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 اصفهان صنعتي دانشگاه راهبرديتحول  يبرنامهكليات 
 (72/01/0931مصوب هيأت امناي دانشگاه )

 اصفهان صنعتي دانشگاه مأموريت يبيانيه -1

 شهر در يکپارچه و شهرگونه 2پرديس داراي و درخشان يپيشينه با 1مستقل علمي؛ نهادي اصفهان صنعتي دانشگاه

 فناوري علوم، هايحوزه در دانش انتقال و انتشار توسعه، خلق، را خود يوظيفه که است اصفهان فرهنگي و تاريخي

 ژوهشپ و آموزش به افتخارآفرين، و شاداب پويا، محيطي ايجاد با دانشگاه راستا، اين در داند.مي مرتبط هايزمينه و

 قبال در مسئول و مداراخالق ارآفرين،ک ،3توانمند هايانسان پرورشمنظور به جهاني تراز باالترين در کيفيت با

 4فناوري و علم ريدورک انونيک نقطه ترينمهم عنوان به الملليبين علمي نهاد اين پردازد.مي جامعه، اساسي نيازهاي

 ملي ،5محلي مهم هايچالش رفع و پايدار يتوسعه در ذينفعان همکاري و مشارکت با داندمي متعهد را خود اصفهان،

  باشد. پيشگام و ثيرگذارتأ اسالمي، -ايراني تمدن به نگرش با جهاني و

 :است بندپاي و متعهد زير محوري هايارزش به اصفهان صنعتي دانشگاه

 ،7جمعي تکمشار و 6آکادميک آزادي عقالنيت 

 ايحرفه اخالق و مداريقانون 

 جامعه با مستمر ارتباط و ملي منافع به توجه  

 اسالمي -ايراني اصيل فرهنگ 

 سازماني کارآمدي و تعالي  

 فردي هاينگرش تنوع به احترام عين در 8جمعي هويت 

 دانشگاهيان منزلت و رامتک  

  

                                                           
هاي المللي در چارچوب سياستژوهشي، اداري و روابط بينهاي آموزشي، پگيري. منظور از مستقل بودن دانشگاه، برخورداري از استقالل در تصميم1

 باشد.به عبارت ديگر استقالل عملياتي دانشگاه مدنظر مي. باشدكشور مي كلي

 شود. فرد محسوب ميههكتاري دانشگاه، يك ويژگي منحصرب 2022بوده و وسعت حدود  Campusي . پرديس: معادل فارسي كلمه2

 گيرد. هاي خالقيت و خودباوري را نيز در بر مياي، سازماني و اجتماعي، جنبهو حرفهتخصصي  هاي. توانمندي عالوه بر مؤلفه0

 و توان به دانشگاه صنعتي اصفهان، شهرك علميي آنها ميها و عناصر مهمي است كه از جملهي مؤلفهدربرگيرنده . كريدور علم و فناوري اصفهان،4

 .تحقيقاتي اصفهان، دانشگاه اصفهان و ... اشاره كرد

 أكيد است. ي استان اصفهان و مناطق همجوار، قطعاً مورد تهاي محلي، توجه و تمركز بر مسائل و مشكالت عمده. در رفع چالش5

 بيان علمي، در نقادي و ريزبيني محققان، با و علمي، دانشجويان هيأت اعضاي كه است مفهوم اين ( بهAcademic Freedom) آكادميك . آزادي6

 ضرورت يكنيز،  علمي مسايل در غيرضروريهاي حاشيه ايجاد عدم به توجه. كنند اقدام آن عواقب از واهمه بدون ديگران آثار نقد يا و نظريات

 . شودمي محسوب دانشگاهي

 . منظور از مشاركت جمعي، شورا محور بودن تصميمات دانشگاه است. 7

 باشد. در سطح دانشگاه مي فرهنگي پشتوانه داراي و دارهريشگيري گفتمان مشترك و ذهنيت مشترك . منظور از هويت جمعي، شكل8



 

 ي تحول راهبرديكليات برنامه

 دانشگاه صنعتي اصفهان

 مصوب هيأت امناي دانشگاه

2 

 

 1141 افق در اصفهان صنعتي دانشگاه اندازچشم يبيانيه -2

 است: دانشگاهي گرا،يفيتک و پويا فرهنگي و علمي فضاي از برخوردار 1444 افق در اصفهان صنعتي دانشگاه

 آسيا، در فناوري و علمي مرجعيت داراي  

 شور،ک يتوسعه در آفريننقش و مداراخالق جهاني، تراز در توانمند آموختگانيدانش تربيت در سرآمد  

 تحقق رايب کشور برتر دانشگاه سه از يکي و خود ي پيرامونيمنطقه در شورک دانشگاه تأثيرگذارترين 

  محوردانايي يجامعه

  اندازچشم توصيف

 دانشگاه در يزندگ يفيتك و افزارينرم ابعاد اجتماعي، تعامالت و مناسبات افزاري، سخت و يكفيزي ابعاد بر عالوه فرهنگي، و علمي فضاي -1

  گيرد.مي بر در نيز را

 همچنين و جهاني تراز در علمي كسب و نظريه صاحبان ميان در دانشگاهيان يبرجسته جايگاه معناي به فناوري و علمي مرجعيت -2

  است. دانشگاه اين پژوهشي و آموزشي ينوآورانه دستاوردهاي به خارجي و داخلي نهادهاي و متخصصان مستمر يمراجعه

 تخصصي هايفهمؤل بر عالوه هك است توانمند آموختگانيدانش تربيت در پيشرو و پيشگام خود، اندازچشم افق در اصفهان صنعتي دانشگاه -3

 يهمه در– اخالق به متصف و بوده دارا جهاني استانداردهاي با منطبق را باوريخود و خالقيت هايجنبه اجتماعي، و سازماني اي،حرفه و

 و ردهك افتخارآفريني شورك يتوسعه جهت در نگر،جامع نگاهي با آموختگاندانش اين هستند. -و... اجتماعي ديني، اي،حرفه ابعاد

  رسانند.مي انجام به نحو بهترينبه را محوله هايمسئوليت

 و هاريگيتصميم ها،گذاريسياست در را تأثيرگذاري بيشترين شور،ك هايدانشگاه ساير با مقايسه در اصفهان صنعتي دانشگاه -4

  دارد. خود 1ي پيرامونيمنطقه در فرهنگي و اجتماعي محيطي، زيست اقتصادي، يتوسعه هايريزيبرنامه

منظور هب آفرينيارزش و سازيفرهنگ سازي،تصميم در شورك برتر دانشگاه سه از يكي عنوان به اصفهان صنعتي دانشگاه همچنين -5

 اقتصاد فرهنگي، و اجتماعي هايمؤلفه بر آن در هك (Knowledge-based society) دانايي و خرد بر مبتني ايجامعه گيريلكش

  است. ايبرجسته و شاخص جايگاه داراي شود،مي يدكتأ بنياندانش اقتصاد و مقاومتي

 (1141 )افق اصفهان صنعتي دانشگاه تحول يبرنامه النك اهداف -3

 النك اهداف شماره

 آسيا در فناوري و علمي مرجعيت به دستيابي 1

 شورك يتوسعه در آفريننقش و مداراخالق جهاني، تراز در توانمند آموختگانيدانش تربيت در سرآمدي 2

 خود پيراموني يمنطقه در شورك دانشگاه تأثيرگذارترين 3

 محور دانايي يجامعه تحقق در شورك برتر دانشگاه سه از يكي 4

 گرايفيتك و پويا فرهنگي و علمي فضاي از برخورداري 5

 دانشگاه شدن الملليبين 6

 پايدار مالي منابع به دستيابي 7

 

  

                                                           
ان هاي علمي و اجتماعي اين دانشگاه در استان اصفهملي است، فعاليتتاثيرگذار در سطح . با توجه به اينكه دانشگاه صنعتي اصفهان يك دانشگاه  1

 هاي همجوار، كامالً اثرگذار خواهد بود.هاي همجوار اين دانشگاه( و استانويژه شهرستان)به
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 مرتبط با اهداف كالن اول و ششم:توضيحات 

در زبان انگليسي است. در آخرين گزارش  Referenceو  Leadershipمرجعيت معادل واژه هاي مرجعيت علمي و فناوري:  -الف

در  هاي اصليهاي ايران را معرفي كرده، يكي از شاخصدانشگاهكه برترين  2216المللي سايماگو در سال سنجي بينپايگاه معتبر علم

در اسناد  و فناوري مرجعيت علميهمچنين  ذكر شده است. «مرجعيت علميبرتري در » ها و مؤسسات آموزش عالي،ارزيابي دانشگاه

 كرد:توان به موارد زير اشاره ات مورد اشاره قرار گرفته است؛ از جمله ميباالدستي هم به كرّ

 هاي كلي علم و فناوريسياست -الف

 در جهان مرجعيت علمي و فناوريبند اول( جهاد مستمر علمي با هدف كسب 

 نقشه جامع علمي كشور  -ب

 هجري شمسي:  1424( چشم انداز علم و فناوري جمهوري اسالمي ايران در افق 1.2بند 

  هاندر ج مرجعيت علمي... پيشتاز در مرزهاي دانش و فناوري با 

 ( اهداف كالن نظام علم و فناوري كشور2.2بند 

 مرجعيتهاي شايسته، فرهيخته و نخبه براي احراز بنيان، عدالت محور و برخوردار از انسان... استقرار جامعه دانش 

 در جهانعلمي 

 اره كرد:توان به موارد زير اشمي مرجعيت علمي و فناوريهايي از افزون بر آن، به عنوان مصاديق يا نمونه

 هاي فوالدي، دانشگاه پوردو هاي مربوط به سازهنامهدر آئين(Purdue) المللي شناخته به عنوان يك مرجع در سطح بين

 شود.مي

  شود.ي، پژوهشكده فاوا به عنوان مرجع شناخته ميالمللبينفناوري رادار در سطح ملي و ي حوزهدر 

  رح شده مطير دريا به عنوان يك مرجع شناختهدريايي، پژوهشكده علوم و تكنولوژي زهاي فناوري شناورها و بويهي حوزهدر

 است.

  امنيت اطالعات، مركز آپاي دانشگاه صنعتي اصفهان داراي مرجعيت است.ي حوزهدر 

  ها و موسسات تحقيقاتي كشور توسطو ارتقاي كيفيت آموزش در دانشگاه مرجعيت علميكارگاه آموزشي راهكارهاي كسب 

برگزار شده  26/8/55در تاريخ  (ISC)ريزي امور پژوهشي و پايگاه استنادي علوم جهان اسالم گذاري و برنامهدفتر سياست

 است.

وجه بدان معني نيست كه هيچ، به1424تحول دانشگاه صنعتي اصفهان در افق ي برنامهبديهي است كه تحقق اين هدف كالن 

ها طور منطقي با درنظرگرفتن ظرفيتهاي علم و فناوري، داراي مرجعيت شود. بلكه بهها و گرايشينهي زمدانشگاه حتماً و بايد در همه

 مرجعيت علمي و فناوريدار براي كسب هاي اولويتها و گرايشهاي آتي خود بر روي زمينهريزيهاي دروني، دانشگاه در برنامهو قابليت

 تمركز خواهد كرد.

ي آحاد بشر تعلق دارد. لذا در جريان اي فراتر از مرزهاي جغرافيايي و سياسي است و به همهودانش پديدهعلم  المللي شدن:بين -ب

ل ي نقد و بازخورد است كه پيرايش شده و تكامشود و در يك فرآيند پيوستهنو ميبهكند، نوداد و ستد پويا و مستمر دانشمندان رشد مي

جزو  «المللي شدن دانشگاهبين»المللي از سوي ديگر، و الزام به ارتقاي مناسبات و تعامالت بين يابد. با درك اين مفهوم از يك سومي

مدت و حتي بلندمدت قابل طرح و اهداف كالن دانشگاه صنعتي اصفهان منظور شده است. بديهي است كه اين هدف در يك افق ميان

 المللي موجب افزايشراي دانشگاه بايد اذعان كرد كه تقويت روابط بيني راهبردي تدوين شده بپيگيري است. اما در چارچوب برنامه

تواند ي خود مينوبهشود كه اين بهسطح دسترسي دانشگاه به منابع مختلف از جمله نيروي انساني، پول و سرمايه، فناوري و دانش مي

لي، الملها( داشته باشد. افزون بر آن تعامالت بينكاريي همتأثيرات فراواني را بركاركردهاي اصلي دانشگاه )آموزش، پژوهش و توسعه

 يشود. بنابر اين با درنظر گرفتن همهآن مي هاي مختلفوري حوزهدانشگاه را به محيطي يادگيرنده تبديل نموده و باعث افزايش بهره

 هاي مناسبي را انجام دهد.ريزيتواند در اين زمينه برنامهمدت نيز ميمالحظات و قيود موجود، دانشگاه در كوتاه
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 اصفهان صنعتي دانشگاه تحول يبرنامه اساسي راهبردهاي -1

 راهبردها عناوين شماره
 هدف يشماره

 مرتبط النك

 2 و 1 آموزش در سرآمدي 1

2 
 ملي عمناف بر يدكتأ با فناوري انتقال و ايجاد و نوآورانه پژوهشي، هايفعاليت در پيشتازي

 شورك
1، 3، 4، 7 

 4 ،3 ،2 جامعه در دانشگاه اثربخشي ارتقاي 3

 6 و 1 دانشگاه الملليبين تعامالت و جايگاه ارتقاي 4

 5 دانشگاهيان زندگي يفيتك ارتقاي 5

 7 دانشگاه مالي منابع به بخشيتنوع 6

 النك اهداف همه دانشگاه اقدامات و هاريزيبرنامه ليهك در فرهنگي تأثيرات و هامؤلفه به توجه 7

 النك اهداف همه دانشگاه انساني هايسرمايه تقويت و حفظ 8

 النك اهداف همه دانشگاه هايزيرساخت و هاروش ها،سيستم يالت،كتش بهبود و توسعه 9

 النك اهداف همه ردكعمل ارزيابي و پايش ريزي،برنامه هماهنگ و جامع نظام استقرار و توسعه 11

 (1311 سال به منتهي) اول يساله 5 يبرنامه در دانشگاه جزئي اهداف -5

 متناظر ساله 5 اهداف و النك هدف عنوان رديف

 آسيا در فناوري و علمي مرجعيت به دستيابي :1النك هدف

  دانش و علم مرزهاي در نوآوري و پردازينظريه تقويت 1

 يالمللبين هايعرصه در موثر حضور 2

  ارآمدك و برجسته دانشجويان و پژوهشگران اساتيد، از يمندبهره افزايش 3

 يالمللبين و ملي اي،منطقه يدوسويه تعامالت و هااريكهم گسترش و تقويت تسهيل، 4

 شورك يتوسعه در آفريننقش و مداراخالق جهاني، تراز در توانمند يآموختگاندانش تربيت در سرآمدي :2النك هدف

 دانشجويان تخصصي و ايحرفه هايمهارتهاي علمي، توانمندي ارتقاي 5

 دانشجويان ارآفرينيك و مديريتي سازماني، توان ارتقاي 6

 برجسته علمي هيأت اعضاي حفظ و جذب 7

 علمي هيأت اعضاي يهاتوانمندي ارتقاي و پويايي 8

 پژوهشي و آموزشي هايبرنامه و محتوا رساني روزبه و دروس بخشيتنوع 9

 ايرشته بين هايبرنامه يتوسعه 11

 خود ي پيرامونيمنطقه در شورك دانشگاه تأثيرگذارترين :3النك هدف

 ي پيرامونيمنطقه هايگيريتصميم و هاريزيبرنامه ها،گذاريسياست در موثر تكمشار 11

 اربرديك هايپژوهش طريق از ي پيرامونيمنطقه اساسي نيازهاي و هاچالش رفع 12

 ي پيرامونيمنطقه با تعامالت ترغيب و تسهيل براي حقوقي و قانوني هايزيرساخت اصالح و ايجاد 13

 جامعه نيازهاي با ميليكت تحصيالت هايرساله و هانامهپايان ارتباط افزايش 14

 اصفهان تحقيقاتي و علمي كشهر با راهبرديي رابطه برقراري 15

 يتجار و يصنعت ،يعلم يهاقطب با يهمجوار تيمز از يبردار بهره 16

 محور دانايي يجامعه تحقق در شورك برتر دانشگاه سه از يكي :1النك هدف

  باال تيفيك با فناورانه و نوآورانه ،يپژوهش يدستاوردها و هاتيفعال شيافزا 17
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 متناظر ساله 5 اهداف و النك هدف عنوان رديف

 ملي النك هاياولويت بر يدكتأ با دانشگاه فناوري و پژوهش دستاوردهاي از آفرينيارزش افزايش 18

 نوين هايفناوري و علوم نيازمحور يتوسعه 19

 يشگاهيآزما و ارگاهيك پيشرفته زاتيتجهويژه به پژوهشي و آموزشي هايزيرساخت ردنكروزآمد و گسترش 21

 يليتكم التيتحص انيدانشجو مناسب مالي نيتأم 21

 دانشگاه با مرتبط بنياندانش هايتكشر و فناور واحدهاي تقويت و يلكتش 22

 دانشگاه فناوري و پژوهشي آموزشي، ساختارهاي افزايي هم ارتقاي و توسعه 23

 يارشته نيب و يگروه يفناور و پژوهش هايفعاليت انجام به ژهيو يگذارارزش 24

 اجتماعي تعامالت در دانشگاهيان اعتبار و توانمندي از موثر استفاده 25

 گرايفيتك و پويا فرهنگي و علمي فضاي از برخورداري: 5هدف كالن 

 متعالي و ارآمدك پذير، انعطاف يالتكتش و ساختار به دستيابي 26

 دانشگاه ارمندانك پويايي و ارآمديك تقويت 27

 نشاط با و شاداب جذاب، محيط جاديا 28

 دانشجو-استاد ويژهبه دانشگاهيان ياجتماع تعامالت و مناسبات يارتقا 29

 دانشگاهيان منزلت و رامتك ارتقاي و حفظ 31

 دانشگاهيان بين اعتماد فضاي تقويت 31

 ياحرفه و علمي اخالق بر ديتاك با ياخالق فضائل تيتقو 32

 افكار تضارب و عالمانه نقد ،يشياندآزاد فضاي يتوسعه 33

 يخودباور و زهيانگ بهبود 34
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 هابرنامه و هاسازيتصميم در انيدانشگاه فعال تكمشار 36

 ساالري شايسته مبناي بر مديران انتخاب 37

 دانشگاه پرديس در كپا و سبزهاي يفناور يريبكارگ 38

 ورزشي تفريحي، رفاهي، مناسب اناتكام ايجاد 39

 دانشگاهيان روان بهداشت و جسم سالمت ارتقاي 41

 دانشگاه شدن يالمللبين :6النك هدف
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 يالمللبين دانشگاه الزامات اساس بر دانشگاهيان توانمندسازي 46

 پايدار مالي منابع به دستيابي :7النك هدف

 دولتي نهادهاي و سازمانها ليفيكت اعتبارات و هابودجه جذب افزايش 47

 غيردولتي و دولتي سازمانهاي مالي حمايتهاي جذب افزايش 48

49 
 ،انآموختگانش، دبنياد دانشگاه صنعتي اصفهان )از مردمي هايكمك و يالمللبين و ملي نهادهاي از هدايا و جوايز جذب افزايش

 نذورات( و وقف خيرين،

 يالمللبين و داخلي آموزشي خدمات و هادوره از درآمدزايي افزايش 51
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 متناظر ساله 5 اهداف و النك هدف عنوان رديف

 النك هايطرح بر يدكتا با محور تقاضا يپژوهش يقراردادها شيافزا قيطر از دانشگاه درآمد شيافزا 52

 دانشگاه مأموريت چارچوب در فيزيكي هايدارايي از افزوده ارزش ايجاد 53

 مالي منابع مديريت پويايي و ارآمديك تقويت 54

 1316دار براي شروع برنامه تحول در سال هداف اولويتا -6

 ساله 5عنوان هدف  كد هدف رديف

 مندي از اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان برجسته و کارآمد افزايش بهره 101 1

 پويايي و ارتقاء توانمنديهاي اعضاي هيأت علمي 201 2

 جذب و حفظ اعضاي هيأت علمي برجسته 202 3

 اي و تخصصي دانشجويانهاي علمي، حرفهارتقاء مهارت 203 4

 برقراري رابطه استراتژيک با شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان 301 5

 هاي منطقه پيرامونيگيريتصميم ها وريزيها، برنامهگذاريمشارکت موثر در سياست 302 6

 هاي تحصيالت تکميلي با نيازهاي جامعهها و رسالهنامهافزايش ارتباط پايان 303 7

 توسعه و ارتقاي هم افزايي ساختارهاي آموزشي، پژوهشي و فناوري دانشگاه 401 8

 ها و دستاوردهاي پژوهشي، نوآورانه و فناورانه با کيفيت باال افزايش فعاليت 402 9

 بنيان مرتبط با دانشگاههاي دانشتشکيل و تقويت واحدهاي فناور و شرکت 403 10

 هاي آموزشي و پژوهشي به ويژه تجهيزات پيشرفته کارگاهي و آزمايشگاهيگسترش و روزآمدکردن زيرساخت 404 11

 هاها و برنامهمشارکت فعال دانشگاهيان در تصميم سازي 501 12

 انتخاب مديران بر مبناي شايسته ساالري 502 13

 ارتقاء سالمت جسم و بهداشت روان دانشگاهيان 503 14

 توسعه فضاي آزاد انديشي، نقد عالمانه و تضارب افکار 504 15

 دانشجو-بويژه استاد ارتقاي مناسبات و تعامالت اجتماعي دانشگاهيان 505 16

 ايتقويت فضائل اخالقي با تاکيد بر اخالق علمي و حرفه 506 17

 ها متناسب با استانداردهاي بين الملليها و روشارتقاي سيستم 601 18

 توانمندسازي دانشگاهيان بر اساس الزامات دانشگاه بين المللي 602 19

 هاي کالنقراردادهاي پژوهشي تقاضا محور با تاکيد بر طرح افزايش درآمد دانشگاه از طريق افزايش 701 20

 هاي دانشگاهي(سازي، شركت)فروش پتنت، تجاريافزايش ثروت آفريني از دستاوردهاي پژوهش و فناوري دانشگاه  702 21
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 دارهاي راهبردي متناظر به اهداف اولويتفهرست شاخص -7

 هاي راهبردي متناظرعناوين شاخص شاخص دك شروع برنامه تحولدار براي عناوين اهداف اولويت هدف دك

101 
مندي از اساتيد، پژوهشگران و افزايش بهره

 دانشجويان برجسته و كارآمد

 الملليتعداد استادان و پژوهشگران برگزيده ملي و بين 1011

1012 
هاي برتر به كل نسبببت دانشببجويان جذه شببده از دانشببگاه   

 تحصيالت تكميليدانشجويان 

1013 
المللي يا هاي بينتعبداد اسبببتبادان و پژوهشبببگران داراي پتنت  

 ي مقاله در مجالت برترنويسنده

1014 
 -هاي علميتعداد اسبببتادان و پژوهشبببگران فعاا در سببباختار 

 الملليپژوهشي بين

201 
پويايي و ارتقاء توانمنديهاي اعضاااي هيأت 

 علمي

2011 
هاي اي و دستاوردتوسعه -پژوهشي كاربرديهاي ي طرحسبرانه 

 علميمكتوه پژوهشي معتبر اعضاي هيأت

 علميموثر اعضاي هيأت هاي مطالعاتينسبت فرصت 2012

2013 
علمي متناسب با هاي توانمندسبازي اعضاي هيأت ي دورهسبرانه 
 هاي روزفناوري

 جذب و حفظ اعضاي هيأت علمي برجسته 202

2021 
ر به هاي برتالتحصيل از دانشگاهاعضاي هيأت علمي فارغنسبت 

 كل اعضاي هيأت علمي

 ميزان رضايت شغلي اساتيد 2022

 درخواست بازنشستگي 2023

203 
اي و تخصصي هاي علمي، حرفهارتقاء مهارت

 دانشجويان

2031 
اي و هاي علمي، حرفهآموختگان از آموختهميزان رضببايت دانش

 تخصصي

 اي و تخصصيهاي علمي، حرفهها و كارگاهي بازديدسرانه 2032

 هاي عمليي صرف شده بابت واحدي سرانههزينه 2033

2034 
هاي تخصصي اي مرتبط از مهارتي حرفهميزان رضبايت جامعه 

 آموختگان و كارآموزان دانشگاهدانش

301 
برقراري رابطه استراتژيك با شهرك علمي 

 اصفهان و تحقيقاتي

3011 
بنيان وابسته به دانشگاه هاي دانشهاي فناور و شركتتعداد واحد

 و تحت حمايت شهرک علمي و تحقيقاتي

3012 
ها و موسسات شهرک علمي هاي مشبترک با شركت تعداد پروژه
 و تحقيقاتي

302 

ها، گذاريمشاااركات موثر در سااياساات  

هاي منطقه گيريها و تصااميمريزيبرناامه 

 پيراموني

3021 
جامعه  سازيتعداد نمايندگان تأثيرگذار دانشبگاه در مراكز تصميم 

 هاي استاني و مليدر مقياس

 مشترک دانشگاه و صنايع مادر D&Rتعداد دفاتر تأسيس شده  3022

3023 
هاي ها و تشببكلهاي اجرايي شببده با سببازمان نامهتعداد تفاهم

 نهادمردم

303 
هاي ها و رسااالهنامهپاايان افزايش ارتبااط  

 تحصيالت تكميلي با نيازهاي جامعه

3031 
هاي داراي حمايت مالي از خارج ها و رسبببالهنامهنسبببببت پايان 

 هاها و رسالهنامهدانشگاه به كل پايان

3032 
 -هاي پژوهشببيهاي مرتبط با طرحها و رسببالهنامهنسبببت پايان

 هاها و رسالهنامهپايانكاربردي خارج از دانشگاه به كل 

401 
توسااعه و ارتقاي هم افزايي ساااختارهاي 

 آموزشي، پژوهشي و فناوري دانشگاه
4011 

هاي ها با مشبباركت سبباختار ها و رسببالهنامهنسبببت تعداد پايان
 ها ونامهعلمي پژوهشي به كل پايانپژوهشبي يا اعضباي هيأت  

 هاي دانشگاهرساله
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4012 
هاي آموزشي و پژوهشي در مشبترک ساختار  هايتعداد همكاري

 بنيانهاي دانشارائه دروس، توليد فناوري و تأسيس شركت

402 
ها و دستاوردهاي پژوهشي، افزايش فعاليت

 نوآورانه و فناورانه با كيفيت باال

4021 
نسببت مقاتت در مجالت با كيفيت بات به كل مقاتت منتشره  

 در مجالت

4022 
به مقاتت و انتشارات دانشگاه به كل مقاتت و  نسببت ارجاعات 

 انتشارات

4023 
سببازي شده در سبهم دانش فني توليد شبده و يا فناوري تجاري  

 ي پژوهشي دانشگاهبودجه

403 
تشااكيال و تقويات واحادهااي فنااور و      

 بنيان مرتبط با دانشگاههاي دانششركت

4031 
كارآفريني به كل اعتبارات ي مراكز نوآوري، رشد و نسبت بودجه

 پژوهش و فناوري دانشگاه

4032 
بنيان مرتبط با هاي دانشمجموع گردش مالي سبباتنه شببركت 

 دانشگاه

4033 
بنيان مرتبط با هاي دانشهاي فناور و شبببركتمبانبدگاري واحد  

 دانشگاه

404 

هاي گسااترش و روزآمدكردن زيرساااخت

آموزشااي و پژوهشااي باه ويژه تجهيزات  

 پيشرفته كارگاهي و آزمايشگاهي

4041 
ي مصرف شده بابت خريد و نگهداري تجهيزات ي سبرانه هزينه

 افزاري(افزاري و سختپيشرفته كارگاهي و آزمايشگاهي )نرم

4042 
شببناختي برخط، كتب و هاي كتاهي تهيه پايگاهي سببرانههزينه

 هاي اينترنتيدسترسي

 و پژوهشي به ازاي هر دانشجو هاي آموزشيي فضاسرانه 4043

501 
مشاااركت فعال دانشااگاهيان در تصااميم  

 هاها و برنامهسازي

 درصد تصميمات شورايي اجرا شده 5011

 ي پيشنهاداتسرانه 5012

 سازهاي تصميمتعداد دانشگاهيان فعاا در شورا 5013

 هاهبرنامهاي انجام شده توسط دانشجويان به كل نسبت برنامه 5014

 انتخاب مديران بر مبناي شايسته ساالري 502

 ميزان موفقيت مدير 5021

5022 
هاي مديران با شببرايط مورد ميزان تطابق توانمندي و صببالحيت

 نياز شغل

503 
ارتقااء سااالمت جساام و بهداشاات روان   

 دانشگاهيان

 نسبت تعداد افراد داراي سالمت جسمي به كل دانشگاهيان 5031

 نسبت تعداد افراد داراي سالمت روان به كل دانشگاهيان 5032

5033 
نسببت افراد پايش شبده از نظر سبالمت جسمي و رواني به كل    

 دانشگاهيان

504 
توساعه فضااي آزاد انديشي، نقد عالمانه و   

 تضارب افكار

 هاي آزادانديشي و جلسات نقد برگزار شده در سااتعداد كرسي 5041

 احساس امنيت دانشگاهيان در نقد عالمانه و تضاره افكار ميزان 5042

 ميزان مهارت دانشگاهيان در تفكر نقادانه 5043

5044 
و  هاي آزادانديشيميزان استقباا و رضايت دانشگاهيان از كرسي

 گفتگو در فضاي مجازي

505 
ارتقااي منااسااباات و تعاامالت اجتماعي     

 دانشجو-دانشگاهيان بويژه استاد
 مندي اقشار دانشگاهي در تعامل با يكديگرسطح رضايت 5051

506 
تقويات فضااائال اخالقي با تاكيد بر اخالق   

 ايعلمي و حرفه

 ميزان پايبندي به فضائل اخالقي و سالمت سازمان 5061

5062 
هايي كه منجر به محكوميت شده در هر يك نسبت تعداد پرونده
 از اقشار دانشگاهي
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5063 
اي توسببط رضببايت جامعه از رعايت اخالق علمي و حرفهميزان 

 دانشگاهيان

601 
ها متناسااب با ها و روشارتقاي ساايسااتم

 استانداردهاي بين المللي

 هاها و روشميزان رضايت دانشجويان خارجي از سيستم 6011

6012 
ها به منظور تعامل با خارجيان ها و روشميزان انطباق سببيسببتم 

 ها(المللي )وجود پروتكلبين متناسب با عرف

602 
توانمندسازي دانشگاهيان بر اساس الزامات 

 دانشگاه بين المللي

 الملليهاي بيندرصد دانشگاهيان مسلط به استفاده از زبان 6021

6022 
نسبببت جذه اعضبباي هيئت علمي داراي مدرک دكترا از خارج  

 كشور به كل جذه

6023 
عضاي المللي به كل اكننده گرنت بين نسببت تعداد افراد دريافت 

 علميهيأت

6024 
هاي فرهنگي اجتماعي در ميزان تسببلط دانشببگاهيان بر مهارت 

 الملليسطح بين

701 

افزايش درآماد دانشااگاه از طريق افزايش  

قراردادهاي پژوهشااي تقاضا محور با تاكيد 

 هاي كالنبر طرح

 كاربردي خارج از دانشگاه -هاي پژوهشيدرآمد حاصل از طرح 7011

 هاي كالن ملي دانشگاهدرآمد حاصل از طرح 7012

702 

افزايش ثروت آفريني از دسااتااوردهاااي  

پژوهش و فناوري دانشااگاه رفروش پتنت، 

 هاي دانشگاهي(سازي، شركتتجاري

 كاربردي خارج از دانشگاه -هاي پژوهشيمجموع مبلغ طرح 7021

 هاي مرتبط با دانشگاهروياليتي شركت درآمد حاصل از محل 7022

7023 
ها، دانش فني، اختراعات و درآمبد حباصبببل از محل فروش ايده  

 سازي فناوريتجاري
 


