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 پیشگفتار

دانند و امروزه در سراسر جهان آن نظران، توسعۀ علمی را ارزشمندترین سرمایۀ هر کشوری میبسیاری از صاحب

رهای در حال های نوین آموزش عالی در بسیاری از کشواکنون نظامشمارند. را عنصر اصلی فرایند توسعه برمی

 ضعیت جوامع مشهود و چشمگیر است. ثیرات آن بر رشد اقتصادی و بهبود وأتوسعه تأسیس شده و ت

نظران و مسؤوالن کشور را در یک دهه اخیر به خود معطوف داشته است، یکی از موضوعهایی که توجه صاحب

انداز توسعه بلند مدت جمهوری اسالمی ایران و نقش آموزش عالی در این زمینه است. بر اساس این چشم

ای توسعه یافته ...، متکی بر اصول اخالقی و جامعه”گذر از موقعیت کنونی، اندازها، ایران در تالش است تا با چشم

ارزشهای اسالمی، ملی و انقالبی ...، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فنّاوری، متکی بر سهم برتر 

پذیر، ایثارگر، مؤمن، مسؤولیت منابع انسانی ...، امن، مستقل و مقتدر...، برخـوردار از سالمـت و رفاه ...، فعال،

مند، برخوردار از وجدان کاری و انضباط ...،متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران ... ایجاد کند رضایت

و با رشدی پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای سطح درآمد سرانه و اشتغال کامل به جایگاه اول اقتصادی، علمی 

 “یای جنوب غربی )شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه( دست یابد.و فنّاوری در سطح آس

علمی کشور نیز الگوی مناسب نظام علم و فناوری و نو آوری ویژه جامعه ایرانی که به دنبال  جامعنقشه  

 کند: ایرانی است را چنین توصیف می - میاحیای فرهنگ و ایجاد تمدن نوین اسال

لند با توجه به اهداف و آرمانها و اولویت های بعرضه محوری و تقاضا محوری:  . ترکیب 1

ی هاوارد مذکور برخی حوزههای اقتصادی و صنعتی از ممدت نظام و کافی نبودن تقاضاهای بخش

دار باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند. این وجه از نظام علم و فناوری معطوف به تولید و اولویت

های از سوی دیگر افزایش تقاضای نظام بر مبنای اهداف و آرمانهای جامعه است.عرضه دانش 
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ی، فناورکردن دانش و و در نتیجه تجاری و اقتصادی ملی و فراملی سیاسی، صنعتی فرهنگی،

ای در پیشرفت همه جانبه و پایدار کشور دارد. بنابراین الگوی مناسب برای نظام علم اهمیت ویژه

 محوری و تقاضامحوری است.ین زمینه ترکیبی از الگوهای عرضهایرانی در ا و فناوری جامعه

ها و امعه ایرانی از نظر توجه به نیازنظام علم و فناوری ج . اجتماع دو رویکرد برون مداری:2 

ست. از سوی دیگر با توجه های نسبی کشور، درون مدار اهای بومی و مزیتها و ظرفیتقابلیت

ناوری با جهان اسالم و ، در عرصه علم و فهای اسالمیپیشرو در جهان و کشورهای به فرصت

 مدار است.ین زمینه بروناین در اها مشارکت فعال دارد و بنابرسایر کشور

از آنجا که علم و عمل توامان، عامل پیشرفت  . تلفیق آموزش با تربیت و پژوهش و مهارت: 3

سرعت  هالگوی تفکیکی حاکم بر نظام فعلی علم و فناوری ب باید همه جانبه و پایدار کشور است،

ر تمام وزش ابتدایی آغاز و دل یابد. بدین منظور این تلفیق باید از آمدر جهت الگویی تلفیقی تحو

به الگوی  مدار فعلی جای خود راد و در نتیجه الگوی آموزشی حافظههای آموزشی ادامه یابدوره

ها و پژوهش بدهد. در نظام ها و پرورش مهارتمراه تربیت انساندگیری دانش به همبتنی بر یا

 آموزش عالی نیز رویکرد پژوهش محوری تقویت خواهد شد.

حداقل در نیم قرن گذشته، سنت حاکم بر آموزش عالی در کشورهای پیشرفته نیز تربیت نیروی انسانی با 

ی تا بروندادهای آنان دارای تفکراند ها کوشیدهدانشگاهکیفیت عالی و مناسب برای حل مشکالت جامعه بوده است. 

 کنند و در نهایت نقش مهمی را در بهبـود زنـدگیگشاییخالق باشند، بتوانند تفکرات خود را انتقال دهند، مسئله

 زخود و دیـگران ایـفا نمـایند. این کشـورها به منظور پیشـرفـت، آمـوزش و پـرورش و آموزش عالی را بر هر چی

 اند.دیگر مقدم شمرده

بحث، ارزیابی و اولویت بندی نظام دانشگاه خوارزمی از سوی  یکسالبرنامه راهبردی پیش رو نتیجه  

جامعه دانشگاهی برای ارتقای کیفیت  بوده است. این سند به دنبال تحولی بنیادین برای قدیمی ترین دانشگاه 

و به عنوان مؤسسه ای خالق، نو آور و اثربخش در آموزش، پژوهش  افزایش اعتبار ملی و بین المللیکشور به منظور 
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و پاسخگویی به نیازهای جامعه تدوین شده است. این برنامه بر اساس الگوی دولنس و نوریس طراحی شده که 

ها ها و دانشکدههای کلیدی از همه سطوح دانشگاه ) معاونتهای کلیدی عملکردی است. شاخصشالوده آن شاخص

هایی برای موفقیت دانشگاه خوارزمی در پنج سال آینده ها به عنوان معیاری. این شاخص(آوری و تحلیل شدندگرد

 ساله طراحی گردیدند. 5-0تعیین و با استفاده از آنها اهداف 

کتر د ریزی راهبردی، به ویژهها و اعضای کمیته برنامهها، دانشکدهدانم از کلیه معاونتدر اینجا برخود الزم می 

گرفتند،  عهدههریزی دانشگاه و تدوین این سند را بکه مسؤلیت برنامهاستاد مدیریت آموزش عالی حمیدرضا آراسته 

 تشکر کنم.

 

 

 لهیلادکتر محمدعلی سبحان

 دانشگاه سرپرست                                                                                                       

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5





 ریزی:مهاعضای کمیته برنا
 هی، سرپرست دانشگاه خوارزمیلالدکتر محمدعلی سبحان

 و تحصیالت تکمیلی جعفر کیوانی، معاون آموزشی دکتر

 زاده، معاون پژوهشی و فناوریدکتر سید حسین سراج 

 دکتر عزیزا... حبیبی، معاون دانشجویی

 دکتر علی اکبر ایمانی، معاون فرهنگی 

 ، معاونت اداری، مالی و توسعه منابع دکتر میرهادی حسینی

  ریزیو مسئول برنامه دانشکده مدیریت استادتر حمیدرضا آراسته، دک

 المللبین روابط و حوزه ریاست، روابط عمومی دکتر ارسالن قربانی، مدیرکل

 مهندس اوینی، مشاور رئیس دانشگاه

 دکتر رسول رسولی پور، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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  دانشگاه خوارزمیدرباره  

ان عنو تحت، برای مدارس ابتدایی علمتربیت م مرکز آموزش عالی کشور به منظور نخستیندانشگاه خوارزمی، 

ارت فرهنگ محل این مؤسسه در تهران، ساختمان وز شد.  سیسشمسی تأ 0228در سال « علمین مرکزیدارالم»

دارالمعلمین مرکزی  0611دلیل افزایش مدارس و نیاز به آموزگاران تعلیم دیده در مهر هبواقع در تخت زمرد بود. 

قانونی در خصوص  0618در آذر  .معارف وقت رسیدبه دارالمعلمین عالی با اهداف جدید به تصویب شورای عالی 

التحصیالن آن به تصویب مجلس شورای ملی رسید اصالح اساسنامه و کمک به دارالمعلمین عالی و استخدام فارغ

 ،هابه دلیل گسترش رشته، 0600در سال  عالی به دو قسمت علمی و ادبی تقسیم شد. و از این تاریخ دارالمعلمین

تغییر « عالیدانشسرای »نام دارالمعلمین عالی به  0602لی به ساختمان نگارستان منتقل و در سال دارالمعلمین عا

و سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی جایگزین  کرد ت وزیران دانشسرای عالی را منحلأهی 0662یافت در سال 

 ن یاد شده تحت عنوان دانشسرایزمامجدداٌ سا 0666عالی در سال  سیس وزارت علوم و آموزش. پس از تأآن شد

عالی به  گسترش آموزش عالی، نام دانشسرای با تصویب شورای 0656عالی زیر نظر وزارت قرار گرفت. در سال 

ح طتوسعه برنامه تربیت دبیر در سو  به صورت هیأت امنایی درآمددانشگاه تربیت معلم تغییر یافت و ادارة آن 

 هایسنندج و یزد تاسیس گردید و مدرسهدانشسراهای عالی در شهر های زاهدان،  کشور جزء اهداف آن قرار گرفت.

 .علوم اراك و کاشان تحت پوشش دانشگاه تربیت معلم قرار گرفتند

احت زمینی به مس ،های آموزشی، تحقیقاتی و پشتیبانیهای تحصیلی و گسترش فعالیتبا افزایش رشته

آغاز و در حال حاضر 0655از سال  آن که عملیات احداث شدبه دانشگاه واگذار  هکتار در منطقه کرج 221تقریبی 

های دانشکده علوم پایه، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشکده علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم ساختمان

 دهرسی به اتمامخر و ... بلوك خوابگاه دانشجویی، منازل سازمانی، تأسیسات، است 26انسانی، دانشکده تربیت بدنی، 

  .است

با  0662و در سال  شگاه در شهرهای سبزوار و تبریز تأسیسهای این دانشعبه 0668و  0666های در سال

با  های دانشگاه از آن منفک و مستقل شدند.هعالی تمام واحدهای وابسته به شعبتصویب شورای گسترش آموزش 

 .دانشگاه تربیت معلم به دانشگاه خوارزمی تغییر نام یافت 00/00/21تاریخ تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی در 

شجو در پژوهشی و جذب دان ،های آموزشیی فعالیتمنظور توسعهبه ،22/8/20در تاریخ  دانشگاه یت امناأهی

 .کرددیس دانشگاه در تهران موافقت با ایجاد پرمقاطع تحصیالت تکمیلی، 
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شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه  26/02/0626بر اساس مصوبه مورخ 

منقول، ها، اعتبارات، اموال منقول و غیردر تهران با کلیه وظایف، اختیارات، داراییقتصادی مستقر علوم ا

در دانشگاه  امنای تهیأ وان در دانشگاه خوارزمی ادغام شد علمی و کارمندان( و دانشجویتکارکنان)اعم از هیأ

به عنوان بخشی از این  ،اقتصاد و مالی علوم مدیریت، هایهدانشکد ساختار اصالح و ایجاد با 0626 /8/2جلسه 

 :، به شرح زیر موافقت کردادغام

 مدیریت گروه 0- آموزشی گروه شش با مدیریت دانشکده به حسابداری و مدیریت دانشکده عنوان تغییر -الف

 گروه - 5اطالعات و  فناوری مدیریت گروه 6- کار، و کسب مدیریت گروه 6 -بازرگانی، مدیریت گروه 2- آموزشی،

کارشناس  0علمی و  هیأت اعضای پست 05 تعداد باهای بانک، بیمه و گمرك. گروه -6 و انسانی منابع مدیریت

 برای هر گروه.

 مدیریت گروه -6 و حسابداری گروه 2- مالی، ریاضیات گروه 0- آموزشی گروه سه با مالی علوم دانشکده ایجاد -ب

  کارشناس برای هر گروه. 0علمی و هیأت اعضای پست 02 تعداد با مالی

 منابع و انرژی اقتصاد گروه 2 -،اسالمی بانکداری و اقتصاد گروه 0-آموزشی گروه سه با اقتصاد دانشکده ایجاد -ج

  کارشناس برای هر گروه. 0علمی و  هیأت اعضای پست 05 تعداد با عمومی امور اقتصاد گروه6 - و

 دانشجویان تحصیل محل در تغییری هیچ وتعیین  تهرانپردیس  در این سه دانشکده دانشجویان تحصیل محل -د

 .نخواهد شد ایجاد

قطب علمی  2پژوهشکده،  6سسه تحقیقاتی، ؤم 6دانشکده،  05معاونت،  5در حال حاضر این دانشگاه دارای 

. ساختمان دانشجو است 02822و  مربی 66، استادیار 215دانشیار،  21استاد،  61ت علمی شامل أعضو هی 668 و

  واقع در خیابان شهید مفتح قرار دارد.مرکزی دانشگاه در تهران 
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 ساله دانشگاه خوارزمی دهچشم انداز 

 

د بر پاسخگویی به نیازهای تأکی و با پژوهشیو  جامع با رویکرد آموزشی دانشگاه خوارزمی به عنوان دانشگاهی

اشاعه دانش و ارائه خدمات برای توسعه کشور شناخته  ،در میان ده دانشگاه برتر ایران، الگویی برای تولید جامعه،

 بود. خواهند هابرترین در زمره آن وکارشناسان دانشجویان علمی،هیأت ها، اعضایزیرساخت خواهد شد و

و در رشته های گوناگون تحصیلی  ،کارشناسی و تحصیالت تکمیلی ای جامع در سطوحدانشگاه خوارزمی مؤسسه

های تحصیلی و تولید و های خود را به راه اندازی و بهبود طیف وسیعی از برنامهسـت که فعالیتا )غیر پزشـکی(

فراهم  وظیفه دانشــگاهایران اختصــاص داده اســت.های جمهوری اســالمی عرضـه دانش برمبنای اهداف و آرمان

هد، عو پر نشاط برای دانشجویان با استعداد و با انگیزش، اعضای هیأت علمی برجسته و مت آوردن محیطی جذاب

اخالقی، مدنی و تخصـصـی جامعه دانشگاهی است.  ،علمی پذیر  به منظور رشـدو کارشـناسـان توانا و مسـؤلیت

امر اعتقاد دارد که کسـب، انتقال و کاربردی کردن دانش مستلزم محیطی است که در  دانشـگاه خوارزمی به این

 - های آموزشی، پژوهشیبرای مأموریتآن کیفیت، آزادی علمی، آزاد اندیشـی، کرامت انسـانی و جوٌی حمایتی 

 فناوری و خدمات اجتماعی زیر وجود داشته باشد:
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 های راهبردی زیر برای دانشگاه شناسایی شده است:گیریاز این رو جهت
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اصالح نسبت استاد به دانشجو متناسب با مقطع تحصیلی به منظور تسهیل تعامل میان : هدف راهبردی اول 

 اعضای هیأت علمی و دانشجویان.

 سه مقطع هدف به سال تحصیلی

 49-43 22/1  

49-49 29/1  

49-49  29/1  

42-49  23/1  

49-42  22/1  



 :راهکارها
 متناسب با نیازهای بازار کار. 43 -49های تحصیلی  ظرفیت برای سال تعدیل -1        

 های آموزشی.علمی در گروهتوسعه ظرفیت اعضای هیات -2          


 

و  رتقای دانشکارشناسی  ارشد و دکتری به منظور ا ،و بازنگری برنامه درسی کارشناسی ررسیهدف راهبردی دوم: ب

 و عمومی. های تخصصیمهارت ها و توانائی

 میزان بازنگری هدف به سال تحصیلی

درصد  کل سرفصل ها و یا  بازبینی آنها 19بازنگری  49-43   

درصد کل سرفصل ها و یا  بازبینی آنها 29بازنگری  49-49  

درصد کل سرفصل ها و یا  بازبینی آنها 94بازنگری   49-49  

بازبینی آنهادرصد کل سرفصل ها و یا   94بازنگری   42-49  

درصد سرفصل ها و یا  بازبینی آنها 94بازنگری  49-42  



 :راهکارها
 .ت شورای دانشگاهمصوباریزی آموزشی بر اساس کردن دفتر برنامهدایر -1

دار و بازنگری رشته هایی که طی انتخاب و معرفی رشته های اولویت ها در خصوصبا دانشکده تعامل -2

 اند.تحولی نداشتهگونه ساله گذشته هیچ 9

 .هایی برای این منظورن مشوقنظر گرفت ها  و دربازنگری رشته های آموزشی  بهالزام گروه-3
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 ، اجتماعی،ها هماهنگ با نیازهای اقتصادیهای جدید به ویژه میان رشته ایراه اندازی رشتههدف راهبردی سوم: 

فرهنگی و سیاسی کشور.

 
 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی هدف به سال تحصیلی

 49-43 1 9 1 

49-49 2 12 9 

49-49  3 14 9 

42-49  9 29 19 

49-42  9 33 24 

 

 :راهکارها

 .هاایویژه میان رشتههای جدید، بهشناسایی رشته -1

 ها با کاربرد ملی و حل مسائل کشور.ایهای آموزشی به ایجاد میان رشتهالزام گروه- 2

هیأت  9/2/49مصوب ) در پردیس تهران در سه گروه معماری، شهرسازی و پژوهش هنر دانشکده هنر و معماریتأسیس -3

امنا(.

بین  روابط پنج گروه حقوق خصوصی، جزا، حقوق بین الملل، علوم سیاسی و  تأسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی در-9

هیأت امنا(. 9/2/49)مصوب  الملل در پردیس تهران

 

 .افزایش درصد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به کل دانشجویان راهبردی چهارم:هدف 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی هدف به سال تحصیلی

 49-43 33%  99%  22%  

49-49 34%  99%  29%  

49-49  29%  94%  29%  

42-49  23%  94%  22%  

49-42  24%  94%  34%  

 

 :راهکارها

یا تقویت  تعدیلاز طریق  و جامعه ساماندهی پذیرش دانشجو متناسب با نیاز بازار کار تالش برای -1

(.هارشتهمقاطع و  پذیرش برخی

 بازار کار و جامعه.بر اساس نیاز  دار مقطع کارشناسیپذیرش دانشجو در رشته های الویت -2       
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 های ارشد و دکتری.ایها و میان رشتهناسی با گرایشجایگزینی تدریجی ظرفیت کارش -3

 

 افزایش سرانه فضای آموزشی.هدف راهبردی پنجم: 

 متراژ هدف به سال تحصیلی

متر 29/9 49-43   

متر 9/9 49-49  

متر 4  49-49  

متر 14  42-49  

متر 12  49-42  

 

:راهکارها 

های آموزشی در مکان هایکالس و استقرار هاساختمانتجهیز موجود، استفاده بهینه از فضاهای -1

.جدید 

 .های درحال تأسیسراه اندازی دانشکده - 2

 های کارشناسی.کاهش تعداد رشته -3                    
 

افزایش نسبت اعضای هیأت علمی استاد و دانشیار)تمام وقت( به کل اعضای هیأت هدف راهبردی ششم: 

 علمی.

 استاد دانشیار استادیار مربی هدف به سال تحصیلی

 49-43 9%  94%  22%  14%  

49-49 9%  9229%  22%  9/14  

49-49  3%  93%  23%  11%  

42-49  2%  9229%  29%  9/11  

49-42  2%  94%  29%  12%  

 

 :راهکارها     
 ا .های ارتقی الکترونیکی کردن فرایند پروندهریزی براتقویت دفتر هیأت ممیزه و برنامه ساماندهی و -1

 ت علمی برای ارتقای مرتبه. اعضای هیأ تشویق -2

 ای و علمی.عضای هیأت علمی برای رشد حرفهها به اارائه مشاوره از طریق دانشکده -3

 ت علمی با مرتبه علمی دانشیار به باال.جذب هیأ--9
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.های آموزشی و مؤسسات تحقیقاتیپذیرش دانشجویان پسا دکتری در گروههدف راهبردی هفتم:   
 

سال تحصیلیهدف به   درصد به کل دانشجویان دکتری 

درصد 2 49-43   

درصد 9 49-49  

درصد 2  49-49  

درصد 9  42-49  

درصد 14  49-42  

 

 :راهکارها
 . ت علمی استاد تماموزشی توانمند با حداقل دو عضو هیأهای آمدکتری توسط گروههای پساطراحی دوره-1

از سوی بازار،  صنعت مین منابع مالی دوره پسا دکتری آموزشی برای تأهای تشویق و پشتیبانی از گروه -2

 خدماتی. های و حوزه


ها( د( ودروس مجازی) به جز دروس دورهها)کارشناسی و کارشناسی ارشافزایش دورههدف راهبردی هشتم: 

 با استفاده از فناوری های اطالعات و ارتباطات.

 تعداد درس تعداد دورههدف به سال تحصیلی

 49-43 9 9 

49-49 9 14 

49-49  9 19 

42-49  12 24 

49-42  24 34 

 

 راهکارها
 .های مجازی متناسب با نیازهای بازار و جامعه توسعه آموزش-1

 .دروس مجازی وها همین امکانات وتجهیزات به منظور طراحی دورتأ-2

 .و دروس هات علمی دانشگاه برای طراحی دورهتشویق اعضای هیأ-3

 .ها و دروسدوره از جذب مشارکت بخش خصوصی برای طراحی وحمایت اجرایی-9
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.از کشور و مؤسسات آموزش عالی داخل و خارجها های مشترک با دانشگاهراه اندازی دورههدف راهبردی نهم:   
 

 تعداد درس تعداد دورههدف به سال تحصیلی

 49-43 1 1 

49-49 3 2 

49-49  9 3 

42-49  4 9 

49-42  12 9 



 راهکارها:
 های آموزشی.ها و گروههای مشترک توسط دانشکدهنیاز سنجی و امکان سنجی دوره -1

 های مشترک و پشتیبانی از آنها.دوره های آموزشی  برای ایجادها و گروهترغیب دانشکده-2 

 در برنامه ششم توسعه.ها به ویژه دوره و فناوری برای حمایت از اینجلب حمایت وزارت علوم، تحقیقات -3



های دولتیافزایش مستمر نرخ قبولی دانش آموختگان در مقاطع تحصیلی باالتر در دانشگاههدف راهبردی دهم:   

 دکتری کارشناسی ارشد هدف به سال تحصیلی

درصد 24 49-43  درصد 19   

درصد 22 49-49 درصد 19   

درصد 29  49-49 درصد 12   

درصد 29  42-49 درصد19   

درصد 34  49-42 درصد 24   

 

 :راهکارها
 .طع باالتراقدردانی از پذیرفته شدگان دانشگاه در مق آموختگان دانشگاه برایبرگزاری جشن دانش -1

 شدگان در مقاطع باالتر.ایجاد کاروسازهای تشویقی برای پذیرفته -2

 .مقاطع باالترشدگان در های آموزشی براساس تعداد پذیرفتهبندی گروهرتبه -3
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.های آموزشیجذب دانشجویان استعداد درخشان در کلیه گروه هدف راهبردی یازدهم :  
 

 کارشناسی ارشد کارشناسی هدف به سال تحصیلی

درصد 14  49-43  درصد 9   

درصد 14 49-49 درصد 2   

درصد 12  49-49 درصد 14   

درصد19   42-49 درصد 12   

درصد 19   49-42 درصد19    

 

 راهکارها    
 ی ادامه تحصیل در دانشگاه.ها برادانشگاهسایر شناسایی و تشویق دانشجویان برتر  -1

 دانشگاه برتر کشور. 14تداوم سیاست جذب دانشجویان استعداد برتر از میان  -2



های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی از طریق برگزاری ارتقای مهارتهدف راهبردی دوازدهم: 

.های آموزشیکارگاه  
هیأت علمیمیزان پوشش  ساعت هدف به سال تحصیلی  

درصد 24 19 49-43   

درصد 34 19 49-49  

درصد 94 19  49-49  

درصد 94 19  42-49  

درصد 94 19  49-42  

 

 :راهکارها    
 ت علمی .های آموزشی برای اعضای هیأهنیاز سنجی دور -1           

 .هاهای توسعه مهارتی برای برگزاری و شرکت در برنامهت علماعضای هیأتشویق -2           

 های روشهای تحقیق و تدریس.ت علمی جدید به شرکت در کارگاهاعضای هیأالزام -3
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علمی.تارتقای اعضای هیأ ان اعطای ترفیع وکاهش زمهدف راهبردی سیزدهم :   
 

 ارتقا ترفیع هدف به سال تحصیلی

ماه 3 49-43  ماه 2   

ماه 3 49-49 ماه 9   

ماه 2  49-49 ماه 9   

ماه 2  42-49 ماه 9   

ماه  2  49-42 ماه 9   

 

 :راهکارها     
  .کارگیری نیروهای جدیدت ممیزه دانشگاه و بهبیرخانه هیأساماندهی د -1

 تمامی اطالعات اعضای هیأت علمی جهت تسریع در انجام امور فوق . ریزی برای نظام مندکردنبرنامه -2

 ترفیع و ارتقا در حداقل زمان الزم. هایطراحی فرآیند -3

، 9کاهش طول مدت تحصیل دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و د کتری به هدف راهبردی چهاردهم: 

ترم.9و  9  

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی هدف به سال تحصیلی

درصد24 49-43  درصد 94  درصد 94   

درصد 94 49-49 درصد 24  درصد 94   

درصد99  49-49 درصد 29  درصد 94   

درصد 44  42-49 درصد 94  درصد 99   

درصد 44  49-42 درصد 94  درصد 24   

 :راهکارها    

 به بعد . 4و  9جریمه شهریه برای دانشجویان ارشد و دکتری به ترتیب از ترمهای  و اجرای تعیین -1

برای  ترمپس از آخرین امتحان روز  24کید به ثبت نمرات دروس دانشجویان در مهلت حداکثر تأ -2

 .ن دکتری روز برای دانشجویا 94و   دانشجویان ارشد

 وکارهایی برای کاهش طول مدت تحصیل.تدوین ساز -3

مدت تحصیل و ارتقای کیفیت پایان  کردن طولین و تصویب پرپوزال با هدف کوتاهطراحی فرآیند تدو-9

 .هانامه

 با هدف کاهش طول مدت تحصیل.و استادان راهنما ها ها، مدیران گروهنظارت رئیسان دانشکده توسعه-9

 .مدت تحصیل دانشجویانهای استادان راهنما با هدف کاهش طول افزایش اختیارات و مسئولیت-9
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 ریال( 444/444/114)وضع موجود  های پژوهشیهدف راهبردی اول: افزایش سرانه هزینه

 سرانه هزینه پژوهشی به ازاء هر عضو هیأت علمی هدف به سال تحصیلی
 ریال 444/444/229 49-43 

 ریال 444/444/944 49-49
 ریال 444/444/944  49-49
 ریال 444/444/994  42-49
 ریال 444/444/944  49-42

 بدون احتساب تورم سالیانه است. بنابراین افزایش بودجه با احتساب نرخ تورم رسمی ضروری است.  کلیه مبالغ اهداف راهبردی 

 

 :راهکارها   

 حوزه معاونت پژوهشی براساس جدول و پیگیری تصویب بودجه پیشنهادی. 49پیش بینی بودجه سال  -1

 .کردن بودجه تخصیص یافتههبرنامه ریزی برای هزین -2

 .دادن به مراکز دانشگاهی و صنعتیاز طریق سرویس با امکان درآمدزاییتأسیس آزمایشگاه مرکزی  -3

 های کاربردی و ارتباط بیشتر با جامعه.نابع درآمدی از طریق انجام پژوهشبرنامه ریزی برای کسب م -9

 موریت آزمایشگاه مرکزی.کردن مأاجرایی -9

 های برون دانشگاهی.ریزی برای رشد طرحبرنامه -9

 بنیان وابسته به مراکز رشد دانشگاه.های دانشایجاد شرکت ریزی برایبرنامه -2

 ریال( 444/444/29های پژوهشی خارج از دانشگاه )وضع موجود هدف راهبردی دوم: افزایش طرح

 هر عضو هیأت علمی های خارج از دانشگاه به ازایطرح سرانه هدف به سال تحصیلی

ریال 444/444/94 49-43   

ریال 444/444/94 49-49  

ریال 444/444/44  49-49  

ریال 444/444/124  42-49  

ریال 444/444/194  49-42  
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 ریال(  444/944/2)وضع موجود های پژوهشی داخل دانشگاه یش طرحهدف راهبردی سوم: افزا

 های داخل دانشگاه به ازاء هر عضو هیأت علمی سرانه طرح هدف به سال تحصیلی

ریال 444/444/9 49-43   

ریال 444/944/9 49-49  

ریال 444/444/4  49-49  

ریال 444/444/12  42-49  

ریال 444/444/19  49-42  

 

 .سازی اختراعات و نوآوریهدف راهبردی چهارم: افزایش سرانه تجاری

 ها به ازای هر عضو هیأت علمیسازی اختراعات و نوآوریسرانه تجاری هدف به سال تحصیلی

ریال 444/444/9 49-43   

ریال 444/444/14 49-49  

ریال 444/444/19  49-49  

ریال 444/444/24  42-49  

ریال 444/444/29  49-42  

 

 هدف راهبردی پنجم: افزایش تعداد اختراعات ثبت شده.

 تعداد  هدف به سال تحصیلی

 49-43 1 

49-49 3 

49-49  9 

42-49  14 

49-42  19 

 

 :9-2اهداف  برای راهکارها  
های برای بررسی راهکارهای افزایش طرحهای پژوهشی در دفتر ارتباط با صنعت تشکیل کارگروه ویژه طرح -1

 .برون دانشگاهی

 .تسهیل در پرداخت سهم مجری طی مراحل مختلف انجام طرح -2

 .ای طرح ها از طریق دفتر ارتباط با صنعتپیگیری امور بیمه -3

 های پژوهشی مشتری محور.ختلف جامعه در جهت اجرای طرحای منامه با نهادهامضای تفاهم -9
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 افزایش امتیاز مجری طرح پژوهشی در محاسبه اعتبار ویژه پژوهشی سالیانه )گرنت(. -9

در مراسم هفته  از وی های پژوهشی برون دانشگاهی و تقدیرهشگر برگزیده در زمینه اجرای طرحانتخاب پژو -9

 پژوهش.

... با حداقل دو های مرتبط با علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و رشتههای تحقیقاتی در ه طرحتشکیل گرو -2

 .کارشناس

با  .های نوین و ..ا علوم پایه، فنی مهندسی، فناوریهای تحقیقاتی در رشته های مرتبط بتشکیل گروه طرح -9

 حداقل دو کارشناس.

هایی که موفق به مدت دوسال به پژوهشکده اتی بهباالسری طرح های تحقیق مبلغپیشنهاد اختصاص تمام  -4

 اند.های اجرایی شدهها و دستگاهعقد قرارداد با سازمان

  .تر و جدید مرتبط با نیازهای کشورایجاد مراکز پژوهشی تخصصی -14

 اختصاص بخشی از مبلغ باالسری طرح های پژوهشی برون دانشگاهی به واحد مربوطه. -11

 دادنانجام اب ،ت علمی در حال استخدامأویژه برای همکاران هیهب ،در هر مقطع و ارتقا تبدیل وضعیت گره زدنا -12

 .طرح تحقیقاتی برون دانشگاهی

ران مرتبط با جامعه در زمینه برج تحقیقات و فناوری دانشگاه به منظور استفاده پژوهشگ ادایج بررسی -13

 و ...های تحقیقاتی کاربردی، تجاری سازی، فروش ایده و محصول طرح

اجرایی و واحدهای  دستگاه هایمشترک با پژوهشی های از محل اجرای طرحریزی برای جذب بودجه برنامه -19

 متبوع.  صنعتی و وزارت

افزایش امتیاز همکاران موفق در انجام به منظور  های ترفیع و ارتقاآیین نامهپیشنهاد بازنگری تدوین طرح   -19

 .قاتی برون دانشگاهییطرح های تحق

 کالن. ت علمی دارای طرح های تحقیقاتیأکاهش ساعت آموزشی موظف اعضای هی پیشنهاد -19

ملی و پژوهشی های اه به منظور مشارکت در انجام طرحساخت و تجهیز ساختمان آزمایشگاه مرکزی دانشگ -12

 .بین المللی

 (%9/2هدف راهبردی ششم: افزایش چاپ کتاب توسط اعضای هیأت علمی )چاپ دانشگاه( )وضع موجود 

 به ازای هر عضو هیأت علمی)چاپ دانشگاه(سرانه چاپ کتاب اعضای هیأت علمی  هدف به سال تحصیلی

 49-43 9%  

49-49 9%  

49-49  3/9%  

42-49  3/9%  

49-42  14%  
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 (%9/2هدف راهبردی هفتم: افزایش سرانه چاپ کتاب توسط اعضای هیأت علمی )وضع موجود 

 کتاب توسط اعضای هیأت علمی به ازای هر عضو هیأت علمیسرانه چاپ  هدف به سال تحصیلی

 49-43 14%  

49-49 9/12%  

49-49  2/19%  

42-49  2/19%  

49-42  24%  

 


 (12)وضع موجود  ISC هشتم:  افزایش تعداد نشریات نمایه شده درهدف راهبردی

 تعداد نشریات هدف به سال تحصیلی

 49-43 12 

49-49 19 

49-49  12 

42-49  14 

49-42  24 



 

 .ISI : افزایش تعداد نشریات نمایه شده در نهمهدف راهبردی 

 تعداد نشریات هدف به سال تحصیلی

 49-43 -- 

49-49 2 

49-49  9 

42-49  9 

49-42  9 



 :4-9برای اهداف  راهکارها
 .جایگاه ساختاری آن در تشکیالت دانشگاه دانشگاه با تصویب انتشارات تقویت -1

 .تشکیل شورای انتشارات دانشگاه و برگزاری جلسات منظم جهت ساماندهی امور نشر در دانشگاه -2

 .نامه انتشارات دانشگاه و تصویب آن در شورای پژوهشی دانشگاهتدوین آیین -3

 ی دانشگاه.شورای پژوهشنامه مجالت در و تصویب آیین گروه مجالت دانشگاه و تدوینتشکیل کار -9
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 امه نشر کتاب نآیینو تصویب تدوین تشکیل کارگروه کتاب و  -9

 .تعمیر و بازسازی فضای مربوط به انتشارات دانشگاه در پردیس تهران -9

.دهی مجالتپژوهشی جهت برنامه ریزی و سامان به کارگیری یک کارشناس در حوزه -2

.و مقاله  افزایش حق الزحمه داوری کتاب -9

 .در مراسم هفته پژوهشاز وی انتخاب پژوهشگر برگزیده در زمینه اجرای چاپ و تقدیر  -4

 .معاونت پژوهش و فنّاوری ای مشخص برای انتشارات از سویبودجه تخصیص -14

( با بررسی مبانی e-bookو   e-pubهایی از قبیل ریزی برای نشر و توزیع الکترونیک آثار )در قالببرنامه -11

 .های پخش الکترونیک )با حفظ حقوق ناشر و مؤلف(نیک و عقد قرارداد با شرکتحقوقی نشر الکترو

هایی جدید در انتشارات، مانند بازاریابی، امور مالی، نظارت کیفی، ترجمه، و ویرایش با ایجاد بخش -12

 .د و جذب کارشناسانی توانادهی جدیسازمان

 .گسترش فضای فیزیکی انتشارات -13

 .الکترونیک عرضه و فروش آثار با همکاری مرکزانقفورماتیکاندازی سیستم مدیریت راه -19

 .اندازی وبگاه انتشاراتراه -19

 :های همکاری استادان و محققان با انتشارات دانشگاه از طریقتقویت انگیزه -19

 افزایش سرعت روند داوری، چاپ و نشر 

  اعتمادسازی 

 توزیع و پخش کتاب افزایش 

 ب ارزش اثرالزحمۀ صاحبان اثر به تناسافزایش حق 

 ،پژوهانه( افزایش امتیازهای ویژه )برای مثال 

هایی از قبیل انتشار اثر مشترک با عقد قراردادهای همکاری همکاری با ناشران دانشگاهی دیگر، در زمینه -12

 .متقابل

هایی از قبیل انتشار اثر مشترک با عقد قراردادهای همکاری ، در زمینههمکاری با ناشران بخش خصوصی -19

 .ناشران برتر با متقابل

 4.علمیی پس از شناسایی آثار مهم در زمینه های مختلف های آموزشسفارش تألیف و ترجمه به گروه -14

  ی با ایجاد ارتباط با محققان نامدار،سفارش تألیف و ترجمه به محققان غیر دانشگاه- -24

 .مادگی از طریق مکاتبه یا انتشار فراخوان می و تحقیقاتی دیگر با اعالم آچاپ و نشر آثار مراکز عل -21

 ها ازموقع و پایش علمی وضعیت مجلههای دانشگاهی به منظور حفظ کیفیت و انتشار بهدهی مجلهسامان -22

 .های مسئولشطریق بخ

های های جدید پس از بررسی تقاضاهای گروههای جدید به اقتضای گسترش علوم یا زمینهانتشار مجله-23

 .متقاضیان هایتوانایی نتشارات و ارزیابیطریق شورای ا آموزشی از
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 .آنهاارزیابی عملکرد  پس از های کم اعتبارداری از انتشار مجلهخود-29

 (%9/1هدف راهبردی دهم: افزایش سرانه مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر  )وضع موجود 

 هر عضو هیأت علمیچاپ شده در نشریات معتبر به ازای سرانه مقاالت  هدف به سال تحصیلی

 49-43 2 

49-49 3 

49-49  9/3  

42-49  9 

49-42  9 

 

 

 (%1ها )وضع موجود هدف راهبردی یازدهم: افزایش سرانه مقاالت ارائه شده در کنفرانس

 هیأت علمیها به ازای هر عضو سرانه مقاالت ارائه شده در کنفرانس هدف به سال تحصیلی

 49-43 9/1  
49-49 3 
49-49  9 
42-49  9 
49-42  9 





 (%9/4هدف راهبردی دوازدهم: افزایش سرانه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی )وضع موجود 

 هیأت علمی سرانه فرصت مطالعاتی اعضای هدف به سال تحصیلی

 49-43 29/1%  

49-49 2%  

49-49  9/2%  

42-49  9%  

49-42  9%  

 

 12 -14برای اهداف  راهکارها
.های تخصصیار ویژه پژوهشی با تشکیل کارگروهاعتب دهیسامان -1

ت مربوطه با در نظر گرفتن ضریب تأثیر مجله و میانگین ضریب افزایش پاداش مقاالت با احتساب کیفیت مجال -2

.ثیر رشته مربوطهتأ



25



.پرداخت پاداش مقاله خارج از اعتبار پژوهشی استاد -3

.ت علمیه پژوهشی اختصاص یافته به عضو هیأکردن مبلغ اعتبار ویژواقعی -9

.تسریع در پرداخت درخواست های مربوط به پاداش مقاالت و هزینه های اعتبار ویژه پژوهشی -9

.هاع امور مربوط به شرکت در کنفرانستسری -9

.افزایش پاداش پژوهشگران برگزیده در هفته پژوهش -2

ان ارجاع بیشتر و چاپ مقاله در مجالت با میز برگزیده در زمینه چاپ مقاالت بر اساسان انتخاب پژوهشگر -9

.سازی مقاالتور تشویق کیفیثیر باالتر به منظضریب تأ

.پرداخت پاداش مقاله به دانشجویان تحصیالت تکمیلی -4

.های دانشجویانها و رسالهنامهاعتبار برای حمایت از پایانتخصیص  -14

.های پژوهشی در مدیریت کالن و خرد دانشگاهایجاد حساسیت نسبت به فعالیته و تغییر دیدگا -11

کاهش برای ریزی ها با برنامهعلمی در دانشکدهوهشی اعضای هیأتهای پژدادن بیشتر به فعالیتاهمیت -12

.های آموزشیظرفیت فعالیت

.افزایش مسئولیت آنهاها همزمان با برای معاونان پژوهشی دانشکده رفتن امتیازات خاصدر نظر گ -13

هاهای آموزشی و دانشکدهگروهارشناس پژوهشی برای نظر گرفتن کدر  -19

ای هر حوزه و و در نظر گرفتن کارشناس ویژه بر حوزه مدیریت پژوهشیو تصویب  جایگاه ساختاری تدوین  -19

و  آمارشی، سفرهای علمی، اطالعات و مدیریت واحدهای تخصصی در زمینه اعتبار ویژه پژوه همچنین

.هاکنفرانس

.رازتدر سطح دانشگاه های همفزایش چشمگیر اعتبار ویژه پژوهشی ا -19

.های علمیافزایش اعتبار سفر -12

وزارت  های منعقده میان وزارت متبوع ونامهاز طریق استفاده از تفاهم های مطالعاتیفرصتتعداد  افزایش -19

تجارت. صنعت، معدن و

های کشورهای اردادهای همکاری علمی با دانشگاهدانشگاه در جهت انعقاد قرالملل همکاری با دفتر روابط بین -14

دیگر

.پیشنهاد بازنگری در آیین نامه ترفیع با افزایش سهم امتیاز مقاله و وتویی کردن آن -24

.هایی برای امتیازدهی مقاالت در جهت بهبود کیفیت آنهاپیشنهاد روش -21

 .ای در دانشگاهپژوهشی بین رشتههای ریزی برای تشکیل گروهبرنامه-23

.نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی فرسوده-29

 .تجهیز آزمایشگاه مرکزی به تجهیزات پیشرفته-29
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 کنفرانس( 9های ملی )وضع موجود سیزدهم: افزایش برگزاری کنفرانس هدف راهبردی

 تعداد هدف به سال تحصیلی

 49-43 12 

49-49 19 

49-49  22 

42-49  29 

49-42  34 



 

 کنفرانس( 2المللی )وضع موجود بین هایهدف راهبردی چهاردهم: افزایش برگزاری کنفرانس

 تعداد  هدف به سال تحصیلی

 49-43 2 

49-49 3 

49-49  3 

42-49  9 

49-42  9 

 

 

 کارگاه( 24تخصصی )وضع موجود های ی پانزدهم: افزایش برگزاری کارگاههدف راهبرد

 تعداد  هدف به سال تحصیلی

 49-43 39 

49-49 94 

49-49  24 

42-49  99 

49-42  144 

 

19-13برای اهداف  راهکارها

.هاها به برگزاری کنفرانستشویق دانشکده -1

ها و صنعت در استان های ، پژوهشکدههاهای علمی، استانداریبا نهادهای مختلف از جمله انجمن همکاری -2

.های مشترکر برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاهالبرز دتهران و 

.هادهی کنفرانسنبرنامه ریزی و ساما ری یک کارشناس در حوزه پژوهشی برایکارگیبه -3

.هاو پرداخت هزینه به صورت بر خط جهت ارسال، داوریها طراحی صفحه وب ویژه کنفرانس -9
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.هابرگزاری کنفرانس اختصاص بودجه بیشتر برای -9

.لیالملهای ملی و بینجهت برنامه ریزی برگزاری کنفرانسهای تخصصی تشکیل کارگروه ریزی برایبرنامه -9

.های فعال در این زمینهها و پژوهشکدهگرفتن اعتبار ویژه برای دانشکده در نظر -2

.هاهای برگزاری کنفرانسبازسازی و تجهیز سالن -9

.های مشترکان و البرز برای برگزاری کنفرانسهای تهراستانبا نهادهای مختلف جامعه در نامه عقد تفاهم -4



 

 هدف راهبردی شانزدهم: راه اندازی مرکز رشد،  برگزاری دوره های پیش رشد و رشد و تأسیس واحدها

 تعداد واحدها تعداد دوره های رشد  تعداد دوره های پیش رشد هدف به سال تحصیلی

اندازیراه  راه اندازی راه اندازی 49-43   

49-49 9 9 1 

49-49  99 2 

42-49  12 12 3 

49-42  19 19 9 

 

 

 بنیان دانشگاه.های دانشهدف راهبردی هفدهم: افزایش تعداد شرکت

 تعداد شرکت هدف به سال تحصیلی

 49-43 9 
49-49 19 
49-49  34 
42-49  94 
49-42  94 

 

12-19برای اهداف  راهکارها

.اندازی پارک علم و فناوریتعیین مسئول راه  -1

.و تصویب آن در شورای دانشگاه تدوین اساسنامه مرکز رشد -2

.برنامه ریزی و پیگیری گرفتن مجوز مرکز رشد -3

.کز رشد در حوزه معاونت پژوهشیمرتشکیل کارگروه  -9

.کز رشد جدیدبرنامه ریزی برای تشکیل مر -9
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.کز رشدیگیری امور مربوط به کسب مجوز مرپ -9

.ها در جهت فراهم نمودن مقدمات تشکیل مرکز رشد مرتبطهای آموزشی و دانشکدهتشویق گروه -2

.های دانش بنیانسیس و مدیریت شرکتبا شیوه تأ آشنایی های تخصصی برایاهبرگزاری کارگ -9

.و ارزیابی مستمر عملکرد آنها های دانش بنیانریزی برای تأسیس شرکتبرنامه -4

 (3/4پهنای باند اینترنت دانشگاه )وضع موجود هدف راهبردی هیجدهم: افزایش 

 هر هزار دانشجو انه پهنای باند به ازایسر هدف به سال تحصیلی

 49-43 S94

49-49 99 
49-49  24 
42-49  99 
49-42  144 

 



 (11/4)وضع موجود ها برای استفاده دانشجویان : افزایش تعداد رایانهنوزدهمهدف راهبردی 

 سرانه پهنای باند به ازاء هر هزار دانشجو هدف به سال تحصیلی

 49-43 19%  

49-49 24%  

49-49  29%  

42-49  32%  

49-42  94%  

 


 (%24سیم در فضای مسقف )وضع موجود هدف راهبردی بیستم: افزایش پوشش اینترنت بی

 پوشش اینترنت هدف به سال تحصیلی

 49-43 94%  

49-49 24%  

49-49  94%  

42-49  44%  

49-42  144%  
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 (%9سیم در فضای باز مورد استفاده )وضع موجود هدف راهبردی بیست و یکم: افزایش پوشش اینترنت بی

 پوشش اینترنت هدف به سال تحصیلی

 49-43 24%  

49-49 34%  

49-49  94%  

42-49  99%  

49-42  94%  

 


 ( 92دوم: صعود رتبه و بومتریک دانشگاه )وضع موجود هدف راهبردی بیست و 

 رتبه دانشگاه هدف به سال تحصیلی

 اندازی سایت جدید()راه              94                                                    49-43 

49-49 39 

49-49  29 

42-49  24 

49-42  19 

 

:22-19برای اهداف  راهکارها
 .برگزاری منظم جلسات اندازی شورای انفورماتیک وراه  -1

 .جدید دانشگاه برنامه ریزی برای راه اندازی درگاه -2

 ها.دانشکده در کلیهه پوشش اینترنت بی سیم و باسیم خرید تجهیزات الزم و اجرای پروژه مربوط ب -3

  و فضاهای باز در تهران و کرج. های کنفرانسها، سالنهای اداری، کالسهای مطالعه، ساختمانها، اتاقخوابگاه

 .برای واحدهای مختلف دانشگاهمورد نیاز   اسکنرپرینتر و  دخری -9

 .در سال اول برنامه به پهنای باند تهران 144Mbps  اتصال به شبکه علمی اطالعات و افزایش  -9

 .در سال اول برنامه کرجبه پهنای باند  194Mbps  افزایش  -9

 .دستگاه کامپیوتر 944خرید  -2

 بر وضع موجود از طریق فراهم کردندر سایت دانشگاه به میزان پنج برا Rich filesباال بردن میزان   -9

  گروه های آموزشی. سایت در …ها و درس دادن طرح یب اعضای هیات عملی به قرارامکانات و ترغ

 های جستجو سازی سایت برای موتورجهت بهینه SEOپروژه ای برای  اجرای-29
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 ها با موافقت قطعی.: افزایش پژوهشکدهبیست و سومهدف راهبردی 

 هاتعداد پژوهشکده هدف به سال تحصیلی

 49-43 3 

49-49 9 

49-49  9 

42-49  2 

49-42  9 



 

 .های علمیهدف راهبردی بیست و چهارم: افزایش قطب

 های علمیتعداد قطب هدف به سال تحصیلی

 49-43 1 

49-49 1 

49-49  2 

42-49  3 

49-42  3 

 

:29-23برای اهداف  راهکارها
و پیگیری امور مربوط به گرفتن مجوز قطعی پژوهشکده های پالسما و  ل مدارک مورد نیاز به وزارت علومارسا -1

 .بهار

 .ایهای جدید تخصصی و بین رشتهامکان سنجی ایجاد پژوهشکده -2

 .احیای پژوهشکده های غیر فعال -3

 .ایهای جدید بین رشتهپژوهشکدهایجاد  -9

 .های علمی جدیدنمودن مقدمات الزم جهت ایحاد قطبفراهم  -9

 های علمی.ها و قطبارزیابی مستمر عملکرد پژوهشکده -9
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و هر دانشج های دانشگاه )وضع موجود به ازایهدف راهبردی بیست و پنجم: افزایش تعداد کتابهای کتابخانه

 کتاب( 24

تحصیلیهدف به سال   هاتعداد کتاب 

 49-43 39 

49-49 92 

49-49  99 

42-49  99 

49-42  144 





 (%9هدف راهبردی بیست و ششم: افزایش منابع دیجیتالی )وضع موجود 

 منابع دیجیتالی هدف به سال تحصیلی

 49-43 14%  

49-49 24%  

49-49  34%  

42-49  94%  

49-42  94%  

 


 444/444/294دانشجو )وضع موجود  1444 م: سرانه خرید منابع علمی به ازایهفتهدف راهبردی بیست و 

 ریال(

 سرانه خرید منابع  هدف به سال تحصیلی

ریال 444/444/994 49-43   

ریال 444/444/994 49-49  

ریال 444/444/994  49-49  

ریال 444/444/494/1  42-49  

ریال 444/444/294/1  49-42  
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 (2های علمی )وضع موجود راهبردی بیست و هشتم: دسترسی به پایگاههدف 

 های علمیتعداد پایگاه هدف به سال تحصیلی

 49-43 3 

49-49 9 

49-49  2 

42-49  4 

49-42  14 

 

:29-29برای اهداف  راهکارها
 .دهی به دانشجویانمورد نیاز برای سرویس هایکامپیوتر اختصاص -1

 .آنان سه شرکت جهت استفاده از پایگاه های علمی انعقاد قرارداد با -2

های بین ، برای گسترش همکاری«های دانشگاهمدیرت یکپارچه کتابخانه»پیگیری مراحل اداری اجرای طرح  -3

 .ای و اشتراک منابعکتابخانه

حوی که به ن ها در قالب مقررات موجودنامهایجاد امکان دسترسی کاربران کتابخانه به نسخه الکترونیکی پایان -9

ها نامهسازی متن کامل پایانحقوق پدیدآورندگان این آثار نیز محفوظ بماند. همچنین آغاز فرایند دیجیتال

 ها به مجموعه الکترونیکی موجود.قدیمی چاپی و افزودن فایل آن

 های آموزشی در انتخاب منابع.خرید از نمایشگاه تخصصی ناشران داخلی و همکاری با گروه -9

 ای نظیر طرح غدیر و امین.های بین کتابخانههای اشتراک منابع و همکاریاستمرار در برنامه -9

اتمام مراحل پایانی تجهیز ساختمان جدید  ریزی و پشتیبانی دانشگاه برایرنامههمکاری با معاونت محترم ب -2

اری از ساختمان جدید، نظیر بردکتابخانه در پردیس کرج و اطمینان از کارآیی تجهیزات الزم برای آغاز بهره

 مناسب برای کتابخانههای اعالم و اطفاء حریق استقرار شبکه کامپیوتری مورد نیاز و سیستم

های خرید تجهیزات جدید مورد نیاز در ساختمان جدید کتابخانه مرکزی در پردیس کرج نظیر خرید قفسه -9

 ورد نیاز.طرفه و دوطرفه، میزهای مطالعه، صندلی و سایر تجهیزات میک

افزاری کتابخانه در تهران و پردیس کرج. دستگاه کامپیوتر جدید برای تجهیز توان سخت 94حداقل اختصاص -4

بخشی از این تجهیزات در اختیار کاربران کتابخانه خواهد بود و بخش دیگر برای جایگزینی کامپیوترهای قدیمی و 

 فرسوده همکاران استفاده خواهد شد.

 ، به نحوی که استانداردهای درگاهکتابخانه مرکزی در پورتال دانشگاه وزآمدسازی درگاهازطراحی کامل و رب -14

 های دانشگاهی در آن به بهترین شکل رعایت شده باشد.کتابخانه

(: نظر به اینکه کتابخانه Library Security Gateتجهیز کتابخانه مرکزی به دستگاه گیت امنیتی الکترونیکی ) -11

است، یکی از نیازهای اولیه در این زمینه استقرار گیت « مخزن باز»به « مخزن بسته» در صدد تبدیل سیستم

الکترونیکی و تجهیزات وابسته به آن خواهد بود تا ورود و خروج منابع کتابخانه با کمترین نیاز به نظارت نیروی 

 انسانی به شکل خودکار قابل کنترل باشد.

 ( به دیتا سنتر مرکزی دانشگاه.Online Public Access Catalogueانتقال دائمی سرور اوپک ) -12
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جذب نیروی انسانی متعهد، متخصص و توانمند، با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد کتابداری و  -13

رسانی در ساختمان جدید کتابخانه مرکزی در رسانی، برای کسب آمادگی الزم در عرضه بهینه خدمات اطالعاطالع

 پردیس کرج.

 ( و منابع مشابهMagiran« )بانک اطالعات نشریات کشور»اک منابع الکترونیکی فارسی نظیر استمرار اشتر -19

( از مقاالت استادان دانشگاه با همکاری مرکز Institutional Repositoryایجاد یک سپردنگاه الکترونیکی ) -19

 و هیأت علمیاعضاء کامپیوتر در راستای اشتراک دانش و ایجاد دسترسی کاربران به آثار منتشر شده توسط 

 سنجی ملی.های وبدانشگاه در شاخص همچنین ارتقاء رتبه درگاه

( کامل مخزن چاپی کتابخانه در تهران و پردیس کرج Shelf Readingخوانی )( و رفShelvingآرایی )رف -19

اج دارند و استخربرای حصول اطمینان از اینکه تمام آثار ثبت شده در پایگاه کتابخانه به درستی در مجموعه قرار 

 فهرست آثار مفقود شده برای پیگیری مراحل بعدی در این زمینه.

 استمرار در آبونمان مجالت قبلی و افزودن عناوین تازه به فهرست موجود در صورت نیاز کاربران. -12

 های سواد اطالعاتی کاربران کتابخانه.مهارت های آموزشی با هدف ارتقایکارگاه برگزاری -19

های آموزشی ای خود متقاضی شرکت در دورههمکاران کتابخانه که با هدف بهبود مهارتهای حرفهحمایت از  -14

 رسانی هستند.تخصصی کتابداری و اطالع

 نبرای برگزاری نمایشگاه و عرضه مستقیم کتاب به دانشجویاهای دانشگاهی ناشران تخصصی کتاب دعوت از -24

 .هیأت علمیمحترم  و اعضای
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 .افزایش سطح استانداردسازی خدمات دانشجویی و تالش مستمر برای بهبود آن راهبردی اول: هدف

به سال تحصیلیهدف   درصد استانداردسازی 

 49-43  94%  

49-49  49% 

49-49  94%  

42-49  99%  

49-42  44% 

 

 :راهکارها
روان و جسم و نظارت و کنترل کیفی  مطالعات کاربردی تغذیه، رفاهی، ورزشی، بهداشتدادن  انجام ریزی برایبرنامه-1

 .نظرسنجیمستمر در تمامی امور از طریق 

 .اهاستاندارد ورزشی و بهداشتی بر اساس ای، رستوران، خوابگاه،تأسیسات آشپزخانههای اساسی و زیرساخت توسعه-2

با سپردن  ها و کسب درآمدو مزایده هاصهنشجویی و برگزاری به موقع مناقساماندهی کلیه قراردادهای حوزه دا -3

 .معاونت اختیارات مالی به حوزه

آموزش نیروی انسانی از با  و تخصصی آنان برای ارایه خدمات بهتر افزایش اطالعات فنی روی انسانی وساماندهی نی-9

 .برون سازمانی های درون وطریق برگزاری کالس

 .دهی با استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاریرسانی و گزارشبرقراری نظام مؤثر سیستم اطالع  -9

 .هابکارگیری امکانات موجود در جهت دستیابی به آنافزایش سطح استاندارد خدمات و  -9

 .هاشاخصها بر اساس تمامی فعالیت کنترل و تضمین کیفیت دربهبود ارائه خدمات در تمامی امور با  -2

 .شورای صنفی(نه دانشجو)های الزم به دانشجویان جهت نگهداری صحیح اموال از طریق دایر نمودن خاارایه مشوق -9

 انینیروی انس مستندسازی فرآیندهای کاری و اصالح ساختار سازمانی نیروی انسانی جهت رسیدن بهتدوین و  -4

 .هاسریع فعالیت کردن خالق و توانمند برای عملیاتی

 .هاها و مدیریت بهینه آنتجمیع کلیه اعتبارات مرتبط با حوزه دانشجویی با هدف پیش بینی هزینه -14

رشد معنوی و مادی  ز طریق ایجاد فضای مناسب برایهای دانشجویان او قابلیت سازی ابعاد وجودیشکوفا -11

 .تورمدر نظر گرفتن  با  ن هماهنگ با افزایش بودجه ساالنهدانشجویا

 های قبل نسبت به سال دانشجوییسنجش میزان رضایتمندی جامعه های انجام شده و فعالیت بهبود ارزیابی و -12
 

 

 

 .کمک به اشتغال دانشجویان منظوربه در تهران و کرج اکز کارآفرینیراه اندازی مردی دوم: هدف راهبر
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 درصد کاریابی به دانش آموختگان همان سال هدف به سال تحصیلی

 49-43 درصد 9   

49-49 درصد 9   

درصد 14  49-49  

درصد 19  42-49  

درصد 24  49-42  

 

 :راهکارها
 . تأسیس دفتر کارآفرینی -0

برای همفکری  افراد موفقهای اولیه با برگزاری نشستو  ،یرش عضویت از طریق ایجاد پورتالفراخوان و پذ -2

 .ها فعالیت نی جهت تدوین برنامهو رایز

 .با افراد کارآفرین برای دانشجویان ها، سمینارها و جلسات معارفهکارگاهتشکیل  -3

مناسب برای  هایراهکارو ارایه ماهه( ) ساالنه یا ششافرادکارآفرین و موفقبا طراحی نحوه برگزاری جلسات  -9

 .های جمعی، نشریه، خبرنامه و رسانهورتالپ آنها از طریقارتباط منظم  و دوسویه با 

 .های وقفی و وجوهاتهای مالی از اشخاص حقیقی، حقوقی، کمکبرای جذب کمک ریزیبرنامه-9

با استفاده از امکانات و  آموختگانزایی و کارآفرینی دانشالالزم جهت اشتغ هایفراهم نمودن بستر -9

 .های کارآفرینانقابلیت
 

هدف راهبردی سوم: راه اندازی کانون دانش آموختگان و طراحی نظام پیگیری دانش آموختگان وارتباط با 

 انآن

اعضای فعال  هدف به سال تحصیلی  

 49-43  144 

49-49  244 

49-49  944 

42-49  244 

49-42  1444 

 

 

 

 

 :راهکارها
 .آموختگانتشکیل هیئت مؤسس کانون دانش -1
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آموختگان برای های اولیه با دانشبرگزاری نشست و  ذیرش عضویت از طریق ایجاد پورتالفراخوان و پ -2

  .کانونهای زنی جهت تدوین برنامههمفکری و رای

 آموختگان در مدیریت امورو تأسیس دفتر ارتباط با دانش آموختگاندانشتشکیل بانک اطالعاتی  -3

 .دانشجویی

 .آموختگانهای تشکیالتی کانون دانشها و کارگروهسازی زیر شاخهفعال -9

 مناسب برای ارتباط منظم هایراهکارشناسایی  وماهه( ساالنه یا ششآموختگان)برگزاری جلسات دانش -9

 .های جمعیپورتال، نشریه، خبرنامه و رسانه طریقآموختگان از با دانش و دوسویه

 .آموختگان ادوار مختلفچاپ کتاب یادبود دانش -9

های وقفی و های مالی از اشخاص حقیقی، حقوقی، کمکایجاد یک برنامه مدون برای جذب کمک -2

 .وجوهات

التحصیالن با استفاده از امکانات و ی فارغزایی و کارآفرینفراهم نمودن بستر الزم جهت اشتغال -9

  .آموختگان پیشینهای دانشقابلیت
 

: بهبود و گسترش امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی ) عمومی و تخصصی( دانشگاه و چهارمراهبردی  هدف

 .افزایش سطح استاندارد سازی

افزایش خدمات درصد هدف به سال تحصیلی  

 49-43  14%  

49-49  24%  

49-49  94%  

42-49  24%  

49-42  144%  

 

 :راهکارها
شناسی بهداشتی و درمانی آسیب برای ی مناسبیالگو طراحیپایش سالمت و نظام  بهبوداستقرار و  -1

  .دانشجویان ورودی جدید

 .مناسب برای تنوع بخشی بیشتر خدمات یدر مکانبهداشتی ودرمانی روزی پیگیری احداث یک واحد شبانه -2

 ، کارشناس بهداشت محیط و ...متخصص زنان، اعصاب و روانروهای متخصص از قبیل:بکارگیری نی -3

و کارشناسان بهداشتی از  ای و ارزیابی بهداشت محیطتنظیم تقویم زمانی جهت انجام بازدیدهای دوره -9

 .کلیه اماکن دانشگاهی

 ها و ...ها، خوابگاهآموزشی، ورزشی، کارگاهتهیه شناسنامۀ اطالعات بهداشتی و ایمنی تمامی اماکن  -9

 .تغییر نوع تصفیه آب استخر از سیستم کلرریزی دستی به سیستم یونیزاسیون)بدون مواد شیمیایی( -9

  .غیرعاملپیگیری الزم جهت فعال نمودن پدافند  وهای الزم امدادگری برای اقشار دانشگاهی آموزش ارایه -2
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های غیر استاندارد ورزشی،تعویض تجهیزات سازی اماکن ورزشی)تعویض کفپوشسازی و ایمن استاندارد -9

 های بهداشتی و...(من سازی دیوارها و بازسازی سرویسمربوط به روشنایی اماکن ورزشی، ای

 .بینی نشدهدر حوادث پیشای برای تمام اقشار دانشگاهی مهسطح خدمات بی یارتقا-4

  

سالمت و بهداشت اقشار دانشگاهی و بهداشت محیط ارتقای: پنجمراهبردی  هدف 

نفر در هر دوره  19دوره در سال/ حداقل  ساعت  هدف به سال تحصیلی  

 49-43  1 24 

49-49  1 94 

49-49  1 94 

42-49  1 114 

49-42  1 194 

 :راهکارها
 .توجیهی ویژه کارکنان و دانشجویان -ای، آموزشیمشاوره -آموزشی هایکارگاه برگزاری -1

 .آموزشی برای کارکنان و دانشجویان تهیه بروشورهای -2

 .های جسمانیغربالگری افراد دارای ناهنجاری-3

 کیفیت تجهیزات مورد نیاز و نیروی متخصص انسانی بهبود-9

 .ای و ملیهای آموزشی منطقهو کارگاه هامایشه ها،های الزم جهت شرکت در سمینارایجاد زمینه -9

  .مین نیروی انسانی مورد نیازتجهیز کامل مرکز تندرستی و تأ -9

ی آموزشی کارکنان و دانشجویان به منظور بهبود کیفیت هاکارگاه برگزاری کنترل و بررسی نتایج حاصله از-2

  ها.کارگاه

 .های نوین و تجهیزات مدرنآوریگیری از فنورزشی با بهره و آموزشی هایبرگزاری کارگاه -9

 .و همکاری پزشکان و نیروهای متخصص با استفاده از تجهیزات جدید ارائه راهکارهای درمانی -4

.های ورزشی ) همگانی و قهرمانی(: تقویت و گسترش فعالیتششمراهبردی  هدف  

 میزان پوشش دانشجویان هدف به سال تحصیلی

 49-43  9%  

49-49  14%  

49-49  14%  

42-49  14%  

49-42  14%  

 :راهکارها
 .متر مربع برای هر دانشجو 2به  9/1افزایش سرانه اماکن ورزشی دانشگاه از  -1
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 نی، تفریحی، قهرماورزشی همگانیهای و فعالیتدر مسابقات  و کارکنان میزان مشارکت دانشجویانو توسعه افزایش  -2

  .دانشگاهیو برون  درون

 .مستمر تمرینات در طول ترم تحصیلی دادن های مختلف ورزشی دانشگاه و انجامتشکیل تیم -3

  .دانشجویان های آموزشی، ورزش، همگانی برایافزایش دوره -9

  .های تخصصی ورزشیهای مربیگری و داوری و کارگاهافزایش تعداد دوره -9

 .های کوهپیمایی ویژه کارکنان و دانشجویانو برنامههای ورزشی همگانی برگزاری همایش -9

 .هاهای آنتهیه شناسنامه اماکن ورزشی، قابلیت ها و کاستی  -2

 .های ورزشیمشارکت حداکثری بانوان در فعالیت برایهای الزم ایجاد زمینه -9

 .کت در رویدادهای ورزشیتأمین سطوح باالی ایمنی و سالمت برای شر -4

 .های ورزشی جدیدهای ایجاد رشتهفراهم نمودن زمینه -14

یری پیشگ و تمرینات دادن انجام براید فضای مناسب در مرکز ایجاتجهیز مرکز تندرستی به امکانات تخصصی و  -11

 .انزیر نظر مربیان و متخصص ،هااز ناهنجاری

نان برای تعامل با و دعوت از آ موخته دانشگاههای علمی، قهرمانان دانش آشناسایی و تهیه بانک اطالعاتی از چهره -12

  .دانشجویان

 های چهره به چهرهبرنامه و ارایه های ورزشی دانشگاهیا نهادهای مردمی برای پشتیبانی از برنامه هاایجاد انجمن -13

 .های ورزشیهای ورزشی در هدایت تیماستفاده از چهرهو  هاو گفتگوی آزاد با چهره
 

های صنفی و ورزشی با تأکید بر رشد علمی، فرهنگی، های انجمن: تقویت و گسترش فعالیتهفتمراهبردی  هدف

 .هاآن یاجتماعی و سیاسی  و مدیریت

پوشش دانشجویان هدف به سال تحصیلی

 49-43  9%  

49-49  14%  

49-49  14%  

42-49  19%  

49-42  24% 

 

 :راهکارها
 .های دانشجوییدعوت از دانشجویان برای شرکت و عضویت در انجمناطالع رسانی مناسب برای  -1

 .های دانشجویی زیر نظر شورای صنفی دانشجوییتشکیل کارگروه -2

 .مشارکت دانشجویاننها با ها، روز دانشجو و اجرای آخوابگاهمناسبتی مانند هفته  هایبرنامهتنظیم  -3

 ) انتخاب دانشجوی نمونه، شورای صنفی،صنفی دانشجویان هایفعالیت هاینامهو شیوهامه نبازبینی و بازنگری آیین -9

 .آنان وتشویقمشارکت  منظور هموارسازیبه  صندوق قرض الحسنه دانشجویی و...(
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نو برای تدوین  هایایدهدر امور رفاهی و گردآوری  ایدوره هاینظرسنجیمشارکت دانشجویان در برگزاری  -9

 .ی عملی برای رفع مشکالتراهکارها و ارایهآشنایی آنان با مسائل و مشکالت  واجتماعی دانشجویان  هایبرنامه

 .مرتبط در خارج دانشگاه هایتشکلصنفی و ورزشی با  هایایجاد ارتباط انجمن -9

 رسیدن به اهداف صنفی دانشجویی در راستای پیشبرد اهداف دانشگاه برایدن تجهیزات و امکانات الزم فراهم کر-2

 . هاآن هایتوانمندیی ارتقا برایورزشی و صنفی  هایانجمناعضای  ویژهکارگاهی و  آموزشی هایبا طراحی برنامه

 

ها در حوزه  موجود و نگهداری بهینه از آنها، نوسازی و تعمیر امکانات : توسعه زیرساختهشتمراهبردی  هدف

 معاونت دانشجویی

وسازی /تعمیرات / نگهداریمیزان توسعه/ن هدف به سال تحصیلی 

 49-43  24%  

49-49  94%  

49-49  94%  

42-49  94%  

49-42  144%  

 

 :راهکارها
 .دانشکدهن مدیریت متمرکز در اداره اماکن ورزشی بین مدیریت تربیت بدنی و تعیی -1

 .اجرای توسعه پارک آفتاب خواهران -2

 .نیمه کاره )جنب استخر دانشگاه( پیگیری برای تأمین اعتبار مجموعه ورزشی چندمنظوره -3

سرمایش، راه اندازی سیستم  و بازسازی سیستم گرمایش نوسازی و بازسازی تجهیزات خوابگاهی) رنگ آمیزی، -9

 .حریق و ...(اطفای 

 .دوم خوابگاه متأهلین با تأمین اعتبارات الزماجرای فاز  -9

 .بهمن و خرداد هایخانه، نمازخانه، کتابخانه با تغییر کاربری زیرزمین بلوکایجاد قرائت -9

 .(دختران)2و  )پسران( 9دانشجویی خوابگاه  مهمانسرایتعمیر و تجهیز  -2

در ضلع شرقی دانشگاه برای دسترسی دانشگاهیان  ایمشاورهخدمات درمانی، رایه طرح ساختمان درمانگاه برای ا -9

 .مردمو عموم 

 .صورت صنعتیهها بغذاخوری تکمیل تجهیزات و ادوات الزم برای آشپزخانه ها و -4

 .(فرهنگ خانه) دانشگاه رفاهی –مطالعه جهت ارایه طرح احداث مجتمع فرهنگی  -14

 .سفارشیخریداری سرویس پذیرایی با آرم و طرح  -11

 .های خوابگاه در مقابل سرما و گرمااتاق سازیعایق  -12

 .های مختلف از جمله تنیس خاکی و فوتبال چمن مصنوعیتوسعه اماکن ورزشی رشته -13

 .خوابگاهیافزایش میزان امنیت محیطی دانشجویان ساکن در خوابگاه با نصب دوربین در اماکن مختلف  -19
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کارت  خریددر صورت تأمین اعتبار ها )درب ورودی، درب بلوک ،خوابگاهیدر سیستم  اتوماسیون باالبردن -19

 .ها(اتاق برای الکترونیکی

  .خدمات دانشجویی از طریق مکانیزه کردن خدمات ارتقای :نهمراهبردی  هدف

 میزان پیشرفت هدف به سال تحصیلی

 49-43  94%  

49-49  94%  

49-49  24%  

42-49  44%  

49-42  144%  

 

 راهکارها:
 .اندازی سامانه ارسال و دریافت پیامک جهت تسریع در ارتباط و اطالع رسانی به دانشجویانراه -1

ها با پوشش در محیط خوابگاه  wifiایجاد بستر شبکه مطمئن و اینترنت پر سرعت و دسترسی آسان به اینترنت-2

 .حداکثری

 .زباله خوابگاهیدفع( ) شوتینگاجرای آزمایشی یک نمونه سیستم  -3

کامل سخت افزاری و سیستم مکانیزه کنترل تردد خوابگاهی فقط با ثبت ورود و خروج توسط  و ارتقایاندازی راه -9

 ها،های تردد موجود در خوابگاهدستگاه

اندازی تحویل وعده غذایی صبحانه و شام توسط دستگاه اندازی سامانه افزایش اعتبار و رزرو اینترنتی غذا و راهراه -9

 .کرجت دانشجویی در پردیس تهران و هوشمند تحویل غذا با کار

ای هدر بخش افزاری اتوماسیون اسکان مدیریت خوابگاهی و کنترل تردد خوابگاهی و رفع نواقص موجودنرم ارتقای -9

 ...گیری، حضور و غیاب، نمایش عکس و گزارش

 اندازی سیستم اکانتینگ )کنترل و مدیریت استفاده دانشجویان از اینترنت با نام کاربری(راه پیگیری-2

 .تهرانواحد  هایهای اکسس پوینت خوابگاهو افزایش دستگاهارتقا -9

های دانشجویی پردیس کرج و واحد تهران متناسب با تعداد های کامپیوتر موجود در خوابگاهو تجهیز سایت ارتقا-4

 .دانشجویان

  .دانشگاهکافه کتاب در  اندازیراه - 14 

ت، های دانشجویی، ثبت خسارانام، انصراف و جابجایی به خوابگاه، درخواست وامکنترل ثبتسیستم مکانیزه  یارتقا -11

 .تسویه حساب بررسی و مطالعه انجام امور ریز هزینه خوابگاه،وا

ازی اندصورت خدمات تلفنی و اینترنتی دانشجویان و کارکنان و راههمرکز مشاوره و درمانگاه به مشاوره ب تجهیز -12 

جلسات و ثبت یشتر از وضعیت سالمت روان و جسم اتوماسیون درمانگاه و مرکز مشاوره جهت کسب اطالعات ب

 .دانشجویان ایمشاوره

های واحد تهران و جایگزین با شبکه فیبر نوری از طرق مخابرات در مجموعه خوابگاه ایشبکهبستر ارتباطایجاد  -13

  .(ارتباط رادیویی از طریق دکل و آنتن  فعلی
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برون سپاری خدمات دانشجویی در چارچوب افزایش  برای تمهیدات الزم در نظر گرفتن :دهمراهبردی  هدف

.تحقیقات و فناوری، وزارت علوم هایبرنامهاهداف و  

سپاریدرصد برون هدف به سال تحصیلی  

 49-43  94%  

49-49  94%  

49-49  24%  

42-49  44%  

49-42  144%  

 :راهکارها
 .برون سپاری خدمات رفاهی برای های عملیراهو  بررسی انواع خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصیو  شناسایی -1

  .واحد رفاهی 24و  برون سپاری کامل خدمات طبخ و توزیع خدمات آشپزخانه -2

 .مختلف هایو رقابتی کردن حضور بخش خصوصی در حوزه مطالعه و بررسی ارایه خدمات نوین رفاهی -3

 نآموختگادانشاستانی، کشوری و  خیرینظرفیت  استفاده از تعامل و با هاهزینهافزایش کیفیت خدمات و کاهش  -9

 .شگاهیداننهادهای سیاستگذاری درون و برون ، دانشگاه

ل ها، تکمیهای نیمه کاره وتجهیز آنتکمیل خوابگاه زمین از دانشگاه، ساخت از سازنده،خوابگاه استیجاری)احداث  -9

 .کارهای ساختمانی و تأسیساتی واحدهای دانشجویی(

 .تعامل با واحدهای خدماتی استان به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود در دانشگاهایجاد  -9

 .ای شهری و استانی جهت ارایه خدمات در دانشگاهارتباط و تعامل با مرکز درمانی و مشاوره -2

 

به شورای انضباطی و کمیسیون بررسی موارد  کنندگانمراجعه: تالش در جهت کاهش نرخ یازدهمراهبردی  هدف

.خاص 

کاهش مراجعه  میزان هدف به سال تحصیلی 

 49-43  9% 

49-49  14%  

49-49  14%  

42-49  14%  

49-42  14%  

 :راهکارها
 .با قوانین و مقررات دانشگاه دانشجویان گروهی برای آشنایی و فردی یآموزشهای دوره طراحی  -1

 .آموزشی برای دانشجویان ورودی جدید هایکارگاهتشکیل  -2
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 در خصوص وضعیت دانشجویان هاخانوادهبرای انتقال اطالعات و تبادل نظر با  خانوادهتأسیس دفتر ارتباط با -3

 .(ایحضوری و مکاتبه)

شناسایی دانشجویان آسیب جهت  اجرای کامل طرح پایش سالمت و انجام غربالگری دانشجویان برایاهتمام الزم  -9

 .معرفی آن ها به مراکز تخصصیدیده و 

 .با استادان ایمشاورهبرگزاری جلسات کارگاهی و و  اهتمام کافی جهت اجرای طرح استاد راهنما -9

 .فرهنگی -تفریحی هایگسترش برنامه بستر مناسب برایایجاد  -9

ای در مواقع بحرانی و در تمامی اوقات) از طریق شاورهامکان استفاده دانشجویان و دسترسی آنان به خدمات م-2

 .پیامک، تماس تلفنی و پست الکترونیک(

 هایمشاورهعدم موفقیت دانشجویان در زندگی دانشجویی از طریق طرح پایش سالمت روحی، شناسی علل آسیب  -9

 .گروهی و عمومی

 .دانشجویان از طریق مشاوره هایقابلیتمدرن جهت بازشناسی  هایتکنولوژیاستفاده از  -4
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 :اهداف راهبردی

 هاى اسالمى در دانشگاهو آموزهسازى معارف تعمیق و نهادینه -0

  یهای انقالب اسالمو ارزش هاتحقق آرمان تالش برای -2

 در میان اعضای جامعه دانشگاهی زندگی اسالمی صحیحتحقق سبک تالش برای  -6

 راهکارها:

دانشجویان از طریق برگزاری  های قرآن کریم و معصومین )علیهم السالم( در میاناول: ترویج آموزه کارراه 

 .های آموزشی فوق برنامهکالس

 میزان پوشش به کل دانشجویان  ساعت در سال هدف به سال تحصیلی

 درصد2 19 49-43 

 درصد9 19 49-49

 درصد14 19  49-49

 درصد19 19  42-49

 درصد     24                       19  49-42

 



 .های آنهاویان، کارکنان و خانواده: راه اندازی کالسهای آموزش فرهنگی و هنری برای دانشجدوم  راهکار

 نفر( 14 هر کالسعداد کالسها)ت ساعت در سال هدف به سال تحصیلی

 49-43 19 24 

49-49 19 99 

49-49  19 29 

42-49  19 114 

49-42  19 194 
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 ی.های خوابگاهسوم: راه اندازی و مدیریت خانه فرهنگ در مجتمع هدف راهبردی

هامیزان راه اندازی به کل مجتمع هدف به سال تحصیلی  

 49-43 24 %  

49-49 94%  

49-49  94%  

42-49  94%  

49-42  144%  

 

 چهارم: جلب حمایت مالی خیرین برای ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان. راهکار

 درصد به کل اعتبارات جاری هدف به سال تحصیلی

 میلیارد تومان 1 49-43 

 میلیارد تومان 2 49-49

 میلیارد تومان 3  49-49

 میلیارد تومان 9  42-49

 میلیارد تومان 9  49-42

 

های پنجم: برگزاری دوره های تخصصی توانمندسازی و تربیت مربی فرهنگی وهنری دانشگاه در حوزه راهکار

 .تخصصی فرهنگ
 

ساعت هدف به سال تحصیلی

  

*دوره در سال  

 49-43 19 9 

49-49 19 14 

49-49  19 19 

42-49  19 24 

49-42  19 29 

 نفر 05تعداد شرکت کنندگان هر دوره *
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های ششم: برگزاری جشنواره ساالنه دانش آموزان دبیرستانی برای آشنایی با دانشگاه خوارزمی در استان راهکار

 تهران وکرج.

 تعداد جشنواره در هر استان هدف به سال تحصیلی

 49-43 2 

49-49 9 

49-49  9 

42-49  9 

49-42  14 

 

 

هفتم: تأمین هزینه خرید ساختمان با امکانات الزم برای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و هنری در جوار  راهکار

.با کمک خیرین وسازمان های فرهنگی دانشگاه  

 میزان هزینه خرید هدف به سال تحصیلی

 49-43 24%  

49-49 94%  

49-49  94%  

42-49  94%  

49-42  144%  

 

 

هشتم: برگزاری اردوهای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه. راهکار  

 پوشش دانشجویی هدف به سال تحصیلی

 49-43 9%  

49-49 14%  

49-49  19%  

42-49  24%  

49-42  29%  
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های اجتماعی و جامعه نهم: برگزاری برنامه های تخصصی ویژه دانشجویان ورودی جدید در خصوص آسیب راهکار

 .پذیری

به سال تحصیلیهدف  ساعت 

  

 درصد پوشش دانشجویان ورودی جدید 

 49-43 9 94%  

49-49 9 24%  

49-49  9 44%  

42-49  9 44%  

49-42  9 44%  

 

راه اندازی اتاق فکر فرهنگی با همکاری استادان، کارکنان و دانشجویان.: دهم راهکار  

اجتماعی دانشگاه و بهره برداری از فضای مجازی  راه اندازی و به روز رسانی سایت فرهنگی و: یازدهم راهکار

 برای تبلیغات امور فرهنگی و اطالع رسانی.

.برگزاری مراسم دانش آموختگی دانشگاه شمول در پایان هر سال تحصیلی :دوازدهم راهکار  

 ایجاد فضای سالم و مثبت در دانشگاه به منظور جذب حداکثری و ایجابی دانشجویان به سیزدهم: راهکار

 استفاده از پوشش مناسب اسالمی و حجاب و داشتن وقار و متانت.

برگزاری جشنواره دانشگاهی یاس.: دهمارچه راهکار  
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 .درصد(23)مقیاس کنونی: ای انشگاه به کل اعتبارات هزینههدف راهبردی اول: افزایش نسبت درآمد اختصاصی د

اعتبارات اختصاصی  به کل اعتبارات هزینه نسبت  هدف به سال تحصیلی

 ای

درصد29 49-43  

درصد24 49-49  

درصد33  49-49  

درصد39  42-49 

درصد94  49-42 

 

:راهکارها    

ها و های مختلف و انعقاد قراردادهای آموزشی با شرکتدانشجویان مجازی و پردیس در رشتهجذب  -1

 با معاونت آموزشی وتحصیالت تکمیلی. پشتیبانی و همکاریهای دیگراز طریق سازمان

 پشتیبانی و همکاری با معاونت پژوهشی وفناوری.ی پژوهشی برون دانشگاهی از طریق افزایش طرحها -2

های دانش بنیان، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری  از طریق  پشتیبانی و همکاری با ایجاد شرکت-3

 معاونت پژوهشی وفناوری.

 طریق سایر مواردی که در آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه دیده شده است.جذب درآمد از -9



.ای های مختلف دانشگاه نسبت به کل اعتبار هزینههدف راهبردی دوم: سهم درآمدی فعالیت 

سهم  سهم آموزشی هدف به سال تحصیلی

 پژوهشی

 سهم پژوهشی

درصد2129 49-43  درصد3  درصد129   

درصد22 49-49 9درصد 2 درصد 

درصد23  49-49 درصد2  3درصد 

درصد23  42-49 4درصد 9درصد 

درصد29  49-42 11درصد 9درصد 

 

  :راهکارها  
ها و های مختلف و انعقاد قراردادهای آموزشی با شرکتدانشجویان مجازی و پردیس در رشتهجذب  -1

 تحصیالت تکمیلی. پشتیبانی و همکاری با معاونت آموزشی و های دیگراز طریقسازمان
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 افزایش طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی از طریق  پشتیبانی و همکاری با معاونت پژوهشی وفناوری. -2

از طریق  پشتیبانی و همکاری با معاونت  و پارکهای علم و فناوری ایجاد شرکتهای دانش بنیان، مراکز رشد -3

 پژوهشی وفناوری.

 ن نامه مالی و معامالتی دانشگاه دیده شده است.جذب درآمد از طریق سایر مواردی که در آیی -9

 (42) افزایش نسبت به سال ها و مزایای دولتیبرداری از برنامههدف راهبردی سوم: شناسایی و بهره

 ردیفها بودجه عمرانی بودجه جاری هدف به سال تحصیلی به سال تحصیلی

درصد24 49-43  درصد24  درصد14   

درصد94 49-49 درصد94  درصد34   

درصد94  49-49 درصد94  درصد94   

درصد94  42-49 درصد94  درصد94   

درصد144  49-42 درصد144  درصد94  

  

:راهکارها   

های هت افزایش تخصیص ردیفثر با سازمان های مربوطه و انعکاس مشکالت موجود جارتباط مستمر و مؤ -1

 ای.بودجه

 اعتبارات بیشتر. های استاندارد جهت جذبهای دانشگاه با شاخصانطباق شاخص -2

-سازی آنها و تدوین مجموعه روشسازی و سادههدف راهبردی چهارم: شناسایی و اصالح کلیه  فرآیندها و چابک

 .ها

 درصد اصالحات هدف به سال تحصیلی

درصد24 49-43   

درصد 34 49-49  

درصد 94  49-49  

درصد 24  42-49  

درصد 144  49-42  

 

:راهکارها  

 .فصیلی دانشگاهتدوین ساختار سازمانی و تبازنگری و  -1

 های ستادی.سنجی و تجزیه و تحلیل مشاغل حوزهکار -2

 مدیریت آنها. اصالح فرایندها و نیازسنجی، -3
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پرسنلی ) غیر از اعضای هیأت های هدف راهبردی پنجم: تدوین و اجرای برنامه توسعه انسانی برای کلیه رده

  .ای و تعهد سازمانی از طریق آموزشحرفههای ( به منظور ارتقای مهارتعلمی

 ساعت آموزشپرسنل تحت پوشش هدف به سال تحصیلی

درصد94 49-43   19 

درصد 94 49-49  19 

درصد 24  49-49  19 

درصد 94  42-49  19 

درصد 144  49-42 19 

 

:راهکارها  

 های تخصصیبر دوره تأکیدبا  کارکنانهای آموزش هیه تقویم آموزشی و برگزاری دورهنیاز سنجی مستمر و ت .1

  و بهره ور.

 راه اندازی و بهره برداری از سامانه آموزش کارکنان در جهت توسعه فناوری نوین اداری. .2

ها به ویژه در بخش آب و جویی در منابع مالی و هزینهای برای صرفههدف راهبردی ششم: تدوین واجرای برنامه

.انرژی 

 

42صرفه جویی نسبت به سال  هدف به سال تحصیلی  

درصد3 49-43   

درصد 9 49-49  

درصد 2  49-49  

درصد 4  42-49  

درصد 14  49-42  



:راهکارها 

 جویی در مصرف انرژی.دادن اقدامات زیربنایی برای صرفه ریزی و انجام برنامه .1

منابع مالی و نظارت براجرای توزیع اعتبارات در واحدهای مختلف و عناوین هزینه، با رویکرد صرفه جویی در  .2

 آن.
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ا هدف توازن نسبت کارکنان غیر هیأت علمی به ت علمی بم: ساماندهی نیروی انسانی غیر هیأهدف راهبردی هفت

 (.4/1ت علمی. ) نسبت کنونی اعضای هیأ

هیأت علمیبه  هیأت علمینسبت اعضای غیر  هدف به سال تحصیلی  

 49-43 9/1  

49-49 2/1  

49-49  2/1  

42-49  9/1  

49-42  9/1  

 

:راهکارها  

 تسریع در جمع آوری سوابق بازنشستگی. سامانه اطالعات و سوابق کارکنان برایتهیه  .1

 کاهش مبادالت کاغذی از طریق استفاده بهینه از اتوماسیون اداری و نرم افزارهای پرسنلی. .2

 جایابی کارکنان دانشگاه در جای مناسب با توجه به تخصص آنها. .3

 افزایش کارایی کارکنان از طریق ارتقای مهارت و توانایی آنها. .9

تهیه نیاز استخدامی دانشگاه با توجه به اولویت ها و تخصص های مورد نیاز،  از طریق ایجاد سامانه  .9

 جذب و به کارگیری نیرو و جذب نیروهای صرفا متخصص در صورت نیاز.

 

مدرن و پویا در کلیه امور مربوط به نامه ها و اسناد مالی.هدف راهبردی هشتم: طراحی و اجرای بایگانی   

42نسبت به سال  هدف به سال تحصیلی  

درصد24 49-43   

درصد34 49-49  

درصد94  49-49  

درصد24  42-49  

درصد144  49-42  



:راهکار 

به منظور سهولت دسترسی و  ی مکانیزه نامه ها و اسناد مالی،برای بایگانای عملیاتی تدوین و اجرای برنامه

 کاهش فضای مورد نیاز.
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هدف راهبردی نهم: شناسایی و ساماندهی اموال بطور متمرکز از طریق تشکیل بانک اطالعات اموال یکپارچه و 

 آنالین.

 درصد پیاده سازی هدف به سال تحصیلی

درصد94 49-43   

درصد24 49-49  

درصد144  49-49  

42-49   

49-42   

 

:  راهکارها 

 تهیه نرم افزار جامع اموال و ثبت کامل اطالعات در آن. .1

 آموزش نیروی انسانی متخصص جهت مدیریت اموال و ثبت اطالعات. .2

 

.هدف راهبردی دهم: افزایش میزان رضایت کلیه مراجعه کنندگان به سیستم اداری 

 

 رضایتمندی هدف به سال تحصیلی

درصد94 49-43   

درصد94 49-49  

درصد144  49-49  

42-49   

49-42   

 

 :راهکارها
 سنجش رضایتمندی اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان از عملکرد سیستم اداری. .1

باط الکترونیک این سیستم  راه اندازی نرم افزار جدید کارگزینی به منظور تسریع در صدور احکام و ارت .2

 .مالی

آسان نامه ها و سرعت در انجام ثر و کامل از اتوماسیون اداری به جهت دسترسی و پیگیری استفاده مؤ .3

 خواست ارباب رجوع.در
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راه اندازی قسمت کارشناس پاسخگو در مدیریت اداری، به جهت پیگیری و ارائه اقدامات انجام شده به ارباب  .9

 رجوع.

 تقویت نظام پیشنهادات. .9

 .تشکیل و تقویت تشکلهای کارکنان .9

 

سازی منابع و مدیریت سیستم هدف راهبردی یازدهم: پیاده سازی کامل نظام جامع و نوین مالی در جهت بهینه 

.هاهزینه 

 
 درصد پیاده سازی هدف به سال تحصیلی

درصد24 49-43   

درصد94 49-49  

درصد94  49-49  

درصد94  42-49  

درصد144  49-42 

 
:راهکار    

شرکت مستمر و فعال در کارگروههای تشکیل شده از سوی وزارت متبوع و هماهنگی با وزارت علوم و پیاده 

سازی سیستم حسابداری تعهدی. 

 

هدف راهبردی دوازدهم: استقرار سیستم یکپارچه در آمدهای اختصاصی و وصول به موقع آن در کلیه واحدهای 

 درآمدی.
 

سازیدرصد پیاده  هدف به سال تحصیلی  

درصد24 49-43   

درصد94 49-49  

درصد24  49-49  

درصد144  42-49  

49-42   
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 :راهکار
ی  به تصاصحذف سیستم سنتی و جایگزینی سیستم الکترونیکی و بانکداری نوین، جهت ثبت درآمدهای اخ

 بهینه آنها.ع درآمدها و هزینه ، وصول سریشکل مکانیزه و در نتیجه شناسایی منابع جدید درآمدی

ثر در خصوص کلیه پرداخت ها و نحوه ندازی سیستم کنترل های مستمر و مؤهدف راهبردی سیزدهم: راه ا   

.هزینه کرد اعتبارات 

 
 درصد راه اندازی هدف به سال تحصیلی

درصد24 49-43   

درصد94 49-49  

درصد94  49-49  

درصد144  42-49  

49-42   

 

  :راهکارها  

سازی عاملین مالی و کارپردازها.توانمندآموزش و -1

 انجام حسابرسی داخلی توسط گروه حسابرسی.-2

 بهره برداری از مشاوران خارج از دانشگاه.-3

 تمرکز خرید دانشگاه در حوزه اداره تدارکات.-9

 

 کنندگان به امورمالی.هدف راهبردی چهاردهم: افزایش میزان رضایت کلیه مراجعه 

 درصد رضایت هدف به سال تحصیلی

درصد94 49-43   

درصد24 49-49  

درصد144  49-49  

42-49   

49-42   
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 :راهکارها 

کسب رضایت کامل مراجعین، با تالش گسترده و همه جانبه کلیه همکاران سیستم مالی و استفاده از  .1

 دانشگاه . های مسئوالنآنها و همچنین حمایت تجربیات

 علمی، کارکنان و دانشجویان از عملکرد سیستم مالی.سنجش رضایتمندی اعضای هیات .2

.هدف راهبردی پانزدهم: تدوین و اجرای برنامه ای برای بهبود و افزایش بهره وری منابع فیزیکی 

 

 درصد رضایت هدف به سال تحصیلی

تدوین(درصد ) 144 49-43   

درصد ) اجرا(24 49-49  

درصد )اجرا(94  49-49  

دصد )اجرا(29  42-49  

درصد )اجرا(144  49-42  

  

:راهکارها 

، تعمیرات اساسی، بهسازی، مدیریت ساختمان ها، ای پنج ساله برای نگهداریتدوین واجرای برنامه .1

 امکانات موجود در دانشگاه.پارکینگ ها، محوطه، فضای سبز و ...و بهره برداری بهینه از 

 .توسعه فضای سبز .2

 

.هدف راهبردی شانزدهم: تدوین و تصویب طرح جامع و تفصیلی دانشگاه 

 

 میزان تدوین و تصویب هدف به سال تحصیلی

درصد144 49-43   

49-49  

49-49   

42-49   

49-42   

 

:راهکار  

 هدف فوق.تشکیل کمیته طرح جامع و تفصیلی دانشگاه و پیگیری 
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.ت علمی، کارکنان و دانشجویانبهبود محیط فیزیکی برای اعضای هیأهدف راهبردی هفدهم: 

 
 میزان بهبود هدف به سال تحصیلی

درصد24 49-43   

درصد94 49-49  

درصد94  49-49  

درصد94  42-49  

درصد144  49-42  

:راهکار 

 عمرانی. هایپروژه کی از طریق توسعه و اجرایبهبود محیط فیزی

 

.مالی برای تکمیل آنهاها و تدوین برنامهبندی پروژههدف راهبردی هجدهم: اولویت 

 
 میزان اولویت بندی هدف به سال تحصیلی

درصد144 49-43   

49-49  

49-49   

42-49   

49-42   

 

:راهکار  
 بندی مالی.تدوین زمان های تعمیراتی و احداثی وبندی پروژهاولویت

ها به ها و کارگاهآزمایشگاه ،راهبردی نوزدهم: تدوین، تصویب و اجرای برنامه ی تجهیز فضای آموزشیهدف 

  دانشگاه. سطح آموزش و پژوهش یمنظور ارتقا

 

 میزان اجرا هدف به سال تحصیلی

درصد14تدوین و اجرا  49-43   

درصد94 49-49  

درصد94  49-49  

درصد94  42-49  
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درصد144  49-42  

 :راهکار  

ها.و کارگاه هاآزمایشگاه، ای  برای تجهیز فضای آموزشیتدوین، تصویب و اجرای برنامه

هدف راهبردی بیستم: تدوین، تصویب و اجرای طرحهای  مدیریت عمومی 
 

 میزان اجرا هدف به سال تحصیلی

درصد24 49-43   

درصد94 49-49  

درصد24  49-49  

درصد44  42-49  

درصد144  49-42  

 

 :راهکار

نوسازی و بهبود ناوگان حمل و نقل برای دانشجویان و کارکنان، مکانیزه شدن خدمات نظافتی، صرفه جویی 

 همه جانبه و زیباسازی.

 

 (MIS). راه اندازی سیستم مدیریت آمار و اطالعات دانشگاههدف راهبردی بیست ویکم: 

 میزان پیاده سازی هدف به سال تحصیلی

49-43 درصد9   

49-49 درصد24   

49-49 درصد94   

42-49 درصد24   

49-42 درصد44  



:راهکار

ایجاد بستر سازی مناسب ، راه اندازی ، نگهداری و  به روز رسانی سیستم آمار و مدیریت اطالعات 

 دانشگاه.



60



 

 

 



























 



61







 

 هدف راهبردی اول: افزایش پذیرش دانشجویان خارجی به ویژه از کشورهای همسایه )غیر بورسیه(.

 درصد به کل دانشجویان هدف به سال تحصیلی

 49-43 9% .  

49-49 1%  

49-49  9/1  

42-49  2%  

49-42  3%  

 

 :راهکارها

 .کشورهای همسایه های دانشگاه با تأکید بر رشته های آموزشی بهمعرفی توانمندی  .1

های الزم جهت جذب دانشجویان خارجی شامل طراحی و روزآمد هیدات الزم برای ارتقای زیر ساختتم   .2

 سازی سایت بین الملل دانشگاه به دو زبان انگلیسی و عربی، محیط آموزشی، خوابگاه دانشجویی و ........  

های کردن فرهنگ جذب دانشججویان خارجی بین اعضجای هیأت علمی از طریق شورای همکارینهادینه .3

 .بین المللی دانشگاه

های بین المللی شججدن دانشججگاه با اختصججاص پانل راهکارهای توسججعه جذب برگزاری همایش فرصججت  .9

 .دانشجویان خارجی

 .هاهای دو جانبه با برخی از دانشگاههای همکاریامضای تفاهم  .9

 .تهیه کاتالوگ دانشگاه به زبان انگلیسی  .9

 

اعضای هیأت علمی  بانسبت تعداد مقاالت مشترک اعضای هیأت علمی دانشگاه هدف راهبردی دوم: 

 اعضای هیأت علمیبه تعداد  خارجیهای دانشگاه

 

 تعداد مقاالت به هیأت علمی هدف به سال تحصیلی

 49-43 9%  

49-49 14%  

49-49  14%  

42-49  19%  
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49-42  19%  

 

 :راهکارها

بر مقاالت مشترک بین اعضای هیأت علمی  تأکیدهای اروپا با از دانشگاه م نامه مشترک با برخیامضای تفاه .1

  .دو طرف

  .های تشویقی اعضای هیأت علمی با همکاری و پشتیبانی معاونت پژوهشی و فنآوریارائه و اجرای سیاست  .2

 .المللیهای بینحضور اعضای هیأت علمی در کنفرانستسهیل در اجرای فرآیند  .3

 .المللیهای بینهیأت علمی جهت برگزاری کارگاهحمایت مالی از اعضای   .9

 ها و مراکز تخصصی خارجیآموزشی مشترک برگزار شده یا دانشگاه یهاتعداد دورههدف راهبردی سوم: افزایش 

 

 تعداد دوره ها هدف به سال تحصیلی

 49-43 2 

49-49 9 

49-49  9 

42-49  9 

49-42  12 

                                                                              :راهکارها

 .هاای تشویقی و ترغیبی برای دانشکدههای سیاستارائه و اجر .1
   .های خارجی دارای سطح رتبه بندی باالرایزنی با دانشگاهی  .2

به زبان انگلیسججی با همکاری  ویژه تسججلطههای بین المللی بکمجک به جذب اعضججای هیأت علمی با قابلیت .3
  .ونت آموزشیامع

 .های خارجی برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتریها و بورسمعرفی دوره .9

خارجی. ها و مراکز معتبر علمیی عملیاتی شده همکاری با دانشگاههاتفاهم نامههدف راهبردی چهارم: افزایش   
 

هاتعداد تفاهم نامه هدف به سال تحصیلی  

 49-43 2 

49-49 9 

49-49  9 

42-49  9 

49-42  9 
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 :  راهکارها

 .المللی وزارت علومهای علمی بینتوسعه و همکاری با مرکز همکاری .1

 .های همتراز خارجیها جهت رایزنی با دانشکدههای تشویقی برای دانشکدهارایه و اجرای سیاست  .2

 .های اجراییالعملشده از طریق تدوین دستور ی امضاهااجرایی نمودن تفاهم نامه  .3

                                                                              .های خارجیدفتر روابط بین الملل با دانشگاهرایزنی  .9

 هدف راهبردی پنجم: راه اندازی و توسعه کرسی های یونسکو با همکاری کمیسیون ملی یونسکو.

به سال تحصیلی هدف  تعداد کرسی 

 49-43 1 

49-49 2 

49-49  3 

42-49  9 

49-42  9 

 

 :راهکارها

 .رایزنی و مذاکره مستقیم با دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو .1

 .های الزم و سایر امور مربوطنمودن زیر ساختایی با شرایط ایجاد کرسی و فراهمآشن  .2

 .شدن دانشگاههای بین المللیفرصتهای یونسکو در همایش قابلیتمعرفی   .3

 ای و حضور پررنگ دانشگاه در اتحادیه ها و سازمان های علمی تخصصی منطقه: هدف راهبردی ششم

 و غیره. Uالمللی شامل آیسسکو، کامستیک، اکو، یونسکو،بین

 

 :راهکارها

مختلف علمی ج تخصصی شامل ای ههای ارائه شده از طرف سازمانرصتشناسایی، معرفی و استفاده از ف .1

  .های سازمانیها و پستهای مطالعاتی کوتاه مدت، کارگاهفرصت

 .های مختلف علمی ج تخصصی از طریق دفتر روابط بین الملل دانشگاهمطالعه و آشنایی با سازمان .2

 .وبسایت سازمان های تخصصی رصد مستمر  .3
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 .تخصصی وزارت علومهای اط مستقیم با کارشناس میز سازمانایجاد ارتب .9

 .یهای ارائه شده بین اعضای هیأت علماطالع رسانی به موقع فرصت .9

 .های علمی تخصصیها و سازمانهای تخصصی اتحادیهحضور پر رنگ دانشگاه در نشست .9

 .ها و سازمان های علمی ج تخصصیعضویت دانشگاه در اتحادیه  .2

  .ای وابستههمکاری با شبکه های تخصصی منطقه .9

 .المللیای و بینهای علمی تخصصی منطقها و سازمانهدیهاو مدیران اتح از رئیساندعوت  .4

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


