ــه  در صفحــات پیــش رو نخســت نقشــه راهبــردی، پــس از آن برنامــه اقــدام، ســپس شناســنامه شــاخص های ســومین برنامــه راهبــردی ب
ــه خواهــد شــد� ترتیــب اهــداف ســه گانه و درنهایــت احــکام اجرایــی مربوطــه ارائ
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

نقشه
راهبردی

۱- یادگیری و رشد
۲- فرآیندهای داخلی

۳- ذینفعان
4-عملکرد علمي - فناوري - مالي
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سطوح نقشه راهبردی

نقشه راهربدی
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

ی- منظر یادگیری
شه اسرتاتژ

نق

ی برنامه اقدام
ت ها

ی فعالی
کدها
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نقشه راهربدی

ی 
ی داخل

ی- منظر فرایندها
شه اسرتاتژ

نق

ی برنامه اقدام
ت ها

ی فعالی
کدها
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

ی نفعان
ی- منظر ذ

شه اسرتاتژ
نق

ی برنامه اقدام
ت ها

ی فعالی
کدها
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نقشه راهربدی

ی
ی-فناوری- مال

ی- منظر عملکرد علم
شه اسرتاتژ

نق

ی برنامه اقدام
ت ها

ی فعالی
کدها
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396
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- برنامه اقدام هدف اول

  ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه و حضور 
مؤثر در چرخۀ تولید علم و فناوری جهانی

برنامه
 اقدام

هدف اول

۱- افزایش تعداد دانشجویان بین المللي
۲- توسعه تعامالت بین المللي

۳- توسعه زیر ساخت هاي بین المللي
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

راهبرد اول: افزایش تعداد دانشجویان بین المللی      
   

           

شــرح راهبــرد: بــرای افزایــش ســهم دانشــگاه از بــازار دانشــجویان بین المللــی، بایســتی عــالوه بــر بازاریابــی مناســب، تســهیالت 
و جذابیت هــای تحصیــل در دانشــگاه تهــران برجســته شــود. در ایــن راســتا می بایســت، معرفــی دانشــگاه در کشــورهای هــدف، 
اعطــای بورس هــای آموزشــی بــه دانشــجویان بین الملــل، برگــزاری دوره هــای مشــترک مجــازی بین المللــی، اجــرای دوره هــای 
ــه معنــی  ــار بخشــی رشــته ها ب ــار بخشــی رشــته های دانشــگاه انجــام شــود. اعتب ــی و اعتب ــا دانشــگاه های بین الملل مشــترک ب
تأییــد دســتیابي ســازمان ها و برنامه هــاي آموزشــي بــه اســتانداردهاي از پیــش تعییــن شــده اســت کــه بــه وســیلة یــك گــروه 
ارزیــاب همتــاي بیرونــي، مســتقل از همــان ســطح ســازماني انجــام مي گیــرد. هــدف از انجــام اعتبــار بخشــی، بهبــود مســتمر 
کیفیــت آمــوزش، تضمیــن پاســخگویي، حصــول اطمینــان از دســتیابي دانش آموختــگان بــه اســتانداردهاي حرفــه اي و ترغیــب و 

تشویق براي ارتقای کیفیت یاددهي–یادگیري است.         
  

جدول 1- فعاليت هاي راهبرد افزايش تعداد دانشجويان بين المللي

فعاليتکد فعاليت
برآورد حجم عمليات بر حسب تعداد به تفکيک ساليانه

جمع کل13961397139813991400

معرفی دانشگاه درکشورهای هدف )بازاریابی، شرکت در نمایشگاه ها 0111
4444420و تولید محتوا(

00اعطای بورس های آموزشی به دانشجویان بین الملل0112

0046818ارائه دوره های مشترک مجازی بین المللی0113

10111114اجرای رشته های مشترک با دانشگاه های بین المللی0114

048122650اعتباربخشی رشته های دانشگاه0115

021115ایجاد دفتر نمایندگي دانشگاه در سایر کشورها0116
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- برنامه اقدام هدف اول

راهبرد دوم: توسعه تعامالت بین المللی        
 

           

ــی اســت.   ــه بین الملل ــا جامع ــد گســترش فعالیت هــای علمــی مشــترک ب ــی ســازی دانشــگاه نیازمن ــرد: بین الملل ــرح راهب ش
افزایــش مبــادالت علمــی از طریــق اعــزام اســتادان و دانشــجویان بــه فرصت هــای مطالعاتــی و همایش هــای بین المللــی، برگــزاری 
کارگاه، انجــام پژوهش هــای مشــترک و بین المللی ســازی نشــریات علمــی پژوهشــی می توانــد تعامــالت علمــی دانشــگاه 

را با جامعه بین المللی توسعه دهد. در این راستا فعالیت های ذیل پیشنهاد مي شود.    
 

جدول 2- فعاليت هاي راهبرد توسعه تعامالت بين المللي
 

فعاليتکد فعاليت

 برآورد حجم عمليات بر حسب تعداد به تفکيک
ساليانه

جمع کل13961397139813991400

فرصت های مطالعاتی دانشجویان0121

60100110121133524بورس دانشگاه تهران

100110121133146611بورس وزارت علوم

100110121133146611تراز بین الملل

اینترشیپ بین المللی0122
5257636976317از خارج به داخل

4044485359244از داخل به خارج

 حضور دانشجویان و اعضای هیئت علمی در 0123
 همایش های بین المللی

85111128147169639دانشجویان

1451892172502871,089اعضای هیئت علمی

 فرصت های مطالعاتی متقابل بین المللی0124
اعضای هیئت علمی

2426293235147فرصت مطالعاتی

100110121133146611ماموریت پژوهشی

78891043کارگاه داخل دانشگاه تهرانکارگاه های علمي و تدریس0125

3456725پژوهش های مشترک بین المللی0126

25791033دانشجویان پسا دکتری بین المللی0127

0567826بین المللی سازی نمایه نشریات معتبر 0128

 افزایش تعداد اعضای هیئت علمی وابسته و 0129
پاره وقت بین المللی)ایرانی و غیر ایرانی(

91114182375عضو هیئت علمی وابسته

24571028عضو هیئت علمی پاره وقت
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

ایجاد سامانه اعزام به فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان و سامانه اعزام به کنفرانس های بین المللی می تواند 
منجر به شفاف سازی و چابك سازی فرآیندهای مربوطه و افزایش دقت آماری در ثبت وقایع مزبور شود. 

جدول 3- فعاليت هاي راهبرد توسعه زيرساخت هاي بين المللي

راهبرد سوم : توسعه زیر ساخت های بین المللی       
   

           

شرح راهبرد:  با توجه به این که در حال حاضر یکی از مشکالت پذیرش دانشجو، پژوهشگر یا هیئت علمی بین المللی، کمبود 
فضای اسکان و در برخی موارد نامناسب بودن فضای اسکان است، دانشگاه باید نسبت به اختصاص اقامتگاه دارای استانداردهای 
نماید.  اقدام  تابلوها  کردن  زبانه  دو  نیز  و  دانشجو  و  پژوهشگر  هیئت علمی،  از  اعم  خود  بین المللی  اعضای  برای  بین المللی 
اقدام نمایند.  با استانداردهای بین المللی   همچنین همه پردیس ها/ دانشکده ها می باید نسبت به بازسازی سرویس های بهداشتی 
از آنجا که تسلط کارمندان دانشگاه بر یکی از زبان های بین المللی برای تسهیل ارتباط بین المللی و فرهنگی با دانشجویان غیر ایرانی 
ضروری است، در صورت گذراندن موفقیت آمیز آزمون های مربوطه و اخذ حد نصاب الزم در آزمون ایلتس یا معادل آن در سایر 

زبان ها، مبلغی به عنوان ضریب بهره وری در فیش حقوقی کارمندان پرداخت خواهد شد.
دو زبانه کردن وب سایت دانشگاه و سامانه سپاری و الکترونیکی کردن فرایندهای بین المللی منجر به کاهش زمان بررسی مدارک، 
اطالع رسانی سریع تر و حذف مدل های فرایندی طوالنی اداری می شود. بنابراین، ایجاد سامانه پذیرش دانشجوی بین الملل با امکان 

تراکنش مالی ارزی )تطبیق سریع شهریه و حل مشکالت آن در سامانة گلستان( و درج رشته های فعال، ضروری است.

   

کد 
فعاليتفعاليت

برآورد حجم عمليات بر حسب تعداد به تفکيک ساليانه

جمع کل13961397139813991400

فراهم کردن خوابگاه مناسب برای 0131
اقامت کنندگان

06006607267996/2784دانشجویان بین المللی

000000اساتید بین المللی

افزایــش خدمــات رفاهــی در دانشــکده ها )ایجــاد ســرویس فرنگــی 0132
07575750225در50ســاختمان(

دو زبانه کردن تابلوها و عالئم کلیه ساختمان ها و محوطه دانشگاه بر 0133
010000100حسب درصد

6074747985372ارتقای سطح زبان کارکنان دانشگاه0134

0135
دو زبانــه شــدن ســایت دانشــگاه و ایجــاد ســامانه پذیرش دانشــجوی 
ــی و  ــت مطالعات ــه فرص ــجویان ب ــاتید و دانش ــزام اس ــل، اع بین المل

کنفرانس هــای بین المللــی
101010101050

253350668391ارائه و تدریس  رشته ها به یکی زبان های زنده دنیا0136

             
* درصورتیکه دانشگاه اقدام به ساخت و تجهیز خوابگاه برای استادان و دانشجویان بين المللی نماید، امکان درآمدزایی برای دانشگاه خواهد داشت ولی با توجه به 

گذشته پيشنهاد می شود موضوع ساخت، تجهیز و اجاره خوابگاه برون سپاری شود و تنها نظارت بر آن ها به عهده دانشگاه باشد.   تجارب سالیان 
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

هدف دوم

برنامه
 اقدام

هدف دوم

 نوآوری و حرکت به سوی 
دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

۱- توسعه و تقویت پژوهانه هاي فناوري دوره رشد
۲- توسعه فرهنگ کارآفریني و نوآوري

۳- ایجاد سیستم حمایت از ثبت و فروش پتنت
4- توسعه استقرار شرکت هاي فناور در پارک
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هدف دوم- برنامه اقدام

راهبرد اول: توسعه و تقویت پژوهانه  فناوری دوره رشد 
    

شــرح راهبــرد:  پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران بایســتی حمایــت از هســته های فنــاور بــرای تاســیس شــرکت را در 
قالــب برنامــه شــکوفایی گســترش دهــد و تســهیالت بیشــتری را بــرای تبدیــل ایده هــاي اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه تهــران 
بــه نمونــه محصــول قابــل ارائــه بــه بــازار در اختیــار هســته های پذیــرش شــده قــرار دهــد. خروجــی مــورد انتظــار ایــن برنامــه، 
ــی  ــه اعضــای هیئت علم ــن برنام ــاور اســت. مخاطــب ای ــرکت زایشــی فن ــك ش ــت تاســیس ی ــر و در نهای ــورد نظ محصــول م
دانشــگاه تهــران هســتند کــه بــرای ایجــاد یــك کســب و کار و ســاخت نمونــه محصــول از ایــده فناورانــه خــود از حمایت هــای 

مالی پارک علم و فناوری بهره مند می شوند.          
 

           
جدول 4- فعاليت هاي راهبرد توسعه و تقويت پژوهانه فناوري دوره رشد

فعاليتکد فعاليت
برآورد حجم عملیات بر حسب تعداد به تفکیك سالیانه

جمع کل13961397139813991400

1519232937123 پژوهانه ایجاد شرکت نوپا0211

91419243096 پژوهانه توسعه شرکت0212

5667731 ایجاد شعب مراکز رشد و نوآوری در پردیس/دانشکده ها0213
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

راهبرد دوم: توسعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوری

ــش  ــا، شــکوفایی و روی ــه جوانه ه ــق اجــرای برنام ــاوری دوره پیــش رشــد، از طری ــای فن ــرد:  توســعه پژوهانه ه ــرح راهب ش
ــرداری از  ــز و بهره ب ــای متمرک ــرای شــکل گیری تیم ه ــازی مناســبی ب ــرده و بسترس ــت ک ــده حمای ــراد دارای ای ــد از اف می توان

فرصــت بــرای هیئــت دانشــگاه باشــد. 
برنامه هــای جوانــه شــامل برگــزاری مســابقات علمــی- دانشــجویی، رویدادهــای فناورانه و تورهــای بازدیــد از صنعت اســت. برنامه 
شــکوفایی 1 از پایان نامــه و رســاله کارآفرینانــه دانشــجویان حمایــت می کنــد و برنامــه شــکوفایی 2 از ایده هــای فناورانــه اعضــای 
هیئــت علمــی حمایــت می کنــد. افزایــش اعطــای پژوهانــه بــرای تثبیــت ایــده )proof of concept fund ( کــه بــه نــام پژوهانــه رویش 
 معــروف اســت، از ایده هــای فناورانــه دانشــجویان حمایــت می کنــد و کمــك کنــد تا افــراد پیاده ســازی ایــده را امکان ســنجی نمایند.

جدول 5- فعاليت هاي راهبرد توسعه فرهنگ کارآفريني و نوآوري
      

فعاليتکد فعاليت

برآورد حجم عمليات بر حسب تعداد به تفکيک ساليانه

جمع کل13961397139813991400

تعدادتعدادتعدادتعدادتعدادتعداد

45607590114384 توسعه دوره های کهاد کارآفرینی0221

1520253038128حمایت از اجرای پروژه های عملی درسی ) برنامه جوانه ها(0222

801002003004001080 اعطای پژوهانه تثبیت ایده )برنامه های شکوفایی 1 و رویش(0223

 اعطای پژوهانه دستیابی به نمونه محصول و خدمات )برنامه 0224
4050100150200540شکوفایی 2 و رویش(

0555520ایجاد شرکت های مشترک با سایر سازمان ها و دستگاه ها 0225

جهت دهي پایان نامه هاي در راستاي اهداف برنامه سوم توسعه 0226
دانشگاه 

راهبرد سوم: ایجاد سیستم حمایت از ثبت و فروش پتنت    
     

شــرح راهبــرد:  پتنــت حقــي انحصــاري اســت کــه در قبــال اختــراع انجــام شــده، بــه مختــرع یــا نماینــده قانونــي او اعطــا مي شــود 
و حمایــت قانونــي از اختــراع را بــراي دارنــده آن تأمیــن مي کنــد. از آنجــا کــه محافظــت قانونــي از نــوآوری و اختراعــات، مشــوق 
ســرمایه گذاري و کارآفرینــی اســت، بایســتی سیســتم حمایــت از ثبــت و فــروش پتنــت راه انــدازی شــود تــا از طریــق فرهنگ ســازی 
و آمــوزش فراینــد ثبــت اختــراع، تأمیــن VC بــراي هســته های داراي گواهی نامــه ثبــت اختراعــات و مالکیــت معنــوي، گســترش 

بانك هــاي اطالعاتــي و تکمیــل زنجیــره ثبــت تــا فــروش پتنــت بتوانــد در راســتای دانشــگاه کارآفریــن گام بــردارد.

جدول 6- فعاليت هاي راهبرد ايجاد سيستم حمايت از ثبت و فروش پتنت

فعاليتکد فعاليت
برآورد حجم عملیات بر حسب تعداد به تفکیك سالیانه

جمع کل13961397139813991400

0231)TTO 5667731افزایش تعداد پتنت ثبت شده  بین المللی )واحد
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هدف دوم- برنامه اقدام

راهبرد چهارم: توسعه استقرار شرکت های فناور در پارک 

شــرح راهبــرد:  منظــور از شــرکت های فنــاور، شــرکت هایی هســتند کــه در زمینــه تحقیقــات کاربــردی و توســعه ای، انتقــال 
فنــاوری و تجــاری کــردن نتایــج تحقیقــات فعالیــت می کننــد. هــدف از اســتقرار شــرکت های فنــاور در پــارک علــم و فنــاوری 

تقویت اکوسیستم کارآفرینی است. 

جدول 7- فعاليت هاي راهبرد توسعه استقرار شرکت هاي فناور در پارک

فعاليتکد فعاليت

برآورد حجم عمليات بر حسب تعداد به تفکيک ساليانه

جمع کل13961397139813991400

تعدادتعدادتعدادتعدادتعدادتعداد

1050607090280جذب شرکت های توسعه ای در پارک0241

000000رشد شرکت های پارک در بورس اوراق بهادار0242

2223312ایجاد خوشه های فناوری0243

000000توسعه کانال های بازاریابی0244

000000بسترسازی برای ایجاد شرکت های کارگزار  فناوری0245
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396
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- برنامه اقدام هدف اول

HSE ۱- استقرار نظام
۲- مراقبت از محیط زیست

۳- افزایش میزان ضریب تاثیر دانشگاه

برنامه
 اقدام

هدف سوم

ارتقای اخالق حرفه ای و 
مسئولیت پذیری اجتماعی
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

         HSE راهبرد اول: استقرار نظام
  

           

شرح راهبرد: دریافت گواهی نامه معتبر دال بر استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه درزمینة بهداشت شغلی، ایمنی از طریق
1-تشکیل کمیته HSE  از مسئوالن عالی رتبه دانشگاه

2- مشخص نمودن جایگاه تشکیالتی دفتر HSE در ساختار دانشگاه
HSE 3- تالش برای ایجاد ردیف اعتباری برای ارتقای وضعیت

4- انجام فعالیت های ذیل:
الف- مطمئن شدن از ایمنی تجهیزات

ب- مطمئن شدن از ایمنی ساختمان ها
ج- مطمئن شدن از ایمنی رفتارها، رویه ها و عملکردها

د- انجام بازرسی های ایمنی، بهداشتی و کنترل عوامل زیان آور
ه- آموزش شیوه استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی        

  
HSE جدول 8- فعاليت هاي راهبرد استقرار نظام

     

کد 
فعاليتفعاليت

برآورد حجم عمليات بر حسب درصد تفکيک ساليانه

جمع کل*13961397139813991400

100%25%25%30%20%0%  ایمنی تجهیزات آزمایشگاه ها0311

  ایمنی و بهداشت ساختمان ها  )ایمني برق، ایمني حریق، تهویه 0312
100%25%25%30%20%0%و ...(

 ایمنی رفتارها، رویه ها و عملکردها در اماکن پرخطر )آزمایشگاه ها 0313
100%5000%50%0%و غیره(

100%5000%50%0% انجام بازرسی های ایمنی، بهداشتی و کنترل عوامل زیان آور0314

 آموزش شیوه استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی در رشته های 0315
100%5000%50%0%مربوطه

 اخذ گواهینامه هاي بین المللي مدیریت ایمني و بهداشت براي 0316
100%50%50%0%0%0%اماکن دانشگاه

     

  

جمع کل * )مبالغ مشتمل بر هزینه هاي مقاوم سازي سازه ها نمي باشد و در موضوع ایمني و بهداشت ساختمان صرفا مواردي از قبیل ایمني 
برق، ایمني حریق، تهویه، خروجي هاي اضطراري و مواردي از این دست مد نظر مي باشند.( 
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- برنامه اقدام هدف سوم

راهبرد دوم: مراقبت از محیط زیست        
 

           

شرح راهبرد:  حفاظت از محیط زیست یکی از ابعاد توسعه پایدار است که در دانشگاه ها به نام دانشگاه سبز شناخته می شود. 
فعالیت های دانشگاه سبز عمدتا شامل مدیریت منابع در دانشگاه )صرفه جویی در مصرف آب و انرژی(، کاهش پسماند و پساب و 
کاهش اثرات و پیامدهای زیست محیطی، تربیت نسل آینده با رویکرد مسئولیت پذیری زیست محیطی و اجتماعی و ارتقا نظام 
آموزشی با رویکردهای نوین مانند تولید محصوالت و بهره برداری از فن آوری های سبز است. لذا تشکیل شوراي راهبري سبز، تدوین، 
ابالغ و نظارت بر اجراي دستورالعمل حفاظت از محیط زیست به کلیة واحدها، ارائه طرح های توجیهي جهت استفاده از منابع وزارت 
نیرو، سازمان انرژی های نو ایران )سانا(، سازمان محیط زیست برای حفاظت از محیط زیست و انجام فعالیت های ذیل ضروری است: 

الف- مدیریت پسماند
ب- اجرای طرح های استفاده از سقف های دانشگاه به عنوان سوالر پلنت و تبدیل آن به یك نیروگاه برق

ج- بازیافت آب و استفاده از تجهیزات مناسب
د- سنجش میزان عرصه و اعیان و نیز فضای سبز دانشگاه 

ه- ارائه آموزش های زیست محیطی به اهالی دانشگاه         
 

   
جدول 9- فعاليت هاي راهبرد مراقبت از محيط زيست

        

کد 
فعاليتفعاليت

برآورد حجم عمليات بر حسب درصد به تفکيک ساليانه

جمع کل13961397139813991400

0321
مدیریت پسماند )کاهش ضایعات تولیدی، و دفع مواد سمی و مواد 

100%25%25%25%25%0%زاید رادیو اکتیو به صورت بهداشتی( درآزمایشگاه ها

0322
استفاده از انرژي هاي پاک و تجدیدپذیر )سیستم هاي گرمایشي و 

100%25%25%25%25%0%سرمایشي خورشیدی و ...(

0323
صرفه جویی درمصرف آب با استفاده از تجهیزات مناسب و توسعه 

100%25%25%25%25%0%سیستم آبیاری زیر سطحی فضای سبز دانشگاه

0324
توسعه فضاي سبز و شناسنامه دار کردن فضاها )عرصه و اعیان( و 

100%25%25%25%25%0%فضای سبز دانشگاه
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

راهبرد سوم: افزایش میزان تاثیر دانشگاه       
  

           

شــرح راهبــرد:  ســنجش تأثیــر محلــی، ملــی، منطقــه ای و جهانــی دانشــگاه تهــران در ابعــاد فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی، 
ــود در  ــب و کار موج ــای کس ــا، واحده ــایي فرصت ه ــراي شناس ــران ب ــگاه ته ــگان دانش ــا دانش آموخت ــازی ب ــتلزم شبکه س مس
ــف علمــي  ــی نقش آفرینــی دانش آموختــگان دانشــگاه تهــران درعرصه هــای مختل ــی دانشــگاه و ارزیاب اطــراف محیــط جغرافیای
ــال شــود و ســامانه  ــا/ دانشــکده ها، فع ــگان در پردیس ه ــا دانش آموخت ــاط ب ــر ارتب ــد دفات ــن راســتا، بای ــي اســت. در ای و اجرای
ــز  ــگان را نی ــا دانش آموخت ــاط ب ــواع ارتب ــایر ان ــی، س ــور اداری دانش آموختگ ــام ام ــر انج ــالوه ب ــگان ع ــا دانش آموخت ــاط ب ارتب
ــب  ــزان ضری ــرد و می ــرار گی ــی ق ــنجش و ارزیاب ــورد س ــگان م ــتغال دانش آموخت ــزان اش ــد می ــن بای ــد. همچنی ــهیل نمای تس

تاثیرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دانشگاه پایش شود.        
  

جدول 10- فعاليت هاي راهبرد افزايش ميزان تاثير دانشگاه

کد 
فعاليتفعاليت

 حمایت از شبکه سازی  با دانش آموختگان )صدور کارت و تقویم دانش آموختگی، برگزاری همایش و غیره(0331

 اجرای اولویت های پژوهشی سومین برنامه راهبردی و انجام مطالعات چهارمین برنامه راهبردی0332

افزایش فعالیت های ترویجی دانشگاه )سخنرانی های عمومی، نوشتن مقاالت در جراید، حضوردر رسانه های ملی( 0333

افزایش فعالیت تشکل های دانشگاه در حیطه مسئولیت پذیری اجتماعی 0334
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- برنامه اقدام هدف اول
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

۱- گسترش همکاری های آموزشی بین المللی
۲- تقویت فعالیت های پژوهشی و فناوری بین المللی

۳-بهینه سازی زیرساخت ها و فرایندهـای همکاری بین المللی

شناسنامه 
شاخص های 
هدف اول

ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه و حضور 
مؤثر در چرخه تولید علم و فناوری جهانی



هدف اول- شناسنامه شاخص ها

33

نام شاخص: نسبت اعضای هيئت علمی کد شاخص: 111
بين المللی به کل اعضای هيئت علمی دانشگاه

راهبرد: 1-1-گسترش همکاری هاي آموزشی 
بين المللی

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت بین المللمتولی اجرا: همه پردیس ها / دانشکده هامتولی

تعريف
ــادکتری و  ــجویان پس ــت، دانش ــا پاره وق ــته ی ــی وابس ــو هیئت علم ــامل عض ــی ش ــی بین الملل ــو هیئت علم عض
پژوهشــگران غیــر ایرانــی بــا تابعیــت اولیــه خارجــی یــا وابســتگی بــه یــك دانشــگاه خارجــی اســت کــه بیــش 

از 3 مــاه در دانشــگاه تهــران بــه تدریــس یــا پژوهــش اشــتغال داشــته باشــد.

تعداد اعضای هیئت علمی بین المللی طبق تعریفعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت اداری و مالی)اداره کل منابع انسانی(منبع استخراج عامل

تعداد کل اعضای هیئت علمی دانشگاهعامل 2

ثبتی■          غیر ثبتی□ )با ذکر نام: تهیه لیست□  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

سامانه هوش سازمانی- زیرسامانه پرسنلی/ سامانه پرسنلیمنبع استخراج عامل

درصدواحد سنجش

دانشگاه/ پردیس ها/ دانشکده هاسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی)اجرا و 
دوره و مقطع محاسبه شاخص: نیمه هر نیم سالاجرا: تمام طول سالمحاسبه(

مؤثر در رتبه بندی بين المللی 
)وزن(

%10( Shanghai – )%5( QS( *–TIMES)3%( *: عملکرد آموزشی دانشگاه با توجه به تعداد دانشجویان و 
اعضای هیئت علمی دانشگاه )%10(

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت بین الملل

عامل
مقدار

139513961397139813991400

روش محاسبه
تعداد اعضای هیئت علمی بین المللی

تعداد کل اعضای هیئت علمی

1650105160215270عامل 1

208022072334246125882715عامل 2

10%8%7%5%2%1%شاخص

جدول 11- شناسنامه شاخص 111
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

نام شاخص: نسبت دانشجويان بين المللی کد شاخص: 112
راهبرد: 1-1- گسترش همکاری هاي آموزشی بين المللیبه کل دانشجويان دوره های رسمی دانشگاه

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت بین المللمتولی اجرا: پردیس ها / دانشکده هامتولی

دانشجوی بین المللی عبارت است از دانشجویي که دارای ویزای دانشجویی است، دانشجویي که ملیت غیر ایرانی دارد- حتی تعريف
.))QS( اگر مقیم ایران باشد- و دانشجوی مجازی بین المللی )بر مبنای تعریف پایگاه

تعداد دانشجویان بین المللی طبق تعریفعامل 1

ثبتی■          غیر ثبتی□ )با ذکر نام: تهیه لیست□  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

سامانه هوش سازمانی- زیرسامانه آموزش / سامانه جامع آموزش )گلستان(منبع استخراج عامل

تعداد کل دانشجویان دوره های رسمی دانشگاهعامل 2

ثبتی■          غیر ثبتی□ )با ذکر نام: تهیه لیست□  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

سامانه هوش سازمانی- زیرسامانه آموزش/ سامانه جامع آموزش )گلستان(منبع  استخراج  عامل 

درصدواحد سنجش

سطح محاسبه 
دانشگاه و پردیس/ دانشکدهشاخص

برنامه زمان بندی 
دوره و مقطع محاسبه شاخص: آبان و بهمن ماه هرسالاجرا: از مرداد تا تیرماه و از دي تا بهمن ماه)اجرا و محاسبه(

مؤثر در رتبه بندی 
بين المللی )وزن(

1)%10( Shanghai – )%5( QS

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت بین الملل

عامل
مقدار

139513961397139813991400

روش محاسبه
تعداد دانشجویان بین المللی

تعداد کل دانشجویان دوره های رسمی 

111013651800267035204350عامل 1

460004550045000445004400043500عامل 2

10%8%6%4%3%2,5%شاخص

1 - عملکرد آموزشی دانشگاه با توجه به تعداد دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه. )10%  از کل امتیازات در رتبه بندی شانگ های(

جدول 12- شناسنامه شاخص 112



هدف اول- شناسنامه شاخص ها

35

نام شاخص: تعداد دانش پذيران بين المللی زبان کد شاخص: 113
فارسی در دوره های آزاد

راهبرد: 1-1- گسترش همکاری هاي آموزشی 
بين المللی

متولی
متولی اجرا: موسسه لغت  نامه دهخدا و مرکز بین المللی 

آموزش زبان فارسی
متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: موسسه لغت  نامه 

دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی

تعريف
تعداد دانش پذیران بین المللی زبان فارسی در دوره های آزاد )ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز که اقدام به ثبت نام در 

این دوره ها مي کنند، به عنوان دانش پذیر بین المللي محسوب مي شوند(

تعداد دانش پذیران بین المللی زبان فارسیعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

موسسه لغت  نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسیمنبع استخراج عامل

نفرواحد سنجش

موسسه لغت  نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسیسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی )اجرا و 
محاسبه(

دوره و مقطع محاسبه شاخص: آبان و بهمن ماه هرسالاجرا: تمام طول سال

مؤثر در رتبه بندی 
بين المللی )وزن(

QS )20% کل امتیازات( –Shanghai )10% کل امتیازات( *

*: عملکرد آموزشی دانشگاه با توجه به تعداد دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه. )%10(

واحد تائيد کننده سند: موسسه لغت  نامه دهخدا و 
تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی

عامل
مقدار

139513961397139813991400

شمارش تعداد دانش پذیرانروش محاسبه
146015001600170018001900عامل 1

146015001600170018001900شاخص

جدول 13- شناسنامه شاخص 113
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

نام شاخص: نسبت رشته  های عرضه شده به يکی از زبان های کد شاخص: 114
زنده دنيا به کل رشته ها در مقطع ارشد و دکتری

راهبرد:1-1- گسترش همکاری هاي آموزشی 
بين المللی

متولی
اولویــت  بــا  دانشــکده ها  پردیس هــا/  همــه  اجــرا:  متولــی 
ــس  ــي/  پردی ــس فن ــاني/ پردی ــوم انس ــات و عل ــکده هاي ادبی دانش
ــارف  ــات و مع ــکده الهی ــان/ دانش ــات جه ــکده مطالع ــش/ دانش کی

ــي ــوم سیاس ــوق و عل ــکده حق ــالمي/ دانش اس

متولــی برنامه ريــزی بهبــود شــاخص: معاونــت 
موزشی آ

نسبت رشته  های عرضه شده به یکی از زبان های زنده دنیا در مقاطع ارشد و دکتری به کل رشته هاتعريف

تعداد رشته  های عرضه شده به یکی از زبان های زنده دنیا در مقاطع ارشد و دکتریعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت آموزشیمنبع استخراج عامل

تعداد کل رشته های عرضه شده در مقاطع تحصیالت تکمیلیعامل 2

ثبتی■          غیر ثبتی□ )با ذکر نام: تهیه لیست□  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

سامانه هوش سازمانی- زیرسامانه آموزشی / سامانه جامع آموزش )گلستان(منبع  استخراج  عامل 

درصدواحد سنجش

دانشگاه/ پردیس ها/ دانشکده هاسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی )اجرا 
و محاسبه(

دوره و مقطع محاسبه شاخص: آبان ماه هرسالاجرا: سال تحصیلي

مؤثر در رتبه بندی 
تأثیر غیرمستقیم بر جذب دانشجوي بین المللی و درنتیجه تأثیر بر رتبه بندي بین المللیبين المللی )وزن(

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت آموزشی

عامل
مقدار

139513961397139813991400

روش محاسبه
تعداد رشته های عرضه شده به زبان زنده دنیا 

تعداد کل رشته های عرضه شده مقاطع تحصیالت تکمیلی

192533506683عامل 1

830830830830830830عامل 2

10%8%6%4%3%2,3%شاخص

جدول 14- شناسنامه شاخص 114



هدف اول- شناسنامه شاخص ها
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نام شاخص: نسبت دانشجو به کد شاخص: 115
راهبرد:1-1- گسترش همکاری هاي آموزشی بين المللیهيئت علمی

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت آموزشیمتولی اجرا: همه پردیس ها/ دانشکده هامتولی

تعريف

به ازای هر عضو هیئت علمی چند دانشجو وجود دارد؟
تعریــف دانشــجو: شــامل دانشــجویان حضــوری داخلــی، نوبــت دوم، شــهریه پــرداز و همــه دانشــجویان غیــر 

ــی در شــاخص 211 ــف دانشــجوی بین الملل ــی طبــق تعری ایران
تعریــف عضــو هیئت علمــی: اعضــای هیئت علمــی داخلــی دارای حکــم کارگزینــی، دانشــجویان پســا دکتــرای 

داخلــی بعــالوه اعضــای هیئت علمــی بین المللــی طبــق تعریــف در شــاخص111

تعداد کل دانشجویان دوره هاي رسميعامل 1

ثبتی■          غیر ثبتی□ )با ذکر نام: تهیه لیست□  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

سامانه هوش سازمانی-  زیرسامانه آموزش / سامانه جامع آموزش– گزارش ها آموزشیمنبع استخراج عامل

تعداد کل اعضای هیئت علمیعامل 2

ثبتی■          غیر ثبتی□ )با ذکر نام: تهیه لیست□  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

سامانه هوش سازمانی- زیرسامانه پرسنلی / سامانه پرسنلیمنبع استخراج عامل

نسبتواحد سنجش

همه پردیس ها/ دانشکده هاسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی )اجرا و 
دوره و مقطع محاسبه شاخص: آبان و بهمن ماه هرسالاجرا: تمام طول سالمحاسبه(

مؤثر در رتبه بندی بين المللی 
)وزن(

2)%10( Shanghai – )%20( QS

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت آموزشی

عامل
مقدار

139513961397139813991400

روش محاسبه
تعداد کل دانشجویان دوره های رسمی 

تعداد کل اعضای هیئت علمی

460004550045000445004400043500عامل 1

208022072334246125882715عامل 2

222119181716شاخص

2 - عملکرد آموزشی دانشگاه با توجه به تعداد دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه. )10% امتیاز(

جدول 15- شناسنامه شاخص 115
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

نام شاخص: دوره های مشترک آموزشی با کد شاخص: 116
راهبرد: 1-1- گسترش همکاری هاي آموزشی بين المللیمؤسسات علمی بين المللی معتبر

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت بین المللمتولی اجرا: همه پردیس ها/ دانشکده هامتولی

تعريف
تعداد دوره های آموزشی منجر به اخذ مدارک مشترک اعم از Dual Degree و Joint Degree که بین دانشگاه 
تهران و یك دانشگاه/ موسسه معتبر علمی خارجی برگزار می شود و به موجب آن دانشجویان شرکت کننده در دوره، 

قسمتی از دوره آموزشی خود را در دانشگاه طرف قرارداد می  گذرانند.

تعداد دوره های مشترک آموزشی با همکاری مؤسسات علمی بین المللی طبق تعریف.عامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت بین المللی و  معاونت آموزشیمنبع استخراج عامل

معاونت آموزشي و  معاونت بین المللمنبع استخراج عامل

تعداد دورهواحد سنجش

همه پردیس ها/ دانشکده هاسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی )اجرا و 
دوره و مقطع محاسبه شاخص: تیرماه هرسالاجرا: تمام طول سالمحاسبه(

مؤثر در رتبه بندی بين المللی 
تأثیر غیرمستقیم بر جذب دانشجو و استاد بین المللی و درنتیجه بر رتبه بندی بین المللی دانشگاه)وزن(

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت آموزشي

عامل
مقدار

139513961397139813991400

 شمارش تعداد دوره های آموزشی مشترکروش محاسبه
121621263136عامل 1

121621263136شاخص

جدول 16- شناسنامه شاخص 116



هدف اول- شناسنامه شاخص ها
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نام شاخص: نسبت رساله های ثبت شده کد شاخص: 121
مشترک بين المللی به کل رساله های دکتری

راهبرد: 1-2-تقويت فعاليت های پژوهشی و فناوری 
بين المللی

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت پژوهشیمتولی اجرا: معاونت آموزشيمتولی

رساله هایی که استاد راهنما یا استاد مشاور آن عضو هیئت علمی دانشگاه خارجی باشند.تعريف

تعداد رساله هاي ثبت شده مشترک بین المللي دکتريعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

سامانه هوش سازمانی- زیرسامانه آموزش/ سامانه جامع آموزش )گلستان(منبع استخراج عامل

تعداد کل رساله هاي ثبت شده دکتريعامل 2

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

سامانه هوش سازمانی- زیرسامانه آموزش/ سامانه جامع آموزش )گلستان(منبع  استخراج  عامل 

درصدواحد سنجش

همه پردیس ها/ دانشکده هاسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی )اجرا و 
دوره و مقطع محاسبه شاخص: آبان ماه هرسالاجرا: تمام طول سالمحاسبه(

مؤثر در رتبه بندی 
بين المللی )وزن(

به صورت غیرمستقیم بر تقویت دیپلماسي بین المللی و چاپ مقاله در نمایه های معتبر علمي و درنتیجه بر رتبه بندی 
بین المللی تأثیر می گذارد.

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت پژوهشی

عامل
مقدار

139513961397139813991400

روش محاسبه
تعداد رساله های ثبت شده مشترک بین المللی دکتری 

تعداد کل رساله های ثبت شده دکتری

فقدان عامل 1
265177102128آمار

640640640640640640عامل 2

20%16%12%8%4%-شاخص

جدول 17- شناسنامه شاخص 121
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

نام شاخص: سرانه مقاالت نمايه شده در کد شاخص: 122
نمايه های بين المللی معتبر

راهبرد: 1-2-تقويت فعاليت های پژوهشی و فناوری 
بين المللی

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت پژوهشیمتولی اجرا: همه پردیس ها/دانشکده هامتولی

این معیار نشان دهنده تعداد مقاالت نمایه شده به ازای یك عضو هیئت علمی استتعريف

تعداد مقاالت نمایه شده در نمایه های بین المللی معتبرعامل 1

ثبتی■          غیر ثبتی□ )با ذکر نام: تهیه لیست□  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

سامانه هوش سازمانی- زیرسامانه آموزش/ سامانه جامع آموزش )گلستان(منبع استخراج عامل

تعداد کل اعضای هیئت علمیعامل 2

ثبتی■          غیر ثبتی□ )با ذکر نام: تهیه لیست□  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

سامانه هوش سازمانی- زیرسامانه پرسنلی/ سامانه پرسنلیمنبع  استخراج  عامل 

سرانهواحد سنجش

دانشگاه/ همه پردیس ها/ دانشکده هاسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی )اجرا و 
دوره و مقطع محاسبه شاخص: بهمن ماه هرسالاجرا: تمام طول سالمحاسبه(

مؤثر در رتبه بندی 
Shanghai )20%(بين المللی )وزن(

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت پژوهشی

عامل
مقدار

139513961397139813991400

روش محاسبه
تعداد مقاالت نمایه شده در نمایه های بین المللی

تعداد کل اعضای هیئت علمی

291237524668566067298145عامل 1

208022072334246125882715عامل 2

1,41,722,32.63شاخص

جدول 18- شناسنامه شاخص 122
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نام شاخص: ميزان ارجاعات علمی در نشريات کد شاخص: 123
بين المللی دارای نمايه معتبر

راهبرد: 1-2-تقويت فعاليت های پژوهشی و فناوری 
بين المللی

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت پژوهشیمتولی اجرا: معاونت پژوهشيمتولی

مجموع ارجاعات به هریك از مقاالت منتشرشده با وابستگي دانشگاه تهرانتعريف

این معیار بیانگر میزان استقبال و بهره برداری از مقاالت تولیدشده دانشگاه یا تعداد دفعات رجوع به یك مقاله تولیدشده عامل 1
در پایگاه های Web of Science  و Scopus است.

ثبتی ■          غیر ثبتی□ )با ذکر نام: تهیه لیست□  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت پژوهشیمنبع استخراج عامل

کل مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر بین الملليعامل 2

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت پژوهشیمنبع  استخراج  عامل 

درصدواحد سنجش

دانشگاه و نیز کلیه پردیس ها/ دانشکده هاسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص: پایان سال میالدي مطابق با ابتداي بهمن ماهاجرا: تمام طول سال

مؤثر در رتبه بندی 
بين المللی )وزن(

3)%20(Shanghai– )%20( QS

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت پژوهشی

عامل
مقدار

139513961397139813991400

روش 
محاسبه

تعداد ارجاعات علمی در نشریات بین المللی دارای نمایه معتبر

تعداد کل مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر بین المللي
2.7233.544.55عامل 1

2,7233,544,55شاخص

 )%20( ISI 3 - محققان با میزان ارجاع زیاد در 21 گروه موضوعی بر اساس بانك

جدول 19- شناسنامه شاخص 123
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

راهبرد: 1-2-تقويت فعاليت های پژوهشی و فناوری نام شاخص: تعداد کنفرانس های مشترک بين المللیکد شاخص: 124
بين المللی

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت پژوهشیمتولی اجرا: پردیس/ دانشکدهمتولی

این معیار نشان دهنده تعداد کنفرانس هایی است که با رعایت استانداردهاي تعریف کنفرانس بین المللي برگزار مي شود.تعريف

تعداد کنفرانس های مشترک بین المللیعامل 1

ثبتی■          غیر ثبتی□ )با ذکر نام: تهیه لیست□  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

سامانه هوش سازمانی- زیرسامانه آموزش/ سامانه جامع آموزش – گزارش ها آموزشیمنبع استخراج عامل

تعداد کنفرانسواحد سنجش

سطح محاسبه 
دانشگاه/ پردیس ها/ دانشکده هاشاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص: ابتداي هرسالاجرا: تمام طول سال

مؤثر در رتبه بندی 
بين المللی )وزن(

ISC )جهان اسالم()%6.5(

تأثیر بر نمره وجهه بین المللی شامل سهم استادان و دانشجویان بین المللی، تعداد کنفرانس ها و همکاری های بین المللی

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت پژوهشی

عامل
مقدار

139513961397139813991400

شمارش تعداد کنفرانس های مشترک بین المللی برگزار شدهروش محاسبه
91012141618عامل 1

91012141618شاخص

جدول 20- شناسنامه شاخص 124
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کد شاخص: 125
نام شاخص: نسبت حضور اعضای هيئت علمی در 
همايش ها و کارگاه های بين المللی خارج از کشور 

به کل اعضای هيئت علمی دانشگاه
راهبرد: 1-2-تقويت فعاليت های پژوهشی و 

فناوری بين المللی

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت بین المللمتولی اجرا: پردیس ها/ دانشکده هامتولی

دفعات حضور اعضای هیئت علمی در همایش ها و کارگاه های بین المللی خارج از کشورتعريف

تعداد دفعات حضور اعضای هیئت علمی در همایش ها و کارگاه های بین المللیعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست□  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت بین المللمنبع استخراج عامل

تعداد کل اعضای هیئت علمیعامل 2

ثبتی■          غیر ثبتی□ )با ذکر نام: تهیه لیست□  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

سامانه هوش سازمانی- زیرسامانه آموزش/ سامانه جامع آموزش )گلستان(منبع  استخراج  عامل 

درصدواحد سنجش

دانشگاه/ همه پردیس ها/ دانشکده هاسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص: پایان نیم سال دوماجرا: تمام طول سال

مؤثر در رتبه بندی 
بين المللی )وزن(

–

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت پژوهشی

عامل
مقدار

139513961397139813991400

روش محاسبه
تعداد اعضای هیئت علمی اعزام شده

تعداد کل اعضای هیئت علمی

250861957108312161358عامل 1

208022072334246125882715عامل 2

50%47%44%41%39%12%شاخص

جدول 21- شناسنامه شاخص 125
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

نام شاخص: اعزام اعضای هيئت علمی به فرصت کد شاخص: 126
مطالعاتی و مأموريت پژوهشي

راهبرد: 1-2-تقويت فعاليت های پژوهشی و فناوری 
بين المللی

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت بین المللمتولی اجرا: همه پردیس ها/ دانشکده هامتولی

تعداد اعضای هیئت علمی اعزام شده به فرصت مطالعاتی و مأموریت پژوهشي4 در مقایسه با کل اعضاي هیئت علمی.تعريف

تعداد احکام صادره برای اعضای هیئت علمی جهت فرصت مطالعاتی و یا مأموریت آموزشی با تاریخ اعزام برحسب عامل 1
سال شمسی )مالک سال تحصیلی نیست(

ثبتی■          غیر ثبتی□ )با ذکر نام: تهیه لیست□  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

هوش سازمانیمنبع استخراج عامل

تعداد کل اعضای هیئت علمیعامل 2

ثبتی■          غیر ثبتی□ )با ذکر نام: تهیه لیست□  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

هوش سازمانیمنبع  استخراج  عامل 

درصدواحد سنجش

دانشگاه/ همه پردیس ها/ دانشکده هاسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص: ابتداي هرسالاجرا: تمام طول سال

مؤثر در رتبه بندی 
بين المللی )وزن(

–

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند:  معاونت بین الملل

عامل
مقدار

139513961397139813991400

روش محاسبه
تعداد اعضای هیئت علمی اعزام شده

تعداد کل اعضای هیئت علمی

62110187295414543عامل 1

208022072334246125882715عامل 2

20%16%12%8%5%3%شاخص

4 . تعداد اعضای هیئتعلمی که در طول سال شمسی بر مبنای حکم معاونت بین الملل و اداره کل منابع انسانی دانشگاه از ماموریت پژوهشی و یا فرصت مطالعاتی 
استفاده کرده اند.

جدول 22- شناسنامه شاخص 126
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نام شاخص: شمار کرسی ها، مؤسسات آموزشی، کد شاخص: 127
پژوهشی و مراکز ترويجی مشترک بين المللی

راهبرد: 1-2-تقويت فعاليت های پژوهشی و فناوری 
بين المللی

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص:  معاونت بین المللمتولی اجرا: معاونت بین المللمتولی

کرسی ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و مراکز ترویجی مشترک بین المللیتعريف

تعداد کرسی ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و مراکز ترویجی مشترک بین المللیعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت پژوهشی و معاونت بین المللیمنبع استخراج عامل

تعدادواحد سنجش

دانشگاهسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی )اجرا و 
دوره و مقطع محاسبه شاخص: ابتداي هرسالاجرا: تمام طول سالمحاسبه(

مؤثر در رتبه بندی 
بين المللی )وزن(

-

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت پژوهشي

عامل
مقدار

139513961397139813991400

شمارش تعداد کرسی ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و روش محاسبه
مراکز ترویجی مشترک بین المللی

101214161820عامل 1

101214161820شاخص

جدول 23- شناسنامه شاخص 127
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

نام شاخص: ميزان اعتبار جذب شده کد شاخص: 128
بين المللی

راهبرد: 1-2-تقويت فعاليت های پژوهشی و فناوری 
بين المللی

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت بین المللیمتولی اجرا: معاونت بین المللمتولی

اعتبارات جذب شده بین المللي از سازمان ها و شهریه دانشجویان بین المللیتعريف

شهریه دریافتی از دانشجویان بین المللیعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت بین المللیمنبع استخراج عامل

فاندهاي دریافتی از مؤسسات بین المللیعامل 2

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت بین المللمنبع استخراج عامل

هزار دالرواحد سنجش

دانشگاهسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی )اجرا و 
دوره و مقطع محاسبه شاخص: تیرماه هرسالاجرا: تمام طول سالمحاسبه(

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت بین الملل

عامل
مقدار

139513961397139813991400

مجموع شهریه دریافتی از دانشجویان روش محاسبه
بین المللی و فاند های بین المللی دریافتی

1800$1500$1200$900$720$600$عامل 1

600$500$400$300$240$200$عامل 2

2400$2000$1600$1200$960$800$شاخص

جدول 24- شناسنامه شاخص 128
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نام شاخص: ميزان گواهی نامه های کد شاخص: 131
اعتباربخشی

راهبرد: 1-3-بهينه سازی زيرساخت ها و فرآيندهای همکاری 
بين المللی

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: مرکز ارزیابي کیفیتمتولی اجرا: معاونت آموزشیمتولی

دریافت تأییدیه های ملي و  بین المللی درباره کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در دانشگاه حداقل در 50٪ از رشته هاتعريف

تعداد رشته هاي اعتباربخشی شدهعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

هوش سازماني- سامانه گلستانمنبع استخراج عامل

کل رشته هاي موجودعامل 2

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

درصدواحد سنجش

سطح محاسبه 
دانشگاه/ همه پردیس ها/ دانشکده هاشاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص: پایان هر نیم سال. دو بار در سالاجرا:  طول سال

مؤثر در رتبه بندی 
تأثیر غیرمستقیم در رده بندی بین المللیبين المللی )وزن(

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت آموزشی

عامل
مقدار

139513961397139813991400

درصد رشته هاي اعتبار بخشي شده از کل رشته هاي دانشگاهروش محاسبه

فقدان عامل 1
97194291388485آمار

970970970970970-عامل 2

50%40%30%20%10%شاخص

جدول 25- شناسنامه شاخص 131
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

نام شاخص: شمارکارکنان مسلط به کد شاخص: 132
زبان های بين المللی

راهبرد: 1-3-بهينه سازی زيرساخت ها و فرآيندهای همکاری 
بين المللی

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت برنامه ریزي و فناوری اطالعاتمتولی اجرا: معاونت اداری و مالیمتولی

تعداد کارمندان و نیز تعداد  اعضای هیئت علمی که برحسب دستور عمل اداره کل منابع انسانی به یکی از زبان های دوم تعريف
مورد تائید شورای آموزشی دانشگاه مسلط محسوب می شوند.

تعداد کارمندان مسلط به یکی از  زبان های دوم مورد تائید شورای آموزشی دانشگاه  طبق تعریف دستور عمل  اداره کل عامل 1
منابع انسانی

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت اداري مالي )اداره کل منابع انساني(منبع استخراج عامل

نفرواحد سنجش

دانشگاه/ همه دانشکده ها/ پردیس هاسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص: سالیانه/ پایان سال تحصیلياجرا: تمام طول سال

مؤثر در رتبه بندی 
تأثیر غیرمستقیم در بین المللی شدنبين المللی )وزن(

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: اداره منابع انساني

عامل
مقدار

139513961397139813991400

شمارش تعداد کارکنان مسلط به زبان بین الملليروش محاسبه
128188262336415500عامل 1

128188262336415500شاخص

جدول 26- شناسنامه شاخص 132



هدف اول- شناسنامه شاخص ها
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کد شاخص: 133
نام شاخص: عضويت در انجمن ها و 
شبکه های علمی بين المللی و عقد 

قراردادهای بين المللی
راهبرد: 1-3- بهينه سازی زيرساخت ها و فرآيندهای همکاری 

بين المللی

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص:  معاونت بین المللمتولی اجرا: معاونت بین المللمتولی

عضویت حقوقی دانشگاه، ردیف های تابعه و اعضای هیئت علمی  در انجمن ها و شبکه های علمی بین المللی و عقد تعريف
قراردادهای بین المللی5

تعداد عضویت حقوقی جاریعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت بین المللمنبع استخراج عامل

تعدادواحد سنجش

دانشگاهسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص: سالیانه بهمن ماه )پایان سال اجرا: در طول سال

میالدي(

مؤثر در رتبه بندی بين المللی 
-)وزن(

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت بین الملل

عامل
مقدار

139513961397139813991400

شمارش تعداد قراردادها و عضویت هاروش محاسبه
400410420430440450عامل 1

400410420430440450شاخص

5 . عضویت در انجمن ها و شبکه های علمی بین المللی و عقد قراردادهای بین المللی، شامل عضویت های حقیقی نمی شود.

جدول 27- شناسنامه شاخص 133



50

 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396
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- برنامه اقدام هدف اول

۱- هدایت پژوهش های دانشگاه به سوی ایده پردازی و تجاری سازی
۲- پرورش سرمایۀ انسانی ایده پرداز و کارآفرین

۳- ارتقای زیرساخت های الزم برای شکل گیری زنجیرۀ اندیشه تا محصول
4- اصالح نظام مدیریتی و تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه

شناسنامه 
شاخص های 
هدف دوم

 نوآوری و حرکت به سوی 
دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین



52

 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

کد شاخص: 211
نام شاخص: پايان نامه ها و رساله های  دارای 
حمايت مالی از بخش های مختلف صنعتی، 

خدماتی، دولتی، خصوصی
راهبرد: 2-1-هدايت پژوهش های دانشگاه به سوی ايده 

پردازی و تجاری سازی

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت پژوهشیمتولی اجرا: معاونت پژوهشیمتولی

این معیار بیانگرمیزان حمایت مراکز خارج از دانشگاه )دولتی و بخش خصوصی( از پایان نامه های دانشجویی و توجه به تعريف
کاربردی کردن پایان نامه ها بر اساس نیاز جامعه است.

تعداد رساله ها و پایان نامه هاي حمایت شدهعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت پژوهشیمنبع استخراج عامل

تعداد کل رساله ها و پایان نامه های دفاع شدهعامل 2

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت پژوهشیمنبع استخراج عامل

درصدواحد سنجش

پردیس/ دانشکدهسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص: سالیانه/ تیرماهاجرا: طول سال تحصیلي

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت پژوهشي

عامل
مقدار

139513961397139813991400

روش محاسبه
تعداد رساله ها و پایان نامه ها حمایت شده

تعداد کل رساله ها و پایان نامه

117187257327397467عامل 1

233723372337233723372337عامل 2

20%17%14%11%8%5%شاخص

جدول 28- شناسنامه شاخص 211



هدف دوم- شناسنامه شاخص ها
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راهبرد: 2-1-هدايت پژوهش های دانشگاه به سوی ايده نام شاخص: سرانه پژوهش های تقاضامحورکد شاخص: 212
پردازی و تجاری سازی

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص:  معاونت پژوهشیمتولی اجرا: معاونت پژوهشیمتولی

تعريف

پژوهــش تقاضامحــور پژوهشــي اســت کــه بــه ســفارش کارفرمــاي خــارج از دانشــگاه به منظــور کســب دانــش علمــی 
ــات  ــه محصــول و خدم ــرد و منجــر ب ــی خــاص و حــل مشــکل در کشــور انجــام گی ــرد عمل ــا کارب ــد ب ــی جدی و فن
کاربــردي، نــوآوري یــا بومی ســازي دانــش فنــی شــود کــه بــراي اولیــن بــار در ایــران انجام شــده باشــد، مشــروط بــه 
ــرده باشــد. ــد ک ــن و تعه ــارج از دانشــگاه تأمی ــاي خ ــاي آن را کارفرم ــل پنجاه درصــد )50 %( از هزینه ه ــه حداق این ک

تعداد پژوهش های تقاضامحورعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت پژوهشیمنبع استخراج عامل

تعداد کل اعضاي هیئت علمیعامل 2

ثبتی■         غیر ثبتی □ )با ذکر نام: تهیه لیست□  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت پژوهشيمنبع استخراج عامل

سرانهواحد سنجش

دانشگاهسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص: تیرماه هرسالاجرا: تمام طول سال

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت پژوهشي

عامل
مقدار

139513961397139813991400

روش محاسبه
 تعداد پژوهش های تقاضامحور
تعداد کل اعضای هیئت علمی

3897501117160020702715عامل 1

208022072334246125882715عامل 2

100%80%65%50%34%19%شاخص

جدول 29- شناسنامه شاخص 212
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

کد شاخص: 221
نام شاخص: تعداد رويدادهای کارآفرينانه اعم 
از کارگاه، نمايشگاه، همايش، نشست علمی، 
سخنرانی، معرفی کارآفرينان برتر و بازديدها

راهبرد: 2-2-پرورش سرمايۀ انسانی ايده پرداز و 
کارآفرين

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص:  پارک علم و فناوريمتولی اجرا:  پارک علم و فناوريمتولی

رویدادهای کارآفرینانه با هدف به وجود آوردن موج مهارت های کارآفرینی و اشتغال در دانشگاه برگزار می گردند و تعريف
هدف آن، آشنایی شرکت کنندگان با مباحث کارآفرینی، شناخت روشن تری از بازار کار و رفع ابهامات موجود است.

تعداد رویدادهاي کارآفرینانه برگزار شدهعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

پارک علم و فناوريمنبع استخراج عامل

تعداد در هرسال تحصیلیواحد سنجش

دانشگاهسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی )اجرا و 
دوره و مقطع محاسبه شاخص: سالیانهاجرا: تمامی طول سالمحاسبه(

تاريخ آخرين ويرايش:تاريخ ايجاد:واحد تائيد کننده سند:  پارک علم و فناوري

عامل
مقدار

139513961397139813991400

شمارش رویدادهای کارآفرینانه برگزارشدهروش محاسبه

708090100110120عامل 1

708090100110120شاخص

جدول 30- شناسنامه شاخص 221



هدف دوم- شناسنامه شاخص ها
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نام شاخص: سرانه دانشجويان شرکت کننده در کد شاخص: 222
کالس های کارآفريني

راهبرد: 2-2-پرورش سرمايۀ انسانی ايده پرداز و 
کارآفرين

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت پژوهشيمتولی اجرا: معاونت پژوهشيمتولی

تعريف
دوره مهارت های کارآفرینی، شامل سلسله مباحثی است که شرکت کنندگان پس از طی آن، شناخت کاملی از بازار 

کار، نحوه ورود به آن، نحوه راه اندازی یك کسب وکار و نگارش طرح کسب وکار می آموزند. کالس کارآفرینی هم شامل 
دوره های کهاد و هم شامل دو واحد درس اختیاری می شود.

تعداد دانشجویان شرکت کننده در کالس کارآفریني در مقطع کارشناسيعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت آموزشیمنبع استخراج عامل

تعداد کل دانشجویان مقطع کارشناسيعامل 2

معاونت آموزشیروش توليد عامل

معاونت آموزشيمنبع استخراج عامل

سرانه برحسب درصد دانشجویان کارشناسیواحد سنجش

پردیس/ دانشکدهسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی )اجرا 
دوره و مقطع محاسبه شاخص: تیرماه هرسالاجرا: هر دونیم سال تحصیلیو محاسبه(

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت آموزشي

عامل
مقدار

139513961397139813991400

روش 
محاسبه

کارآفرینی کالس  کننده در  کارشناسی شرکت  تعداد دانشجویان 
کارشناسی کل دانشجویان  تعداد 

17117123425513768498562عامل 1

171231712317123171231712317123عامل 2

50%40%30%20%10%1%شاخص

جدول 31- شناسنامه شاخص 222
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

کد شاخص: 223
نام شاخص: نسبت رشته های داراي کارآموزي و 
کارورزی با عقد پيمان نامۀ همکاری با بخش های 

خصوصی و دولتی به کل رشته ها
راهبرد: 2-2-پرورش سرمايۀ انسانی ايده پرداز و 

کارآفرين

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت آموزشیمتولی اجرا: معاونت آموزشی و معاونت پژوهشیمتولی

تعداد رشته های دارای کارآموزی و کارورزی، داخلی و نیز کارآموزی بین المللی طبق تعریف معاونت آموزشی.تعريف

رشته های داراي کارورزي یا کارآموزیمیزان پایه

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت آموزشی و معاونت پژوهشیمنبع استخراج عامل

کل رشته هاعامل 2

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت آموزشی و معاونت پژوهشیمنبع استخراج عامل

درصد از کل رشته هاواحد سنجش

دانشگاهسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص: پایان سال تحصیلیاجرا: در تمام مدت سال تحصیلی و فصل تابستان

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت آموزشي

عامل
مقدار

139513961397139813991400

روش محاسبه
تعداد رشته  های دارای کارورزی و کارآموزی

تعداد کل رشته های موجود

264279310341372404عامل 1

26%24%22%20%18%17%شاخص

جدول 32- شناسنامه شاخص 223



هدف دوم- شناسنامه شاخص ها
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کد شاخص: 224
نام شاخص: ارائۀ دوره های آموزشي 

آزاد کاربردي و حرفه ای )منجر به ارائه 
گواهی نامه حرفه ای بين المللی(

راهبرد: 2-2-پرورش سرمايۀ انسانی ايده پرداز و کارآفرين

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت برنامه ریزی و فناوری متولی اجرا: معاونت آموزشیمتولی
اطالعات

تعريف

دوره های آموزشی کاربردی و حرفه ای، دوره هایی است که از سوی دانشگاه با رعایت ضوابط و استانداردهای خاصی 
برای دانشجویان دانشگاه و سایر متقاضیان برگزار می گردد. افراد شرکت کننده در این دوره ها، در صورت طی موفق 

دوره، گواهی نامه حرفه ای بین المللی دریافت خواهند کرد.

تعداد دوره آموزش آزاد کاربردي و حرفه ایعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت آموزشیمنبع استخراج عامل

درصد افزایش نسبت به سال پایهواحد سنجش

همه پردیس / دانشکده هاسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
اجرا: در تمام مدت سال تحصیلی و فصل 

دوره و مقطع محاسبه شاخص: سالیانهتابستان

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت آموزشي

عامل
مقدار

139513961397139813991400

شمارش تعداد دوره های آموزش آزاد کاربردي و حرفه ایروش محاسبه
600630660720780840عامل 1

40%30%20%10%5%600شاخص

جدول 33- شناسنامه شاخص 224
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

نام شاخص: ميزان اشتغال دانش آموختگان 6 ماه کد شاخص: 225
راهبرد: 2-2-پرورش سرمايۀ انسانی ايده پرداز و کارآفرينو 2 سال و 5 سال پس از دانش آموختگی

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت برنامه ریزی و فناوری متولی اجرا: معاونت برنامه ریزیمتولی
اطالعات

تعريف
اشتغال دانش آموختگان یکی از کلیدی ترین اهداف دانشگاه محسوب می شود. حالت مطلوب آن است که 2 سال پس از 

دانش آموختگی، کلیه افراد شاغل به کار شده باشند.

میزان اشتغال دانش آموختگان 6 ماه و 2 سال و 5 سال پس از دانش آموختگیعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

دفتر دانش آموختگانمنبع استخراج عامل

درصد افزایش نسبت به سال پایهواحد سنجش

سطح محاسبه 
دانشگاهشاخص

برنامه زمان بندی 
دوره و مقطع محاسبه شاخص: سالیانهاجرا: در تمام مدت سال)اجرا و محاسبه(

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت آموزشي

عامل
مقدار

139513961397139813991400

فقدان شاخصمیزان اشتغال دانش آموختگانروش محاسبه
آمار

پایش 
میزان 

پایه

 %5
میزان 

پایه

 %10
میزان 

پایه

 %15
میزان 

پایه

 %20
میزان 

پایه

جدول 34- شناسنامه شاخص 225



هدف دوم- شناسنامه شاخص ها
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نام شاخص: تعداد اختراع و مالکيت معنوی شاخص: 231
ثبت شده در سطح ملی و بين المللی

راهبرد: 2-3- تقويت زيرساخت های الزم برای شکل گيری 
زنجيرۀ انديشه تا محصول

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت پژوهشیمتولی اجرا: معاونت پژوهشیمتولی

تعريف

ــی:  ــی و بين الملل ــطح مل ــن در س ــرات نوي ــري و نظ ــع هن ــار بدي ــافات، آث ــات، اکتش ــداد اختراع تع
ــه مي کنــد و  ــا فــرآورده اي خــاص را ارائ ــار فرآینــد ی ــراي اولیــن ب ــراد اســت کــه ب ــا اف ــراع: نتیجــه فکــر فــرد ی اخت
مشــکلي را دریــك حرفــه ، فــن ، فنــاوري ، صنعــت و ماننــد آن هــا حــل مي نمایــد و گواهینامــه اختــراع ســندي اســت کــه 
ــد از حقــوق انحصــاري بهره منــد  ــراي حمایــت از اختــراع صــادر مي کنــد و دارنــده آن مي توان اداره مالکیــت صنعتــي ب

ــف ســازمان ثبت اســناد و امــالک کشــور( ــه تعری شــود )رجــوع شــود ب
اکتشــاف: پدیــدار کــردن پدیــده اي کــه قبــاًل وجــود داشــته ولــي تــا زمــان کشــف و ثبــت در مراجــع قانونــي موجــود 

بــودن آن مشــهود و یــا درک نشــده باشــد.
ــارت اســت از حقــوق ناشــی از آفرینش هــا و خالقیت هــای  ــوی: در معنــای وســیع کلمــه عب ــت معن ــوق مالکي حق

ــری. ــی و هن فکــری در زمینه هــای علمــی، صنعتــی و ادب

تعداد اختراع و مالکیت معنوی ثبت شده در سطح ملیعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت پژوهشیمنبع استخراج عامل

عددواحد سنجش

دانشگاهسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی )اجرا و 
دوره و مقطع محاسبه شاخص: آبان ماه هرسالاجرا: در طول سالمحاسبه(

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت پژوهشي

عامل
مقدار

139513961397139813991400

شمارش تعداد اختراع و مالکیت معنوی ثبت شده روش محاسبه
در سطح ملی

100120140160180200عامل 1

100120140160180200شاخص

جدول 35- شناسنامه شاخص 231
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

نام شاخص: تعداد هسته های پيش رشد، شرکت های رشدی، پسا کد شاخص: 232
رشدی و کارفرمايی

راهبرد: 2-3- تقويت زيرساخت های الزم 
برای شکل گيری زنجيرۀ انديشه تا محصول

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: پارک علم متولی اجرا: پارک علم و فناوریمتولی
و فناوری

هسته های پیش رشد، شرکت های رشدی، پسا رشدی و کارفرمایی، چهار مرحله از گام های رشد شرکت های دانشگاهی تعريف
محسوب می شوند.

تعداد هسته های پیش رشد، شرکت های رشدی، پسا رشدی و کارفرماییعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

پارک علم و فناوریمنبع استخراج عامل

تعدادواحد سنجش

پارک علم و فناوریسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص: اسفندماه هرسالاجرا: تمام طول سال

تاريخ آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: پارک علم و فناوري

عامل
مقدار

139513961397139813991400

شمارش تعداد هسته های پیش رشد، شرکت های روش محاسبه
رشدی، پسا رشدی و کارفرمایی

200250300400500600عامل 1

200250300400500600شاخص

جدول 36- شناسنامه شاخص 232
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نام شاخص: ميزان حمايت مالی از هسته های کد شاخص: 233
پيش رشد6

راهبرد: 2-3- تقويت زيرساخت های الزم برای شکل گيری 
زنجيرۀ انديشه تا محصول

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: پارک علم و فناوریمتولی اجرا: پارک علم و فناوریمتولی

هسته های پیش رشد، شرکت هایی هستند که هنوز به مرحله درآمدزایی نرسیده و تا هنگامی که رشد اولیه ای پیدا کنند، تعريف
نیاز به حمایت و پشتیبانی از سوی دانشگاه را دارند.

میزان حمایت مالی از هسته های پیش رشدعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

پارک علم و فناوریمنبع استخراج عامل

میلیون ریالواحد سنجش

پارک علم و فناوریسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
اجرا: در تمام مدت سال تحصیلی و فصل 

دوره و مقطع محاسبه شاخص: سالیانهتابستان

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: پارک علم و فناوری

عامل
مقدار

139513961397139813991400

میزان حمایت مالی از هسته های پیش رشدروش محاسبه

240026403000360042004800عامل 1

240026403000360042004800شاخص

6 - با احتساب قیمت ثابت سال 1395

جدول 37- شناسنامه شاخص 233
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

نام شاخص: سهم درآمدهای پژوهشی و فناوري از کد شاخص: 241
کل درآمدهای دانشگاه

راهبرد: 2-4- اصالح نظام مديريتی و تنوع بخشی به 
منابع درآمدی دانشگاه

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت پژوهشی، متولی اجرا: معاونت پژوهشی، پارک علم و فناوریمتولی
پارک علم و فناوری

میزان اعتبارات پژوهشی که به صورت اختصاصی یا ابالغات دریافت شده است.تعريف

درآمدهای عملیاتي پژوهشیعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت برنامه ریزی و فناوري اطالعاتمنبع استخراج عامل

کل درآمدهای دانشگاهعامل 2

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت برنامه ریزی و فناوري اطالعاتمنبع استخراج عامل

درصدواحد سنجش

دانشگاهسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص: پایان سال مالیاجرا: تمام طول سال

واحد تائيد کننده سند: بر حسب اطالعات 
تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:دریافتی از اداره کل بودجه

عامل
مقدار

139513961397139813991400

روش محاسبه
درآمدهاي عملیاتي پژوهشي 

کل درآمدهاي دانشگاه

برحسب اطالعات دریافتي از اداره کل بودجه و اعتبارات ماليعامل 1

برحسب اطالعات دریافتي از اداره کل بودجه و اعتبارات ماليعامل 2

40%35%30%25%20%14%شاخص

جدول 38- شناسنامه شاخص 241



هدف دوم- شناسنامه شاخص ها
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راهبرد: 2-4- اصالح نظام مديريتی و تنوع بخشی به منابع نام شاخص: ارزش موقوفات دانشگاه7کد شاخص: 242
درآمدی دانشگاه

متولی اجرا: سازمان توسعه و سرمایه گذاری/ دفتر متولی
دانش آموختگان

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: سازمان توسعه و 
سرمایه گذاری

ارزش موقوفات دانشگاهتعريف

ارزش روز موقوفاتعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

سازمان توسعه و سرمایه گذاریمنبع استخراج عامل

میلیون ریالواحد سنجش

سطح محاسبه 
دانشگاهشاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص: پایان سال مالیاجرا: تمامی طول سال

واحد تائيد کننده سند: سازمان توسعه و 
تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:سرمایه گذاری

عامل
مقدار

139513961397139813991400

روش محاسبه
محاسبه ارزش موقوفات و ایجاد سیستم پایش 

ساالنه

فقدان عامل 1
آمار

استخراج شاخص 
پایه

شاخص

7 . در جلسه شورای برنامه ریزی مورخ 1396.12.10 مصوب شد که نام این شاخص از “سهم درآمد دانشگاه از دارایی ها، موقوفات و اهدایی ها نسبت به کل درآمدهای 
دانشگاه” به: ارزش موقوفات دانشگاه تغییر یابد.

جدول 39- شناسنامه شاخص 242
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

نام شاخص:  ميزان گردش مالي شرکت های کد شاخص: 243
مستقر در پارک علم و فناوري

راهبرد: 2-4- اصالح نظام مديريتی و تنوع بخشی به منابع 
درآمدی دانشگاه

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: پارک علم و فناوریمتولی اجرا: پارک علم و فناوریمتولی

مجموع همه ورودی های به حساب شرکت های مستقر در پارک علم و فناوري و هزینه های انجام شده در شرکت ها که از تعريف
حساب شرکت های مزبور پرداخت شده است.

مجموع گردش مالی شرکت هاي مستقر در پارکعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

پارک علم و فناوریمنبع استخراج عامل

درصدواحد سنجش

پارک علم و فناوريسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص: پایان سال مالیاجرا: طول سال

تاريخ آخرين ويرايش:تاريخ ايجاد:واحد تائيد کننده سند: پارک علم و فناوری

عامل
مقدار

139513961397139813991400

روش 
محاسبه

درصد افزایش 
مجموع گردش مالی 
شرکت هاي مستقر 
در پارک نسبت به 

سال پایه

6.000.0007.500.0009.000.00012.000.00018.000.00024.000.000عامل 1

300%200%100%50%25%6.000.000شاخص

جدول 40- شناسنامه شاخص 243
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

۱-  تقویت اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری
۲- حفظ محیط زیست، حرکت به سوی دانشگاه سبز

۳- گسترش محیط حمایتی و ارتقای سالمت اهالی دانشگاه

شناسنامه 
شاخص های 
هدف سوم

ارتقای اخالق حرفه ای و 
مسئولیت پذیری اجتماعی
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- برنامه اقدام هدف اول

نام شاخص: شمار پايان نامه ها و طرح های پژوهشی داراي کد شاخص: 311
کد اخالق حرفه ای

راهبرد: 3-1- تقويت اخالق حرفه ای و 
مسئوليت پذيری

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت پژوهشیمتولی اجرا: معاونت پژوهشیمتولی

تعريف
رعایــت الزامــات و اســتانداردهای اخالقــی مطابــق بــا نظام نامــه کــد بین المللــی اخــالق پژوهشــی در همــه پژوهش هــای 
دارای نمونــه انســانی و حیوانــی؛ به عبارت دیگــر عــدم وقــوع تخلــف پژوهشــی و درنتیجــه انجــام پژوهش هــای ســالم بــا 

رعایــت حقــوق کلیــه ذی نفعان.

تعداد پایان نامه ها، رساله ها و طرح های پژوهشی داراي کد اخالق حرفه ایعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت پژوهشیمنبع استخراج عامل

تعدادواحد سنجش

دانشگاه تهرانسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص: آبان ماه هرسالاجرا: تمام طول سال

تاريخ  آخرين ويرايش:تاريخ  ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت پژوهشی

عامل
مقدار

139513961397139813991400

شمارش تعداد پایان نامه ها، رساله ها و طرح های روش محاسبه
پژوهشی داراي کد اخالق حرفه ای

400800120016002000-عامل 1

400800120016002000-شاخص

جدول 41- شناسنامه شاخص 311
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

کد شاخص: 312
نام شاخص: شمار دروس و برنامه های آموزشی و 

ترويجی اخالق حرفه ای براي اعضاي هيئت علمي، 
کارمندان و دانشجويان

راهبرد: 3-1- تقويت اخالق حرفه ای و 
مسئوليت پذيری

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص:  معاونت فرهنگیمتولی اجرا: معاونت فرهنگی/ معاونت آموزشيمتولی

تعريف

ایــن شــاخص بــه میــزان فعالیــت داوطلبانــه اهالــی دانشــگاه دربــاره اخــالق حرفــه ای و مســئولیت پذیری اجتماعــی 
ــه از ســوی  ــه شــده اســت ک ــی پذیرفت ــای اخالق ــا و واکنش ه ــه ای از کنش ه ــه ای مجموع اشــاره دارد.  اخــالق حرف
ــود  ــای خ ــرای اعض ــن را ب ــی ممک ــط اجتماع ــن رواب ــا مطلوب تری ــود ت ــرر می ش ــه ای مق ــع حرف ــازمان ها و مجام س
در اجــرای وظایــف حرفــه ای فراهــم آورد. مســئولیت پذیری اجتماعــی نیــز بــه معنــی مجموعــه وظایــف و تعهداتــي 
اســت کــه ســازمان بایــد جهــت حفــظ، مراقبــت و کمــك بــه جامعــه ای کــه در آن فعالیــت می کننــد، انجــام دهنــد.

برگزاري کارگاه براي اعضاي هیئت علمي، دانشجویان و کارکنانعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

منبع استخراج عامل

ارائه واحد درسي اخالق حرفه ایعامل 2

ثبتی■          غیر ثبتی□ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

سامانه گلستانمنبع استخراج عامل

تعداد درس، کارگاه ها و برنامه های مرتبط با اخالق حرفه ایواحد سنجش

دانشگاهسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص: سالیانه: تیرماهاجرا: سال تحصیلی

واحد تائيد کننده سند: معاونت فرهنگی/ 
تاريخ آخرين ويرايش:تاريخ ايجاد:معاونت آموزشي

عامل
مقدار

139513961397139813991400

روش محاسبه
مجموع تعداد دروس ارائه شده و برنامه های 
آموزشی و ترویجی برگـزار شده مرتبط با اخالق 

حرفه ای

فقدان عامل 1
2030303024آمار

10306090120-عامل 2

306090120144-شاخص

جدول 42- شناسنامه شاخص 312
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هدف سوم- شناسنامه شاخص ها

کد شاخص: 313
نام شاخص: ميزان فعاليت داوطلبانۀ اعضاي دانشگاه 

و تشکل های دانشجويي دربارۀ اخالق حرفه ای و 
مسئوليت پذيری اجتماعي

راهبرد: 3-1- تقويت اخالق حرفه ای و 
مسئوليت پذيری

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص:  معاونت متولی اجرا: معاونت فرهنگیمتولی
فرهنگی

تعريف
ایــن معیــار بــه میــزان فعالیــت داوطلبانــه اهالــی دانشــگاه دربــاره اخــالق حرفــه ای و مســئولیت پذیری اجتماعــی 

ــه اســت. ــال جامع ــه معنــی مســئولیت ســازمان ها در قب اشــاره دارد. مســئولیت پذیری اجتماعــی ب

مجموع فعالیت های داوطلبانه اعضاي دانشگاه و تشکل هاي دانشجویيعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت فرهنگیمنبع استخراج عامل

فعالیت های داوطلبانه اعضاي دانشگاه و تشکل هاي دانشجویي درباره اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیري اجتماعيعامل 2

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت فرهنگیمنبع استخراج عامل

نفر ساعتواحد سنجش

دانشگاهسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص: تیرماه هرسالاجرا: تمام طول سال

تاريخ آخرين ويرايش:تاريخ ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت فرهنگی

عامل
مقدار

139513961397139813991400

روش محاسبه
10 % از کل فعالیت های داوطلبانه 

با موضوع اخالق حرفه ای و 
مسئولیت پذیري اجتماعي

601006130262504637066490866110عامل 1

601061306250637164916611عامل 2

601061306250637164916611شاخص

جدول 43- شناسنامه شاخص 313
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

راهبرد: 3-1- تقويت اخالق حرفه ای و مسئوليت پذيرینام شاخص: ميزان ضريب تأثير دانشگاهکد شاخص: 314

متولی اجرا: معاونت برنامه ریزی و فناوری متولی
اطالعات

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت برنامه ریزی و فناوری 
اطالعات

میزان تأثیر  محلی، منطقه ای و ملی دانشگاه بر جامعهتعريف

نیاز به استخراج معیار های دقیق و وضعیت دانشگاه در آن هاعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست□  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: جمع آوری اطالعات(روش توليد عامل

معاونت برنامه ریزی و فناوری اطالعاتمنبع استخراج عامل

نیاز به استخراج شاخصواحد سنجش

سطح محاسبه 
دانشگاهشاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
اجرا: سال اول استخراج شاخص ها، از سال دوم بهبود 

دوره و مقطع محاسبه شاخص: پایان هرسال تحصیلیشاخص ها

تاريخ آخرين ويرايش:تاريخ ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت برنامه ریزی و فناوری اطالعات

عامل
مقدار

139513961397139813991400

روش 
-شاخصنیاز به استخراج عوامل دریك مطالعه علمیمحاسبه

پایش 
میزان 

پایه

%5%10%20%30

درصد بهبود سالیانه برحسب خط مبدأ  )X(  در 
نظر گرفته شده است

جدول 44- شناسنامه شاخص 314
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هدف سوم- شناسنامه شاخص ها

نام شاخص: بهبود رتبه دانشگاه در رده بندی کد شاخص: 321
بين المللی دانشگاه سبز

راهبرد: 3-2- حفظ محيط زيست: حرکت به سوی 
دانشگاه سبز

معاونت اداری و مالی؛ معاونت برنامه ریزی و فناوری اطالعاتمتولی

بهبود رتبه دانشگاه در رده بندی بین المللی دانشگاه سبز که دارای متغیرهای محیط زیستی به شرح ذیل است.تعريف

محیط و زیرساخت )15%( بودجه فعالیتهاي محیط زیستي، سرانه فضاي کالبدي، سرانه فضاي سبز و ...عامل 1

انرژی و تغییرات اقلیمی )21%( برنامه صرفه جویي در انرژي، ساختمان سبز، کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، استفاده از عامل 2
منابع انرژي تجدیدپذیر و...

مدیریت پسماند )18%( بازیافت زباله، دفع مناسب فاضالب، کاهش مصرف کاغذ و پالستیك و ...عامل 3

آب )10%( بهداشت آب، صرفه جویي در مصرف آب ،استفاده از آب خاکستري و ...عامل 4

حمل ونقل )18%( کاهش فضاي پارکینگ در دانشگاه، افزایش استفاده از حمل و نقل عمومي، افزایش استفاده از دوچرخه و عامل 5
پیاده روي، محدودیت تردد وسایل نقلیه در دانشگاه و ...

روش توليد عوامل 5 
ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(کانه فوق

منبع استخراج عوامل 
معاونت اداري مالي 5 کانه فوق

آموزش )18%( تعداد رویدادهاي آموزشي، میزان اعتبار پژوهشي، تعداد نشریات، رویدادهاي علمي و وبسایت مرتبط با عامل 6
محیط زیست و ...

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت فرهنگيمنبع استخراج عامل

رتبة دانشگاهواحد سنجش

سطح محاسبه 
دانشگاهشاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(

اجرا: سال اول: ارزیابی دقیق تر وضعیت موجود

از سال دوم بهبود شاخص ها
دوره و مقطع محاسبه شاخص: فروردین ماه هرسال

مؤثر در رتبه بندی 
مؤثر در رتبه بندی بین المللی گرین متریكبين المللی )وزن(

واحد تائيد کننده سند: معاونت اداري 
تاريخ آخرين ويرايش:تاريخ ايجاد:مالي

جدول 45- شناسنامه شاخص 321
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

نام متغير و درصد اهميت آن در 
رتبه بندی

عامل
مقدار

139513961397139813991400

روش 
محیط و زیرساخت )15 %(محاسبه

عامل  1

)با محاسبه سالیانه 10 % بهبود نمره(
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انرژی و تغییرات اقلیمی 
)%21(

عامل 2

)با محاسبه سالیانه 10 % بهبود نمره(
416458504554

مدیریت پسماند )%18(
عامل 3

)با محاسبه سالیانه 15% بهبود نمره(
1325152417531800

آب )%10(
عامل 4

)با محاسبه سالیانه 20% بهبود نمره(
240288346415

حمل ونقل )%18(
عامل 5

)با محاسبه سالیانه 5% بهبود نمره(
789828869912

آموزش )%18(
عامل 6

)با محاسبه سالیانه 25% بهبود نمره(
5406758441055

431410390360330300شاخص: رتبه

ادامه جدول 45- شناسنامه شاخص 321
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هدف سوم- شناسنامه شاخص ها

نام شاخص: ميزان ارائه خدمات مشاوره به اهالی کد شاخص:331
دانشگاه

راهبرد: 3-3-  تقويت محيط حمايتی و ارتقای سالمت 
اهالی دانشگاه

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت دانشجوییمتولی اجرا: معاونت دانشجوییمتولی

تعداد نفراتی از اهالي دانشگاه که از خدمات مرکز مشاوره اعم از مشاوره، روان درمانی، روان پزشکی، مددکاري و نوروفیدبك تعريف
و سنجش استفاده مي کنند.

تعداد نفرات بهره مند شده از خدمات مشاوره اعم از اعضاي هیئت علمي، کارمندان و دانشجویان دانشگاهعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

دریافت گزارش از مرکز مشاوره دانشگاهمنبع استخراج عامل

نفرواحد سنجش

سطح محاسبه 
دانشگاهشاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص: پایان سال تحصیلی: تیرماهاجرا: تمام طول سال

تاريخ آخرين ويرايش:تاريخ ايجاد:واحد تائيد کننده سند: سازمان خدمات دانشجویی

عامل
مقدار

139513961397139813991400

شمارش تعداد نفرات مراجعه کننده به مرکز مشاوره روش محاسبه
دانشگاه

738377528121849088599228عامل 1

738377528121849088599228شاخص

جدول 46- شناسنامه شاخص 331
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

راهبرد: 3-3-  تقويت محيط حمايتی و ارتقای نام شاخص:  ارائه واحد مهارت های زندگيکد شاخص: 332
سالمت اهالی دانشگاه

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت آموزشیمتولی اجرا: معاونت آموزشیمتولی

تعداد دروس اختیاری ارائه شده مهارت های زندگی در طول سال تحصیلیتعريف

تعداد درسعامل 1

ثبتی■          غیر ثبتی□ )با ذکر نام: تهیه لیست□  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

سامانه گلستانمنبع استخراج عامل

تعداد درس ارائه شدهواحد سنجش

تمامی پردیس ها/ دانشکده هاسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص:  آبان و تیرماه هرسالاجرا: طول سال تحصیلی

تاريخ آخرين ويرايش:تاريخ ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت آموزشی

عامل
مقدار

139513961397139813991400

شمارش تعداد دروس اختیاری ارائه شده روش محاسبه
مهارت های زندگی در طول سال تحصیلی

22040608096عامل 1

22040608096شاخص

جدول 47- شناسنامه شاخص 332
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هدف سوم- شناسنامه شاخص ها

نام شاخص:  سرانۀ فعاليت های ورزشی اعضای کد شاخص: 333
دانشگاه

راهبرد: 3-3-  تقويت محيط حمايتی و ارتقای 
سالمت اهالی دانشگاه

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: معاونت فرهنگیمتولی اجرا: معاونت فرهنگیمتولی

مدت زمان فعالیت ورزشی روزانه همه اهالی دانشگاهتعريف

مدت زمان فعالیت ورزشی روزانه همه اهالی دانشگاه برحسب دقیقهعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت فرهنگیمنبع استخراج عامل

دقیقه در روزواحد سنجش

سطح محاسبه 
دانشگاهشاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص: آبان ماهاجرا: طول سال

تاريخ آخرين ويرايش:تاريخ ايجاد:واحد تائيد کننده سند: معاونت فرهنگی

عامل
مقدار

139513961397139813991400

سرانه فعالیت ورزشی روزانه برحسب دقیقهروش محاسبه

111213141516عامل 1

111213141516شاخص

جدول 48- شناسنامه شاخص 333
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

نام شاخص: ميزان فضاهای دانشگاهی دارای گواهينامه کد شاخص: 334
بهداشت محيط و ايمنی

راهبرد: 3-3-  تقويت محيط حمايتی و 
ارتقای سالمت اهالی دانشگاه

متولی برنامه ريزی بهبود شاخص: متولی اجرا: معاونت دانشجویی/ معاونت اداری مالیمتولی
معاونت دانشجویی

دریافت گواهی نامه معتبر دال بر استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه در زمینه بهداشت شغلی، ایمنیتعريف

بهداشت حرفه ایعامل 1

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت دانشجوییمنبع استخراج عامل

ایمنیعامل 2

ثبتی□          غیر ثبتی■ )با ذکر نام: تهیه لیست■  ثبت در سایت□  قرارداد□ و سایر: ...(روش توليد عامل

معاونت دانشجوییمنبع استخراج عامل

درصدواحد سنجش

دانشگاهسطح محاسبه شاخص

برنامه زمان بندی

)اجرا و محاسبه(
دوره و مقطع محاسبه شاخص: فروردین ماه هرسالاجرا: تمام طول سال

واحد تائيد کننده سند: سازمان خدمات 
تاريخ آخرين ويرايش:تاريخ ايجاد:دانشجویی و معاونت اداری مالی

عامل
مقدار

139513961397139813991400

نیاز به استخراج عواملروش محاسبه

عامل 1
نیاز به استخراج وضعیت عوامل عامل 2

عامل 3

100%80%60%40%20%-شاخص

جدول 49- شناسنامه شاخص 334
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- برنامه اقدام هدف اول
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 برنامه اقدام سومین برنامه راهربدی دانشگاه تهران 1400-1396

هدف دومهدف سوم

احکام اجرایي سومین برنامه 
راهبردي دانشگاه
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- برنامه اقدام هدف اول

معاونت آموزشي:

1- معاونت آموزشی مکلف است برنامه توان افزایي اعضای هیئت علمی را ارائه کند.

2- معاونــت آموزشــي موظــف اســت 20% تخفیــف در شــهریه آموزشــي کهــاد کارآفرینــي بــراي دانشــجویان و فــارغ التحصیــالن 
دانشــگاه تهــران را پیش بینــي کنــد.

ــکده  ــم از دانش ــگاه اع ــگاه های دانش ــه آزمایش ــه هم ــد ک ــزی نمای ــوی برنامه ری ــه نح ــت ب ــف اس ــی مکل ــت آموزش 3- معاون
دامپزشــکی، پردیس هــای علــوم و فنــی، محتــوای اولیــن جلســه واحــد درســی آزمایشــگاه را بــه آمــوزش ایمنــی، بهداشــت و 

ــد. ــه دانشــجویان اختصــاص دهن محیــط زیســت ب

معاونت اداري و مالي:

1- معاونــت اداری مالــی دانشــگاه مکلــف شــد در مذاکــرات بــرای انعقــاد بیمــه تکمیلــی، خدمــات مشــاوره و روان درمانــی را نیــز 
جــزو خدمــات مــد نظــر قــرار دهــد و بــه نحــو مقتضــی موضــوع را بــه اطــالع کارکنــان دانشــگاه برســاند. 

معاونت برنامه ريزي و فناوري اطالعات:

1- معاونــت برنامــه ریــزي و فنــاوري اطالعــات مکلــف اســت گــزارش ضریــب تاثیــر دانشــگاه را بــا همــکاری ذینفعــان دانشــگاه 
بــه صــورت ســاالنه تهیــه و منتشــر نمایــد. 

2- معاونــت برنامه ریــزي و فنــاوري اطالعــات مکلــف اســت لیســت کلیــه دســتورعمل هــا و شــیوه نامه هایــي کــه بــراي اجــراي 
احــکام برنامــه می بایســت تدویــن و یــا اصــالح شــوند را تهیــه و جهــت تدویــن و تصویــب بــه معاونــت ذیربــط ابــالغ نمــوده و 

گــزارش ایــن اقــدام را بــه شــوراي برنامــه ریــزي ارائــه نمایــد.

3- معاونــت برنامــه ریــزي و فنــاوري اطالعــات مکلــف اســت بــه گونــه اي اقــدام نمایــد کــه از انتهــاي ســال ســوم برنامــه کلیــه 
اطالعــات مربــوط بــه شــاخص هــا از پایگاه هــاي داده دانشــگاه و یــا پایگاه هــاي ثبتــي قابــل اســتخراج باشــد.

معاونت پژوهشي:

1- معاونــت پژوهشــی مکلــف اســت بــرای تامیــن هزینه هــای ثبــت پتنــت، اقدامــات الزم  را بــرای دریافــت 80% منابــع از محــل 
صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران کشــور و 20% از منابــع دانشــگاه را انجــام دهــد.

ــجویی،  ــاله های دانش ــا و رس ــان نامه ه ــدن پای ــردی ش ــر کاب ــد ب ــه تاکی ــه ب ــا توج ــت  ب ــف اس ــي موظ ــت پژوهش 2- معاون
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ــاره دســتاوردهای ناشــی از پایــان نامه هــا و رســاله ها بررســی و  ــوع حــق و حقــوق دانشــگاه و فــرد درب قانــون کپــی رایــت و ن
تصمیم گیــری نمایــد.

3- معاونــت پژوهشــی مکلــف اســت بــا همــکاری معاونــت آموزشــی بــه گونــه ای برنامــه ریــزی نمایــد کــه حداقــل30% از نیــاز 
علمــی دانشــگاه در رشــته هــای مختلــف توســط پژوهشــگران بازدیــد کننــده تامیــن شــود.

4- معاونــت پژوهشــي موظــف اســت بــا توجــه بــه مصوبــه شــورای سیاســت گــذاری علــم و فنــاوری، اولویــت هــای پژوهشــی 
دانشــگاه را بــه روش دلفــی اســتخراج و اعــالم نمایــد.

پارک علم و فناوري:

1- پــارک علــم و فنــاوري موظــف اســت دســتورعمل هــاي ذیربــط در پــارک را بــه نحــوي اصــالح نمایــد کــه حداقــل یــك نفــر 
از اعضــای شــرکت هاي نوپــا داراي گواهــی دوره کهــاد کارآفرینــي باشــد. الــزام مزبــور میتوانــد بــه صــورت همزمــان و یــا پیــش 

نیــاز اعمــال شــود.

2- پــارک علــم و فنــاوري مکلــف اســت دســتورعمل هاي ذیربــط در پــارک را بــه صورتــي اصــالح نمایــد کــه پرداخــت اعتبــارات 
ــه  ــي برنام ــارات آموزش ــل اعتب ــي از مح ــاد کارآفرین ــي دوره که ــاي آموزش ــي از هزینه ه ــت بخش ــتاي پرداخ ــوزش در راس آم

شــکوفایي1، شــکوفایي 2 و رویــش، مجــاز باشــد.

3- بــه منظــور توســعه منابــع مــورد نیــاز بــراي کارآفرینــي، پــارک علــم و فنــاوري دانشــگاه مکلــف اســت همکاري هــاي خــود را 
بــا بنیــاد خیریــن دانشــگاه بــه نحــوي توســعه دهــد کــه در پایــان برنامــه تــا 50% اعتبــار مــورد نیــاز بــراي پژوهانه هــاي جوانــه، 

شــکوفایي و رویــش از طریــق بنیــاد خیریــن تامیــن گــردد. 

ــه نحــوی اصــالح کنــد کــه چگونگــی  ــارک را ب ــرش در پ ــاوري دانشــگاه موظــف اســت دســتورعمل پذی ــم و فن ــارک عل 4- پ
ــای  ــد و طرح ه ــنهاد کن ــوزه را پیش ــن ح ــای ای ــازی پژوهش ه ــاري و تجاری س ــي و رفت ــوم اجتماع ــته های عل ــت از رش حمای

ــارک پذیــرش شــوند.  ــا اولویــت در پ مشــمول مشــارکت دانشــجویان رشــته هــای علــوم اجتماعــي و رفتــاري ب

ــان ســال پنجــم  ــه 10%  از شــرکت های آن در پای ــد ک ــزی کن ــه ای برنامه ری ــه گون ــف اســت ب ــاوری مکل ــم و فن ــارک عل 5- پ
برنامــه وارد بــورس اوراق بهــادار شــده باشــند.

معاونت فرهنگي:

ــي،  ــت پژوهش ــکاري معاون ــا هم ــتورعمل هاي الزم را ب ــگاه و دس ــي دانش ــور اخالق ــت منش ــف اس ــي موظ ــت فرهنگ 1- معاون
ــد. ــه نمای ــط  ارائ ــع ذیرب ــه مراج ــب ب ــت تصوی ــه و جه ــات، تهی ــاوري اطالع ــزي و فن ــي  و برنامه ری ــي، اداري و مال آموزش
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