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 مقدمه
 یفعل تیکه با آن بتوان موقع میازمندین ییبه ابزارها بینیپیشغیرقابلو  عیسر ده،یچیپ ،یرقابت یایدر دن

 به یمناسب ییپاسخگو یو درون یرونیب طیکرده و با مشخص کردن عوامل مؤثر در مح لیدانشگاه را با دقت تحل

شرط به اهداف سازمان دارد به دررسیدن یدیکل ینقش یراهبرد یزیر. برنامهمیداشته باش ندهیآ دادهایرخ

 یبتوان با ابزارها دیتقل رقابلیو غ نیجانش رقابلیغ اب،یمنابع ارزشمند، کم یدهمانو سا یبندکه پس از دستهآن

عملکرد و سنجش انحراف  یابیرد و با ارزتحقق آن تالش ک یبرا ،یدر همه سطوح سازمان یاستراتژ یسازیجار

 یعملکرد و بررس یابیداشت. درواقع، بهبود عملکرد مستلزم ارز یمجدد یزیرآن برنامه قتحق یاز اهداف برا

 یابیگزارش ارز نیو دستاوردها است. تدو هاتیفعال قیدق سنجش ازمندین یابیاست و ارز هاتیفعال یاثربخش

و  رییتغ جادیا یبرا ییطال یفرصت تواندیسال اول برنامه، م انیشگاه تهران پس از پادان یعملکرد برنامه راهبرد

ها، نبود در اکثر سازمان کیاستراتژ یزیرشکست برنامه لیدال نیترنظر و عمل باشد. از مهم نیبهبود شکاف ب

 .است کیاستراتژ برنامه یسازادهیو پس از پ یسازادهیمناسب، هنگام پ یابیارز ستمیس کی

 لیدانشگاه تهران از مدل ذ یبرنامه راهبرد نیها و اهداف سومبه آرمان لیدر ن تیموفق یریگاندازه یبرا

 .دیتحقق برنامه به دست آ تیاز وضع یواقع یریوضع موجود و مطلوب، تصو سهیاست تا با مقا شدهاستفاده

 

کتابچه  نکیبرنامه اقدام، ا زی( و ن1400-1396دانشگاه ) یبرنامه راهبرد نیسوم یهااز انتشار کتابچه پس

 .شودیدانشگاه ارائه م یبرنامه راهبرد نیسوم یسال اجرا نیعملکرد در اول یابیارز

 :یبرنامه راهبرد نیسوم یکه دانشگاه تهران در سال اول اجرا دهدیحاضر نشان م کتابچه

 است؟ افتهیتا چه حد به اهداف برنامه دست -

 برنامه کدام است؟ یاجرا یمه و عملکرد و موانع احتمالبرنا نیشکاف ب لیدال -
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 ست؟یتحقق برنامه چ یبرا ازیموردن یروند اصالح -

 رد؟یها صورت پذشاخص ریدر مقاد دیبا ییهایچه اصالحات و بازنگر -

 :اشاره کرد ریبه موارد ز توانیمهم گزارش حاضر م یهایژگیو از

 .هاداده قیو دق یاتیعمل فیبر تعار دیتأک -

 .یو مشخصات هر داده آمار اتیدرباره جزئ بانیپشت لیفا هیته -

 .مسئوالن مربوط دیو مورد تائ یرسم یهاگزارش برتکیه -

 .یبه اهداف برنامه راهبرد یابیدست یکل زانیمنسجم درباره م مرخیارائه ن -

 .ازیدر صورت ن اهرتیو رفع مغا گریکدیمختلف دانشگاه با  یهاآمده از سامانهدستبه یهاانطباق داده -

 

 مودهیپ یآمار ثبت سویبه یثبت ریحرکت از آمار غ زیگزارش و ن نیا هیته یبرا یدشوار ریاست که مس یهیبد

کـل و  رانیمحترم و مـد نیمحترم دانشگاه، معاون سیرئ یبانیجز با پشت ریمس نیا مودنیشده است. پ

 ،هیهدر ت یاکه نقش ارزنده یدانشگاه رانه همکااز هم رو،نیدانشگاه ممکن نبود. ازا یکارشناسان واحدها

تحقق  زانیم یابیگزارش ارز نیخود، انتشار اول مانهیو ارائه اطالعات آماری داشته و با مشارکت صم حیتصح

 .دینمایم یقدردان اند،دهیرا سرعت بخش 1396در سال  یبرنامه راهبرد نیسوم

 تیو کارشناسان دانشگاه درباره اهم یعلمئتیه یاعضا ران،یمد نشیب قیگزارش در تعم نیاست انتشار ا دیام

و برخـورداری  هایهمکار ـنیاز ا یریگبتوان همچنان با بهره و لزوم رفع موانع مؤثر باشد و هاداده شیثبت و پاال

 .ودانشگاه بد یبرنامه راهبرد نیسوم یاجرا یفیو ک یهمکاران دانشگاه، شاهد ارتقای کم یاز نظـرات اصالح
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 فیتعار
مصوب  فیتعر)است.  مقیمایرانی غیر یاپسادکترپژوهشگر  و نیز یالمللنیب علمیهیئتعضو شامل  :المللینیب علمیهیئت

 .(دانشگاه تهران ریزیبرنامه یشورا

 کیبه  یتگوابس ای یخارج هیاول تیو وابسته با تابع وقتنیمه، وقتتمام علمیهیئتعضو  :المللینیب علمیهیئت عضو -

 .داشته باشد همکاریپژوهش  ای سیتدر در امردانشگاه تهران ماه با  3حداقل است که  یدانشگاه خارج

 :عبارت است از المللیبین دانشجوی

 .هستند ییدانشجو یزایو یکه دارا یانیدانشجو -

 .باشند رانیا میاگر مق یدارند حت یرانیا ریغ تیکه مل یانیدانشجو -

 .المللینبی یمجاز انیدانشجو -

آزاد که در  یهادر دوره یزبان فارس المللیبین رانیتعداد دانش پذ های آزاد:در دوره یزبان فارس المللیبین رانیپذدانش

که اقدام به  زیخارج از کشور ن میمق انیرانیا .اندنموده نامثبت «یآموزش زبان فارس یالمللنینامه دهخدا و مرکز بموسسه لغت»

 .شوندمیمحسوب  یالمللنیب پذیردانش عنوانبه، کنندمی هادوره نیادر  نامثبت

 .چند دانشجو وجود دارد علمیهیئتهر عضو  یبه ازا استاد به دانشجو: نسبت

حضوری در دانشگاه فعالیت  صورتبهدانشجو و هر نوع دیگری که  روزانه، نوبت دوم/ شبانه اعم از یحضور دوره حضوری: دوره

 کند.می

که  Joint Degreeو  Dual Degreeمنجر به اخذ مدارک مشترک اعم از  یآموزش هایدوره :المللیبینمشترک  هایدوره

در دوره،  کنندهشرکت انیآن دانشجو موجببهو  شودمیبرگزار  ایرانی غیر یموسسه معتبر علم /دانشگاه کیدانشگاه تهران و بین 

 .گذرانندمیگاه طرف قرارداد خود را در دانش یاز دوره آموزش یقسمت

 یدانشگاه خارج علمیهیئتاستاد مشاور آن عضو  ایکه استاد راهنما  هاییرساله /نامهپایان :المللیبین هایرساله /نامهپایان

 .باشند

 برحسب یللالمنیب انیدانشجو هیو شهر هاسازماناز  شدهجذباعتبارات شامل اعتبارات  نیا :المللیبین شدهجذب اعتبارات

 .استهزار دالر 

با کاربرد  دیجد یو فن یکسب دانش علم منظوربهخارج از دانشگاه  یاست که به سفارش کارفرما یپژوهش: تقاضامحور پژوهش

شود که  یدانش فن سازیبومی ای ینوآور ،یو منجر به محصول و خدمات کاربرد ردیمشکل در کشور انجام گ حلو خاص  یعمل

خارج از دانشگاه  یآن را کارفرما هایهزینهاز  (50%) درصدپنجاهحداقل  کهاینبه  مشروطباشد،  شدهانجام رانیدر ابار  نیاول یبرا

 .کرده باشد و تعهد نیتأم
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گردند و هدف آن، یو اشتغال در دانشگاه برگزار م ینیکارآفر هایمهارتبه وجود آوردن موج  باهدف :نانهیکارآفر دادهاییرو

 .از بازار کار و رفع ابهامات موجود است تریروشنشناخت  ،ینیکنندگان با مباحث کارآفرشرکت ییآشنا

از بازار کار، نحوه  یآن، شناخت کامل یکنندگان پس از طاست که شرکت یشامل سلسله مباحث: ینیکارآفر هایمهارت دوره

 .وزندآممی وکارکسبو نگارش طرح  وکارکسب کی اندازیراهورود به آن، نحوه 

 یبرا یخاص یضوابط و استانداردها تیدانشگاه با رعا یاست که از سو ییهادورهای: کاربردی و حرفه یهای آموزشدوره

 افتیدر قی، از طربرگزارشده یهااستاندارد دوره برافزایششاخص  نیا دیکأ. تگرددمیبرگزار  انیمتقاض ریو سا دانشگاه انیدانشجو

 .ه استبود المللیبین نامهیگواه

حرفه، فن،  کیرا در یو مشکل کندمیخاص را ارائه  ایفرآورده ای ندیبار فرآ نیاول یافراد است که برا ایفکر فرد  جهینت :اختراع

از اختراع صادر  تیحما یبرا یصنعت تیاست که اداره مالک یاختراع سند نامهیو گواه نمایدمیحل  هاآنصنعت و مانند  ،یفناور

 ر(.و امالک کشو اسنادثبتسازمان  فیرجوع شود به تعر)شود  مندبهره یاز حقوق انحصار تواندمیه آن و دارند کندمی

 ،یعلم درزمینه یفکر هایخالقیتو  هاآفرینشاز  یکلمه عبارت است از حقوق ناش عیوس معنای درمعنوی:  تیمالك حقوق

 .یو هنر یو ادب یصنعت

به محصول که دارای سطح آمادگی فناوری  شدنتبدیل باقابلیتمستقل دارای ایده تیمی است با هویت  رشد: شیپ هایهسته

(TRL1 یک تا شش )طرف پارک علم و فناوری دانشگاه دارنداز  یبانیو پشت تیبه حما ازین و است. 

 هایپژوهشدر همه  یاخالق پژوهش المللیبینمطابق با نظامنامه کد  یاخالق یالزامات و استاندارها تیرعا :ایحرفهاخالق  کد

 هیحقوق کل تیسالم با رعا هایپژوهشانجام  درنتیجهو  یعدم وقوع تخلف پژوهش دیگرعبارتبه. یوانیو ح ینمونه انسان یدارا

اشاره دارد.  یاجتماع پذیریمسئولیتو  ایحرفهدانشگاه درباره اخالق  یداوطلبانه اهال تیفعال زانیبه م اریمع نی. انفعانیذ

 .در قبال جامعه است هاسازمان تیمسئول ی: به معنیاجتماع پذیریمسئولیت

مقرر  یاها و مجامع حرفهنسازما یاست که از سو شدهپذیرفته یاخالق یهاها و واکنشاز کنش یامجموعه :ایحرفه اخالق

 .هم آوردفرا یاحرفه فیوظا یخود در اجرا یاعضا یممکن را برا یروابط اجتماع ترینمطلوبتا  شودمی

 جامعه دارد.اجتماعی دانشگاه بر  –اقتصادی  ریاست که نشان از تأث یبیضر دانشگاه: ریتأث بیضر
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گسترش همکاری های آموزشی بين المللی- 1
تقویت فعاليت های پژوهشی و فناوری بين المللی- 2
بهينه سازی زیرساخت ها و فرآیندهای همکاری بين المللی- 3

1396ارزیابی عملکرد سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران در سال 

هدف اول

7

ارتقای جایگاه بين المللی دانشگاه و 

حضور مؤثر در چرخه توليد علم و 

فناوری جهانی



هدف اول

8

1396ارزیابی عملکرد سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران در سال 

اه ارتقای جایگاه بين المللی دانشگ

و حضور مؤثر در چرخه توليد علم 

و فناوری جهانی



هدایت پژوهشهای دانشگاه به سوی ایده پردازی و تجاری سازی- 1
پرورش سرمایۀ انسانی ایده پرداز و کارآفرین- 2
تقویت زیرساخت های الزم برای شکل گيری زنجيرۀ اندیشه تا محصول- 3
اصالح نظام مدیریتی و تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه- 4

هدف دوم

ارزیابی عملکرد سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران در سال 

9

نوآوری و حرکت به سوی 

دانشگاه ایده پرداز و 

کارآفرین



10

ارزیابی عملکرد سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران در سال 

هدف دوم

نوآوری و حرکت به سوی 

دانشگاه ایده پرداز و 

کارآفرین



تقویت اخالق حرفه ای و مسئوليت پذیری- 1
حفظ محيط زیست، حرکت به سوی دانشگاه سبز- 2
گسترش محيط حمایتی و ارتقای سالمت اهالی دانشگاه- 3

هدف سوم

ارزیابی عملکرد سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران در سال 

11

ارتقای اخالق حرفه ای و 

عیمسئوليت پذیری اجتما



12

ارزیابی عملکرد سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران در سال 

هدف سوم

ارتقای اخالق حرفه 

ای و مسئوليت 

پذیری اجتماعی



13

درصد تحقق شاخص های داول ج

 اهداف و راهبردها برنامه بر حسب 
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ارزیابی عملکرد سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران در سال اول برنامه

(1396)گسترش همکاری های آموزشی بين المللی در سال اول برنامه - 1-1راهبرد 
شماره 

برنامهنام شاخصشاخص

عمل

کرد
درصد 

تحقق

4/54/8107نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی به کل اعضای هیئت علمی دانشگاه1.1.1

32/687نسبت دانشجویان بین المللی به  کل دانشجویان در دوره های رسمی1.1.2

150092261تعداد دانش پذیران بین  المللی زبان فارسی در دوره های آزاد1.1.3

1.1.4

نسبت رشته  هایی که درس آنها به یکی از زبان های زنده دنیا ارائه شده به کل 

30/930رشته ها در مقطع ارشد و دکتری

2120105کل دانشجویان - نسبت دانشجو به استاد 1.1.5

1619119دوره های مشترک آموزشی با موسسات علمی معتبر بین المللی 1.1.6

(1396)تقویت فعاليت های پژوهشی و فناوری بين المللی در سال اول برنامه - 2-1راهبرد 

شماره 

برنامهنام شاخصشاخص

عمل

کرد

درصد 

تحقق

43/895نسبت رساله های دکتری ثبت نام شده مشترک بین المللی1.2.1

WOS1/71/8103سرانه مقاالت نمایه شده در نمایه های بین المللی معتبر 1.2.2

WOS37/1237میزان ارجاعات علمی در نشریات بین المللی دارای نمایه معتبر 1.2.3

1016160تعداد همایش  های مشترک بین المللی1.2.4

1.2.5

تعداد اعضای هیئت علمی شرکت کننده در همایش ها و کارگاه های بین المللی خارج 

30912841از کشور

1.2.6

نسبت تعداد اعزام اعضای هیئت علمی به فرصت مطالعاتی و مأموریت پژوهشی، به 

55100تعداد کل اعضای هیئت علمی

1228233تعداد کرسی ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و مراکز ترویجی مشترک بین المللی1.2.7

96072375(هزار دالر  )میزان اعتبارات جذب شده بین المللی 1.2.8

(1396)بهينه سازی زیرساخت ها و فرآیندهای همکاری بين المللی در سال اول برنامه - 3-1راهبرد 

شماره 

برنامهنام شاخصشاخص

عمل

کرد

درصد 

تحقق

9700تعداد گواهی نامه های اعتبار بخشی1.3.1

1889148تعداد کارکنان مسلط به زبان های بین المللی1.3.2

280291104تعداد عضویت در انجمن ها و شبکه های علمی بین المللی و عقد قراردادهای بین المللی1.3.3

ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه و حضور مؤثر در چرخه تولید - 1هدف کالن 

علم و فناوری جهانی

15

%80:ق مناسبتحق ≤ 𝑥 ≤ 100% %60:ق نسبیتحق ≤ 𝑥 ≤ 80% %30:ق ناقصتحق ≤ 𝑥 ≤ 60% 𝑥:بحران  ≤ 30%



(1396)هدایت پژوهشهای دانشگاه به سوی ایده پردازی و تجاری سازی در سال اول برنامه - 1-2راهبرد 

 شماره

تحقق درصدعملکردبرنامهشاخص نامشاخص

2.1.1

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

8338رساله ها/ دولتی و خصوصی به کل پایان نامه ها

0/340/1957سرانه پژوهش های تقاضامحور 2.1.2

(1396)پرورش سرمایۀ انسانی ایده پرداز و کارآفرین در سال اول برنامه - 2-2راهبرد 

 شماره

تحقق درصدعملکردبرنامهشاخص نامشاخص

2.2.1

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

807594معرفی کارآفرینان برتر و بازدیدها

102/626(دوره کارشناسی  )درصد دانشجویان شرکت کننده در درس مهارت های کارآفرینی 2.2.2

2.2.3

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

184/223خصوصی و دولتی به کل رشته ها

63033954تعداد ارائه در دوره های آموزشی آزاد کاربردی و حرفه ای 2.2.4

5555100* سال2درصد اشتغال دانش آموختگان پس از 2.2.5

(1396)توسعه استقرار شرکت های فناور در پارک در سال اول برنامه - 3-2راهبرد

 شماره

تحقق درصدعملکردبرنامهشاخص نامشاخص

1206857تعداد پتنت و مالکیت معنوی ثبت شده در سطح ملی و بین المللی2.3.1

250321128تعداد هسته های پیش رشد، شرکت های رشدی، پسا رشدی و کارفرمایی2.3.2

26404721179(برحسب میلیون ریال  )میزان حمایت مالی از هسته های پیش رشد 2.3.3

(1396)اصالح نظام مدیریتی و تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه در سال اول برنامه - 4-2راهبرد

 شماره

تحقق درصدعملکردبرنامهشاخص نامشاخص

201995سهم درآمدهای پژوهشی و فناوری از کل درآمدهای دانشگاه2.4.1

0612.267.7980(میلیون ریال  )ارزش موقوفات و اهدایی های دانشگاه 2.4.2

7500707394(میلیون ریال  )میزان گردش مالی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری 2.4.3

نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین- 2هدف کالن 

ارزیابی عملکرد سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران در سال اول 

 سال پس از دانش 2  از دانش آموختگان 55% طبق پژوهش یاد شده .  هدف عملکردی در سال اول برنامه، انجام پژوهش برای مشخص کردن درصد اشتغال دانش آموختگان بوده است *           

.آموختگی، شاغل شده اند
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%80:ق مناسبتحق ≤ 𝑥 ≤ 100% %60:ق نسبیتحق ≤ 𝑥 ≤ 80% %30:ق ناقصتحق ≤ 𝑥 ≤ 60% 𝑥:بحران  ≤ 30%



ارزیابی عملکرد سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران در سال اول برنامه

 ارتقای اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی- 3هدف کالن

(1396)تقویت اخالق حرفه ای و مسئوليت پذیری در سال اول برنامه - 1-4راهبرد
شماره 

درصد تحققعملکردبرنامهنام شاخصشاخص

400236شمار پایان نامه و طرح های پژوهشی دارای کد اخالق حرفه ای3.1.1

3.1.2

تعداد کل دروس و برنامه های آموزشی و ترویجی اخالق حرفه ای برای 

302480اساتید، کارمندان و دانشجویان

3.1.3

میزان فعالیت داوطلبانۀ اعضای دانشگاه و تشکل های دانشجویی دربارۀ 

613000**اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی 

3.1.4

رجوع شود به پژوهش بررسی ضریب  )* میزان ضریب تأثیر دانشگاه

00100(تأثیر دانشگاه تهران 

(1396)حفظ محيط زیست، حرکت به سوی دانشگاه سبز در سال اول برنامه - 2-4راهبرد
شماره 

درصد تحققعملکردبرنامهنام شاخصشاخص

41041499بهبود رتبۀ دانشگاه در رده بندی بین المللی دانشگاه سبز3.2.1

(1396)گسترش محيط حمایتی و ارتقای سالمت اهالی دانشگاه در سال اول برنامه - 3-4راهبرد
شماره 

درصد تحققعملکردبرنامهنام شاخصشاخص

7752758398تعداد نفرات بهره مند از خدمات مشاوره3.3.1

2022110ارائه واحد مهارت های زندگی 3.3.2

1212/16101مدت زمان فعالیت ورزشی روزانه همه اهالی دانشگاه بر حسب دقیقه3.3.3

0%0%20درصد فضای دانشگاهی دارای گواهینامه بهداشت محیط و ایمنی3.3.4

. هدف عملکردی در سال اول برنامه، انجام پژوهش برای مشخص کردن میزان ضریب تأثیر دانشگاه توسط معاونت برنامه ریزی بوده است           * 

به بخش  )ماهیت فعالیت های انجام شده درباره این شاخص قابلیت تبدیل به نفر ساعت را نداشته است و عدد صفر به معنای عدم انجام فعالیت در این زمینه نیست         ** 

.( رجوع شود69توضیحات در صفحه 
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%80:ق مناسبتحق ≤ 𝑥 ≤ 100% %60:ق نسبیتحق ≤ 𝑥 ≤ 80% %30:ق ناقصتحق ≤ 𝑥 ≤ 60% 𝑥:بحران  ≤ 30%



(1396)درصد تحقق شاخص های برنامه راهبردی در سال اول برنامه 
شماره 

عملکردبرنامهنام شاخصشاخص

درصد 

تحقق
WOS37/1237میزان ارجاعات علمی در نشریات بین المللی دارای نمایه معتبر 1.2.3

1228233شمار کرسی ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و مراکز ترویجی مشترک بین المللی1.2.7

26404721179(برحسب میلیون ریال  )میزان حمایت مالی از هسته های پیش رشد 2.3.3

1016160تعداد همایش  های مشترک بین المللی1.2.4

250321128تعداد هسته های پیش رشد، شرکت های رشدی، پسا رشدی و کارفرمایی2.3.2

1619119دوره های مشترک آموزشی با موسسات علمی بین المللی معتبر1.1.6

2022110ارائه واحد مهارت های زندگی 3.3.2

4/54/8107نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی به کل اعضای هیئت علمی دانشگاه1.1.1

2120105کل دانشجویان - نسبت دانشجو به استاد 1.1.5

280291104تعداد عضویت در انجمن ها و شبکه های علمی بین المللی و عقد قراردادهای بین المللی1.3.3

WOS1/71/75103سرانه مقاالت نمایه شده در نمایه های بین المللی معتبر 1.2.2

1212/16101مدت زمان فعالیت ورزشی روزانه همه اهالی دانشگاه بر حسب دقیقه3.3.3

55100نسبت اعزام اعضای هیئت علمی به فرصت مطالعاتی و مأموریت پژوهشی1.2.6

5555100* سال2درصد اشتغال دانش آموختگان پس از 2.2.5

00100(رجوع شود به پژوهش بررسی ضریب تأثیر دانشگاه تهران  )* میزان ضریب تأثیر دانشگاه3.1.4

41041499بهبود رتبۀ دانشگاه در رده بندی بین المللی دانشگاه سبز3.2.1

7752758398تعداد نفرات بهره مند از خدمات مشاوره3.3.1

43/895نسبت رساله های ثبت نام شده مشترک بین المللی1.2.1

201995سهم درآمدهای پژوهشی و فناوری از کل درآمدهای دانشگاه2.4.1

7500707394(میلیون ریال  )میزان گردش مالی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری 2.4.3

807594تعداد رویدادهای کارآفرینانه اعم از کارگاه، نمایشگاه، همایش، نشست علمی، سخنرانی، معرفی کارآفرینان برتر و بازدیدها2.2.1

32/687نسبت دانشجویان بین المللی به  کل دانشجویان در دوره های رسمی1.1.2

302480تعداد کل دروس و برنامه های آموزشی و ترویجی اخالق حرفه ای برای اساتید، کارمندان و دانشجویان3.1.2

96072375(هزار دالر  )میزان اعتبارات جذب شده بین المللی 1.2.8

150092261تعداد دانش پذیران بین  المللی زبان فارسی در دوره های آزاد1.1.3

0/340/1957سرانه پژوهش های تقاضامحور 2.1.2

1206857تعداد پتنت و مالکیت معنوی ثبت شده در سطح ملی و بین المللی2.3.1

63033954تعداد ارائه در دوره های آموزشی آزاد کاربردی و حرفه ای 2.2.4

1889148شمار کارکنان مسلط به زبان های بین المللی1.3.2

30912841تعداد اعضای هیئت علمی شرکت کننده در همایش ها و کارگاه های بین المللی خارج از کشور1.2.5

8338رساله ها/ رساله های دارای حمایت مالی از بخش های مختلف صنعتی و خدماتی دولتی و خصوصی به کل پایان نامه ها/ درصد پایان نامه ها2.1.1

30/930نسبت رشته  های عرضه شده به یکی از زبان های زنده دنیا به کل رشته ها در مقطع ارشد و دکتری1.1.4

102/626(دوره کارشناسی  )درصد دانشجویان شرکت کننده در درس مهارت های کارآفرینی 2.2.2

184/223نسبت رشته های دارای کارآموزی و کارورزی با عقد پیمان نامۀ همکاری با بخش های خصوصی و دولتی به کل رشته ها2.2.3

400236شمار پایان نامه و طرح های پژوهشی دارای کد اخالق حرفه ای3.1.1

9700میزان گواهی نامه های اعتبار بخشی1.3.1

0612.267.7980(میلیون ریال  )ارزش موقوفات و اهدایی های دانشگاه 2.4.2

613000میزان فعالیت داوطلبانۀ اعضای دانشگاه و تشکل های دانشجویی دربارۀ اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی 3.1.3

0/200درصد فضای دانشگاهی دارای گواهینامه بهداشت محیط و ایمنی3.3.4
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اول: هدف

اول: راهبرد

:111  شاخص

(111)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
72 99 140 185 233 272

عملکرد 72 104 136 168 200 232

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

در تعریف جدید تعداد اعضای هیئت علمی بین المللی عالوه بر استادان بین المللی، دانشجویان پسادکتری و 

 ماه در دانشگاه 3پژوهشگران غیر ایرانی با تابعیت اولیه خارجی یا وابستگی به یک دانشگاه خارجی که بیش از 

 نفر می 104 را به 1396عملکرد شاخص در سال . تهران به تدریس یا پژوهش اشتغال دارند مالک قرار میگیرد

 نفر دانشجوی پسادکتری غیرمقیم 84، (تمام وقت، نیمه وقت و وابسته ) نفر از استادان 14رسد که از این تعداد 

الزم به ذکر است با تغییر از .  ماه با دانشگاه همکاری داشته اند هستند3 نفر پژوهشگر خارجی که بیش از 6و 

تعریف قبل به جدید و اضافه کردن دانشجویان پسادکتری و پژوهشگران غیر مقیم، شاخص بر خالف روند نزولی 

با تعریف قدیم خود، در وضعیت خوبی قرار میگیرد و در پی آن در طول سالهای آتی برنامه روند قابل قبولی را بر 

.روی نمودار نشان می دهد

عضو هیئت علمی بین المللی شامل عضو هیئت علمی تمام وقت،نیمه وقت و وابسته بعالوه دانشجویان پسا دکتری و  پژوهشگران غیر ایرانی با تابعیت اولیه خارجی یا 

. ماه در دانشگاه تهران به تدریس یا پژوهش اشتغال داشته باشد3وابستگی به یک دانشگاه خارجی است بیش از 

0

شناسایی رشته های اولویت دار برای جذب - 3. بازبینی و یا تدوین آیین نامه ترمیم حقوق اعضای هیات علمی بین المللی- 2. تدوین دستور العمل جذب استاد و محقق بین المللی- ۱

تدوین بانک اطالعاتی از اعضای هیئت علمی بین المللی به خصوص ایرانی های مقیم خارج از کشور و مایل به همکاری با دانشگاه تهران در رشته های - 4. هیأت علمی بین المللی

چابک سازی و سامانه سپاری فرآیند - 7. تقویت یک زبان بین المللی رایج در بین دانشجویان دانشگاه- 6. توسعة طرح های اعزام متقابل در قالب های مختلف تبادل استاد- 5. اولویت دار

. (...کوتاه کردن فرایند، و کاهش زمان اخذ مجوز از دانشگاه با حذف شوراهای موازی، تشکیل کمیته های تصمیم گیری سریع، پاییندی به زمانبندی و )تعامالت بین المللی بویژه جذب 

تدوین برنامه ای برای جذب اعضای هیئت علمی بین المللی بازنشسته و نیز فارغ التحصیالن جوان- 9. اطالع رسانی بین المللی برنامه جذب هیأت علمی بین المللی در دانشگاه- 8

.فراهم نمودن زیر ساخت های خدمات رفاهی برای جذب هیئت علمی از کشورهای استراتژیک-10. دکتری

.عدم پرداخت حق الزحمه مناسب- 1

.شفاف نبودن فرایند جذب عضو هیأت علمی بین المللی- 2

.که خارج از کنترل دانشگاه می باشد (شرایط ملی و بین الملی)تأثیرات محیط بیرونی دانشگاه - 3

دانشجویان پسا دکتری+تعداد اعضای هیئت علمی بین المللی

:تعریف شاخص

نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی به کل اعضای هیئت علمی دانشگاه

گسترش همکاری های آموزشی بین المللی

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

نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی به کل اعضای هیئت علمی دانشگاه

وضعیت شاخص
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برنامه عملکرد
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اول: هدف

اول: راهبرد

:111  شاخص

(111)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
3.5 4.5 6 7.5 9 10

عملکرد 3.5 4.8 6.1 7.4 8.7 10

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

با تابعیت اولیه - چنانچه طبق تعریف شورای برنامه ریزی دانشگاه دانشجویان پسادکتری و پژوهشگران غیر ایرانی 

 ماه در دانشگاه تهران به تدریس یا پژوهش اشتغال دارند 3خارجی یا وابستگی به یک دانشگاه خارجی که بیش از 

 درصد در 5/3را نیز جزء اعضای هیئت علمی بین المللی محاسبه شود نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی از - 

 رسیده است که سه دهم درصد بیش از پیش بینی برنامه است1396 درصد در سال 8/4 به 1395سال 

عضو هیئت علمی بین المللی شامل عضو هیئت علمی تمام وقت، نیمه وقت و وابسته بعالوه دانشجویان پسا دکتری و  پژوهشگران غیر ایرانی با تابعیت اولیه خارجی یا 

.(تعریف مصوب شورای برنامه ریزی دانشگاه تهران  ) ماه در دانشگاه تهران به تدریس یا پژوهش اشتغال داشته باشد 3وابستگی به یک دانشگاه خارجی است که بیش از 

0

شناسایی رشته های اولویت دار برای جذب - 3. بازبینی و یا تدوین آیین نامه ترمیم حقوق اعضای هیات علمی بین المللی- 2. تدوین دستور العمل جذب استاد و محقق بین المللی- ۱

تدوین بانک اطالعاتی از اعضای هیئت علمی بین المللی به خصوص ایرانی های مقیم خارج از کشور و مایل به همکاری با دانشگاه تهران در رشته های - 4. هیأت علمی بین المللی

چابک سازی و سامانه سپاری فرآیند - 7. تقویت یک زبان بین المللی رایج در بین دانشجویان دانشگاه- 6. توسعة طرح های اعزام متقابل در قالب های مختلف تبادل استاد- 5. اولویت دار

. (...کوتاه کردن فرایند، و کاهش زمان اخذ مجوز از دانشگاه با حذف شوراهای موازی، تشکیل کمیته های تصمیم گیری سریع، پاییندی به زمانبندی و )تعامالت بین المللی بویژه جذب 

تدوین برنامه ای برای جذب اعضای هیئت علمی بین المللی بازنشسته و نیز فارغ التحصیالن جوان- 9. اطالع رسانی بین المللی برنامه جذب هیأت علمی بین المللی در دانشگاه- 8

.فراهم نمودن زیر ساخت های خدمات رفاهی برای جذب هیئت علمی از کشورهای استراتژیک-10. دکتری

.عدم پرداخت حق الزحمه مناسب- 1

.شفاف نبودن فرایند جذب عضو هیأت علمی بین المللی- 2

.که خارج از کنترل دانشگاه می باشد (شرایط ملی و بین الملی)تأثیرات محیط بیرونی دانشگاه - 3

دانشجویان پسا دکتری از کل+درصد اعضای هیئت علمی بین المللی

:تعریف شاخص

نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی به کل اعضای هیئت علمی دانشگاه

گسترش همکاری های آموزشی بین المللی

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

نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی به کل اعضای هیئت علمی دانشگاه

وضعیت شاخص
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اول: هدف

اول: راهبرد

:111  شاخص

(111)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
16 51 105 160 215 269

عملکرد 16 14 12 10 8 6

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

، تعداد عضو هیئت علمی بین المللی بر اساس (1395)مطابق با آمار مشاهده شده در این شاخص در سال  پایه 

تعریف ارائه شده چنانچه منظور از عضو هیئت علمی بین المللی استاد با نوع همکاری تمام وقت، نیمه وقت و 

 نفر، که نشانگر عملکرد 14، 1396 نفر استاد بین المللی بوده است و در سال 16، 1395وابسته باشد، در سال 

ضعیف برنامه در این سال می باشد و ادامه این روند در سالهای بعدی برنامه بصورت نزولی شاخص را دروضعیت 

.نامطلوبی قرار می دهد

کشورهای . ذکر این نکته ضروری است که تالش دانشگاه باید بر جذب استاد از کشورهای استرتژیک باشد

اما کشور های هدف آنهایی را که . استراتژیک کشورهایی هستند که در زمینه علمی دارای مزیت و برتری هستند

.به دنبال توسعه و نفوذ علمی در آنها و افزایش عرضه صندلی های دانشگاه خود به آنها هستیم را شامل می شوند

عضو هیئت علمی بین المللی شامل عضو هیئت علمی تمام وقت، نیمه وقت و وابسته با تابعیت اولیه خارجی یا وابستگی به یک دانشگاه خارجی است که در دانشگاه 

.تهران به تدریس یا پژوهش اشتغال داشته باشد

برای . با توجه به فاصله بین عملکرد و پیش بینی در سالهای آخر برنامه بایستی شیب رشد جذب دانشجوی پسا دکتری خارجی اصالح شود و بنابراین باید برنامه جدیدی تعریف شود

.  دالر پرداخت شود60،000جذب هر عضو حداقل باید ساالنه 

.اهتمام بیشتر همکاریهای دو جانبه دو حوزه برنامه ریزی و بین الملل در دانشگاه برای تهیه دستورالعملهای مرتبط می تواند مثمر ثمر قرارگیرد

شناسایی رشته های اولویت دار برای جذب - 3. بازبینی و یا تدوین آیین نامه ترمیم حقوق اعضای هیات علمی بین المللی- 2. تدوین دستور العمل جذب استاد و محقق بین المللی- ۱

تدوین بانک اطالعاتی از اعضای هیئت علمی بین المللی به خصوص ایرانی های مقیم خارج از کشور و مایل به همکاری با دانشگاه تهران در رشته های - 4. هیأت علمی بین المللی

چابک سازی و سامانه سپاری فرآیند - 7. تقویت یک زبان بین المللی رایج در بین دانشجویان دانشگاه- 6. توسعة طرح های اعزام متقابل در قالب های مختلف تبادل استاد- 5. اولویت دار

. (...کوتاه کردن فرایند، و کاهش زمان اخذ مجوز از دانشگاه با حذف شوراهای موازی، تشکیل کمیته های تصمیم گیری سریع، پاییندی به زمانبندی و )تعامالت بین المللی بویژه جذب 

تدوین برنامه ای برای جذب اعضای هیئت علمی بین المللی بازنشسته و نیز فارغ التحصیالن جوان- 9. اطالع رسانی بین المللی برنامه جذب هیأت علمی بین المللی در دانشگاه- 8

.فراهم نمودن زیر ساخت های خدمات رفاهی برای جذب هیئت علمی از کشورهای استراتژیک-10. دکتری

.عدم پرداخت حق الزحمه مناسب- 1

.شفاف نبودن فرایند جذب عضو هیأت علمی بین المللی- 2

.که خارج از کنترل دانشگاه می باشد (شرایط ملی و بین الملی)تأثیرات محیط بیرونی دانشگاه - 3

تعداد اعضای هیئت علمی بین المللی

:تعریف شاخص

نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی به کل اعضای هیئت علمی دانشگاه

گسترش همکاری های آموزشی بین المللی

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

نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی به کل اعضای هیئت علمی دانشگاه

وضعیت شاخص
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1395 1396 1397 1398 1399 1400

برنامه عملکرد
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اول: هدف

اول: راهبرد

:111  شاخص

(111)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
0.769 2.3 4.5 6.5 8.3 9.9

عملکرد 0.769 0.6 0.4 0.2 0 0

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

، تعداد عضو هیئت علمی بین المللی بر اساس (1395)مطابق با آمار مشاهده شده در این شاخص در سال  پایه 

تعریف ارائه شده چنانچه منظور از عضو هیئت علمی بین المللی استاد با نوع همکاری تمام وقت، نیمه وقت و 

 )، نه تنها رشد نداشته است بلکه کمتر 1396 درصد بوده است و در سال 1 حدود1395وابسته باشد، در سال 

این روند در سالهای بعدی برنامه بصورت نزولی شاخص را دروضعیت نامطلوبی قرار .  هم شده است ( درصد 6/0

.می دهد

کشورهای . ذکر این نکته ضروری است که تالش دانشگاه باید بر جذب استاد از کشورهای استرتژیک باشد

اما کشور های هدف آنهایی را که . استراتژیک کشورهایی هستند که در زمینه علمی دارای مزیت و برتری هستند

.به دنبال توسعه و نفوذ علمی در آنها و افزایش عرضه صندلی های دانشگاه خود به آنها هستیم را شامل می شوند

عضو هیئت علمی بین المللی شامل عضو هیئت علمی تمام وقت، نیمه وقت و وابسته با تابعیت اولیه خارجی یا وابستگی به یک دانشگاه خارجی است که در دانشگاه 

.تهران به تدریس یا پژوهش اشتغال داشته باشد

0

شناسایی رشته های اولویت دار برای جذب - 3. بازبینی و یا تدوین آیین نامه ترمیم حقوق اعضای هیات علمی بین المللی- 2. تدوین دستور العمل جذب استاد و محقق بین المللی- ۱

تدوین بانک اطالعاتی از اعضای هیئت علمی بین المللی به خصوص ایرانی های مقیم خارج از کشور و مایل به همکاری با دانشگاه تهران در رشته های - 4. هیأت علمی بین المللی

چابک سازی و سامانه سپاری فرآیند - 7. تقویت یک زبان بین المللی رایج در بین دانشجویان دانشگاه- 6. توسعة طرح های اعزام متقابل در قالب های مختلف تبادل استاد- 5. اولویت دار

. (...کوتاه کردن فرایند، و کاهش زمان اخذ مجوز از دانشگاه با حذف شوراهای موازی، تشکیل کمیته های تصمیم گیری سریع، پاییندی به زمانبندی و )تعامالت بین المللی بویژه جذب 

تدوین برنامه ای برای جذب اعضای هیئت علمی بین المللی بازنشسته و نیز فارغ التحصیالن جوان- 9. اطالع رسانی بین المللی برنامه جذب هیأت علمی بین المللی در دانشگاه- 8

.فراهم نمودن زیر ساخت های خدمات رفاهی برای جذب هیئت علمی از کشورهای استراتژیک-10. دکتری

.عدم پرداخت حق الزحمه مناسب- 1

.شفاف نبودن فرایند جذب عضو هیأت علمی بین المللی- 2

.که خارج از کنترل دانشگاه می باشد (شرایط ملی و بین الملی)تأثیرات محیط بیرونی دانشگاه - 3

درصد اعضای هیئت علمی بین المللی از کل

:تعریف شاخص

نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی به کل اعضای هیئت علمی دانشگاه

گسترش همکاری های آموزشی بین المللی

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

نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی به کل اعضای هیئت علمی دانشگاه

وضعیت شاخص
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اول: هدف

اول: راهبرد

:112  شاخص

(112)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
2.5 3 4 6 8 10

عملکرد 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 نفر بوده که به ترتیب شامل جمعیت دانشجویی 1110 تعداد دانشجویان بین المللی دانشگاه تهران 1395در سال 

 29)، لبنان( دانشجو36)، ترکیه( دانشجو76)، سوریه( دانشجو305)، عراق ( دانشجو442)از کشورهای افغانستان 

، بوده (  دانشجو از هر کشور10کمتر از ) و سایر کشورها (  دانشجو19)و چین(  دانشجو22)، پاکستان(دانشجو

بنابراین در .  بین المللی باشد1396 درصد از کل دانشجویان دانشگاه در سال 3طبق برنامه راهبردی باید . است

الزم به توضیح است علت نیل به این هدف توانایی . شاخص مزبور درصد عملکرد و برنامه با هم منطبق است

 نفر 46000دانشگاه در جذب دانشجویان بین المللی نبوده است بلکه به دلیل کاهش جمعیت دانشجویی کل از 

ولی علی رغم باال رفتن نرخ ارز و کاهش هزینه دوره برای .   بوده است1396 نفردر سال 42000 به 1395در سال 

 نفر می باشند 1094 دانشجویان بین المللی جذب شده  1396دانشجویان بین المللی،  به دالیل گوناگون در سال 

شکاف زیاد بین عملکرد و برنامه نشان .  نفر کاهش نیز داشته است16که نه تنها روند افزایشی نبوده است بلکه 

.دهنده ضرورت اصالح روند و یا اصالح شاخص است

:دانشجوی بین المللی عبارت است از

.دانشجویانی که دارای ویزای دانشجویی هستند- 1

.دانشجویانی که ملیت غیر ایرانی دارند حتی اگر مقیم ایران باشند- 2

.دانشجویان مجازی بین المللی- 3

. درصد از دانشجویان باشد3/4 درصد از دانشجویان، باید شامل 10 به جای 1400باید به سرعت اقدام اصالحی انجام شودو یا باید هدفگذاری برای سال 

برنامه بازاریابی مناسب و اولویت بندی کشورهای هدف برای جذب- 2تعیین کشورهای هدف و استراتژیک در برنامه های راهبردی دانشگاه برای جذب دانشجویان بین المللی - 1

مشخص کردن رشته های فعال تا - 6. ایجاد سامانه پذیرش دانشجوی بین المللی- 5ایجاد سایت اطالع رسانی چندزبانه و - 4تهیه دستورالعمل جذب دانشجوی بین المللی - 3. دانشجو

استفاده از ظرفیت - 9. ارائه خدمات رفاهی مناسب به دانشجویان فعلی- 8. آموزش کارشناسان برای تسلط به زبانهای زنده دنیا در بخش جذب دانشجویان بین المللی- 7.  سال آینده5

.های اتحادیه و انجمن های دانشگاهی برای معرفی کشور ایران و دانشگاه تهران

- 3. (تسهیل صدور ویزا، اقامت، تغذیه، برای دانشجویان بین المللی): فقدان زیر ساخت مناسب- 2. فقدان استراتژی بازاریابی دانشجویان بین المللی در کشورهای هدف و استراتژیک- 1

به دلیل انجام فرایند ها به صورت )طوالنی بودن فرایند جذب دانشجو - 5. شفاف نبودن فرایند جذب دانشجوی بین المللی-4. عدم حفظ ارتباط با دانش آموختگان بین المللی دانشگاه

عدم استفاده از ظرفیت های - 8.  مشکل در پرداخت شهریه به صورت آنالین- 7. مشکالت پرداخت شهریه به صورت ریالی و عدم پذیرش پرداخت با سایر ارزهای رایج -6. (.دستی

.اتحادیه ها و انجمن های دانشگاهی در کشورهای هدف و استراتژیک

نسبت

:تعریف شاخص

نسبت دانشجویان بین المللی به  کل دانشجویان در دوره های رسمی

گسترش همکاری های آموزشی بین المللی

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

نسبت دانشجویان بین المللی به  کل دانشجویان در دوره های رسمی

وضعیت شاخص
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اول: هدف

اول: راهبرد

:112  شاخص

(112)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
1110 1365 1800 2670 3520 4350

عملکرد 1110 1095 1080

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 نفر بوده که به ترتیب شامل جمعیت دانشجویی 1110 تعداد دانشجویان بین المللی دانشگاه تهران 1395در سال 

 29)، لبنان( دانشجو36)، ترکیه( دانشجو76)، سوریه( دانشجو305)، عراق ( دانشجو442)از کشورهای افغانستان 

، بوده (  دانشجو از هر کشور10کمتر از ) و سایر کشورها (  دانشجو19)و چین(  دانشجو22)، پاکستان(دانشجو

بنابراین در .  بین المللی باشد1396 درصد از کل دانشجویان دانشگاه در سال 3طبق برنامه راهبردی باید . است

الزم به توضیح است علت نیل به این هدف توانایی . شاخص مزبور درصد عملکرد و برنامه با هم منطبق است

 نفر 46000دانشگاه در جذب دانشجویان بین المللی نبوده است بلکه به دلیل کاهش جمعیت دانشجویی کل از 

ولی علی رغم باال رفتن نرخ ارز و کاهش هزینه دوره برای .   بوده است1396 نفردر سال 42000 به 1395در سال 

 نفر می باشند 1094 دانشجویان بین المللی جذب شده  1396دانشجویان بین المللی،  به دالیل گوناگون در سال 

شکاف زیاد بین عملکرد و برنامه نشان .  نفر کاهش نیز داشته است16که نه تنها روند افزایشی نبوده است بلکه 

.دهنده ضرورت اصالح روند و یا اصالح شاخص است

:دانشجوی بین المللی عبارت است از

.دانشجویانی که دارای ویزای دانشجویی هستند- 1

.دانشجویانی که ملیت غیر ایرانی دارند حتی اگر مقیم ایران باشند- 2

.دانشجویان مجازی بین المللی- 3

. باشد1035 بایستی عدد 4350 به جای عدد 1400باید فعالیت ها و برنامه ریزی های جدید برای تحقق شاخص تعریف شود و یا این که هدف گذاری برای سال 

برنامه بازاریابی مناسب و اولویت بندی کشورهای هدف برای جذب- 2تعیین کشورهای هدف و استراتژیک در برنامه های راهبردی دانشگاه برای جذب دانشجویان بین المللی - 1

مشخص کردن رشته های فعال تا - 6. ایجاد سامانه پذیرش دانشجوی بین المللی- 5ایجاد سایت اطالع رسانی چندزبانه و - 4تهیه دستورالعمل جذب دانشجوی بین المللی - 3. دانشجو

استفاده از ظرفیت - 9. ارائه خدمات رفاهی مناسب به دانشجویان فعلی- 8. آموزش کارشناسان برای تسلط به زبانهای زنده دنیا در بخش جذب دانشجویان بین المللی- 7.  سال آینده5

.های اتحادیه و انجمن های دانشگاهی برای معرفی کشور ایران و دانشگاه تهران

- 3. (تسهیل صدور ویزا، اقامت، تغذیه، برای دانشجویان بین المللی): فقدان زیر ساخت مناسب- 2. فقدان استراتژی بازاریابی دانشجویان بین المللی در کشورهای هدف و استراتژیک- 1

به دلیل انجام فرایند ها به صورت )طوالنی بودن فرایند جذب دانشجو - 5. شفاف نبودن فرایند جذب دانشجوی بین المللی-4. عدم حفظ ارتباط با دانش آموختگان بین المللی دانشگاه

عدم استفاده از ظرفیت های - 8.  مشکل در پرداخت شهریه به صورت آنالین- 7. مشکالت پرداخت شهریه به صورت ریالی و عدم پذیرش پرداخت با سایر ارزهای رایج -6. (.دستی

.اتحادیه ها و انجمن های دانشگاهی در کشورهای هدف و استراتژیک

تعداد

:تعریف شاخص

نسبت دانشجویان بین المللی به  کل دانشجویان در دوره های رسمی

گسترش همکاری های آموزشی بین المللی

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

نسبت دانشجویان بین المللی به  کل دانشجویان در دوره های رسمی

وضعیت شاخص
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اول: هدف

اول: راهبرد

:113  شاخص

(113)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
1460 1500 1600 1700 1800 1900

عملکرد 1460 922 582 367 231 145

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
.طراحی دوره های ترویج فرهنگ، عرفان و فلسفه، شعر و ادب پارسی- 2.  گسترش فرهنگ ایرانی در گرو افزایش آگاهی رسانی در این مورد- 1

.تقویت همکاری با شعب بین المللی موسسه دهخدا- 4.  توسعه یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی؛ در دوره های زبان فارسی، شعر، عرفان و غیره- 3

این آمار در سال .  نفر بوده است1460 تعداد دانش پذیران بین  المللی زبان فارسی دانشگاه تهران 1395در سال 

 بوده 1396 دانش پذیر در سال 1500 نفر رسیده است،  درصورتیکه هدف برنامه جذب حداقل 922 به 1396

دالیل عدم تحقق در جذب دانش پذیران بین  المللی زبان فارسی  همانند دالیل عدم تحقق اهداف برنامه در . است

.جذب دانشجویان بین المللی است

با این حال اگر مالک محاسبه این شاخص به جای .  قابل توجه است1400 شکاف زیاد برنامه با عملکرد در سال 

 1395در سال .  نفر دوره ای عملکرد هستیم100 شاهد افزایش 1396نفر، نفر دوره باشد، در آنصورت در سال 

بنابراین، افزایش .  نفر دوره برگزار شده است1869 تعداد 1396 نفر دوره برگزار شده است و در سال 1769تعداد 

نفر دوره و همزمان کاهش تعداد نفرات دانش پذیران نشان می دهد که کیفیت برگزاری دوره ها مناسب است 

.ولی در جذب زبان آموزان جدید به دالیل کالن سیاسی کشور، ضعف جدی وجود دارد

ایرانیان مقیم )ثبت نام نموده اند   "موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی"تعداد دانش پذیران بین المللی زبان فارسی در دوره های آزاد که در 

.(خارج از کشور نیز که اقدام به ثبت نام در این دوره ها می کنند، به عنوان دانش پذیر بین المللی محسوب می شوند

.در نظر گرفتن منابع جدید مالی برای تبلیغات و بازاریابی مناسب در تحقق این شاخص ضروری است

- 4. ارائه سرویسهای رفاهی متناسب به دانش پذیران- 3. ایجاد مزیت رقابتی نسبت به مراکز مشابه در سایر دانشگاهها و مراکز- 2. بازاریابی مناسب در کشورهای استراتژیک و هدف- 1

- 6. برای جذب دانشپذیر (سفارتخانه ها، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و مناطق آزاد تجاری)استفاده از امکانات سایر سازمانها - 5. استفاده از آموزش مجازی و یادگیری ترکیبی

هدف گذاری برای جذب - 9. تبلیغات بین المللی-  8. هماهنگی با وزارت امور خارجه برای تسهیل صدور ویزا- 7.  طراحی دوره های ترویج فرهنگ، عرفان و فلسفه، شعر و ادب فارسی

.ایرانیان نسل دوم و سوم مقیم خارج

.ایجاد مراکز مشابه در سایر دانشگاهها-1

.کاهش فعالیت شرکت های بین المللی در ایران- 2

.تأثیر تغییرات محیطی از جمله تغییرات سیاسی-3

.عدم انجام بازاریابی مناسب در کشورهای هدف- 4

.وجود رقبای قوی مانند بنیاد سعدی- 5

.عدم ارائه سرویسهای رفاهی متناسب به دانش پذیران- 6

تعداد نفرات

:تعریف شاخص

تعداد دانش پذیران بین  المللی زبان فارسی در دوره های آزاد

گسترش همکاری های آموزشی بین المللی

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

تعداد دانش پذیران بین  المللی زبان فارسی در دوره های آزاد

وضعیت شاخص
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اول: هدف

اول: راهبرد

:114  شاخص

(114)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
2.3 3 4.1 6 8.3 10

عملکرد 2.3 0.9 0 0 0 0

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

درصد بوده است و هدف دانشگاه 3/2 نسبت رشته  های عرضه  شده به یکی از زبان  های زنده دنیا 1395در سال

. است1400 درصدی رشته ها تا سال2تهران در برنامه سوم، افزایش ساالنه حدود 

 شامل مطالعات ایران، مطالعات آمریکای شمالی، مطالعات بریتانیا، مطالعات 1396رشته های عرضه شده در سال 

جنوب آفریقا، مطالعات  شبه قاره هند به زبان انگلیسی؛ مطالعات آمریکای التین به اسپانیایی؛ مطالعات روسیه به 

روسی؛ مطالعات كشور های آلمانی زبان به آلمانی؛ مطالعات ژاپن به ژاپنی و مطالعات عراق، فلسطین و مصر به 

.زبان عربی ارائه شده اند

 تنها 1400، ادامه این روند هدف دانشگاه را محقق نخواهد كرد و در سال 1396با توجه به كاهش آمار در سال 

.یک الی دو رشته به یکی زبانهای زنده دنیا خواهیم داشت

نسبت رشته  های عرضه شده به یکی از زبان های زنده دنیا در مقاطع ارشد و دكتری به كل رشته ها

.صرفاً حفظ وضع موجود و جلوگیری از كاهش تعداد رشته های عرضه شده به یکی از زبانهای زنده دنیا بایستی در نظر گرفته شود. اگر برنامه ریزی مناسب در این حیطه انجام شود

.  و یا تاثیر بر افزایش ارتقاء استاد1/2ایجاد انگیزه ببرای اعضای هیئت علمی كه دروس را به زبانهای دیگر ارائه می كنند مانند افزایش حق التدریس، ضریب -  1

.تهیه مجموعه آموزشی برای تدریس به زبان غیرفارسی- 2

.برنامه ریزی مناسب برای تقویت زبان بین المللی در دانشجویان- 3

.تقویت مهارت زبان های بین المللی اعضای هیأت علمی-4

.از رشته های هر دانشکده به یک زبان بین المللی دارای مزیت% 10اختصاص - 5

.عدم وجود مشوق كافی برای تدریس به یکی از زبانهای زنده دنیا- 1

.پایین بودن سطح زبان دانشجویان برای درک و تحصیل به زبان غیر فارسی- 2

.پایین بودن سطح زبان اعضای هیئت علمی برای تسلط به تدریس به زبان غیرفارسی- 3

.كاهش جذب دانشجوی بین المللی- 4

درصد

:تعریف شاخص

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

گسترش همکاری های آموزشی بین المللی

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

نسبت رشته  های عرضه شده به یکی از زبان های زنده دنیا به كل رشته ها در مقطع ارشد و دكتری

وضعیت شاخص
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اول: هدف

اول: راهبرد

:114  شاخص

(114)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
19 25 34 50 69 83

عملکرد 19 14 9 4 0 0

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 رشته بوده است و هدف دانشگاه 19 تعداد رشته  های عرضه شده به یکی از زبان های زنده دنیا 1395در سال 

. است1400 رشته   در سال83تهران در برنامه سوم ، افزایش ساالنه و ارائه 

 شامل مطالعات ایران، مطالعات آمریکای شمالی، مطالعات بریتانیا، مطالعات 1396رشته های عرضه شده در سال 

جنوب آفریقا، مطالعات  شبه قاره هند به زبان انگلیسی؛ مطالعات آمریکای التین به اسپانیایی؛ مطالعات روسیه به 

روسی؛ مطالعات كشور های آلمانی زبان به آلمانی؛ مطالعات ژاپن به ژاپنی و مطالعات عراق، فلسطین و مصر به 

.زبان عربی ارائه شده اند

 رشته   به یکی از زبان های زنده دنیا ، ادامه این روند هدف 14 و ارائه 1396با توجه به كاهش آمار در سال 

. تنها یک الی دو رشته به یکی زبانهای زنده دنیا خواهیم داشت1400دانشگاه را محقق نخواهد كرد و در سال 

نسبت رشته  های عرضه شده به یکی از زبان های زنده دنیا در مقاطع ارشد و دكتری به كل رشته ها

.صرفاً حفظ وضع موجود و جلوگیری از كاهش تعداد رشته های عرضه شده به یکی از زبانهای زنده دنیا بایستی در نظر گرفته شود. اگر برنامه ریزی مناسب در این حیطه انجام شود

.  و یا تاثیر بر افزایش ارتقاء استاد1/2ایجاد انگیزه ببرای اعضای هیئت علمی كه دروس را به زبانهای دیگر ارائه می كنند مانند افزایش حق التدریس، ضریب -  1

.تهیه مجموعه آموزشی برای تدریس به زبان غیرفارسی- 2

.برنامه ریزی مناسب برای تقویت زبان بین المللی در دانشجویان- 3

.تقویت مهارت زبان های بین المللی اعضای هیأت علمی-4

.از رشته های هر دانشکده به یک زبان بین المللی دارای مزیت% 10اختصاص - 5

.عدم وجود مشوق كافی برای تدریس به یکی از زبانهای زنده دنیا- 1

.پایین بودن سطح زبان دانشجویان برای درک و تحصیل به زبان غیر فارسی- 2

.پایین بودن سطح زبان اعضای هیئت علمی برای تسلط به تدریس به زبان غیرفارسی- 3

.كاهش جذب دانشجوی بین المللی- 4

تعداد

:تعریف شاخص

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

گسترش همکاری های آموزشی بین المللی

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

نسبت رشته  های عرضه شده به یکی از زبان های زنده دنیا به كل رشته ها در مقطع ارشد و دكتری

وضعیت شاخص
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اول: هدف

اول: راهبرد

:115  شاخص

(115)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
22 21 19 18 18 18

عملکرد 22 20 18 16 14 12

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

این .  بوده است22به استاد  (روزانه، نوبت دوم، شهریه پرداز و الکترونیکی) نسبت کل دانشجویان 1395در سال 

. بوده است21 و برای دانشجویان حضوری 18نسبت برای دانشجویان روزانه 

 بوده است در حالیکه عملکرد این نسبت در 21 عدد 1396پیش بینی نسبت کل دانشجویان به استاد برای سال 

 نشان می دهد که عملکرد این شاخص از پیش بینی برنامه بهتر 1396عملکرد سال .  بوده است20همین سال 

دلیل اصلی حصول این نسبت افزایش تعداد اعضای هیأت علمی و بیش از آن کاهش جذب دانشجو . بوده است

.بوده است

.در این تعریف دانشجو شامل تمام دانشجویان روزانه و حضوری می باشد. به ازای هر عضو هیأت علمی چند دانشجو وجود دارد

0

. برنامه ریزی برای کنترل میزان جذب دانشجو در حد بهینه-  ۱

.ارائه برنامه جامع جذب هیئت علمی بر اساس شاخصهای مربوطه-  2

.توسعه رشته های میان رشته ای و چند رشته ای-  3

.کوتاه شدن فرایند جذب عضو هیئت علمی- 4

.لذا این تعداد باید با دقت کنترل گردد. می شود (غیر اقتصادی شدن آموزش) منجر به کاهش بودجه و افزایش هزینه 20 و یا 19کاهش این شاخص در سالهای بعد به کمتر از - 5

- 

نسبت دانشجویان به اعضای هیئت علمی

:تعریف شاخص

کل دانشجویان - نسبت دانشجو به استاد  (الف

گسترش همکاری های آموزشی بین المللی

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

کل دانشجویان- نسبت دانشجو به استاد  (الف

وضعیت شاخص
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اول: هدف

اول: راهبرد

:115  شاخص

(115)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
18 17 16 16 16 16

عملکرد 18 14 10 6 2 0

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 بوده است در حالیکه عملکرد این 17 عدد 1396پیش بینی نسبت کل دانشجویان روزانه به استاد برای سال 

 بوده است که می تواند به معنی 14نسبت دانشجو به استاد در سال مزبور .  بوده است14نسبت در همین سال 

ضرورت کنترل بهینه جمعیت دانشجویی و توجه به نقش متغیر های کالن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در روند 

.پذیرش دانشجو باشد

.به ازای هر عضو هیأت علمی چند دانشجوی روزانه وجود دارد

روزانه، نوبت دوم،  )چنانچه قرار باشد این نسبت برای کل دانشجویان  . مالک محاسبه شاخص، نسبت استاد به دانشجو، نسبت دانشجویان روزانه و اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند

.محاسبه و نیز لحاظ شود( بر اساس تعداد واحدهای تدریس شده )محاسبه شود بایستی عالوه بر اعضای هیئت علمی دانشگاه، آمار استادان مدعو  (روزانه شهریه پرداز و مجازی 

. برنامه ریزی برای کنترل میزان جذب دانشجو در حد بهینه-  ۱

.ارائه برنامه جامع جذب هیئت علمی بر اساس شاخصهای مربوطه-  2

.توسعه رشته های میان رشته ای و چند رشته ای-  3

.کوتاه شدن فرایند جذب عضو هیئت علمی- 4

.لذا این تعداد باید با دقت کنترل گردد. می شود (غیر اقتصادی شدن آموزش) منجر به کاهش بودجه و افزایش هزینه 20 و یا 19کاهش این شاخص در سالهای بعد به کمتر از - 5

- 

نسبت دانشجویان روزانه به اعضای هیئت علمی

:تعریف شاخص

دوره های روزانه- نسبت دانشجو به استاد  (ب

گسترش همکاری های آموزشی بین المللی

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

دوره های روزانه- نسبت دانشجو به استاد  (ب

وضعیت شاخص

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1395 1396 1397 1398 1399 1400

برنامه عملکرد

31



اول: هدف

اول: راهبرد

:115  شاخص

(115)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
21 20 19 18 17 16

عملکرد 21 19 17 15 13 11

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 بوده است در حالیکه عملکرد این 20 عدد 1396پیش بینی نسبت کل دانشجویان حضوری به استاد برای سال 

 نشان می دهد که هدف این شاخص در سال یاد شده 1396عملکرد سال .  بوده است19نسبت در همین سال 

در این مورد . بهتر بوده است1396محقق شده است در واقع عملکرد این شاخص از پیش بینی برنامه برای سال 

نیز باید به به نقش متغیر های کالن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در روند پذیرش دانشجو  و در پی آن کاهش 

.جمعیت دانشجویی توجه نمود

.وجود دارد (شبانه، شهریه پرداز /روزانه، نوبت دوم )به ازای هر عضو هیأت علمی چند دانشجو در دوره های حضوری 

0

. برنامه ریزی برای کنترل میزان جذب دانشجو در حد بهینه-  ۱

.ارائه برنامه جامع جذب هیئت علمی بر اساس شاخصهای مربوطه-  2

.توسعه رشته های میان رشته ای و چند رشته ای-  3

.کوتاه شدن فرایند جذب عضو هیئت علمی- 4

.لذا این تعداد باید با دقت کنترل گردد. می شود (غیر اقتصادی شدن آموزش) منجر به کاهش بودجه و افزایش هزینه 20 و یا 19کاهش این شاخص در سالهای بعد به کمتر از - 5

- 

نسبت دانشجویان حضوری به اعضای هیئت علمی

:تعریف شاخص

دوره های حضوری- نسبت دانشجو به استاد  (پ

گسترش همکاری های آموزشی بین المللی

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

دوره های حضوری- نسبت دانشجو به استاد  (پ

وضعیت شاخص
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اول: هدف

اول: راهبرد

:116  شاخص

(116)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
12 16 21 26 31 36

عملکرد 17 19 21 23 25 27

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
. محقق شدن تخصیص اعتبار و انجام بندهای اقدامات پیشنهاد شده

 12 تعداد دوره های مشترک آموزشی با موسسات علمی بین المللی معتبر طبق پیش بینی برنامه 1395در سال 

از جمله دوره .  برگزار شده است1395 دوره مشترک در سال 17دوره بوده است و عملکرد برنامه نشان می دهد 

  فرانسه، دانشگاه ايندياناپردو امريکا، دانشگاه ENSAMهای مزبور می توان به دوره های مشترک با دانشگاه  

 دوره مشترک بوده است و 16 پیش بینی برنامه 1396در سال . كالسروهه آلمان و دانشگاه لوند سوئد اشاره كرد

، 1396علیرغم روند ظاهرا مثبت عملکرد تا سال .  دوره مشترک را نشان می دهد19عملکرد برنامه در سال مزبور 

 عملکرد 1400 تا سال 1398 با يکديگر برابر می شود و از سال 1397مقدار پیش بینی برنامه و عملکرد در سال 

 دوره مشترک بجای 27از پیش بینی برنامه عقب می افتد و ادامه روند عملکردی حاضر منجر به برگزاری تعداد 

. می شود1400 دوره مشترک در سال 36

موسسه معتبر علمی /  كه بین دانشگاه تهران و يک دانشگاه Joint Degree  وDual Degreeتعداد دوره های آموزشی منجر به اخذ مدارک مشترک اعم از 

.غیرايرانی برگزار می شود و به موجب آن دانشجويان شركت كننده در دوره، قسمتی از دوره آموزشی خود را در دانشگاه طرف قرارداد می گذرانند

.در صورت عدم اجرای اقدامات فوق الذكر وتخصیص اعتبار مناسب، اين شاخص محقق نمی شود

.شناسايی ظرفیت های موجود دانشگاه برای برگزاری دوره های پرمخاطب و ايجاد ارتباط با دانشگاهها و موسسات بین المللی معتبر- 1

.مشخص نمودن كشورهای هدف و كشورهای استراتژيک- 2

.مشخص نمودن دانشگاه های هدف و رشته های اولويت دار- 3

.اطالع رسانی مناسب برنامه های دوره های مشترک به همه ذينفعان- 4

.پرداخت هزينه های مأموريت های الزم برای عملیاتی شدن دوره ها- 5

.عدم اقدام فعاالنه اعضای هیات علمی دانشگاه تهران برای ارتباط با دانشگاههای بین المللی معتبر به دلیل فقدان انگیزه و مشوق های الزم- 1

.شفاف نبودن فرآيند انعقاد قراردادها و اجرايی شدن آنها- 2

.عدم تعريف كشورهای هدف و استراتژيک برای همکاريهای مشترک- 3

.عدم اخذ گواهینامه اعتبار بخشی رشته ها از موسسه های معتبر بین المللی- 5

تعداد

:تعریف شاخص

دوره های مشترک آموزشی با موسسات علمی بین المللی معتبر

گسترش همکاری های آموزشی بین المللی

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

دوره های مشترک آموزشی با موسسات علمی بین المللی معتبر

وضعیت شاخص
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اول: هدف

دوم: راهبرد

:121  شاخص

(121)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
0 4 8 12 16 20

عملکرد 0 3.8 7.6 11.4 15.2 19

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
.تقويت مهارت اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجويان در زبان های بین المللی-1

.رساله مشترک / پرداخت اعتبار ويژه برای پايان نامه - 2

.نظارت بر اجرای صحیح دستورعمل ها- 3

.  در نظر گرفته می شود1396، خط پايه به صورت قراردادی سال 1395با توجه به فقدان آمار خط پايه در سال 

 درصدی نشان دهنده تحقق 3/8 درصد بوده است و عملکرد 4، میزان 1396هدف گذاری اين شاخص در سال 

/  پايان نامه 36 تعداد 1396 عدد پايان نامه و رساله دفاع شده در سال 938از مجموع . تقريبی اين شاخص است

. رساله دارای استاد راهنما ويا مشاور بین المللی بوده اند

:ثیرگذار بر اين شاخص به شرح ذيل می باشدٔ الزم به توضیح است برخی از عوامل تا

.فرصتهای مطالعاتی دانشجويان دکتری- 1

.با همکاری با دانشگاه های معتبر خارجی "Dual degree"تسهیالت برای تحصیل در دوره های - 2

.ارتباط اعضای هیئت علمی دانشگاه با شبکه علمی بین المللی- 3

.رساله هايی که استاد راهنما يا استاد مشاور آن عضو هیئت علمی دانشگاه خارجی باشند/ پايان نامه 

0

.تشويق دانشجويان به برقراری ارتباط با اعضای هیئت علمی برتر رشته دانشگاههای معتبر دنیا-  1

.رساله مشترک/ تدوين آيین نامه و ضوابط پرداخت حق الزحمه به اعضای هیات علمی غیرايرانی همکار در پايان نامه- 2

.رساله مشترک/ فرهنگ سازی مناسب برای تشويق دانشجويان به اخذ پايان نامه- 3

عدم آشنايی و ارتباط دانشجويان دانشگاه تهران با اعضای هیئت علمی دانشگاههای ساير کشورها- 1

رساله مشترک/ عدم شفافیت و يا عدم اطالع رسانی ضوابط پرداخت حق الزحمه به اعضای هیئت علمی غیرايرانی همکار در پايان نامه- 2

درصد

:تعریف شاخص

نسبت   رساله های ثبت نام شده مشترک بین المللی به کل رساله ها

تقویت فعالیت های پژوهشی و فناوری بین المللی

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

نسبت   رساله های ثبت نام شده مشترک بین المللی به کل رساله ها

وضعیت شاخص
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اول: هدف

دوم: راهبرد

:122  شاخص

(122)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
1.4 1.7 2 2.3 2.6 3

عملکرد 1.4 1.78 2.16 2.54 2.92 3.3

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
ارتقاء سطح توان اعضاي هیأت علمی در نگارش مقاله به - 2. تنوع بخشی به منابع درآمدي دانشگاه به منظور تجهیز ابزارهاي تحقیقات بین المللی در پایگاه هاي استنادي معتبر- ۱

.زبان بین المللی

 مقاله به ازاي هر یک 1/40 بوده است که معادل WOS، 2912 تعداد مقاالت نمایه شده در پایگاه 1395در سال 

. از اعضاي هیئت علمی است

.  مقاله به ازاي هریک از اعضاي هیئت علمی رسیده است1/8 شاخص مزبور افزایش یافته و به رقم 1396در سال 

. که از پیش بینی برنامه با فاصله زیاد پیش افتاده است

. می باشدWOSاین معیار نشان دهنده تعداد مقاالت نمایه شده به ازاي یک عضو هیأت علمی در پایگاه 

0

.برگزاري دوره و ارتقاء سطح توانمندي اعضاي هیئت علمی براي تولید مقاالت قابل انتشار در نشریات بین المللی با همکاري سردبیران نشریات بین المللی معتبر- ۱

.توجه ویژه کمیته جذب دانشگاه در استخدام اعضاي هیأت علمی با سوابق همکاریهاي بین المللی - 2

. اصالح سیاست هاي تشویقی و حمایتی-۳

.تجهیز آزمایشگاه ها و نگهداري و تعمیر تجهیزات موجود-  ۴

.اجراي دقیق آیین نامه ارزیابی نشریات دانشگاه- ۵

.برنامه ریزي براي اخذ نمایه بین المللی براي نشریات داخلی دانشگاه- 6

مقاالت داخلی استانداردهاي الزم براي انتشار در مقاالت نمایه بین المللی معتبر را)عدم آشنایی برخی از اعضاي هیئت علمی با نحوه تولید مقاالت قابل انتشار در نشریات بین المللی -1

(ندارند

.وجود مجالت علمی پژوهشی متعدد داخلی- 2

W O S

:تعریف شاخص

سرانه مقاالت نمایه شده در نمایه های بین المللی معتبر

تقویت فعالیت های پژوهشی و فناوری بین المللی

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

سرانه مقاالت نمایه شده در نمایه هاي بین المللی معتبر

وضعیت شاخص
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اول: هدف

دوم: راهبرد

:122  شاخص

(122)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
1.4 1.7 2 2.3 2.6 3

عملکرد 1.4 1.96 2.52 3.08 3.64 4.2

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
ارتقاء سطح توان اعضاي هیأت علمی در نگارش مقاله به - 2. تنوع بخشی به منابع درآمدي دانشگاه به منظور تجهیز ابزارهاي تحقیقات بین المللی در پایگاه هاي استنادي معتبر- ۱

.زبان بین المللی

 مقاله به ازاي هر یک 1/40 بوده است که معادل WOS، 2912 تعداد مقاالت نمایه شده در پایگاه 1395در سال 

. از اعضاي هیئت علمی است

.  مقاله به ازاي هریک از اعضاي هیئت علمی رسیده است2 شاخص مزبور افزایش یافته و به رقم 1396در سال 

.که در روندي صعودي از پیش بینی برنامه پیش افتاده است

. می باشدScopusاین معیار نشان دهنده تعداد مقاالت نمایه شده به ازاي یک عضو هیأت علمی در پایگاه 

0

.برگزاري دوره و ارتقاء سطح توانمندي اعضاي هیئت علمی براي تولید مقاالت قابل انتشار در نشریات بین المللی با همکاري سردبیران نشریات بین المللی معتبر- ۱

.توجه ویژه کمیته جذب دانشگاه در استخدام اعضاي هیأت علمی با سوابق همکاریهاي بین المللی - 2

. اصالح سیاست هاي تشویقی و حمایتی-۳

.تجهیز آزمایشگاه ها و نگهداري و تعمیر تجهیزات موجود-  ۴

.اجراي دقیق آیین نامه ارزیابی نشریات دانشگاه- ۵

.برنامه ریزي براي اخذ نمایه بین المللی براي نشریات داخلی دانشگاه- 6

مقاالت داخلی استانداردهاي الزم براي انتشار در مقاالت نمایه بین المللی معتبر را)عدم آشنایی برخی از اعضاي هیئت علمی با نحوه تولید مقاالت قابل انتشار در نشریات بین المللی -1

(ندارند

.وجود مجالت علمی پژوهشی متعدد داخلی- 2

S c o pu s

:تعریف شاخص

سرانه مقاالت نمایه شده در نمایه های بین المللی معتبر

تقویت فعالیت های پژوهشی و فناوری بین المللی

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

سرانه مقاالت نمایه شده در نمایه هاي بین المللی معتبر

وضعیت شاخص
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اول: هدف

دوم: راهبرد

:123  شاخص

(123)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
2.72 3 3.5 4 4.5 5

عملکرد 2.72 7.1 11.5 15.9 20.3 24.7

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

این مقدار در سال .  ارجاع علمی برای هر مقاله می باشد2/72دارای نسبت عملکرد  (سال پایه  ) 1395سال 

 تا سال 2013 ساله از سال 5در دوره  "WOS“ برای هر مقاله منتشر شده در پایگاه 7/1 (1396)بعدی آن 

الزم به ذکر است که این مقدار حاصل از نسبت .  می باشد که نشان دهنده رشدی مناسب می باشد2017

اختالف میان .  سال بوده است5 فقره مقاله در همین 15835 سال بر 5 ارجاع علمی به مقاله در این 112489

 به صورت فزاینده ای باالتر از پیش بینی 1396 روند عملکرد را در سالهای پس از 1396 و 1395دوسال متوالی 

.که حاکی از روند مناسب برنامه در این سالها می باشد. برنامه رسانده است

WOSمجموع ارجاعات به هریک از مقاالت منتشر شده با وابستگی دانشگاه تهران در پایگاه 

0

.حضور در پروژه های بین المللی با توانمندی تهیه آمارهای جهانی- 1

.ایجاد شبکه های بین المللی پژوهشگران- ۲

.تشویق پژوهشگران به چاپ مقاله بین المللی- ۳

0

W O S

:تعریف شاخص

میزان ارجاعات علمی در نشریات بین المللی دارای نمایه معتبر

تقویت فعالیت های پژوهشی و فناوری بین المللی

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

میزان ارجاعات علمی در نشریات بین المللی دارای نمایه معتبر

وضعیت شاخص
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اول: هدف

دوم: راهبرد

:123  شاخص

(123)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
2.72 3 3.5 4 4.5 5

عملکرد 2.72 6.9 11.1 15.3 19.5 23.7

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

این مقدار در سال .  ارجاع علمی برای هر مقاله می باشد2/72دارای نسبت عملکرد  (سال پایه  ) 1395سال 

 تا سال 2013 ساله از سال 5در دوره ” Scopus“ برای هر مقاله منتشر شده در پایگاه 6/9 (1396)بعدی آن 

الزم به ذکر است که این مقدار حاصل از نسبت .  می باشد که نشان دهنده رشدی مناسب می باشد2017

اختالف میان .  سال بوده است5 فقره مقاله در همین 17914 سال بر 5 ارجاع علمی به مقاله در این 123234

 به صورت فزاینده ای باالتر از پیش بینی 1396 روند عملکرد را در سالهای پس از 1396 و 1395دوسال متوالی 

.که حاکی از روند مناسب برنامه در این سالها می باشد. برنامه رسانده است

Scopusمجموع ارجاعات به هریک از مقاالت منتشر شده با وابستگی دانشگاه تهران در پایگاه 

0

.حضور در پروژه های بین المللی با توانمندی تهیه آمارهای جهانی- 1

.ایجاد شبکه های بین المللی پژوهشگران- ۲

.تشویق پژوهشگران به چاپ مقاله بین المللی- ۳

0

S c o pu s

:تعریف شاخص

میزان ارجاعات علمی در نشریات بین المللی دارای نمایه معتبر

تقویت فعالیت های پژوهشی و فناوری بین المللی

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

میزان ارجاعات علمی در نشریات بین المللی دارای نمایه معتبر

وضعیت شاخص
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اول: هدف

دوم: راهبرد

:124  شاخص

(124)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
9 10 12 14 16 18

عملکرد 9 16 23 30 37 44

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 عدد بوده است که با رشد تقریبا هر سال 9، 1395با توجه به جدول باال تعداد کنفرانس های برگزار شده در سال 

 عددی این شاخص تعداد شاخص 16، عملکرد 1396مطابق آمار در سال .  عدد در برنامه پیش بینی شده است2

را بیش از آنچه در برنامه پیش بینی شده بود باال برده است که هم نشان دهنده عملکرد خوب در این شاخص 

.است و هم روند پیش روی برنامه را در سالهای آتی فراتر از مقدار پیش بینی شده در برنامه می بیند

 ٪ 60محقق شده است بلکه  ( فقره کنفرانس10) نشان می دهد که نه تنها پیش بینی برنامه 1396عملکرد سال 

. از آن باالتر بوده است

.این معیار نشان دهنده تعداد کنفرانس هایی است که با رعایت استاندارهای تعریف کنفرانس بین المللی برگزار می شود

با توجه به مصوبه اخیر سازمان برنامه و بودجه مبنی بر ممنوعیت هزینه کرد برای همایشها و سمینارها ، ادامه روند مزبور احتماال ممکن نخواهد بود، مگر آنکه هزینه همایش های مزبور 

.در غیر اینصورت روند پیش بینی برنامه باید تغییر یابد. به صورت خودگردان تامین شود

.دریافت ایندکس بین المللی برای کنفرانس ها- 1

. دعوت از سخنرانان برجسته بین المللی- ۲

. برگزاری کنفرانس با مشارکت دانشگاه تهران در خارج از کشور- ۳

.انتشار مقاالت برگزیده همایش ها از طریق ناشرین و نشریات معتبر بین المللی- ۴

.تهیه و انتشار دستورالعمل مناسب برای تشکیل همایش   مشترک بین المللی-  5

0

تعداد

:تعریف شاخص

تعداد همایش  های مشترک بین المللی

تقویت فعالیت های پژوهشی و فناوری بین المللی

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

تعداد همایش  های مشترک بین المللی

وضعیت شاخص
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اول: هدف

دوم: راهبرد

:125  شاخص

(125)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
12 14 16 19 22 25

عملکرد 12 6 3 2 1 1

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
.هماهنگی با وزارت خارجه برای تسهیل صدور ویزا

لذا هدف .  از کل اعضای هیئت علمی گزارش شده بود٪37 نفر معادل 767، آمار خط پایه ابتدا 1395در سال 

 سال پایانی برنامه انجام شده 3 در ٪ 3 سال اول برنامه و سپس افزایش 2 در ٪2گذاری برنامه نیز با افزایش 

 نفر 250پس از بررسی های انجام شده مشخص شد که آمار خط پایه، اشتباه است و آمار درست تعداد . است

بنابراین مقرر شدکه روند پیش بینی برنامه طبق خط پایه جدید در نظر .  از اعضای هیئت علمی است٪12معادل 

. می رسید1396 در سال ٪ 14 افزایش به رقم ٪2 باید با 1395گرفته شود و طبق خط پایه جدید عملکرد سال

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

0

تأمین بودجه مناسب برای افزایش حضور اعضای هیئت علمی در همایشها و کارگاه های معتبر بین المللی-1

.اصالح آیین نامه و افزایش تاثیر  حضور اعضای هیئت علمی در همایشها و کارگاه های معتبر بین المللی بر ارتقا ایشان- 2

.کاهش نرخ برابری ریال نسبت به سایر ارزها-1

.عدم تامین هزینه های شرکت اعضای هیئت علمی در همایش ها و کارگاه های بین المللی خارج از کشور- 2

.تاثیر کم شرکت اعضای هیئت علمی در همایش ها و کارگاه های بین المللی خارج از کشور برای ارتقای ایشان- 3

درصد

:تعریف شاخص

علمی هیئت نسبت اعضای هیئت علمی شرکت کننده در همایش ها و کارگاه های بین المللی خارج از کشور به کل اعضای

تقویت فعالیت های پژوهشی و فناوری بین المللی

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

نسبت اعضای هیئت علمی شرکت کننده در همایش ها و کارگاه های بین المللی خارج از کشور به کل اعضای 

وضعیت شاخص
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اول: هدف

دوم: راهبرد

:125  شاخص

(125)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
250 309 373 468 569 679

عملکرد 250 128 66 34 18 10

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
.هماهنگی با وزارت خارجه برای تسهیل صدور ویزا

لذا هدف .  از کل اعضای هیئت علمی گزارش شده بود٪37 نفر معادل 767، آمار خط پایه ابتدا 1395در سال 

 سال پایانی برنامه انجام شده 3 در ٪ 3 سال اول برنامه و سپس افزایش 2 در ٪2گذاری برنامه نیز با افزایش 

 نفر 250پس از بررسی های انجام شده مشخص شد که آمار خط پایه، اشتباه است و آمار درست تعداد . است

بنابراین مقرر شدکه روند پیش بینی برنامه طبق خط پایه جدید در نظر .  از اعضای هیئت علمی است٪12معادل 

. می رسید1396 در سال ٪ 14 افزایش به رقم ٪2 باید با 1395گرفته شود و طبق خط پایه جدید عملکرد سال

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

 نیز کاهش ٪50با این حال عملکرد دانشگاه  در این شاخص نه تنها صعودی نبوده است بلکه .  هدفگذاری شود1395پیشنهاد می شود با توجه به مشکالت ارزی، حفظ عملکرد سال 

.یافته است

تأمین بودجه مناسب برای افزایش حضور اعضای هیئت علمی در همایشها و کارگاه های معتبر بین المللی-1

.اصالح آیین نامه و افزایش تاثیر  حضور اعضای هیئت علمی در همایشها و کارگاه های معتبر بین المللی بر ارتقا ایشان- 2

.کاهش نرخ برابری ریال نسبت به سایر ارزها-1

.عدم تامین هزینه های شرکت اعضای هیئت علمی در همایش ها و کارگاه های بین المللی خارج از کشور- 2

.تاثیر کم شرکت اعضای هیئت علمی در همایش ها و کارگاه های بین المللی خارج از کشور برای ارتقای ایشان- 3

تعداد

:تعریف شاخص

علمی هیئت نسبت اعضای هیئت علمی شرکت کننده در همایش ها و کارگاه های بین المللی خارج از کشور به کل اعضای

تقویت فعالیت های پژوهشی و فناوری بین المللی

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

نسبت اعضای هیئت علمی شرکت کننده در همایش ها و کارگاه های بین المللی خارج از کشور به کل اعضای 

وضعیت شاخص
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اول: هدف

دوم: راهبرد

:126  شاخص

(126)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
3 5 8 12 16 20

عملکرد 3 5 7 9 11 13

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 3 نفر از اعضای هیئت علمی به فرصت مطالعاتی و ماموریت پژوهشی اعزام شده اند که 62 تعداد 1395در سال 

 از کل اعضای هیئت ٪5 نفر یعنی 106 تعداد 1396در سال .  ازکل اعضای هیئت علمی را نشان می دهند٪

با این حال به دلیل .برابر است (٪ 5)با پیش بینی برنامه  (٪ 5)علمی اعزام شده اند که نشان می دهد، عملکرد 

، بین پیش بینی برنامه و عملکرد 1398احتمال افزایش تعداد کل اعضای هیئت علمی در سالهای آتی، از سال 

. از اعضا اعزام خواهند شد٪13 درصدی ، 20 به جای اعزام 1400شکاف آغاز می شودو احتماال در سال 

مالک سال )مالک تعریفشاخص، تعداد احکام صادره برای اعزام اعضای هیئت علمی به فرصت مطالعاتی و یا مأموریت آموزشی با تاریخ اعزام برحسب سال شمسی 

.است (تحصیلی نیست

. هدف گذاری شود1400 از اعضا در سال ٪ 13با توجه به نوسانات ارزی و افزایش نرخ دالر، پیشنهاد می شود این شاخص روی 

تأمین بودجه مناسب برای اعزام اعضای هیئت علمی به فرصت مطالعاتی و ماموریت پژوهشی-1

.اصالح آیین نامه و افزایش تاثیر اعزام اعضای هیئت علمی به فرصت مطالعاتی و ماموریت پژوهشی- 2

0

درصد

:تعریف شاخص

اعزام اعضای هیئت علمی به فرصت مطالعاتی و مأموریت پژوهشی

تقویت فعالیت های پژوهشی و فناوری بین المللی

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

اعزام اعضای هیئت علمی به فرصت مطالعاتی و مأموریت پژوهشی

وضعیت شاخص
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اول: هدف

دوم: راهبرد

:127  شاخص

(127)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
10 12 14 16 18 20

عملکرد 16 28 40 52 64 76

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 فقره گزارش 10، تعداد کرسی ها و موسسات مشترک بین المللی، 1395هنگام تنظیم برنامه راهبردی در سال 

.  رسیده است16فقره به 10، تعداد کرسی ها و موسسات مزبور از 1395با این حال تا پایان سال. شده است

 اضافه می شده است، با این حال 1395 فقره به آمار خط پایه سلول 2، باید 1396طبق پیش بینی برنامه در سال

.  فقره افزایش یافته است28 فقره به 16 سیر صعودی را نشان می دهد و عملکرد از تعداد 1396عملکرد سال 

. ادامه این روند، و یا حفظ آن، عملکرد برنامه را در سالهای آتی حتی باالتر از پیش بینی برنامه تضمین می کند

. لذا به منظور کنترل دقیق عملکرد شاخص نیاز است تا در ارزیابی مقادیر آتی برنامه تجدید نظر شود

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

0

.تأمین بودجه مناسب برای افزایش حضور استادان در اجالس های معتبر بین المللی و کارگاه های آموزشی و پژوهش- ۱

.انتشار دستورالعمل و تعریف عملیاتی کرسی ها، مؤسسات و  مراکز آموزشی، پژوهشی مشترک بین المللی- ۲

.مشخص کردن رشته های اولویت دار- ۳

.تامین اعتبار مالی مناسب- 4

0

تعداد

:تعریف شاخص

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

تقویت فعالیت های پژوهشی و فناوری بین المللی

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

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

وضعیت شاخص
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اول: هدف

دوم: راهبرد

:128  شاخص

(128)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
750 960 1200 1600 2000 2400

عملکرد 750 723 696 669 642 615

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

، هشتصد هزار دالر جذب اعتبارات گزارش شده بود که شامل 1395در زمان تدوین برنامه راهبردی در سال 

 750با این حال عمالً . ششصد هزار دالر شهریه دانشجویان و دویست هزار دالر اهدای دو موسسه غیر ایرانی بود

.   اعتبارات بین امللی دریافت شده است1395هزار دالر در سال 

 مبلغ هفتصد و بیست و سه هزار دالر اعتبارات بین المللی جذب شده است که نشان دهنده 1396در سال 

.  است1395کاهش اعتبارات مزبور نسبت به عملکرد سال 

 خواهد 1400عدم مداخله مناسب در این شاخص منجر به افت شدید اعتبارات بین المللی جذب شده در سال 

.شد

.اعتبارات جذب شده بین المللی از سازمان ها و شهریه دانشجویان بین المللی بر حسب هزار دالر

. باید مد نظر قرارگیرد1396چنانچه برنامه ریزی و اقدامات سریع و مناسبی برای بهبود عملکرد در شاخص یادشده انجام شود، حفظ وضع موجود و جلوگیری از افت شاخص در سال 

.تشکیل بانک اطالعاتی مراکز ارائه کننده اعتبارات پژوهشی- ۱

.اطالع رسانی فاندهای بین المللی به استادان مربوطه درهر رشته تخصصی- 2

.ایجاد واحد طرح های بین المللی در معاونت بین المللی به منظور کمک به استادان در تکمیل فرم های فراخوان طرح های بین المللی- ۳

.برنامه ریزی برای ارائّ آموزش بین المللی تقاضامحور- ۴

.اطالع رسانی و حمایت مالی و معنوی از حضور جامعة دانشگاهی در رقابت های بین المللی- 5

.تشکیل تیم یا واحد بازاریابی بین المللی- 6

.(ارائه کننده اعتبارات پژوهشی  )عدم شناسایی موسسات و مراکز هدف -1

.(ارائه کننده اعتبارات پژوهشی  )عدم ارتباط اعضای هیات علمی دانشگاه تهران با موسسات و مراکز هدف - 2

. توضیح داده شده است112کاهش دانشجویان بین المللی که در شاخص - 3

.شرایط سیاسی خاص که جذب اعتبار ازبرخی مراکز و موسسات را دشوار ساخته است- 4

بر حسب هزار دالر

:تعریف شاخص

میزان اعتبارات جذب شده بین المللی

تقویت فعالیت های پژوهشی و فناوری بین المللی

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

میزان اعتبارات جذب شده بین المللی

وضعیت شاخص
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اول: هدف

سوم: راهبرد

:131  شاخص

(131)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

عملکرد 0

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
.افزایش کیفیت و رعایت استاندارهاي آموزشی و پژوهشی همراه با افزایش ارتباطات بین المللی-۱

0

 از رشته ها٪50دریافت تاییدیه هاي ملی و بین المللی درباره کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در دانشگاه حداقل در 

0

.شناسایی موسسات ارائه موسسات ارائه کننده گواهی نامه هاي اعتبار بخشی و معرفی به واحدها-1

.افزایش کیفیت و رعایت استانداردهاي آموزشی و پژوهشی- 2

.تامین هزینه هاي اخذ گواهینامه اعتبار بخشی براي تشویق واحدها- 3

.افزایش اعتبار واحدهایی که گواهی نامه اعتبار بخشی کسب میکنند براي تشویق سایر واحدها- 4

.انجام ارزیابی درونی به عنوان پیش مرحله ارزیابی بیرونی و اعتبار بخشی- 5

.دانشکدهها با موسسات ارائه کننده گواهی نامه هاي اعتبار بخشی/عدم آشنایی پردیس-1

.عدم وجود موسسات داخلی ارائه کننده گواهی نامه هاي اعتبار بخشی- 2

.هزینه بر بودن اخذ گواهی نامه اعتبار بخشی- 3

.دانشکده ها براي اخذ گواهی نامه اعتبار بخشی/فقدان انگیزه  پردیس- 4

درصد

:تعریف شاخص

میزان گواهی نامه های اعتبار بخشی

بهینه سازی زیرساخت ها و فرآیندهای همکاری بین المللی

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

میزان گواهی نامه هاي اعتبار بخشی

وضعیت شاخص
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اول: هدف

سوم: راهبرد

:131  شاخص

(131)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
0 97 194 291 388 485

عملکرد 0

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
.افزایش کیفیت و رعایت استاندارهاي آموزشی و پژوهشی همراه با افزایش ارتباطات بین المللی-۱

با توجه به پیچیدگی و زمانبر بودن فرایند اعتبار بخشی رشته ها در حال حاضر عملکرد خاصی درباره هیچکدام از 

از آنجا که گام اول دریافت گواهینامه اعتبار بخشی، ارزیابی درونی است؛ مرکز . رشته ها دریافت نشده است

 ). دانشکده ها نموده است/  اقدام به اجراي ارزیابی درونی در تمامی پردیس1396ارزیابی کیفیت دانشگاه در سال 

(مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران -  دانشکده ها / رجوع شود به گزارش ارزیابی درونی پردیس

 از رشته ها٪50دریافت تاییدیه هاي ملی و بین المللی درباره کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در دانشگاه حداقل در 

0

.شناسایی موسسات ارائه موسسات ارائه کننده گواهی نامه هاي اعتبار بخشی و معرفی به واحدها-1

.افزایش کیفیت و رعایت استانداردهاي آموزشی و پژوهشی- 2

.تامین هزینه هاي اخذ گواهینامه اعتبار بخشی براي تشویق واحدها- 3

.افزایش اعتبار واحدهایی که گواهی نامه اعتبار بخشی کسب میکنند براي تشویق سایر واحدها- 4

.انجام ارزیابی درونی به عنوان پیش مرحله ارزیابی بیرونی و اعتبار بخشی- 5

.دانشکدهها با موسسات ارائه کننده گواهی نامه هاي اعتبار بخشی/عدم آشنایی پردیس-1

.عدم وجود موسسات داخلی ارائه کننده گواهی نامه هاي اعتبار بخشی- 2

.هزینه بر بودن اخذ گواهی نامه اعتبار بخشی- 3

.دانشکده ها براي اخذ گواهی نامه اعتبار بخشی/فقدان انگیزه  پردیس- 4

تعداد

:تعریف شاخص

میزان گواهینامه های اعتبار بخشی

بهینه سازی زیرساخت ها و فرآیندهای همکاری بین المللی

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

میزان گواهینامه هاي اعتبار بخشی

وضعیت شاخص
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اول: هدف

سوم: راهبرد

:132  شاخص

(132)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
91 188 262 336 415 500

عملکرد 91 91 91 91 91 91

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
توجه به آموزش و تقويت مهارت هاي زبان بین المللی در کارکنان- ۱

مطابق .  نفر هستند91 تعداد کارمندانی که در شمار کارکنان مسلط به زبان انگلیسی بوده اند 1395در سال 

علیرغم پیش بینی انجام شده آمار با .  نفر می رسیده است188 اين تعداد بايد به 1396پیش بینی برنامه در سال 

و همین امر موجب بوجود آمدن روند ثابت عملکرد در سالهاي آتی برنامه شده است و .  نفر باقی است91تعداد 

. شکاف زياد با پیش بینی برنامه را نشان می دهد

 نفر از اعضاي هیئت علمی مسلط به به زبان خارجی برآورد 785 تعداد 1396الزم به توضیح است که در سال 

مالک براي محاسبه تسلط اعضاي هیئت علمی به زبان خارجی، مالک تحصیل در خارج از کشور . شده است

.پرسنلی استخراج شده است/ حداقل در يک مقطع تحصیلی بوده استکه از سامانه هوش سازمانی 

.تعداد کارمندانی که برحسب دستور عمل اداره کل منابع انسانی به يکی از زبان هاي دوم مورد تائید شوراي آموزشی دانشگاه مسلط محسوب می شوند

. و يا معادل آن در ساير زبان هاي بین المللی که مورد تايید اداره کل منابع انسانی باشد، هستند (عمومی) ايلتس ۶تعداد کارمندانی که داراي مدرک سطح 

.تعداد کارمندانی که داراي يک مقطع مدرک زبان خارجی و يا تحصیل در دانشگاه خارج از کشور هستند

بهتر است عالوه بر مکانیسم هاي تشويقی عمومی براي کارکنان،تعداد مشخصی از کارکنان معاونت بین الملل، انتظامات و معاونت آموزشی به صورت مشخص براي تقويت زبان خارجی 

.انتخاب شوند

.برگزاري کالسهاي بازآموزي زبان براي اعضاي هیئت علمی- 1

.افزايش تاثیر تحصیل زبان خارجی در ارتقائ کارکنان - 2

.افزايش تاثیر آشنايی به زبان خارجی در جذب کارکنان آتی-  3

.آماده سازي و ارائه دوره هاي آموزش زبان هاي خارجی به صورت الکترونیکی توسط مرکز يادگیري الکترونیکی- 4

.تحصیل زبان نیازمند صرف وقت و هزينه بااليی است ولی در ارتقائ کارکنان تاثیر زيادي ندارد- 1

.کم بودن تعداد دانشجوي بین المللی در دانشگاه- 2

.توجه ناکافی دانشگاه به اهمیت رضايت دانشجويان بین المللی از خدمات ارائه شده- 3

تعداد کارمندان

:تعریف شاخص

شمار کارکنان مسلط به زبان های بین المللی

بهینه سازی زیرساخت ها و فرآیندهای همکاری بین المللی

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

شمار کارکنان مسلط به زبان هاي بین المللی

وضعیت شاخص
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اول: هدف

سوم: راهبرد

:133  شاخص

(133)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
269 280 290 300 310 320

عملکرد 269 291 315 341 369 399

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 تعداد عضویت در انجمن ها و شبکه های علمی بین المللی و عقد قراردادهای بین المللی در برنامه 1395در سال 

 مورد ثبت شده بود که این مقدار شامل کل قراردادها و عضویت ها می شد با این حال پس از 400راهبردی 

تصویب برنامه راهبردی مقررشد که صرفاً تعداد قراردادهای جاری مالک محاسبه قرار گیرد و بر اساس این اصالح 

 مورد در نظر گرفته شده است و لذا سالهای آتی پیش 269 (سال پایه) 1395مقدار پیش بینی برنامه در سال 

 245 مورد عضویت حقوقی جاری و 24 شامل 269مقدار . بینی برنامه بر اساس سال پایه رشد داده شده است

.  می باشد1395مورد تفاهم نامه همکاری در سال 

 مورد را 291 تفاهم نامه جاری، در مجموع تعداد 267 مورد عضویت حقوقی جاری و 24 تعداد 1396در سال 

.شامل می شوند که نشان دهنده باالتر بودن عملکرد از میزان پیش بینی برنامه است

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

0

. (مشخص کنندة سمت دوم روابط بین المللی دانشگاه تهران بر مبنای قابلیت های موجود و اولویت های دانشگاهی  )تنظیم سند نقشة راه روابط بین الملل دانشگاه تهران - ۱

.اطالع رسانی قراردادهای بین المللی دانشگاه- 3.                  کمک مالی و تسهیل اجرای تفاهم نامه های بین المللی- 2

.تدوین بانک اطالعاتی تفاهم نامه ها- 5.             پیگیری و ارزیابی تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقد شده- 4

.تالش برای اجرایی کردن تفاهم نامه ها- 6

.تهیه برنامه اقدام بهبود رتبه دانشگاه توسط معاونت بین الملل و تامین اعتبار ارتقاء بین المللی دانشگاه تهران- 7

0

تعداد

:تعریف شاخص

عضویت در انجمن ها و شبکه های علمی بین المللی و عقد قراردادهای بین المللی

بهینه سازی زیرساخت ها و فرآیندهای همکاری بین المللی

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

عضویت در انجمن ها و شبکه های علمی بین المللی و عقد قراردادهای بین المللی

وضعیت شاخص
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دوم: هدف

اول: راهبرد

:211  شاخص

(211)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
5 8 11 14 17 20

عملکرد 5 3 1 0 0 0

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
افزایش ارتباط با صنعت و کارورزي-۱

 عدد مورد حمایت مالی از دانشگاه قرار گرفته 98رساله دانشجویی /  پایان نامه3854 از مجموع 1396در سال 

 عدد مورد حمایت مالی 117رساله دانشجویی /  عدد پایان نامه2337 از مجموع 1395در حالیکه در سال . اند

این موضوع نشان می دهد که شاخص مزبور نه تنها محقق نشده است بلکه کاهش هم . خارج از دانشگاه بوده اند

رساله دانشجویی مورد حمایت /  درصد پایان نامه8، 1396در صورتی که طبق برنامه، باید در سال . داشته است

. درصد از آنها مورد حمایت مالی بوده اند3تنها . مالی ازمراکز خارج از دانشگاه قرار میگرفتند

رساله / رساله هاي دانشجویی و توجه به کاربردي کردن پایان نامه ها / از پایان نامه ها  (دولتی و بخش خصوصی)این معیار بیانگرمیزان حمایت مراکز خارج از دانشگاه 

.ها بر اساس نیاز جامعه است

0

بررسی عملکرد دفتر ارتباط با صنعت و تالش براي افزایش روابط دفتر و صنعت(1

تجهیز آزمایشگاه و کالیبره کردن تجهیزات آزمایشگاه (2

تدوین برنامه جامع حمایت از پایان نامه هاي تقاضا محور(3

.عدم ارتباط موثر دانشگاه با صنعت- 1

.ضعف و کمبود آزمایشگاه و کارگاه جهت تدریس دروس عملی- 2

.نداشتن برنامه مدون براي راهنمایی و هدایت موضوع پایان نامه دانشجویان- 3

برخی از اعضاي هیئت علمی که قرارداد با خارج از دانشگاه امضاء می کنند، هزینه هاي پایان نامه هاي دانشجویان خود را از آن محل تأمین می کنند که در این آمار مشخص نمی- 4

. باشد

.مقاالت مشخص شود که نام دانشجو در لیست مولفین است و نام حمایت کننده در قسمت سپاسگزاري قراردارد”  Acknowledgment“ممکن است که آمار صحیح از روي - 5

رساله حمایت شده/ پایان نامه

:تعریف شاخص

پایاننامهها/ درصد پایان نامه ها کل به رسالهها/رساله های دارای حمایت مالی از بخش های مختلف صنعتی و خدماتی دولتی و خصوصی

هدایت پژوهشهای دانشگاه به سوی ایده پردازی و تجاری سازی

نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

رساله هاي داراي حمایت مالی از بخش هاي مختلف صنعتی و خدماتی دولتی و خصوصی به / درصد پایان نامه ها

وضعیت شاخص
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دوم: هدف

اول: راهبرد

:212  شاخص

(212)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
0.19 0.34 0.5 0.65 0.8 1

عملکرد 0.187019 0.1933395 0.1996598 0.20598 0.2123003 0.2186206

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
افزایش ارتباط با صنعت و کارورزي-۱

نیز جمعا تعداد 1396در سال .  پژوهش تقاضا محور منجر به عقد قرارداد شده است389تعداد 1395در سال 

علیرغم رشد ظاهري تعداد پژوهش هاي تقاضا محور، سرانه پژوهش .  پژوهش تقاضا محور وجود داشته است418

 مشابه بوده است زیرا به دلیل افزایش تعداد اعضاي هیئت 1396 و 1395طی سالهاي  (19/0)هاي تقاضا محور 

از این رو، ادامه . ، عدد سرانه تغییري نکرده است1396علمی ، علیرغم افزایش تعداد پژوهش تقاضا محور در سال 

. خواهد شد1400این روند منجر به شکاف جدي بین برنامه و عملکرد در سال 

پژوهش تقاضا محور پژوهشی است که به سفارش کارفرماي خارج از دانشگاه به منظور کسب دانش علمی و فنی جدید با کاربرد عملی خاص وحل مشکل در کشور 

انجام گیرد و منجر به محصول و خدمات کاربردي، نوآوري یا بومی سازي دانش فنی شود که براي اولین بار در ایران انجام شده باشد، مشروط به این که حداقل پنجاه 

.از هزینه هاي آن را کارفرماي خارج از دانشگاه تأمین وتعهد کرده باشد (%50)درصد 

0

.بررسی عملکرد دفتر ارتباط با صنعت و تالش براي افزایش روابط دفتر و صنعت- 1

.تجهیز آزمایشگاه و کالیبره کردن تجهیزات آزمایشگاه- 2

.عدم ارتباط موثر دانشگاه با صنعت- 1

نسبت

:تعریف شاخص

سرانه پژوهش  های تقاضامحور 

هدایت پژوهشهای دانشگاه به سوی ایده پردازی و تجاری سازی

نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

سرانه پژوهش  هاي تقاضامحور

وضعیت شاخص
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دوم: هدف

دوم: راهبرد

:221  شاخص

(221)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
70 80 90 100 110 120

عملکرد 70 75 80 85 90 95

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
توسعه ارتباط پارک علم و فناوري با واحدهاي آموزشی- ۲تقويت ارتباط با دانش آموختگان و اجراي طرح رصد اشتغال دانش آموختگان - ۱

برگزار شده  (پارک علم و فناوري و دانشکده کارآفرينی ) رويداد کارآفرينانه در دانشگاه 70 تعداد 1395در سال 

 رويداد کارآفرينانه برگزار 75 تعداد 1396در سال .  می رسید80 بايد به عدد 1396است و اين تعداد در سال 

. شده است

 10در برنامه براي اين شاخص هر ساله.  رويداد ثبت شده، سال آغازين برنامه می باشد70 با مجموع 1395سال 

 رويداد 75 میزان 1396در ادامه در عملکرد اين شاخص در سال . دوره افزون بر سال قبل پیش بینی شده است

 شاهد هستیم و اين امر روند شاخص را صعودي ولی عقتر از برنامه 1395ثبت شده کاهش  را در مقايسه با سال 

.در پیش دارد

رويدادهاي کارآفرينانه با هدف به وجود آوردن موج مهارت هاي کارآفرينی و اشتغال در دانشگاه برگزار می گردند و هدف آن، آشنايی شرکت کنندگان با مباحث 

.کارآفرينی، شناخت روشن تري از بازار کار و رفع ابهامات موجود است

0

.دانشکده و مديران دانشگاه با تاثیر کارآفرينی بر افزايش کارآيی  دانشجويان هر رشته/آشنا کردن روساي پرديس- 1

.دانشکده ها/تهیه برنامه مدون توسط دانشکده کارآفرينی براي  برگزاري دوره هاي مربوطه براي پرديس- 2

.بهبود سازو کارهاي ثبت متمرکز رويدادهاي کارآفرينانه برگزارشده در سطح دانشگاه و اصالح شیوه هاي گردآوري آمار- 3

دانشکده ها با کارکردهاي کارآفرينی و تاثیر برگزاري دوره هاي مربوطه/عدم آشنايی پرديس- 1

دانشکده ها/فعالیت ضعیف دانشکده کارآفرينی در معرفی و برگزاري دوره هاي مربوطه براي پرديس- 2

تعداد

:تعریف شاخص

بازدیدها و برتر تعداد رویدادهای کارآفرینانه اعم از کارگاه، نمایشگاه، همایش، نشست علمی، سخنرانی، معرفی کارآفرینان

پرورش سرمایۀ انسانی ایده پرداز و کارآفرین

نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

تعداد رويدادهاي کارآفرينانه اعم از کارگاه، نمايشگاه، همايش، نشست علمی، سخنرانی، معرفی کارآفرينان برتر و 

وضعیت شاخص
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دوم: هدف

دوم: راهبرد

:222  شاخص

(222)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
1 10 20 30 40 50

عملکرد 1.1 2.6 4.1 5.6 7.1 8.6

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
 نیاز به شرکت حداکثری دانشجویان بواسطه درگیر کردن بیشتر دانشجویان، افزایش آگاهی آنان در گرو 1396 و همچنین پوشش کمبود در سال 1397 برای تحقق این برنامه در سال 

. لذا اقدام در جهت اقدامات پیشنهاد شده شکاف بین برنامه و عملکرد را در حد قابل قبولی کاهش خواهد داد.  میباشد... برگزاری همایشها و جشنواره ها، مسابقات، چاب بولتن ها و 

.قبل از آن الزم است تا بررسی مجددی بر روی برنامه در نظر گرفته شده برای این شاخص داشته باشیم تا این میزان با واقعیت موجود دانشگاه تطابق داشته باشد

 نفر بوده است 171 تعداد دانشجویان کارشناسی شرکت کننده در کالسهای مهارتهای کارآفرینی 1395در سال 

همچنین .  درصد از برنامه جلوتر می باشد0/1 نفر دانشجوی کارشناسی نسبت این شاخص 16094که با احتساب 

 دانشجوی 16585 دانشجوی شرکت کننده در کالس و با مجموع 437 با احتساب تعداد 1396در سال 

 درصد از برنامه پیش بینی شده در همین 7/5 درصد رسیده است که حدودا 2/6کارشناسی شاخص به نسبت 

 سال بعدی شکاف زیادی 4در روند برنامه، در . سال عقب است و فاصله زیادی با هدف پیش بینی در برنامه دارد

.لذا بررسی علل افت این شاخص برای بهبود در سالهای آتی ضروری می باشد. بین برنامه و عملکرد ایجاد می شود

دوره مهارت های کارآفرینی، شامل سلسله مباحثی است که شرکت کنندگان پس از طی آن، شناخت کاملی از بازار کار، نحوه ورود به آن، نحوه راه اندازی یک کسب 

.کالس کارآفرینی هم شامل دوره های کهاد و هم شامل دو واحد درس اختیاری می شود. وکار و نگارش طرح کسب وکار می آموزند

.تاکید بیشتر بر استفاده از تکنولوژی در ارائه کالسها- 1

.فرصت شرکت دانشجویان در رقابت های کارآفرینانه- 2

.توسط صاحبان صنایع و مشاغل "Lecture"ارائه - 3

.افزایش ارتباط با صنعت، خدمات و کشاورزی- 1

. ها "case study"تمرکز بیشتر بر - 2

.جهت دهی پروژه های درسی در ارتباط با پژوهشهای تقاضا محور و نیازهای جامعه- 3

.به مسائل واقعی و بروز جامعه و اقتصاد... برقراری ارتباط جواب حل مسائل پروژه های کالسی و- 4

.کمک به دانشجویان برای راه اندازی کسب و کار خود- 5

.اطالع رسانی ناکافی در مورد این دوره ها به دانشجویان- 1

.شناخت ناکافی پردیس و دانشکده ها از مزایای این دوره ها- 2

.ارائه محتوای غیرکاربردی و نظری در این دوره ها- 3

.کاهش انگیزه دانشجویان برای شرکت در این نوع کالسها به دلیل قابل لمس نبودن کسب این مهارتها و چگونگی کاربرد این مهارتها- 4

شرکت در درس مهارت کارآفرینی

:تعریف شاخص

درصد سرانه دانشجویان شرکت کننده در کالس مهارت های کارآفرینی

پرورش سرمایۀ انسانی ایده پرداز و کارآفرین

نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

درصد سرانه دانشجویان شرکت کننده در کالس مهارت های کارآفرینی

وضعیت شاخص
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دوم: هدف

دوم: راهبرد

:223  شاخص

(223)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
17 18 20 22 24 26

عملکرد 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
 بر روند افزایش ارتباط صنایع با دانشگاه و آشنایی هر چه بیشتر صنابع از پتانسیلهای موجود و همچنین آگاهی صنایع از مزیت این همکاری، تاکید 1397برای تحقق شاخص در سال 

تشکیل کارگروهی در . کید شودٔ کید بر افزایش تعداد رشته ها ی دارای کارآموزی و کارورزی بر اجرای بهینه واحدهای کارورز موجود نظارت و تأ و نیز بهتر است به جای تا.  می شود

.هر دانشکده برای بررسی شیوه های بهبود وضعیت کارورزی دانشجویان

که انتظار می رود این تعداد در .  عدد مطابق پیش بینی برنامه بوده است264 تعداد این رشته ها 1395در سال 

 1395علیرغم این موضوع این تعداد در سال .  برسد404 و 372، 341، 310، 279پنج سال بعدی به ترتیب به 

 تعداد کل 1395با این توضیح که در سال .  رشته رسیده است67 این تعداد به 1396 رشته و در سال 63تعداد 

 رشته بوده است بنابراین نسبت حاصله 1596، تعداد 1396 رشته و در سال 1552رشته های موجود در دانشگاه 

 درصد کاهش یافته است و در 4.2 درصد به 18 از 1396 درصد و در سال 4.1 به 1395 درصد در سال 17از 

ادامه روند برای سالهای پیش روی برنامه با .   محقق نشده است1396نتیجه شاخص پیش بینی شده، در سال 

. درصد همچنان دور از پیش بینی می باشد0.1رشد بسیار اندک 

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

.تطبیق نیاز منابع انسانی در صنایع با رشته های و پتانسیل های موجود در دانشگاه- 1

.برگزاری جشنواره ها و همایش ها جهت تداوم ارتباط صنایع و دانشگاه- 2

تعامل بیشتر با صنایع 

.ارتباط با صنعت-۱

.زیرا تغییر برنامه درسی امری پیچیده و زمانبر است. تأکید بر اجرای بهتر کارورزی و کارآموزی به جای تأکید بر افزایش تعداد رشته های دارای کارورزی و کارآموزی - 2

.ضعف ارتباط دانشگاه و صنعت من جمله بخش خصوصی در جذب کارآموز و کارورز- 1

.عدم ارتباط رشته با نیاز صنعت و بازار- 2

.کند بودن فرایند تغییر دروس رشته ها و اضافه کردن واحد درسی جدید- 3

درصد

:تعریف شاخص

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

پرورش سرمایۀ انسانی ایده پرداز و کارآفرین

نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

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

وضعیت شاخص
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دوم: هدف

دوم: راهبرد

:224  شاخص

(224)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
600 630 660 720 780 840

عملکرد 600 339 192 109 62 35

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
. عمل به دو اقدام پیشنهادی فوق در کوتاه مدت پیشنهاد میگردد1397برای رسیدن به هدف در سال 

 ٪5 (1396)در برنامه برای این شاخص در سال اول .  دوره ثبت گردیده است600 این شاخص، 1395در سال 

.  رشد پیش بینی شده است٪10رشد و برای سالهای بعد از آن 

 کاهش نسبت به سال پیشین خود را نشان ٪50 دوره برگزار شده است، که نزدیک به 339 تعداد 1396در سال 

.  در سالهای آتی عملکرد برنامه رشد روندی نزدیک به صفر به خود میگیرد. می دهد

عالوه بر موارد فوق، تاکید شاخص بر بین المللی شدن دوره های آزاد کاربردی حرفه ای است در حالیکه همه 

.  صرفاٌ دارای گواهینامه داخلی است1396 و 1395دوره های برگزار شده در سال 

در سال . یکی از دالیل احتمالی، افت عملکرد در این شاخص، می تواند به شیوه جمع آوری اطالعات مربوط باشد

. دانشکده ها تماس گرفته شد و میزان عملکرد أخذ گردید/ ، با تک تک دفاتر آموزش های آزاد و پردیس1395

.  از دفتر اصلی مرکز آموزشهای آزاد أخذ شده است1396درحالیکه آمار در سال 

دوره های آموزشی کاربردی و حرفه ای، دوره هایی است که از سوی دانشگاه با رعایت ضوابط و استانداردهای خاصی برای دانشجویان دانشگاه و سایر متقاضیان برگزار 

.کید این شاخص بر افزایش استاندارد دوره های برگزار شده، از طریق دریافت گواهینامه بین المللی بوده استٔ تا. می گردد

.نیاز سنجی آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه و برنامه ریزی آموزشی برای آنها- 1

.برقراری دوره های متنوع آنالین با ساعات برگزاری انتخابی- 2

.افزایش عضویت در سازمان های بین المللی و تقویت ارتباط با آن سازمان ها- 1

.مدیریت ارتباطات و ساخت گروه های هدف و برنامه ریزی برای تعریف و معرفی دوره ها با توجه به نیاز هر گروه- 2

عدم- 5.  اطالع رسانی ضعیف- 4.   عدم تمایل برگزاری توسط مجریان دوره- 3.  عدم استفاده از متد آموزشی مدرن- 2.  موجود نبودن یک نیاز سنجی مناسب از گروه های هدف- 1

 1396دانشکده ها صورت گرفته است، اما آمار عملکرد سال /  مستقیماٌ از طریق مکاتبه با هر یک از پردیس1395جمع آوری عملکرد سال  ). ثبت سامانه ای دوره های آزاد برگزار شده

.(از طریق مکاتبه با دفتر آموزش های آزاد صورت گرفته است و احتمال دارد که همه واحدها گزارش کاملی از فعالیت های خود ارائه نکرده باشند 

تعداد

:تعریف شاخص

(منجر به دریافت گواهینامه بین المللی  )ارائۀ دوره های آموزشی آزاد کاربردی و حرفه ای 

پرورش سرمایۀ انسانی ایده پرداز و کارآفرین

نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

(منجر به دریافت گواهینامه بین المللی  )ارائۀ دوره های آموزشی آزاد کاربردی و حرفه ای 

وضعیت شاخص
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دوم: هدف

دوم: راهبرد

:225  شاخص

(225)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
46.601 48.932 51.262 53.592 55.922

عملکرد 46.601

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 نفری از دانش آموختگان طی 4200در پژوهش بررسی سیرنگار اشتغال دانش آموختگان دانشگاه از نمونه آماری 

٪10در این بین، .  بیکار هستند٪42 از شرکت کنندگان شاغل و ٪58، مشخص شد که 1396 تا 1391سالهای 

 ماه پس از 6 افراد شاغل شده در ٪80 ماه پس از دانش آموختگی شاغل شده اند و 6از دانش آموختگان در 

برای مطالعه بیشتر رجوع شود به  ). دانش آموختگی، شغل متناسب با رشته تحصیلی خود را بدست آورده اند

( 1397پژوهش سیرنگار، 

 سال پس ازدانش آموختگی، کلیه افراد شاغل به کار شده 2حالت مطلوب آن است که . اشتغال دانش آموختگان یکی از کلیدی ترین اهداف دانشگاه محسوب می شود

.باشند

0

.اجرای صحیح کارورزی- 1

.آمایش رشته ها-۲

.اصالح و بازنگری محتوای دروس- ۳

.تقویت مهارت های کارآفرینی و نیز مهارت های اشتغال در دانشجویان- ۴

0

 ماه6میزان درصد پس از 

:تعریف شاخص

 ماه6میزان اشتغال دانش آموختگان پس از  ( الف

پرورش سرمایۀ انسانی ایده پرداز و کارآفرین

نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

 ماه6میزان اشتغال دانش آموختگان پس از  ( الف

وضعیت شاخص
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دوم: هدف

دوم: راهبرد

:225  شاخص

(225)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
54.734 57.471 60.207 62.944 65.681

عملکرد 54.734

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 نفر دانش آموخته طی سالهای 4200در پژوهش بررسی سیرنگار اشتغال دانش آموختگان دانشگاه از نمونه آماری 

 از ٪18بر طبق همین آمار،. بیکار هستند٪42 از شرکت کنندگان شاغل و ٪58، مشخص شد که 1396 تا 1391

برای مطالعه بیشتر رجوع شود به  ).  سال پس از دانش آموختگی بدست آورده اند2افراد شغل خود را در فاصله 

( 1397پژوهش سیرنگار، 

 سال پس ازدانش آموختگی، کلیه افراد شاغل به کار شده 2حالت مطلوب آن است که . اشتغال دانش آموختگان یکی از کلیدی ترین اهداف دانشگاه محسوب می شود

.باشند

0

.اجرای صحیح کارورزی- 1

.آمایش رشته ها-۲

.اصالح و بازنگری محتوای دروس- ۳

.تقویت مهارت های کارآفرینی و نیز مهارت های اشتغال در دانشجویان- ۴

0

میزان درصد پس از دوسال

:تعریف شاخص

 سال2میزان اشتغال دانش آموختگان پس از  ( ب

پرورش سرمایۀ انسانی ایده پرداز و کارآفرین

نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

 سال2میزان اشتغال دانش آموختگان پس از  ( ب

وضعیت شاخص
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دوم: هدف

سوم: راهبرد

:231  شاخص

(231)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
75 120 140 160 180 200

عملکرد 75 68 62 57 52 47

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 عدد گزارش شده بود و این مقدار 100 تعداد پتنت و مالکیت معنوی 1395هنگام تنظیم برنامه راهبردی در سال 

 تعداد 1395در بروز رسانی گزارش های دریافتی در سال بعد تغییر یافته است براساس گزارش جدید در سال 

در ادامه .  مورد کاهش یافته است68 به 1396 مورد است و این مقدار در سال 75ثبت اختراعات و اکتشافات 

. تعداد ثبت پتنت نزول خواهد کرد1396روند پس از سال 

: تعداد اختراعات، اکتشافات، آثار بدیع هنری و نظرات نوین در سطح ملی و بین المللی

نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را دریك حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آنها حل می نماید - اختراع

رجوع شود به )و گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود 

 (تعریف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

.تشویق مخترعین و مکتشفین و ارائه کنندگان آثار بدیع هنری و نظرات نوین در سطح ملی و بین المللی- 1

.گسترش بانکهای اطالعاتی- 2

.فرهنگ سازی و آموزش فرایند ثبت اختراع- 1

.معرفی و اختراعات و ابتکارات ثبت شده به سازمان توسعه و سرمایه گذاری و پارک علم و فناوری برای پذیرش در مراکز رشد- 2

  برای هسته های دارای گواهینامه ثبت اختراعات و مالکیت معنویvcتامین - 3

عدم آشنایی دانشجویان و اساتید با فرایند ثبت اختراع و پتنت. 1

عدم حمایت  کافی از پتنت ها برای پیوستن به جرگه تولید و خدمات. 2

تعداد

:تعریف شاخص

تعداد پتنت و مالکیت معنوی ثبت شده در سطح ملی و بین المللی

تقویت زیرساخت های الزم برای شکل گیری زنجیرۀ اندیشه تا محصول

نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

تعداد پتنت و مالکیت معنوی ثبت شده در سطح ملی و بین المللی

وضعیت شاخص
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دوم: هدف

سوم: راهبرد

:232  شاخص

(232)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
200 250 300 400 500 600

عملکرد 200 321 442 563 684 805

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
.نفوذ پارک در واحدهاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه در سطح کشور-  ۱

.برگزاري برنامه رويش و برنامه شکوفايی - .۲

.تدوين دستورعمل برنامه شکوفايی- .۳

 عدد در سال 200طبق برنامه بايد تعداد هسته هاي پیش رشد، شرکت هاي رشدي، پسا رشدي و کارفرمايی از

 1396 درعملکرد اين شاخص، نه تنها باالتر از پیش بینی سال 321عدد .  برسد1396عدد در سال 250 به 1395

 است که نشان دهنده عملکرد بسیار مثبت پارک علم و فن آوري در 1397است بلکه باالتر از پیش بینی سال 

.اين شاخص است

.هسته هاي پیش رشد، شرکت هاي رشدي، پسارشدي و کارفرمايی، چهار مرحله از گام هاي رشد شرکت هاي دانشگاهی محسوب می شوند

.گسترش و توسعه همکاري هاي بین المللی و عضويت در پارکهاي بین المللی- 1

.نفوذ پارک در واحدهاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه در سطح کشور- 1

.برگزاري برنامه رويش و برنامه شکوفايی- 2

.تدوين دستورعمل برنامه شکوفايی- 3

0

تعداد

:تعریف شاخص

تعداد هسته های پیش رشد، شرکت های رشدی، پسا رشدی و کارفرمایی

تقویت زیرساخت های الزم برای شکل گیری زنجیرۀ اندیشه تا محصول

نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

تعداد هسته هاي پیش رشد، شرکت هاي رشدي، پسا رشدي و کارفرمايی

وضعیت شاخص

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1395 1396 1397 1398 1399 1400

برنامه عملکرد

58



دوم: هدف

سوم: راهبرد

:233  شاخص

(233)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
2400 2640 3000 3600 4200 4800

عملکرد 2400 4721 7042 9363 11684 14005

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 2640 باید به 1395 میلیون ریال در سال 2400طبق برنامه، میزان حمایت مالی از هسته های پیش رشد از 

 میلیون ریال حمایت 4721 نشان می دهد 1396عملکرد دانشگاه در سال .  می رسید1396میلیون ریال در سال 

 کامال محقق شده 1396بنابراین نه تنها این شاخص در سال . مالی از هسته های پیش رشد به عمل آمده است

این امر  نشان دهنده حمایت مناسب .  نزدیک شده است1400است بلکه به مقدار پیش بینی شده در سال 

.دانشگاه و پارک علم و فناوری در حمایت از این هسته ها است

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

.دارند

0

. ارائه درس کارآفرینی در کلیه واحدهای آموزشی- ۱

. گرایش نوآورانه در واحدهای تخصصی با بازنگری برنامه درسی- ۲

.حضور در واحدهای آموزشی و گسترش فرهنگی پارک در واحدهای آموزشی دانشگاه- ۳

0

واحد ارز

:تعریف شاخص

(برحسب میلیون ریال  )میزان حمایت مالی از هسته های پیش رشد 

تقویت زیرساخت های الزم برای شکل گیری زنجیرۀ اندیشه تا محصول

نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

(برحسب میلیون ریال  )میزان حمایت مالی از هسته های پیش رشد 

وضعیت شاخص
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دوم: هدف

سوم: راهبرد

:233  شاخص

(233)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
0 10 13.6 20 16.7 14.3

عملکرد 0 96.7 193.4 290.1 386.8 483.5

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 2640 باید به 1395 میلیون ریال در سال 2400طبق برنامه، میزان حمایت مالی از هسته های پیش رشد از 

 میلیون ریال حمایت 4721 نشان می دهد 1396عملکرد دانشگاه در سال .  می رسید1396میلیون ریال در سال 

 کامال محقق شده 1396بنابراین نه تنها این شاخص در سال . مالی از هسته های پیش رشد به عمل آمده است

این امر  نشان دهنده حمایت مناسب .  نزدیک شده است1400است بلکه به مقدار پیش بینی شده در سال 

.دانشگاه و پارک علم و فناوری در حمایت از این هسته ها است

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

.دارند

0

. ارائه درس کارآفرینی در کلیه واحدهای آموزشی- ۱

. گرایش نوآورانه در واحدهای تخصصی با بازنگری برنامه درسی- ۲

.حضور در واحدهای آموزشی و گسترش فرهنگی پارک در واحدهای آموزشی دانشگاه- ۳

0

درصد

:تعریف شاخص

(برحسب میلیون ریال  )میزان حمایت مالی از هسته های پیش رشد 

تقویت زیرساخت های الزم برای شکل گیری زنجیرۀ اندیشه تا محصول

نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

(برحسب میلیون ریال  )میزان حمایت مالی از هسته های پیش رشد 

وضعیت شاخص
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دوم: هدف

چهارم: راهبرد

:241  شاخص

(241)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
14 20 25 30 35 40

عملکرد 14 19 24 29 34 39

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
با توجه به پیشنهادات ارائه شده، شناخت دقیق محیط و روند توسعه پژوهش به منظور گردآوری اطالعات به روز و به هنگام پیرامون توسعه تعامالت بین المللی و داخلی برای جذب 

.حداکثری سرمایه گذاری ها و فاند امری است ضروری

 1396 در سال ٪20 به میزان 1395 در سال ٪14سهم در آمد پژوهشی دانشگاه از کل درآمدها باید از میزان 

 رسیده ٪19عملکرد دانشگاه در این شاخص نشان دهنده آن است که سهم درآمدهای یاد شده به . می رسید

.است که نشان دهنده تحقق تقریبی شاخص مزبور است

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

.ایجاد تعامل بیشتر دانشگاه  و صنایع و همچنین در همکاری در بخش خصوصی می تواند موجب رشد بیشتر شاخص گردد- 1

پژوهشگران باید اطالعات در مورد فاند را به سرعت در اختیار داشته باشند تا زمان. ایجاد بانک اطالعاتی منسجم و یکپارچه در اختیار پژوهشگران برای استفاده حداکثری از فرصتها - 2

. بیشتری برای آمادگی داشته باشند

.اجرای دقیق آیین نامه کسر باالسری طرح های پژوهشی کاربردی- ۱

.اختصاص بیشتر پژوهشها و تحقیقات پژوهشگران بر پژوهشهای بنیادی و توسعه ای- 2

.تالش برای جذب بیشتر سرمایه گذاری دولتی در پژوهش های دانشگاهی- 3

.داشتن دید رقابتی به فرایند جذب سرمایه گذاری پژوهشی- 4

.تجهیز آزمایشگاه ها و تعمیر و نگهداری مناسب آنها- 5

درصد

:تعریف شاخص

سهم درآمدهای پژوهشی و فناوری از کل درآمدهای دانشگاه

اصالح نظام مدیریتی و تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه

نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

سهم درآمدهای پژوهشی و فناوری از کل درآمدهای دانشگاه

وضعیت شاخص
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دوم: هدف

چهارم: راهبرد

:242  شاخص

(242)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه

عملکرد 612,267,798

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
.آثار نفیس اهدایی به دانشگاه/ اجرای پروژه ارزش گذاری سرمایه های هنری

سهم درآمد دانشگاه از داراییها، موقوفات و اهدایی ها .  در ابتدای برنامه با عنوان ذیل مصوب شده بود242شاخص 

: نسبت به کل درآمدها ولی در جلسه شورای برنامه ریزی دانشگاه مقرر شد عنوان شاخص فوق تبدیل شود به 

. ارزش موقوفات و اهدایی های دانشگاه

 میلیون ریال حدودا معادل 6.122.677 جمعا مبلغ 12/04/1397ارزش امالک موقوفه دانشگاه تهران در تاریخ 

برخی از دارایی های دانشگاه مانند آثار نفیس هنری قابل ارزش گذاری . ششصد و دوازده میلیارد تومان است

.درآمد حاصل از دارایی های دانشگاه تا این لحظه مشخص نشده است. ریالی نیستند

لذا پیشنهاد می شود از کمک متخصصان براورد ارزشگذاری برای تبدیل سرمایه معنوی و اجتماعی به ارزش ریالی 

. کمک گرفته شود

ارزش موقوفات دانشگاه

پوشش رسانه ای حمایت های نقدی و غیر نقدی جامعه از دانشگاه و اثر آن بر توسعه و پیشرفت جامعه باقابلیت رصد و مشاهده توسط مؤسسات دولتی و اشخاص حقیقی- 1

.سرمایه گذاری دانشگاه در جهت تقویت پتانیسیلهای پژوهشی دانشگاه به منظور  توسعه درآمدهای حاصل از پژوهش دانشگاه و توان رقابت با حوزه بین الملل- 2

0

عدم استفاده  بهینه از موقوفات و اهدائی ها. 1

بالاستفاده ماندن برخی امالک و موقوفات. 2

نداشتن برنامه مدون در بکارگیری موقوفات. 3

بر حسب میلیون ریال

:تعریف شاخص

ارزش موقوفات و اهدایی های دانشگاه

اصالح نظام مدیریتی و تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه

نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

ارزش موقوفات و اهدایی های دانشگاه

وضعیت شاخص
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دوم: هدف

چهارم: راهبرد

:243  شاخص

(243)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
6000 7500 9000 12000 18000 24000

عملکرد 6000 7073 8146 9219 10292 11365

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 میلیون 6000 میزان گردش مالی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مجموعاً 1395سال 

 میلیون 7500 درصدی، به 25 با افزایش 1396طبق پیش بینی برنامه این مقدار باید درسال . ریال بوده است

 درصد رشد داشته است که هر چند 18عملکرد دانشگاه دراین شاخص در سال یاد شده . ریال می رسیده است

 درصد فاصله دارد و ادامه این روند منجر به 7 به میزان 1396رشد بسیار خوبی است اما با هدف برنامه در سال 

. خواهد شد1400ایجاد شکاف زیاد بین عملکرد و برنامه در سال 

مجموع همه ورودی های ریالی به حساب شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری و هزینه های انجام شده در شرکت ها که از حساب شرکتهای مزبور پرداخت شده 

.است

0

.انعقاد قراردادهای تضمین کیفیت با دانش آموختگان دانشگاه تهران در مقابل تضمین خرید با وزارت خانه های کشور- ۱

.شبکه سازی با دانش آموختگان دانشگاه تهران برای شناسایی فرصت ها و معرفی توانمندی های شرکت های پارک- ۲

0

بر حسب میلیون ریال

:تعریف شاخص

(بر حسب میلیون ریال  )میزان گردش مالی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری 

اصالح نظام مدیریتی و تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه

نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

(بر حسب میلیون ریال  )میزان گردش مالی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری 

وضعیت شاخص
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دوم: هدف

چهارم: راهبرد

:243  شاخص

(243)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
1 25 50 100 200 300

عملکرد 0 17.9 35.8 53.7 71.5 89.4

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 میلیون 6000 میزان گردش مالی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مجموعاً 1395سال 

 میلیون 7500 درصدی، به 25 با افزایش 1396طبق پیش بینی برنامه این مقدار باید درسال . ریال بوده است

 درصد رشد داشته است که هر چند 18عملکرد دانشگاه دراین شاخص در سال یاد شده . ریال می رسیده است

 درصد فاصله دارد و ادامه این روند منجر به 7 به میزان 1396رشد بسیار خوبی است اما با هدف برنامه در سال 

. خواهد شد1400ایجاد شکاف زیاد بین عملکرد و برنامه در سال 

.مجموع همه ورودی های به حساب شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری و هزینه های انجا مشده در شرکت ها که از حساب شرکتهای مزبور پرداخت شده است

0

.انعقاد قراردادهای تضمین کیفیت با دانش آموختگان دانشگاه تهران در مقابل تضمین خرید با وزارت خانه های کشور- ۱

.شبکه سازی با دانش آموختگان دانشگاه تهران برای شناسایی فرصت ها و معرفی توانمندی های شرکت های پارک- ۲

0

درصد

:تعریف شاخص

(بر حسب میلیون ریال  )میزان گردش مالی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری 

اصالح نظام مدیریتی و تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه

نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

(بر حسب میلیون ریال  )میزان گردش مالی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری 

وضعیت شاخص
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سوم: هدف

اول: راهبرد

:311  شاخص

(311)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
0 400 800 1200 1600 2000

عملکرد 0 23 46 69 92 115

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 به عنوان سال پایه در نظر گرفته 1396 آماری از این شاخص موجود نیست سال 1395با توجه به اینکه در سال 

 پایان نامه، رساله و یا طرح پژوهشی که با نمونه انسانی 400 باید 1396طبق پیش بینی برنامه در سال . می شود

 پژوهش کد اخالقی گرفته 23یا حیوانی سروکار دارند، کد اخالق حرفه ای دریافت می کردند در حالی که صرفاً 

.اند

به عبارت دیگر عدم وقوع . رعایت الزامات و استاندارهای اخالقی مطابق با نظام نامه کد بین المللی اخالق پژوهشی در همه پژوهش های دارای نمونه انسانی و حیوانی

.تخلف پژوهشی و در نتیجه انجام پژوهش های سالم با رعایت حقوق کلیه ذینفعان

.مقدار پیش بینی شده برنامه در شاخص برای سالهای آتی باید مجددا مورد بررسی قرارگرفته تا رشد برنامه ریزی شده مطابق با ظرفیت و توان اجرایی دانشگاه باشد

.برقراری آموزش توجیهی فرایند دریافت کد اخالقی برای اساتید و پژوهشگران دانشکده های درگیر- 1

.ارائه خدمات اعطای کد اخالق حرفه ای به خارج از دانشگاه-  2

.معرفی طرح ها و پایان نامه های دارای کد اخالق حرفه ای در وبسایت دانشگاه تهران- 3

.برگزاری سمینار، وبینار، جلسات آنالین برای آشنایی اعضای هیئت علمی و دانشجویان با دستورالعمل ها و شیوه نامه های مربوطه- 4

.ترویج فرهنگ صداقت- 5

 در برنامه راهبردی آن است که ابتدا قرار بود اعطای کد اخالق حرفه ای عالوه بر پژوهش های داخل دانشگاه به پژوهش های خارج از 1396 برای سال 400دلیل هدف گذاری عدد 

دانشگاه نیز اعطا شود،با این حال ظاهراً سیاست معاونت پژوهشی دانشگاه تغییر کرده است و در حال حاضر اعطای کد اخالق حرفه ای فقط درباره پژوهش های مربوط به دانشگاه تهران 

.الزم به ذکر است بیشترین دانشکده های درگیر این موضوع ، دانشکده های دامپزشکی، زیست شناسی و موسسه بیوشیمی و بیوفیزیک می باشند. مورد بررسی قرار میگیرد

تعداد

:تعریف شاخص

شمار پایان نامه و طرح های پژوهشی دارای کد اخالق حرفه ای

تقویت اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری

ارتقای اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی

شمار پایان نامه و طرح های پژوهشی دارای کد اخالق حرفه ای

وضعیت شاخص
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سوم: هدف

اول: راهبرد

:312  شاخص

(312)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
30 60 90 120 144

عملکرد 24

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

.  برنامه ترویجی بوده است20 واحد درسی اخالق حرفه ای و اجرای 10 ارائه 1396هدف گذاری برنامه در سال 

 واحد بیشتر 7 درس ارائه شده است که 13 واحد درسی معادل 17 نشان می دهد که تعداد 1396عملکرد سال 

 مورد برنامه ترویجی در حوزه اخالق حرفه ای برگزار 7از مقدار پیش بینی شده در برنامه است همچنین تعداد 

کارگاه معنویت و اخالق حرفه ای وکارگاه آشنایی - 1:  برنامه ترویجی به ترتیب عبارتند از7مخاطبان . شده است

با رویکرد اخالق و مسئولیتهای : جشنواره فرهنگ- 2با مسئولیتهای اجتماعی سازمانها برای کارشناسان دانشگاه، 

کارگاه - 3اجتماعی و نیز همایش ملی دانشگاه اخالق مدار برای اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان،  

... .آموزشی شیوه زندگی ایرانی اسالمی و اخالق حرفه ای برای دانشجویان و 

علیرغم اینکه برنامه های ترویجی برگزار شده کمتر از مقدار پیش بینی شده است، دو مورد از برنامه های برگزار 

شده شامل همایش ملی و جشنواره می باشد که سطح وسیعی از مخاطبان را پوشش داده و در فرهنگ سازی 

.نقش مهمی را ایفا می کند

مسئولیت پذیری اجتماعی به معنی مسئولیت سازمان ها . این معیار به میزان فعالیت داوطلبانه اهالی دانشگاه درباره اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی اشاره دارد

.در قبال جامعه است

0

.برگزاری کارگاه ها و برنامه های هر چه بیشتر در مورد اخالق حرفه ای در تمام دانشکده ها و مراکز- 1

.امکان برگزاری دوره های آنالین و وبینارهای آموزش اخالق حرفه ای - 2

0

تعداد کل دروس و برنامه ها

:تعریف شاخص

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

تقویت اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری

ارتقای اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی

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

وضعیت شاخص
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سوم: هدف

اول: راهبرد

:312  شاخص

(312)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
10 30 60 90 120

عملکرد 17

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 عبارت 1396هدف گذاری برنامه در سال .  در این شاخص به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است1396سال 

 واحد بیشتر از مقدار 7 درس، که 13 واحد درسی معادل 17است از ارائه واحدددرسی اخالق حرفه ای به مقدار 

لذا ضمن حفظ روند کنونی . پیش بینی شده در برنامه می باشد و نشان از عملکرد مناسب برای این شاخص دارد

.برای این شاخص می بایست به تقویت فعالیتها درجهت افزایش دوره های کاربردی و عملی و کارگاه ها پرداخت

مسئولیت پذیری اجتماعی به معنی مسئولیت سازمان ها . این معیار به میزان فعالیت داوطلبانه اهالی دانشگاه درباره اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی اشاره دارد

.در قبال جامعه است

0

.برگزاری کارگاه ها و برنامه های هر چه بیشتر در مورد اخالق حرفه ای در تمام دانشکده ها و مراکز- 1

.امکان برگزاری دوره های آنالین و وبینارهای آموزش اخالق حرفه ای - 2

0

واحد درسي اخالق حرفه ای

:تعریف شاخص

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

تقویت اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری

ارتقای اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی

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

وضعیت شاخص
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سوم: هدف

اول: راهبرد

:312  شاخص

(312)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
20 30 30 30 24

عملکرد 7

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است وهفت برنامه ترویجی ثبت شده است که 1396در این شاخص، سال 

.برنامه  پیش بینی شده در برنامه راهبردی کمتر است13از تعداد 

مسئولیت پذیری اجتماعی به معنی مسئولیت سازمان ها . این معیار به میزان فعالیت داوطلبانه اهالی دانشگاه درباره اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی اشاره دارد

.در قبال جامعه است

0

.برگزاری کارگاه ها و برنامه های هر چه بیشتر در مورد اخالق حرفه ای در تمام دانشکده ها و مراکز- 1

.امکان برگزاری دوره های آنالین و وبینارهای آموزش اخالق حرفه ای - 2

0

کارگاه براي اعضاي هيئت علمي، دانشجويان و کارکنان

:تعریف شاخص

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

تقویت اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری

ارتقای اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی

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

وضعیت شاخص
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سوم: هدف

اول: راهبرد

:313  شاخص

(313)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
6010 6130 6250 6371 6491 6611

عملکرد 6010

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
حتما در سالهای گذشته اقدامات مثبتی برای تحقق این شاخص صورت گرفته است که باید این اقدامات به صورت یکپارچه شناسایی، اندازه گیری شوند و در جهت پیگیری اهداف 

.همچنین با تشکیل کارگروه هایی برای جمع آوری ایده های خالقانه اهالی دانشگاه در این باره نیز می تواند مثمر ثمر واقع شود. برنامه قرارگیرند

: در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی  فعالیتهای  زیر به وقوع پیوسته است1396در سال 

امضای تفاهم نامه همکاری بین بنیاد مسکن انقالب اسالمی و دانشگاه تهران برای بازسازی مناطق زلزله زده در- 1

1396/11/03

.کانون دانشجویی هالل احمر- جمع آوری و ارسال  کمکهای دانشگاهیان به زلزله زدگان کرمانشاه -2

.کانون دانشجویی سابقون-  اردوی جهادی - 3

جمع آوری کمک های مردمی توسط جناب آقای دکتر زیباکالم و آغاز ساخت دهکده امید با رویکرد توسعه- 4

.پایداردر استان زلزله زده کرمانشاه

الزم به توضیح است استخراج این آمار دشوار است زیرا اغلب اقدام خیرخواهانه خود را برای رضایت خداوند انجام 

. تنها آمار قابل استحصال مربوط به کلیت دانشگاه می باشد. داده و آن را ظاهر نمی کنند

اخالق حرفه ای مجموعه ای از کنش ها و واکنش های اخالقی پذیرفته  شده است که از سوی سازمان ها و مجامع حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی 

.ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد

.پیشنهاد می شود با توجه به پیچیدگی ماهیت فعالیتهای داوطلبانه شاخص مزبور به صورت گزارش کیفی ارزیابی گردد و مالک فعالیت داوطلبانه بر حسب نفر ساعت نباشد

.توسعه فرهنگ هم زیستی اجتماعی موثر در قالب برگزاری همایش ها و جشنواره ها-1

.  و دسترسی به منابع دانشگاهی در نقاط دور بصورت آنالین و تشکیل شبکه گسترده دانشگاهی در کشور و خاورمیانهe-learningافزایش - 2

حمایت از نویسندگان، نقاشان و دیگر فرهنگیان و هنرمندان در برگزاری نمایشگاه ها و همایشها  و همچنین کمک در نشر آثار آنها به هزینه ای کمتر در جهت ارتقاء و نشر فرهنگ- 3

.و هنر ایرانی

.ارائه تسهیالت خاص برای طبقه حساس جامعه از جمله افراد تحت پوشش خدمات بهزیستی- 4

.عدم ثبت کامل اطالعات و آمار فعالیت های انجام شده در این حوزه- 1

.نبود حساسیت و دغدغه کافی در تصمیم گیران برای افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی- 2

فعالیت داوطلبانه برحسب نفر ساعت

:تعریف شاخص

اجتماعی میزان فعالیت داوطلبانۀ اعضای دانشگاه و تشکل های دانشجویی دربارۀ اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری

تقویت اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری

ارتقای اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی

میزان فعالیت داوطلبانۀ اعضای دانشگاه و تشکل های دانشجویی دربارۀ اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری 

وضعیت شاخص
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سوم: هدف

اول: راهبرد

:314  شاخص

(314)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
0.05 0.1 0.2 0.3

عملکرد

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 ، معاونت برنامه ریزی 1397. رجوع شود به پژوهش بررسی ضریب تأثیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانشگاه

.دانشگاه تهران

میزان تأثیر محلی، منطقه ای و ملی دانشگاه بر جامعه

0

0

0

درصد

:تعریف شاخص

میزان ضریب تأثیر دانشگاه

تقویت اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری

ارتقای اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی

میزان ضریب تأثیر دانشگاه

وضعیت شاخص
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سوم: هدف

دوم: راهبرد

:321  شاخص

(321)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
431 410 390 360 330 300

عملکرد 431 414 397 380 363 346

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 ام بوده 431 در بین دانشگاه های بین المللی 1395رتبه دانشگاه تهران در نظام رتبه بندی دانشگاه سبز در سال 

در محاسبه این .  ارتقاء یافته است414 به رتبه 3919 با کسب مجموع امتیاز 1396است و این رتبه در سال 

حمل و - 5آب، - 4مدیریت پسماند، - 3انرژی و تغییرات اقلیمی، - 2محیط و زیرساخت، - 1 ) مولفه 6امتیاز 

.دخیل است که بر اساس مقادیر اظهار شده توسط دانشکده ها محاسبه شده اند  (آموزش - 6نقل و 

 خواهد بود درحالیکه در برنامه این رتبه 340-350 رتبه دانشگاه رتبه ای بین 1400با ادامه روند کنونی در سال 

 رتبه بین برنامه و عملکرد را در این سال خواهیم 50 ام پیش بینی شده بود در نتیجه شکافی حدود 300جایگاه 

.داشت

.که دارای متغیرهای محیط زیستی می باشند  (Green metrics)بهبود رتبه دانشگاه در رده بندی بین المللی دانشگاه سبز  

0

.HSEمشخص کردن جایگاه تشکیالتی مدیریت سبز و رابطه ساختاری آن با -1

. ساله مدیریت سبز دانشگاه4ارائه برنامه اقدام - 2

.طرح های توجیهی استفاده از سقف های دانشگاه به عنوان سولر پلنت و تبدیل آن به یک نیروگاه برق- 3

.و سازمان محیط زیست (سابا)استفاده از منابع  وزارت نیرو،  سازمان بهره وری انرژی ایران - 4

0

رتبه

:تعریف شاخص

بهبود رتبۀ دانشگاه در رده بندی بین المللی دانشگاه سبز

حفظ محیط زیست، حرکت به سوی دانشگاه سبز

ارتقای اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی

بهبود رتبۀ دانشگاه در رده بندی بین المللی دانشگاه سبز

وضعیت شاخص
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سوم: هدف

سوم: راهبرد

:331  شاخص

(331)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
7383 7752 8121 8490 8859 9228

عملکرد 7383 7583 7783 7983 8183 8383

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
و همچنین برگزاری برنامه های جمعی به منظور نزدیک سازی افراد با مشاوران . تالش مضاعف برای گسترش آگاهی اهالی دانشگاه برای استفاده از خدمات مشاوره دانشگاه نیاز می باشد

.و تعامالت بیشتر می تواند کمکی باشد برای افزایش استفاده از این خدمات 

طبق پیش بینی برنامه راهبردی با .  نفر به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه کرده اند7583 تعداد ۱۳۹۶در سال 

 ۱۳۹۶ نفر در سال 7752 به 1395 نفر در سال 7383هدف گسترش پوشش خدمات مشاوره ای باید از تعداد 

 ٪5برای خدمات مرکز مشاوره در حوزه مراجعات فردی 1396به عبارت دیگر در هدف گذاری سال . می رسید

با این وجود در طی سال .   می رسد٪3رشد پیش بینی شده بود ولی در عملکرد سال مزبوراین رشد تنها به 

. عضو هیئت علمی به این مرکز مراجع نموده اند161 کارمند و 583 دانشجو، 6837 تعداد 1396

.تعداد نفراتی از اهالی دانشگاه که از خدمات مرکز مشاوره اعم از مشاوره، روان درمانی، روا نپزشکی، مددکاری و نوروفیدبک و سنجش استفاده می کنند

0

.اهمیت فعالیت های پیشگیرانه در دانشگاه بیش از اهمیت نفرات مراجعه کننده است و در سنجش عملکرد مرکز مشاوره دانشگاه باید به فعالیت های پیشگیرانه نیز توجه نمود- 1

. فعالیت های پیشگیرانه اعم از کارگاه های بهداشت روان، سخنرانی ها و سایر فعالیت های گروهی پیشگیرانه مانند فعالیت گروه همیاران سالمت در آمار فعلی محاسبه نشده است

با توجه به خدمات وسیع ارایه شده برای دانشجویان با هزینه بسیار کم و در حد تقریبا رایگان پیشنهاد می شود برای کارمندان دانشگاه و نیز اعضای هیات علمی نیز بیمه خدمات- 2

. مشاوره ای در بیمه تکمیلی گنجانده شود

عدم تحقق کامل این شاخص در کنار انتخاب مکرر مرکز مشاوره دانشگاه تهران به عنوان مرکز مشاوره ممتاز در بین دانشگاه های کشور، نشان می دهد که دالیل عدم تحقق می تواند 

بنابراین، برای ایجاد ظرفیت جدید باید منابع مالی .  مشغول فعالیت بوده است و ظرفیت خالی نداشته است1395مرکز مشاوره با تمام ظرفیت خود در سال - 1: ناشی از موارد زیر باشد

در سال یاد شده جمعا . در کنار توجه به تعداد نفرات مراجعه کننده به مرکز مشاوره، باید به میانگین ادامه جلسات مشاوره نیز توجه نمود-  ۲.  جداگانه برای آن پیش بینی شود

 جلسه 5برگزار شده است که تقسیم بر نفرات مساوی حدود  (اعم از روان درمانیِ، دارودرمانی، مشاوره خانواده، مشاوره تحصیلی، مددکاری، و غیره ) جلسه خدمات مشاوره ای 36259

.برای هر نفر مراجعه کننده می شود

تعداد نفرات

:تعریف شاخص

تعداد نفرات بهره مند از خدمات مشاوره

گسترش محیط حمایتی و ارتقای سالمت اهالی دانشگاه

ارتقای اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی

تعداد نفرات بهره مند از خدمات مشاوره

وضعیت شاخص
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سوم: هدف

سوم: راهبرد

:332  شاخص

(332)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
2 20 40 60 80 96

عملکرد 2 22 42 62 82 102

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 باید ارائه می 1396در سال  ( واحد درسی40جمعا ) درس مهارتهای زندگی 20طبق برنامه راهبردی سوم، تعداد 

 22 تعداد 1396شده است عملکرد دانشگاه نشان می دهد که این شاخص کامال محقق شده است زیرا در سال 

بیش از تعداد پیش بینی  ( واحد4-  درس2)ارائه شده است و این تعداد اندکی  ( واحد درسی44جمعا )درس 

. شده در برنامه است

.فارابی، مدیریت، علوم اجتماعی و هنرهای زیبا ارائه شده است )دانشکده /  پردیس4دروس مهارت های زندگی در 

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

0

.دانشکده ها مورد توجه قرار گیرد/ پیشنهاد می شود که ارائه واحد درسی مزبور در تعداد بیشتری از پردیس

0

تعداد

:تعریف شاخص

ارائه واحد مهارت های زندگی 

گسترش محیط حمایتی و ارتقای سالمت اهالی دانشگاه

ارتقای اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی

ارائه واحد مهارت های زندگی

وضعیت شاخص
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سوم: هدف

سوم: راهبرد

:333  شاخص

(333)

سال 1395 1396 1397 1398 1399 1400

پیش بینی 

برنامه
11 12 13 14 15 16

عملکرد 11 12.16 13.32 14.48 15.64 16.8

:گزارش توضیحی

:دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد

:پیشنهاد اقدام اصالحی برای تحقق شاخص

:پیشنهاد اصالح شاخص با توجه به منابع موجود و روند دانشگاه

:1397روند مورد نیاز برای تحقق اهداف سال 
0

 بصورت میانگین اهالی دانشگاه 1396گزارش دریافتی از اداره کل تربیت بدنی دانشگاه نشان می دهد که در سال 

: شیوه محاسبه عدد مزبور به شرح ذیل است.  ثانیه به فعالیت ورزشی پرداخته اند16 دقیقه و 12روزانه 

مجموع نفر ×تعداد هفته در سال×  میزان ساعت ورزش هر نفر در هفته =  نفر ساعت فعالیت ورزش در یک سال

ساعت فعالیت ورزش دانشگاه 

تعداد اعضای دانشگاه تهران ÷ نفر ساعت فعالیت ورزش در یک سال=  ساعت ورزش هر نفر در سال

 60×  ساعت ورزش هر نفر در سال =  دقیقه ورزش هر نفر در سال

روزهای سال ÷ نفر دقیقه ورزش در یک سال  =  (سرانه فعالیت ورزشی) نفر دقیقه فعالیت ورزشی در روز 

الزم به توضیح است در گردآوری آمار، اطالعات دانشکده تربیت بدنی و درس تربیت بدنی جزو آمار محاسبه نشده 

.است

بهتر . همچنین به نظر می رسد در این محاسبه فعالیت ورزشکاران قهرمانی به سایر افراد تعمیم داده شده است

.است برای سالهای آتی، شیوه محاسبه بر ورزش همگانی تاکید کن تا صرفاً ورزش قهرمانی

مدت زمان فعالیت ورزشی روزانه همه اهالی دانشگاه

0

بسترسازی، فرهنگ سازی و فراهم سازی ورزش همگانی

فرهنگ سازی ضعیف- 1

قوانین و مقررات حمایتی ضعیف- 2

.توجه ناکافی مدیران به ورزش کارکنان- 3

.عدم استفاده از ابزارهای تشویقی برای شرکت کارکنان- 4

اداره کل تربیت بدنی برنامه مدون و مشخصی برای ارائه دوره به کارکنان ندارد- 5

.کمبود کالسها ورزشی متناسب با نیاز کارکنان- 6

.کمبود فضای ورزشی- 7

زمان

:تعریف شاخص

مدت زمان فعالیت ورزشی روزانه همه اهالی دانشگاه بر حسب دقیقه

گسترش محیط حمایتی و ارتقای سالمت اهالی دانشگاه

ارتقای اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی

مدت زمان فعالیت ورزشی روزانه همه اهالی دانشگاه بر حسب دقیقه

وضعیت شاخص
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گزارش ارزیابى عملکرد

معاونت برنامه ریزى وفناورى اطالعات
 اداره کل برنامه ریزى و تحول سازمانى

معاونت برنامه ریزى وفناورى اطالعات
 اداره کل برنامه ریزى و تحول سازمانى

کتابچه حاضر نشان مى دهد که در سال اول (1396) اجراى سومین برنامه راهبردى 
در دانشگاه تهران:

- تا چه حد اهداف برنامه محقق شده است؟
- دالیل شکاف بین برنامه و عملکرد و موانع احتمالى اجراى برنامه کدام است؟

- روند اصالحى مورد نیاز براى تحقق برنامه چیست؟
- چه اصالحات و بازنگرى هایى باید در مقادیر شاخص ها صورت پذیرد؟

از ویژگى هاى مهم گزارش حاضر مى توان به موارد زیر اشاره نمود:
- تاکید بر تعاریف عملیاتى و دقیق داده

- تهیه فایل پشتیبان درباره جزئیات و مشخصات هر داده آمارى
- تکیه بر گزارش هاى رسمى و مورد تایید مسئوالن مربوطه

- ارائه نیمرخ منسجم درباره میزان کلى دست یابى به اهداف برنامه راهبردى
رفع   و  یکدیگر  با  دانشگاه  مختلف  سامانه هاى  از  آمده  دست  به  داده هاى  انطباق   -

مغایرت ها در صورت نیاز

سال اول (فروردین تا اسفند 1396)




