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 زیستیدانشکده علوم درباره 

 سپس و یشمس1298 سال  در یمرکز نیدارالمعلم سیتأس بدو از( یعیطب علوم) یشناس ستیز یآموزش گروه

 و ممتاز ه هایکرد لیتحص تیترب در 1353 سال در معلم تیترب دانشگاه تینها در و 1313 سال در یعال یدانشسرا

-1368 یها سال در دانشجو جذب به اقدام گروه نیا.است نموده فایا ییبسزا نقش بوم و مرز نیا ستهیشا رانیدب

 یتخصص یدکتر دردوره دانشجو جذب به اقدام 1372-1373 یها سال رد سپس و ارشد یکارشناس دوره در1367

 استیر همت به دانشگاه امناء ئتیه در سپس و  دانشگاه یشورا در 27/7/1389 خیدرتار یستیز علوم دانشکده. نمود

 علوم ندگارما چهره و گروه وقت تیریمد انیعر شهربانو دکتر خانم سرکار مستمر یها یریگیپ با و دانشگاه وقت محترم

 .دیگرد سیتأس یعلم تیهئ محترم یاعضا تالش و یستیز

 

 چشم انداز دانشکده علوم زیستی در یک دوره ده ساله

 سه در یقاتیتحق و یآموزش مراکز و ها دانشگاه در کار جهت کارآمد یروهاین تیترب یدرراستا یستیز علوم شکدهدان

 شیگرا افزودن و موجود یها رشته توسعه. ردیپذ یم دانشجو یتخصص یدکتر و ارشد یکارشناس ،یکارشناس مقطع

 راه ،یشناخت یمهندس پژوهشکده بافت، یمهندس رشد مرکز ،یدفاع یستیز علوم پژوهشکده جادیا با همراه دیجد یها

، همچنین ایجاد گروه های جدید نظیر گروه «یمولکول یولوژیزینوروف و یعصب نیتکو» باعنوان یعلم قطب یانداز

 نیب  رویپ ،(ونسکوی)ملل درسازمان یستیز علوم یکرس سیتأس زین و ژنتیک -زشی محیط زیست و میکروبیولوژیآمو

 .بود خواهد یستیز علوم دانشکده ده ساله یها برنامه از یخوارزم دانشگاه شدن یالملل

 

 هرباریوم:

 ندکسیدرا و است یاهیگ نمونه 65000 دحدو یدارا ومیهربار نیا. دارد قدمت 1340 سال از یخوارزم دانشگاه ومیهربار

 .است شده  یالملل نیب ثبت جهان یها ومیهربار

 باغ گیاه شناسی:

 و درختان یدارا و بوده هکتار کی حدود در و  است شده سیتأس 1390 سال از یخوارزم دانشگاه یشناس اهیگ باغ

 .است مناسب عموم دیبازد و انیدانشجو آموزش یبرا که است یمتنوع و متعدد یها درختچه

 

 







 تحقیقاتی محیط زیست: آزمایشگاه

  جهت مربع متر 200 مساحت به گلخانه نیا. است یستیز علوم دانشکده مراکز گرید از ستیز طیمح یقاتیتحق گلخانه

 .است شده گرفته نظر در یاهیگ مختلف یها گونه بر یطیمح ستیز قاتیتحق انجام

 موزه تاریخ طبیعی:

 یجا خود در را داران مهره و مهرگان یب انواع از رینظ وکم  گرانبها یا مجموعه یستیز علوم انشکدهد یجانورشناس وزهم

 یونگهدار ثبت ،ییایمیش یها محلول در تیتثب ،یدرمیتاکس ینگهدار یها روش از استفاده با موزه نیا. است داده

 کیتاکسونوم  مطالعات لحاظ از ارزش با  عهمجمو داشتن با و  دهیبرپاگرد یساز اسکلت و نیرز در ینگهدار حشرات،

 مطالب نمودن ملموس و آموزش سطح بردن باال جهت ، آنها  فیوتوص  اطالعـات به  یدسترس  امکان و رانیا فون

 حفظ روش و رانیا یها گونه یستیز و یختیر فیتوص ،یبند رده خصوص در یعلم اطالعات و یجانورشناس  یتئور

 .است انیدانشجو اریاخت در موزه

 ی:شگاهیآزما واناتیح روپرورشیومرکزتکث انیآبز یقاتیتحق برکه

 به شروع 1386 سال از که یستیز علوم دانشکده یشگاهیآزما واناتیح روپرورشیومرکزتکث انیآبز یقاتیتحق برکه

.است افتهی دست یریچشمگ یها تیموفق به ریز یها نهیزم در است کارکرده

 :است افتهی دست یریچشمگ یها  تیموفق

 مراکز ریسا و یستیز علوم دانشکده یها شگاهیآزما ازین با متناسب مختلف یشگاهیآزما واناتیح پرورش و ینگهدار -

.یقاتیتحق

 .نیپروتئ و ژن انیب نییتع  یها شیآزما انجام-

 از مو کولیفول و وارتون ژله استخوان، مغز ،یچرب بافت ک،یوتیآمن عیما یادیبن یها سلول از یعیوس فیط اخذ -

.واناتیح

.انیدانشجو استفاده منظور به مرکز در پرکاربرد یسلول یها رده بانک هیته -

کوسل،یور ،یکتومیستریوهیآوار) یشگاهیآزما واناتیح در یجراح انواع انجام -

 ....(و یتومور بافت وندیپ ، تونئالیالواژپر ، یوازکتوم 

 ، کیستیک یپل تخمدان سندرم جمله از یشگاهیآزما واناتیح مختلف یاه هیسو در یتجرب یها مدل انواع جادیا -

 .... و سیاسکلروز پلیمولت ، کوسلیور







 ،یماه  ،ییصحرا موش ، و  نژاد یشگاهیآزما کوچک یها موش از یادیز اریبس  تعداد ریتکث -

 .قورباغه و الکپشت

مولکولی در آزمایشگاه  -با عنوان مرکز تحقیقاتی سلولی 1395سال  افتتاح و راه اندازی شرکت دانش بنیان در مهرماه  -

فیزیولوژی جانوری سابق. این شرکت اولین شرکت دانش بنیانی است که در دانشگاه خوارزمی راه اندازی گردیده است و 

 فی دارد. هدف آن تولید سلول های بنیادی غضروفی است که کاربرد فراوانی در ترمیم و درمان بیماری های غضرو

مرکز رشد واحدهای "با عنوان  1394افتتاح مرکز رشد دانشگاه خوارزمی در دانشکده علوم زیستی در اسفندماه سال   -

 "فناوری

 کتابخانه تخصصی:

 انیپا مخزن و یعلم مجالت نیهمچن وعمرج کتاب جلد 50 و نیالت کتاب جلد 300 ،یفارس کتاب جلد1300 یدارا

 .باشد یم انیدانشجو یبردار بهره یبرا لیالتحص فارغ انیدانشجو یها رساله و ها نامه

 انجمن ها:

ی و علوم جانوریاهیگ علوم ،یمولکول و یسلول علوم ست،یز طیمح ییدانشجو یعلم  یها انجمن  

 نشریات:

 (Isc)فهرست شده دری ستیز علوم در نینو یها افتهی یپژوهش - یعلم مجله چاپ و انتشار  -

 «خوارزمی شیرو» عنوان با  دانشجویی یتخصص -یلمع فصلنامه چاپ -

 «ATP» عنوان با یستیز علوم دانشکده دانشجویی یتخصص ماهنامه چاپ  -

 کنگره ها:

  1376 سال در رانیا یجانورشناس کنگره نیاول یبرگزار  -

 1393 درسال یشناس ستیز یالملل نیب کنگره نیششم و یمل کنگره نیهجدهم یبرگزار  -

 1397در سال  لی جنبه های نوین زیست شناسی کاربردیهمایش بین المل -

 کارگاه ها:

 :یها کارگاه یبرگزار در توانمند

 یدرمیتاکس کارگاه  -

 یمولکول یها کیتکن کارگاه -







   بافت و سلول کشت کارگاه -

 های روش تحقیق کارگاه -

 کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی -

 کارگاه سیستماتیک مولکولی -

 دانشگاه خوارزمی کالسیک و ملکولی نوین، زیست شناسی یمدرسه تابستان دومین -

 :1395تعداد کتاب ها و مقاالت چاپ شده تا سال 

         یخارج و یداخل یها کنفرانس در شده ارائه مقاله نسخه 930 مقاله نسخه 1520 کتاب، نسخه 30

 جوایز و نشان ها:

 1383 سال در «داران مهرهی ا سهیمقا یشناس کالبد» عنوان با رانیا یاسالم یجمهور سال کتاب  -

         1388 سال در «یمولکول و یسلول یشناس ستیز» عنوان با رانیا یاسالم یجمهور سال کتاب  -

      1391 سال در یجانور یها سلول کشت عنوان با ییدانشجو سال کتاب  -

 1392 سال در گیاهی کیستماتیس عنوان با ییدانشجو سال کتاب  -

 ی:برنامه های آت

 طعامق  در و بیوسیستماتیک جانوری ستیز طیمحعلوم  ،کیزیوفیب  ،یوتکنولوژیب یها رشته یانداز راه  -

 ارشد یکارشناس

 یکارشناس مقطع در یولوژیکروبیم رشته یانداز راه  -

 مولکولی -راه اندازی رشته های دکتری مهندسی بافت و جنین، رشته علوم اعصاب و علوم سلولی -

 یمولکول یولوژیزینوروف و یعصب نیتکو یشناس ستیز قطب سیتأس  -

 یعیطب باتیترک و یادیبن  یها سلول یپژوهش مرکز سیتأس -

 DNA یتوال نییتع مرکز سیتأس -

 یفناور -یعلم معاون نظر ریز جامع، شگاهیآزما مجموعه ریز در رفتار ینولوژینوروآندوکر شگاهیآزما ثبت  -

 یجمهور استیر

 یشناس اهیگ باغ و یعیطب خیتار هموز وم،یهربار توسعه و سترشگ  -

 یلیتکم التیتحص مقاطع در یخارج انیدانشجو جذب -







 1397تکوینی ایران در سال  -تکوینی زیر نظر انجمن سلولی -برگزاری کنگره سلولی -

 "Acta Biologica Iranica"تأسیس مجله علمی زیست شناسی تحت عنوان  -

چهره های شاخص:

و استاد و پژوهشگر نمونه وزارت  رانیا یعلم ماندگار چهره ،اسالم جهان تربر دانشمند ان،یعر شهربانو دکتر -

 علوم، تحقیقات و فناوری

 نرایا یعلم ماندگار چهره مجد، احمد دکتر -

 اسالم جهان برتر دانشمند ور،یپر کاظم دکتر -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 گیری راهبردی:جهت

 

 


 

 بهبود کیفیت آموزشی و تحصیالت تکمیلی









اصالح نسبت استاد به دانشجو متناسب با مقطع تحصیلی به منظور تسهیل تعامل هبردی اول: هدف را

 میان اعضای هیأت علمی و دانشجویان.

کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری سه مقطع هدف به سال تحصیلی  

97-96  17/1   -  7/1  -  2/1  

98-97  18/1   -  6/1  -  3/1  

99-98 21/1   -  6/1  -  3/1  

1400-99 12/1   -  6/1  -  3/1  

  



 :راهکارها
 .96 -1400های تحصیلی  برای سالاولویت پذیرش دانشجو در رشته های دارای اولویت نیاز جامعه  -1

 

هدف راهبردی دوم: بررسی و بازنگری برنامه درسی کارشناسی،کارشناسی  ارشد و دکتری به منظور 

 های تخصصی و عمومی.نائیارتقای دانش و مهارت ها و توا

*میزان بازنگری هدف به سال تحصیلی  

درصد کل سرفصل ها و یا  بازبینی آنها 20بازنگری   97-96  

درصد سرفصل ها و یا  بازبینی آنها 40بازنگری  98-97  

درصد کل سرفصل ها و یا  بازبینی آنها 15بازنگری  99-98  

یا  بازبینی آنها درصد کل سرفصل ها و 15بازنگری  1400-99  

  

 
 به بعد بازنگری 1389از سال  در سطح وزارت زیستیبا توجه به اینکه دروس رشته های مختلف علوم 

 شده است، تعجیل در بازنگری ضرورت نداشته، اما متناسب با تحوالت در سطح رشته های موجود  

 ت خواهد گرفت.ر مداوم بازنگری صورویژه تاسیس رشته های میان رشته ای به طوبو 



 :راهکارها    
 .اولویتدارای در خصوص انتخاب و معرفی رشته های  دانشکدهتعامل با  -

 هایی برای این منظور.ها  و درنظر گرفتن مشوقهای آموزشی  به بازنگری رشتهالزام گروه -




 

 







 




با نیازهای اقتصادی،  ها هماهنگهای جدید به ویژه میان رشته ایراه اندازی رشتههدف راهبردی سوم: 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور.

 
 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی هدف به سال تحصیلی

97-96  1  - 

98-97   11 

99-98  1 

1400-99 11 

   

 
 رشته های پیشنهادی در مقطع کارشناسی ارشد:

، زیست شناسی بافت و جنین و بیوسیتماتیک جانوری، گیاهان دارویی، زیک، بیوتکنولوژی، میکروبیولوژیبیوفی

 کاربردی، بیوسیستماتیک جانوری، بیولوژی تولید مثل، علوم شناختی، بیولوژی آبزیان

 رشته های پیشنهادی در مقطع دکتری: 

و  میکروبیولوژی ،، علوم محیط زیست، علوم اعصاببیوسیستماتیک جانوری ،بیوشیمی، سلولی و مولکولی، ژنتیک

 ری مهندسی بافت و جنیندکت

 :راهکارها

 .ایهای میان رشتهشناسایی رشته -1

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

 

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

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی هدف به سال تحصیلی

درصد 73  97-96 درصد 18  درصد 10   

درصد 38  98-97 درصد 36  10 درصد 

درصد 58 99-98 درصد 36  درصد 45   

درصد 57 1400-99 درصد 36  درصد 63   

    

 







 

 :راهکارها

 .و تجهیزات و آمادگی دانشکده ساماندهی پذیرش دانشجو متناسب با نیاز بازار کار -1

 .جامعهبر اساس نیاز ارشد و دکتری  مقطع کارشناسی های دارای اولویت ر رشتهپذیرش دانشجو د -2

 های ارشد و دکتری.ایها و میان رشتهجایگزینی تدریجی ظرفیت کارشناسی با گرایش -3

 تالش برای پذیرش دانشجویان خارجی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری.  -4

 افزایش سرانه فضای آموزشی.هدف راهبردی پنجم: 

 متراژ هدف به سال تحصیلی

متر 10  97-96  

متر 12  98-97  

متر 18 99-98  

متر 20                                                              1400-99  

  

 

:راهکارها 

 .که در حال حاضر بهره برداری نمی شود فضاهای موجودتجهیز   -

 .های جدیدهای آموزشی در مکاناستقرار کالس -

 استفاده بهینه از فضاهای موجود در سطح دانشگاه. -

 .کرجدر  زیستیپیگیری احداث ساختمان دانشکده علوم   -

 

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

 هیأت علمی.

 استاد دانشیار استادیار مربی هدف به سال تحصیلی

درصد 11  97-96 درصد 63  درصد 22  درصد 13   

درصد 7  98-97 41 درصد درصد 20  درصد 11   

درصد 7 99-98 36 درصد درصد 19  درصد 13   

درصد 7 1400-99 33 درصد درصد 19  درصد 13   

     

 







 

 :راهکارها

 تشویق اعضای هیأت علمی برای ارتقای مرتبه.  -1

 .جذب هیأت علمی با مرتبه علمی دانشیار به باال-2

 

.های آموزشی و مؤسسات تحقیقاتیپذیرش دانشجویان پسا دکتری در گروهراهبردی هفتم: هدف   

 
 درصد به کل دانشجویان دکتری هدف به سال تحصیلی

درصد 4  97-96  

درصد 6  98-97  

درصد 8 99-98  

درصد 10 1400-99  

  

 

 راهکارها:

 با حداقل دو عضو هیأت علمی استاد تمام. های آموزشی توانمند های پسادکتری توسط گروهطراحی دوره-1

و سازمان های ا از سوی نهادههای آموزشی برای تأمین منابع مالی دوره پسا دکتری تشویق و پشتیبانی از گروه -2

  مختلف و مرتبط



ها)کارشناسی و کارشناسی ارشد( ودروس مجازی) به جز دروس افزایش دورههدف راهبردی هشتم: 

 فاده از فناوری های اطالعات و ارتباطات.ها( با استدوره

 تعداد درس تعداد دورههدف به سال تحصیلی

97-96  1 - 

98-97  2 - 

99-98 1 1 

1400-99 1 1 

   

 
 

 

 







 

 



ها و مؤسسات آموزش عالی داخل و خارج های مشترک با دانشگاهراه اندازی دورههدف راهبردی نهم: 

 از کشور.

 

 تعداد درس تعداد دورههدف به سال تحصیلی

97-96  2 4 

98-97  3 4 

99-98 2 4 

1400-99 2 4 

   

 

 :راهکارها

 های آموزشی.های مشترک از سوی گروهنیاز سنجی و امکان سنجی دوره -1

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

 

های خ قبولی دانش آموختگان در مقاطع تحصیلی باالتر در دانشگاهافزایش مستمر نرهدف راهبردی دهم: 

 دولتی

)درصد(نرخ قبولی هدف به سال تحصیلی 

97-96  10  

98-97  15  

99-98 20  

1400-99 30  

   

 

 راهکارها:

 در مقاطع باالتر. برتر برای قدردانی از پذیرفته شدگان انشکدهآموختگان دبرگزاری جشن دانش -1

 مقاطع باالتر.برای قبولی در شدگان پذیرفته قتشوی -2

 شدگان در مقاطع باالتر.های آموزشی براساس تعداد پذیرفتهبندی گروهرتبه -3

 







 

 

های آموزشی.جذب دانشجویان استعداد درخشان در کلیه گروههدف راهبردی یازدهم :  

 

 کارشناسی ارشد کارشناسی هدف به سال تحصیلی

درصد 3   97-96 درصد 4  

درصد 3   98-97 درصد 4  

درصد 3  99-98 درصد 4  

درصد 3  1400-99 درصد 4  

   

 

 :راهکارها    

 ها برای ادامه تحصیل در دانشگاه.شناسایی و تشویق دانشجویان برتر سایر دانشگاه -1

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



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

های آموزشی.کارگاه  

 میزان پوشش هیأت علمی ساعت هدف به سال تحصیلی

درصد 40 30  97-96  

درصد 45 35  98-97  

 درصد   60 40 99-98

 درصد  70 40 1400-99

   

 

 :راهکارها

 اعضای هیأت علمی . های آموزشی براینیاز سنجی دوره  -1

 ها.های توسعه مهارتتشویق اعضای هیأت علمی برای برگزاری و شرکت در برنامه -2

 های روشهای تحقیق و تدریس.الزام اعضای هیأت علمی جدید به شرکت در کارگاه -3

 اجرایی. –برگزاری مشترک کارگاههای مختلف متناسب با نیاز سازمانها و نهاد های علمی  -4

 







          کاهش طول مدت تحصیل دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و: یزدهمسهدف راهبردی 

ترم. 8و  4، 7 ترتیب کتری بهد  

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی هدف به سال تحصیلی

درصد 2  97-96 درصد 10  درصد 10   

درصد 2  98-97 درصد 10  درصد 10   

درصد 2 99-98 درصد 10  درصد 10   

درصد 2 1400-99 درصد 10  درصد 10   

    

 

 راهکارها:

 تدوین سازوکارهایی برای کاهش طول مدت تحصیل. -1

 .کردن طول مدت تحصیلیند تدوین و تصویب پرپوزال با هدف کوتاهطراحی فرا-2

 ها و استادان راهنما با هدف کاهش طول مدت تحصیل.مدیران گروه مستمرنظارت  -3

 ستادان راهنما با هدف کاهش طول مدت تحصیل دانشجویان.های اافزایش اختیارات و مسئولیت-4

:راهبردهای آموزشی 

زیک، بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی، بافت و جنین، بیوفی ایجاد رشته های جدید در مقطع کارشناسی ارشد: -1

ن، زیست شناسی کاربردی، بیوسیستماتیک جانوری، بیولوژی تولید مثل، بیولوژی آبزیابیوسیتماتیک جانوری

بیوشیمی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوسیستماتیک جانوری،  ایجاد رشته های جدید در مقطع دکتری: -2

 دکتری مهندسی بافت و جنین، علوم محیط زیست، علوم اعصاب، میکروبیولوژی

 بیولوژی تولید مثل،، گیاهان دارویی، علوم شناختی، نانوتکنولوژی ایجاد رشته های جدید میان رشته ای: -3

 دسی بافت. مهن

افزایش تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی به ازای افزایش رشته ها نه ظرفیت پذیرش در رشته های کنونی  -4

 جهت ارتقای سطح کیفی آموزشی. 

 جذب استادان زبده به منظور ارتقای علمی دانشکده.  -5

 تسریع در ارتقای استادان به مرتبۀ دانشیاری و استادی.  -6

نی تحقیقات دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سطح گاههای تحقیقاتی بمنظور بروز رساافزایش و تجهیز آزمایش -7

 بین المللی







توجه به حوزه کارآفرینی در علوم زیستی و برگزاری دوره های کار آفرینی و کاربردی کردن تحقیقات انجام  -8

ازار کار را کسب کرده شده توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی تا پس از فراغت از تحصیل توانایی ورود به ب

 باشند

 توسعه و تکمیل وبسط هرباریوم های دانشکده و تبدیل آن به هرباریوم ملی بمنظور مراودات بین المللی -9

 تاسیس و تجهیز گلخانه تحقیقاتی با شرایط کنترل شده   -10

 حفظ ارتباط دانش آموختگان با دانشگاه -11

 فراهم سازی بستر مناسب بمنظور حضور فعال دانشجویان در المپیادهای علمی بویژه در سطح بین المللی -12

 دانشکدهگسترش و فراهم سازی بستر مناسب برای فعالیت اساتید جوان و ارتقای انگیزه ی آنها جهت پویایی  -13

مکرر علمی از مراکز تحقیقاتی بمنظور مطالعات فیلد و بازدیدهای  دانشکدهتهیه وسایل نقلیه مناسب برای  -14

 کشور

 برگزاری کارگاههای مختلف آموزشی   -15

راه اندازی کارگاههای آشنایی با روشها، نرم افزارها و تکنیک های مولکولی در زیست شناسی جانوری. ایجاد  -16

ه های مختلف کارگاه های ارتقای مهارت های پژوهشی در ایام تابستان و فراهم نمودن امکان آشنایی و کار با دستگا

 در مراکز مختلف پژوهشی

ساختن مستند هایی در زمینه آموزش تکنیک های مختلف مولکولی مورد نیاز در زیست شناسی سلولی  -17

تکوینی و فیزیولوژی جانوری و مستند حیات وحش جانوری و تکنیک های تاکسیدرمی جانوران به کمک 

 ائه فیلم های مربوطهدانشجویان مقاطع مختلف علوم جانوری در دانشگاه و ار

 بخصوص مجالت و کتاب های التین روز و تجهیز آن کتابخانه نیاز مورد مرجع های کتاب خریداری -18

دعوت از استادان مدعو توانمند جهت همکاری آموزشی و پژوهشی در رشته های مختلف در کنار استادان  -19

 توانمند دانشکده

نخبه منطقه ای، ملی و بین المللی برای مقاطع مختلف  شناسایی و جذب دانش آموزان و دانشجویان ممتاز و -20

 ت عالیتحصیال

 دسترسی به اینترنت در کالس های آموزشی خصوصاً در مقطع تحصیالت تکمیلی -21

  ایجاد گروه پژوهشی زیست پاالیی و گیاه پاالیی  -22







 

 

 

 

 جهت گیری راهبردی:





 

 
  

های پژوهشی و فناورانهبهبود کیفیت فعالیت 










 ریال( 000/000/110های پژوهشی )وضع موجود ردی اول: افزایش سرانه هزینههدف راهب

 سرانه هزینه پژوهشی به ازاء هر عضو هیأت علمی هدف به سال تحصیلی

 ریال 000/000/650  97-96
 ریال 000/000/800  98-97

 ریال  000/000/900 99-98
 ریال  000/000/000/1 1400-99

  

 

 :راهکارها   

 کردن بودجه تخصیص یافته.امه ریزی برای هزینهبرن -1

 .کاربردی و ارتباط بیشتر با سازمانها هایبرنامه ریزی برای کسب منابع درآمدی از طریق انجام پژوهش -2

 کردن مأموریت آزمایشگاه مرکزی.اجرایی -3

 های برون دانشگاهی.ریزی برای رشد طرحبرنامه -4

 

 

 هشی خارج از دانشگاه های پژو: افزایش طرحدومهدف راهبردی 

 های خارج از دانشگاه به ازای هر عضو هیأت علمیسرانه طرح هدف به سال تحصیلی

ریال 000/000/90  97-96  

ریال 000/000/200  98-97  

ریال  000/000/220 99-98  

ریال 000/000/250 1400-99  

  



 راهکارها:

قاتی زیست شناسی در حیطه های سلولی، مولکولی، گیاهی، با مؤسسات تحقیبرقراری ارتباط و عقد تفاهم نامه  -1

  سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی و سازمان شیالتمحیط زیست و جانوری و مراکزی مانند 

 تشویق همکاران هیات علمی به منظور انجام قراردادهای پژوهشی از طریق معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه. -2







رساله از اولویت های پژوهشی سازمانها و نهاد های  ارائه پایان نامه و  جهتتشویق دانشجویان و اساتید در  -3

 مختلف.

 همکاری مطالعاتی و پژوهشی قطب علمی با سازمان های مختلف. -4

 .های پژوهشی برون دانشگاهی و تقدیر در مراسم هفته پژوهشانتخاب پژوهشگر برگزیده در زمینه اجرای طرح -5

 

 

 (ریال  000/000/20های پژوهشی داخل دانشگاه )وضع موجود رحهدف راهبردی سوم: افزایش ط

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

ریال 000/000/03  97-96  

ریال 000/000/40  98-97  

ریال 000/000/50 99-98  

ریال 000/000/60 1400-99  

  



:راهکارها

 می به منظور انجام پژوهشهای کاربردی درون دانشگاهی.حمایت از  هیات عل -1

 .مورد نیاز در جهت توسعه دانش بنیانی هاپژوهش برای انجامتشویق اساتید و دانشجویان  -2

 

 

 .سازی اختراعات و نوآوریهدف راهبردی چهارم: افزایش سرانه تجاری

 زای هر عضو هیأت علمیها به اسازی اختراعات و نوآوریسرانه تجاری هدف به سال تحصیلی

ریال  000/000/10  97-96  

ریال  000/000/15  98-97  

ریال 000/000/20 99-98  

ریال 000/000/03 1400-99  

  

  :راهکارها

 تجاری سازی تولیدات و محصوالت زیستی نظیر تولید گیاهان دارویی  -1

 تجاری سازی و استفاده از سلول های بنیادی جهت ساخت اعضاء  -2







 و تولید کیت های هورمونی و آنزیمی به منظور عدم خرید از منابع خارجیتهیه  -3

 تهیه و تولید مقاطع بافتی گیاهی و جانوری در آزمایشگاه و عدم استفاده از هزینه های ارزی -4

انجام و طراحی نمونه های نادر جانوری در موزه علوم جانوری دانشکده علوم زیستی با استفاده از فناوری های  -5

 درمی، آمپایه و تهیه اسکلت جانوریتاکسی

 

 

 هدف راهبردی پنجم: افزایش تعداد اختراعات ثبت شده.
 

 تعداد  هدف به سال تحصیلی

97-96  1

98-97  1 

99-98 2 

1400-99 2 

 

 

 

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

10%) 

یلیهدف به سال تحص  به ازای هر عضو هیأت علمی)چاپ دانشگاه(سرانه چاپ کتاب اعضای هیأت علمی  

97-96  %15  

98-97  %15  

99-98 %20  

1400-99 %20  

  

 

 راهکارها:

 تشویق و حمایت از اعضای هیات علمی به منظور تالیف کتب و انتشار در دانشگاه. -1

 اب ها به جای جزوه در فعالیت های آموزشی.تشویق اساتید و دانشجویان به منظور استفاده از کت -2

 تفاهم با معاونت پؤوهشی دانشگاه به منظور تسریع در انتشار کتاب ها. -3







 (%30هدف راهبردی هفتم: افزایش سرانه چاپ کتاب توسط اعضای هیأت علمی )وضع موجود

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

97-96  30%  

98-97  %35  

99-98 %40 

1400-99 %40  

  

 :راهکارها

 انجام پژوهش های با محوریت مطالعات دانش بنیان با قابلیت انتشار. -1

 حمایت و تشویق اعضای هیات علمی به انتشار کتاب های آموزشی و پژوهشی. -2

 ت انتشار منابع و متون.همکاری با سازمانها و نهاد ها به منظور انجام مطالعات با محوری -3

 متون دانش بنیان و موثر در گسترش دانش.استفاده از توان قطب علمی در جهت تدوین منابع و انتشار  -4

 

 

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

 تعداد نشریات هدف به سال تحصیلی

97-96  2 

98-97  3 

99-98 3 

1400-99 4 

  



 راهکارها:

 به تهیه نشریه های تخصصی علمی پژوهشی یا علمی ترویجیتشویق گروههای دانشکده  -1

 افزایش تعداد قطب علمی به سه قطب به گونه ای که هر قطب علمی حد اقل دارای یک نشریه تخصصی باشد. -2







 .ISI : افزایش تعداد نشریات نمایه شده در نهمهدف راهبردی 

 تعداد نشریات هدف به سال تحصیلی

97-96  1 

98-97  2 

99-98 2 

1400-99 2 

 



 :راهکارها

همراه با مقاالت  شوراهای پژوهشی دانشکده و گروههای آموزشی در راستای انتشار مقاالت به زبان انگلیسی تقویت -1

 که در دست اقدام است(. Acta Biologica Iranica)به عنوان مثال مجله تخصصی  فارسی

 است های تشویقی در جهت افزایش کیفیت مقاالت.اتخاذ سی -2

 نشریه های دانشکده متناسب با استاندارد های بین الملل.ارتقای کیفی  

 

 (5/1%هدف راهبردی دهم: افزایش سرانه مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر  )وضع موجود 

 عضو هیأت علمیسرانه مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر به ازای هر  هدف به سال تحصیلی

97-96  5 

98-97  6

99-98 7 

1400-99 7 

  

 

 : راهکارها

 انجام پژوهش های کاربردی در پایان نامه ها کارشناسی ارشد و رساله دکتری. -1

 برای اعضای هیات علمی بر اساس انتشار مقاالت معتبر.افزایش سهم گرنت  -2

 افزایش پاداش برای مقاالت با کیفیت باالتر. -3







 (%1ها )وضع موجود ردی یازدهم: افزایش سرانه مقاالت ارائه شده در کنفرانسهدف راهب

 ها به ازای هر عضو هیأت علمیسرانه مقاالت ارائه شده در کنفرانس هدف به سال تحصیلی

97-96  5 

98-97  6
99-98 8 
1400-99 8

 

 : راهکارها

 همایشها.افزایش امتیاز مقاالت کامل  و مقاالت ارائه شده در  -1

 حمایت از مقاالت ارائه شده در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی. -2

 تشویق اساتید و دانشجویان به همکاری مشترک به منظور انجام مطالعات و مشارکت درهمایش های معتبر. -3

 حمایت و تشویق از فرصت های مطالعاتی دانشجویان و اساتید. -4

 برای شرکت در همایش های معتبر داخلی و خارجی. حمایت از سهولت تخصیص اعتبار گرنت  -5

 



 (5/0 %هدف راهبردی دوازدهم: افزایش سرانه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی )وضع موجود

 سرانه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی هدف به سال تحصیلی

97-96  1 

98-97  2

99-98 3 

1400-99 4 

  

 

 راهکارها:

رصت های مطالعاتی استادان جوان.تشویق و حمایت از ف -1

تسریع در امور اداری و اجرایی درخواست های فرصت مطالعاتی. -2

تشویق و حمایت از پژوهش های مشترک استادان در عرصه های بین المللی بویژه پژوهش های مشترک با  -3

استادان دانشگاههای معتبر.

 فرصت مطالعاتی.تفاهم با معاونت پژوهشی به منظور افزایش تخصیص مربوط به  -4









 کنفرانس( 1های ملی )وضع موجود هدف راهبردی سیزدهم: افزایش برگزاری کنفرانس

 تعداد هدف به سال تحصیلی

97-96  2 

98-97  3 

99-98 3 

1400-99 3 

  

 :راهکارها

 ژوهشی برای آنانآموزشی مختلف به برگزاری کنفرانس های ملی، با در نظر گرفتن امتیازات پ -تشویق گروه های علمی

 

 

 کنفرانس( 5/0المللی )وضع موجود های بینهدف راهبردی چهاردهم: افزایش برگزاری کنفرانس

 تعداد  هدف به سال تحصیلی

97-96  1 

98-97  1 

99-98 2 

1400-99 2 

  

 راهکارها:

متناسب با نیاز های  های بین المللینهاد ها به منظور برگزاری همایش و  با سازمان هانامه تفاهم عقد  -1

 دستگاهها

 همکاری با نهاد ها و سازمانها به منظور جذب منابع مالی حامیان سازمانها -2

 

 

 

 

 







 کارگاه( 5هدف راهبردی پانزدهم: افزایش برگزاری کارگاههای تخصصی )وضع موجود 

 تعداد  هدف به سال تحصیلی

97-96  8

98-97  10 

99-98 10

1400-99 12 

  

 

رها:راهکا

ها، همایش ها و کارگاه هادهی کنفرانسکارگیری یک کارشناس در حوزه پژوهشی برای برنامه ریزی و سامانبه -1

المللی.های ملی و بینی جهت برنامه ریزی برگزاری کنفرانسهای آموزشگروهحمایت و تشویق  -2

ها.برگزاری کنفرانس تجهیز سالن ایجاد و -3

های های تهران و البرز برای برگزاری کنفرانسدر استاننهادهای مختلف  و  دانشگاه ها بانامه عقد تفاهم -4

مشترک.



 



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

97-96  12 2 

98-97  1 3 3 

99-98 2 3 4 

1400-99 2 2 3 

    

 

 

 








 بنیان دانشگاه.های دانشهدف راهبردی هفدهم: افزایش تعداد شرکت

 تعداد شرکت هدف به سال تحصیلی

97-96  1 
98-97  2 

99-98 3 
1400-99 5 

  

 

 :راهکارها

.نت پژوهش و فناوریبا همکاری معاو برنامه ریزی و پیگیری گرفتن مجوز مرکز رشد -1

تشکیل کارگروه مرکز رشد در حوزه معاونت پژوهشی. -2

های آموزشی در جهت فراهم نمودن مقدمات تشکیل مرکز رشد مرتبط.تشویق گروه -3

های دانش بنیان.های تخصصی برای آشنایی با شیوه تأسیس و مدیریت شرکتبرگزاری کارگاه -4

ان و ارزیابی مستمر عملکرد آنها.های دانش بنیریزی برای تأسیس شرکتبرنامه -5







 (3/9هدف راهبردی هیجدهم: افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه )وضع موجود 

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

97-96  S85 
98-97  S100 

99-98 S100 
1400-99 S100 

  

 

 

 

 









 (11/0ها برای استفاده دانشجویان )وضع موجود : افزایش تعداد رایانهنوزدهمهدف راهبردی 

 وضع موجود هدف به سال تحصیلی

97-96  %5  

98-97  %8  

99-98 %9  

1400-99 %10  

  

 :راهکارها

 لیپیگری مستمر به منظور خرید رایانه مورد نیاز در قبل از آغاز هر ترم تحصی -1

 رفع نواقص رایانه هایی که قابلیت بازسازی و راه اندازی مجدد را دارا هستند -2

 


 (%20سیم در فضای مسقف )وضع موجود هدف راهبردی بیستم: افزایش پوشش اینترنت بی

 پوشش اینترنت هدف به سال تحصیلی

97-96  %90  

98-97  %100  

99-98 %100 

1400-99 %100  

  

 

 

 

 

سیم در فضای باز مورد استفاده )وضع یست و یکم: افزایش پوشش اینترنت بیهدف راهبردی ب

 (%5موجود 

 پوشش اینترنت هدف به سال تحصیلی

97-96  %45  

98-97  %50  

99-98 %60  

1400-99 %70  

  

 








 ( 87هدف راهبردی بیست و دوم: صعود رتبه و بومتریک دانشگاه )وضع موجود 

 دانشگاهرتبه  هدف به سال تحصیلی

97-96  20

98-97  15

99-98 10 

1400-99 5

 

 
 

 

 ها با موافقت قطعی.: افزایش پژوهشکدهبیست و سومهدف راهبردی 

 هاتعداد پژوهشکده هدف به سال تحصیلی

97-96  1 

98-97  1 

99-98 2 

1400-99 2 

  



:راهکارها 

های جدید بین رشته اییجاد پژوهشکدها -1 

 




 .های علمیاهبردی بیست و چهارم: افزایش قطبهدف ر

 های علمیتعداد قطب هدف به سال تحصیلی

97-96  1 

98-97  1 

99-98 2 

1400-99 3 

 







 







 شکدهدان تخصصی برای هدف راهبردی بیست و پنجم: افزایش تعداد کتابهای کتابخانه

 هاتعداد کتاب هدف به سال تحصیلی

97-96  15 

98-97  02  

99-98 35 

1400-99 50 

  





 (%5هدف راهبردی بیست و ششم: افزایش منابع دیجیتالی )وضع موجود 

 منابع دیجیتالی هدف به سال تحصیلی

درصد 20  97-96  

درصد 30  98-97  

درصد 40 99-98  

درصد 50 1400-99 

  

 

نشجو )وضع موجود دا 1000هدف راهبردی بیست و هفتم: سرانه خرید منابع علمی به ازای 

 ریال( 000/000/100

 سرانه خرید منابع  هدف به سال تحصیلی

ریال 000/000/800  97-96  

ریال 000/000/250/1  98-97  

ریال 000/000/300/1 99-98  

ریال 000/000/350/1 1400-99  

  

 


 های علمیهدف راهبردی بیست و هشتم: دسترسی به پایگاه

 های علمیاد پایگاهتعد هدف به سال تحصیلی

97-96  1 

98-97  2 

99-98 3

1400-99 4 

  







 

:و راهبردها راهکارها

 دهی به دانشجویان.اختصاص کامپیوترهای مورد نیاز برای سرویس -1

 ای نظیر طرح غدیر و امین.های بین کتابخانههای اشتراک منابع و همکاریاستمرار در برنامه -2

 های سواد اطالعاتی کاربران کتابخانه.ا هدف ارتقای مهارتهای آموزشی ببرگزاری کارگاه -3

های آموزشی ای خود متقاضی شرکت در دورهحمایت از همکاران کتابخانه که با هدف بهبود مهارتهای حرفه -4

 رسانی هستند.تخصصی کتابداری و اطالع

 در زمینه های مختلف زیستیراه اندازی نشریات و مجالت  -5

با  تعامل و ارتباط ایجاد سازمانها و ارگانهای مختلف با دار اولویت تحقیقاتی های هپروژ پیشنهاد و تعریف -6

سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، پژوهشگاه رویان، موسسه تحقیقات واکسن و سرم 

 سازی رازی و ...

تحقیقاتی به -آزمایشگاهیاحداث پژوهشکده علوم محیطی و تجهیز از لحاظ اعضاء هیات علمی و تجهیزات  -7

 کمک شورای پژوهشی دانشگاه و دانشکده

 .بعد سال برنامه و پژوهشی هایفعالیت از ساالنه گزارش تهیه -8

اعزام اساتید به دانشگاههای مختلف خارجی و حمایت از اساتید جهت شرکت در سمینارها و پروژه های بین  -9

 المللی

از کشورهای همسایه  زیستیلی در رشته های مختلف علوم اخوان جذب دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیفر -10

 )عراق، سوریه، افغانستان، ...(

با تاکید بر باال بردن  زیستیبرگزاری نمایشگاه و کارگاه های آموزشی و پژوهشی بین المللی در زمینه علوم  -11

 رین مطالعات روز دنیاسطح آموزشی و پژوهشی و بروز رسانی متدها و نرم افزارهای مورد استفاده بر اساس آخ

تشویق اساتید جوان در برگزاری کارگاههای تخصصی و معرفی تکنیکهای جدید جهت ترغیب دانشجویان  -12

 تحصیالت تکمیلی

 برگزاری سمینارهای علمی تخصصی از طریق دعوت از اساتید متخصص داخل دانشگاه و خارجی -13

 بین المللی ی خارج دانشگاهی در سطح ملی وجذب سرمایه از طریق ارتباط با صنعت و ارائه طرحهای پژوهش -14

 راه اندازی و تاسیس شرکتهای دانش بنیان -15







 راه اندازی و تاسیس مرکز رشد -16

و دیگر امکانات الزم برای پوشش دهی به اوقات فراغت  اینترنت بی سیممجهز نمودن دانشکده به سیستم  -17

 دانشجویان در ساعات غیر حضور در کالس

 پروژکتور و اینترنت پر سرعت یوکامپیوتر ، ویدتجهیز کلیه کالسهای به  -18

 علوم زیستی  خریداری کتابهای تخصصی و تکمیل کتابخانه تخصصی دانشکده -19

ارتباط مستقیم و اجرای پایان نامه های مورد نیاز سازمان های دیگر از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد  -20

 کشاورزی، محیط زیست و سازمان شیالت.

 رو برای مطالعات میدانیتهیه یک دستگاه خود -21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 جهت گیری راهبردی:





 

 
  

بین  –علمی ملی  توسعه همکاری هایبهبود کیفیت 

 المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 بین المللی -بهبود کیفیت توسعه همکاریهای علمی ملی -1

ملی و بین المللی شناسایی و جذب دانش آموزان و دانشجویان ممتاز و نخبه منطقه ای،  هدف راهبردی اول:

 برای دوره های کارشناسی و تحصیالت تکمیلی

شرکت در  حمایت از اساتید جهت اعزام اساتید به دانشگاههای مختلف خارجی و هدف راهبردی دوم:

 سمینارها و پروژه های بین المللی

ه علوم سلولی و برگزاری نمایشگاه و کارگاه های آموزشی و پژوهشی بین المللی در زمین هدف راهبردی سوم:

مولکولی در دانشکده علوم زیستی با تاکید بر باال بردن سطح آموزشی و پژوهشی و بروز رسانی متدها و نرم 

 افزارهای مورد استفاده بر اساس آخرین مطالعات روز دنیا
 


