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سخن رئیس دانشگاه

 به دانش فزای و به یزدان گرای                که او باد جان ترا رهنمای
دانشــگاه تهــران به عنــوان میــراث دار مدرســۀ عالــی دارالفنــون، از ســال 1313 خورشــیدی،  عهده دار 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 
ــرای بالیــدن اندیشــه های  ــراث غنــی اســالمی، از یک ســو بســتر مناســبی ب ــی و می ــر ســتون های اســتوار تمــدن کهــن ایران ــه ب ــا تکی ــا ب ت
مختلــف و تضــارب آرای متفکــران خــود فراهــم آورد و از دیگرســو، پیونــدی دوســویه و تعاملــی ســازنده بــا اندیشــمندان سراســر جهــان برقــرار 
ســازد� نقــش تعیین کننــدۀ دانشــگاه تهــران و دانش آموختــگان 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 هم اکنــون در صــدر دانشــگاه های کشــور و حتــی جهــان اســالم ایســتاده اســت�
  بی تردیــد، توانمنــدی  و پشــتوانۀ علمــی گران ســنگ دانشــگاه تهــران و جایــگاه ویــژۀ آن در قلمــرو آمــوزش و پژوهــش، حضــور افزون تــر 
ــص،  ــگان متخص ــرورش دانش آموخت ــت و پ ــن رو، تربی ــازد� ازای ــروری می س ــل ض ــم و عم ــۀ عل ــگاه را در عرص ــن دانش ــر ای ــش فعال ت و نق
فاضــل، مســئولیت پذیر و توانمنــدی کــه پیــش از هــر چیــز، خــود را متعهــد بــه ایــن ســرزمین و مردمــان آن بداننــد،  بــا تولیــد علــم و ترویــج 
ــند،  ــته باش ــال داش ــش فّع ــن  نق ــاع ایران زمی ــل مســائل و مشــکالت اجتم ــد،  در ح ــم آورن ــه را فراه ــی جامع ــد و بالندگ ــۀ رش ــش، زمین دان
ــن نهــاد  ــی ای ــف اصل ــه مســئولیت های اجتماعی شــان آگاه باشــند،  از برنامه هــا و وظای ــد، و ب ــرار دهن ــه ای را سرمشــق خــود ق اخــالق حرف

ــی رود� ــمار م ــی به ش علم
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 همکاران و صاحب نظران محترم

  برنامــۀ راهبــردی ســوم دانشــگاه کــه در ادامــه تقدیــم می شــود، بــا عنایــت بــه مــوارد یادشــده و برپایــۀ سیاســت های مهــم 
و باالدســتی کشــور، بــه کوشــش شــماری از صاحب نظــران خبــره و کارشناســان زبــدۀ دانشــگاه تهیــه و تنظیــم شــده و پــس 
از دریافــت دیدگاه هــا و نظــرات دیگــر اعضــای هیئــت علمــی نهایــی شــده اســت� ایــن برنامــه بــه منزلــه طرحــی بــرای بیــان 
اولویت هــا و ارائــۀ راهبردهــای بالقــوه اســت کــه بــا هــدف پیشــرفت تدریجــی بــه ســوی چشــم اندازی پنج ســاله  تنظیــم شــده 
اســت� اصلی تریــن اهــداف برنامــۀ ســوم عبارت انــد از: تقویــت تعامــل ســازنده و مؤثــر بــا دیگــر دانشــگاه های جهــان، تحــول 
ــی در  ــگاه اخــالق و مســئولیت پذیری اجتماع ــای جای ــه، ارتق ــر از هم ــن، و باالت ــزۀ ایجــاد دانشــگاه کارآفری ــا انگی دانشــگاه ب

دانشــگاه�
به هرتقدیــر، امیدواریــم بــا همــت، همدلــی و همراهــی روزافــزون همــۀ همــکاران ارجمنــد بتوانیــم در فضایــی ســالم و بانشــاط 
ــه و جهــان، در  ــگاه دانشــگاه تهــران در منطق ــود جای ــن رهگــذر، ضمــن بهب ــم و از ای ــی کنی ــردی ســوم را اجرای ــۀ راهب برنام
ســاختن جامعــه ای خــالق، پویــا و متعالــی مشــارکت کنیــم� بی گمــان، اهــداف ایــن ســند بــا همــکاری مؤثــر همــۀ دانشــگاهیان 
گران قــدر، از جملــه اســتادان فرزانــه و فرهیختــه، کارکنــان کوشــا و خدمت گــزار، و دانشــجویان پژوهنــده دســت یافتنی خواهــد 

بــود� ان شــاءاهلل�
محمود نیلی احمدآبادی
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 مقدمه

دانشــگاه تهــران به منزلــۀ نمــاد آمــوزش عالــی کشــور در پایــان دومیــن برنامــۀ راهبــردی خــود، در صــدر تولیــد علــم در میــان 
دانشــگاه های کشــور و حتــی جهــان اســالم قــرار گرفتــه اســت� ایــن موفقیــت مرهــون دســتاوردهای مانــدگار پیشــینیان و تــداوم 
حضــور اســتادان ممتــاز و دانشــجویان نخبــه در آمــوزش، پژوهــش و برنامه ریــزی بــرای نیــل بــه جایــگاه برجســته و شایســتۀ 
ایــن دانشــگاه اســت� بــرای حفــظ ایــن جایــگاه ویــژه و البتــه تعالــی آن، ســومین برنامــۀ راهبــردی دانشــگاه )1396 ـ 1400( بــا 
رویکــرد توســعۀ پایــدار و بــر مبنــای اســناد باالدســتی، ازجملــه دو ســند چشــم انداز جمهــوری اســالمی ایــران و نیــز دانشــگاه 
ــی دیگــر دانشــگاه های  ــات تطبیق ــز مطالع ــری از مشــارکت همــۀ واحدهــای دانشــگاه و نی ــا بهره گی ــق 1404، ب تهــران در اف
ــای  ــًا ارتق ــی و نهایت ــوی کارآفرین ــت به س ــگاه، حرک ــازی دانش ــه بین المللی س ــد، ب ــن رون ــت� در ای ــده اس ــان تدوین ش جه

اخــالق و مســئولیت پذیری در دانشــگاه توجــه ویــژه ای شــده اســت� 
ــا،  ــف، تهدیده ــوت، ضع ــاط ق ــل نق ــگاه در تحلی ــای دانش ــه اعض ــارکت هم ــه مش ــوان ب ــر می ت ــۀ حاض ــای برنام از مزیت ه
فرصت هــا و نیــز مشــارکت در تدویــن برنامــه اشــاره نمــود� گفتنــی اســت کــه در رونــد تدویــن برنامــۀ حاضــر،  سیاســت های 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی ابــالغ شــد کــه بــر محتــوای برنامــۀ ســوم تأثیــر گذاشــت� بنابرایــن، تــالش شــده اســت تــا اهــداف ایــن 

ــده اســت� ــه طراحــی شــود کــه شــرح آن در جــدول شــمارۀ )1( آم ــه براســاس سیاســت های پیش گفت برنام
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جدول ۱- توجه به اصول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سومین برنامۀ راهبردی دانشگاه

سیاست های کلی اقتصاد اصل
محتوای سومین برنامۀ راهبردی دانشگاهمقاومتی

توسعۀ کارآفرینی)1(

هدف کالن دوم، راهبردهای شمارۀ )1( تا )3(
1- هدایت پژوهش های دانشگاه به سوی ایده پردازی و تجاری سازی

2- پرورش سرمایۀ انسانی ایده پرداز و کارآفرین
3- ارتقای زیرساخت های الزم برای شکل گیری زنجیرۀ اندیشه تا محصول

توجه به اقتصاد دانش بنیان)2(
هدف کالن دوم، راهبرد شمارۀ )1(، اقدام  شمارۀ )1( و )2(: 

1- ارتقای کیفی پژوهش های بنیادی مأموریت گرا با هدف افزایش توان ایده پردازی و نوآوری
2- شبکه سازی و انطباق بین ظرفیت پژوهشی دانشگاه با نیازهای جامعۀ صنعتی، کشاورزی و خدمات 

)3(
افزایش بهره وری با 
تقویت عوامل تولید و 

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

4- توسعۀ کمی و کیفی دوره های کارورزی

)5(
افزایش سهم سرمایۀ 

انسانی در زنجیرۀ  تولید تا 
مصرفبا ارتقایی آموزش، 

مهارت، خالقیت، کارآفرینی 
و تجربه

هدف کالن دوم، راهبرد شمارۀ )2(، اقدام شمارۀ )1( تا )3(:
1- بهبود کیفی آموزش با تأکید بر خالقیت، تفکر انتقادی و مهارت های کاربردی و حرفه ای

2- توسعۀ آموزش های مربوط به کارآفرینی در رشته های مختلف
3- توسعۀ رشته های دو گرایشی )گرایش تخصصی-گرایش کارآفرینی(
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هدف کالن دوم، راهبرد شمارۀ )4(، اقدام شمارۀ )2(:اصالح و تقویت نظام مالی)9(
2- ارتقای نظام مالی، تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه و پایدارسازی آن

)12(

توسعۀ پیوندهای راهبردی 
و گسترش همکاری و 
مشارکت با کشورها و 
استفاده از ظرفیت های 

بین المللی و منطقه ای

هدف کالن اول، راهبردهای شمارۀ )1( تا )3(:
1- گسترش همکاری های آموزشی بین المللی

2- تقویت فعالیت های پژوهشی و فناوری بین المللی
3-بهینه سازی زیرساخت ها و فرایندهای همکاری بین المللی

)16(
صرفه جویی در هزینه های 

عمومی کشور با ایجاد 
تحول اساسی در ساختار 

و فرایند

هدف کالن دوم، راهبرد شمارۀ )4(، اقدام شمارۀ )1( و )2(:
1- اصالح، نوسازی و تحول ساختار و فرایندهای سازمانی

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

)19(
شفاف سازی و سالم سازی  

اقتصاد و جلوگیری از 
اقدام های، فعالیت ها و 

زمینه های فسادزا

هدف کالن دوم، راهبرد شمارۀ )4(، اقدام شمارۀ )3(:
3- بودجه ریزی عملیاتی و به سامانه سپاری نظام اجرایی بودجه 

)20(
تقویت فرهنگ جهادی 
در کارآفرینی و تقدیر از 

نامداران این حوزه

هدف کالن دوم، راهبرد شمارۀ )2(، اقدام شمارۀ )5(:
5- ارائۀ خدمات مناسب مشاوره توسعۀ کسب وکار 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 برنامه هــای راهبــردی بیــش از 
ســی دانشــگاه  منتخــب جهــان، بررســی اســناد باالدســتی، ماننــد دو ســند چشــم اندازجمهوری اســالمی ایــران و نیــز دانشــگاه 
ــزاری  ــردی دانشــگاه،  برگ ــن برنامۀراهب ــت دومی ــزان موفقی ــی می ــی،  ارزیاب ــی اقتصــاد مقاومت ــرور سیاســت های کل ــران، م ته
ــکل از  ــه، متش ــورتی پنج گان ــای مش ــا کمیته ه ــه ب ــزده جلس پان
صــف و ســتاد، تشــکیل 10 جلســه شــورای برنامه ریــزی دانشــگاه،  
ــا صاحب نظــران، ارســال پیش نویــس  ــدد ب برگــزاری جلســات متع
ــرای اظهارنظــر همــکاران،   ــه پردیس هــا و دانشــکده ها ب ــه ب برنام
و ســرانجام، اعمــال نظــرات دریافتــی و تصویــب نهایــی� در ســند 
ــا مشــخص کــردن اولویت هــا  حاضــر،  تــالش شــده اســت کــه ب
بــه  دســتیابی  بــرای  فعالیت هــای الزم  و  راهبردهــا  ارائــۀ  و 
آن ها،آینــده ای بهتــر بــرای دانشــگاه تهــران و البتــه بــرای کشــور 
رقــم  زده شــود� مشــارکت فعاالنــۀ همــۀ اهالــی فرهیختــۀ دانشــگاه 
ــه را در  ــن برنام ــداف ای ــد اه ــجم می توان ــک کل منس ــۀ ی به مثاب
افــق زمانــی مشخص شــده بــه بهتریــن نحــو محقــق ســازد� امیــد 
اســت کــه بــا عــزم وتــالش روزافــزون در اجــرای برنامــۀ راهبــردی 

ســوم، شــاهد دانشــگاهی پویــا و متعالــی باشــیم�
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 مروری بر سند چشم انداز دانشگاه تهران در افق ۱404

دانشــگاه تهــران در افــق 1404، دانشــگاهی جامــع و ممتــاز در رشــد علــم و فنــاوری خواهــد بــود کــه از نظــر علمــی، در ســطح 
ــران  ــن اســت� دانشــگاه ته ــش و کارآفری ــه، آزاداندی ــن، فرهیخت ــدۀ انســان هایی مؤم ــه ای مرزشــکن،  تربیت کنن ــی و منطق مل
ــردی  ــان در تحقیقــات کارب ــوده و همچن ــادی ب ــار، همــواره الهام بخــش توســعۀ علمــی و پژوهش هــای بنی ــا ســابقه ای گهرب ب
ــگان و مراکــز  ــد، دانشــگاه تهــران از ظرفیــت توانمندســازی دانش آموخت ــن رون ــود� در ای ــاوری پیشــرو خواهــد ب ــم و فن در عل

ــر مکتــب اســالم برخــوردار اســت� ــی ب ــی، مبتن ــان توســعۀ مل ــه الگــوی دانش بنی ــرای شــکل دهی ب پژوهشــی ب
بــر اســاس ســند چشــم انداز دانشــگاه و نیــز سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی،  اهــّم مأموریت هــای 

دانشــگاه تهــران بــه شــرح ذیل اســت:
  گسترش قلمرو همۀ علوم ازجمله علوم انسانی، اجتماعی، فنی و مهندسی، کشاورزی و هنر

  تولید نظریه های علمی و تأمین  نیازهای فکری و علمی جامعۀ اسالمی
  ارائۀ فرصت  برابر برای شکوفایی و پرورش استعدادهای علمی و فنی کشور
  همکاری همه جانبه با دیگر دانشگاه های ممتاز در عرصۀ ملی و بین المللی

 پرورش اندیشمندان، محققان و متخصصان در عرصه های علمی، فنی، اقتصادی و اجتماعی
  ایجاد فضای مناسب آزاداندیشی و نقدپذیری علمی براساس مبانی دین مبین اسالم

 انجام پژوهش ها 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 

۱-   ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه و حضور مؤثر در چرخۀ تولید علم و فناوری جهانی 
ــت و  ــه اس ــازی یافت ــت ممت ــان اولوی ــر جه ــگاه های معتب ــۀ دانش ــرای هم ــم ب ــدن بیش وک ــی ش ــر بین الملل ــای اخی در دهه ه
افزایــش رتبــۀ بین المللــی دانشــگاه می توانــد ابــزار مناســبی بــرای ســنجش کیفیــت خدمــات آموزشــی، پژوهشــی و فعالیت هــای 
ــد  ــای چن ــت فض ــی،  تقوی ــترک بین الملل ــی مش ــی و پژوهش ــای آموزش ــام فعالیت ه ــن، انج ــد� بنابرای ــگاه باش ــۀ دانش کارآفرینان

ــه اســت� ــن برنام ــران در ای ــای دانشــگاه ته ــی از اولویت ه ــازی یک ــای بین المللی س ــی و تســهیل فراینده فرهنگ

۲- نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین
ــن،  ــگاه کارآفری ــه دانش ــگاه ب ــول دانش ــر تح ــر ب ــل مؤث ــری عوام ــایی و به کارگی ــا شناس ــا ب ــدی دارد ت ــزم ج ــران ع ــگاه ته دانش
دانش آموختگانــی پــرورش دهــد کــه بتواننــد به عنــوان نیــروی محرکــۀ اقتصــاد، عامــل توســعۀ فنــاوری و تولیــد ارزش و  ثــروت باشــند� 

۳- ارتقای اخالق و مسئولیت پذیری اجتماعی
تقویــت فضــای فرهنگــی مبتنــی بــر تقیــد بــه  اخــالق، احتــرام و مــدارا در تمامــی فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی همــراه بــا 

ترویــج کنــش مســئوالنه و مؤثــر در برابــر  اجتمــاع و محیــط زیســت ســومین هــدف برنامــۀ راهبــردی دانشــگاه اســت� 
ــود�  ــه می ش ــای الزم پرداخت ــا و اقدام ه ــۀ راهبرده ــه ارائ ــه، ب ــای پیش گفت ــک از  هدف ه ــح هری ــس از توضی ــه، پ در ادام

ــت�   ــده اس ــت ها گزارش ش ــمت پیوس ــز در قس ــده نی ــای یادش ــک از هدف ه ــر ی ــرای ه ــرد ب ــدی عملک ــای کلی معیاره
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۱- گسترش همکاری های آموزشی بین المللی
۲- تقویت فعالیت های پژوهشی و فناوری بین المللی

۳-بهینه سازی زیرساخت ها و فرایندهای همکاری بین المللی

  ارتقای جایگاه بین المللی 
دانشگاه و حضور مؤثر در چرخۀ 

تولید علم و فناوری جهانی
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هــدف ۱-  ارتقــای جایــگاه بین المللــی دانشــگاه و حضــور مؤثــر در چرخــۀ تولیــد علــم و 
فنــاوری جهانــی 

بین المللــی ســازی دانشــگاه، گذشــته از افــزودن بــر منابــع درآمــدی و افزایــش اعتبــار دانشــگاه در رتبه بندی هــای بین المللــی، 
ــرای تولیــد دانــش اســت� مــا  ــرای گــرد هــم آوردن افــراد متفــاوت از زمینه هــا و فرهنگ هــای مختلــف ب ــزار قدرتمنــدی ب اب
ــر جهــان در رتبه بنــدی مؤسســۀ  ــزی انجــام شــده، دانشــگاه تهــران یکــی از  200 دانشــگاه برت ــا برنامه ری ــدوار هســتیم ب امی

شــانگ های در ســال 1400 خورشــیدی باشــد�

 راهبردها
1- گسترش همکاری های آموزشی بین المللی

2- تقویت فعالیت های پژوهشی و فناوری بین المللی
3-بهینه سازی زیرساخت ها و فرایندهای همکاری بین المللی

راهبرد ۱-۱- گسترش همکاری های آموزشی بین المللی
ــداد آموزشــی اســت�  ــرای افزایــش کیفیــت علمــی و برون گســترش همکاری هــای آموزشــی بین المللــی، مجــال ارزشــمندی ب
ــۀ  ــش و تجرب ــگ، دان ــا، فرهن ــا دیدگاه ه ــنایی ب ــال آش ــه دنب ــی دانشــگاهی ب ــالت بین الملل ــت تعام ــا تقوی ــران ب دانشــگاه ته
دیگــر دانشــگاه ها و نیــز واکاوی نگــرش و دســتاوردهای خــود در موضوعــات گوناگــون علمــی و پژوهشــی اســت� ایــن راهبــرد 
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ــا اقدام هــای زیــر طــی برنامــه محقــق خواهــد شــد: ب
1-1-1- گسترش همکاری های آموزشی و برگزاری دوره های مشترک بین المللی

1-1-2- تقویت پردیس های بین المللی دانشگاه
1-1-3- ارائۀ فرصت به دانشجویان ممتاز دیگر کشورها برای تحصیل در دانشگاه تهران

1-1-4- فراهم آوردن فرصت های بین المللی برای دانشجویان ایرانی دانشگاه
1-1-5- افزایش دوره های فرصت مطالعاتی استادان

1-1-6- افزایش شمار استادان وابسته دانشگاه

معیارهــای کلیــدی عملکــرد دربارۀ گســترش 
ــی ــی بین الملل ــای آموزش همکاری ه

در جدول )۲( آمده است )پیوست الف(.
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راهبرد ۱-۲-تقویت فعالیت های پژوهشی و فناوری بین المللی

فراهــم آوردن شــرایط مطلــوب بــرای انجــام تحقیقــات برجســته و مشــارکت در پژوهش هــای بین المللــی، رشــد ســرمایه گذاری 
بین المللــی در تولیــدات علمــی و بهبــود وجهــه پژوهشــي دانشــگاه تهــران در بیــن دانشــگاه های برتــر آســیا و جهــان از اهــداف 

مهــم دانشــگاه طــی برنامــه ســوم اســت کــه بــا فعالیت هــای زیــر دســت یافتنی خواهــد بــود:
1-2-1- حمایت از فعالیت های پژوهشی بین المللی

1-2-2- حمایت از تدوین مقاالت پر استناد مشترک با استادان بین المللی
1-2-3- گسترش و تقویت مؤسسات پژوهشی مشترک با مؤسسات پژوهشی خارجی

1-2-4- گسترش پژوهش های مشترک با استادان مؤسسات علمی بین المللی
1-2-5- تعریف و فعال سازی جوایز بین المللی برای پژوهشگران عرصه علوم انسانی در سطوح بین المللی

1-2-6- شناسایی مزیت های نسبی و رقابتی در عرصۀ بین المللی 

ــرد  ــارۀ راهب ــدی عملکــرد درب معیارهــای کلی
ــاوری  ــی و فن ــای پژوهش ــعۀ فعالیت ه توس
اســت  آمــده   )۳( جــدول  در  بین المللــی 

ــت ب(. )پیوس
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 راهبرد ۱- ۳-بهینه سازی زیرساخت ها و فرایندهای همکاری بین المللی

ــرای میزبانــی اعضــای  بین المللــی شــدن، مســتلزم چابک ســازی نظــام دانشــگاهی، تقویــت زیرســاخت ها و بهبــود فرایندهــا ب
بین المللــی اســت� دانشــگاه تهــران بــرای توســعۀ جایــگاه خــود به عنــوان دانشــگاهی پیشــرو درصــدد اســت بــا ارائــۀ خدمــات و 
تســهیالت مناســب، شبکه ســازی بین المللــی، گســترش متناســب فضــای مجــازی و بسترســازی فرهنگــی- اجرایــی فرایندهــای 

بین المللــی شــدن خــود را بهینــه ســازد� ایــن راهبــرد بــا فعالیت هــای زیــر پیگیــری خواهــد شــد:
1-3- 1- استقرار سازوکار الزم برای پایش و ارتقای رتبۀ دانشگاه در نظام های معتبر رتبه بندی و اعتباربخشی

1-3-2- رصد نمودن وضعیت شاخص های ارزیابی دانشگاه و به روزرسانی و اطالع رسانی مناسب
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1-3-3- عضویت در نظام های بین المللی اعتباربخشی
1-3-4- افزایش شمار تفاهم نامه ها و قراردادهای بین المللی

1-3-5- شفاف سازی قوانین و مقررات جذب دانشجویان غیر ایرانی
 )blended learning( 1-3-6- افزایش نسبت کالس های برگزارشده با استفاده از آموزش ترکیبی

1- 3-7- تقویت فضای دوم دانشگاه و مجازی سازی بیشینۀ کلیۀ خدمات
1-3-8- توسعۀ زیرساخت ها و نظام های اداری، دانشجویی و فرهنگی مطابق معیارهای بین المللی

1-3-9- عضویت فعال در شبکه های علمی بین المللی
1-3-10- افزایش پهنای باند، تقویت وب سایت  و تدوین دو یا چندزبانۀ مستندات دانشگاه

1-3-11- افزایش خوابگاه های دارای معیارهای بین المللی برای اسکان استادان و دانشجویان خارجی
1-3-12- میزباني شخصیت هاي مهم بین المللي

1-3-13- برگزاری مسابقات ورزشی و هنری در سطح بین المللی
معیارهــای کلیــدی عملکــرد دربــارۀ راهبــرد بهینه ســازی زیرســاخت ها و فرایندهــای همــکاری 

بین المللــی در جــدول )4( آمــده اســت )پیوســت پ(.
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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

نوآوری و حرکت به سوی 
دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین
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هدف ۲- نوآوری 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 
ــن  ــوده و از ای ــوار نم ــش را هم ــی، مســیر تجاری ســازی دان ــوآوری و کارآفرین ــر از ن ــت مؤث ــا حمای ــه اســت� دانشــگاه ب جامع

رهگــذر بــر تــوان رقابتــی اقتصــاد ملــی خواهــد افــزود�
راهبردها

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

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

راهبرد ۲-۱- هدایت پژوهش های دانشگاه به سوی ایده پردازی و تجاری سازی
دانــش و فنــاوری دو رکــن مهــم در ایجــاد ثــروت و اقتــدار و نهایتــًا توســعۀ ملــی بــه شــمار می رونــد� ازایــن رو، دانشــگاه تهــران 
باهــدف »تجاری ســازی دانــش« بــر پیونــد یافتــن روزافــزون دانــش و پژوهــش بــا نیازهــای حــوزۀ کســب وکار تأکیــد مــی ورزد� 

فراینــد انتقــال موفــق نتایــج تحقیقــات بــه بــازار بــا اقدام هــای زیــر عملــی خواهــد شــد:
2-1-1- گسترش کیفی پژوهش های بنیادی مأموریت گرا با هدف افزایش توان ایده پردازی و نوآوری

2-1-2- شبکه سازی و انطباق بین ظرفیت پژوهشی دانشگاه با نیازهای جامعۀ صنعتی، کشاورزی و خدمات 
معیارهــای کلیــدی عملکــرد دربــارۀ هدایــت پژوهش هــای دانشــگاه به ســوی ایده پــردازی و 

تجاری ســازی در جــدول )5( آمــده اســت )پیوســت ت(.
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راهبرد ۲-۲- پرورش سرمایۀ انسانی ایده پرداز و کارآفرین
ــن دانشــگاه  ــد� ای ــود می دان ــف خ ــن وظای ــد را یکــی از اصلی تری ــان توانمن ــرورش اندیشــمندان و کارآفرین ــران پ دانشــگاه ته
ــا  ــد ت ــجویان می کوش ــای دانش ــازی فعالیت ه ــی و هدفمندس ــای کارآفرین ــوزش مهارت ه ــوآوری، آم ــویق ن ــج و تش ــا تروی ب

ــید: ــد رس ــام خواه ــه انج ــر ب ــای زی ــا اقدام ه ــر ب ــن ام ــد� ای ــت نمای ــود را تقوی ــگان خ ــای دانش آموخت قابلیت ه
2-2-1- بهبود کیفی آموزش با تأکید بر خالقیت، تفکر انتقادی و مهارت های کاربردی و حرفه ای

2-2-2- توسعۀ آموزش های مربوط به کارآفرینی در رشته های مختلف
2-2-3- توسعۀ رشته های دو گرایشی )گرایش تخصصی-گرایش کارآفرینی(

2-2-4- توسعۀ کمی و کیفی دوره های کارورزی
2-2-5- ارائۀ خدمات مناسب مشاورۀ توسعۀ کسب وکار در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه

ــن در جــدول )6(  ــرداز و کارآفری ــرورش ســرمایۀ انســانی ایده پ ــارۀ پ ــدی عملکــرد درب معیارهــای کلی
آمــده اســت )پیوســت ث(.
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راهبرد ۲-۳-  تقویت زیرساخت های الزم برای شکل گیری زنجیرۀ اندیشه تا محصول
ــل  ــان دانشــگاه، سرمایه ســازی و تعام ــه، همــوار کــردن مســیر رشــد شــرکت های دانش بنی ــت از فعالیت هــای کارآفرینان حمای
ــر در راســتای ایــن  ــا محصــول باشــد� اقدام هــای زی ــد تســهیل گر شــکل گیری زنجیــرۀ اندیشــه ت ــا صنعــت می توان نزدیــک ب

راهبــرد انجــام خواهــد شــد:
2-3-1- توسعۀ و تقویت مرکز نوآوری پارک علم

و فناوری دانشگاه
2-3-2- تقویت مراکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه

2-3-3- گســترش بخــش شــرکت های لنگــر در پــارک 
ــگاه ــاوری دانش ــم و فن عل

معیارهــای کلیــدی عملکــرد دربــارۀ تقویــت 
ــرۀ  ــکل گیری زنجی ــرای ش ــاخت های الزم ب زیرس
اندیشــه تــا محصــول در جــدول )7( آمــده اســت 

ــت ج(. )پیوس
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راهبرد ۲-4- اصالح نظام مدیریتی و تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه
ــر  ــی افزون ت ــه اســتقالل مال ــه درآمدهــا، ب ــی _ مدیریتــی و تنوع بخشــی ب ــی عملکــرد مال مدیریــت مناســب هزینه هــا، ارزیاب
ــی  ــی و پژوهشــی و فرهنگ ــرای مصــارف علم ــع ب ــرد مناب ــه ک ــتری در نحــوۀ هزین ــل بیش ــد و آزادی عم دانشــگاه می انجام
بــه همــراه مــی آورد� افزایــش بهــره وری خدمــات در دانشــگاه، اصلی تریــن هــدف اصــالح نظــام مدیریتــی اســت� در راســتای 

ــر  انجــام خواهــد شــد: ــور اقدام هــای زی ــرد مزب راهب
2-3-1- اصالح، نوسازی و تحول ساختار و فرایندهای سازمانی

2-3-2- ارتقای نظام مالی، تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه و پایدارسازی آن
2-4-3- بودجه ریزی عملیاتی و به سامانه سپاری نظام اجرایی بودجه 

معیارهــای کلیــدی عملکــرد دربــارۀ راهبــرد اصــالح نظــام مدیریتــی و تنوع بخشــی بــه منابــع درآمــدی 
دانشــگاه در جــدول )8( آمــده اســت )پیوســت چ(.
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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

 ارتقای اخالق و 
مسئولیت پذیری اجتماعی
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هدف ۳( ارتقای اخالق و مسئولیت پذیری اجتماعی
ــی در  ــئولیت پذیری اجتماع ــه مس ــژه ب ــه وی ــالق و توج ــازی اخ درونی س
ــی  ــار اخالق ــرش و رفت ــرورش نگ ــت� پ ــروری اس ــگاهی ض ــۀ دانش جامع
ــر  ــد ب ــی و تأکی ــی و اجتماع ــررات حقوق ــت از مق ــجویان، متابع در دانش
ــر مبنــای اصــول اخالقــی در مواجهــه  ضــرورت تصمیم گیــری و عمــل ب
بــا تضــاد منافــع از اولویت هــای دانشــگاه تهــران اســت� در کنــار اخــالق 
ــی  ــد، مســئولیت پذیری اجتماع ــدا می کن ــا پی ــاع معن ــا اجتم ــًا ب ــه عمدت ک
ــائل  ــه و مس ــای جامع ــا اعض ــورد ب ــی در برخ ــی اخالق ــز روش و کنش نی
اجتماعــی اســت� هــدف مســئولیت پذیری اجتماعــی تــالش بــرای بهبــود 
وضعیــت جامعــه در کنــار توســعۀ اقتصــادی و کمــک بــه حفــظ انســجام 
ــی  ــای اجتماع ــه در فعالیت ه ــالت داوطلبان ــتی و تعام ــی، نوع دوس اجتماع

ــت� ــت محیطی اس ــای زیس ــش دغدغه ه و افزای

راهبردها
1- تقویت اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری

2- حفظ محیط زیست، حرکت به سوی دانشگاه سبز
3- گسترش محیط حمایتی و ارتقای سالمت اهالی دانشگاه
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راهبرد ۳-۱-تقویت اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری
دانشــگاه تهــران بــه دنبــال همــوار کــردن مســیر تعالــی اخالقــی و پــرورش انســان هایی اخالق مــدار و مســئولیت پذیر اســت� 
ــه دانشــگاهیان  ــد ب ــه بای ــری آگاهان ــی، پرســش گری و تصمیم گی ــر تحلیل ــری، تفک ــای یادگی ــش فرصت ه ــا افزای دانشــگاه ب
کمــک کنــد تــا توانایــی الزم بــرای ایفــای نقــش شــهروندانی اخالقــی و بــه لحــاظ اجتماعــی مســئولیت پذیر را در خــود رشــد 
ــه  ــوق انســان ها، توجــه ب ــری حق ــت و براب ــه عدال ــد ب ــد� درونی ســازی ارزش هــای مشــترکی همچــون نوع دوســتی، تعه دهن
ــم  ــای مه ــی از اولویت ه ــول اخالق ــی و اص ــای دین ــر آموزه ه ــی ب ــار مبتن ــه رفت ــدی ب ــان ها و پایبن ــت انس ــت و کرام حرم

ــود: ــر دســت یافتنی خواهــد ب ــا اقدام هــای زی ــرد ب ــن راهب دانشــگاه تهــران اســت� ای
راهبرد

3-1-1- استقرار نظام اخالق حرفه ای در دانشگاه�
3-1-2- حمایت از فعالیت های آموزشی و ترویجی دربارۀ اخالق حرفه ای در دانشگاه�

ــت  ــت مالکی ــر، رعای ــت اث ــن اصال ــگاه )تضمی ــی دانش ــئولیت پذیری در اهال ــای مس ــرای ارتق ــازوکار الزم ب ــاد س 3-1-3-ایج
فکــری و جــز آن هــا(

3-1-4-افزایش فعالیت های داوطلبانۀ اعضای دانشگاه و نهادهای دانشجویی
معیارهــای کلیــدی عملکــرد دربــارۀ راهبــرد تقویــت اخــالق حرفــه ای و مســئولیت پذیری در جــدول )9( 

آمــده اســت )پیوســت ح(.
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راهبرد ۳-۲- حفظ محیط زیست، حرکت به سوی دانشگاه سبز
دانشــگاه تهــران در جایــگاه یــک پیشــگام اجتماعــی، درصــدد اســت حفاظــت از محیــط زیســت را ســرلوحۀ تمامــی فعالیت هــای 
خــود قــرار دهــد و افــزون بــر تقویــت زیرســاخت های  دانشــگاه ســبز، مســئولیت اجتماعــی خویــش را دراین بــاره در حــد تــوان 

ایفــا نمایــد� ایــن راهبــرد بــا اقدام هــای زیــر پیگیــری خواهــد شــد:
3-2-1- تقویت پژوهش دربارۀ کاالهای سبز و سازگار با محیط زیست

3-2-2- حمایت از گسترش فناوری و کسب وکارهای مرتبط با محیط  زیست
3-2-3- تدوین سند استانداردهای زیست محیطی و اجرایی آن ساختمان ها و طرح های عمرانی دانشگاه 

3-2-4- افزایش ساختمان های سبز
3-2-5- افزایش سرانۀ فضای سبز

3-2-6- تقویت تشکل های دانشجویی فعال در حوزۀ محیط زیست 
3-2-7- گنجاندن مسائل زیست محیطی در وب سایت ها و نشریه ها 

3-2-8- کاهش مصرف کاغذ و انواع پالستیک
3-2-9- توجه به بازیافت زباله و مدیریت پسماند

ــارۀ راهبــرد حفــظ محیط زیســت، حرکــت به ســوی دانشــگاه ســبز در  معیارهــای کلیــدی عملکــرد درب
جــدول )۱0( آمــده اســت )پیوســت خ(.
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راهبرد ۳-۳- گسترش محیط حمایتی و ارتقای سالمت اهالی دانشگاه
دانشــگاه تهــران بــا همــۀ تــوش و تــوان خــود می کوشــد تــا بــا ارتقــای فرهنــگ ســالمت و اصــالح رفتــار و ســبک زندگــی، از 

آســیب های روانــی و اجتماعــی پیشــگیری کنــد� ایــن راهبــرد بــا اقدام هــای زیــر محقــق خواهــد شــد:
3-3-1- کمک به ارتقای سالمت و کیفیت زندگی اعضای دانشگاه

3-3-2- توسعۀ ورزش همگانی
3-3-3- استقرار نظام بهداشت محیط و ایمنی )H.S.E( در دانشگاه

3-3-4- ارتقای نقش تربیتی و حمایتی اعضای هیئت علمی و کارکنان در ایجاد فضای حمایتی و مسئولیت پذیر
3-3-5- تسهیل مشارکت مؤثر دانش آموختگان در فعالیت های دانشگاه

ــی  ــالمت اهال ــای س ــی و ارتق ــط حمایت ــترش محی ــرد گس ــارۀ راهب ــرد درب ــدی عملک ــای کلی معیاره
ــت. ــده اس ــدول )۱۱( آم ــگاه در ج دانش
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  احکام اجرایی
 

احــکام اجرایــی بــرای تســهیل اجــرا و افزایــش ضریــب موفقیــت برنامــه ســوم دانشــگاه بــه 
شــرح زیــر اســت:

الف: مشارکت همه واحدهای دانشگاه در تدوین برنامه عملیاتي و اجراي برنامه سوم
  همــۀ واحدهــای دانشــگاه ظــرف دومــاه از ابــالغ برنامــه، بایــد برنامــه عملیاتــی خــود را بــرای دســت یابی بــه اهــداف کالن 
ــه، بودجــه و تحــول ســازمانی  ــه اداره کل برنام ــب ب ــرای بررســی و طــی مراحــل تصوی ــد و آن را ب ــه کنن ــۀ ســوم تهی برنام

ارســال نماینــد�

ب: نظارت بر روند اجراي برنامه و چگونگي پیشرفت آن
  همــۀ واحدهــا بایســتی در پایــان هرســال گــزارش عملکــردی از رونــد اجــرا و پیشــرفت برنامــه واحــد خــود را در چارچــوب 
برنامــه ابالغــي تهیــه و بــه اداره کل برنامــه،  بودجــه و تحــول ســازمانی ارســال نماینــد تــا پــس از جمع بنــدی توســط کمیتــه 

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 شــاخص های برنامــۀ 
ســوم را به صــورت برخــط و بــر اســاس اطالعــات ســامانه های دانشــگاه میســر نمایــد�

  معاونــت برنامه ریــزی و فنــاوری اطالعــات مکلــف اســت همــۀ مصوبــات شــوراهای دانشــگاه را بررســی کنــد و بــا برنامــۀ 
ــه معاونــت ذی ربــط و ریاســت دانشــگاه اعــالم  ــرای انجــام اصالحــات الزم ب ســوم تطبیــق دهــد و مــوارد عــدم انطبــاق را ب

نمایــد�

ج: همگامی برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار الزم برای اجرای برنامه
  معاونــت برنامه ریــزی و فنــاوری اطالعــات مکلــف اســت بــرآورد اعتبــار الزم بــرای اجــرای برنامــه را تهیــه و جهــت تصویــب 
ــه ســوم  ــزارش پیشــرفت شــاخص های برنام ــب شــده و گ ــای تصوی ــر اســاس برنامه ه ــد و ب ــالم نمای ــت رئیســه اع ــه هیئ ب

منابــع برنامــه را  تخصیــص دهــد�
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پیوستها



34

پیوست
الف

جدول ۲- راهبرد  ۱-۱- گسترش همکاری های آموزشی بین المللی

وضعیت واحد سنجشمعیارهای کلیدی عملکرد 
متولی13961397139813991400فعلی

نسبت اعضای هیئت علمی 
بین المللی به کل اعضای هیئت 

علمی دانشگاه

16۵010۵16021۵270نفر
معاونت بین الملل و
معاونت آموزشی 10 ٪8 ٪7 ٪۵ ٪2 ٪1 ٪درصد

نسبت دانشجویان بین المللی به کل 
دانشجویان در دوره های رسمی

1110136۵180026703۵2043۵0تعداد نفر
معاونت بین  الملل و
معاونت آموزشی در صد از کل 

10٪8٪6٪4٪3٪2/۵٪دانشجویان
تعداد دانش پذیران بین المللی زبان 

14601۵001600170018001900تعداد نفرفارسی در دوره های آزاد
مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا 

و مرکز بین المللی آموزش 
زبان فارسی

نسبت رشته های عرضه شده به 
زبان های رسمی بین المللی در مقطع 

ارشد و دکتری

192۵33۵06683تعداد رشته
معاونت بین الملل
و معاونت آموزشی درصد از کل 

10٪8٪۵٪2٪1٪0/02٪رشته ها

معاونت آموزشی222119181716نسبتنسبت دانشجو به استاد

دوره های مشترک آموزشی با 
معاونت بین  الملل و121621263136تعدادمؤسسات علمی بین المللی معتبر

معاونت آموزشی
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پیوست
ب

جدول ۳- راهبرد ۱-۲- تقویت فعالیت های پژوهشی و فناوری بین المللی

وضعیت واحد سنجشمعیارهای کلیدی عملکرد 
متولی13961397139813991400فعلی

نسبت   رساله های ثبت نام شده 
مشترک بین المللی

تعداد رساله های 
26۵177102128---مشترک دکترا

معاونت پژوهشی و 
معاونت آموزشی درصد از کل 

20 ٪16 ٪12 ٪8 ٪4 ٪---رساله  ها

سرانه مقاالت نمایه شده در 
معاونت پژوهشی1/41/722/32/63میانگین سرانهنمایه های بین  المللی معتبر

میزان ارجاعات علمی در 
نشریات بین المللی دارای 

نمایه معتبر

میانگین تعداد 
معاونت پژوهشی2/733/۵44/۵۵ارجاع به هر مقاله

تعداد همایش  های مشترک 
معاونت پژوهشی و 91012141618تعدادبین المللی

معاونت بین الملل
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 درصد اعضای هیئت علمی 
شرکت کننده در همایش ها و 
کارگاه های بین المللی خارج 

از کشور

7678118۵391۵9781040تعداد نفر
معاونت پژوهشی و 

معاونت بین الملل درصد افزایش 
۵0٪47%44٪41٪39 ٪ 37 ٪نسبت به سال پایه

اعزام اعضای هیئت علمی به 
فرصت مطالعاتی و مأموریت 

پژوهشی

6211018729۵414۵43تعداد نفر
معاونت آموزشی و 
معاونت بین الملل درصد از کل 

اعضای هیئت 
علمی

٪3٪۵٪8٪12٪16٪20

شمار کرسی ها، مؤسسات 
آموزشی، پژوهشی و مراکز 
ترویجی مشترک بین المللی

معاونت پژوهشی و 101214161820تعداد
معاونت بین الملل

میزان اعتبارات جذب شده 
بین المللی

معاونت بین الملل، 9601,2001,600200024,00$800برحسب هزار دالر
معاونت آموزشی و 

معاونت پژوهشی درصد افزایش 
200٪1۵0٪100٪۵0٪20٪---نسبت به سال پایه

ادامۀ پیوست
ب

وضعیت واحد سنجشمعیارهای کلیدی عملکرد 
متولی13961397139813991400فعلی
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جدول 4- راهبرد  ۱-۳- بهینه سازی زیرساخت ها و فرایندهای همکاری بین المللی

واحد معیارهای کلیدی عملکرد 
سنجش

 وضعیت
متولی13961397139813991400فعلی

میزان گواهی نامه های 
اعتباربخشی )بر اساس حوزه های 

تخصصی(

تعداد 
رشته

معاونت آموزشی و 9719429138848۵---
معاونت برنامه ریزی و 

فناوری اطالعات
۵0٪40٪30٪20٪10٪---درصد

شمار کارکنان مسلط به زبان های 
معاونت بین الملل و 12818826233641۵۵00تعداد نفربین المللی

معاونت اداری مالی

 عضویت در انجمن ها و 
شبکه های علمی بین المللی و 

عقد قراردادهای بین المللی
معاونت بین الملل4004104204304404۵0تعداد

پیوست
پ
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جدول ۵- راهبرد ۲-۱- هدایت پژوهش های دانشگاه به سوی ایده پردازی و تجاری سازی

واحد معیارهای کلیدی عملکرد 
سنجش

وضعیت 
متولی13961397139813991400فعلی

درصد پایان نامه ها و رساله های 
دارای حمایت مالی از بخش های 
مختلف صنعتی، خدماتی دولتی، 

خصوصی 

 معاونت 20٪17٪14٪11٪8٪۵٪درصد
پژوهشی

سرانه پژوهش های تقاضامحور به 
801٪6۵٪۵0٪34٪19٪نسبتکل پژوهش ها 

معاونت پژوهشی 
و پارک علم و 

فناوری

پیوست
ت
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جدول 6- راهبرد ۲-۲- پرورش سرمایۀ انسانی ایده پرداز و کارآفرین

واحد معیارهای کلیدی عملکرد 
سنجش

 وضعیت
متولی13961397139813991400فعلی

تعداد رویدادهای کارآفرینانه اعم از 
کارگاه، نمایشگاه،  همایش، نشست علمی، 

سخنرانی، معرفی کارآفرینان برتر و 
بازدیدها

تعداد در 
هرسال 
تحصیلی

708090100110 120
 معاونت آموزشی 
با همکاری سایر 

واحد ها

سرانه دانشجویان شرکت کننده در کالس 
مهارت های کارآفرینی 

سرانه بر 
حسب  

دانشجویان 
کارشناسی

معاونت آموزشی٪1٪10٪20٪30٪40٪۵0

نسبت رشته های دارای کارآموزی و 
کارورزی با عقد پیمان نامۀ همکاری با 

بخش های خصوصی و دولتی به کل رشته ها

درصد از کل 
26٪24٪22٪20٪18٪17٪رشته ها

 معاونت آموزشی 
و

معاونت پژوهشی

ارائۀ دوره های آموزشی آزاد کاربردی و 
حرفه ای )منجر به ارائۀ گواهی نامه حرفه ای 

بین المللی(

درصد افزایش 
نسبت به سال 

پایه

 600
)دورۀ 
داخلی(

معاونت آموزشی٪۵٪10٪20٪30٪40

 
میزان اشتغال دانش آموختگان 6 ماه و 2 

سال پس از دانش آموختگی

درصد افزایش 
نسبت به سال 

پایه
نبود آمار

پایش 
میزان 

پایه
دفتر ٪۵٪10٪1۵٪20

دانش آموختگان

پیوست
ث
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پیوست
ج

جدول 7- راهبرد ۲-۳- تقویت  زیرساخت های الزم برای شکل گیری زنجیرۀ اندیشه تا محصول

معیارهای کلیدی 
عملکرد 

واحد 
سنجش

وضعیت 
متولی13961397139813991400فعلی

تعداد اختراع و مالکیت 
معنوی ثبت شده در 

سطح ملی و بین المللی
100120140160180200تعداد

معاونت پژوهشی
و پارک علم و 

فناوری

تعداد هسته های پیش 
رشد،  شرکت های رشدی، 

پسا رشدی و کارفرمایی
پارک علم و فناوری2002۵0300400۵00600تعداد

میزان حمایت مالی از 
هسته های پیش رشد

 مبلغ
 )برحسب
 میلیون
ریال(

240026403000360042004800

پارک علم و فناوری
 درصد
 رشد

 نسبت به
سال قبل

---٪10٪2۵٪۵0٪7۵٪100
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پیوست
چ

جدول 8- راهبرد ۲-4-  اصالح نظام مدیریتی و تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه

معیارهای کلیدی 
 وضعیتواحد سنجشعملکرد 

متولی13961397139813991400فعلی

سهم درآمدهای 
پژوهشی و فناوری از 
کل درآمدهای دانشگاه

معاونت پژوهشی40٪3۵٪30٪2۵٪20٪14٪درصد

 سهم درآمد دانشگاه 
ازدارایی ها، موقوفات و 
اهدایی ها نسبت به کل 

درآمدها

 درصد افزایش
6٪۵٪4٪3٪2٪1٪نسبت به سال پایه

سازمان توسعه و 
سرمایه گذاری

   معاونت فرهنگی
 معاونت برنامه ریزی و 

فناوری اطالعات

میزان گردش مالی 
شرکت های مستقر در 

پارک علم و فناوری

 درصد افزایش
نسبت به سال پایه

 6000
میلیارد 

ریال
پارک علم و فناوری٪2۵٪۵0٪100٪200٪300
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پیوست
ح

جدول 9- راهبرد ۳-۱- تقویت اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری

 واحدمعیارهای کلیدی عملکرد 
سنجش

وضعیت 
متولی13961397139813991400فعلی

شمار پایان نامه ها و طرح های 
معاونت 400800120016002000---تعدادپژوهشی دارای کد اخالق حرفه ای

پژوهشی

شمار دروس و برنامه های آموزشی 
و ترویجی اخالق حرفه ای برای 
اساتید، کارمندان و دانشجویان

معاونت 306090120144---تعداد در سال
فرهنگی

میزان فعالیت داوطلبانۀ اعضای 
دانشگاه و تشکل های دانشجویی 

دربارۀ اخالق حرفه ای و 
مسئولیت پذیری اجتماعی 

60,10061,30262,۵0463,70664,90866,110نفر ساعت
معاونت 
فرهنگی  درصد افزایش

 نسبت به سال
پایه

---٪2٪4٪6٪8٪10

نیاز به استخراج میزان ضریب تأثیر دانشگاه
نبود آمارشاخص ها

پایش 
میزان 
پایه و 

شاخص ها

٪۵٪10٪20٪30
معاونت 

برنامه ریزی 
و فناوری 
اطالعات
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پیوست
خ

جدول ۱0- راهبرد ۳-۲- حفظ محیط زیست: حرکت به سوی دانشگاه سبز

واحد معیارهای کلیدی عملکرد 
سنجش

وضعیت 
متولی13961397139813991400فعلی

بهبود رتبۀ دانشگاه در 
رده بندی بین المللی دانشگاه 

سبز

رتبۀ 
431410390360330300دانشگاه

معاونت اداری مالی و 
معاونت برنامه ریزی و 

فناوری اطالعات
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جدول ۱۱- راهبرد ۳-۳- تقویت محیط حمایتی و ارتقای سالمت اهالی دانشگاه

معیارهای کلیدی 
وضعیت واحد سنجشعملکرد 

متولی13961397139813991400فعلی

میزان ارائۀ خدمات مشاوره 
به اهالی دانشگاه

738377۵28121849088۵99228نفر
معاونت دانشجویی

درصد افزایش 
2۵٪20٪1۵٪10٪۵٪---نسبت به سال پایه

ارائۀ واحد مهارت های زندگی 
و بهزیستی روانی

تعداد درس ارائه 
معاونت آموزشی22040608096 شده در هرسال

سرانۀ فعالیت های ورزشی 
اعضای دانشگاه

روزانه برحسب 
معاونت فرهنگی111213141۵16 دقیقهدقیقه

میزان فضای دانشگاهی 
دارای گواهینامه بهداشت 

محیط و ایمنی
همۀ واحدها100٪80٪60٪40٪20٪---درصد

پیوست
د
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تصاویر
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