
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  دانشکده علوم جغرافیاییدانشکده علوم جغرافیایی

  

  

  

  

  دانشکده علوم جغرافیاییدانشکده علوم جغرافیاییراهبردی راهبردی   ههپنجسالپنجسالبرنامه برنامه 

  (1400-1397)  

  
 

    

      
 

 

 1395ماه مرداد
 

  

 

 

 

 

 

 



 

  های اجرایی دانشکده علوم جغرافیایی های اجرایی دانشکده علوم جغرافیایی مأموریت، اهداف و سیاستمأموریت، اهداف و سیاست--11

اهداف جهتگیری راهبردی، ، هاساله، مأموریتانداز بیستشامل چشمخوارزمی دانشگاه مدت راهبردی میان برنامه

راهبردی و عملیاتی و راهکارهای اجرایی در شش حوزه آموزش و تحصیالت تکمیلی، پژوهش و فناوری، خدمات 

. لی استالملبین های علمیدانشجویی و دانش آموختگان، فرهنگی و اجتماعی، اداری و پشتیبانی و همکاری

 ایبرنامهسوابق بر این اساس و در این راستا ( 1397-1400) علوم جغرافیایی دانشکدهبرنامه راهبردی پنجساله 

  تدوین شده است.قرار زیر بهخصوص های قبل در اینسال

 

  دانشکده علوم جغرافیاییدانشکده علوم جغرافیایی  موریتموریتأأمم--11--11

، تربیت آموزگار برای مدارس و 1298در سال  آغاز تأسیس دارالمعلمین مرکزی ازخوارزمی دانشگاه مأموریت 

، توسعه برنامه تربیت 1353بیت معلم در سال تعلیمات عمومی بود. با تغییر نام دانشسرای عالی به دانشگاه تر

دبیر در سطح کشور جزء مأموریت این دانشگاه قرارگرفت. این روند مانع ارتباط گسترده این دانشگاه با جامعه و 

ها شد. اما با جدایی و استقالل واحدهای ریزی برای تأمین نیازهای غیر آموزشی آنهای اجرایی و برنامهدستگاه

از  1370و افزایش نیازهای جدید جامعه، مأموریت این دانشگاه از اوایل دهه  1369دانشگاه در سال  وابسته این

های مختلف سوق یافت. اوج این تحوالت در تغییر نام دانشگاه تربیت تربیت دبیر به تربیت کارشناس در رشته

 رخ داده است. 1390معلم به خوارزمی در سال 

ای که اولین دوره گونهدر دانشگاه خوارزمی نیز تحت تأثیر این تحوالت قرارداشت. بهمأموریت گروه جغرافیا      

و  1371کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی جغرافیای طبیعی غیر دبیری با گرایش آب و هواشناسی در سال 

ای توسعه . تالش برددر گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم ایجاد شهای غیر دبیری گرایشعنوان به 1388

و  1374شناسی در سال همراه گروه زمینگروه جغرافیای این دانشگاه و تبدیل آن به دانشکده علوم زمین به

نیز در همین راستا انجام شده  1389تا  1385تأسیس دانشکده علوم و فنون جغرافیایی در برنامه پنجساله 

بود. از این تاریخ، کلیه  1389غرافیایی در سال است. اوج این تحوالت در تبدیل این گروه به دانشکده علوم ج

های های تخصصی و انجام پژوهشهای این دانشکده به سمت آموزشها و سازماندهیریزیها، برنامهجهتگیری

 کاربردی سوق یافت. 
اهبردی انداز، راهبردها و مأموریت دانشگاه خوارزمی در برنامه رمأموریت کنونی این دانشکده بر اساس چشم     

 ،بر این اساس و پایش محیط درونی و بیرونی تدوین شده است. مأموریت این دانشکده 1398تا  1393پنجساله 
در  کاربردی علوم جغرافیایی و بنیادی هایآموزش و پژوهش حوزه مشهور در مراکز از یکی شدن بهارتقاء و تبدیل

ماتیک با تأکید بر مخاطرات محیطی )طبیعی و انسانی( و های جغرافیای طبیعی، انسانی و ژئوانفوها و رشتهگروه
اثربخش  کارآمد،ای است. این دانشکده با این ظرفیت به مجموعههای شهری و روستایی توسعه فضایی سکونتگاه

ریزی محیطی و های تخصصی علوم جغرافیایی )ازجمله برنامهدر عرصه آموزش و پژوهش در رشته و رقیب
شود. این تحوالت با ابتناء بر اقتضای سرزمینی و ای و محلی تبدیل می( در سطوح ملی، منطقهریزی فضاییبرنامه

مبانی سازی و بومیپذیرد. این دانشکده با این توانمندی به توسعه همسویی با فرایندهای جهانی صورت می
های دولتی، خصوصی بخش هب فنی و علمی هایمشاوره دانشی، بینشی و روشی علوم جغرافیایی و آموزش و ارائه

  پردازد.و مدنی می



  اهداف اهداف --22--11

  علمی؛ نوین مرزهای و معرفتی هایحوزهآشنایی و آگاهی از 

 زمان ابعاد دانشی، بینشی و روشی علم جغرافیا؛توسعه هم 

 شناسی جغرافیایی؛های ایرانتوسعه آموزش و پژوهش 

 ؛رافیاییجغ هایپژوهشها و آموزش استاندارسازی و سازیبومی 

 ؛کاربردیو  محورجامعه هایپژوهش توسعه آموزش و 

 ای؛رشته بین و ترکیبیجدید،  هایپژوهش توسعه آموزش و 

 ؛روستایی و شهری هایسکونتگاه فضایی توسعه و محیطی مخاطرات توسعه آموزش و پژوهش 

 توسعه آموزش و پژوهش جغرافیا و اقتصاد مقاومتی و پدافند غیر عامل؛ 

 ؛التحصیالن()فارغ موختگانآرتباط با دانش توسعه ا 

 ؛دولتی، خصوصی و مدنیبا نهادهای های آموزشی و پژوهشی توسعه همکاری 

  سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی؛ با توسعه رقابت 

  توسعه محیطی و فضایی کشور.در علمی تأثیرگذاری شایسته 

  

  های اجرایی های اجرایی سیاستسیاست--33--11

  ای؛و حرفه انسانیق اخالو اصول مبانی ترویج رعایت و   

 و محیطی ها و اعضای هیأت علمی )با تأکید بر مخاطراتگرایی آموزشی و پژوهشی دانشکده، گروهتخصص 

 ؛(روستایی و شهری هایسکونتگاه فضایی توسعه

 علمی؛ هیأت اعضای پژوهشیآموزشی و  هایظرفیت ارتقای و توانمندسازی 

  ؛یو پژوهش یموزشآ ی تخصصی نوینبزارهاافنون و گیری از بهرهتوسعه امکانات و 

 ؛و مورد نیاز جامعهکاربردی  یپژوهشآموزشی و ها و محورهای هبندی حوزتعیین و اولویت 

 در  جغرافیانقش ای )از جمله ها و محورهای آموزشی و پژوهشی ترکیبی و بین رشتهتعیین و تعریف حوزه

 ؛(عامل غیر پدافند و مقاومتی اقتصادتوسعه 

 کشور؛ یجغرافیایو تولید منابع علمی دانش کاربردی  و سازی نظریسازی و مدله، بومیتوسع 

  ؛محوری و پژوهشی جامعهآموزشطراحی و استقرار سازوکارهای اجرایی کارآمد 

  های نوآور و کارآفرین و همکاری با نهادهای دولتی، خصوصی و مدنی؛ها و پژوهشآموزشتوسعه 

 داخل و خارج کشور؛و مراکز علمی ها دانشگاهسایر با و پژوهشی  های آموزشیتوسعه همکاری 

 بنیان و واحدهای فناورانه؛های دانشهای علمی، ایجاد مرکز پژوهشی، شرکتافزایش تعداد قطب 

  المللی؛متناسب با استانداردهای بین های علمی و پژوهشینشریهتوسعه 

  ویژه التین(؛)بهیی جغرافیاعلمی و تخصصی و مقاالت تألیف کتب توسعه 

 توسعه تألیف کتب و مقاالت علمی و تخصصی با اعضای هیأت علمی خارج کشور؛ 

 ؛«سمت»خوارزمی و  دانشگاهانتشارات در پ و انتشار کتب اعضای هیأت علمی حمایت از چا 

 های آموزشی و پژوهشی تخصصی؛ها و کارگاهتوسعه کنفرانس 

  داخلی و خارجی؛علمی و تخصصی های نسمقاالت در کنفراتوسعه مشارکت و ارائه 
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 ؛و دانشجویان های مطالعاتی اعضای هیأت علمیاز فرصت توسعه استفاده 

 توسعه امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی؛ 

 توسعه بازدیدهای علمی اعضای هیأت علمی و دانشجویان؛ 

  ؛آموزشی و پژوهشیدهای انتشار هدفمند و اثربخش دستاورتوسعه 

 هامدکردن اهداف و فعالیتآایش مستمر، بازنگری و روزنظارت و پ. 
 

  پژوهش و فناوریپژوهش و فناوریهای توسعه های توسعه ها، اهداف و سیاستها، اهداف و سیاستآسیبآسیب--22

  فناوریفناوری  وو  پژوهشپژوهش  توسعهتوسعههای های آسیبآسیب--11--22

  پژوهشیپژوهشی  رویکردرویکردمربوط به مربوط به های های آسیبآسیب  

o محور و کاربردی،گرایی و ضعف رویکرد پژوهشی جامعهدرون 

o ای،هضعف رویکرد پژوهشی ترکیبی و بین رشت 

o  ،ضعف رویکرد پژوهش گروهی 

o سازی تولیدات پژوهشی، فقدان رویکرد تجاری 

o سازی و استاندارسازی پژوهشی )دانش، بینش، روش(،ضعف رویکرد بومی 

o ها و سایر مؤسسات پژوهشی، ضعف رویکرد توسعه قطب 

o ،ضعف رویکرد توسعه نشریات علمی و پژوهشی 

o ای اعضای هیأت علمی.وهشی برنامهفقدان برنامه توانمندسازی و ارتقاء پژ 

 

  پشتیبانی پژوهشیپشتیبانی پژوهشیمربوط به مربوط به های های آسیبآسیب  

o المللی،عدم دسترسی به مراجع و منابع معتبر داده و اطالعات تخصصی پژوهشی داخلی و بین 

o ن،ای و ارتباطی کافی و مناسب برای اعضای هیأت علمی و دانشجویافقدان امکانات رایانه 

o های تخصصی،د نشریهضعف نظارت دانشکده بر عملکر 

o وری اعتبارات ویژه پژوهشی )گرنت(،فقدان مدیریت کارآمد جذب و بهره 

o ،عدم انجام سفرهای علمی داخلی و خارجی الزم دانشجویان و اعضای هیأت علمی 

o های اجرایی الزم برای مدیریت امور پژوهشی دانشکده،فقدان نظام 

o ر مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری.علمی دانشجویی د ضعف استفاده از ظرفیت انجمن 

  

  پژوهشیپژوهشیمربوط به عملکرد مربوط به عملکرد های های آسیبآسیب  

o های پژوهشی مؤثر بین دانشگاهی، فقدان همکاری 

o ای،های پژوهشی مؤثر بین دانشکدهفقدان همکاری 

o های علمی و آموزشی، های پژوهشی مؤثر بین گروهفقدان همکاری 

o رایی،های اجهای پژوهشی مؤثر با دستگاهفقدان همکاری 

o تخصصی مجهز کافی و کارآمد،های( )کارگاههای فقدان آزمایشگاه 

o دانشگاهی،های پژوهشی برونبودن سرانه طرحپایین 

o دانشگاهی،های پژوهشی درونبودن سرانه طرحپایین 
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o های علمی و تخصصی،ها و کارگاهها، نشستبودن سرانه همایشپایین 

o های التین،و منتشرشده و فقدان چاپ و انتشار کتاب های فارسی چاپبودن سرانه کتابپایین 

o بهبودن سرانه مقالهپایین( ویژه التین، های علمی و پژوهشی چاپ و منتشرشدهISI  وISC،) 

o بودن سرانه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری،پایین 

o ی.بودن سرانه اعتبار ویژه پژوهشی )گرنت( اعضای هیأت علمپایین 

 
  توسعه حوزه پژوهش و فناوریتوسعه حوزه پژوهش و فناوریکالن )کیفی( کالن )کیفی(   اهدافاهداف--22--22

 محور و کاربردیگسترش رویکرد پژوهشی جامعه، 

 ای،های پژوهشی ترکیبی و بین رشتهگسترش همکاری 

 ها و اعضای هیأت علمی،گسترش جهتگیری پژوهشی تخصصی دانشکده، گروه 

 (ینش، روشهای جغرافیایی )دانش، بسازی و استاندارسازی پژوهشبومی، 

 ت علمیای اعضای هیأتوانمندسازی و ارتقاء ظرفیت پژوهشی برنامه، 

  پژوهشی تخصصیپشتیبان افزایش امکانات، 

 ویژه پژوهشی )گرنت(. وری مصرف اعتبارجذب هدفمند و ارتقاء بهره 

 
  های توسعه حوزه پژوهش و فناوریهای توسعه حوزه پژوهش و فناوریسیاستسیاست--33--22

  ربردیربردیمحور و کامحور و کاگسترش رویکرد پژوهشی جامعهگسترش رویکرد پژوهشی جامعههای های سیاستسیاست  

o کاربردی،ها و محورهای پژوهش مورد نیاز جامعه و هبندی حوزتعیین و اولویت 

o محور و کاربردیهای دانشجویی کارشناسی ارشد جامعهنامه اجرایی پژوهشتدوین آیین، 

o محور و کاربردیهای دانشجویی دکتری جامعهنامه اجرایی پژوهشتدوین آیین، 

o های اجراییدستگاه نامه همکاری پژوهشی باعقد تفاهم، 

o دانشگاهینهای بروتشویق اعضای هیأت علمی به انجام پژوهش،  

o های درون دانشگاهیانجام پژوهش تشویق اعضای هیأت علمی به، 

o اییهای اجرها بر اساس نیاز دستگاهها و رسالهنامهتشویق دانشجویان به انتخاب موضوع پایان،  

o دانشگاهینرودهای تحلیل فضایی مخاطرات در انجام پژوهشقطب علمی  استفاده بهینه از منابع، 

o های علمیقطبتعداد  افزایش، 

o بنیان و واحدهای فناورانههای دانشایجاد مرکز پژوهشی، شرکت 

o های علمی و پژوهشینشریهتعداد  افزایش، 

o های علمیهای مبتنی بر محورهای پژوهش قطبحمایت از پژوهش، 

o دانشگاهی،های پژوهشی برونر هفته پژوهش بر اساس انجام طرحتقدیر از پژوهشگر برتر د 

o ویژه التین(،)به تشویق اعضای هیات علمی به تالیف کتب علمی و تخصصی 

o ها در دانشگاهحمایت از اعضای هیأت علمی به چاپ و انتشار کتب آن، 

o  سمت»تشویق اعضای هیأت علمی به تألیف و چاپ و انتشار کتاب با همکاری»، 
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o و انتشار متون تخصصی، فاده از امکان قطب علمی در جهت تألیفاست  

o های مورد نیاز تخصصی،تشویق اساتید و دانشجویان برای انجام پژوهش 

o های تشویقی در جهت افزایش کیفیت کتب و مقاالتاتخاذ سیاست، 

o المللیهای دانشکده متناسب با استانداردهای بینکیفی نشریه ارتقاء، 

o  های دانشجویی.ها و رسالهنامهانکل پای مجموعه خالصهچاپ و انتشار 

 
  ایایهای پژوهشی ترکیبی و بین رشتههای پژوهشی ترکیبی و بین رشتههای گسترش همکاریهای گسترش همکاریسیاستسیاست  

o ایتعیین و تعریف محورها و موضوعات پژوهشی ترکیبی و بین رشته، 

o های علمی با مؤسسات و مراکز پژوهشی مرتبط خارج کشورو مبادله همکاری،  

o ای علمی با مؤسسات و مراکز پژوهشی مرتبط داخل کشورهو مبادله همکاری،  

o های دانشگاه خوارزمیهمکاری پژوهشی با سایر دانشکده، 

o دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمیآموزشی های پژوهشی گروه همکاری، 

o های دانشجویی. افزایش میزان استفاده از ظرفیت 

 
  پژوهشی پژوهشی تخصصی تخصصی   بندیبندیاولویتاولویت  هایهایسیاستسیاست  

 های پژوهشی دانشکدهها و اولویتعیین و تعریف جهتگیریت، 

 هاهای پژوهشی گروهها و اولویتتعیین و تعریف جهتگیری، 

 های پژوهشی اعضای هیأت علمیها و اولویتتعیین و تعریف جهتگیری. 

 
  سازی و استاندارسازی پژوهشی سازی و استاندارسازی پژوهشی های بومیهای بومیسیاستسیاست  

o های دانش جغرافیایی بومیتعیین و تعریف حوزه، 

o تعیین منابع حوزهای دانش جغرافیایی بومی، 

o های دانش جغرافیایی بومیتعیین ظرفیت، 

o انجام مطالعات محلی تولید و تمکیل دانش جغرافیایی بومی، 

o سازی نظری و کاربردی دانش جغرافیایی بومیمدل، 

o  جغرافیایی بومی هایروشی پژوهشتدوین استانداردهای. 

 
  اء ظرفیت پژوهشی اعضای هیئت علمیاء ظرفیت پژوهشی اعضای هیئت علمیهای توانمندسازی و ارتقهای توانمندسازی و ارتقسیاستسیاست  

o تخصصیعلمی و های آموزشی آشنایی با مراجع برگزاری دوره،  

o تخصصیو  علمی های آموزشی آشنایی با منابعبرگزاری دوره،  

o زبان و ترجمه متون و تخصصی، های آموزشیبرگزاری دوره 

o ژوهشی،ها و ابزارهای پها، تکنیکروشهای آموزشی آشنایی با برگزاری دوره  

o ها و فرایندهای مدیریت پژوهشی،اصول، روش های آموزشی آشنایی بابرگزاری دوره 
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o های متقاضی و کارفرمای پژوهشی،دستگاه های آموزشی آشنایی بابرگزاری دوره 

o و ملی، المللیهای بینافزایش برگزاری کنفرانس 

o های تخصصیافزایش برگزاری کارگاه. 

 
  نات پژوهشی تخصصینات پژوهشی تخصصیهای افزایش امکاهای افزایش امکاسیاستسیاست  

o های اجرایی پژوهشی،ها و چهارچوبنامهها یا تدوین آیینطراحی نظام 

o  عتبرمافزایش سهم اعتبار ویژه پژوهشی )گرنت( اعضای هیأت علمی بر اساس انتشار مقاالت، 

o افزایش سهم پاداش مقاالت با کیفیت باالتر، 

o داخلی و خارجی المللیهای بینحمایت از مقاالت ارائه شده در کنفرانس، 

o های مطالعاتی اعضای هیأت علمیتشویق و حمایت از فرصت، 

o های مطالعاتی دانشجویان دکتریتشویق و حمایت از فرصت، 

o های معتبرحمایت از سهولت تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی )گرنت( برای شرکت در همایش،  

o های فرصت مطالعاتیتسریع در امور اداری و اجرایی درخواست، 

o ارگیری حداقل یک کارشناس خبره در حوزه معاونت پژوهشی دانشکدهبک، 

o های دانشکدهبرگزاری کنفرانس ایجاد و تجهیز سالن، 

o ها برای استفاده اعضای هیأت علمی و دانشجویانافزایش تعداد رایانه، 

o  و تجهیز کتابخانه متمرکز دانشکده،ایجاد 

o المللیهای علمی بینایجاد امکان دسترسی آسان و رایگان به پایگاه،  

o ایهای آموزشی چندرسانهتهیه بسته، 

o تخصصی فارسی هایباافزایش تعداد کت، 

o  تخصصی التین هایابکتچاپ و انتشار، 

o های علمی و پژوهشیافزایش تعداد نشریه،  

o  پژوهشی و ارتقاء تجهیزات تحصصیافزایش، 

o افزایش فضاهای پژوهشی، 

o افزایش تعداد سفرهای علمی داخلی. 

 

  های توسعه آموزش و تحصیالت تکمیلیهای توسعه آموزش و تحصیالت تکمیلیها، اهداف و سیاستها، اهداف و سیاستآسیبآسیب--33
 تکمیلی تحصیالت و آموزش های توسعهآسیب-3-1

 های گذشته؛گرایی در پذیرش دانشجو طی سالکمی 

 کم توجهی به کیفیت آموزش به ویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی؛ 

  های تحصیلی در دانشکده؛گرایش-رشتهتخصص در ایجاد پراکندگی و عدم تمرکز و 

 ها؛شتهری از توجهی نسبت به بازار کار و نیازهای جامعه در اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در برخبی 

 نامه و رساله؛نظمی، عدم نظارت و کنترل صحیح بر دانشجویان تحصیالت تکمیلی و فرآیند انجام پایانبی 
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  های ناشی از آن؛ویژه از بیرون دانشگاه و آسیبحجم زیاد حق التدریس به 

 ؛ها و اعالم نمره، به ویژه از سوی استادان مدعوها، آزموننظمی در برگزاری کالسبی 

 ه.نبودن ارتباط و پیوند میان آموزش تحصیالت تکمیلی با حوزه مدیریت پژوهشی دانشکد 

 
 تکمیلی تحصیالت و آموزش توسعه اهداف-3-2

 ناهداف کال-الف

از طریق  یایی،های اجرایی در زمینه علوم جغرافپاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی جامعه و دستگاه-1

 آموزش و تربیت نیروهای متخصص و پژوهشگر؛

 های جغرافیایی کشور.دستیابی به جایگاه و رتبهء شاخص آموزشی در بین دانشکده-2

 ب( اهداف عملیاتی
 آموزشی؛ قرراتآموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده منطبق بر قوانین و م ایجاد نظم و انضباط در امور-1

 های کیفی آموزش؛ارتقاء شاخص-2

 اصالح و استانداردسازی شاخص های کمّی آموزشی؛-3

 ایجاد و ارتقاء سطح رضایت دانشجویان، اعضاء هیات علمی و کارکنان آموزش.-4

 

 

 
 تکمیلی تحصیالت و آموزش توسعهی و راهکارها هاسیاست-3-3

 ایجاد نظم و انضباط و بهبود فرآیندهای آموزشی و پژوهشی در مقاطع تحصیالت تکمیلی 

o :راهکارها 

 اصالح و طراحی مجدد فرم ها و فرآیندهای آموزشی و تحصیالت تکمیلی-1

 ها. ها و رسالهمندکردن امور مربوط به پایان نامهدهی و نظامسامان-2

 
 وانشجو متناسب با مقطع تحصیلی با هدف تسهیل تعامل میان اعضای هیأت علمی صالح نسبت استاد به دا 

 دانشجویان.

o :راهکارها 

 اذبرفیت کاختصاص ظرفیت پذیرش دانشجو به رشته های دارای اولویت نیاز جامعه و عدم ایجاد ظ-1

 دهکدر برخی گروههای آموزشی دانش جذب هیات علمی با هدف ترمیم نسبت استاد به دانشجو-2

 انشجوتانداردهای نسبت استاد به دپذیرش دانشجو متناسب با تعداد هیات علمی و رعایت اس-3

 
 ا و هارشد و دکتری به منظور ارتقای دانش و مهارت برنامه درسی کارشناسی، کارشناسی بازنگری  رسی وبر

 های تخصصی دانشجویان.توانائی

o :راهکارها 

 اولویتو معرفی رشته های دارای  ها در خصوص انتخابتعامل با دانشکده-1
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 ین منظوراهایی برای گرفتن مشوق ها  و برنامه ها و درنظرهای آموزشی  به بازنگری رشتهالزام گروه-2

 
 افزایش درصد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به کل دانشجویان 

o :راهکارها 

 ار کارمختلف متناسب با نیاز باز ساماندهی پذیرش دانشجو در مقاطع-1

 های ارشد و دکتریایها و میان رشتهجایگزینی تدریجی ظرفیت کارشناسی با گرایش-2

 در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تالش برای پذیرش دانشجویان خارجی-3

 
 رافزایش مستمر درصد قبولی دانشجویان در مقاطع تحصیلی باالت 

o :راهکارها 

 تعیین استادان مشاور دانشجویی-1

 مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تقدیر از رتبه های برتر در تشویق و-2

 
 افزایش سرانه فضای آموزشی 

o :راهکارها 

 در حال حاضر بهره برداری نمی شودتجهیز فضاهای موجود که -1

 های جدیدهای آموزشی در مکاناستقرار کالس-2

 از فضاهای موجود در سطح دانشگاه استفاده بهینه-3

 دانشکده علوم جغرافیایی در تهراناختمان پیگیری احداث س-4

 
 های آموزشی و مؤسسات تحقیقاتیپذیرش دانشجویان پسادکتری در گروه 

o :راهکارها 

 مامتعضو هیأت علمی استاد  با حداقل یکهای آموزشی های پسادکتری توسط گروهطراحی دوره-1

  هادهانز سوی دوره پسادکتری االی های آموزشی برای تأمین منابع متشویق و پشتیبانی از گروه-2

 
 های آموزشیجذب دانشجویان استعداد درخشان در کلیه گروه 

o :راهکارها 

 هها برای ادامه تحصیل در دانشگاشناسایی و تشویق دانشجویان برتر سایر دانشگاه-1

 دانشگاه برتر کشور 10میان تداوم سیاست جذب دانشجویان استعداد برتر از -2

 
 ترم 8و  4، 7سی ارشد و د کتری به صیل دانشجویان کارشناسی، کارشناکاهش طول مدت تح 

o :راهکارها 

 تدوین سازوکارهایی برای کاهش طول مدت تحصیل.-1
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 حصیلکردن طول مدت تبا هدف کوتاهبازطراحی و اصالح فرآیند تدوین و تصویب پرپوزال -2

 طول مدت تحصیلاهنما با هدف کاهش ها و استادان رنظارت مستمر مدیران گروه-3

 نشجویادف کاهش طول مدت تحصیل دانهای استادان راهنما با هفزایش اختیارات و مسئولیت-4

 
 افزایش نسبت اعضای هیات علمی استاد و دانشیار به کل اعضای هیات علمی 

o :راهکارها 

 آیین نامه و ضوابط ارتقاء مرتبه برگزاری کارگاههای آموزشی آشنایی با-1

 یات علمی برای ارتقاء مرتبهضای هتشویق اع-2

 ت علمی با مرتبه دانشیار به باالجذب هیا-2

 
 ز فناوری های اطالعات و ارتباطاتها و دروس مجازی با استفاده اایجاد دوره 

o :راهکارها 

 ها و دروس مجازیدورهتأمین امکانات و تجهیزات به منظور طراحی  -1

 ها و دروس مجازیدوره تشویق اعضای هیأت علمی دانشگاه برای طراحی -2

 ها و دروس مجازیجذب مشارکت بخش خصوصی برای طراحی و حمایت اجرایی از دوره -3

 

 
 اسی فرهنگی و سیها هماهنگ با نیازهای اقتصادی، اجتماعی، ایرشتهویژه میانهای جدید بهاندازی رشتهراه 

o :راهکارها 

 ای مورد نیاز جامعههای میان رشتهشناسایی رشته .1

یی شکده و دانشگاه جهت شناساایجاد ارتباط و پیوند مکمل با معاونت پژوهشی دان .2

 ژوهشی کاربردی و مورد نیاز جامعهپ -های آموزشیحوزه

 شورکاربرد ملی و حل مسائل ک ها باایهای آموزشی به ایجاد میان رشتهتشویق گروه .3

 
 عالی داخل و خارج از کشورآموزش  ها و مؤسساتهای مشترک با دانشگاهاندازی دورهراه 

o :راهکارها 

 های آموزشیهای مشترک از سوی گروهسنجی دورهنیازسنجی و امکان -1

 آنهاهای مشترک و پشتیبانی از های آموزشی برای ایجاد دورهتشویق گروه -2 

 
 وزشی آزاد، کوتاه مدت و میان مدتهای آمراه اندازی دوره 

o :راهکارها 

 ای و تخصصی مرتبط و مورد نیاز جامعهی حرفههای آموزششناسایی دوره .1
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یی ایجاد ارتباط و پیوند مکمل با معاونت پژوهشی دانشکده و دانشگاه جهت شناسا .2

 نیاز جامعهپژوهشی کاربردی و مورد  -های آموزشیحوزه

 شورکبا کاربرد ملی و حل مسائل های آموزشی های آموزشی به ایجاد دورهتشویق گروه .3

 
 های آموزشیهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی از طریق برگزاری کارگاهارتقاء مهارت 

o :راهکارها 

 های آموزشی برای اعضای هیأت علمینیازسنجی دوره .1

 هاهای توسعه مهارتتشویق اعضای هیأت علمی برای برگزاری و شرکت در برنامه .2

 ریسهای تحقیق و تدهای روشی شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاهفراهم آوردن زمینه .3

 راییاج-با نیاز سازمانها و نهادهای علمیبرگزاری مشترک کارگاههای مختلف متناسب  .4


