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  مقدمه

ن شده است كه بـه  ي تدو ي راهبرد يزير برنامه ي برا يهائ، الگو يتيري مد ي نظر يها و مبان  هي  بر اساس نظر  
ها ت و ضعف سازمان، فرصت موجود، نقاط قوع وضيك طرف با بررس يكند تا از    يران سازمان كمك م   يمد

 سـازمان را در  يريگمند، جهتك نگاه نظام يگر با   ي را در نظر داشته باشند و از طرف د         يطي مح يدهايو تهد 
ـ رنـد برنامـه   ين كننـد و بـا اسـتفاده از فرا         ي تدو يقالب اهداف آرمان   ، امكانـات و منـابع را بـا         ي راهبـرد  يزي

ـ  با يا اسناد برنامه  ي محتوا عتاًيطب.  اهداف سوق دهند   ي به سو  يبند تيلووا  و  ي سـند باالدسـت    يد در راسـتا   ي
  .ف شوديانداز كشور تعردن به چشمي رسي آن سازمان در راستاين شده برايي تعيتهايمأمور

ت آن است و حركت     يفي ارتقاء ك  ي، تالش مستمر برا   ي آرمان ي نظام آموزش  يهايژگي از و  يكيكه    از آنجا 
 يهـا اسـت ين مهم بـا س    يل شود، لذا ضرورت دارد ا     ي مهم تبد  يد به رسالت  يآن با ز در   ير كمال ن  يبالنده در مس  
  . استيشتريازمند تفكر و تعمق بيز هماهنگ باشد كه خود نيكالن كشور ن

 متناسب  ي، اصول و نظام كار    يت مبان يازمند تقو يگذار، ن ريعنوان بخش تأث   كشور به  ي نظام آموزش عال   ،لذا
 بـر آنهـا خواهـد       ي مبتن يهااستي كشور و س   يانداز و سند جامع علم    ند چشم  مطرح شده در س    يهابا آرمان 

  .بود
 از جمله سند    ي كشور با اقتباس از اسناد باال دست       يعنوان نماد آموزش عال    دانشگاه تهران به   ،ن اساس يبر ا 
، 1404 افـق    انداز خود در   كشور و با توجه به سند چشم       ي علم  جامع ة پنج ساله و نقش    يهاانداز، برنامه چشم

ها در سطح    جنبه ين سند جامع نموده، تا ضمن ارتقاء دانشگاه در تمام         ي ا ي راهبرد يهان برنامه ياقدام به تدو  
 يانـداز جمهـور   ، از جملـه سـند چـشم       ي به اهداف اسناد باال دست     يابي موثر در دست   ي، گام يالمللني و ب  يمل

 در  ي اسالم يساله توسعه جمهور   پنج يهاو برنامه  كشور   ي جامع علم  ةز نقش ي و ن  1404ران در افق    ي ا ياسالم
  .  برداردي علم و فناورةالخصوص در حوزيها و عل جنبهيتمام

ـ ر برنامـه  يهـا  تـالش  ةجـ ي دانشگاه نت  يت برتر برا  يگرچه موقع  ـ هـا در ن    حـوزه  ي شـده تمـام    يزي ل بـه   ي
ـ  و توسعه فعال   گاهيكن حفظ جا  ي است، ل  يالمللني و ب  ي در سطح مل   ي و پژوهش  ي علم يهاتيموفق هـا در   تي
كـه  .  اسـت يا منسجم سـاالنه و دوره يهاازمند راهبردها و برنامهي، ني از تالش سازنده و رقابت علم يفضائ
كـه منجـر بـه    يهـائ هـا و روش هي رويسازنهيرات مناسب و نهاد  يي اعمال تغ  ين، تالش دانشگاه برا   ين ب يدر ا 

  . ه، قابل توجه استدي گردي مختلف علميهانهي در زميتوسعه و تعال
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ـ  فعال يفـ ي و ك  ي همچون ارتقاء كم   ي دانشگاه با انجام امور    ي واحدها ين مهم با مشاركت تمام    يلذا ا   -تي
  دانشگاه در بعد   يهاتيمحور كردن فعال  ازينه از امكانات، ن   ي به ة استفاد  و با  ياكرد توسعه ي دانشگاه، با رو   يها

-امه كشور، برن  يا توسعه ي كالن و راهبرد   يهااس برنامه  آن بر اس   يهاتيمحور كردن فعال  آموزش و پژوهش  
  . دانشگاه محقق خواهد شديهااستي سي مختلف در راستايهاها و واحد معاونتيهاتيمحور كردن فعال

ـ  قابل مالحظه دانشگاه تهران در انجـام فعال        يهاليها و پتانس  تيبا توجه به وجود ظرف      و  ي علمـ  يهـا تي
ـ رد علم با برنامـه    ي تول يها، بهبود شاخص  يالمللني و ب  ي مل يهادر عرصه  فراوان   يهاتيكسب موفق   در  يزي

 ي ساالنه كه هماهنگ با اسناد باالدسـت       يها در قالب برنامه   ي راهبرد يها برنامه ين و اجرا  يسطح كالن و تدو   
  . استي ضروري باشد، امري در حوزه آموزش عالي و تخصصي مليا توسعهيهاو برنامه
 دانشگاه تهران پس از ابالغ سـند  ين برنامه راهبردي جامع، دوميعنوان سندم توسعه دانشگاه به   دو ة برنام
است كه دوره زماني     كشور   ين برنامه پس از ابالغ نقشه جامع علم       يران و اول  ي ا ي اسالم يانداز جمهور چشم

 ي دانـشگاه در تمـام      آن ضمن ارتقـاء وضـع      يساله پنجم توسعه كشور است كه اجرا      برنامه پنج آن منطبق با    
 كـشور و دانـشگاه   ي بـه اهـداف اسـناد باالدسـت    يابي موثر در دسـت ي، گاميالمللني و بي در سطح مل   ،هاجنبه

  . خواهد بود
 ميـزان تحقـق يـا عـدم تحقـق اهـداف و              يبا ارزيابي عملكرد دانشگاه و بررس     در گام اول    ن برنامه   يدر ا 
ـ  مه اول، نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت        برنا ي و داليل آن در ط     يفي و ك  ي كم يهاشاخص -شيهاي پ

بررسـي مـوارد ذكـر شـده كـه در فرآينـد             . دست آمـده اسـت    ه   ب SWOT دانشگاه با استفاده از روش       يرو
گيـرد،  هاي گذشته و وضع موجود صورت مي      اي متناسب با واقعيت   بيني آينده ريزي معموالً براي پيش    برنامه

  .دانشگاه تهران بوده است برنامه دوم ةيكي از مباني تهي
 ، 89 سـال  ي موجـود بـرا  ين اين سند، با توجه بـه آمـار و اطالعـات واقعـ        يتدوبراي  هاي بعدي   در گام 

ه و بر اساس اطالعات محاسـبه شـده   ي برنامه تهي كم يهااز شاخص ي اطالعات مورد ن   ة محاسب ي برا يجداول
 سـپس ضـمن     .رنامـه بدسـت آمـده اسـت        ب يهـا  سـال  ي هر شاخص برا   ي مقدار كم  ي محاسبات يو فرمولها 

ن اهداف،  ي، به منظور اجرايي شدن ا      مد نظر دانشگاه در طول برنامه دوم       يفي و ك  يمشخص كردن اهداف كم   
 دستيابي به اهداف متنـاظر بـا هـر هـدف كيفـي در يـك فرآينـد زمـاني                     يهاي اجرايي و راهكارها   سياست

مـسئول هـر فعاليـت      ) يا واحدهاي (ني تعيين واحد    اين فرآيند با برداشتن گام بعدي يع      . ده است شمشخص  
  .تكميل شد

ـ عالوه بر اين، يكي ديگر از موارد درج شده در اين سند ته             ـ  بـراي ارا   يم چـارچوب  يه و تنظـ   ي ه گـزارش   ئ
وما توسـط واحـدها      عم  و پيشرفت برنامه   اين گزارش به منظور  بررسي ميزان و نحوه          . استنظارتي ساالنه   
  .گردد نهايي مين گزارش عملكرد ساالنه برنامهينظارت بر اجرا و تدوته يق كميتهيه و از طر

 دوم دانـشگاه    ة برنامـ  ةبا بودجه ساالنه از ديگر تمهيدات صورت گرفته در تهي          برقراري ارتباط بين برنامه   
عـد اول بـه     ب. اسـت ه  عد اصـلي صـورت گرفتـ      اي برنامه در دو ب    بيني تصوير بودجه  است كه اين امر با پيش     
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در . اي اختـصاص دارد   هـاي سـرمايه    تملك دارايي  ةاي و عمليات معمول بودج    عمليات جاري بودجه هزينه   
در .  حركت جديدي آغاز خواهد شد     ،بندي سرانه بيني حكم الزم در برنامه براي بودجه      اين بخش نيز با پيش    

ها و  بيني شده براي برنامه   پيش از اعتبارات ويژه     يبرها و عمليات خاص دانشگاه براي سهم       فعاليت ،عد دوم ب
عد، عـالوه بـر اعتبـارات    در اين ب.  شده استينيبشيپهاي ويژه به منظور تحقق اهداف كيفي دانشگاه،    طرح
نظر  درز  ينب قرار گرفته باشد     ياي براي اقدامات خاص كه مورد تصو       اعتبارات ويژه  ،جاريبراي فعاليت الزم  

  .يابد گرفته شده است كه متناسب با عملكرد و پيشرفت واحدها در اقدامات مذكور به آنها اختصاص مي
  . ه شده استي مجموعه مطالب مربوط به سند برنامه دوم دانشگاه تهي حاون كتابچهيت ايدر نها
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  دانشگاه دوم برنامه باالدستي اسناد خالصه: اول فصل

  كشور يعلم جامع نقشه و ساله 20 اندازچشم سند - 1
 كـشور و بـا   يهـا ي و توانمنديخير تاريل سي و تحليابيبا ارز "سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران     "
د بخش و روشـن     يام ،ويري شفاف  بر آن است تا با ارائه تص        ابعاد، ي جهان در تمام   يت به تحوالت كنون   يعنا

 ، جامعـه  يها و اهداف عال   ك، ارزش يات استراتژ ي از ن  ين روشن يي تب  نيز م و يم به آن برس   يخواهياز آنچه كه م   
هـا، نهادهـا و      اقشار جامعه، سـازمان    ين تمام ي را در ب   ي اجرائ يهانديها، ابزار و فرا   ها، اهداف، جهت  تياولو

  .ندن كيي تع راي و دانشگاهيمراكز علم
ـ  ا ي اسـالم  يانـداز جمهـور   ن هدف، سـند چـشم     ي تحقق ا  ي در راستا  ـ نـده ا  ي از آ  يريران تـصو  ي ران را  ي

 يهـا تيها و قابل  ازير و متناسب با ن    يپذ، قابل اجرا و انعطاف    ين حال واقع  يصورت شفاف، مطلوب و در ع      به
  . كنديان مي كشور نمايهاي و توانمندي از منابع مليريگها و بهره با توجه به آرمان و كشورياصل

، يگاه اول اقتصاد  يافته با جا  ي توسعه   يران كشور يا" 1404ران در افق    ي ا ي اسالم يانداز جمهور در چشم 
 تعامـل   ي، الهـام بخـش در جهـان اسـالم، دارا          ي و انقالب  يت اسالم ي در سطح منطقه، با هو     ي و فناور  يعلم

شرفته، توانـا  يانداز برخوردار از دانش پ ن چشم ي در ا  يراني جامعه ا  ."استالملل  نيثر در روابط ب   ؤسازنده و م  
گـاه  ي جاي و دارايد ملـ ي در توليه اجتماعيسرما و ي بر سهم برتر منابع انسان   يتك، م يد علم و فناور   يدر تول 

ـ  و تول  ي جنبش نرم افـزار    د بر ي با تأك  ي جنوب غرب  ياي آس ة در سطح منطق   ي و فناور  ي، علم ياول اقتصاد  د ي
قلمـداد  دن بـه اشـتغال كامـل        ي سطح درآمد سرانه و رس     ي، ارتقاء نسب  يتاب و مستمر اقتصاد   علم، رشد پرش  

  .استشده 
 تحقـق اهـداف     ين و اختصاص منابع الزم برا     ي مع يزمان ةبازشرفت در   ي پ يها برنامه ين و اجرا  يلذا تدو 

  . استيران اسالمي در شأن ا مناسب ويگاهي احراز جايها از لوازم ضرورن برنامهيا
 رقابـت در    يشرفت كشور و ابزار جد    ي پ يهارساختين ز ي از مهمتر  ي علم و فناور   ة مقول ،گري د يز سو ا

ـ  ا ي انقالب اسالم  ي متعال يهاب تحقق آرمان  ين ترت يبه ا .  مختلف است  يهاعرصه ـ ران نظ ي ـ ر اح ي  تمـدن   ياي
 عـدالت و  ي برقـرار ي بـرا يهـا و كـسب آمـادگ   ان ملتيشرو در ميازنده، فعال و پ، حضور سيم اسالم يعظ

  . هم جانبه در علم خواهد بوديشرفتي در گرو پ،ت در جهانيمعنو
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ر، منـابع و امكانـات      ي مـس  ي ط ة است كه در آن نحو     ي راه ةم نقش يازمند ترس ين اهداف ن  يشك تحقق ا  يب
ن رو ياز ا. ق مشخص شده باشدير به طور شفاف و دقين مسي اي و الزامات طيم كار در سطح مل    يالزم، تقس 

- پـنج  يا توسـعه  يهار برنامه يتر نظ ياتيالن و عمل   در سطح ك   ي علم و فناور   يانداز و راهبردها  شمن چ يتدو

  .باشدي ميساله ضرور
 از  يريگشده با الهام  ، كوشش   ير علم و فناور   ي راه در مس   ة كشور بعنوان نقش   ين سند جامع علم   يدر تدو 
ـ گ و با بهره1404ن در افق  راي ا ي اسالم يانداز جمهور  از جمله سند چشم    يدستاسناد باال   يهـا  از ارزشيري

 در افـق    يانـداز علـم و فنـاور      ران، چـشم  ي ا ي اسالم ي نظام جمهور  ين آنها و توجه به اهداف راهبرد      ياديبن
، اهـداف،   ينگر، شـامل مبـان    ندهيا و آ  ي جامع، شفاف، هماهنگ، پو    ياز مجموعه ي كه خود ن   ،ه گردد ي ته 1404

 ي اسـالم يهـا  بـر ارزش ي مبتنـ ،ي علم و فنـاور  يا و الزامات تحول راهبرد    ها و راهبردها، ساختاره   استيس
ـ  كـشور، تجرب   ي و بـوم   ي ارزشـ  ي كشور و بر اساس مبان     ةست سال يانداز ب  به اهداف چشم   يابي دست يبرا ات ي

  .باشدي ميها و تجارب علمها، نمونههيگذشته، نظر
ل الهي و با احياي فرهنگ و برپـايي تمـدن           ران با اتكال به قدرت اليزا     ي ا ي اسالم يجمهور"ن سند   يدر ا 

 برخـوردار از  يبخـشي در جهـان، كـشور    ايراني براي پيشرفت ملي، گسترش عدالت و الهام       -نوين اسالمي 
- دانشمنداني در تـراز برتـرين      بايافته در مكتب اسالم و انقالب و        هاي صالح، فرهيخته، سالم و تربيت     انسان

 علم و فناوري و نوآوري و به كـارگيري دسـتاوردهاي آن و پيـشتاز در                 ةهاي جهان؛ توانا در توليد و توسع      
  ."مرجعيت علمي در جهان خواهد بودبا مرزهاي دانش و فناوري 

ـ ازمند تقو يگذار، ن ريعنوان بخش تأث   كشور به  ين اساس نظام آموزش عال    يبر ا  ، اصـول و نظـام      يت مبـان  ي
 بر آنهـا    ي مبتن يهااستي كشور و س   ي و سند جامع علم    انداز مطرح در سند چشم    يها متناسب با آرمان   يكار

 يهايها و توانمند  تي متناسب با ظرف   يازمند ساز و كارها   ي كشور ن  يرو ارتقاء نظام آموزش عال    نياز ا . است
  .بالقوه و بالفعل آن است

   1404 افق در دانشگاه اندازچشم سند - 2
انـداز و   از جملـه سـند چـشم   ي كشور با اقتباس از اسناد باال دسـت ي نماد آموزش عال  عنوانهدانشگاه تهران ب  
 ي راهبرد يهان برنامه يز تدو ي و ن  1404انداز خود در افق     ن سند چشم  ي كشور اقدام به تدو    ينقشه جامع علم  

ثر در  ؤ مـ  يام، گـ  يالمللـ ني و ب  يها در سطح مل    جنبه ين سند جامع نموده، تا ضمن ارتقاء دانشگاه در تمام         يا
ز نقشه  ي و ن  1404ران در افق    ي ا ي اسالم يانداز جمهور  از جمله سند چشم    ي به اهداف اسناد باال دست     يابيدست

  . كشور بردارديجامع علم
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 در ممتاز جايگاه داراي جامع، دانشگاهي ،1404افق در تهران دانشگاه" اندازچشم سند نيا اساس بر
 هاييانسان كنندهتربيت و مرزشكن ايمنطقه و ملي سطح در ،يعلم نظر از كه هبود فناوري و علم خلق

 بخش الهام مفاهيم توسعه در پيشرو دانشگاه؛ نيا. باشديم كارآفرين و آزادانديش فرهيخته، مؤمن،
 و بوده فناوري و علم كاربردي و ايتوسعه تحقيقات دهندهارتقاء و بنيادي هايپژوهش و علمي
 به دهيشكل براي بنياندانش يهابنگاه و التحصيالنفارغ يتوانمندساز يجهان تيظرف زا نيهمچن
 ."است برخوردار اسالم مكتب بر يمبتن ملي، توسعه بنياندانش الگوي

  :اند از دانشگاه تهران مشخص شده است كه عبارتي براييهاتيانداز مأمورن چشمي در اهم چنين
 آموزش، پـژوهش    يها بوده كه در حوزه    يالمللني جامع و ب   ي دانشگاه ، كشور يماد آموزش عال  عنوان ن  به *

 ي، علوم اجتمـاع   يت دارد و قلمرو همه علوم از جمله علوم انسان         ي فعال يالمللني و ب  ي در سطح مل   يو فناور 
 خود  يهات برنامه يلوون را در ا   ي و علوم نو   ي، هنر و معمار   يكشاورزه،  ي، علوم پا  ي و مهندس  ي، فن يتارو رف 

 يمند و با بهره   ين انقالب اسالم  يادي بن يهان اسالم و ارزش   ين مب ي د يها از آموزش  يريگقرار داده و با بهره    
-ني و تـأم ي علميهاهي نظرةكننددين توليسته و متديمن، شاؤختگان و كاركنان م   يشمندان، فره يد، اند ياز اسات 
  .باشدي مي اسالمة جامعي و علمي فكريازهاي نةكنند

 و  ي برابر، جهت شكوفائ   يهاجاد فرصت ي اقدام به ا   ، عدالت ي با برقرار  ، ضمن حفظ كرامت علم و عالمان      *
ن دانشگاه جامع نمونه در جهان اسـالم        ي كشور نموده و درصدد است، اول      ي و فن  ي علم يپرورش استعدادها 

  .شود
ن را جهت  ي نو يهاي و فناور  يد علم، نوآور  يول باال، ت  يخته و با توان علم    يمن، فره ؤ م يهات انسان ي با ترب  *

  . كندي ميزيرنده برنامهي و جهان اسالم در زمان حال و آيران اسالميشتر ايت هرچه بي و موفقيسربلند
ـ  و تعامل با دانـشگاهها و اند       ي علم يمرزشكنضمن  *  الخـصوص دانـشگاهها و     ير ملـل علـ    يشمندان سـا  ي
ـ  جد يهاهي نظر ةنيشمندان جهان اسالم در زم    ياند ـ  بن يهـا د، پـژوهش  ي  و  ي علمـ  ي و نـوآور   ين، فنـاور  يادي

- دانـش و رقابـت     يشتر، خود را به حركت و گذر از مرزها        يت ب يژه داشته و جهت موفق    ي اهتمام و  يكاربرد
  .داندي ملزم مي اسالميها همسو با اصول و ارزشيهاي علوم و تكنولوژة در جهت توسعي علميها
ـ   ير دانشگاهها در سطح ملـ     يا سا  همه جانبه ب   ي ضمن همكار  * ط پـرورش   ي، دانـشگاه را محـ     يالمللـ ني و ب
 ي اعـتال  ين بـرا  ي نـو  ي فكرهـا  ة و اشاع  توسعه،  ي همكار ي برا ين و مكان  ين و متخصص  يشمندان، محقق ياند

 ي بر اساس اصـول و مبـان    ي علم يريپذ و نقد  ي فكر يشياند مناسب آزاد  ي در فضا  ي و اجتماع  يد فر يزندگ
  .داندي من اسالمين مبيد
من و متخـصص در     ؤ مـ  يروهـا ي ن ةكننـد ني تـأم  ؛ كـشور  ي اجرائ ةامل با مجموع   تع مبناي دانشگاه تهران بر     *

ـ قـات بن  يهـا و تحق    بوده و انجام پژوهش    ي و اجتماع  ي، اقتصاد ي، فن ي علم يهاعرصه  يازهـا ين ن ي، تـأم  يادي
  . داندي از وظائف خود م، سطوحي در تمام را جامعهي و كاربرديعلم
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   يعال آموزش حوزه در كشور توسعه پنجم سالهپنج برنامه - 3

 يمواد قانون  كه در    است ي كشور مختص به حوزه علم و فناور       ةساله پنجم توسع   پنج ةفصل دوم قانون برنام   
انـد  رت را مشخص نموده است، كه عبـا   ياراتي وظائف و اخت   ي آموزش عال  ة حوز ين فصل برا  ي ا 20 تا   15
  :از
ـ  به و  ين در آموزش عال   يادي به منظور تحول بن    :15بر اساس ماده    تحقـق   ،ي علـوم انـسان    يهـا ژه در رشـته   ي

 در  يفـ ي و با هدف ارتقـاء ك      يا و اخالق حرفه   ي اسالم يها، ارزش ي اعتقاد يق مبان ي و تعم  يافزارجنبش نرم 
 و بهداشـت، درمـان و آمـوزش         يورقـات و فنـا    ي علـوم، تحق   يهـا  وزارتخانه ؛يت اسالم يحوزه دانش و ترب   

  :ر را انجام دهندي اقدامات ز،اند مكلفيپزشك
ـ ي د يها و ارزشها   بر آموزه  ي مبتن ي دانشگاه ي و درس  ي آموزش يها متون، محتوا و برنامه    يبازنگر : الف  و  ين
ـ هو ـ ي ا- يت اســالمي ـ  و تقوي و انقالبــيران ـ گ بـا بهــره يلــيالت تكمي تحـص يهــات دورهي ن ي از آخــريري
  از بازار كاريت ني، با اولوي دانش بشرياوردهادست
 علـوم   يهـا ژه در رشـته   ي به و  ي علوم انسان  يها به خصوص در رشته    يفي ك يهان و ارتقاء شاخص   ي تدو :ب
ـ  علميها حوزهيهاي از امكانات و توانمنديريگ بهرهبا ياان رشتهي و عترت و مطالعات م يقرآن ن يه و تـأم ي

  ب با نقش دختران و پسراناز متناسي مورد نيهاآموزش
ـ  و دفـاع مقـدس بـا انجـام فعال          ي انقالب اسالم  ي و عمل  ينه كردن تجارب علم   ينهاد :ج ، ي آموزشـ  يهـا تي

    مرتبطيها در حوزهيپردازهي و نظريپژوهش
   مختلفيها حوزه در عرصهيهاتي از ظرفيمنده و بهرهي علميها با حوزهي همكار:د
ـ ، انجام مطالعـات م    يشي، نقد و آزاداند   يدازپرهي نظر يهاي گسترش كرس  :هـ  ي قطبهـا  ة، توسـع  ياان رشـته  ي
ـ  حوزه علم  ي عال يشورا ي همكار با  و يد بر علوم انسان   ي با تأك  يد علم بوم  ي و تول  يعلم غـات  يه و دفتـر تبل    ي

  ه قمي حوزه علمياسالم
 بـر  ي و پژوهـش يال دانشگاهها و مؤسـسات آمـوزش عـ   يبند و رتبهيابي استقرار نظام جامع نظارت و ارز :و

 انقـالب   ي عال يرت با مصوبات شورا   ي به عدم مغا   منوط مذكور   يهاد وزارتخانه يي مورد تأ  ياساس شاخصها 
  ي و پژوهشيت آموزشيفي با هدف ارتقاء كيفرهنگ
هـا،   هرگونه گسترش و توسـعه رشـته    ؛تيفين ك ي و تضم  يابيپس از استقرار نظام جامع نظارت و ارز        :تبصره

ـ  ذيهـا  وزارتخانـه ي از سـو ي ابالغـ يهات شاخصي موكول به رعا يلي تحص گروهها و مقاطع   ربط توسـط  ي
 و يقـات و فنـاور  ي علـوم، تحق يهـا وزارتخانـه .  اسـت يقـات ي و تحق  يدانشگاهها و مؤسسات آمـوزش عـال      
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 را بـر    يبنـد ت و رتبه  يفي سنجش ك  يات اجرائ ي حسب مورد مجازند عمل    ،يبهداشت، درمان و آموزش پزشك    
  . ندي واگذار نمايردولتيد در بخش غييم، به مؤسسات مورد تأن نظاياساس ا
 در  ي و فنـاور   يگاه دوم علمـ   ي به جا  يابيبه منظور دست  :  به دولت اجازه داده شده است      16 ماده   ن در يهمچن

  :ر را انجام دهديان برنامه پنجم، اقدامات زيت آن تا پايمنطقه و تثب

ـ امت%) 50( كه تا پنجـاه درصـد        ي به نحو  يعلمأت  ينامه ارتقاء اعضاء ه   ني آئ ي بازنگر :الف  يازات پژوهـش  ي
  . معطوف به رفع مشكالت كشور باشديأت علمي هياعضا
الت ي تحـص  يهات دوره ي از جمله توسعه و تقو     يأت علم ي ارتقاء ه  يدات الزم برا  ين امر تمه  ي تحقق ا  ي برا
ـ  اعضاء ه  ي مطالعات يهاش فرصت ي، افزا يليتكم جـاد مراكـز    ياز كـشور و ا     در داخـل و خـارج        يأت علمـ  ي
ـ  يل ارتبـاط دانـشگاهها بـا دسـتگاهها        يشرفته علوم و فنون در كشور، تسه      ي پ ي و فناور  يقاتيتحق  از  ي اجرائ

  .ديهد گرد فراهم خوا،جمله صنعت

، بـا   ي آمـوزش عـال    يليالت تكم ي تحص يهاشدگان دوره رفتهيش درصد پذ  ي افزا يت الزم برا  يجاد ظرف ي ا :ب
الت ي تحـص  يهـا  بـه دوره   يآموختگان دوره كارشناسـ   ش ورود دانش  يزان افزا ي كه م  يات به گونه  يفيارتقاء ك 

  .برسد%) 20(ست درصد ي به بيليتكم

 و يهـا و مؤسـسات آمـوزش عـال    از دانشگاهي مورد نيأت علمين هي تأميت الزم براي و حما  يزير برنامه :ج
 دانشگاهها اعم از يانشجو در تماموقت به د تماميأت علمي به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو ه    يپژوهش
ها و  وقت در دانشگاه   تمام يأت علم يان برنامه نسبت كل دانشجو به ه      ي كه تا پا   يا به گونه  يردولتي و غ  يدولت

  .ست و پنجاه برسديام نور به حداكثر دوي به حداكثر چهل و در دانشگاه پيردولتي غي عاليمؤسسات آموزش

 يهـا  ، شـهرك  يها و مؤسسات آموزش    در دانشگاه  يشگاه كاربرد يز آزما ي تجه  و ياندازجاد، راه ي نسبت به ا   :د
 يق دسـتگاهها  ي و مراكز رشد از طر     ي علم و فناور   ي، پاركها ي فناور ي، شهركها يقاتي، تحق ي، علم يدانشگاه

ـ  ا ي پژوهش يروي از ن  يبخش. دي تابعه و وابسته آنها اقدام نما      ي و شركتها  ياجرائ ـ ن آزما ي توانـد  يشگاهها مـ  ي
 دانـشگاه   يليالت تكم يان تحص ي و دانشجو  يأت علم يا شركت، اعضاء ه   ي يسط پژوهشگران دستگاه اجرائ   تو
ـ  خـود را از طر     ي از اعتبـارات پژوهـش     يتوانند بخـش  ي و شركتها م   ي اجرائ يدستگاهها. ن گردد يتأم ـ ق ا ي ن ي
  .ندينه نمايشگاهها هزيآزما

د كه سـهم    ي نما يزير برنامه يا به گونه  يص داخل د ناخال يق و پژوهش از تول    يش سهم تحق  ي به منظور افزا   :هـ
ـ افته و تا پا   يش  يافزا%) 5/0(درصد  ميزان ن ي، ساالنه به م   يد ناخالص داخل  يپژوهش از تول   ان برنامـه بـه سـه       ي
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 در قالـب    ين بند را هر سـال در بودجـه سـنوات          ي موضوع ا  ،قاتين راستا منابع تحق   يدر ا . برسد%) 3(درصد  
ن بند را به    ي كشور موضوع ا   يقاتيان سال گزارش عملكرد تحق    يز در پا  يوده و ن   خاص مشخص نم   يهابرنامه

  .ندي ارائه نماي اسالميقات مجلس شورايون آموزش و تحقيسيكم

ر ي سـا  يفند با همكار   موظ ي و بهداشت، درمان و آموزش پزشك      يقات و فناور  ي علوم، تحق  يها وزارتخانه :و
ش نموده و گزارش عملكرد ساالنه را بـه         ي آن را پا   يشاخصهال  يربط ضمن اعمال اقدامات ذ    ي ذ يدستگاهها

  :دي ارائه نماي اسالميقات مجلس شورايون آموزش و تحقيسيكم
 و ي بــر اســاس عــدالت آموزشــي دانــشگاهها و مؤســسات آمــوزش عــاليفــي و كيارتقــاء كمــ . 1

  ن مادهير احكام ايت سايانداز با رعا سند چشميها تياولو
 و ي اعـم از دولتـ   يوقـت دانـشگاهها و مؤسـسات آمـوزش عـال          م تمـا  يأت علمـ  ياصالح هرم ه   . 2
  يساالرستهيد بر شاي الزم و با تأكي با فراهم آوردن بسترهايردولتيغ
ـ  يقـات ي و تحق  ي آموزشـ  ي با مراكز و نهادها    يگسترش ارتباطات علم   . 3 ـ  از طريالمللـ ني معتبـر ب ق ي
 ي مـشترك طرحهـا    ي، اجـرا   مـشترك  ي آموزشـ  يهـا  دوره ي مشترك، برگزار  ي دانشگاهها ياندازراه

 منطقه و جهان اسـالم بـه        يد بر كشورها  يگر با تأك  ي د ي و تبادل استاد و دانشجو با كشورها       يپژوهش
ـ  ا ي اسـالم  يدار جمهور تيشرفته و اولو  ي و علوم پ   يني، معارف د  ي علوم انسان  يهانهيژه در زم  يو ران ي

  يأت علمي اعضاء هيمندساز كشور و تواني كشور با هدف توسعه علمي جامع علمةبر اساس نقش
ـ ر، برنامـه  ياسـتگذار ي كشور جهـت س    ي پژوهش يهان نهادها و سازمان   ي ب يجاد هماهنگ يا . 4  و  يزي

  يقات و فناوري علوم، تحقي عالي و شورايقات و فناورينظارت كالن وزارت علوم، تحق
  برنامـه بـه    ين سـال اجـرا    ي در نخـست   ي و پژوهش  ي آموزش عال  يازسنجي طرح ن  ين و اجرا  يتدو . 5

ازهـا و   ي بـا توجـه بـه ن       يردولتـ ي و غ  ي دولت ي و پژوهش  يمنظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عال     
  امكانات

 علـوم،   ي عـال  ي كـشور تحـت نظـر شـورا        ي علم و فناور   يابيش و ارز  يكپارچه پا ياستقرار نظام    . 6
ـ  كشور در مق   يت علم يران جهت رصد وضع   ي مركز آمار ا   ي با هماهنگ  يقات و فناور  يتحق ، ياس ملـ  ي
ـ ر و پو  ي بر نظام فراگ   ي مبتن ي به اهداف اسناد باالدست    يابيزان دست ين م يي و تع  يالمللني و ب  ياقهمنط  ياي

  ي اسالميقات مجلس شورايون آموزش و تحقيسي و ارائه گزارش ساالنه به كميآمار ثبت
) 11( بنـد  ي كـشور در راسـتا  ي نقشه جامع علميل و اجرا ي تكم ي الزم برا  يانجام اقدامات قانون   . 7
   پنجمة برنامي ابالغي كليها استيس
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 شامل، سهم درآمد حاصـل از صـادرات         ي علم و فناور   ي اصل ي تحقق شاخصها  ي برا يزيربرنامه . 8
 از  ي ناشـ  يد ناخـالص داخلـ    ي، سرانه تول  يانيشرفته و م  ي پ يهاي بر فناور  يمحصوالت و خدمات مبتن   

ـ يدات علمي ثبت اختراع، تعداد تول ي، تعداد گواه  يعلم و فناور    يگـذار هي، نـسبت سـرما  يالمللـ ني ب
ـ بن دانـش  يقات كشور و تعداد شـركتها     ي تحق يهانهي به هز  ي علم و فناور   يها تي در فعال  يخارج . اني

 دوم در   ةگـاه رتبـ   ي حداقل بـه جا    ،ان برنامه يد كه تا پا   ي نما يزير برنامه يادولت موظف است به گونه    
  .                    نه برسدين زميمنطقه در ا

 بـه منظـور توسـعه و        ؛ان اشاره شده و به دولت اجازه داده شده است         ي دانش بن  يهاز به شركت  ي ن 17ه ماد در
  :ر را انجام دهديان اقدامات زيبن دانشيت از شركتهاي و حمايانتشار فناور

 و ي، پژوهـش ي تقاضا محور مشترك با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عال     يها  از پژوهش  يت مال ي حما :الف
ن كه حـداقل پنجـاه      ي مشروط به ا   ،ه در موارد ناظر به حل مشكالت موجود كشور        ي علم يهاحوزه و   يفناور

  .ن و تعهد كرده باشدي تأميردولتي غي آن را كارفرمايهانهياز هز%) 50(درصد 
 كـه در    ي و تعـاون   ي كوچـك و متوسـط خـصوص       ي و توسعه شركتها   يريگل شكل ي و تسه  يت مال ي حما :ب
ـ  پيهـا ي بـر فنـاور  يد محصوالت مبتنـ   يژه تول ي به و  ي و فناور   دانش يسازي تجار ةنيزم  شرفته و صـادرات ي

 از  ي علم و فنـاور    ي مراكز رشد و پاركها    ياندازت از راه  يز حما يكنند و ن  يت م ي فعال ي و مهندس  يخدمات فن 
  يردولتيق بخش غيطر
ـ  ي قراردادهـا  ي خـارج  يق طرفها ي تشو ي الزم در راستا   ي قانون يتهايحما :ج  يگـذار هي و سـرما   يالمللـ ني ب

ق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجـام آن بـا             ي تحق يتهاي از فعال  ي و بخش  ي انتقال دانش فن   ي برا يخارج
  ي داخليهامشاركت شركت

 در جهت ي علميتهاي به منظور استفاده از ظرفيده و بازار فناوري بورس اةجاد و توسعي از ايت ماليحما :د
   و خدماتيصنعت، كشاورز ياز بخشهاي به نييپاسخگو

   و حل مشكالت كشوريور ارتقاء بهرهي در راستايي دانشجويهاها و رسالهنامهاني از پايت مالي حما:هـ
 يدكنندگان براي از توليت مالي و حمايد دانش فني ثبت اختراعات، تولةني از هزين و پرداخت بخشي تأم:و

  از اختراعاتي و امتيد دانش فنيخر
ها را ها و كارگاهشگاهي، آزمايقاتي و تحقيزات پژوهشي مكلفند امكانات و تجهي اجرائيگاهها دست:1تبصره

قات و ي علوم، تحقي عاليد شوراييان مورد تأيبن دانشيهاار مؤسسات و شركتي در اختيحيبا نرخ ترج
  .ران قرار دهنديأت وزي در چهارچوب مصوبه هيفناور
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، دانش يت فكريشود مالكي اجازه داده مي اجرائي به دستگاههاي فناور توسعه و انتشاريدر راستا :2تبصره
جاد و ي اي دولتي و فناوري را كه در چارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشيزاتي و تجهيفن

  .نديادشده واگذار نماياست به دانشگاهها و مؤسسات حاصل شده
راعات  اختي علميزي مميست، صرفاً پس از ارائه گواهسازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف ا :3تبصره
  .ديصالح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماي مراجع ذياز سو

ل مؤسسات و يأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشكيتوانند با موافقت هي ميأت علمي اعضاء ه:4تبصره 
ها مشاركت ات و شركتن مؤسسيا در ايان اقدام و يبن دانشيخصوص%) 100( صددرصد يهاشركت

 يها م با دستگاهيرمستقيا غيم و ي مستقي انعقاد قرارداد پژوهشيها بران مؤسسات و شركتيا. ندينما
  .ستندي آن نيرات بعديي و تغي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معامالت دولتياجرائ

 از نخبگان و ي و معنويمند ماد هدفيهاتي دولت به منظور گسترش حما؛ آمده است18ماده  در ياز طرف
  :ر را انجام دهدي اقدامات زي و فناورينوآوران علم

  يسازق فرهنگي از طري ارتقاء منزلت اجتماع:الف
 قبل و بعد از ورود به       يها مورد عالقه در دوره    يلي تحص يها و ورود به رشته    يليل در ارتقاء تحص   ي تسه :ب

  دانشگاه
ـ  از طر  يليس تحـص   و بـور   ي مال يهاتي اعطاء حما  :ج   و  يقـات و فنـاور    ي علـوم، تحق   يهـا ق وزارتخانـه  ي

   نخبگانياد ملي و بنيبهداشت، درمان و آموزش پزشك
  از كشوريدار مورد نتي اولويهاها و رشتهنهي در زميليت تحصي هدا:د
  ي وةه سالمت فرد و خانوادي پاةمي و بين اجتماعيمه تأمي بي برقرار:هـ
   و امور نوآورانهي در انجام مراحل پژوهشيمال يريرفع دغدغه خطرپذ :و
   آناني دستاوردهايسازيت از تجاري حما:ز
  ي و تعلق ملي، خودباورييافزارتي، بصيت ابعاد معنوي تقو:ح
ـ     ي و فناور  يقاتي، تحق يت مراكز علم  يجاد و تقو  يا :ط  و بـا امكانـات خـاص در         يالمللـ ني توانمند در تراز ب

 نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش،        يريكارگ با به  ي و راهبرد  ياديون بن  مختلف علوم و فن    يهاشاخه
  ل علم به ثروت در طول برنامهي نو و تبديهادهيا

 آنها  يهاي برتر متناسب با تخصص و توانمند      ي نخبگان و استعدادها   ي مناسب برا  ي شغل يجاد فرصتها يا :ي
 به محصول قابل ارائـه    يل دانش فن  ير جهت تبد  يطرپذ خ يهايگذارهيت از سرما  ي كشور با حما   يها تيو اولو 

  به بازار كار
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 برتر  ي، نخبگان و استعدادها   ي علم يهاش سهم مشاركت انجمن   ي افزا ي مناسب برا  يجاد ساز و كارها   يا :ك
  ت كشوريريها و مديسازميدر تصم

هـا،   شي در همـا   ، نخبگـان و دانـشمندان كـشور       ي علمـ  ي مشاركت انجمنهـا   يجاد ساز و كار الزم برا     يا : ل
ـ گ و برتر جهـان و بهـره       يالمللني ب ي و پژوهش  يكنفرانسها و مجامع علم     دانـشمندان و    يهاي از توانمنـد   يري

   مناسب در داخل و خارج كشوري مطالعاتي در جهان و فراهم كردن فرصتهايرانينخبگان ا
ـ   يطح ملـ   در سـ   )patent( ياز علم ي ثبت جواز امت   يهانهي از هز  ين و پرداخت بخش   ي تأم :م  و  يالمللـ ني و ب
   آنان يد علمي انتشار آثار مفيالت الزم برايدات و تسهيجاد تمهيا

  : آمده است20ماده ت در يو در نها
ن، يمـدار، خـالق و كـارآفر       متخصص و متعهد، دانـش     ي انسان يرويت ن ي ترب ي برا يسازنهي به منظور زم   :الف

  : دولت مجاز استيفي و كيكم، با هدف توسعه يافزار نهضت نرميازهايمنطبق با ن
 ي آموزش يهانهي كشور را بر اساس هز     ي متخصص مورد تقاضا   ي انسان يرويت ن ي ترب ة سران ةنيهز . 1

 ةتخـصيص بودجـ   ت، در چهارچوب    ي مورد حما  ي و فناور  يقاتي، تحق ي خدمات پژوهش  يهانهيو هز 
ه و بـه طـور سـاالنه         محاسب ي دولت ي و فناور  يقاتي، تحق ي هر دانشگاه و مؤسسه آموزش     ي برا ياتيعمل
  .ن كنديتأم
 كـشور در    يجـ ي و ترو  يش تعـداد مجـالت پژوهـش      ي افـزا  يط بـرا  يل شـرا  ي و تسه  يت مال يحما . 2
 تعداد مجالت و مقاالت چـاپ       ،ان برنامه ي كه تا پا   يات به گونه  يفي با حفظ ك   ي مختلف علم  يهانهيزم

. ش دهـد  ي به دو برابر افزا     برنامه چهارم را حداقل    ياني نسبت به سال پا    ي داخل يشده در مجالت علم   
  .دي معتبر را فراهم نماي علمي اطالعاتي به بانكهاي دسترسيدات الزم براين تمهيهمچن

 و پنج دانـشگاه برتـر وابـسته بـه           يقات و فناور  ياز ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحق         . 3
 ي گـسترش مرزهـا    ي عملكرد برجسته در راستا    ي كه دارا  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك     

  .ديژه نماي ويباني و پشتي و حقوقيت مالي هستند، حمايدانش و فناور
  . به عمل آورديت مالي، حماي علميهااز انجمن . 4

 ي مجـوز از شـورا    ي كـه دارا   ييها و فرهنگستان  ي و پژوهش  ي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عال      :ب
 و  ي و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـك          ي فناور قات و ي علوم، تحق  يها وزارتخانه يگسترش آموزش عال  

 ي حـاكم بـر دسـتگاهها      ين و مقررات عموم   يت قوان يباشند، بدون الزام به رعا    يربط م ي ذ يراجع قانون ر م يسا
 مناقـصات و    ي، قـانون برگـزار    يت خـدمات كـشور    يري، قـانون مـد    يژه قانون محاسبات عموم   ي به و  يدولت

 ـ  ي و اداري، معـامالت ي مـال يهانامهنيچهارچوب مصوبات و آئ آنها و فقط در ياصالحات و الحاقات بعد
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ـ يأت امناء كه حسب مـورد بـه تأ  ي مصوب هيالتي ـ تشك ياستخدام  و يقـات و فنـاور  يد وزراء علـوم، تحق ي
. نـد ينمايرسد، عمل مـ   يجمهور م سيد رئ يي و در مورد فرهنگستانها به تأ      يبهداشت، درمان و آموزش پزشك    

 ي و بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـك        يقات و فناور  ي علوم، تحق  يها وزارتخانه يد ستا يأت علم ياعضاء ه 
گـردد  يز م ي ن ي قبل يهانامهنيمات و آئ  ين بند شامل مصوبات، تصم    يحكم ا . ن بند هستند  يز مشمول حكم ا   ين

  . هستنديده به قوت خود باقيادشده مادام كه اصالح نگرديو مصوبات 
هـا و     دانـشگاه  يالتي و تـشك   ي، اسـتخدام  ي، معامالت ي ادار -ي مقررات مال  هرگونه اصالح ساختار و    :1تبصره

ـ  فقط مشمول مفاد ا    ي تخصص يهان فرهنگستان ي و همچن  ي دولت ي و پژوهش  يمؤسسات آموزش عال   ن بنـد   ي
  .است
 شده و بعد از     ي كمك تلق  ،ن مراكز و مؤسسات   ي دولت به ا   يافته از منابع عموم   ي اعتبارات اختصاص  :2تبصره

ت يأت امناء و بـا مـسؤول      ي مصوب ه  يلي منظور و براساس بودجه تفص     ينه قطع ين مراكز به هز   ي به ا  پرداخت
  .نه استيشان قابل هزيا

 و فرهنگستانها در هر سال از       ي و فناور  ي، پژوهش ي كه مؤسسات و مراكز آموزش عال      ييمعادل درآمدها  :ج  
ز به عنوان اعتبارات تملـك  ي نيرآمد عمومند از محل دينمايد موقوفات جذب م   يا و عوا  يمحل تبرعات، هدا  

  .گرددين و محاسبه مي تأمياهي سرمايهايدارائ
 در هـر سـال      ي دانشگاهها در امور آموزش، پژوهش و فنـاور        ي اصل يتهاي مأمور ييش كارآ يبه منظور افزا   :د

ها جدا و به  دانشگاهة از بدنيان از نظر ساختار   ي دانشجو ياز امور خدمات رفاه   %) 20(ست درصد   يحداقل ب 
  . واگذار گردديردولتيبخش غ

ـ  و تقوي از انجـام امـور مـواز   يري، جلـوگ يگـر يدولت مكلف است به منظور كاهش تـصد     :هـ ت نقـش  ي
ـ ر و برنامه  ياستگذاريه در س  ي، وحدت رو  يقات و فناور  ي وزارت علوم، تحق   يتيحاكم ـ ، ارتقـاء كم   يزي ت و  ي

ـ گ امـور مربـوط، بهـره      يت واحـد سـامانده    يريجاد مـد  ي، نسبت به ا   ييت ارائه خدمات دانشجو   يفيك  از  يري
 امـور  يتهـا يان، فعالي و اعتبـارات صـندوق رفـاه دانـشجو        ي، پرسنل ي حقوق يهايمجموعه امكانات و توانمند   

 سـال   ي، طـ  يقات و فنـاور   ي وزارت علوم، تحق   يي و معاونت دانشجو   يت بدن يان، اداره ترب  ي دانشجو يورزش
  .اول برنامه اقدام كند

 دولت به دانشگاهها و مؤسـسات       ي عموم ة از محل بودج   ياهي سرما يهاي و تملك دارائ   يانهيت هز اعتبارا :و 
 آنهـا در قالـب اعتبـارات        ي سنوات ةف مستقل در بودج   ي و فرهنگستانها براساس رد    ي و پژوهش  يآموزش عال 

  .ابديي اختصاص ميمل
 ـ  ي، علمـ ي، آزاد اسـالم ي دولتـ يهااهان دانشگيت از دانشجويشود به منظور حماي به دولت اجازه داده م:ز

 وابـسته بـه وزارت آمـوزش و پـرورش، مؤسـسات             يا و حرفـه   ي فنـ  يهاام نور و آموزشكده   ي و پ  يكاربرد
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ـ  يقـات و فنـاور    ي علوم، تحق  يها از وزارتخانه  يكي مجوز از    ي كه دارا  يردولتي غ يآموزش عال  ا بهداشـت،   ي
ـ الحـسنه در اخت    بـه صـورت وام بلندمـدت قـرض         يالت اعتبار يباشند، تسه ي م يدرمان و آموزش پزشك    ار ي

  .ربط قرار دهدي ذير نهادهايا سايان و ي دانشجوصندوق رفاه
گان خود  ي آموزش را  ةيت مازاد بر سهم   ي مجازند از ظرف   يقاتي و تحق  ي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عال     :ح
ـ ي و بـا تأ    يردولتي با بخش غ   يفقا توا يشده  مت تمام يكنند، بر اساس ق   يجاد م ي كه ا  يدي جد يتهايا ظرف يو   د ي
ز بـه خزانـه     ي را حسب مورد پس از وار      يافتي در يرند و منابع مال   يأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذ      يه

  . منظور كنندي اختصاصيكل به حساب درآمدها
 ي خارج يرش دانشجو يق پذ ي خود را از طر    يت آموزش ي از ظرف  يشود، بخش ي به دانشگاهها اجازه داده م     :ط

ـ   ي اسـالم  يج ارزشـها  يدر موارد خـاص بـه منظـور تـرو         . ل كنند يه تكم يافت شهر يبا در  رش ي پـذ  ي و انقالب
  .ف، مجاز استيا با تخفيه يافت شهريأت امناء بدون دريب هي با تصوي خارجيدانشجو

 و بهداشـت،    يقـات و فنـاور    ي علـوم، تحق   يهـا ص وزارتخانه ي كشور، حسب مورد به تشخ     يدانشگاهها :ي
س يتواننـد نـسبت بـه تأسـ       ي مربوطه، م  يها گسترش وزارتخانه  يب شورا ي با تصو  يآموزش پزشك درمان و   

ز در خارج كشور به صورت يگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيا ديشعب در شهر محل استقرار خود     
  .ه از داوطلبان اقدام كننديافت شهريخودگردان و با در

و باالتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگـان و          %) 25(ج درصد   ست و پن  يان جانباز ب  يه دانشجو ي شهر :ك
 از محل اعتبـارات     يستيو سازمان بهز  ) ره (ينيته امداد امام خم   يان تحت پوشش كم   يفرزندان آنان و دانشجو   

  .ن شوديف مستقل معاونت تأميرد
 انجـام   يمـون سراسـر    خارج از آز   ، مذكور در داخل كشور    يرش دانشجو در شعب دانشگاهها    يپذ :1 تبصره

رش يقـانون پـذ   ) 4( توسط كارگروه موضوع ماده      ي دوره كارشناس  يرش دانشجو برا  يضوابط پذ . خواهد شد 
ـ  بـا پ يلـ يالت تكم ي تحص يها دوره ي و برا  16/8/1386دانشجو در دانشگاهها مصوب      هـا و   شنهاد دانـشگاه ي

 يا بهداشت، درمان و آموزش پزشـك      ي يقات و فناور  ي علوم، تحق  يها از وزارتخانه  يكيد  ييحسب مورد با تأ   
  .شودين مييتع

 ي، كمك آموزش  يان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزش         ي از دانشجو  يافتيه در يزان شهر ي م :2تبصره
  .شودين و اعالم مييأت امناء دانشگاه تعيشده، توسط ه ارائهيو رفاه
 يقات و فناوري علوم، تحقيهاوابط وزارتخانه طبق ض  ي معتبر خارج  يها مشترك با دانشگاه   يها دوره ياجرا

  .گونه شعب بالمانع استني در ايو بهداشت، درمان و آموزش پزشك
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ـ خ درخواست داوطلب، نـسبت بـه اعطـاء رواد         يدولت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از تار         :3تبصره د ي
ــرا) زايــو( ــ اعــضاء هيو اجــازه اقامــت ب ــ ايان خــارجي و دانــشجويأت علمــي ــشگاهن شــعب دي  و يان

  .ه اقدام كندي العالميالمصطف جامعه
ـ ان از معاف  ير دانـشجو  ي، همانند سا  ين شعب دانشگاه  ي ا يرانيان ا يدانشجو :4تبصره  برخـوردار   يليت تحـص  ي

  .خواهند بود
ـ ن ماده در مقاطع مختلـف بـه پ        يا) ي(و  ) ح (يرش دانشجو موضوع بندها   ي پذ ةنحو :5تبصره ـ شنهاد ه ي أت ي

رش يت قانون پـذ   يربط و با رعا   ي ذ يها د وزارتخانه ييادشده و حسب مورد با تأ     يسسات  امناء دانشگاهها و مؤ   
 ارشـد و بـاالتر بـا اسـتفاده از           يدر مقاطع كارشناسـ   .  خواهد بود  16/8/1386ها مصوب   دانشجو در دانشگاه  

و  داوطلبـان    يادشده، با در نظر گرفتن تـوان علمـ        ي مؤسسات   يق امتحانات ورود  يد از طر  ي جد يهاتيظرف
  .ت ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بوديرعا

رش و محـل    ين مـاده بـا درج نـوع پـذ         يا) ي(و  ) ح (يان موضوع بندها  ي دانشجو يليمدرك تحص  :6 تبصره
  .گردد يل صادر ميتحص
شود،  يا م يشده  نيي تع ي و پژوهش  ي مراكز آموزش  ي كه برا  يا و امكانات  يالت، مزا يه از تسه  ي علم يها  حوزه : ل
  .وردار هستندبرخ
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   اول برنامه در دانشگاه عملكرد:دوم فصل

  اول برنامه اساس بر دانشگاه يابيارز -1

گاه خاص در   ي جا ي كشور دارا  ي و فرهنگ  ي اجتماع -ي اقتصاد يهار بخش ي مانند سا  يبخش آموزش عال  
ـ  م ة پـنج برنامـه توسـع      يها تا كنون دارا   ر بخش يز مانند سا  ين بخش ن  يا. باشدين برنامه م  يقوان ان مـدت در    ي
توسـعه  برنامـه چهـارم      بـا    يبرنامه اول دانشگاه از نظر زمـان      .  است يانقالب اسالم  يروزيپ بعد از    يهاسال

 برنامـه   ةد دانشگاه در دور    عملكر يل قبل از پرداختن به بررس     ين دل يهمزمان بوده و به هم    ) 1384-88(كشور
  .گرددين دوره ارائه مي در همي از عملكرد بخش آموزش عالياول، گزارش كوتاه

 ي در بنـدها   ين موارد مربوط به آموزش عال     يدهد كه مهمتر  ي برنامه چهارم نشان م    ي بر مواد قانون   ينگاه
ـ  مذكور بيبندهامفاد مندرج در .  آمده است51 تا   49 ، ي، مـال يارقالل در امـور اد اسـت "انگر آن اسـت كـه   ي

 بـر اسـاس     ي بخش دولت  ي آموزش عال  يهانهين هز ياختصاص سهم دولت در تأم    "،  "يالتي و تشك  ياستخدام
ـ  ا ين موارد مطرح شده بـرا     يترتي ، پراهم  "ي ارائه آموزش عال   يهاوهي به ش  يتنوع بخش " و " سرانه ةنيهز ن ي

  .بخش در قانون مذكور است
ـ  ايدهـد كـه در طـ   ي مواد مذكور نشان مـ يه در راستا  بر اقدامات انجام شد    ينگاه  اقـدامات  ،ن برنامـه ي
 صـورت   ي آموزش عال  ي از سو  يالتي و تشك  ي، استخدام ي، مال يها و مقررات ادار   نامهنييه آ ي ته ي برا يمناسب

اگر چه مت تمام شده،   يدانشگاهها بر اساس ق    و   ياز بخش دولت  ين اعتبارات مورد ن   ييدر مورد تع  . گرفته است 
 و ي تخصـص ي شـده و برحـسب گـروه هـا    ي سرانه بر اساس مدل طراحـ      ةني محاسبه هز  يقدامات الزم برا  ا

 و  ين كـل اعتبـارات بخـش آمـوزش عـال          يي تع يز مبنا ين محاسبات ن  ي صورت گرفت و هم    يليسطوح تحص 
 ةني هز ةق محاسب ي تدق ير برا ين مس ي ا ةكن ادام يد، ل ي گرد 1385 دانشگاهها در قانون بودجه سال       نيبع آن   يتوز

  . بعد چندان مورد توجه قرار نگرفتيها در سالهاسرانه بر حسب رشته
 يهـا ، دوره ي مجاز يها، آموزش يمه حضور يان در مقاطع مختلف روزانه، نوبت دوم، ن       يرش دانشجو يپذ
 مـرتبط بـا     ي به مفاد مـواد قـانون      ي برنامه چهارم، نشانگر توجه آموزش عال      ي خاص در ط   يها، دوره ركمشت

 ي درصـد 90حـدود   سـبب تحقـق      ،ن تنوع يا.  است ي ارائه آموزش در آموزش عال     يهاوهي به ش  يشتنوع بخ 
ان، شـاخص پوشـش     ي، به لحاظ تعداد دانـشجو     ي شده در حوزه آموزش عال     ينيبشي پ يهااهداف و شاخص  
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 يو نسبت تعداد دانشجو بـه اعـضا       )  ساله كشور  18-24ت  يان نسبت به جمع   يتعداد دانشجو  (يآموزش عال 
  1. شدي علماتيه

 قرار گرفته كـه     يابي مورد ارز  ييها برنامه اول در بخش    يبا توجه به موارد ذكر شده، دانشگاه تهران در ط         
  :اند ازعبارت

  آموزش بخش -الف
گـذرد و بـدون     ي كشور م  يس دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عال       يسال از تأس  نزيك به هفتاد و  هفت       

.  كشور سهم داشته اسـت     ي و علم  يشرفت صنعت يگر در پ  ي د يمركز آموزش شتر از هر    يد دانشگاه تهران ب   يترد
خـود آن    آنهاست كه    يهايانگر توانمند يران و جهان همواره ب    يالن دانشگاه در سطح ا    يالتحصدرخشش فارغ 

.  روز بـوده اسـت     ي و صـنعت   ي علم يهاشرفتيها و حركت همگام با پ     د آموزش يترديت ب يفي از ك  يحاكز  ين
 و يمـال هـا، منـابع   د برنامهي است كه در آن بايري رسالت خط ياي خود گو  ،شدگان دانشگاه رفتهي به پذ  ينگاه

 ي را شكوفا سازد و بـه رفـع وابـستگ          ي ورود ةده و نخب  ي برگز يم شود تا استعدادها   ي تنظ ياامكانات به گونه  
  . جامعه را به همراه داشته باشدي كشور كمك كرده و رشد فرهنگي و صنعتي، فنيعلم
هـا  شيها و گرا، رشتهيأت علم ي ه ي به عملكرد حوزه آموزش، اعضا     ي كوتاه ي بررس در ادامه، ن اساس   يبر ا 

 .شودي ساله اول دانشگاه تهران ارائه م5در برنامه 

   دانشجويان -1
 از رشـد متوسـط      ين برنامه با برخوردار   ي ا يان دانشگاه ط  يبر اساس مفاد برنامه اول دانشگاه، تعداد دانشجو       

. رسـد ي مـ  1387-88 نفر در سـال      29797 به   1383-84 يلي نفر در سال تحص    28087 درصد، از    5/1ساالنه  
ـ دهـد كـه ب  ي نشان ميليزان رشد متوسط ساالنه در نظر گرفته شده بر حسب سطوح تحص    ي م يبررس ن يشتري

)  درصـد  37/0 (ي مقطع كارشناس  ين آن برا  يو كمتر )  درصد 4/4 (يان مقطع دكتر  ي دانشجو يزان رشد برا  يم
سه آن بـا اهـداف      يو مقا  برنامه اول    ي عملكرد دانشگاه در ط    يگر بررس ي د ياز سو . در نظر گرفته شده است    

. ش از اهداف مورد نظـر داشـته اسـت         ي ب يشيان دانشگاه، افزا  يدهد كه تعداد دانشجو   ي شده نشان م   ينيبشيپ
زان رشـد   يم. اتفاق افتاده است  ) يكارشناسي ارشد و دكتر    (يليت تكم اليش عمدتاً در سطوح تحص    ين افزا يا

ـ  در دوره مـذكور بـه ترت       يكتـر  ارشد و د   يان در مقطع كارشناس   يمتوسط ساالنه دانشجو    درصـد و    4/17ب  ي
 ي شده، سبب تحقـق هـدف كمـ        ينيبشيش از اهداف پ   يان ب يش تعداد دانشجو  يافزا.  درصد بوده است   8/10

شتر از هدف در تعداد     ي درصد ب  37ش  يان افزا ين م يدر ا . ده است ي درصد گرد  102زان  يان به م  يتعداد دانشجو 
                                                 

 1388س جمهور، ي رئي و نظارت راهبرديزي معاونت برنامه ري و نظارت بر عملكرد سه ساله اول برنامه چهارم توسعه، معاونت نظارت راهبرد1386 سال يگزارش اقتصاد .1
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 درصد كمتـر    13 در حد    يان مقطع كارشناس  ي دانشجو يق هدف كم   ارشد و تحق   يان مقطع كارشناس  يدانشجو
 در  يلـ يالت تكم ي تحـص  يهـا  دوره ةتوجـه بـه توسـع     . ن مقطع قابل ذكر اسـت     ياان  ي دانشجو ياز هدف برا  

ش يل تحوالت پ  يتوان از دال  ي را م  يان در مقطع كارشناس   يتهران و محدود نگه داشتن تعداد دانشجو      دانشگاه  
  .ان ذكر كردينشجوآمده در مورد تعداد دا

   ي هيأت علمي اعضا-2
ان دانـشگاه، نـسبت     ي و تناسب آن با تعداد دانـشجو       يأت علم ي ه ي تعداد اعضا  ين شاخص در بررس   يمهمتر

 شده مربوط بـه تعـداد       ينيبشي پ يبر اساس اهداف كم   . باشدي م يت علم أي ه يتعداد دانشجو به تعداد اعضا    
ـ  هي بود كه تعداد اعـضا     برنامه اول، مقرر   ي در ط  يأت علم ي ه ياعضا  از رشـد  ي بـا برخـوردار  يأت علمـ ي

ـ  كـه ا   ي برسد در حـال    1388 نفر در سال     1969 به   1383 نفر در سال     1452 درصد از    6/7متوسط ساالنه    ن ي
  . درصد شد76ن امر سبب تحقق برنامه در حد يده است كه همي نفر رس1511تعداد به 

كـه  يدر حال. ن منوال استيت برهميز وضعي نيأت علم يه اعضاءان به تعداد    يدرمورد شاخص تعداد دانشجو   
 نفـر   15 بـه    1383 نفر دانشجو در مقابل هر عضو هيأت علمي در سال            17ن نسبت از    يهدف برنامه كاهش ا   

ـ كـه ا  يدر حال .  بـوده اسـت    1387دانشجو در مقابل هر عضو هيأت علمي در سـال             نفـر   19ن شـاخص از     ي
ـ  نفر دانشجو در مقابل هـر عـضو ه  21به ) 83در سال ( يأت علميدانشجو در مقابل هر عضو ه   يت علمـ أي

  . ده استيرس
 يأت علمـ  ي ه يتوان در دو عامل عدم جذب مناسب تعداد اعضا        ي برنامه را م    در اين  علت عدم تحقق هدف   

 يعنـ ير عامـل اول  يان تـأث  ين م يكه در ا  . گر جستجو كرد  ي د يان از سو  يش تعداد دانشجو  يز افزا يكسو و ن  ياز  
ـ  كه الزم است، دانشگاه رونـد جـذب ه         مؤثر تلقي مي شود    يأت علم يق دانشگاه در جذب ه    يوفعدم ت  أت ي
ـ  ه يان بـه اعـضا    يتعداد دانشجو نسبت   يعني آموزش   ةن شاخص حوز  يع بخشد تا مهمتر   ي را تسر  يعلم أت ي
  . نفر بوده است، بهبود دهد15تاً يزان مطلوب كه نهاي را به ميعلم

  ها ها و رشته برنامه-3
ـ هـا از اهـداف      هـا و رشـته    ه برنامه ئ در ارا  يآورنو ـ ك دانـشگاه پ   ي  اول تعـداد    ة برنامـ  يدر طـ  . شرو اسـت  ي

دانشگاه تهـران   . ده است ي رس 477 به تعداد    1382ش در سال    ي گرا - رشته   393 دانشگاه از    يهاشيگرا/رشته
.  داشـته اسـت    ياهابـل مالحظـ   ش در طول برنامـه اول رشـد ق        يگرا/ رشته 23جاد  ي با ا  ي علوم انسان  ةدر حوز 

ـ  درصد است، امـا عمـدتاً ا       4/21 دانشگاه اگرچه معادل     يهاكل تعداد رشته  ش  يافزا ش يش بـا افـزا    ين افـزا  ي
ن سـال   ي كه چند  يارشتهن  ي ب يهارشته. موجود همراه بوده است    يهاها در قالب رشته   شيها و گرا  تخصص
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 يتهـران در طـ     گرفته است، در دانشگاه       جهان مورد توجه قرار    ياز در جوامع دانشگاه   ياست كه بر حسب ن    
 ي ماننـد فنـاور  ييهـا اگر چه توجه بـه رشـته  .  نداشته و تعداد آنها كم است   يريگسترش چشمگ برنامه اول،   

 جامعـه بـه     يان رشته ي ب يازهايده است، اما ن   ي معطوف گرد  ين و نانو فناور   ي نو يهاي، فناور )IT(اطالعات  
ها هنـوز شـناخته نـشده اسـت و          ر حوزه ي با سا  ي و رفتار  يم اجتماع و و عل  ي علوم انسان  يهان حوزه يژه ب يو
  . كار فراوان دارديجا

   بخش آموزش دانشگاه بر اساس برنامه اول يابي ارزيگير و نتيجهيبندجمع

ـ  دانشگاه توف  ، برنامه اول  ةدر طول دور   -1 الت ي تحـص  يهـا ان دوره يش تعـداد دانـشجو    ي در افـزا   يق جـد  ي
  . داشته استيليتكم

ـ  ه يش تعـداد اعـضا    ي ماننـد افـزا    ي آموزشـ  يفي ك يهاعملكرد دانشگاه در بهبود شاخص     -2  و  يأت علمـ  ي
 .گرددي نميابي مثبت ارزيت علمأيشاخص نسبت دانشجو به ه

 و رسـالت    ي چهـارم بخـش آمـوزش عـال        ة در برنام  "ياان رشته ي م يهاتوسعه رشته " ينيبشيرغم پ يعل -3
ـ  ميهـا ها، تعداد رشـته ن رشتهي در ايت آموزشي شروع فعال  يهران برا  جامع مانند دانشگاه ت    يدانشگاهها ان ي

 .ستيباشد و مطلوب نيجاد شده در دانشگاه محدود مي ايارشته

  پژوهش بخش -ب
ـ ارزبـر اسـاس     ( پنج ساله اول دانـشگاه       ة دانشگاه در بعد پژوهش در برنام      يهاها و برنامه  سياست  ي طـ  يابي

 يهـا اسـت ي اول آورده شده است كه عمدتاً شامل س        ةن و در عملكرد برنام    يي بند تع  15در   )83 -87يهاالس
هـا،  ن برنامـه  ي ا ي روند اجرا  يابي ارز يبرا. باشديم يفي و ك  يهاي كم نهي در زم  يا و توسعه  يتي، حما يقيتشو

 يهـا مـصوب، تعـداد كتـاب      يهاشامل تعداد طرح  ها  اين شاخص . ن شده است  ييامه تع  در برن  ييهاشاخص
 و تعـداد    ي و خـارج   يف شده، تعداد مقاالت چاپ شده در نشريات داخل        ي تأل يهاترجمه شده، تعداد كتاب   

بيني شده هاي پيششاخصتعداد  كه  يياز آنجا . باشدي م ي و خارج  ي داخل يهامقاالت ارائه شده در كنفرانس    
اين . ارنامه پژوهشي دانشگاه امكان پذير نگرديد      بوده است، ارزيابي وضعيت كيفي ك       محدود در اين قسمت،  

. هاي مناسب براي سـنجش در برنامـه اول دانـشگاه اسـت            هاي كيفي مؤثر و شاخص    امر بدليل فقدان هدف   
مقاالت چاپ شده   ،   اول شامل  ةن شده در برنام   ييهاي تع ارزيابي فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه برمبناي شاخص     

هاي مصوب بنيـادي، اعتبـار جـذب شـده        و ترجمه شده، طرح    ي، كتب تأليف  الملليدر نشريات داخلي و بين    
 كالن دانشگاه همچون تدوين و اصـالح        يهاها و برنامه  استيثر بودن س  ؤحاكي از م  ... تحقيقات كاربردي و    

 مقاالت  در نـشريات معتبـر        ة اعضاي هيأت علمي در جهت ارائ      ي و معنو  ي ماد يهانامه گرنت، تشويق  آيين
و ترغيب اعضاي هيأت علمي به انعقاد قراردادهاي تحقيقـات كـاربردي بـا              ) ISI(المللييندكس بين داراي ا 
  .باشد اول ميةراكز دولتي و خصوصي در طول برنامها و مسازمان
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هاي مورد بررسي از حـداكثر مقالـه         در كليه سال   ي اول دانشگاه، تعداد مقاالت داخل     ة برنام يابيبر اساس ارز  
را نـسبت  )  مقاله 483(ش  ي درصد افزا  36،  1386اين ميزان در سال     . برنامه بيشتر است   يطدر  بيني شده   پيش

  .دهديبه هدف برنامه نشان م
- برنامه در جهت ارائه مقـاالت در نـشريات بـين           يشده در ط  نيي تع ي تشويق يهااستيبيني و اجراي س   پيش

 سال برنامه از رشد 5طي   دانشگاه تهران      ISI ، سبب شده است تا تعداد مقاالت         ISIالمللي داراي ايندكس    
  بـه  هـدف در راستاي تحقـق     ) 1384(كه دانشگاه در سال اول برنامه       يبطور. اي برخوردار باشد  قابل مالحظه 

توفيق قابل توجه دانشگاه از نظـر شـاخص تعـداد مقـاالت     .  دست يافته است   1386حد باالي خود در سال      
ـ  اخ يهـا  سال يست كه دانشگاه در ط    چاپ شده در مجالت خارجي سبب شده ا        ر همـواره از نظـر تعـداد        ي

  . مقام اول كشور را دارا باشدISIه شده در يمقاالت نما
 پژوهشي و علمـي     - ، علمي  ISIالمللي غير  ، بين  ISIقابل ذكر است كه تعداد مقاالت بر حسب چهار گروه           

 -و كمتـرين آن بـه مقـاالت علمـي    ISI به مقاالت مقاالت مربوط دهد كه بيشترين رشد  نشان مي،ترويجي
  .ترويجي اختصاص داشته است

دهد كه به   يف شده نشان م   ي تال يها ترجمه شده و كتاب    يهاك كتاب ي تعداد كتب چاپ شده به تفك      ةسيمقا
ـ  آ 2از ترجمه كتاب در مـاده       يزه دانشگاه مبني بر قرار دادن امت      يأت مم يم ه يل تصم يدل نامـه ارتقـاء مرتبـه      نيي

  .  كتاب نسبت به تأليف آن داشته استةلمي دانشگاه، رشد چشمگيري در ترجمت عاعضاي هيأ
 درحـد   83-86 يهـا  سـال  يهاي مصوب در برنامه اول در ط      باالترين ميزان رشد متوسط ساالنه هدف طرح      

ن دوره داراي رشـد متوسـط       يهـاي مـصوب در همـ      در حالي كه عملكرد تعداد طرح     .  درصد بوده است   7/9
هاي اخير ماننـد توجـه بـه توزيـع          هاي پژوهشي در دانشگاه در سال     اجراي سياست . صد است  در 11ساالنه  

هـاي نـوع    اعتبارات به صورت گرنت و سهولت هزينه كرد اين نوع اعتبارات و همچنـين حمايـت از طـرح                  
هـاي   نـوع شـشم از يكـسو و محـدوديت رشـد طـرح              يهـا سبب رشد طرح  ) اينامههاي پايان طرح(ششم  

هاي نوع ششم   ع اول شده است كه در اين ميان بايد به نقش عوامل ديگر در افزايش تعداد طرح                پژوهشي نو 
  .نيز اشاره كرد) كارشناسي ارشد و دكتري(هاي تحصيالت تكميلي مانند افزايش تعداد دانشجويان دوره

 1589 (1386المللـي در سـال   هـاي بـين  زان رشد تعداد مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت كنفـرانس    يم
هر چنـد كـه ايـن تعـداد از عملكـرد      . بيشتر است)  مقاله1552(بيني شده در برنامه  از حد باالي پيش   ) مقاله

عملكرد تعداد مقاالت چاپ    .  مقاله كمتر است   125،  ) مقاله 1714 (1385هاي چاپ شده در سال      تعداد مقاله 
 درصـد از    1/9 رشـد متوسـط سـاالنه         داخلي با برخـورداري از     ي علم يهاشيشده در مجموعه مقاالت هما    

به طور كلي عملكرد مقاالت چاپ شـده        .  رسيده است  1386 مقاله در سال     1657 به   83 مقاله در سال     1274
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هاي مورد بررسي باالتر از تعداد ميانگين هدف و كمتر           سال ة كلي  داخلي در  يهاشيدر مجموعه مقاالت هما   
  .از تعداد حد بااليي هدف قرار داشته است

   اولة بخش پژوهش دانشگاه بر اساس برناميابيگيري ارزبندي و نتيجهمعج

  :توان موارد زير را ذكر كردهاي ارائه شده ميبراساس تحليل
حـد پـايين،    (ها در سال پايـه و پـيش بينـي سـه هـدف               گذاري نامناسب برخي از شاخص    هدف .1

ـ ابي دقيق عملكرد دانـشگاه در ا هاي بعد، امكان ارزي براي هر شاخص در سال    ) ميانگين و حد باال    ن ي
  .بخش با اهداف برنامه را محدود كرده است

2.  در طول برنامـه    بيني شده در بخش پژوهشي نسبت به اهداف آن          هاي پيش شاخصي  عملكرد كم
ليكن امكان ارزيابي بهبود كيفي اين حـوزه  . نشانگر رشد قابل توجه دانشگاه در اين حوزه است        اول،  

 .پذير نيستهاي كيفي در برنامه اول امكانيني شاخصبدليل عدم پيشه ب

  اعتبارات بخش -ج

 آن از دو قـسمت تحـت  عنـوان           يدهد كه محتـو   ي اول دانشگاه نشان م    ةمن بخش در برنا   ي بر مفاد ا   ينگاه
 ذكـر شـده در      يس مبان  مربوط به اعتبارات دانشگاه بر اسا      "يجداول كم " و   "ي مال يهااستيها و س  برنامه"

 يا از آن است كه، محتـو      ين دو قسمت حاك   ي عملكرد ا  يابينكته اول در ارز   . ل شده است  يقسمت اول تشك  
 "ي مال يهااستيها و س  برنامه" يعني آن   ينظر گرفته شده برا   در نظر گرفته شده در قسمت اول با عنوان در           

 كـسب   ي چگـونگ  ي برا ييهااستي پرداختن به س   ين قسمت به جا   يتطابق كامل ندارد و به عبارت بهتر در ا        
  . اعتبارات دانشگاه در طول برنامه آورده شده استينيبشي پي، مباني اختصاصيدرآمدها

   يا سرمايهيهاي و تملك دارائيا اعتبارات هزينه-1

ـ لي م7/4826حـدود  ) 1384-88( برنامه اول ي دانشگاه در طي شده براينيبشيمجموع اعتبارات پ  ـ رارد ي ال ي
ـ لي م4/155( درصـد  3/3 يعنيال يارد ريلي م3/4671اعتبارات مذكور در حد     . بوده است  ـ ارد ري كمتـر از  ) الي

 دوره  يعملكرد اعتبارات مصوب دانـشگاه طـ      . ب قرارگرفته است  ي شده در برنامه مورد تصو     ينيبشيپمقدار  
ـ لي م 195( درصـد    4 و    درصد كمتر از اعتبارات مـصوب      1 يعنيال  يارد ر يلي م 4631مذكور، برابر    ـ ارد ر ي ) الي

 سـهم اعتبـارات   يگـر بررسـ  ياز طـرف د .  برنامه تحقق يافتـه اسـت  ي شده در طينيبشيكمتر از اعتبارات پ  
ـ  از كل ا   ياهي سرما يهايي و تملك دارا   يا نهيهز ـ          ،ن اعتبـارات  ي ـ يبشينـشانگر آن اسـت كـه در پ  برنامـه   ين
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 8/84 سـهم در اعتبـارات مـصوب در حـد            نيا. رات است  درصد از كل اعتبا    1/90 حدود   يانهياعتبارات هز 
  .باشديم درصد 9/88درصد و در عملكرد اعتبارات حدود 

   يا اعتبارات هزينه-2
زان اعتبـارات   يم. ال بوده است  يارد ر يلي م 6/3964 برنامه اول     مصوب دانشگاه در طول    يانهيكل اعتبارات هز  

 يانـه يسه عملكـرد اعتبـارات هز     يمقا. استبوده  ال  يارد ر يليم 4119افته به دانشگاه برابر   يص  ي تخص يانهيهز
 يگـر بررسـ  ي دياز سو.  درصد است94 تحقق هدف در حد      يايافته به دانشگاه با اهداف آن گو      يص  يتخص

دهـد كـه در     ي آن در هر سال نشان م      ي برنامه اول با اهداف متناظر برا      يهاعملكرد اعتبارات مذكور در سال    
 نسبت به هدف برنامـه      يانهيزان عملكرد اعتبارات هز   يم) 1385 سال   يبه استثنا  (يبررس مورد   يهاه سال يكل

 درصـد در سـال      8/99 تـا    1384 درصـد در سـال       81ن حداقل   يزان ب ين م يا.  درصد بوده است   100كمتر از   
  . قرار دارد1388

ـ ي اول، هز  ة در برنامـ   يانـه ي اعتبارات هز  ينيبشي پ يكه مبنا ياز آنجائ  ن يبنـابرا . باشـد ينـشجو مـ    سـرانه دا   ةن
ان ين اطالعات تعداد دانـشجو    يبر اساس ا  .  مهم است  يابي و ارز  ي بررس يان برا ياطالعات مربوط به دانشجو   

 29800 نفر در سال اول برنامه به        28087 درصد از    5/1 از رشد متوسط ساالنه برابر       يدر برنامه با برخوردار   
ان روزانـه ثبـت نـام شـده بـا           ي است كه تعـداد دانـشجو      يحالن در   يابد و ا  ييش م ينفر در سال چهارم، افزا    

 1388 نفـر در سـال       27006 بـه    1384 نفـر در سـال       23078 درصد از    4 از رشد متوسط ساالنه      يبرخوردار
ـ يق نبودن متوسـط هز    ين دق ي شده و همچن   ينيبشيشتر از هدف پ   يان ب يش تعداد دانشجو  يافزا. ده است يرس  هن

  .دياز گردي دانشگاه و اعتبارات مورد نين اعتبارات مصوب برايوت بجاد تفاي سبب ا،سرانه دانشجو
   يا سرمايهيها اعتبارات تملك دارائي-3

 اول از ابعـاد مختلـف ماننـد       ة در دانـشگاه در برنامـ      يگذارهيگاه اعتبارات مربوط به سرما    ي به جا  يكم توجه 
 و  ي سـرانه كالبـد    ي نكردن فـضا   يذارگ دانشگاه، هدف  يكيزي ف ة توسع ي الزم برا  يهااستيمنظور نكردن س  

 ي اجرا يمت تمام شده برا   ي مانند متوسط ق   ي فوق و موارد   ياز بر اساس مبان   يبرآورد نكردن اعتبارات مورد ن    
ـ  از مـسائل مربـوط بـه ا        يا و پرداختن بـه پـاره      ي و كمك آموزش   ي آموزش يفضاها ماننـد طـرح    ن حـوزه،    ي

ج يكـه نتـا   يبطور.  برنامه مذكور اسـت    ت در ياهم ارد حائز  از مو  يكي ، در دست اجرا   يها و پروژه  يسامانده
ها نسبت بـه اهـداف    سالةي دانشگاه در كليزان اعتبارات مصوب برايتوان در باال بودن ميحاصل از آن را م    

ن امـر   يگردد كه ا  يد م ي تشد ي دانشگاه زمان  يكيزي ف ة بر توسع  يتوجهن كم ي از ا  يثر ناش ا. مشاهده كرد برنامه  
ط ذكر  يمجموع شرا . ميز مدنظر قرار ده   ي هر سال را ن    ي برا "ص كمتر از اعتبارات مصوب    يتخص" با توجه به  
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ـ              ي حـاك  ياهي سرما يهايشده بر اعتبارات تملك دارائ      يهـا ي از آن اسـت كـه سـهم اعتبـارات تملـك دارائ
 7/111(صـد   در10رغم وجود مشكالت متعدد در برآورد اعتبارات برنامـه، كمتـر از    ي دانشگاه عل  ياهيسرما

  .گردد) اليارد ريلي م7/145( درصد 13، محدود به 1387عملكرد آن در سال ) اليارد ريليم
   درآمد اختصاصي-4
ر ي حاصـل از سـا     يه و درآمـدها   ي مربوط به اخذ شـهر     يك درآمدها ي به تفك  ي اختصاص ي درآمدها ينيبشيپ

ن شـده   ي تـدو  ة آن در كتابچـ    ن بودجـه  و عملكـرد      ي مصوب در قـوان    ي اختصاص ين درآمدها يامور و همچن  
 ي اختـصاص  ي انجـام شـده در برنامـه، كـل درآمـدها           يهاينيبشيبر اساس پ  . عملكرد برنامه اول آمده است    

ـ ا. ال برآورد شده است   يارد ر يلي م 9/289 برابر   1384دانشگاه در سال      از رشـد    ين درآمـدها بـا برخـوردار      ي
ـ لي م 5/404 درصد بـه     7/8متوسط ساالنه برابر     ـ ارد ر ي  ي سـاختار كـل درآمـدها      يبررسـ . ده اسـت  ي رسـ  الي

 درصـد آن    3/24 دانشگاه   يت اختصاص ي با ماه  يهادهد كه از كل درآمد    ي مذكور نشان م   ة در دور  ياختصاص
 كـسب درآمـد اخـذ شـده         يهـا ر محل ياز سا ) اليارد ر يلي م 1/306(ه  ي درصد بق  7/75ه و   ياز محل اخذ شهر   

 نشانگر آن اسـت كـه،   يته شده بر حسب نوع درآمد اختصاص  زان رشد در نظر گرف    يسه م ين مقا يهمچن. است
 است كه رشـد متوسـط سـاالنه      يدر حال )  درصد 7/8 (ي اختصاص ي درآمدها ي شده برا  ينيبشيزان رشد پ  يم

  .است) درصد9/4( رشد كل 2/1ر درآمدها ي سايو برا) درصد7/26( برابر رشد كل3ه ي اخذ شهريبرا
. داردصحت مـوارد فـوق      ت از   يز حكا ي ن ي اختصاص يكسب درآمدها زان تحقق اهداف مربوط به      ي م يبررس

 آن در سـال     ي درصد كمتر از اهداف متنـاظر بـرا        30  در سال اول برنامه    ه حاصل يزان درآمدها يكه م يدر حال 
  .ده استيدر سال چهارم برنامه رس)  درصد108( درصد 100زان به باالتر از ين ميمذكور بوده است، ا

   بخش اعتبارات دانشگاه بر اساس برنامه اوليابيري ارزگيبندي و نتيجهجمع

ق نبودن ين دقيه و همچن شده در برنامينيبشي پيشتر از اهداف كميان بيش تعداد دانشجويافزا .1
 سبب محدود شدن توجيهات الزم براي درخواست اعتبارات يينه سرانه دانشجوي هزةروش محاسب

 امور مربوط به ارتقاء ي محدود شدن منابع الزم براانند مي خود آثار ازاز دانشگاه شد كهيمورد ن
  .به جاي گذاشتت در سطح دانشگاه يفيك

افته از ي از كل اعتبارات اختصاص ياهي سرمايهايدارائت تملكين اعتبارات با ماهييهم پاس .2
 ي از استفاده روش نامناسب براي دولت در برنامه و عملكرد اعتبارات، ناشيمحل بودجه عموم

از در ي مورد نيآموزش و كمكي آموزشي كالبديكردن فضاها نيگذاررآورد اعتبارات و هدفب
 . توسعه داردي الزم برايهايگذارهيجاد سرماي به ايتوجهبرنامه و كم
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 مفاد ينيبشيرغم پي علياتي عمليزير استقرار نظام بودجهيانجام ندادن مطالعات و اقدامات برا .3
 از مشكالت يكي ي بخش آموزش عالي قانون مذكور برا49توسعه و مفاد ماده  چهارم ةالزم در برنام
 دانشگاه بوده است و ضرورت اول برنامه ياز در طي اعتبارات مورد نقي دق برآورديدانشگاه برا

 .دينمايه مينه توجين زمي را در اي و كاربرديد، جديشروع مطالعات جد

  اول برنامه عملكرد اساس بر دانشگاه يدهايتهد و هافرصت قوت، ضعف، نقاط - 2
هاي ديگر مربوط به بررسي وضع گذشته       ها و تهديدهاي دانشگاه، از گام     بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت    

  .گردديل اعالم ميها به شرح ذين بررسيج ايطور خالصه نتاكه به. باشدو موجود دانشگاه مي

 نقاط قوت : الف

  خارج از كشور و نام نيك دانشگاه تهران در داخل وسابقه  
 ) برابر2بيش از (رشد قابل توجه در تحصيالت تكميلي  

 ل ي تحصةوات تحصيلي دانشجويان در طول دوركاهش نسبي متوسط سن 

 هاي جديد و فناوري توجه نسبي به رشته 

 علمي در دانشگاه هايقطب سسات متعدد پژوهشي وؤمراكز و م وجود 

 المللي مناسب به منابع و اطالعات علمي بيندسترسي 

  هاي دانشگاهروزآمدي پژوهش 
  پژوهشي بر اساس عملكرد اعضاي هيأت علميةتوزيع بودج 

  اعتبارات پژوهشينمودنسهولت در هزينه  

  و دانشجوياني و معنوي براي اعضاي هيأت علمي هاي مادوجود تشويق 
 ز اولبرخورداري از اعضاي هيأت علمي ممتاز و طرا 

 در اي و به تبع آن برخورداري از نيروهاي متخصصجامعيت دانشگاه از لحاظ تنوع رشته 
 هاي مختلف رشته

 تمايل دانشجويان با استعداد و شايسته براي تحصيل در دانشگاه  

  نقاط ضعف: ب
  بهبود نيافتن شاخص نسبت تعداد دانشجو به اعضاي هيأت علمي  
 هاي نوين اي و رشتهرشته بينيهاگسترش ناكافي رشته 
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 توانايي محدود در جذب دانشجويان خارجي 

 هاي مدون و منسجم در پژوهشبرنامه فقدان 

  هاآزمايشگاهها و كارگاه تجهيزات به روزشدنبراي   مستمريابرنامه فقدان 

 پژوهش در دانشگاه ضعف هدفمندي 

 پراكنده كاري و پژوهشي هاياولويت نبودن مشخص 

   جامعه نيازهاي با متناسب پژوهشي هايرحدهي به طجهت عدم 
 جامعه مسائل با و غيرمرتبط كاربرديغير علمي مقاالت توليد 

 ثر با مراكز پژوهشي خارج از كشورؤم ارتباط عدم 

   پژوهشي مديريت ثبات عدم و ضعف 
  هاتجاري سازي نشدن نتايج پژوهش 

 ايرشتهبين و گروهي هايپژوهش انجام در ضعف 

   عموميةاعتبارات بودج به حد دانشگاه از بيش وابستگي 
  كم بودن سهم اعتبارات پژوهشي از اعتبارات عمومي 
 توانايي محدود براي جذب متخصصان و متفكران با كيفيت  

 حمايت ناكافي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه  

  پايين بودن توان  دانشگاه براي پرورش تفكر و خالقيت دانشجويان  

 تر از ليسانس داراي مدارك تحصيلي پاييناركنانسهم باالي ك 

 هافرصت: ج

 نظام جمهوري اسالمي و مقام معظم رهبري به ارتقاء سطح علم، فرهنگ وفناوري ةتوجه ويژ 
  كشور

  انداز جمهوري اسالميتوجه ويژه به جايگاه علم وفناوري كشور در سند چشم 
  هايي مانند زبان و ادبيات فارسي وجود امكان قانوني جذب دانشجويان خارجي به ويژه در رشته 
  هاي معتبر خارجي و همكاري متقابل با آنهاهاي مشترك با دانشگاهپذيري ايجاد دورهامكان 
   تقاضا براي تحصيالت تكميليهرشد قابل توج 
   درصد1هاي كاربردي در قالب طرح هاي اجرايي و مراكز صنعتي از پژوهشحمايت دستگاه 
 هاي پژوهشيت علمي و دانشجويان براي انجام فعاليتافزايش نشاط اعضاء هيأ 
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هاي تحصيالت تكميلي در سياست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبني بر گسترش دوره 
  دانشگاههاي برتر

 فرد در كشوره هاي مجهز با امكانات منحصر بوجود آزمايشگاه 

  تهديدها : د
     ع تحصيالت تكميلي و افزايش مهاجرت كاهش تمايل دانشجويان نخبه و برتر در ورود به مقاط 

 مغزها

 عدم استقالل كامل دانشگاه در تدوين و اجراي مقررات آموزشي  

و استقالل عمل ) حتي به صورت پيماني(گرايي در فرآيند جذب اعضاء هيأت علميتمركز 
 نداشتن دانشگاه در پذيرش اعضاي خبره و كند بودن روند جذب آنها 

 ر گرنت ساالنهناكافي بودن اعتبا 

  أت علمييگرايي در ارزيابي عملكرد پژوهشي اعضاي هكمي 
  توجه محدود به كيفيت توليدات علمي 
  هاي اجراي و مراكز صنعتياطالع نداشتن پژوهشگران از نيازهاي دستگاه 
  گرايش شديد اساتيد به تدريس سنتي 
    عقب ماندگي نسبت المللي و هاي علمي بين اعضاي هيأت علمي در كرسيعدم حضور جدي 

  دانش به توليد
  هاي پرسنلي از بودجه دانشگاهسهم باالي هزينه 
 پراكندگي فضاهاي فيزيكي واحدهاي دانشگاه 
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  دانشگاه دوم برنامه: سوم فصل

  دوم برنامه يمبان - 1

هـشت ويژگـي در نظـر گرفتـه شـده            براي جامعه ايراني   1404افق  در  كشور  انداز  ند چشم  مفاد س  بر اساس 
ها كـه قابـل     اين ويژگي . باشدعالي مي از هشت ويژگي مذكور، دو ويژگي در ارتباط با بخش آموزش          . است
  :اند از هستند، عبارت"اهداف آرماني"بندي تحت عنوان طبقه

ر سـهم برتـر منـابع انـساني و          در توليد علم و فناوري، متكي ب      برخورداري از دانش پيشرفته، توانا       
   اجتماعي در توليد مليةسرماي

شـامل  ( آسياي جنوب غربي     ةدست يافتن به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطق            
  )آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه

 ةهـاي كلـي برنامـه پـنجم توسـع     نگاهي بـر مفـاد سياسـت    آمده است، گزارشن ي ايگونه كه در ابتدا   همان
- بـه  "امور علمي و فناوري   "هاي كلي ابالغ شده تحت عنوان       جمهوري اسالمي ايران به طور اعم و سياست       

 بنـد بطـور مـستقيم در ارتبـاط بـا            5 سياست كلي ابالغ شده، مفاد       45طور اخص ، حاكي از آن است كه از          
  .ستعالي، پژوهش و فناوري اآموزش

 اسـت، كـه ايـن    ياتوسعههاي  برنامه ةبيانگر توجه به موارد زير در تهي       ،هاي مذكور ي سياست ابررسي محتو 
  . برنامه دوم دانشگاه نيز بعنوان خطوط راهنما مد نظر قرار گرفته و منظور شده استةامر در تهي
   تحقيق و توسعهةافزايش سهم بودج 
  تكميليهاي تحصيالتافزايش سهم دانشجويان دوره 
  پنجمةري در منطقه و تثبيت آن در برنامدستيابي به جايگاه دوم علمي و فناو 
 هاي مربوط به جامعهها و مراكز پژوهشي با صنعت و بخشثر بين دانشگاهؤارتباط م 
 مشاركت بخش غيردولتي در توليد علم و فناوري 
  مورد نيازةدستيابي به فناوري پيشرفت 
 ي علوم انسانءتحول و ارتقا 
 گسترش حمايت مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري 

  كشور ةساله پنجم توسع  ب قانون برنامه پنج   يه  و تصو   يته برنامه دوم دانشگاه  با       ةتهيهمزماني  از سوي ديگر    
 به مفاد فـصل   نگاهي  . توجه ويژه شود   برنامه   سند باالدستي  به مفاد  قانون مذكور به عنوان يك          موجب شد، 



 دانشگاه تهران)1390-94( برنامه دوم  28

هـاي  دانشگاه در سال  جديد براي   هاي  فرصتمبين وجود      "علم و فناوري  " با عنوان    برنامه پنجم دوم قانون   
 موارد  يبيني خواهد شد، برخ   مندي از آنها پيش    برنامه دوم شرايط الزم براي بهره      ي كه قطعاً در ط    است  آتي  

  :باشدخاص به شرح زير مي
  استقالل مالي و اداري دانشگاهتقويت  
 :كان كسب منابع مالي جديد از طرق زيرام 

ن در توسـعه پايـدار   ي دانشگاه برتـر نقـش آفـر   10 ازيكيقرار گرفتن دانشگاه تهران به عنوان        -
 كشور و رفع نيازهاي آموزشي و بازار كار و برخورداري از حمايت مالي و حقوقي 

  ؛هاي مازاد بر اساس قيمت تمام شده يا قيمت توافقياستفاده از ظرفيت -

 خودگردان كـردن تمـام يـا بخـشي از     ي تحصيلي دانشجويان براةاخذ تمام يا قسمتي از هزين      -
 ؛هاي آموزشي و پژوهشيفعاليت

 معادل درآمـدهايي كـه      ،اي از محل بودجه عمومي    هاي سرمايه  تملك دارايي  ةاختصاص بودج  -
 ؛نمايددانشگاه از محل تبرعات، هدايا و عوايد موقوفات جديد جذب مي

هايي كه موضوع آن در راستاي حل مشكالت بخش دولتـي و غيردولتـي              نامهاز پايان ت  يحما -
 ؛باشد

سازي نتايج حاصل از تحقيـق، توليـد و صـادرات           بنيان و تجاري  هاي دانش حمايت از شركت   -
 ؛خدمات فني و مهندسي

ض، هاي مالياتي و عـوار    خصوص روابط كار، معافيت    استفاده از مزاياي قانوني مناطق آزاد در       -
مـستقر در  كـه   يبنيانهاي دانش شركتيراالمللي بگذاري خارجي و مبادالت مالي بين  سرمايه
 باشند؛ي مهاي علم و فناوريهاي فناوري و پاركشهرك

هاي كـاربردي   اندازي آزمايشگاه استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي با ايجاد، تجهيز و راه           
 هاي اجرايي به صورت رايگان يا با نرخ ترجيحيها از طريق دستگاهدر دانشگاه

هاي آموزشي و درسي در گروه علـوم انـساني           و برنامه  ابرخورداري از امكان بازنگري متون، محتو      
هـاي  هـا و ايجـاد رشـته      هاي كيفي در اين گروه     شاخص ءهاي ديني، ارتقا  ها و ارزش  بر اساس آموزه  
 اي در آنجديد ميان رشته

ـ           هـاي بـين   بادالت و همكـاري    م ةحمايت از توسع    ويـژه در   ه  المللـي و تبـادل اسـتاد و دانـشجو ب
  هاي علوم انساني، معارف ديني و علوم پيشرفته زمينه
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  دوم برنامه يكم و يفيك اهداف - 2
ها و تيالت فعيفي كةرنديگ در بر،يفي بوده كه به دو بخش كي اهدافيبر اساس برنامه دوم، دانشگاه دارا

شوديك ميباشد، تفكي، كه قابل سنجش مياهداف كم.  
 ي، پژوهشي، آموزشي و دانشجوئير، فرهنگي فراگيهابخش :شامل برنامه دوم دانشگاه يفي اهداف ك:الف

  :باشدير مي آن  به شرح زيهارساختي و زي، منابع انسانيو فناور
  ريفراگ

 ت استقالل دانشگاه يتوسعه و تقو 

  المللي دانشگاه و بينياايگاه منطقهارتقاء ج 
  هاي عملكرديهاي دانشگاه و توسعه نظارت بر مبناي شاخصگسترش اختيارات مديريت 
آموزشي و پژوهشي ، دو فضايي نمودن متناسب امور اجرايي( متناسب فضاي مجازي ةتوسع 

 )دانشگاه

  وريافزايش بهره 
  ي و دانشجوئيفرهنگ

ن مبتني بر انديشه  و ارتقاء همه جانبه و موزون فرهنگ دانشگاهياتعميق معرفت ديني در دانشگاه 
   صالحةو گفتمان جامع

 تربيت انسانهاي چند بعدي و تقويت جسم و روح در كنار كسب علم 

  كاهش جو تنش سياسي و ايجاد انگيزه و هيجان مثبت در دانشگاهيان  
  يآموزش

 هاي موجود هاي نوين علمي در رشتههاي جديد و زمينهگسترش رشته 

   كشور يهاي آموزشي با نيازهاي واقعانطباق دوره 
 ارتقاء مستمر سطح و كيفيت آموزشي دانشگاه  

  ي و فناوريپژوهش
 هاي پژوهشي اعضاء هيأت علمي گسترش و تعميق فعاليت 

  هاي پژوهشي با نيازهاي كشور افزايش ميزان انطباق فعاليت 
  يارتقاء توان و روحيه نوآوري و كارآفرين 
  و فناوري دانشگاهيكارگيري دستاوردهاي پژوهشهسازي و بتجاري 
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  يمنابع انسان
 ارتقاء سطح كيفي و بهبود هرم اعضاء هيأت علمي  

  هيأت علمي و بهبود هرم سطح تحصيلي آنها كاركنان غير) علمي و توان اجرايي (يفيارتقاء ك 
  ه كاركنانيارتقاء كيفيت معيشت و رفع مشكل چند شغلي كل 

  هارساختيز
 آموزشي روز دنيا و برخوردار - ايجاد فضا و عوامل محيطي مناسب، منطبق با استانداردهاي علمي  

  از فرهنگ ديني و ملي
 تجهيزات و امكانات آموزشي و پژوهشييفي و كيارتقاء مستمر كم   

تهران را نشان ر اهداف كمي برنامه راهبردي دوم دانشگاه يجدول ز:  برنامه دوم دانشگاهي اهداف كم:ب
دهديم  

 رديف عنوان شاخص 1389 1390 1391 1392 1393 1394

16 16/17  40/18  74/19  17/21  7/22  1 نسبت دانشجو به استاد 
3 81/2  64/2  48/2  33/2  19/2  2 هرم اعضاء هيأت علمي 
32/2  25/2  19/2  12/2  06/2  3 هرم مقاطع آموزشي 2 

45 46 47 48 49 1/50 هيأت علميمتوسط سن اعضاء    4 
2 97/1  94/1  91/1  88/1  85/1  5 سرانه توليدات علمي 
78/4  24/4  75/3  33/3  95/2  85/2  6 سرانه ارجاعات علمي 

10 05/8  48/6  22/5  20/4  38/3  
هاي داراي حمايت درصد پايان نامه

 7 مالي خارج از دانشگاه

40 21/40  43/40  64/40  9/40  1/41  
د سهم درآمد آموزشي از كل درآم

  دانشگاهياختصاص
8 

30 74/29  50/29  22/29  96/28  1/29  
سهم درآمد پژوهشي وفناوري از 

  دانشگاهيكل درآمد اختصاص
9 

31/0  29/0  26/0  24/0  23/0  21/0  
هاي پژوهشي به كل نسبت هزينه

  دانشگاهيهاهزينه
10 

12/1  13/1  15/1  17/1  18/1  20/1  11 طول دوره آموزشي 
1 95/0  90/0  85/0  80/0  76/0  12 هرم تحصيلي كاركنان 

15/0  10/0  068/0  046/0  031/0  0 
آموزش  ي درسيهاواحدنسبت 

 ي درسيهامجازي به كل واحد
يآموزش  

13 

27 07/26  17/25  30/24  47/23  66/22  
 و يآموزش(سرانه فضاي كالبدي 

)يكمك آموزش  
14 
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  دوم برنامه اهداف به يابيدست جهت ياجرائ يراهكارها - 3
  :ر استي به اهداف كيفي برنامه دوم به شرح زي دستيابيراهكارهاي اجرايي برا

 هاي اجراييراهكار
عنوان هدف 

 كيفي
شماره 
هدف

  خدمات آموزشيةتوسع
  خدمات پژوهشيةتوسع

 دامات الزم برايتنوع بخشي به منابع مالي دانشگاه و انجام اق
 دهي مناسب موقوفات دانشگاهبهره

  سرانهةاصالح شهريه دانشجويان بر مبناي محاسبات هزين
 هاي مليتأسيس صندوق رفاه دانشجويي دانشگاه و جلب حمايت

 بنيان با محوريت اعضاء هيأت علميهاي دانشگسترش شركت
ل  بنيانهاي زايشي دانشكمك به توسعه شركت
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هاي آموزشي مشترك با ها و دورهايجاد تسهيالت الزم براي اجراي پروژه
 نيهاي نوهاي علوم و فناوريمراكز علمي خارج از كشور بويژه در زمينه

 الملليهاي بينسازي استفاده از امكانات و فرصتشناسايي و زمينه
هاي علمي در هاي آموزشي و پژوهشي و همايشاهحمايت از برگزاري كارگ

 المللياي و بينسطح ملي، منطقه
 هاي علمي و فرصت مطالعاتي اعضاء هيأت علميافزايش ميزان مأموريت
 هاي منعقده دانشگاه با مراكز علمينامهعملياتي نمودن تفاهم

 الملليبين
-رساني مناسب در دستگاهعهاي علمي دانشگاه از طريق اطالانعكاس فعاليت

 الملليهاي اجرايي و صنعت در سطوح بين
هاي هاي دكتري براي استفاده از دورهحمايت و تشويق دانشجويان دوره
 تحقيقاتي و مطالعاتي كوتاه مدت

 هاي مبادله استاد و دانشجو با دانشگاههاي معتبر جهاننامهگسترش تفاهم
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هاي صف  تأمين استقالل بيشتر براي مديريتگسترش اختيارات معطوف به
 هاي مختلف مالي، آموزشي و پژوهشيدانشگاه در حوزه

 تدوين بودجه عملياتي واحدها براساس محاسبات هزينه سرانه

ت  مناسبيهااريها و مع  بر اساس شاخصهاي دانشگاهارائه گزارش از فعاليت
ارا
ختي
ش ا
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 هاي اجراييراهكار
عنوان هدف 

 كيفي
شماره 
هدف

 با ارئقاء دانش استفاده از نرم افزارها و ارتقاء تفكر يتاليجي سواد دةتوسع
 يتاليجيد

 اطالعات دانشگاه يورها، ضوابط و مقررات فنااستي سين و به روز رسانيتدو
ت ي، مالكيم خصوصي، حري، حقوق دسترسيتي امنيهااستيس: از جمله
 ن موجودي، حقوق كاربران در چارچوب قوانيمعنو
 يهاندي، استانداردها، فرآي آموزشيهانامهني آئين و به روز رسانيتدو
 ي دروس مجازيابيد، عرضه و ارزيتول

نفعان از جمله اعضاء هيأت ياگير براي كليه ذ كاربري واحد و فرةاجراي شناس
 ان و كاركنانيعلمي، دانشجو

منابع  (ي و ستادي، پژوهشي آموزشي اطالعاتيهاستميه سي كليسازكپارچهي
 )ي و رفاهي، ماليانسان

 در ي خدمات دانشگاهيكنواخت به تماميكپارچه و ي يايجاد امكان دسترس
 محيط اينترنت

 ي مليهابادل اطالعات با سامانهسازي تزمينه

 ي آسان، همه جا و همه وقت به منابع علمين دسترسين و تضميتأم
 يهاگاه دادهي پايكپارچه، حاوي مركز داده واحد و ياندازراه/يبه روزرسان

 تاليجي و كتابخانه دي، آموزش مجازي اطالعاتيهاستميس

 اني اداريبه سامانه سپاري وظايف عملياتي و پشتيب
 ينترنت با هدف دسترسي، شبكه و ايوتريزات كامپيساخت تجهريگسترش ز

 ان برنامهيهمه جا و همه وقت در پا
 طراحي و اجراي روش مناسب براي پشتيباني خدمات كامپيوتري
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 ارائه درصدي از دروس هر مقطع براي تدريس به صورت الكترونيكي
 ه عملياتي واحدها براساس محاسبات هزينه سرانهتدوين بودج
وري فضاهاي موجود با تكيه بر اصالح كاربري و بكارگيري افزايش بهره

 نيهاي نوفناوري

 به سامانه سپاري وظايف عملياتي و پشتيباني اداري

سازي نظام دستيار آموزشي از طريق استفاده از دانشجويان مقاطع فعال
 زش دانشگاه در جايگاه مربيدكتري در آمو

 هاي آموزشياعمال  كنترل و جلوگيري از تطويل دوره

فزا
ا

ي
ره
 به
ش

ري
و

 

5 



  دانشگاه تهران )1390-94( برنامه دوم  33

 هاي اجراييراهكار
عنوان هدف 

 كيفي
شماره 
هدف

سازي مناسب براي آموزش و پژوهش در راستاي اعتالي جايگاه علوم زمينه
 انساني

هاي حوزه و دانشگاه در جهت تعميق بسترسازي الزم براي گسترش همكاري
 ي در دانشگاهمعرفت دين

  مذهبي-هاي فرهنگي گسترش برنامه

در  جذب نخبگان و انديشمندان ديني به محيط دانشگاه
ي 
دين

ت 
رف
مع

ق 
مي
تع

گاه
ش
دان
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هاي ورزشي و برگزاري مسابقات ورزشي افزايش كمك مالي به انجمن
ان دانشجويي
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 هاي صنفيه مشاركت آنها در اداره فعاليتبه كارگيري دانشجويان و توسع

  فرهنگ كارگروهيةايجاد بستر مناسب در راستاي اشاع

 سازي برنامه جايابي دانشجويان دكتري دانشگاهفعال

 دانشجويان مقاطع سازي نظام دستيار آموزشي از طريق استفاده ازفعال
 دكتري در آموزش دانشگاه در جايگاه مربي

 مشاركت آنها در اداره صندوق رفاه ةبكارگيري دانشجويان و توسع
عه  دانشجويان
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هاي آموزشي متناسب با دانش روز، نيازهاي كشور و بازنگري مستمر برنامه
 هاي معتبر جهانهمگام با دانشگاه

هاي تحصيلي معمول و محدود نمودن صدور مجوز فعاليت آموزشي در رشته
 هاي نوين آموزشيترغيب كسب مجوز براي گسترش رشته

 هاي خاص و منحصر به فرد دانشگاه در عرصه فرهنگ و هنرتوجه به رشته

ر افزايش همكاري بين تدوين ساز و كارهاي عملياتي مناسب به منظو
 هاي آموزشياي و بين گروهدانشكده

 اي و چند گرايشيهاي ميان رشتهها و پژوهش آموزشةتوسع
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 هاي اجراييراهكار
عنوان هدف 

 كيفي
شماره 
هدف

ان، ي دانشجويابيت كاري مركز رشد دانشگاه با هدف تقويهاتي فعاليبازنگر
 ان و بازار كاري اتصال دانشجوةبعنوان حلق

هاي عملي مورد نياز بخش هاي آموزشي با زمينهتطبيق مباني نظري دوره
 اجرايي كشور

ها و قراردادها با صنايع بزرگ كشور در جهت حمايت از نامهگسترش تفاهم
 هانامهپايان

 هاي كارورزيهاي كارآموزي و تبديل آن به دورهارتقاء كيفي دوره
هاي دكتري به سمت تحقيقات ميداني و تحقيقات تجربي نامهپاياندهي جهت

 هاي كشوربا نگاه به نياز
-هاي علمي دانشگاه از طريق اطالع رساني مناسب در دستگاهانعكاس فعاليت

 هاي اجرايي و صنعت در سطوح ملي
نامه استفاده از مدرسين فعال در بازار كار براي تدريس دروس تدوين آيين

 خصصيت
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هاي تحصيالت تكميلي نسبت به كل افزايش سهم دانشجويان دوره
 دانشجويان

هاي هاي دكتري براي استفاده از دورهحمايت و تشويق دانشجويان دوره
 تحقيقاتي و مطالعاتي كوتاه مدت

 ان ورودييارتقاء كيفيت دانشجو
 و  زش پژوهش محور در مقاطع تحصيالت تكميليتوسعه آمو
طح
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هاي دكتري به سمت تحقيقات ميداني و تحقيقات تجربي نامهدهي پايانجهت
 با نگاه به نيازهاي كشور

هاي علمي پژوهشي براي توسعه تحقيقات هاي علمي و هسته قطبةتوسع
 مندگروهي و هدف

 ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاهيارزيابي و ساماندهي پژوهشكده

 هاي پسا دكترا دورهةحمايت از توسع

 تشويق و ترغيب اعضاي هيأت علمي به افزايش كمي و كيفي توليدات علمي

 ISIالمللي هاي بينحمايت از مجالت و كتب براي كسب نمايه

 هاي جديدمكانات براي گسترش فناورياولويت تخصيص منابع مالي و ا

 تحليل استنادي مجالت دانشگاه

ت
الي
فع

ق 
مي
 تع
ش و

تر
س
گ

ت 
هيأ

ي 
ضا
 اع
شي

وه
پژ

ي 
ها مي
عل

 

12 



  دانشگاه تهران )1390-94( برنامه دوم  35

 هاي اجراييراهكار
عنوان هدف 

 كيفي
شماره 
هدف

هاي حمايت و ترغيب اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران براي استفاده از دوره
 تحقيقاتي داخل

 هاي تحقيقاتي در جهت رفع نيازهاي كشورتعريف پروژه

 هاي هدايت شده صنايعپايه گذاري و توسعه تحقيقات در قالب پروژه

هاي دكتري به سمت تحقيقات ميداني و تحقيقات تجربي نامهجهت دهي پايان
 هاي كشوربا نگاه به نياز

ها و قراردادها با صنايع بزرگ كشور در جهت حمايت از نامهگسترش تفاهم
 پايان نامه ها

 
 

-هاي علمي دانشگاه از طريق اطالع رساني مناسب در دستگاهفعاليتانعكاس 
 هاي اجرايي و صنعت در سطوح ملي

گذاري  بين دانشگاه و مراكز پژوهشي و صنعتي و سرمايهيها همكاريةتوسع
 هاي نوينمشترك با بخش خصوصي براي گسترش استفاده از فناوري

بر و كاربردي هاي ميان از راهتقويت و توسعه مرزهاي دانش با استفاده
 سازي محصوالت آننمودن پژوهش و تجاري
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 هاي مناسب پرورش خالقيت و نوآوريايجاد تحول در طراحي شيوه

 و  هاي پيش رشد دانشگاهايجاد دوره
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ليت آنها در جهت ساماندهي نظام پارك و مراكز رشد علم و فناوري براي فعا
 سازي دستاوردهاي پژوهشي دانشگاهتقويت مأموريت تجاري

شدن نتايج  اقتصادي دانش بنيان براي تجاري–هاي علمي ايجاد شركت
تحقيقات دانشگاهي و توانمندسازي و مشاركت دادن بخش غيردولتي در 

  علم و فناوريتوليد

 سازي نتايج تحقيقات براي طي مرحله نيمه صنعتيحمايت و كمك به آماده

 بنيان با محوريت اعضاء هيأت علميهاي دانشگسترش شركت

 بنيانهاي زايشي دانشكمك به توسعه شركت
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 هاي اجراييراهكار
عنوان هدف 

 كيفي
شماره 
هدف

 
 

  شناسايي و جذب نخبگان و دانشمندان به كادر هيأت علمي دانشگاه
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ارتقاء سطح آموزشي كارشناسان رسمي دانشگاه به مقطع تحصيلي  كارشناسي 
 ارشد

تبر التحصيالن دانشگاههاي معنامه استخدام در جهت جذب فارغاصالح آيين
 داخلي براي نظام كارشناسي

 و  هاي غيركارشناسي دانشگاهبرون سپاري فعاليت
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 از جمله اعطاي وام مسكن براي كاركنان با حداقل يتينامه حماتدوين آيين
 پنج سال سابقه كار

ت   ممكنيهامساعدت كاركنان با يشتيت معيت وضعي در جهت تقويريگيپ
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وري فضاهاي موجود با تكيه بر اصالح كاربري و بكارگيري افزايش بهره
 هاي نوفناوري

هاي ها و نوسازي اساسي ساختماناستانداردسازي فرآيند نگهداري ساختمان
 با  قديمي
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 هاي تحقيقاتي و روزآمد كردن آنها آزمايشگاه امكانات پژوهشي،ةتوسع

ها و قراردادها با صنايع بزرگ كشور در جهت حمايت و نامهگسترش تفاهم
ت  تجهيز آزمايشگاههاي تخصصي در دانشگاه
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   دوم برنامه ياجرائ احكام - 4

  :ر استي دوم دانشگاه به شرح زةاحكام اجرايي برنام
به منظور افزايش ضريب موفقيت برنامه دوم دانشگاه و در راستاي گسترش مشاركت واحدهاي  :الف

 اطالعات دانشگاه مكلف به موارد ي و فناوريزير برنامه دوم، معاونت برنامهيدانشگاه در تدوين و اجرا
  :ر استيز

 بـه   90ان مـرداد مـاه      ي، حداكثر تا پا   يزير برنامه يب شورا ي دوم دانشگاه را پس از تصو      ةبرنامسند   
  .ديه نمايها را ته برنامه واحديها ابالغ و بر اساس آن اهداف كمواحد
غ برنامـه،   خ ابـال  ي دانشگاه ظرف مدت دو مـاه از تـار         يبر اساس برنامه دوم دانشگاه، واحدها     : تبصره
نـد و   ينمادانـشگاه ارسـال      ي كل برنامه، بودجـه و تحـول سـازمان         ةاداره و به      يرا ته  خود   ياهبرنامه

شده در برنامـه    ن  يي تع يهار شاخص ي برنامه آنها از مقاد    ي كم ر مربوط به شاخص   ي كه مقاد  ييواحدها
  ي كل برنامه، بودجه و تحول سـازمان       ةادار يدت سه ماه با همكار    تر است، ظرف م   نييدوم دانشگاه پا  

ـ تعبا هدف ارتقاء شاخص ها به سطح ميانگين برنامه           خود را    ةانشگاه،  برنام  د ن و جهـت اجـرا در       يي
  . خود قرار دهنديبرنامه كار

 و در يها و طرحهاي ويژه پيشنهادي واحدها را بررسن برنامه واحدها، برنامهيهمزمان با تدو 
  .اه به واحدها ابالغ نمايد دانشگيزير برنامه پس از تصويب شوراي برنامهدومسال ابتداي 

 دانشگاه در يرساني مناسب مفاد برنامه به مديران و سطوح مختلف علمي و اجرائنسبت به اطالع 
 .ز مد نظر خود قرار دهديز اطالع رساني به مديران جديد در طول برنامه را نيآغاز برنامه اقدام و ن

 اطالعات ي و فناوريزير برنامه، معاونت برنامهنمودن نظارت بر چگونگي پيشرفت پذير به منظور امكان:ب
  :دانشگاه مكلف است

ان سال تهيـه و بـه هيـأت منتخـب     يگزارش پيشرفت برنامه را در پا) از سال دوم برنامه (همه ساله    
 ساالنه واحد خـود را در چـارچوب      ةگزارش پيشرفت برنام   هستند   كليه واحدها مكلف  . تقديم نمايد 

 بـا برنامـه و       كـه   كه در آن وضعيت عملكرد سـاالنه       ي، بودجه و تحول سازمان    ابالغي اداره كل برنامه   
ـ شود، تهيه و حداكثر تا پايان بهمن ماه هر سال به اعملكرد سال قبل مقايسه مي     ن اداره كـل ارسـال   ي

ن گـزارش عملكـرد سـاالنه برنامـه     يته نظارت بر اجرا و تـدو    يتوسط كم  يبندنمايند، تا پس از جمع    
  . أت منتخب ارائه گرددي برنامه دوم دانشگاه به هةشرفت ساالنيرش پعنوان گزا به

  :رساند دانشگاه مكلف است، در اين راستا اقدامات زير را به انجام  اطالعاتي و فناوريزيرمعاونت برنامه
 يشامل نحوه محاسبه، مرجع و دوره زمـان       (انداز  هاي كالن مندرج در سند چشم      شاخص ةشناسنام 

  .ريزي ابالغ نمايدر سال اول برنامه تهيه و پس از تصويب شوراي برنامهرا د) محاسبه
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 هاي  و معاونتي مجازي اطالعات و فضايمركز فناور توسط رساني دانشگاه را نظام آمار و اطالع 

انداز از پايان سال دوم برنامه به هاي چشم شاخص،ذيربط دانشگاه به نحوي اصالح نمايد كه   
  .هاي اطالعاتي دانشگاه قابل محاسبه باشدطريق سامانهصورت بر خط از 

 ق داده و موارد عدم انطباقي و با برنامه دوم دانشگاه تطبيكليه مصوبات شوراهاي دانشگاه را بررس 

  .به معاونت ذيربط و رياست دانشگاه اعالم نمايد ،  را جهت انجام اصالحات الزم

 و يزيرف در دانشگاه و تسهيل جريان امور، معاونت برنامه صة اختيارات مديران حوزةبه منظور توسع :ج
 دانشگاه نسبت به موارد زير اقدام ي و مالي با همكاري معاونت ادار، اطالعات دانشگاه مكلف استيفناور
  :نمايد

   سرانهةني برنامه و هزيهاتصويب و تخصيص اعتبارات ساالنه واحدها بر مبناي شاخص 
  هاي عملياتي فعاليتةارات نگهداري فضاها بر اساس سرانعتبتعيين فضاي مورد نياز و ا 

 و يزيرها، معاونت برنامهدر راستاي تسهيل عمليات و افزايش امكان نظارت عملياتي بر مبناي شاخص :د
ها نسبت به  اطالعات دانشگاه مكلف است از طريق تشكيل كارگروهها با همكاري ساير معاونتيفناور

  :رفتير انجام خواهد پذين راستا اقدامات زيدر ا. هاي جاري اقدام نمايدفعاليت "به سامانه سپاري"
  هاي خودكار وظايف قابل واگذاري به سامانهةاحصاء كلي 
  هاي اجرايي الزم براي وظايف فوقتكميل دستورالعمل 
  ريزي براي ارائه خدمات به صورت تك ايستگاهيبرنامه 
 برنامه دوم از يانيشده تا سال پاتعيين نحوي كه كليه وظايف ريزي عملياتي اقدامات فوق بهبرنامه 
  . ق سامانه اجراء شوديطر
 يافزارهاي كاربردي دانشگاه با همكاري مركز فناورها و نرمروزرساني زيرساختتوسعه و به 

   دانشگاهي مجازياطالعات و فضا

شگاه، معاونت فرهنگي دانشگاه مكلف به منظور ارتقاء سطح فرهنگي و تعميق مباني معرفت ديني در دان :ه
  :است، نسبت به موارد زير اقدام نمايد

  ) سال اول برنامهپايانحداكثر تا (طراحي نظام فرهنگي دانشگاه  
  ) سال اول برنامهپايانحداكثر تا ( اي در دانشگاههاي اخالق حرفهتعريف و تصويب چارچوب 
  هاي ذيربطني با همكاري و مشاركت دانشكدهپردازي در حوزه علوم انساهاي نظريه كرسيةتوسع 
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روزآوري و ارتقاء سطح آموزش دانشگاه، معاونت آموزشي دانشگاه مكلف است با در راستاي به :و
  : اطالعات نسبت به موارد زير اقدام نمايدي و فناوريزيرهماهنگي معاونت برنامه

ي وابسته به دانشگاه تهران، با  نحوه تأسيس واحدهاي آموزش عالي غيرانتفاعةنامتدوين آئين 
  .التحصيالن دانشگاهرعايت استانداردهاي علمي دانشگاه و با تكيه بر هيأت علمي بازنشسته و فارغ

ها و واحدهاي درسي با تكيه بر نيازهاي ملي و ي رشتهاروزآوري محتو نحوه بهةنامتدوين آئين 
رسي در طي برنامه دوم ها و واحدهاي درشته ةالمللي دانشگاههاي برتر به نحوي كه كليتجارب بين
  .روز گردددانشگاه به

 اياي و فرا رشتهاي، بين رشتههاي چند رشته آموزشة آموزشي مربوط به توسعةنامتدوين آئين 

هاي و جايگزيني آن با دوره) كارورزي(هاي فرصت شغلي بين دوره دوره ةنامتدوين آئين 
  زكارآموزي براي دانشجويان ممتا

 دوم به انجام خواهد ةهاي آموزشي در دانشگاه موارد زير در طول برنامفعاليتبه منظور افزايش كارآيي  :ز
  :رسيد

هاي  درصد حجم فعاليتهاي حضوري به نحوي كه پانزده دورهيارائه واحدهاي آموزشي مجاز 
  .ان برنامه به صورت آموزش مجازي صورت گيرديي در پاآموزش

سازي برنامه دستيار آموزشي و پژوهشي و پسا دكتري براي  فعاليزم برادات الياتخاذ تمه 
گيري از دانشجويان تحصيالت تكميلي در جهت رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه از  بهره

  .طريق نيروي غيردايم
 هاي آموزشي در راستاي طرح جامع آموزشي  آمايش رشتهي برادات الزميريزي و انجام تمهبرنامه 

  . پژوهشي گروههاي آموزشي-
آفريني از رهگذر تحقيقات، در راستاي كاربردي كردن نتايج تحقيقات دانشگاه و همچنين ثروت :ح 

  :خواهد آمد هاي برنامه به اجرا در دانشگاه در طول سالياقدامات زير توسط معاونت پژوهش
  كارهاي داراي حمايت مالي از بازارنامهتوسعه و تشويق اجراي پايان 

بنيان توسط اعضاء هيأت علمي هاي دانش  شركتة توسعيدات الزم برايريزي و انجام تمهبرنامه 
  در پارك علم و فناوري دانشگاه 

هـاي  هاي لنگر با محوريت اعضاء هيأت علمي و تأسيس شركت          شركت ةريزي جهت توسع  برنامه 
 دانشگاه  يپارك علم وفناور  . ي دانشگاه التحصيالن دانشگاه در پارك علم و فناور      زايشي از ميان فارغ   

هـا بـه     تأسيس، فعاليت و اختصاص بخـشي از منـافع مـالي شـركت             ة نحو ةنامز مكلف است، آئين   ين
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 اطالعات دانشگاه تهيه و حداكثر تا پايان سـال          ي و فناور  يريز معاونت برنامه  يدانشگاه را با هماهنگ   
  .داول برنامه به تصويب شوراي منتخب دانشگاه برسان

 را با هماهنگي معاونت "ح" و "ز"هاي مواد نامه آيين هستند، واحدهاي مسئول مكلف:1تبصره
سال اول برنامه به تصويب شوراهاي ذيربط عات دانشگاه حداكثر تا پايان  اطالي و فناوريريزبرنامه

  .در دانشگاه رسانده و جهت اجراء ابالغ نمايند
 بايد قبل از ند،ينمايجاد مي دانشگاه اي را براي مالي دارند و تعهداتهايي كه بارنامه آيينةكلي :2تبصره

 ي و فناوريريز دوم دانشگاه به تأييد معاونت برنامهةطي مراحل تصويب نهايي جهت انطباق با برنام
  .اطالعات دانشگاه برسند

  



 

  هاوستيپ
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  دانشگاه دوم برنامه در رفته بكار يهاواژه يبرخ فيتعر: 1وستيپ

م بـه آن    يخـواه يد بخش و روشن از آنچـه كـه مـ          ي شفاف، ام  يريتصو :شورانداز ك سند چشم  . 1
هـا،  تيتوان اولو ي جامعه است، م   يها و اهداف عال   ك، ارزش يات استراتژ ي از ن  ين روشن ييم و تب  يبرس

ها، نهادها و مراكـز   اقشار جامعه، سازمانين تمامي را در ب  ي اجرائ يهانديها، ابزار و فرا   اهداف، جهت 
  .ن كرديي تعينشگاه و دايعلم

، ينگـر، شـامل مبـان     ندهيا و آ  ي جامع، شفاف، هماهنگ، پو    يامجموعه : كشور ينقشه جامع علم   . 2
- بـر ارزش   ي مبتنـ  ي علم و فناور   يها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبرد       استياهداف، س 

 ي و بـوم   ي ارزش يان كشور و بر اساس مب     ةست سال يانداز ب  به اهداف چشم   يابي دست ي برا ي اسالم يها
  . كشوريها و تجارب علمها، نمونههيات گذشته، نظري، تجرب

 دانـشگاه تهـران پـس از    ي راهبـرد يا توسعهةن برنامي جامع و دوم يسند :برنامه دوم دانـشگاه    . 3
 كـشور و  ي جامع علمـ ةن برنامه پس از ابالغ نقشيران و اولي ا ي اسالم يانداز جمهور ابالغ سند چشم  

 آن ضـمن    ياست كه اجـرا   ) ساله پنجم توسعه كشور   برنامه پنج ( كشور   يا توسعه يهامه با برنا  همراه
 بـه اهـداف     يابيثر در دست  ؤ م ي، گام يالمللني و ب  يها در سطح مل    جنبه يارتقاء وضع دانشگاه در تمام    

 . كشور و دانشگاه خواهد بودياسناد باالدست

كيبي است كه به كمك آنهـا بـه         هاي تر هاي كالن شاخص   از شاخص  رمنظو :هاي كالن شاخص . 4
 ةنحـو . هـاي مختلـف معـين نمـود       اي بتوان وضعيت كالن دانشگاه را در حوزه       نحو سريع و خالصه   

ـ      تأثيرگذاري هر واحد دانشگاه در شاخص كلي مي        اي صـورت دوره  ه  بايست مشخص و مقدار آنها ب
لمـي و شـاخص طـول       شاخص هرم اعضاء هيـأت ع     . ارزيابي شود ) فواصل ساليانه و در طي برنامه     (

 .آيندهايي از اين دست به شمار ميهاي آموزشي نمونهدوره

بايـست  انـداز، مـي   هـاي كـالن چـشم      عـالوه بـر شـاخص      ،در هر برنامـه    :هاي برنامه شاخص . 5
نيـز اسـتفاده    عيت كمي و كيفي دانشگاه موثر اسـت،         هاي خردتري كه در تعيين و ارتقاء وض       شاخص

 .ها ميسر گرددر كيفيت پيشرفت برنامهتا براساس آنها نظارت ب. نمود

اهداف كيفي كه معموالً از جنس خواسته يا آرزو هستند، بيانگر وضعيتي است كه               :اهداف كيفي  . 6
در بيـان اهـداف كيفـي امـور         . انداز خواهد شد   چشم يهادر صورت دستيابي موجب تحقق شاخص     

 اهـداف   ةبهتـرين مشخـص   . شود نمي  هدف و نحوه دستيابي به آن مطرح       ة نظير مقدار و انداز    ،اجرايي
 .انداز جامع و مانع بودن آنها استكيفي چشم

 و براي تحقـق اهـداف كيفـي         هاي كمي مشخص  هاي كمي براساس شاخص   هدف :اهداف كمي  . 7
هاي مختلف آن در    شوند و براساس آنها وضعيت مطلوب دانشگاه يا اجزاء و بخش          دانشگاه تعيين مي  
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در تعيين اهداف كمي بايد توجه كـرد كـه          . گرددريزي معين مي  امه برن ةزمان مشخص و در طول دور     
انـداز از سـوي     چـشم از يك سو و اهداف سـند        اين اهداف با توجه به تحليل دقيق عملكرد گذشته          

 .گرددديگر تدوين مي

منظور از راهكارهاي اجرايي كه به تفكيك واحدهاي مـسئول در دانـشگاه              :راهكارهاي اجرايي  . 8
 دستيابي به اهداف كيفي و اهداف كمـي را  ،هايي است كه انجام آنها    فعاليت ة، مجموع شونديتعيين م 

مثـل افـزايش پـذيرش      (هـاي معمـول دانـشگاه       راهكارهاي اجرايي از نـوع فعاليـت      . نمايدمحقق مي 
هـا، تغييـر در   دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد، كاهش تعداد واحـدهاي نظـري يـا عملـي دوره             

المقـدور  در تعيين راهكارهاي اجرايي الزم است حتي      . است...) عضاء هيأت علمي و     ضوابط ارتقاء ا  
 .از عبارات بدون ارتباط با اهداف كيفي و اهداف كمي پرهيز نمود

هايي است كه به صورت ويژه با نظارت مستقيم واحد مربوط انجام            شامل پروژه  :هاي ويژه طرح . 9
خص است كه در قالب يك پـروژه بـا هـدف، زمـان و               ها يك سلسله عمليات مش    حاين طر . گيردمي

بودجه مشخص قابل انجام بوده و منجر به تغيير قابل توجه در شيوه عمل و يـا نتـايج كـار در يـك                        
، تـدوين و عمليـاتي      )سـامانه امتحانـات   ( سـنجش متمركـز      ةايجاد سامان . حوزه عملياتي خواهد شد   

تـوان  را مي ... يكپارچه آمار و اطالعات دانشگاه و        سرانه، طراحي و اجراي سامانه       ةنمودن نظام هزين  
بايست براساس چارچوب ارائـه شـده       ويژه مي هاي  طرح. ها دانست هايي از اين طرح   به عنوان نمونه  

در معرفـي  . مدت انجام شـوند هاي ميانربط در دانشگاه پيشنهاد و در قالب برنامه       توسط واحدهاي ذي  
 آنها و يا عمليات عمراني،      ةهاي جاري و درخواست توسع    ن فعاليت هاي ويژه بايد از بيا    پيشنهاد طرح 

 .كه مسير ديگري براي تعيين اعتبار دارند، اجتناب نمود
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  دانشگاه دوم برنامه يكم يهاشاخص فيتعر:2وستيپ

 يِأت علميت دانشگاه از نظر تعداد عضو هانگر ظرفيين شاخص بيا :نسبت دانشجو به استاد .1
 يهاهدف برنامه دانشگاه كاهش نسبت مذكور در طول سال. موجود نسبت به تعداد دانشجو است

ت ين شاخص از نسبت جمعيا. برنامه، به منظور افزايش اوقات بيشتر استاد به هر دانشجو مي باشد
مجموع تعداد  (يأت علميت اعضاء هيبه جمع) جمع تعداد دانشجو بدون اعمال ضرايب(دانشجو 

  .آيديدر دانشگاه بدست م) هيأت علمي بدون اعمال ضرايب
استاد،  (يأت علميانگر وضعيت تركيب رتبه اعضاء هين شاخص بيا :يأت علميهرم اعضاء ه .2

 از طريق يأت علميهدف برنامه، ارتقاء هرم اعضاء ه. دانشگاه است) دانشيار، استاديار و مربي
ن شاخص از يا.  و ارتقاء آنها به سطوح باالتر استيداد عضو هيأت علمي در سطح مربكاهش تع

ار با ي، دانش5 يب وزنياستاد با ضر( دانشگاه يأت علميت اعضاء هي جمعيم جمع وزنيحاصل تقس
ت كل اعضاء يبه جمع) 5/0 يب وزني با ضري و مرب1 يب وزنيار با ضري، استاد3 يب وزنيضر
  .ديآي بدست ميأت علميه
. ن شاخص بر روي تركيب مقاطع تحصيلي دانشجويان تأكيد دارديا :يهرم مقاطع آموزش .3

ن ي محاسبه ايبرا.  استيليالت تكميهدف برنامه، رشد و ارتقاء اين هرم به سمت مقاطع تحص
ب ي ارشد با ضري، كارشناس5يب وزني با ضريدكتر(ت دانشجو ي جمعيشاخص از نسبت جمع وزن

   .گردديت دانشجو استفاده ميبه كل جمع) 1يب وزني با ضرياس، كارشن3يوزن
.  استيأت علمي هيت اعضايانگر سن جمعين شاخص بيا :يأت علميمتوسط سن اعضاء ه .4

ج كاهش ي برنامه به تدريها در طول ساليأت علمي هيدر نظر است متوسط سن شاخص اعضا
بديهي است . هيأت علمي تأمين مي شوداين هدف، با افزايش تعداد جذب و استخدام اعضاي . يابد

بازنشسته شدن تدريجي اعضاي علمي نيز موجب كاهش متوسط سن اعضاي هيأت علمي خواهد 
 سال و 35 دانشگاه با سن متوسط ي وروديأت علمين شاخص از نسبت حاصل جمع اعضاء هيشدا

ان برنامه ي در سال پايلمأت عيت اعضاء هيان برنامه به جمعي سال در سال پا25ر يافراد با سابقه ز
  .ديآيبدست م

أت يت اعضاء هي نسبت به جمعيدات علميانگر سرانه تولين شاخص بيا :يدات علميسرانه تول .5
ن شاخص از ي محاسبه ايبرا. هدف برنامه، رشد مثبت اين شاخص است.  دانشگاه استيعلم

   .گرددي استفاده ميت علمأي به تعداد اعضاء هISC وISIد شده ينسبت مجموع تعداد مقاالت تول
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د شده ي از مقاالت توليبردارزان استقبال و بهرهيانگر مين شاخص بيا :يسرانه ارجاعات علم .6
ن شاخص با رشد مثبت در يش ايافزا. د شده استيك مقاله توليا تعداد دفعات رجوع به يدانشگاه 

د شده و رجوع و يمقاالت تولت يفي ارتقاء كي دانشگاه براينيبشيانگر پي برنامه بيهاطول سال
ن شاخص ي محاسبه ايبرا. باشديد شده توسط دانشگاه ميمندان به مقاالت تولشتر عالقهي بيريگ بهره

 شده دانشگاه استفاده ديد شده به تعداد كل مقاالت تولياز نسبت تعداد كل ارجاعات به مقاالت تول
  . گردديم

زان يانگر مين شاخص بيا :ارج از دانشگاه خيت مالي حماي دارايهانامهانيدرصد پا .7
 و توجه به ي دانشجوئيهانامهانياز پا) ي و بخش خصوصيدولت(ت مراكز خارج از دانشگاه يحما

ن شاخص در ي دانشگاه، ايزيربر اساس برنامه. از جامعه استيها بر اساس ننامهاني كردن پايكاربرد
از جامعه يافته و تالش گردد تا بر اساس نيش يد افزاي برنامه با رشد مثبت بايهاطول سال

ن شاخص از يا. ردي قرار گي و بخش خصوصي دولتيت دستگاههاي مورد حمايشتري بيها نامه انيپا
د شده در ي توليهانامهانيت خارج از دانشگاه به تعداد كل پاي حماي دارايهانامهانينسبت تعداد پا

  .ديآيدانشگاه بدست م
 يهازان درآمديانگر مين شاخص بيا : دانشگاهي از كل درآمد اختصاصيسهم درآمد آموزش .8

 ي اختصاصينسبت به كل درآمدها) ينوبت دوم و و آموزش مجاز( دانشگاه ي اختصاصيآموزش
گردد،  ين مي تأمي آموزشيها دانشگاه از محل درآمديهانهي از هزياز آنجاكه بخش. دانشگاه است

 برنامه، به يها در طول سالي اختصاصي آموزشيهاش درآمدي افزادانشگاه تهران درصدد است با
 ي اختصاصين شاخص از نسبت درآمد آموزشيا. تأمين برخي از هزينه ها از اين محل بپردازد

  .ديآي دانشگاه بدست ميبه كل درآمد اختصاص) ينوبت دوم و آموزش مجاز(دانشگاه 
زان يانگر مين شاخص بيا : دانشگاهياص از كل درآمد اختصي و فناوريسهم درآمد پژوهش .9

زان يم.  دانشگاه استي اختصاصي دانشگاه نسبت به كل درآمدهاي و فناوري پژوهشيهادرآمد
ن شاخص را ي، اي كاربردي جامعه و انجام پژوهش هاي و خصوصيارتباط دانشگاه با بخش دولت

 رشد ي برنامه دارايهاالن شاخص در طول سي شده است، مقدار اينيبشيپ. ش خواهد داديافزا
 دانشگاه به كل درآمد ي اختصاصين شاخص از نسبت درآمد پژوهشيا. ابديش يمثبت بوده و افزا

  .ديآي دانشگاه بدست مياختصاص
زان توجه يانگر مين شاخص بيا : دانشگاهيهانهي به كل هزي پژوهشيهانهينسبت هز .10

از به برخي امكانات و تجهيزات دارد و از آنجاكه انجام پژوهش ني. دانشگاه به پژوهش است
همچنين وجود تشويق هاي مفيد در اين خصوص بسيار مؤثر است، لذا دانشگاه تهران در نظر دارد 
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هاي  ن شاخص از نسبت مجموع هزينهيا. اين نسبت را در طول سال هاي برنامه افزايش دهد
از محل ( دانشگاه يزينه هابه كل ه)  و كمك دولتياز محل درآمد اختصاص( دانشگاه يپژوهش

  .ديآيبدست م)  و كمك دولتيدرآمد اختصاص
ان در مقاطع ي دانشجويليالتحصانگر طول دوره فارغين شاخص بيا :يطول دوره آموزش .11

 بهتر و سطح يت آموزشيفي است، هرچه كيعيطب. باشديمختلف بر اساس طول دوره استاندارد م
ان در مقاطع مختلف ي دانشجويليالتحصط طول دوره فارغان مطلوبتر باشد، متوسي دانشجويليتحص

 يعنيابد، ين شاخص كاهش ي برنامه، مقدار ايها شده است در طول سالينيبشيپ. كمتر خواهد شد
ن يچنانچه مقدار ا. ل شونديالتحصان بر اساس استانداردهاي تحصيلي و در موعد مقرر فارغيدانشجو

ان با طول ي دانشجويليانگر برابري متوسط طول دوره تحصيبشاخص برابر با يك شود اين مقدار 
، فارغ يليه استاندارد سنوات تحصيان در موعد مقرر و بر پاييعني دانشجو. دوره استاندارد است

 در مقاطع مختلف به متوسط طول يت دانشجوئي جمعين شاخص از جمع وزنيا. ل شده انديالتحص
 يليان مقاطع مختلف بر اساس طول دوره تحصي دانشجويدوره در همان مقطع نسبت به جمعت وزن

  .ديآياستاندارد همان مقطع بدست م
 كاركنان دانشگاه تهران نسبت به يليانگر تركيب تحصين شاخص بيا : كاركنانيليهرم تحص .12
 برنامه، به معني افزايش تعداد يهان شاخص در طول ساليافزايش مقدار ا. ت آنها استيجمع

اين هدف با بازنشسته شدن . ع تحصيلي باالتر نسبت به تعداد كل كاركنان استكاركنان با مقاط
همچنين .  كاركنان با مقاطع تحصيلي پايين و جذب كاركنان با مدارك تحصيلي باال محقق مي شود

ن يا. دانشگاه مي تواند با اجراي برنامه هاي آموزشي ويژه مخصوص كاركنان به اين هدف نائل شود
 مقطع يب وزنيبا ضرا(  مختلف يليت كاركنان با مقاطع تحصي  جمعي جمع وزنشاخص از نسبت

ت كل كاركنان يبه جمع) 3/0پلمي، د6/0پلمي، فوق د1 ي، كارشناس2 ارشدي، كارشناس3 يدكتر
  .ديآيدانشگاه بدست م

ن شاخص يا :ي آموزشي درسي به كل واحدهاي آموزش مجازي درسينسبت واحدها .13
 يهان شاخص در طول ساليا.  استيق آموزش مجازي از طري درسياحدهازان ارائه ويانگر ميب

 ي درصد از واحدها15ان برنامه ي شده است، در سال پاينيبشيافته و پيش يبرنامه با رشد مثبت افزا
 برنامه، ين هدف كميجهت حصول ا.  ارائه گرددي به صورت آموزش مجازي دانشگاهيدرس

ن شاخص از يا.  ضرورت دارديط آموزشير نگرش در محيين بخش و تغي ايرساختهايتوسعه ز
 يشود به كل واحدهايس مي كه در دانشگاه تدري آموزش مجازي درسينسبت تعداد واحدها

  .ديآي بدست مي آموزشيدرس
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 يزان فضايانگر مين شاخص بيمقدار ا ):ي و كمك آموزشيآموزش( ي كالبديسرانه فضا .14
هدف برنامه، ارتقاء اين شاخص و . زاي هر دانشجو است دانشگاه به اي و كمك آموزشيآموزش

ن يا.  هر دانشجو در دانشگاه استي براي و كمك آموزشي آموزشياستانداردسازي سرانه فضا
ت ي موجود در دانشگاه به جمعي و كمك آموزشي آموزشيشاخص از نسبت مجموع فضاها

  .ديآيان بدست ميدانشجو




