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  دانشگاهخارج هاي پژوهشي افزایش سهم گروه از طرحهدف راهبردي دوم: 

 

 
سال هدف به 

 تحصيلي
 

 طرح پژوهشي 

 )ميليون ریال(
 اصلي راهکارهای 

94-93 
 44 برنامه دانشگاه

 
 444 وضع موجود

99-94 
 04 برنامه دانشگاه

 
 04 ينيش بيپ

90-99 
 94 برنامه دانشگاه

 
 94 ينيش بيپ

97-90 
 024 برنامه دانشگاه

 
 024 ينيش بيپ

98-97 
 094 برنامه دانشگاه

 
 094 ينيش بيپ

 

 راهکارها:

 افزایش امکانات سخت افزاری دانشکده -

 ویه بروکراسی اداری دانشگاهر حاصال -

رسانی و استفاده از پتانسيل اساتيد در برقراری اطالعتشکيل یك ستاد یا کار گروه هماهنگی و  -

 ازتباط با نهادهای مربوطه

 



 شهرداری، استانداری و سایر ادارات. طور جدی با مسئولين استان البرز در تماس باشيمالزم است به -

 .باید مورد تعامل واقعی قرار گيرند

ان دانشکده فنی و تامين امکانات ایجاد شرکت دانش بنيان در دانشگاه خوارزمی با عضویت همکار -

 مرتبط

 برگزاری همایشهای مشترک با صنعت -

 داشتن ميزگردهایی با شرکتهای صنعتی -

در  ظرفيتهای صنعتتهيه برنامه جامع که در بند فوق مورد اشاره قرار گرفت، با این توضيح که  -

واردات دانش بخش خصوصی محدود است و صنعت داخلی در موارد معدودی حاضر است بجای 

و فن آوری، به تحقيق بپردازد و کالً بستر همواری برای تعامل دانشگاه با صنعت در بخش خصوصی 

تر است و اولویت همکاری وجود ندارد. در بخش دولتی اما زمينه و امکان همکاری با دانشگاه فراهم

درآمد  لت با اتکایو تمرکز بر این بخش بهتر است در نظر باشد و گسترش یابد )تا زمانيکه دو

نفتی کشور را اداره کند این مساله تداوم خواهد داشت و بهتر است برنامه ریزی در جهت توسعه 

ارتباطات با وزارتخانه ها و بخش های دولتی انجام شود تا بخش خصوصی که توان رقابت با دولت 

مسائل حقوقی و قراردادی اصالح ساختار اداری در دانشگاه نيز بسيار ضروری است زیرا . را ندارد(

 .سيستم دانشگاه از طرف بخش های خصوصی قابل هضم نيست و مانع بزرگی بشمار ميرود

 دانشگاه تصویب و ارائه شده باشند.سيستم پژوهشی که از طریق  طرحهای به امتياز ارائه عدم -

هيأت  های پژوهشیایجاد مرکز مجزا و مستقل به منظور پيگيری فعال امور اداری مربوطه به فعاليت  -

 علمی با مراکز خارج از دانشگاه

 و فعال کردن یك شرکت مهندسی برگزاری سخترانی در مراکز دولتی و تهيه بورشور از توان گروه -

 دانش بنيان و مشاور

در گروه فرد یا گروهی حقوقی جهت بررسی فرصت های تحقيقاتی و صنعتی و گزارش بهتر است  -

 م هماهنگی های الزم ایجاد گردد.آن به گروه و پس از آن انجا

پيشينه گروه نشان دهندۀ توان زیاد گروه برای ارایۀ مقاالت می باشد. در صورتيکه تعداد دانشجویان  -

 کمتر شود امکان انجام طرحهای پژوهشی خارج از دانشگاه وجود دارد.

 افزایش ارتباط ساختاری موثر با صنعت -

 هیامتياز ویژه برای طرح های برون دانشگا -

 افزایش تاثير طرح ها در فرایند تبدیل وضعيت و ارتقا -



 تقویت ارتباطات صنعتی با احاله ماموریت های مشخص به همه افراد -

هماهنگی و پيگيری تفاهم نامه های همکاری با مراکز صنعتی و سازمانها و موسسات به منظور  -

 جلب همکاریهای پژوهشی

 اساتيد و دانشجویانتشکيل کارگروه ارتباط با صنعت با همکاری  -
 

 

 

 افزایش سهم گروه از طرحهاي پژوهشي داخل دانشگاه :سوم راهبردي هدف

 
سال هدف به 

 تحصيلي
 

 طرح پژوهشي 

 )ميليون ریال(
 اصلي راهکارهای 

94-93 
 4 برنامه دانشگاه

 
 24 وضع موجود

99-94 
9/0 برنامه دانشگاه  

 
9/0 ينيش بيپ  

90-99 
 9 برنامه دانشگاه

 
 9 ينيش بيپ

97-90 
 02 برنامه دانشگاه

 
 02 ينيش بيپ

98-97 
 09 برنامه دانشگاه

 
 09 ينيش بيپ

 

 راهکارها:

 

پژوهشی درون دانشگاهی داشته  حیك طرحداقل سال  5هر عضو هيئت علمی موظف باشد در هر  -

 باشد.

 علمی های پژوهشی داخل به منظور ترغيب بيشتر هياتافزایش سقف مالی طرح -

در صورتی که طرح پژوهشی یك مشکل واقعی را مورد بحث قرار دهد و صرفا ارائه مقاله مورد  -

نظر نباشد، استقبال بيشتری از این طرحها خواهد شد. در واقع برای تسویه حساب طرح یك جلسه 

 دفاع به جای ارائه مقاله منظور گردد.

 یان توسط امور مالی معاونت پژوهشنت همکارپاسخ به تقاضاهای استفاده از گر تشویق و تسهيل در -



 ارسال گواهی حسن انجام کار برای طرح های خاتمه یافته -

ترسيم دور نمایی از شرایط مطلوب و تعيين اهداف قابل دستيابی برای گروه تهيه برنامه جامع شامل  -

اداری فراهم نمودن بستر هموار بروکراسی ، یا برای هر یك از اعضای هيئت علمی توسط خود

برای دسترسی به اهداف از طریق تعامل با مسولين دانشگاه و درخواست اصالح امور اداری بر 

افرادی که فراتر از برنامه فعاليت های  همچنيناساس تجربيات ناموفق و مشکالت شناخته شده. 

انات خود را توسعه می دهند دارای اولویت های ویژه شوند بعنوان نمونه در بهره برداری از امک

گروه و دانشکده مانند تخصيص اعتبارات مربوط به خرید تجهيزات آزمایشگاهی و کتاب و رایانه 

افرادی که کمتر از برنامه فعاليت کنند برای اخذ پایه و تمدید قرارداد تذکر دریافت کنند و در  و

 .صورت تداوم عدم تحرک و عدم فعاليت، با قطع همکاری مواجه شوند

 رپاسخ به تقاضاهای استفاده از گرنت همکاران توسط امور مالی معاونت پژوهشیتشویق و تسهيل د -

 ارسال گواهی حسن انجام کار برای طرح های خاتمه یافته -

شناخت دانشگاه و بررسی دقيق مشکالت موجود ميتواند به ارائه طرحهایی برای ارتقا وضع موجود  -

 .منجر شود

 پژوهشی طرحهای تعریف در دجدیدالورو علمی هيات اعضای بيشتر مشارکت -

 توسعه آزمایشگاه -

 انجام طرح های پژوهشی دو یا چند استادی -

 برگزاری جلسات پژوهشی داخلی گروه عمران و ارایه مقاالت در آن جلسه -

معيار مشخصی برای ارایۀ طرحهای پژوهشی در دانشگاه وجود داشته باشد معيارهایی مانند ميزان  -

ورودی در رشتۀ مورد نظر، ميزان درآمد مالی آورده شده به دانشگاه امکانات، رتبۀ دانشجویان 

 ... که در تمام این موارد گروه عمران جزو بهترینهاست. توسط گروه و

 کاهش موانع اداری به لحاظ اجرایی و مالی -

 افزایش مبلغ طرح های پژوهشی داخلی -

 افزایش امتياز مربوط به طرح ها -

 مه دانشجویانامکان اشتراک طرح با پایان نا -

  تخصيص مکان و تجهيزات در گروه -
 

 

 



 

 اختراع يسازي تجار در گروه مشارکت شیافزا :چهارم راهبردي هدف
 لیکن باشد.ها در اولویت گروه مهندسی عمران دانشگاه نمیاختراع و تجاری سازی آن با توجه به وضعیت فعلی زیرساخت

 راهکارهای قابل ارائه در این بخش برای استفاده به شرح زیر است.
 

 راهکارها:

 حمایت مالی از نجاری سازی و پتنت -

 ها گرددها و امکانات متناسب با درخواستاول باید زیرساخت -

بازاریابی بهتر موضوعات تحقيق و توسعه با تشویق صنعتگران به انعکاس مشکالت خود به معاونت  -

پژوهشی / امتياز دادن به همه همکاران جهت مشارکت در تبدیل مسائل صنعتی فرا رشته ای به 

 پروژه های علمی درون رشته ای و تعيين ساختار جمع بندی نتایج تحقيقاتی

 وبازدیدهای علمی از صنایع ، شناخت نيازهای صنایع: از طریق تشکيل کار گروه های تخصصی -

 سمينارهای مشترک با صنایع

بازاریابی بهتر موضوعات تحقيق و توسعه با تشویق صنعتگران به انعکاس مشکالت خود به معاونت  -

 پژوهشی

امتياز دادن به همه همکاران جهت مشارکت در  ،اختصاص امتياز تشویقی در فرایند تبدیل و ارتقا -

مع بندی جتبدیل مسائل صنعتی فرا رشته ای به پروژه های علمی درون رشته ای و تعيين ساختار 

 )اختراع و ابداع سخت افزاری و نرم افزاری( نتایج تحقيقاتی

 و فعال سازی آن  تخصيص کارگروه مشخص ارتباط با صنعت -

 انجام تبليغات کارامد و گسترده  -

 حمایت موثر مالی و اداری )افزایش امتيازات اجرایی( -

 ارتباط بيشتر با صنایع و بازار مصرف محصوالت فنی -

 

 

 دانشگاه توسط کتاب چاپ در گروه يعلم أتیه سرانه شیافزاپنجم:  راهبردي هدف
سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  سرانه )درصد( 

94-93 
درصد 4 برنامه دانشگاه  

 
 صفر وضع موجود

درصد 9 برنامه دانشگاه 99-94   



درصد 9/2 ينيش بيپ  

90-99 
درصد 3/0 برنامه دانشگاه  

 
درصد 9 ينيش بيپ  

97-90 
درصد 3/8 برنامه دانشگاه  

 
درصد 9/7 ينيش بيپ  

98-97 
درصد 04 برنامه دانشگاه  

 
درصد 04 ينيش بيپ  

 

 راهکارها:

 حمایت از چاپ کتاب و افزایش امتياز در ارتقا -

سازی نهایی برای چاپ در سطح دانشگاه بسيار کند است. در حال حاضر فرآیند بررسی و آماده -

 تواند راهگشا باشد.چاپ و ویراستاری به خارج از دانشگاه میواگذاری امور 

 کاهش زمان فرآیند ارزیابی کتاب -

 تسریع در چاپ با درنظر داشتن مالکيت معنوی و مادی مولف -

 در اختيارگذاردن گرافيست ماهر -

در حال حاضر امتيازات پژوهشی مربوط به چاپ کتاب به دو  بازگرداندن انگيزه برای چاپ کتاب: -

علت برای اعضای هيئت علمی جذابيتی ندارد: نخست اینکه هيئت مميزه و کميته ترفيعات برای 

ارتقا و ترفيع با شاخص های صریحی موضوع را ارزیابی نمی کنند و ارزیابی کتب از نظر اعضای 

هيئت علمی نا اميد کننده است. دوم اینکه سرنوشت داوری و چاپ کتاب از طرف معاونت پژوهشی 

گاه نا مشخص است و در درجه اول به پيگيری کارشناسان پژوهشی دانشگاه باز می گردد که دانش

بنظر ميرسد در خيلی از موارد غير حرفه ای و کارمندوار به مسائل می پردازند و اگر خود هيئت 

در درجه دوم به بودجه مربوط و امثالهم  .علمی پيگير نکند ممکن است کارها بخوبی انجام نشود

ولين ئامل با مسرسد با تعبنابراین بنظر می گی دارد که هميشه باعث نگرانی و بال تکليفی است.بست

دانشگاه و هيئت مميزه برای دریافت شاخص های صریح )کامال شفاف( از یکسو و همچنين تسهيل 

و تسریع مراحل داوری کتب تهيه شده توسط اعضای هيئت علمی از سوی دیگر می توان انگيزه 

 .مورد نظر را رشد دادهای 

 تجارب در قالب کتاب درسی شده و که سالها تدریس  یهایجزوهارائه  -

 تسریع داوری کتاب توسط مسئوالن دانشگاه جهت تشویق چاپ کتاب در دانشگاه -

  استفاده از گرنت همکاران در چاپ کتاب -



 توسعه مرکز فروش کتاب دانشگاه -

 علمی هيات اعضای با بهتر تعامل و دانشگاه انتشارات کيفيت بهبود و افزایش -

افزایش امتياز تأليف کتاب و ایجاد مشوق های مالی موثرتر به منظور انگيزش هيأت علمی برای  -

 مشارکت در تأليف کتب بخصوص کتب آموزشی دانشگاهی

 ترغيب همکاران گروه در نوشتن کتاب حتی به صورت دو یا چند نفره -

 تبدیل جزوات به کتاب  -

يات به طور مثال دکتر قنبری تجرب، هماندیشی در چگونگی نشر کتاب در دانشگاه برگزاری جلسات -

 ارزنده ای در خصوص مراحل چاپ کتاب می توانند در اختيار گروه بگذارند.

 افزایش سقف امتياز دهی برای تاليف کتاب در ترفيع و ارتقاء -

ساندن آنها در زمينه کتب مشارکت دهی اعضاء در نمایشگاه های بين المللی کتاب جهت به روز ر -

 تخصصی

 افزایش توجه و ارزش گذاری به لحاظ ارتقاء -

 تسهيل و عادالنه کردن روند داوری و چاپ کتاب در دانشگاه -

 تسهيل شرایط چاپ کتاب از طرف انتشارات دانشگاه -

 فعاليت انتشارات در توزیع و پخش و تبليغ برای فروش بيشتر کتب -

 تسریع زمان داوری -
 

 

 

  کتاب چاپ در گروه يعلم أتیه سرانه شیافزا: ششم راهبردي هدف

 
سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  سرانه )درصد( 

94-93 
درصد 04 برنامه دانشگاه  

 
درصد 9/9 وضع موجود  

99-94 
درصد 9/02 برنامه دانشگاه  

 
درصد 9/02 ينيش بيپ  

90-99 
درصد 2/04 برنامه دانشگاه  

 
درصد 2/04 ينيش بيپ  

درصد 7/00 برنامه دانشگاه 97-90   



درصد 7/00 ينيش بيپ  

98-97 
درصد 24 برنامه دانشگاه  

 
درصد 24 ينيش بيپ  

 

 راهکارها:

 حمایت از چاپ کتاب و افزایش امتياز در ارتقا -

به علت سقف نسبتا کم امتياز چاپ کتاب نسبت به زمان صرف شده برای آن در افزایش امتياز،  -

تدوین  ISIدو مقاله بجای چاپ کتاب دهد که قياس با سایر امور پژوهشی هيات علمی ترجيح می

 .نماید

 ریزی آموزشی بهتر برای اجتناب از واحدهای درسی اضافه بر موظفبرنامه -

 کنترل کردن نسبت دانشجویان ورودی به استادتامين اساتيد پردیس از مدعوین و  -

در حال حاضر امتيازات پژوهشی مربوط به چاپ کتاب برای  بازگرداندن انگيزه برای چاپ کتاب: -

هيئت مميزه و کميته ترفيعات ترین علت آن است که . عمدهاعضای هيئت علمی جذابيتی ندارد

یابی نمی کنند و ارزیابی کتب از نظر برای ارتقا و ترفيع با شاخص های صریحی موضوع را ارز

 نااميد کننده است.تا حدی اعضای هيئت علمی 

چاپ کتاب در بخش خصوصی معموال با تامين بودجه از طرف مولف امکان پذیر است و اگر برای  -

 .این امر اجازه داده شود که از محل گرنت بودجه تامين شود بسيار موثر خواهد بود

اب و ایجاد مشوق های مالی موثرتر به منظور انگيزش هيأت علمی برای افزایش امتياز تأليف کت -

 مشارکت در تأليف کتب بخصوص کتب آموزشی دانشگاهی

 جهت دانلود مقاالت مرتبط. Science directهای مقاالت علمی مانند ایجاد دسترسی به پایگاه -

 .حمایت مالی از اساتيد جهت تشویق آنها برای نوشتن کتاب -

 دن تسهيالت تایپ و پرینت برای اساتيدی که در حال تاليف کتاب می باشند.فراهم نمو -

ایجاد تسهيالت کافی برای نوبت چاپ و توریع کتب تاليفی به بازار به منظور حداکثر نمودن نسبت  -

 منافع به هزینه های تاليف کتاب.

 اری جلسات کارگروه کتابزبرگ -

 اساتيد دانشگاه و ناشرین موفقوساطت دانشگاه در جهت تسهيل روابط بين  -

 داوری و امتيازدهی منصفانه به کتاب های چاپ شده توسط ناشران غيردانشگاهی -

 در نظر گرفتن امتياز پژوهشی مناسب برای کتابهایی که خارج از انتشارات دانشگاه به چاپ ميرسد. -



 باال بردن امتياز پژوهشی کتب چاپ ناشر غير دانشگاه -

 

 معتبر اتینشر در مقاالت چاپ در گروه يعلم أتیه سرانه شیافزا: هفتم راهبردي هدف
 

سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  سرانه مقاله  

94-93 
 2 برنامه دانشگاه

 
29/0 وضع موجود  

99-94 
 3 برنامه دانشگاه

 
2/2 ينيش بيپ  

90-99 
9/3 برنامه دانشگاه  

 
0/3 ينيش بيپ  

97-90 
 4 دانشگاهبرنامه 

 
 ¼ ينيش بيپ

98-97 
 9 برنامه دانشگاه

 
 9 ينيش بيپ

 

 راهکارها:

 افزایش امکانات سخت افزاری و ازمایشگاهی -

های مجالت معتبر خارج و استفاده از مقاالت مشابه که در حال حاضر دسترسی اساتيد به سایت -

که متاسفانه دانشگاه خوارزمی نماید، یکی از معضالت جدی است تنظيم مقاالت کمك شایانی می

 بهره است.بر خالف سایر دانشگاههای معتبر تهران از آن بی

مشخص کردن امتيازی که به هر ژورنال داده خواهد شد )بویژه مقاالت ارسال شده جهت ارتقا/  -

 ساله در وبگاه معاونت پژوهشی و عدم برخورد سليقه ای 5ترفيع /پاداش مقاالت( در هر دوره 

مقاله در سال هر یك از اعضای هيئت علمی با تشویق یا جریمه متناسب مواجه  3تن هدف با داش -

 شوند

راه اندازی مجالت تخصصی توسط گروه برای توسعه بستر مناسب و با کيفيت جهت چاپ مقاالت  -

 و کاهش زمان انتظار چاپ

اههای این کار در دانشگ درصدی از گرنت اساتيد به خود استاد بدون ارائه فاکتور یا ... تعلق گيرد. -

 مقاله باشد. پدیگر اجرا ميشود و می تواند تشویقی برای چا



 گرفتمی تعلق پژوهشی مقاالت به که دانشگاه تشویقی های پایه مجدد اندازی راه -

 ایجاد حداقل تسهيالت و امکانات برای هيأت علمی همچون اتاق، کامپيوتر، پرینتر، تلفن -

آزمایشگاه ها و تجهيزات مربوطه بصورت هدفمند و متناسب با نيازهای توسعه کمی و کيفی  -

 آموزشی و پژوهشی

ایجاد مرکز مجزا و مستقل تخصصی به منظور ترجمه و تصحيح انتشارات هيأت علمی از نظر ادبی  -

 و نگارشی بخصوص پيش از ارسال به نشریات بين المللی معتبر

 و نشریات بخصوص نشریات خارجی اتصال پيوسته به پایگاه های معتبر منابع -

 الزام نشر مقاله مستخرج از پایاننامه ارشد و دکتری -

 تقویت اعضاء هيئت علمی در جهت افزایش فن مقاله نویسی -

 تسهيل و افزایش امکانات مورد نياز اعضاء هيئت علمی برای انجام پژوهش های بنيادی و کاربردی -

 آنی گرنت پژوهشی ترک تشریفات و حذف مراحل اداری برای تخصيص

 تکميل آزمایشگاههای عددی و تجربی -

 تنظيم برنامه ریزی آموزشی کارآمدتر برای مقاطع تحصيالت تکميلی  -

تغيير روال نمره دهی به مقاالت مستخرج از تز دانشجویان و افزایش زمان اضافه کردن نمره مقاله  -

دفاع نمره مقاله قابل محاسبه  به نمره تز )در صورت درخواست دانشجو، تا حداقل شش ماه پس از

 در نمره نهایی باشد(

 ایجاد مجالت تخصصی در دانشگاه -

 , ....sciencedirect, IEEE, scopusخرید و دسترسی به پایگاههای علمی معتبر از قبيل  -
 

 

 معتبر يکنفرانسها در مقاالت چاپ در گروه يعلم أتیه سرانه شیافزا: هشتم راهبردي هدف

 
سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  سرانه مقاله  

94-93 
9/0 برنامه دانشگاه  

 
3/2 وضع موجود  

99-94 
 3 برنامه دانشگاه

 
2/3 ينيش بيپ  

  4 برنامه دانشگاه 90-99



2/4 ينيش بيپ  

97-90 
 9 برنامه دانشگاه

 
0/9 ينيش بيپ  

98-97 
 0 برنامه دانشگاه

 
 0 ينيش بيپ

 

 راهکارها:

 افزایش امکانات سخت افزاری و ازمایشگاهی -

رت ارزی کرد بصوهای خارجی مستلزم داشتن تسهيالتی برای هزینهبطور کلی شرکت در کنفرانس -

شود و در است. اعم از ثبت نام، رزرو هتل، پرواز و ... که عمدتا از طریق کارت اعتباری انجام می

ير سب با سهم گرانتشان تدارک دید بدون آنکه درگصورتی که بتوان چنين تمهيدی برای اساتيد متنا

 بر گردد، راهگشا است.های متعدد و زمانبروکراسی

 تخصيص هزینه سفر و ثبت نام و اقامت پيش از سفر و به مجرد قطعی شدن پذیرش مقاالت -

 سقف امتياز مقاالت کنفرانسی باالتر رود  -

 داده شودامتياز خالصه مقاله حذف شود و امتياز به مقاالت  -

 عضو هيئت علمی در آن در صورت شرکت امتياز اضافه کنفرانسهای خارج کشور تخصيص  -

 ارائه مقاله در کنفرانسهای معتبر خارج از کشور نيازمند حمایت مالی است. -

 علمی هيات اعضای شرکت امکان جهت آن افزایش و گرنت محل از ها هزینه ارائه روند در تسریع -

 خارجی کنفرانسهای در

 الزام نشر مقاله مستخرج از پروژه های درسی ارشد و دکتری -

 تخصيص بودجه مشخص به اعضاء هيئت علمی جهت شرکت در کنفرانس ها -

 تامين تسهيالت بدون بهره به اعضاء هيئت علمی جهت شرکت در کنفرانس -

 افزایش سطح کيفی زبان انگليسی اعضاء هيئت علمی -

 امتيازات پژوهشی و اجرایی(حمایت موثر مالی و اداری )افزایش  -

 افزایش مبلغ حمایتی برای شرکت در کنفرانس ها -

 افزایش سقف امتياز مقاالت کنفرانسی حداقل برای محاسبه ترفيع های ساالنه و امتياز ذخيره -

 حمایت و تسهيل در پرداخت هزینه های شرکت در کنفرانس  -

 شرکت در کنفرانس و ارائه مقالهیقی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری جهت وحمایت تش -



باتوجه به اینکه بخشی از هزینه های کنفرانس خارجی از گرنت اساتيد و بخشی از طریق دانشگاه  -

 .گرددبا حمایت مالی بيشتر امکان شرکت در کنفرانس های معتبر فراهم می، تامين ميگردد

ر عين معتبر بودن هزینه سفر ميتوان به کنفرانس های خارجی امتيازدهی کرده و در مواردی که د -

 باالیی دارند کمك بيشتری را درنظر گرفت.
 

 

 افزایش مشارکت گروه در برگزاري کنفرانسهاي ملي: نهم يراهبرد هدف
سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  تعداد 

94-93 
 02 برنامه دانشگاه

 
 0 وضع موجود

99-94 
 00 برنامه دانشگاه

 
 0 ينيش بيپ

90-99 
 22 برنامه دانشگاه

 
 2 ينيش بيپ

97-90 
 20 برنامه دانشگاه

 
 2 ينيش بيپ

98-97 
 34 برنامه دانشگاه

 
 2 ينيش بيپ

 

 راهکارها:

 دانشگاهتوسط تامين منابع مالی از طریق  مناسب بودجه تخصيص -

 ،در داوری و برگزاری در نظر گرفتن امتياز اجرایی متناسب با سهم مشارکت اعضای هيات علمی -

 تواند ترغيب کننده باشدمی

 برگزاری کنفرانسهای منطقه ای با هدف ایجاد ارتباط با سازمانهای استان البرز -

برنامه ریزی دقيق حداقل دوساالنه از زمان فراخوان تا برگزاری کنفرانس جهت داوری و تامين بهتر  -

 و خودجوش هزینه های برگزاری

 بيرخانه های دائمی کنفرانس های ملی و مهم و اخذ نوبت برگزاری سنوات آتیبرقراری ارتباط با د -

 شفاف شدن امتيازات اجرایی مربوط به این اقدام برای ترفيع و ارتقای اعضای هيئت علمی -

 ریزی دقيق دوساالنه از زمان فراخوان تا برگزاری کنفرانس و تامين هزینه های برگزاریبرنامه -



 علمی جهت داوری مقاالت کنفرانسی امتياز بيشتر به هيات -

 امتياز به دانشجویان جهت ارائه مقاالت در کنفرانسهای توسط دانشگاه -

 ها ریزی و جذب مشارکت دیگر گروهبرنامه -

 کنند.الزحمه برای دانشجویانی که برای برگزاری کنفرانس همکاری میتعيين حق -

 مقاالتایجاد و تسهيل اتوماسيون برای دریافت و داوری سریع  -

تصویب نرخ مناسب برای هزینه ثبت نام شرکت کنندگان در کنفرانس برای پوشش هزینه ها و  -

 جذب شرکت کننده کافی.

 بر اساس تجارب گذشته ها و کنفرانسهای ملیشدن در کنگره اکاندید -

 تعيين کارگروه مشخص -

 از اجرایی پيگيری مجدانه اعضای گروه برای برگزاری سمينار و در ازای آن ارایۀ امتي -

 حمایت موثر مالی و اداری )افزایش امتيازات پژوهشی و اجرایی( -

 حمایت بيشتر سيستم اداری و مالی دانشگاه در تسهيل برگزاری کنفرانس ها -

 تالش برای عضویت همکاران گروه در کميته ها و هيات مدیره کنفرانسهای معتبر دوره ای  -

 کنفرانسهاایجاد دفتر مستقل در دانشکده جهت برگزاری  -

 رایزنی با ارگانها و موسسات جهت جلب حمایت -

 در نظر گرفتن امتياز پژوهشی برای دست اندرکاران کنفرانس بغير از دبير اجرایی و کميته علمی. -
 

 

 

 يالمللنیب يکنفرانسها يبرگزار در گروه مشارکت شیافزا: دهم راهبردي هدف
لیکن اشد. بها در اولویت گروه مهندسی عمران دانشگاه نمیفعلی زیرساختالمللی با توجه به وضعیت برگزاری کنفرانس بین

 راهکارهای قابل ارائه در این بخش برای استفاده به شرح زیر است.

 راهکارها:

 تامين منابع مالی  -

جهت مشارکت در برگزاری و داوری مقاالت  امتياز اجرایی برای اعضای هيئت علمیتخصيص  -

 کنفرانسی

ر نهایی که دآتشویق اعضای هيئت علمی برای شرکت در کنفرانس های بين المللی )خصوصا  -

برگزار می شوند( تا از این طریق بتوان با برقراری ارتباط با دبيرخانه های دائمی آن  خارج از کشور

 کنفرانسها بتوان برای سنوات بعدی داوطلب شد



 برای ترفيع و ارتقای اعضای هيئت علمی شفاف شدن امتيازات اجرایی مربوط به این اقدام -

برنامه ریزی دقيق دوساالنه از زمان فراخوان تا برگزاری کنفرانس و تامين هزینه های برگزاری/  -

 امتياز بيشتر به هيات علمی جهت داوری مقاالت کنفرانسی

 انسرو همکاری همه جانبه دانشگاه در برگزاری کنف، حمایت مالی دانشگاه تخصيص بودجه مناسب -

 کنفرانس برگزاری در دانشگاه جانبه همه همکاری و مناسب بودجه تخصيص -

 تعيين کارگروه مشخص -

افزایش امتياز اجرایی و در صورتيکه منابع مالی نيز برای دانشگاه تامين شد به ازای هر ميزان منابع  -

 مالی آورده شده به دانشگاه امتياز بيشتری ارایه شود

 )افزایش امتيازات پژوهشی و اجرایی(حمایت موثر مالی و اداری  -

 حمایت بيشتر سيستم اداری و مالی و روابط بين الملل دانشگاه در تسهيل برگزاری کنفرانس ها  -

 برگزاری کالس های مکالمه زبان توسط دانشگاه برای اعضای هيئت علمی -

 تشویق اعضای هيات علمی با در نظر کرفتن امتياز اجرایی مناسب  -

 يات علمی در کميته ها و داوریهای کنفرانسهای بين المللی مشارکت اعضای ه -

ایجاد بستر مناسب از طرف روابط بين الملل در معرفی بيشتر دانشگاه )هرچند جز معدود  -

 ندارد(مناسبی اه بخش انگليسی گایی هستيم که وب سایت دانشهدانشگاه
 

 علمی پژوهشی یکارگاهها یبرگزار در گروه مشارکت شیافزاهدف راهبردي یازدهم: 

 
سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  تعداد  

94-93 
 39 برنامه دانشگاه

 
 0 وضع موجود

99-94 
 94 برنامه دانشگاه

 
 8 ينيش بيپ

90-99 
 74 برنامه دانشگاه

 
 04 ينيش بيپ

97-90 
 89 برنامه دانشگاه

 
 02 ينيش بيپ

98-97 
 044 برنامه دانشگاه

 
 09 ينيش بيپ



 

 راهکارها:

 تامين منابع مالی  -

 تواند ترغيب کننده باشد امتياز علمی/اجرایی متناسب با سهم مشارکت اعضای هيات علمی، می -

مشخص کردن و اعطای امتياز اجرایی همکاران در وبگاه معاونت آموزشی جهت مشارکت در  -

انجمن علمی و معاونت پژوهشی در برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه تخصصی / همکاری 

 برگزاری

 شفاف شدن امتيازات اجرایی مربوط به این اقدام برای ترفيع و ارتقای اعضای هيئت علمی -

مشخص کردن و اعطای امتياز اجرایی/علمی همکاران در وبگاه معاونت آموزشی جهت مشارکت  -

می و معاونت پژوهشی در برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه تخصصی / همکاری انجمن عل

 در برگزاری

 تشویق برگزار کننده کارگاه و درنظر گرفتن امتياز پژوهشی باال -

 مذاکره مستمر با سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی جهت درخواست و برپایی دوره ها -

 ها دوره برپایی و درخواست جهت خصوصی و دولتی ارگانهای و سازمانها با مستمر مذاکره -

 وت برگزاری یك کارگاه آموزشی را بر عهده بگيرد و در تقویم آموزشی گنجانده ليوئمسهر استاد  -

 حضور دانشجویان نيز الزامی شود.

 تعيين کارگروه مشخص -

شناساندن زمينه های تخصصی اعضا از طریق چاپ بروشور و تکميل رزومه در سایت دانشگاه می  -

اههای دیگر درخواست شود. در خصوص تواند موجب شود که برای ارایۀ کارگاهها از دانشگ

 تشکيل کارگاه در درون دانشگاه نياز به

 حمایت موثر مالی و اداری )افزایش امتيازات پژوهشی و اجرایی( -

 حمایت بيشتر اعضای هيئت علمی و سيستم اداری و مالی دانشگاه در تسهيل برگزاری کارگاه ها -

دسی ساختمان، استانداریها، ادارات کل راه و رایزنی با سازمانهایی همانند شهرداری، نظام مهن -

 شهرسازی 

 تعریف دوره های تخصصی در سطوح علمی مختلف  -

 همکاری گروهی همکاران در برگزاری دوره ها -

 اطالع رسانی دقيق کارگاه ها به منظور تشویق اساتيد به برگزاری کارگاه -

 



 
 

 تعداد اختراعات ثبت شده  شیافزادوازدهم:  يهدف راهبرد

 لیکن باشد.ها در اولویت گروه مهندسی عمران دانشگاه نمیاختراع و تجاری سازی آن با توجه به وضعیت فعلی زیرساخت

 راهکارهای قابل ارائه در این بخش برای استفاده به شرح زیر است.
 

 راهکارها:

 حمایت مالی از ثبت اختراع و پتنت -

 ها گردددرخواستها و امکانات متناسب با اول باید زیرساخت -

 آشنا نمودن همکاران با فرآیند آن -

اطالع رسانی مناسب و تامين سازوکار جهت حفظ و حمایت از حقوق مالکيت مادی و معنوی  -

 اختراع سخت افزاری و نرم افزاری

 وبازدیدهای علمی از صنایع ، شناخت نيازهای صنایع: از طریق تشکيل کار گروه های تخصصی -

 صنایع سمينارهای مشترک با

ارائه امتيازات تشویقی )معنوی و مادی( برای اعضای هيئت علمی در جهت تعریف عناوین هدفدار  -

 پایان نامه ها به سمت رفع نيازهای صنایع

 افزایش امکانات آزمایشگاهیو  توسعه آزمایشگاه ها -

 افزایش امکانات پژوهشی و تجهيز آزمایشگاهها -

 تراع پيش بردمت ثبت اخسپایانامه ها را به توان می -

 ار کرد.زکارگاه آموزش ثبت اختراع یکروزه برگ -

 تسهيل و افزایش امکانات مورد نياز اعضاء هيئت علمی برای انجام پژوهش های بنيادی و کاربردی -

 ترک تشریفات و حذف مراحل اداری برای تخصيص آنی گرنت پژوهشی -

 افزایش سطح آگاهی در تعریف اختراع جهت راهنمایی اعضاء -

 ص کارگروه مشخص برای انجام و پيگيری مراحل اداری ثبت اختراعتخصي -

 دادن امتياز باالی پژوهشی برای ثبت اختراع -

 حمایت موثر مالی و اداری -

 حمایت بيشتر از طرح های تحقيقاتی -

 برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص روند ثبت اختراع، تعریف اختراع -

 قدر نظر گرفتن امتياز پژوهشی مناسب جهت تشوی -



 ایجاد انگيزه تشویقی در دانشجویان بخصوص دانشجویان استعداد درخشان -

 محدود نکردن گرنت اساتيد جهت خرید تجهيزات مورد نياز -
 

 

 ها واحد سیتاس و رشد و رشد شیپ يها دوره يبرگزار رشد، مرکز يانداز راه زدهم :یس يهدف راهبرد
 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 دانشگاه انیبن دانش يشرکتها شیافزا  :چهاردهم يراهبرد هدف
 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 يعلم اتیه اعضاء يمطالعات فرصت سرانه شیافزاپانزدهم:  يراهبرد هدف
سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  سرانه )درصد( 

94-93 
درصد 29/0 دانشگاهبرنامه   

 
درصد 3 وضع موجود  

99-94 
درصد 2 برنامه دانشگاه  

 
درصد 2 ينيش بيپ  

90-99 
درصد 9/2 برنامه دانشگاه  

 
درصد 9/2 ينيش بيپ  

97-90 
درصد 4 برنامه دانشگاه  

 
درصد 4 ينيش بيپ  

98-97 
درصد 9 برنامه دانشگاه  

 
درصد 9 ينيش بيپ  

 

 راهکارها:

 و حمایت افزایش منابع مالی -

های مطالعاتی در دانشگاهها یا مراکز علمی قابل بروزرسانی بين همه ایجاد بانك اطالعاتی فرصت -

 اعضای هيات علمی و تسهيل بروکراسی

 تخصيص هزینه اوليه تشویقی پيش از سفر -

و تامين بودجه  بيش از هر چيز دیگری به شرایط مالی افراد باز می گردد و اگر امکان ارائه وام -

 فراهم شود افراد بيشتری به این سفر اقدام خواهند نمود

 محدودیت اجباری برای ارتقا )مرحله استادی( -



 افزایش سفرهای کنفرانس خارجی قبل از فرصت مطالعاتی -

 راهکارهای تشویقی مانند پایه تشویقی در صورت ارائه دستاورد مناسب از دوره مذکور -

 مذکور دوره از مناسب دستاورد ارائه صورت در تشویقی پایه مانند تشویقی راهکارهای -

 تسهيل، شفاف سازی و اطالع رسانی مقررات فرصت مطالعاتی هيأت علمی -

 رفع موانع اداری )مشخصا اعضاء پيمانی مجاز به انجام فرصت های مطالعاتی نيستند( -

 رفع موانع مالی )تامين تسهيالت کم بهره( -

نياز در این مورد و ارایۀ آیين نامه برای شرکت اعضای گروه در دوره هایی تکميل منابع مالی مورد  -

 مانند پسا دکتری و ...

 حمایت موثر مالی و اداری )افزایش امتيازات پژوهشی این زمينه( -

 افزایش حمایت های مالی دانشگاه از فرصت های مطالعاتی -

 

 

 

 دانشگاه نترنتیا باند يپهنا شیافزا: شانزدهم راهبردي هدف
 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 انیدانشجو استفاده يبرا ها انهیرا تعداد شیافزا: هفدهم راهبردي هدف
 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 ISC در شده هینما اتینشر تعداد شیافزا: هجدهم راهبردي هدف
 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 ISI در شده هینما اتینشر تعداد شیافزا: نوزدهم راهبردي هدف
 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 يقطع موافقت با ها پژوهشکده شیافزا: ستمیب هدف
 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 يعلم يقطبها شیافزا: کمی و ستیب راهبردي هدف
 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 (دانشجو هر ازاء به تعداد) کتابخانه کتاب تعداد شیافزا: دوم و ستیب راهبردي هدف



 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 يتالیجید منابع شیافزا: سوم و ستیب راهبردي هدف
 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 دانشجو 0111 ازاء به يعلم منابع دیخر سرانه: چهارم و ستیب راهبردي هدف
 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 يعلم يگههایپا به يدسترس: پنجم و ستیب راهبردي هدف
 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 مسقف يفضا در میسیب نترنتیا پوشش شیافزا: ششم و ستیب راهبردي هدف
 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 استفاده مورد باز يفضا در میسیب نترنتیا پوشش شیافزا: هفتم و ستیب راهبردي هدف
 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 دانشگاه کیوبومتر رتبه صعود: هشتم و ستیب راهبردي هدف
 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 
 

 بسمه تعالي

 صنایعبرنامه راهبردي گروه مهندسي 

های الزم بایستی مد نظر قرار گیرد تا های مناسب و حداقلپژوهشی، ایجاد زیرساختالزم به توضیح است که در بحث 

 بتوانیم شاهد شکوفایی پژوهشی و صنعتی باشیم.

 

 فرضیات گزارش:

 مقدمه:
با توجه به اینکه ادغام دانشگاه علوم اقتصادی به دانشگاه خورازمی صورت پذیرفته است و با عنایت به نو پا بودن این 

های آنها در و وجود بعضی ابهامات نظیر تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت آن مجموعه )علوم اقتصادی( و تخصصادغام 

زمان تهیه این گزارش، سعی شده تا حد امکان گزارش در وضعیتی تهیه شود که نیاز به اطالعات تخصصی آن مجموعه حداقل 

 شود، بنابراین فرضیات گزارش به شرح زیر است:

های آن( نامعلوم است. هیئت علمی ادغامی اقتصادی با دانشگاه خوارزمی )مختص رشته مهندسی صنایع و گرایشاعضای  -0

 بنا براین در برنامه گروه مهندسی صنایع لحاظ نشده است.

 های دانشگاه لحاظ نشده است.در این برنامه ظرفیتهای پردیس -2

 



 هندسی صنایع لحاظ نشده است.های مجازی مربوط به رشته مدر این برنامه ظرفیت رشته -3

 

 وضعیت موجود دانشجویان:
 861: 49تعداد دانشجویان کارشناسی مشغول به تحصیل در اردیبهشت 

 16: 49تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل در اردیبهشت 

 7: 49تعداد دانشجویان دکتری مشغول به تحصیل در اردیبهشت 

 

 

 علمي:وضعیت موجود اعضاي هیئت 
 در حال حاضر )زمان ارائه گزارش( وضعیت هیئت علمی گروه مهندسی صنایع به شرح زیر می باشد.

 وضعیت استخدامي تعداد رتبه

 رسمی / رسمی آزمایشی 2 دانشیار

 پیمانی 1 استادیار

 - 2 مربی )بورس(
 

 3   اضافه خواهند شد.سال دیگر به تعداد استادیارهای گروه مهندسی صنایع  2نفر حداکثر تا 

 

 شرایط موجود در زمان تهیه گزارش:
 ها )ایاب و ذهاب(الف( وضعیت حمل و نقل و سرویس

( فقط موجود است به این معنی که حضور فیزیکی 87:31و  83:31سرویس )ساعت  2از دانشگاه  برای خروج اساتید

 سازد.را مختل می 87:31بعد از ساعت 

 

 :ب( اتاق اساتید
به  گروه مهندسی صنایع اتیداس %71نفره وجود ندارد و  2های مجزا یا حداکثر گروه مهندسی صنایع اتاق اساتید برای

 کنند.مدعو و یا اتاق دسته جمعی استفاده می صورت اشتراکی از اتاق اساتید

 

 ج( پرینتر، تلفن، سیستم سرمایشی و گرمایشی مناسب و نظافت
  پرینتر برای همه( 8)پرینتر به صورت اشتراکی است 

 حتی خط داخلی( وجود ندارد. خط تلفن برای اساتید( 

 .سیستم سرمایشی و گرمایشی مرکزی دانشگاه بعضاً با مشکل مواجه است و کارایی ندارد 

 .اتاق اساتید از نظر نظافت در وضع نامطلوبی قرار دارد 



 نیست.توان گفت که شرایط بند  ب و ج در خور شأن اساتید در مجموع می

 
 د( سلف سرویس اساتید:

فرسودگی سلف سرویس کرج کامالً مشهود است. استانداردها در حد بسیار پایین می باشد. از نظر: کیفیت غذا، بهداشت، 

 باشد.نظافت ظاهری کارکنان سلف سرویس همچنین این فضا نیز مشترک با دانشجویان می باشد که به نظر نا مناسب می

 

 اق مناسب برای استراحت اساتیدات ه( عدم وجود یک

 قطبی رشته های تحصیلی )تهران و کرج( 2و( استقرار نامناسب 
 

 برنامه کالن گروه مهندسي صنایع در یک نگاه:
 تهران -49-43های  اقتصادی و اجتماعی در سال سیستم –راه اندازی گرایش مهندسی صنایع  -

 تهران – 49-43مهندسی مالی در سال  -راه اندازی گرایش مهندسی صنایع -

 (عضو هیئت علمی 2کرج )همراه با جذب  -43-46مهندسی کیفیت در سال  -راه اندازی گرایش مهندسی صنایع -

 های اقتصادی اجتماعی و مهندسی مالی در طرح برنامه کالن گروه لحاظریزی سیستمالزم به ذکر است که برنامه -

 نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 :پژوهشيبندهاي 

 يپژوهش يها نهیهز سرانه شیافزا :اول راهبردي هدف
 

 گروه مهندسی صنایع خارج است. ارات یطه اختیحاز ن راهبرد یا

 
 

 

 

 

  دانشگاهخارج هاي پژوهشي افزایش سهم گروه از طرحهدف راهبردي دوم: 

 



 
سال هدف به 

 تحصيلي
 

 طرح پژوهشي 

 )ميليون ریال(
 اصلي راهکارهای 

94-93 
 44 برنامه دانشگاه

 
 * 024 وضع موجود

99-94 
 04 برنامه دانشگاه

 
 04 ينيش بيپ

90-99 
 94 برنامه دانشگاه

 
 94 ينيش بيپ

97-90 
 024 برنامه دانشگاه

 
 024 ينيش بيپ

98-97 
 094 برنامه دانشگاه

 
 094 ينيش بيپ

 * قرارداد بيمه سالمت
 

 راهبردهاي عمومي:

 

 ایجاد فضای امن برای اعضای هيات علمی با پتانسيل فعاليتهای اجرایی در خارج از دانشگاه -

بسترسازی در جهت اخذ قراردادها از خارج از دانشگاه به جهت ساز و کارهای عقد قرارداد و  -

 ایجاد پرسنل مجرب در بخش ارتباط با صنعت دانشگاه و دانشکده

 های همکاری خارج از دانشگاهشور در اساتيد در جهت اخذ پروژهایجاد عالقه و  -

 اههای تخصصی صنعت در دانشگفعاليت مؤثر دانشگاه در عرصه صنعت از طریق برگزاری نشست -

 افزایش امکانات سخت افزاری دانشکده -

 و یشگاهیآزما زاتيتجه دیخر جهت استاد به ها پروژه از حاصل درآمد از یبخش دادن اختصاص -

 دانشگاه در یرفاه

 دانشگاه صنعت با ارتباط  بخش شدن تر فعال -

رسانی و استفاده از پتانسيل اساتيد در برقراری تشکيل یك ستاد یا کار گروه هماهنگی و اطالع -

 ازتباط با نهادهای مربوطه

 .جدی با مسئولين استان البرز تعامل -



همکاران دانشکده فنی و تامين امکانات ایجاد شرکت دانش بنيان در دانشگاه خوارزمی با عضویت  -

 مرتبط

 برگزاری همایشهای مشترک با صنعت -

 داشتن ميزگردهایی با شرکتهای صنعتی -

در  ظرفيتهای صنعتتهيه برنامه جامع که در بند فوق مورد اشاره قرار گرفت، با این توضيح که  -

واردات دانش بخش خصوصی محدود است و صنعت داخلی در موارد معدودی حاضر است بجای 

و فن آوری، به تحقيق بپردازد و کالً بستر همواری برای تعامل دانشگاه با صنعت در بخش خصوصی 

تر است و اولویت همکاری وجود ندارد. در بخش دولتی اما زمينه و امکان همکاری با دانشگاه فراهم

درآمد  لت با اتکایو تمرکز بر این بخش بهتر است در نظر باشد و گسترش یابد )تا زمانيکه دو

نفتی کشور را اداره کند این مساله تداوم خواهد داشت و بهتر است برنامه ریزی در جهت توسعه 

ارتباطات با وزارتخانه ها و بخش های دولتی انجام شود تا بخش خصوصی که توان رقابت با دولت 

مسائل حقوقی و قراردادی اصالح ساختار اداری در دانشگاه نيز بسيار ضروری است زیرا . را ندارد(

 .سيستم دانشگاه از طرف بخش های خصوصی قابل هضم نيست و مانع بزرگی بشمار ميرود

ایجاد مرکز مجزا و مستقل به منظور پيگيری فعال امور اداری مربوطه به فعاليت های پژوهشی هيأت  -

 علمی با مراکز خارج از دانشگاه

 و فعال کردن یك شرکت مهندسی ورشور از توان گروهبرگزاری سخترانی در مراکز دولتی و تهيه ب -

 دانش بنيان و مشاور

در گروه فرد یا گروهی حقوقی جهت بررسی فرصت های تحقيقاتی و صنعتی و گزارش بهتر است  -

 د.شوانجام هماهنگی های الزم ایجاد آن به گروه و پس از آن 

 امتياز ویژه برای طرح های برون دانشگاهی -

 یند تبدیل وضعيت و ارتقاآها در فر افزایش تاثير طرح -

 تقویت ارتباطات صنعتی با احاله ماموریت های مشخص به همه افراد -

های همکاری با مراکز صنعتی و سازمانها و موسسات به منظور جلب هماهنگی و پيگيری تفاهم نامه -

 همکاریهای پژوهشی

 دانشگاهافزایش سهم گروه از طرحهاي پژوهشي داخل  :سوم راهبردي هدف

 
سال هدف به 

 تحصيلي
 

 طرح پژوهشي 

 )ميليون ریال(
 اصلي راهکارهای 



94-93 
 4 برنامه دانشگاه

 
𝟏𝟖𝟓=20 وضع موجود

𝟗
 

99-94 
9/0 برنامه دانشگاه  

 
 24 ينيش بيپ

90-99 
 9 برنامه دانشگاه

 
 29 ينيش بيپ

97-90 
 02 برنامه دانشگاه

 
 29 ينيش بيپ

98-97 
 09 دانشگاه برنامه

 
 29 ينيش بيپ

 

 راهبردهاي عمومي:

ایجاد نياز از سوی نهادهای دانشگاهی)مجموعه دانشگاه( جهت حل مشکالت اجرایی دانشگاه از  -

 طریق علمی

 هایی پژوهشی مناسب( اساتيد جهت تعریف پرترهgrantافزایش بودجه پژوهشی ) -

پژوهشی درون دانشگاهی داشته  حطر یكحداقل سال  5هر عضو هيئت علمی موظف باشد در هر  -

 باشد.

 سقف و یپرداخت سقف بردن باال با یپژوهش طرح ارائه به گرنت یدارا یعلم اتيه یاعضا قیتشو -

 طرح ازيامت

  استخدام بدو گرنت به راجع الورود دیجد یعلم اتيه یاعضا به یرسان اطالع -

 بيشتر هيات علمیهای پژوهشی داخل به منظور ترغيب افزایش سقف مالی طرح -

در صورتی که طرح پژوهشی یك مشکل واقعی را مورد بحث قرار دهد و صرفا ارائه مقاله مورد  -

نظر نباشد، استقبال بيشتری از این طرحها خواهد شد. در واقع برای تسویه حساب طرح یك جلسه 

 د.شوفاع به جای ارائه مقاله منظور د

از شرایط مطلوب و تعيين اهداف قابل دستيابی برای گروه ترسيم دور نمایی تهيه برنامه جامع شامل  -

فراهم نمودن بستر هموار بروکراسی اداری ، یا برای هر یك از اعضای هيئت علمی توسط خود

برای دسترسی به اهداف از طریق تعامل با مسولين دانشگاه و درخواست اصالح امور اداری بر 

 يات ناموفق و مشکالت شناخته شده.اساس تجرب

 تشویق و تسهيل درپاسخ به تقاضاهای استفاده از گرنت همکاران توسط امور مالی معاونت پژوهشی -



 ارسال گواهی حسن انجام کار برای طرح های خاتمه یافته -

شناخت دانشگاه و بررسی دقيق مشکالت موجود ميتواند به ارائه طرحهایی برای ارتقا وضع موجود  -

 .منجر شود

 پژوهشی طرحهای تعریف در جدیدالورود علمی تهيا اعضای بيشتر مشارکت -

 ها توسعه آزمایشگاه -

 انجام طرح های پژوهشی دو یا چند استادی -

 برگزاری جلسات پژوهشی داخلی گروه و ارایه مقاالت در آن جلسه -

 کاهش موانع اداری به لحاظ اجرایی و مالی -

 افزایش مبلغ طرح های پژوهشی داخلی -

 هاافزایش امتياز مربوط به طرح  -

 امکان اشتراک طرح با پایان نامه دانشجویان -

 تخصيص مکان و تجهيزات در گروه -
 

 

 

 

 اختراع يسازي تجار در گروه مشارکت شیافزا :چهارم راهبردي هدف

 
قابل دسترسی نیست و در قدم اول می بایست به سمت ثبت اختراع به وضعیت فعلی اختراعات با توجه  تجاری سازی

 حرکت کرد و در ادامه به تجاری سازی آن پرداخت.  برای این مورد راهکارهای زیر پیشنهاد می شود. 
 

 راهکارها:

 جاری سازی و پتنتتحمایت مالی از  -

  یعلم انجمن کمك به مخترع و خالق افراد ییشناسا یبرا یزیر برنامه -

 ارشد دوره در مقاله چاپ یجا به خوب تيفيک با اختراع ثبت ینیگزیجا -

 دشوها ها و امکانات متناسب با درخواستباید زیرساخت -

بازاریابی بهتر موضوعات تحقيق و توسعه با تشویق صنعتگران به انعکاس مشکالت خود به معاونت  -

مسائل صنعتی فرا رشته ای به پژوهشی / امتياز دادن به همه همکاران جهت مشارکت در تبدیل 

 پروژه های علمی درون رشته ای و تعيين ساختار جمع بندی نتایج تحقيقاتی



 وبازدیدهای علمی از صنایع ، از طریق تشکيل کار گروه های تخصصی شناخت نيازهای صنایع -

 سمينارهای مشترک با صنایع

به معاونت  انعکاس مشکالت خود بازاریابی بهتر موضوعات تحقيق و توسعه با تشویق صنعتگران به -

 پژوهشی

امتياز دادن به همه همکاران جهت مشارکت در  ،یند تبدیل و ارتقاآاختصاص امتياز تشویقی در فر -

تبدیل مسائل صنعتی فرا رشته ای به پروژه های علمی درون رشته ای و تعيين ساختار جمع بندی 

 افزاری()اختراع و ابداع سخت افزاری و نرم  نتایج تحقيقاتی

 و فعال سازی آن  تخصيص کارگروه مشخص ارتباط با صنعت -

 انجام تبليغات کارامد و گسترده  -

 حمایت موثر مالی و اداری )افزایش امتيازات اجرایی( -

 ر با صنایع و بازار مصرف محصوالتارتباط بيشت -

 

 

 دانشگاه توسط کتاب چاپ در گروه يعلم أتیه سرانه شیافزاپنجم:  راهبردي هدف
سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  سرانه )درصد( 

94-93 
درصد 4 برنامه دانشگاه  

 
درصد 04 وضع موجود  

99-94 
درصد 9 برنامه دانشگاه  

 
درصد 04 ينيش بيپ  

90-99 
درصد 3/0 برنامه دانشگاه  

 
درصد 04 ينيش بيپ  

97-90 
درصد 3/8 برنامه دانشگاه  

 
درصد 04 ينيش بيپ  

98-97 
درصد 04 برنامه دانشگاه  

 
درصد 02 ينيش بيپ  

آوری وسط اساتيد به صورت تأليف و گردکتاب دانشگاهي ت 0شود که هر سال حداقل در برنامه گروه سعي مي

 د.تهيه شو

 راهکارها:

 ایجاد فضای مناسب فيزیکی برای تحقيقات -



ها از لحاظ مالی )فضا، پرداخت گروههای این های مناسب تحقيقاتی و نيازمندیایجاد گروه -

 دانشجویی و ...(کار

 های آنهاکاهش نگرانی اساتيد از کاهش سایر فعاليت -

چرا که نباید انتظار داشته باشيم که یك نفر بتواند هم مقاله بدهد، هم کتاب بنویسد )کتاب مناسب( 

کتاب نيز بایستی به اندازه هایش را کامل حضور داشته باشد و ... خالصه آنکه تأليف هم کالس

 های پژوهشی و تا اجرایی دیگر دارای امتياز و اهميت باشد.فعاليت

دهد بيشتر اهميت مقاله در سال می 5در زمينه اهميت این مطلب باید گفت که ما به فردی که 

 کتاب. 1دهيم تا می

 حمایت از چاپ کتاب و افزایش امتياز در ارتقا -

سازی نهایی برای چاپ در سطح دانشگاه بسيار کند است. سی و آمادهدر حال حاضر فرآیند برر -

 تواند راهگشا باشد.واگذاری امور چاپ و ویراستاری به خارج از دانشگاه می

 کاهش زمان فرآیند ارزیابی کتاب -

 تسریع در چاپ با درنظر داشتن مالکيت معنوی و مادی مولف -

 در اختيارگذاردن گرافيست ماهر -

در حال حاضر امتيازات پژوهشی مربوط به چاپ کتاب به دو  گيزه برای چاپ کتاب:بازگرداندن ان -

علت برای اعضای هيئت علمی جذابيتی ندارد: نخست اینکه هيئت مميزه و کميته ترفيعات برای 

ارتقا و ترفيع با شاخص های صریحی موضوع را ارزیابی نمی کنند و ارزیابی کتب از نظر اعضای 

اميد کننده است. دوم اینکه سرنوشت داوری و چاپ کتاب از طرف معاونت پژوهشی هيئت علمی نا 

دانشگاه نا مشخص است و در درجه اول به پيگيری کارشناسان پژوهشی دانشگاه باز می گردد که 

بنظر ميرسد در خيلی از موارد غير حرفه ای و کارمندوار به مسائل می پردازند و اگر خود هيئت 

در درجه دوم به بودجه مربوط و امثالهم  .ممکن است کارها بخوبی انجام نشود ،ندنک یعلمی پيگير

ولين ئامل با مسرسد با تعبنابراین بنظر می بستگی دارد که هميشه باعث نگرانی و بال تکليفی است.

دانشگاه و هيئت مميزه برای دریافت شاخص های صریح )کامال شفاف( از یکسو و همچنين تسهيل 

مراحل داوری کتب تهيه شده توسط اعضای هيئت علمی از سوی دیگر می توان انگيزه و تسریع 

 .های مورد نظر را رشد داد

 تجارب در قالب کتاب درسی شده و که سالها تدریس  یهایجزوهارائه  -

 تسریع داوری کتاب توسط مسئوالن دانشگاه جهت تشویق چاپ کتاب در دانشگاه -



  اپ کتاباستفاده از گرنت همکاران در چ -

 توسعه مرکز فروش کتاب دانشگاه -

 علمی هيات اعضای با بهتر تعامل و دانشگاه انتشارات کيفيت بهبود و افزایش -

افزایش امتياز تأليف کتاب و ایجاد مشوق های مالی موثرتر به منظور انگيزش هيأت علمی برای  -

 مشارکت در تأليف کتب بخصوص کتب آموزشی دانشگاهی

 ه در نوشتن کتاب حتی به صورت دو یا چند نفرهترغيب همکاران گرو -

يات به طور مثال دکتر قنبری تجرب، برگزاری جلسات هماندیشی در چگونگی نشر کتاب در دانشگاه -

 ارزنده ای در خصوص مراحل چاپ کتاب می توانند در اختيار گروه بگذارند.

 افزایش سقف امتياز دهی برای تاليف کتاب در ترفيع و ارتقاء -

مشارکت دهی اعضاء در نمایشگاه های بين المللی کتاب جهت به روز رساندن آنها در زمينه کتب  -

 تخصصی

 افزایش توجه و ارزش گذاری به لحاظ ارتقاء -

 تسهيل و عادالنه کردن روند داوری و چاپ کتاب در دانشگاه -

 تسهيل شرایط چاپ کتاب از طرف انتشارات دانشگاه -

 پخش و تبليغ برای فروش بيشتر کتب فعاليت انتشارات در توزیع و -

 

 

 
  کتاب چاپ در گروه يعلم أتیه سرانه شیافزا: ششم راهبردي هدف

 
سال هدف به 

 تحصيلي
 

چاپ به ازاء هر عضو سرانه 

 )درصد( هيات علمي
 اصلي راهکارهای 

94-93 
درصد 04 برنامه دانشگاه  

 
درصد 04 وضع موجود  

99-94 
درصد 9/02 برنامه دانشگاه  

 
درصد 9/02 ينيش بيپ  

90-99 
درصد 2/04 برنامه دانشگاه  

 
درصد 9/40 ينيش بيپ  

97-90 
درصد 7/00 برنامه دانشگاه  

 
درصد 7/00 ينيش بيپ  



98-97 
درصد 24 برنامه دانشگاه  

 
درصد 24 ينيش بيپ  

 
 

 راهکارها:

 .نيازمندی های هدف راهبردی پنجم -

 ءامتياز در ارتقاحمایت از چاپ کتاب و افزایش  -

به علت سقف نسبتا کم امتياز چاپ کتاب نسبت به زمان صرف شده برای آن در افزایش امتياز،  -

تدوین  ISIدو مقاله بجای چاپ کتاب دهد که هيات علمی ترجيح می ،قياس با سایر امور پژوهشی

 .نماید

 موظفریزی آموزشی بهتر برای اجتناب از واحدهای درسی اضافه بر برنامه -

 تامين اساتيد پردیس از مدعوین و کنترل کردن نسبت دانشجویان ورودی به استاد -

در حال حاضر امتيازات پژوهشی مربوط به چاپ کتاب برای  بازگرداندن انگيزه برای چاپ کتاب: -

هيئت مميزه و کميته ترفيعات ترین علت آن است که . عمدهاعضای هيئت علمی جذابيتی ندارد

ترفيع با شاخص های صریحی موضوع را ارزیابی نمی کنند و ارزیابی کتب از نظر  و ءبرای ارتقا

 نااميد کننده است.تا حدی اعضای هيئت علمی 

چاپ کتاب در بخش خصوصی معموال با تامين بودجه از طرف مولف امکان پذیر است و اگر برای  -

 .وثر خواهد بوداین امر اجازه داده شود که از محل گرنت بودجه تامين شود بسيار م

افزایش امتياز تأليف کتاب و ایجاد مشوق های مالی موثرتر به منظور انگيزش هيأت علمی برای  -

 مشارکت در تأليف کتب بخصوص کتب آموزشی دانشگاهی

 جهت دانلود مقاالت مرتبط. Science directهای مقاالت علمی مانند ایجاد دسترسی به پایگاه -

 .تشویق آنها برای نوشتن کتابحمایت مالی از اساتيد جهت  -

 ند.هستفراهم نمودن تسهيالت تایپ و پرینت برای اساتيدی که در حال تاليف کتاب  -

دن نسبت رکایجاد تسهيالت کافی برای نوبت چاپ و توریع کتب تاليفی به بازار به منظور حداکثر  -

 منافع به هزینه های تاليف کتاب.

 اری جلسات کارگروه کتابزبرگ -

 دانشگاه در جهت تسهيل روابط بين اساتيد دانشگاه و ناشرین موفقوساطت  -

 داوری و امتيازدهی منصفانه به کتاب های چاپ شده توسط ناشران غيردانشگاهی -



 در نظر گرفتن امتياز پژوهشی مناسب برای کتابهایی که خارج از انتشارات دانشگاه به چاپ ميرسد. -

 غير دانشگاهباال بردن امتياز پژوهشی کتب چاپ ناشر  -

 

 معتبر اتینشر در مقاالت چاپ در گروه يعلم أتیه سرانه شیافزا: هفتم راهبردي هدف
سال هدف به 

 تحصيلي
 

 سرانه مقاله 

 )تعداد مقاله در سال(
 اصلي راهکارهای 

94-93 
 2 برنامه دانشگاه

 
 9 وضع موجود

99-94 
 3 برنامه دانشگاه

، 
 9 ينيش بيپ

90-99 
9/3 دانشگاهبرنامه   

 
 9 ينيش بيپ

97-90 
 4 برنامه دانشگاه

 
 9 ينيش بيپ

98-97 
 9 برنامه دانشگاه

 
 9 ينيش بيپ

 

 کاهش داشته که این مقدار از سطح استاندارد دانشگاه بسيار باالتر است. 99، 94ی هدف گذاری سالها 

 خواهد شدی مقاالت و نشریات توجه زاری  بيشتر به کيفي ساذدر این هدف گ. 

 راهکارها:

 ایجاد محيطی امن برای اساتيد به لحاظ پژوهش -

 ایجاد و رعایت شأن اساتيد -

 های پژوهشی اساتيد و دانشجویان دکتری و ارشدایجاد محيط و ساختار پژوهشی از طریق حلقه -

 زمایشگاهیآافزایش امکانات سخت افزاری و  -

 مناسب یعلم رزومه با یعلم اتيه عضو جذب -

 دياتاس حضور شیافزا و دانشگاه در مستعد یاندانشجو حفظ جهت یرفاه امکانات سطح باالبردن -

های مجالت معتبر خارج و استفاده از مقاالت مشابه که در حال حاضر دسترسی اساتيد به سایت -

نماید، یکی از معضالت جدی است که متاسفانه دانشگاه خوارزمی تنظيم مقاالت کمك شایانی می

 بهره است.دانشگاههای معتبر تهران از آن بیبر خالف سایر 



مشخص کردن امتيازی که به هر ژورنال داده خواهد شد )بویژه مقاالت ارسال شده جهت ارتقا/  -

 ساله در وبگاه معاونت پژوهشی و عدم برخورد سليقه ای 5ترفيع /پاداش مقاالت( در هر دوره 

 .علمی با تشویق متناسب مواجه شوند مقاله در سال هر یك از اعضای هيئت 3با داشتن هدف  -

راه اندازی مجالت تخصصی توسط گروه برای توسعه بستر مناسب و با کيفيت جهت چاپ مقاالت  -

 و کاهش زمان انتظار چاپ

درصدی از گرنت اساتيد به خود استاد بدون ارائه فاکتور تعلق گيرد. این کار در دانشگاههای دیگر  -

 مقاله باشد. پبرای چا اجرا ميشود و می تواند تشویقی

 .گرفتمی تعلق پژوهشی مقاالت به که دانشگاه تشویقی های پایه مجدد اندازی راه -

 ایجاد حداقل تسهيالت و امکانات برای هيأت علمی همچون اتاق، کامپيوتر، پرینتر، تلفن -

توسعه کمی و کيفی آزمایشگاه ها و تجهيزات مربوطه بصورت هدفمند و متناسب با نيازهای  -

 آموزشی و پژوهشی

ایجاد مرکز مجزا و مستقل تخصصی به منظور ترجمه و تصحيح انتشارات هيأت علمی از نظر ادبی  -

 و نگارشی بخصوص پيش از ارسال به نشریات بين المللی معتبر

 اتصال پيوسته به پایگاه های معتبر منابع و نشریات بخصوص نشریات خارجی -

 نامه ارشد و دکتری الزام نشر مقاله مستخرج از پایان -

 تقویت اعضاء هيئت علمی در جهت افزایش فن مقاله نویسی -

 تسهيل و افزایش امکانات مورد نياز اعضاء هيئت علمی برای انجام پژوهش های بنيادی و کاربردی -

 ترک تشریفات و حذف مراحل اداری برای تخصيص آنی گرنت پژوهشی

 تکميل آزمایشگاههای عددی و تجربی -

 آمدتر برای مقاطع تحصيالت تکميلیه ریزی آموزشی کارتنظيم برنام -

تغيير روال نمره دهی به مقاالت مستخرج از تز دانشجویان و افزایش زمان اضافه کردن نمره مقاله  -

به نمره تز )در صورت درخواست دانشجو، تا حداقل شش ماه پس از دفاع نمره مقاله قابل محاسبه 

 در نمره نهایی باشد(

 تخصصی در دانشگاهایجاد مجالت  -

 , ....sciencedirect, IEEE, scopusخرید و دسترسی به پایگاههای علمی معتبر از قبيل  -
 

 

 معتبر يکنفرانسها در مقاالت چاپ در گروه يعلم أتیه سرانه شیافزا: هشتم راهبردي هدف



 
سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  سرانه مقاله  

94-93 
9/0 برنامه دانشگاه  

 
9/3 وضع موجود  

99-94 
 3 برنامه دانشگاه

 
9/3 ينيش بيپ  

90-99 
 4 برنامه دانشگاه

 
9/4 ينيش بيپ  

97-90 
 9 برنامه دانشگاه

 
 9 ينيش بيپ

98-97 
 0 برنامه دانشگاه

 
 0 ينيش بيپ

 

 راهکارها:

 نيازمندیهای راهبرد هفتم -

برای   grantها از طریق افزایشدر کنفرانسهای شرکت ایجاد ساختار مناسب برای کمك هزینه -

 های بين المللی.حضور در کنفرانس

 های ملی و بين المللی داخلیاساتيد برای ثبت نام در کنفرانس grant افزایش  -

 زمایشگاهیآافزایش امکانات سخت افزاری و  -

 کنفرانس در نام ثبت جهت گرنت از برداشت سقف باالبردن -

 یماندگار جهت یرفاه امکانات سطح باالبردن و استعداد با یدانشجو جذب جهت غاتيتبل  -

 دانشگاه در مستعد نایدانشجو

رت ارزی کرد بصوهای خارجی مستلزم داشتن تسهيالتی برای هزینهبطور کلی شرکت در کنفرانس -

و در  شوداست. اعم از ثبت نام، رزرو هتل، پرواز و ... که عمدتا از طریق کارت اعتباری انجام می

بدون  ،شان تدارک دیدخود صورتی که بتوان چنين تمهيدی برای اساتيد متناسب با سهم گرنت

 د، راهگشا است.شوبر های متعدد و زمانبروکراسیآنکه درگير 

 تخصيص هزینه سفر و ثبت نام و اقامت پيش از سفر و به مجرد قطعی شدن پذیرش مقاالت -

 ودتياز مقاالت کنفرانسی باالتر رسقف ام -

 امتياز خالصه مقاله حذف شود و امتياز به مقاالت داده شود -



 عضو هيئت علمی در آندر صورت شرکت امتياز اضافه کنفرانسهای خارج کشور تخصيص  -

 از کشور نيازمند حمایت مالی است ارائه مقاله در کنفرانسهای معتبر خارج -

 علمی هيات اعضای شرکت امکان جهت آن افزایش و گرنت محل از ها هزینه ارائه روند در تسریع -

 خارجی کنفرانسهای در

 الزام نشر مقاله مستخرج از پروژه های درسی ارشد و دکتری -

 تخصيص بودجه مشخص به اعضاء هيئت علمی جهت شرکت در کنفرانس ها -

 تامين تسهيالت بدون بهره به اعضاء هيئت علمی جهت شرکت در کنفرانس -

 اعضاء هيئت علمیافزایش سطح کيفی زبان انگليسی  -

 حمایت موثر مالی و اداری )افزایش امتيازات پژوهشی و اجرایی( -

 افزایش مبلغ حمایتی برای شرکت در کنفرانس ها -

 افزایش سقف امتياز مقاالت کنفرانسی حداقل برای محاسبه ترفيع های ساالنه و امتياز ذخيره -

 رداخت هزینه های شرکت در کنفرانسحمایت و تسهيل در پ -

 یقی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری جهت شرکت در کنفرانس و ارائه مقالهوتش حمایت -

انشگاه ریق دباتوجه به اینکه بخشی از هزینه های کنفرانس خارجی از گرنت اساتيد و بخشی از ط -

 .دشوبا حمایت مالی بيشتر امکان شرکت در کنفرانس های معتبر فراهم می، دشو تامين می

ر هزینه سف ،رانس های خارجی امتيازدهی کرده و در مواردی که در عين معتبر بودنميتوان به کنف -

 باالیی دارند کمك بيشتری را درنظر گرفت.
 

 

 افزایش مشارکت گروه در برگزاري کنفرانسهاي ملي: نهم يراهبرد هدف
سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  تعداد 

94-93 

 02 برنامه دانشگاه

)سهم  وضع موجود 

 گروه مهندسي صنایع(
4 

99-94 

 00 برنامه دانشگاه

)سهم گروه  ينيش بيپ 

 مهندسي صنایع(
4 

  22 برنامه دانشگاه 90-99



)سهم گروه  ينيش بيپ

 مهندسي صنایع(
0 

97-90 

 20 برنامه دانشگاه

)سهم گروه  ينيش بيپ 

 مهندسي صنایع(
0 

98-97 

 34 برنامه دانشگاه

)سهم گروه  ينيش بيپ 

 مهندسي صنایع(
0 

 

 راهکارها:

ها به لحاظ فيزیکی و سيستمی، یعنی امکانات سخت افزاری ایجاد ساز و کار مناسب برای کنفرانس -

تواند از طریق ایجاد یك ساختار مناسب برای و نرم افزاری برگزاری کنفرانس که در این مهم می

دانشگاه )به صورت مستقل از فعاليتهای فعلی ها در معاونت پژوهشی ها و همایشکنفرانس

 کارشناسان آنجا( بدست آید.

 دانشگاهتوسط تامين منابع مالی از طریق  مناسب بودجه تخصيص -

 ،در داوری و برگزاری در نظر گرفتن امتياز اجرایی متناسب با سهم مشارکت اعضای هيات علمی -

 تواند ترغيب کننده باشدمی

 منطقه ای با هدف ایجاد ارتباط با سازمانهای استان البرزبرگزاری کنفرانسهای  -

 ...و کنفرانس اتاق مانند آبرومند و الزم یها رساختیز جادیا جهت تالش -

 یلالمل نيب  یها کنفرانس ییشناسا و کشور یعلم یها انجمن در یعلم اتيه یاعضا فعال حضور -

 کشور

تا برگزاری کنفرانس جهت داوری و تامين بهتر برنامه ریزی دقيق حداقل دوساالنه از زمان فراخوان  -

 و خودجوش هزینه های برگزاری

 برقراری ارتباط با دبيرخانه های دائمی کنفرانس های ملی و مهم و اخذ نوبت برگزاری سنوات آتی -

 شفاف شدن امتيازات اجرایی مربوط به این اقدام برای ترفيع و ارتقای اعضای هيئت علمی -

 ساالنه از زمان فراخوان تا برگزاری کنفرانس و تامين هزینه های برگزاریریزی دقيق دوبرنامه -

 امتياز بيشتر به هيات علمی جهت داوری مقاالت کنفرانسی -

 امتياز به دانشجویان جهت ارائه مقاالت در کنفرانسهای توسط دانشگاه -

 هاریزی و جذب مشارکت دیگر گروهبرنامه -



 کنند.برای برگزاری کنفرانس همکاری می الزحمه برای دانشجویانی کهتعيين حق -

 ایجاد و تسهيل اتوماسيون برای دریافت و داوری سریع مقاالت -

تصویب نرخ مناسب برای هزینه ثبت نام شرکت کنندگان در کنفرانس برای پوشش هزینه ها و  -

 جذب شرکت کننده کافی.

 بر اساس تجارب گذشته ها و کنفرانسهای ملیشدن در کنگره اکاندید -

 تعيين کارگروه مشخص -

 در ازای آن ارایۀ امتياز اجرایی پيگيری مجدانه اعضای گروه برای برگزاری سمينار و -

 حمایت موثر مالی و اداری )افزایش امتيازات پژوهشی و اجرایی( -

 حمایت بيشتر سيستم اداری و مالی دانشگاه در تسهيل برگزاری کنفرانس ها -

 تالش برای عضویت همکاران گروه در کميته ها و هيات مدیره کنفرانسهای معتبر دوره ای  -

 ایجاد دفتر مستقل در دانشکده جهت برگزاری کنفرانسها -

 رایزنی با ارگانها و موسسات جهت جلب حمایت -

 وهشی برای دست اندرکاران کنفرانسدر نظر گرفتن امتياز پژ -
 

 

 

 يالمللنیب يکنفرانسها يبرگزار در گروه مشارکت شیافزا: دهم راهبردي هدف
سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  تعداد 

94-93 
 2 برنامه دانشگاه

 
 4 وضع موجود

99-94 
 3 برنامه دانشگاه

 
 0 ينيش بيپ

90-99 
 3 برنامه دانشگاه

 
 4 ينيش بيپ

97-90 
 4 برنامه دانشگاه

 
 4 ينيش بيپ

98-97 
 9 دانشگاه برنامه

 
 0 ينيش بيپ

 



  برگزار مي شود. 94کنفرانس بين المللي مهندسي صنایع در بهمن ماه سال 

 

 راهکارها:

 های راهبرد نهمنيازمندی -

 تامين منابع مالی  -

ر نهایی که دآتشویق اعضای هيئت علمی برای شرکت در کنفرانس های بين المللی )خصوصا  -

از این طریق بتوان با برقراری ارتباط با دبيرخانه های دائمی آن  برگزار می شوند( تا خارج از کشور

 .کنفرانسها بتوان برای سنوات بعدی داوطلب شد

 شفاف شدن امتيازات اجرایی مربوط به این اقدام برای ترفيع و ارتقای اعضای هيئت علمی -

 نسزاری کنفراو همکاری همه جانبه دانشگاه در برگ، حمایت مالی دانشگاه تخصيص بودجه مناسب -

 کنفرانس برگزاری در دانشگاه جانبه همه همکاری و مناسب بودجه تخصيص -

 تعيين کارگروه مشخص -

ان منابع به ازای هر ميز ،افزایش امتياز اجرایی و در صورتيکه منابع مالی نيز برای دانشگاه تامين شد -

 .مالی آورده شده به دانشگاه امتياز بيشتری ارایه شود

 مالی و اداری )افزایش امتيازات پژوهشی و اجرایی(حمایت موثر  -

 حمایت بيشتر سيستم اداری و مالی و روابط بين الملل دانشگاه در تسهيل برگزاری کنفرانس ها  -

 برگزاری کالس های مکالمه زبان توسط دانشگاه برای اعضای هيئت علمی -

 رفتن امتياز اجرایی مناسبگتشویق اعضای هيات علمی با در نظر  -

 داوریهای کنفرانسهای بين المللی ارکت اعضای هيات علمی در کميته ها ومش -

ایجاد بستر مناسب از طرف روابط بين الملل در معرفی بيشتر دانشگاه )هرچند جز معدود  -

 ندارد(مناسبی اه بخش انگليسی گایی هستيم که وب سایت دانشهدانشگاه
 

 علمی پژوهشی یکارگاهها یبرگزار در گروه مشارکت شیافزاهدف راهبردي یازدهم: 

 

سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  تعداد  

94-93 
 39 برنامه دانشگاه

 
 0 وضع موجود

  94 برنامه دانشگاه 99-94



 2 ينيش بيپ

90-99 
 74 برنامه دانشگاه

 
 2 ينيش بيپ

97-90 
 89 برنامه دانشگاه

 
 3 ينيش بيپ

98-97 
 044 برنامه دانشگاه

 
 3 ينيش بيپ

 

 راهکارها:

 تامين منابع مالی  -

 .تواند ترغيب کننده باشدمی اجرایی متناسب با سهم مشارکت اعضای هيات علمی امتياز علمی/ -

مشخص کردن و اعطای امتياز اجرایی همکاران در وبگاه معاونت آموزشی جهت مشارکت در  -

همکاری انجمن علمی و معاونت پژوهشی در برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه تخصصی / 

 برگزاری

 شفاف شدن امتيازات اجرایی مربوط به این اقدام برای ترفيع و ارتقای اعضای هيئت علمی -

 تشویق برگزار کننده کارگاه و درنظر گرفتن امتياز پژوهشی باال -

 وره هامذاکره مستمر با سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی جهت درخواست و برپایی د -

 وت برگزاری یك کارگاه آموزشی را بر عهده بگيرد و در تقویم آموزشی گنجانده ليوئهر استاد مس -

 حضور دانشجویان نيز الزامی شود.

 تعيين کارگروه مشخص -

شناساندن زمينه های تخصصی اعضا از طریق چاپ بروشور و تکميل رزومه در سایت دانشگاه می  -

 از دانشگاههای دیگر درخواست شود.تواند موجب شود که برای ارایۀ کارگاهها 

 حمایت موثر مالی و اداری )افزایش امتيازات پژوهشی و اجرایی( -

سی ساختمان، استانداریها، ادارات کل راه و رایزنی با سازمانهایی همانند شهرداری، نظام مهند -

 شهرسازی 

 ره های تخصصی در سطوح علمی مختلفتعریف دو -

 همکاری گروهی همکاران در برگزاری دوره ها -

 اطالع رسانی دقيق کارگاه ها به منظور تشویق اساتيد به برگزاری کارگاه -

 



 
 

 تعداد اختراعات ثبت شده  شیافزادوازدهم:  يهدف راهبرد
سال هدف به 

 تحصيلي
 

 تعداد اختراع  

 
 اصلي راهکارهای 

94-93 
 0 برنامه دانشگاه

 
  وضع موجود

99-94 
 3 برنامه دانشگاه

 
  ينيش بيپ

90-99 
 0 برنامه دانشگاه

 
  ينيش بيپ

97-90 
 تعریف پایان نامه ها به صورت تيمي   04 برنامه دانشگاه

  ينيش بيپ 

98-97 
 09 دانشگاهبرنامه 

 
  ينيش بيپ

 
 

 :راهکارها

راهکارهای زیر بصورت عمومی مطرح شده و در رشته مهندسی صنایع این مقوله چندان اتفاق نميافتد 

 مگر در تعامل با سایر رشته های مهندسی

 حمایت مالی از ثبت اختراع و پتنت

 یعلم انجمن کمك به مخترع و خالق افراد ییشناسا یبرا یزیر برنامه   -

 ارشد دوره در مقاله چاپ یجا به خوب تيفيک با اختراع ثبت ینیگزیجا  -

 دشوها واستها و امکانات متناسب با درخاول باید زیرساخت -

 ثبت اختراعدن همکاران با فرآیند کرآشنا  -

اطالع رسانی مناسب و تامين سازوکار جهت حفظ و حمایت از حقوق مالکيت مادی و معنوی  -

 افزاری و نرم افزاریاختراع سخت 

 وبازدیدهای علمی از صنایع ، از طریق تشکيل کار گروه های تخصصی شناخت نيازهای صنایع -

 سمينارهای مشترک با صنایع



ارائه امتيازات تشویقی )معنوی و مادی( برای اعضای هيئت علمی در جهت تعریف عناوین هدفدار  -

 پایان نامه ها به سمت رفع نيازهای صنایع

 افزایش امکانات آزمایشگاهیو  زمایشگاه هاتوسعه آ -

 افزایش امکانات پژوهشی و تجهيز آزمایشگاهها -

 عمت ثبت اختراسامه ها به ن پایان نپيش برد -

 یکروزه آموزش ثبت اختراع  کارگاهی ارزرگب -

 تسهيل و افزایش امکانات مورد نياز اعضاء هيئت علمی برای انجام پژوهش های بنيادی و کاربردی -

 تشریفات و حذف مراحل اداری برای تخصيص آنی گرنت پژوهشیترک  -

 افزایش سطح آگاهی در تعریف اختراع جهت راهنمایی اعضاء -

 تخصيص کارگروه مشخص برای انجام و پيگيری مراحل اداری ثبت اختراع -

 دادن امتياز باالی پژوهشی برای ثبت اختراع -

 حمایت موثر مالی و اداری -

 حقيقاتیحمایت بيشتر از طرح های ت -

 برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص روند ثبت اختراع، تعریف اختراع -

 در نظر گرفتن امتياز پژوهشی مناسب جهت تشویق -

 ایجاد انگيزه تشویقی در دانشجویان بخصوص دانشجویان استعداد درخشان -

 محدود نکردن گرنت اساتيد جهت خرید تجهيزات مورد نياز -
 

 

 واحدها سیتاس و رشد و رشد شیپ يها دوره يبرگزار رشد، مرکز يانداز راه زدهم :یس يهدف راهبرد
 .مهندسی صنایع نیست گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 دانشگاه انیبن دانش يشرکتها شیافزا  :چهاردهم يراهبرد هدف
 .مهندسی صنایع نیست گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 يعلم اتیه اعضاء يمطالعات فرصت سرانه شیافزاپانزدهم:  يراهبرد هدف
سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  سرانه )درصد( 

94-93 
درصد 29/0 برنامه دانشگاه  

 
 4 وضع موجود



99-94 
درصد 2 برنامه دانشگاه  

 
نفر 0 ينيش بيپ  

90-99 
درصد 9/2 برنامه دانشگاه  

 
نفر 0 ينيش بيپ  

97-90 
درصد 4 برنامه دانشگاه  

 
نفر 0 ينيش بيپ  

98-97 
درصد 9 برنامه دانشگاه  

 
 ا نفر ينيش بيپ

 

 راهکارها:

 و حمایت افزایش منابع مالی -

همه  رسانی بين های مطالعاتی در دانشگاهها یا مراکز علمی قابل بروزایجاد بانك اطالعاتی فرصت -

 اعضای هيات علمی و تسهيل بروکراسی

 تخصيص هزینه اوليه تشویقی پيش از سفر -

بيش از هر چيز دیگری به شرایط مالی افراد باز می گردد و اگر امکان ارائه وام و تامين بودجه  -

 فراهم شود افراد بيشتری به این سفر اقدام خواهند نمود

 محدودیت اجباری برای ارتقا )مرحله استادی( -

 مطالعاتی افزایش سفرهای کنفرانس خارجی قبل از فرصت -

 راهکارهای تشویقی مانند پایه تشویقی در صورت ارائه دستاورد مناسب از دوره مذکور -

 تسهيل، شفاف سازی و اطالع رسانی مقررات فرصت مطالعاتی هيأت علمی -

 رفع موانع اداری )مشخصا اعضاء پيمانی مجاز به انجام فرصت های مطالعاتی نيستند( -

 کم بهره(رفع موانع مالی )تامين تسهيالت  -

تکميل منابع مالی مورد نياز در این مورد و ارایۀ آیين نامه برای شرکت اعضای گروه در دوره هایی  -

 مانند پسا دکتری و ...

 حمایت موثر مالی و اداری )افزایش امتيازات پژوهشی این زمينه( -

 

 

 

 دانشگاه نترنتیا باند يپهنا شیافزا: شانزدهم راهبردي هدف
 .مهندسی صنایع نیست گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه



 

 انیدانشجو استفاده يبرا ها انهیرا تعداد شیافزا: هفدهم راهبردي هدف
 .مهندسی صنایع نیست گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 ISC در شده هینما اتینشر تعداد شیافزا: هجدهم راهبردي هدف
سال هدف به 

 تحصيلي
 

 تعداد اختراع  

 
 اصلي راهکارهای 

94-93 
 02 برنامه دانشگاه

 
4- وضع موجود  

99-94 
 07 برنامه دانشگاه

 
 0 ينيش بيپ

90-99 
 09 برنامه دانشگاه

 
 4 ينيش بيپ

97-90 
 09 برنامه دانشگاه

 
 4 ينيش بيپ

98-97 
 24 برنامه دانشگاه

 
 4 ينيش بيپ

 

 ISI در شده هینما اتینشر تعداد شیافزا: نوزدهم راهبردي هدف
 در شرایط فعلی این هدف قابل دستیابی نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 يقطع موافقت با ها پژوهشکده شیافزا: ستمیب هدف
 .نیست مهندسی صنایع گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 يعلم يهاقطب شیافزا: کمی و ستیب راهبردي هدف
 .نیست گروه مهندسی صنایع اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 (دانشجو هر ازاء به تعداد) کتابخانه کتاب تعداد شیافزا: دوم و ستیب راهبردي هدف
 .نیست گروه مهندسی صنایع اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 يتالیجید منابع شیافزا: سوم و ستیب راهبردي هدف
 .نیست گروه مهندسی صنایع اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 دانشجو 0111 ازاء به يعلم منابع دیخر سرانه: چهارم و ستیب راهبردي هدف
 .نیست گروه مهندسی صنایع اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 يعلم ياههاگیپا به يدسترس: پنجم و ستیب راهبردي هدف
 .نیست گروه مهندسی صنایع اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 مسقف يفضا در میسیب نترنتیا پوشش شیافزا: ششم و ستیب راهبردي هدف
 .نیست گروه مهندسی صنایع اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 استفاده مورد باز يفضا در میسیب نترنتیا پوشش شیافزا: هفتم و ستیب راهبردي هدف
 .نیست گروه مهندسی صنایع اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 

 دانشگاه کیوبومتر رتبه صعود: هشتم و ستیب راهبردي هدف
 .نیست گروه مهندسی صنایع اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 
 

 

  



 بسمه تعالي

 :مکانیکبرنامه راهبردي گروه مهندسي 

 :پژوهشيبندهاي 

 يپژوهش يها نهیهز سرانه شیافزا :اول راهبردي هدف
 
 گروه مهندسی مکانیک است. ارات یطه اختیحخارج از  ن راهبرد دریا

 
 

 

 

  



  دانشگاهخارج هاي پژوهشي افزایش سهم گروه از طرحهدف راهبردي دوم: 

 

 
سال هدف به 

 تحصيلي
 

 طرح پژوهشي 

 )ميليون ریال(
 اصلي راهکارهای 

94-93 
 44 برنامه دانشگاه

 
 4 وضع موجود

99-94 
 04 برنامه دانشگاه

 
 44 ينيش بيپ

90-99 
 94 برنامه دانشگاه

 
 04 ينيش بيپ

97-90 
 024 برنامه دانشگاه

 
 94 ينيش بيپ

98-97 
 094 برنامه دانشگاه

 
 94 ينيش بيپ

 

 راهبردهاي عمومي:

 

 افزاری دانشکدهافزایش امکانات سخت  -

 ي.صنعت پروژه جذب در یيتوانا با يعلم اتيه جذب -

 يقاتيتحق یهها شگایآزما زيتجه  -

 دانشگاه در يرفاه و يشگاهیآزما زاتيتجه دیخر جهت استاد به ها پروژه از حاصل درآمد از يبخش دادن اختصاص -

 دانشگاه صنعت با ارتباط  بخش شدن فعال -

 دانشگاهویه بروکراسی اداری ر حاصال -

رسانی و استفاده از پتانسيل اساتيد در برقراری ازتباط با تشکيل یك ستاد یا کار گروه هماهنگی و اطالع -

 نهادهای مربوطه

 شهرداری، استانداری و سایر ادارات باید. طور جدی با مسئولين استان البرز در تماس باشيمالزم است به -

 .مورد تعامل واقعی قرار گيرند

 دانش بنيان در دانشگاه خوارزمی با عضویت همکاران دانشکده فنی و تامين امکانات مرتبطایجاد شرکت  -

 برگزاری همایشهای مشترک با صنعت -



 داشتن ميزگردهایی با شرکتهای صنعتی -

ش ظرفيتهای صنعت در بختهيه برنامه جامع که در بند فوق مورد اشاره قرار گرفت، با این توضيح که  -

عت داخلی در موارد معدودی حاضر است بجای واردات دانش و فن خصوصی محدود است و صن

آوری، به تحقيق بپردازد و کالً بستر همواری برای تعامل دانشگاه با صنعت در بخش خصوصی وجود 

تر است و اولویت همکاری و تمرکز ندارد. در بخش دولتی اما زمينه و امکان همکاری با دانشگاه فراهم

در نظر باشد و گسترش یابد )تا زمانيکه دولت با اتکای درآمد نفتی کشور را بر این بخش بهتر است 

اداره کند این مساله تداوم خواهد داشت و بهتر است برنامه ریزی در جهت توسعه ارتباطات با وزارتخانه 

 اصالح ساختار. ها و بخش های دولتی انجام شود تا بخش خصوصی که توان رقابت با دولت را ندارد(

ری در دانشگاه نيز بسيار ضروری است زیرا مسائل حقوقی و قراردادی سيستم دانشگاه از طرف بخش ادا

 .های خصوصی قابل هضم نيست و مانع بزرگی بشمار ميرود

 دانشگاه تصویب و ارائه شده باشند.سيستم پژوهشی که از طریق  طرحهای به امتياز ارائه عدم -

پيگيری فعال امور اداری مربوطه به فعاليت های پژوهشی هيأت ایجاد مرکز مجزا و مستقل به منظور  -

 علمی با مراکز خارج از دانشگاه

و فعال کردن یك شرکت مهندسی دانش  برگزاری سخترانی در مراکز دولتی و تهيه بورشور از توان گروه -

 بنيان و مشاور

آن  صنعتی و گزارشدر گروه فرد یا گروهی حقوقی جهت بررسی فرصت های تحقيقاتی و بهتر است  -

 به گروه و پس از آن انجام هماهنگی های الزم ایجاد گردد.

پيشينه گروه نشان دهندۀ توان زیاد گروه برای ارایۀ مقاالت می باشد. در صورتيکه تعداد دانشجویان کمتر  -

 شود امکان انجام طرحهای پژوهشی خارج از دانشگاه وجود دارد.

 نعتافزایش ارتباط ساختاری موثر با ص -

 امتياز ویژه برای طرح های برون دانشگاهی -

 افزایش تاثير طرح ها در فرایند تبدیل وضعيت و ارتقا -

 تقویت ارتباطات صنعتی با احاله ماموریت های مشخص به همه افراد -

هماهنگی و پيگيری تفاهم نامه های همکاری با مراکز صنعتی و سازمانها و موسسات به منظور جلب  -

 همکاریهای پژوهشی

 تشکيل کارگروه ارتباط با صنعت با همکاری اساتيد و دانشجویان -
 

 



  



 افزایش سهم گروه از طرحهاي پژوهشي داخل دانشگاه :سوم راهبردي هدف

 
سال هدف به 

 تحصيلي
 

 طرح پژوهشي 

 )ميليون ریال(
 اصلي راهکارهای 

94-93 
 4 برنامه دانشگاه

 
 04 وضع موجود

99-94 
9/0 برنامه دانشگاه  

 
 04 ينيش بيپ

90-99 
 9 برنامه دانشگاه

 
 04 ينيش بيپ

97-90 
 02 برنامه دانشگاه

 
 02 ينيش بيپ

98-97 
 09 برنامه دانشگاه

 
 09 ينيش بيپ

 

 راهبردهاي عمومي:

 پژوهشی درون دانشگاهی داشته باشد. حیك طرحداقل سال  5هر عضو هيئت علمی موظف باشد در هر  -

 قفس و یپرداخت سقف بردن باال با یپژوهش طرح ارائه به گرنت یدارا یعلم اتيه یاعضا قیتشو -

 طرح ازيامت

  استخدام، بدو گرنت به راجع الورود دیجد یعلم اتيه یاعضا به یرسان اطالع -

 های پژوهشی داخل به منظور ترغيب بيشتر هيات علمیافزایش سقف مالی طرح -

را مورد بحث قرار دهد و صرفا ارائه مقاله مورد نظر در صورتی که طرح پژوهشی یك مشکل واقعی  -

نباشد، استقبال بيشتری از این طرحها خواهد شد. در واقع برای تسویه حساب طرح یك جلسه دفاع به 

 جای ارائه مقاله منظور گردد.

 ان توسط امور مالی معاونت پژوهشیپاسخ به تقاضاهای استفاده از گرنت همکار تشویق و تسهيل در -

 ارسال گواهی حسن انجام کار برای طرح های خاتمه یافته -

ترسيم دور نمایی از شرایط مطلوب و تعيين اهداف قابل دستيابی برای گروه یا تهيه برنامه جامع شامل  -

فراهم نمودن بستر هموار بروکراسی اداری برای ، برای هر یك از اعضای هيئت علمی توسط خود

دسترسی به اهداف از طریق تعامل با مسولين دانشگاه و درخواست اصالح امور اداری بر اساس تجربيات 



افرادی که فراتر از برنامه فعاليت های خود را توسعه می دهند  همچنينناموفق و مشکالت شناخته شده. 

نوان نمونه در بهره برداری از امکانات گروه و دانشکده مانند تخصيص دارای اولویت های ویژه شوند بع

ند افرادی که کمتر از برنامه فعاليت کن اعتبارات مربوط به خرید تجهيزات آزمایشگاهی و کتاب و رایانه و

برای اخذ پایه و تمدید قرارداد تذکر دریافت کنند و در صورت تداوم عدم تحرک و عدم فعاليت، با قطع 

 .کاری مواجه شوندهم

 تشویق و تسهيل درپاسخ به تقاضاهای استفاده از گرنت همکاران توسط امور مالی معاونت پژوهشی -

 ارسال گواهی حسن انجام کار برای طرح های خاتمه یافته -

شناخت دانشگاه و بررسی دقيق مشکالت موجود ميتواند به ارائه طرحهایی برای ارتقا وضع موجود منجر  -

 .شود

 پژوهشی طرحهای تعریف در جدیدالورود علمی هيات اعضای بيشتر مشارکت -

 توسعه آزمایشگاه -

 انجام طرح های پژوهشی دو یا چند استادی -

 و ارایه مقاالت در آن جلسه مکانيكبرگزاری جلسات پژوهشی داخلی گروه  -

ميزان معيار مشخصی برای ارایۀ طرحهای پژوهشی در دانشگاه وجود داشته باشد معيارهایی مانند  -

امکانات، رتبۀ دانشجویان ورودی در رشتۀ مورد نظر، ميزان درآمد مالی آورده شده به دانشگاه توسط 

 جزو بهترینهاست. مکانيك... که در تمام این موارد گروه  گروه و

 کاهش موانع اداری به لحاظ اجرایی و مالی -

 افزایش مبلغ طرح های پژوهشی داخلی -

 هاافزایش امتياز مربوط به طرح  -

 امکان اشتراک طرح با پایان نامه دانشجویان -

  تخصيص مکان و تجهيزات در گروه -
 

 

 

  



 اختراع يسازي تجار در گروه مشارکت شیافزا :چهارم راهبردي هدف

 
قابل دسترسی نیست و در قدم اول می بایست به سمت ثبت اختراع حرکت نمود و به وضعیت فعلی اختراعات با توجه  تجاری سازی

 در ادامه به تجاری سازی آن پرداخت.  برای این مورد راهکارهای زیر پیشنهاد می شود. 
 

 راهکارها:

 حمایت مالی از نجاری سازی و پتنت -

  اختراع شاخص داشتن با يعلم اتيه یاعضا جذب -

  يعلم انجمن کمک به مخترع و خالق افراد یيشناسا یبرا یزیر برنامه  -

 ارشد دوره در مقاله چاپ یجا به خوب تيفيک با اختراع ثبت ينیگزیجا -
 ها گرددها و امکانات متناسب با درخواستاول باید زیرساخت -

بازاریابی بهتر موضوعات تحقيق و توسعه با تشویق صنعتگران به انعکاس مشکالت خود به معاونت  -

پژوهشی / امتياز دادن به همه همکاران جهت مشارکت در تبدیل مسائل صنعتی فرا رشته ای به پروژه 

 های علمی درون رشته ای و تعيين ساختار جمع بندی نتایج تحقيقاتی

و بازدیدهای علمی از صنایع ، شناخت نيازهای صنایع: از طریق تشکيل کار گروه های تخصصی -

 سمينارهای مشترک با صنایع

بازاریابی بهتر موضوعات تحقيق و توسعه با تشویق صنعتگران به انعکاس مشکالت خود به معاونت  -

 پژوهشی

امتياز دادن به همه همکاران جهت مشارکت در تبدیل  ،اختصاص امتياز تشویقی در فرایند تبدیل و ارتقا -

 حقيقاتیجمع بندی نتایج تمسائل صنعتی فرا رشته ای به پروژه های علمی درون رشته ای و تعيين ساختار 

 )اختراع و ابداع سخت افزاری و نرم افزاری(

 و فعال سازی آن  تخصيص کارگروه مشخص ارتباط با صنعت -

 انجام تبليغات کارامد و گسترده  -

 حمایت موثر مالی و اداری )افزایش امتيازات اجرایی( -

 ارتباط بيشتر با صنایع و بازار مصرف محصوالت فنی -

 

  



 دانشگاه توسط کتاب چاپ در گروه يعلم أتیه سرانه شیافزاپنجم:  راهبردي هدف

سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  سرانه )درصد( 

94-93 
درصد 4 برنامه دانشگاه  

 
 صفر درصد وضع موجود

99-94 
درصد 9 برنامه دانشگاه  

 
 صفردرصد ينيش بيپ

90-99 
درصد 3/0 برنامه دانشگاه  

 
درصد صفر ينيش بيپ  

97-90 
درصد 3/8 برنامه دانشگاه  

 
درصد0 ينيش بيپ  

98-97 
درصد 04 برنامه دانشگاه  

 
درصد 0 ينيش بيپ  

 

 راهکارها:

 حمایت از چاپ کتاب و افزایش امتياز در ارتقا -

سازی نهایی برای چاپ در سطح دانشگاه بسيار کند است. واگذاری در حال حاضر فرآیند بررسی و آماده -

 تواند راهگشا باشد.امور چاپ و ویراستاری به خارج از دانشگاه می

 کاهش زمان فرآیند ارزیابی کتاب -

 تسریع در چاپ با درنظر داشتن مالکيت معنوی و مادی مولف -

 در اختيارگذاردن گرافيست ماهر -

علت  دودر حال حاضر امتيازات پژوهشی مربوط به چاپ کتاب به  بازگرداندن انگيزه برای چاپ کتاب: -

برای اعضای هيئت علمی جذابيتی ندارد: نخست اینکه هيئت مميزه و کميته ترفيعات برای ارتقا و ترفيع 

با شاخص های صریحی موضوع را ارزیابی نمی کنند و ارزیابی کتب از نظر اعضای هيئت علمی نا اميد 

انشگاه نا مشخص کننده است. دوم اینکه سرنوشت داوری و چاپ کتاب از طرف معاونت پژوهشی د

است و در درجه اول به پيگيری کارشناسان پژوهشی دانشگاه باز می گردد که بنظر ميرسد در خيلی از 

موارد غير حرفه ای و کارمندوار به مسائل می پردازند و اگر خود هيئت علمی پيگير نکند ممکن است 

بستگی دارد که هميشه باعث نگرانی در درجه دوم به بودجه مربوط و امثالهم  .کارها بخوبی انجام نشود

ت ولين دانشگاه و هيئت مميزه برای دریافئرسد با تعامل با مسبنابراین بنظر می و بال تکليفی است.



شاخص های صریح )کامال شفاف( از یکسو و همچنين تسهيل و تسریع مراحل داوری کتب تهيه شده 

 .ای مورد نظر را رشد دادتوسط اعضای هيئت علمی از سوی دیگر می توان انگيزه ه

 تجارب در قالب کتاب درسی شده و که سالها تدریس  یهایجزوهارائه  -

 تسریع داوری کتاب توسط مسئوالن دانشگاه جهت تشویق چاپ کتاب در دانشگاه -

  استفاده از گرنت همکاران در چاپ کتاب -

 توسعه مرکز فروش کتاب دانشگاه -

 علمی هيات اعضای با بهتر تعامل و دانشگاه انتشارات کيفيت بهبود و افزایش -

افزایش امتياز تأليف کتاب و ایجاد مشوق های مالی موثرتر به منظور انگيزش هيأت علمی برای مشارکت  -

 در تأليف کتب بخصوص کتب آموزشی دانشگاهی

 ترغيب همکاران گروه در نوشتن کتاب حتی به صورت دو یا چند نفره -

 تبدیل جزوات به کتاب  -

به طور مثال دکتر قنبری تجربيات ، برگزاری جلسات هماندیشی در چگونگی نشر کتاب در دانشگاه -

 ارزنده ای در خصوص مراحل چاپ کتاب می توانند در اختيار گروه بگذارند.

 افزایش سقف امتياز دهی برای تاليف کتاب در ترفيع و ارتقاء -

جهت به روز رساندن آنها در زمينه کتب  مشارکت دهی اعضاء در نمایشگاه های بين المللی کتاب -

 تخصصی

 افزایش توجه و ارزش گذاری به لحاظ ارتقاء -

 تسهيل و عادالنه کردن روند داوری و چاپ کتاب در دانشگاه -

 تسهيل شرایط چاپ کتاب از طرف انتشارات دانشگاه -

 فعاليت انتشارات در توزیع و پخش و تبليغ برای فروش بيشتر کتب -

 یتسریع زمان داور -
 

 

  



  کتاب چاپ در گروه يعلم أتیه سرانه شیافزا: ششم راهبردي هدف

 
سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  سرانه )درصد( 

94-93 
درصد 04 برنامه دانشگاه  

 
 صفر درصد وضع موجود

99-94 
درصد 9/02 برنامه دانشگاه  

 
 صفر درصد ينيش بيپ

90-99 
درصد 2/04 برنامه دانشگاه  

 
 صفر درصد ينيش بيپ

97-90 
درصد 7/00 برنامه دانشگاه  

 
درصد0 ينيش بيپ  

98-97 
درصد 24 برنامه دانشگاه  

 
درصد0 ينيش بيپ  

 

 راهکارها:

 حمایت از چاپ کتاب و افزایش امتياز در ارتقا -

به علت سقف نسبتا کم امتياز چاپ کتاب نسبت به زمان صرف شده برای آن در قياس با افزایش امتياز،  -

 .نمایدتدوین  ISIدو مقاله بجای چاپ کتاب دهد که سایر امور پژوهشی هيات علمی ترجيح می

 ریزی آموزشی بهتر برای اجتناب از واحدهای درسی اضافه بر موظفبرنامه -

 کنترل کردن نسبت دانشجویان ورودی به استادتامين اساتيد پردیس از مدعوین و  -

در حال حاضر امتيازات پژوهشی مربوط به چاپ کتاب برای اعضای  بازگرداندن انگيزه برای چاپ کتاب: -

هيئت مميزه و کميته ترفيعات برای ارتقا و ترین علت آن است که . عمدههيئت علمی جذابيتی ندارد

یابی نمی کنند و ارزیابی کتب از نظر اعضای هيئت علمی ترفيع با شاخص های صریحی موضوع را ارز

 نااميد کننده است.تا حدی 

چاپ کتاب در بخش خصوصی معموال با تامين بودجه از طرف مولف امکان پذیر است و اگر برای این  -

 .امر اجازه داده شود که از محل گرنت بودجه تامين شود بسيار موثر خواهد بود

کتاب و ایجاد مشوق های مالی موثرتر به منظور انگيزش هيأت علمی برای مشارکت افزایش امتياز تأليف  -

 در تأليف کتب بخصوص کتب آموزشی دانشگاهی

 جهت دانلود مقاالت مرتبط. Science directهای مقاالت علمی مانند ایجاد دسترسی به پایگاه -



 .حمایت مالی از اساتيد جهت تشویق آنها برای نوشتن کتاب -

 مودن تسهيالت تایپ و پرینت برای اساتيدی که در حال تاليف کتاب می باشند.فراهم ن -

ایجاد تسهيالت کافی برای نوبت چاپ و توریع کتب تاليفی به بازار به منظور حداکثر نمودن نسبت منافع  -

 به هزینه های تاليف کتاب.

 اری جلسات کارگروه کتابزبرگ -

 اساتيد دانشگاه و ناشرین موفقوساطت دانشگاه در جهت تسهيل روابط بين  -

 داوری و امتيازدهی منصفانه به کتاب های چاپ شده توسط ناشران غيردانشگاهی -

 در نظر گرفتن امتياز پژوهشی مناسب برای کتابهایی که خارج از انتشارات دانشگاه به چاپ ميرسد. -

 باال بردن امتياز پژوهشی کتب چاپ ناشر غير دانشگاه -

  



 معتبر اتینشر در مقاالت چاپ در گروه يعلم أتیه سرانه شیافزا: هفتم راهبردي هدف

 

سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  سرانه مقاله  

94-93 
 2 برنامه دانشگاه

 
9/0 وضع موجود  

99-94 
 3 برنامه دانشگاه

، 
 2 ينيش بيپ

90-99 
9/3 برنامه دانشگاه  

 
 3 ينيش بيپ

97-90 
 4 برنامه دانشگاه

 
5/3 ينيش بيپ  

98-97 
 9 برنامه دانشگاه

 
 4 ينيش بيپ

 

 راهکارها:

 افزایش امکانات سخت افزاری و ازمایشگاهی

 مناسب یعلم رزومه با یعلم اتيه عضو جذب -

 دياسات حضور شیافزا و دردانشگاه مستعد یندانشجو حفظ جهت یرفاه امکانات سطح باالبردن -

های مجالت معتبر خارج و استفاده از مقاالت مشابه که تنظيم سایتدر حال حاضر دسترسی اساتيد به  -

نماید، یکی از معضالت جدی است که متاسفانه دانشگاه خوارزمی بر خالف مقاالت کمك شایانی می

 بهره است.سایر دانشگاههای معتبر تهران از آن بی

ارسال شده جهت ارتقا/ ترفيع مشخص کردن امتيازی که به هر ژورنال داده خواهد شد )بویژه مقاالت  -

 ساله در وبگاه معاونت پژوهشی و عدم برخورد سليقه ای 5/پاداش مقاالت( در هر دوره 

 مقاله در سال هر یك از اعضای هيئت علمی با تشویق یا جریمه متناسب مواجه شوند 3با داشتن هدف  -

 فيت جهت چاپ مقاالت وراه اندازی مجالت تخصصی توسط گروه برای توسعه بستر مناسب و با کي -

 کاهش زمان انتظار چاپ



درصدی از گرنت اساتيد به خود استاد بدون ارائه فاکتور یا ... تعلق گيرد. این کار در دانشگاههای دیگر  -

 مقاله باشد. پاجرا ميشود و می تواند تشویقی برای چا

 گرفتمی تعلق پژوهشی مقاالت به که دانشگاه تشویقی های پایه مجدد اندازی راه -

 ایجاد حداقل تسهيالت و امکانات برای هيأت علمی همچون اتاق، کامپيوتر، پرینتر، تلفن -

توسعه کمی و کيفی آزمایشگاه ها و تجهيزات مربوطه بصورت هدفمند و متناسب با نيازهای آموزشی و  -

 پژوهشی

ی و نظر ادب ایجاد مرکز مجزا و مستقل تخصصی به منظور ترجمه و تصحيح انتشارات هيأت علمی از -

 نگارشی بخصوص پيش از ارسال به نشریات بين المللی معتبر

 اتصال پيوسته به پایگاه های معتبر منابع و نشریات بخصوص نشریات خارجی -

 الزام نشر مقاله مستخرج از پایاننامه ارشد و دکتری -

 تقویت اعضاء هيئت علمی در جهت افزایش فن مقاله نویسی -

 مورد نياز اعضاء هيئت علمی برای انجام پژوهش های بنيادی و کاربردیتسهيل و افزایش امکانات  -

 ترک تشریفات و حذف مراحل اداری برای تخصيص آنی گرنت پژوهشی

 تکميل آزمایشگاههای عددی و تجربی -

 تنظيم برنامه ریزی آموزشی کارآمدتر برای مقاطع تحصيالت تکميلی  -

دانشجویان و افزایش زمان اضافه کردن نمره مقاله به نمره  تغيير روال نمره دهی به مقاالت مستخرج از تز -

تز )در صورت درخواست دانشجو، تا حداقل شش ماه پس از دفاع نمره مقاله قابل محاسبه در نمره نهایی 

 باشد(

 ایجاد مجالت تخصصی در دانشگاه -

 .... ,sciencedirect, IEEE, scopusخرید و دسترسی به پایگاههای علمی معتبر از قبيل  -
 

  



 معتبر يکنفرانسها در مقاالت چاپ در گروه يعلم أتیه سرانه شیافزا: هشتم راهبردي هدف

 

سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  سرانه مقاله  

94-93 
9/0 برنامه دانشگاه  

 
 2 وضع موجود

99-94 
 3 برنامه دانشگاه

 
 3 ينيش بيپ

90-99 
 4 برنامه دانشگاه

 
 3 ينيش بيپ

97-90 
 9 برنامه دانشگاه

 
 4 ينيش بيپ

98-97 
 0 برنامه دانشگاه

 
 9 ينيش بيپ

 

 راهکارها:

 افزایش امکانات سخت افزاری و ازمایشگاهی -

  مناسب، یعلم رزومه با یعلم اتيه عضو جذب -

   کنفرانس در نام ثبت جهت گرنت از برداشت سقف باالبردن  -

 اتیدانشجو یماندگار جهت یرفاه امکانات سطح باالبردن ، استعداد با یدانشجو جذب جهت غاتيتبل  -

 دياسات حضور شیافزا دردانشگاه، مستعد

ی است. کرد بصورت ارزهای خارجی مستلزم داشتن تسهيالتی برای هزینهبطور کلی شرکت در کنفرانس -

شود و در صورتی که م میاعم از ثبت نام، رزرو هتل، پرواز و ... که عمدتا از طریق کارت اعتباری انجا

های بتوان چنين تمهيدی برای اساتيد متناسب با سهم گرانتشان تدارک دید بدون آنکه درگير بروکراسی

 بر گردد، راهگشا است.متعدد و زمان

 تخصيص هزینه سفر و ثبت نام و اقامت پيش از سفر و به مجرد قطعی شدن پذیرش مقاالت -

 سقف امتياز مقاالت کنفرانسی باالتر رود  -

 امتياز خالصه مقاله حذف شود و امتياز به مقاالت داده شود -

 عضو هيئت علمی در آن در صورت شرکت امتياز اضافه کنفرانسهای خارج کشور تخصيص  -



 ارائه مقاله در کنفرانسهای معتبر خارج از کشور نيازمند حمایت مالی است. -

 در علمی هيات اعضای شرکت امکان جهت آن افزایش و گرنت محل از ها هزینه ارائه روند در تسریع -

 خارجی کنفرانسهای

 الزام نشر مقاله مستخرج از پروژه های درسی ارشد و دکتری -

 تخصيص بودجه مشخص به اعضاء هيئت علمی جهت شرکت در کنفرانس ها -

 کنفرانستامين تسهيالت بدون بهره به اعضاء هيئت علمی جهت شرکت در  -

 افزایش سطح کيفی زبان انگليسی اعضاء هيئت علمی -

 حمایت موثر مالی و اداری )افزایش امتيازات پژوهشی و اجرایی( -

 افزایش مبلغ حمایتی برای شرکت در کنفرانس ها -

 افزایش سقف امتياز مقاالت کنفرانسی حداقل برای محاسبه ترفيع های ساالنه و امتياز ذخيره -

 رداخت هزینه های شرکت در کنفرانس حمایت و تسهيل در پ -

 یقی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری جهت شرکت در کنفرانس و ارائه مقالهوحمایت تش -

باتوجه به اینکه بخشی از هزینه های کنفرانس خارجی از گرنت اساتيد و بخشی از طریق دانشگاه تامين  -

 گردد.های معتبر فراهم می با حمایت مالی بيشتر امکان شرکت در کنفرانس، ميگردد

ميتوان به کنفرانس های خارجی امتيازدهی کرده و در مواردی که در عين معتبر بودن هزینه سفر باالیی  -

 دارند کمك بيشتری را درنظر گرفت.
 

  



 افزایش مشارکت گروه در برگزاري کنفرانسهاي ملي: نهم يراهبرد هدف

سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  تعداد 

94-93 
 02 برنامه دانشگاه

 
 4 وضع موجود

99-94 
 00 برنامه دانشگاه

 
 4 ينيش بيپ

90-99 
 22 برنامه دانشگاه

 
 4 ينيش بيپ

97-90 
 20 برنامه دانشگاه

 
 0 ينيش بيپ

98-97 
 34 برنامه دانشگاه

 
 0 ينيش بيپ

 

 راهکارها:

 دانشگاهتوسط تامين منابع مالی از طریق  مناسب بودجه تخصيص -

تواند ی، مدر داوری و برگزاری در نظر گرفتن امتياز اجرایی متناسب با سهم مشارکت اعضای هيات علمی -

 ترغيب کننده باشد

 برگزاری کنفرانسهای منطقه ای با هدف ایجاد ارتباط با سازمانهای استان البرز -

  ،...و کنفرانس اتاق مانند آبرومند و الزم یها رساختیز جادیا جهت تالش -

 یالملل نيب  یها کنفرانس ییشناسا و کشور یعلم یها انجمن در یعلم اتيه یاعضا فعال حضور -

 کشور

برنامه ریزی دقيق حداقل دوساالنه از زمان فراخوان تا برگزاری کنفرانس جهت داوری و تامين بهتر و  -

 خودجوش هزینه های برگزاری

 دبيرخانه های دائمی کنفرانس های ملی و مهم و اخذ نوبت برگزاری سنوات آتیبرقراری ارتباط با  -

 شفاف شدن امتيازات اجرایی مربوط به این اقدام برای ترفيع و ارتقای اعضای هيئت علمی -

 ریزی دقيق دوساالنه از زمان فراخوان تا برگزاری کنفرانس و تامين هزینه های برگزاریبرنامه -

 هيات علمی جهت داوری مقاالت کنفرانسیامتياز بيشتر به  -

 امتياز به دانشجویان جهت ارائه مقاالت در کنفرانسهای توسط دانشگاه -



 ها ریزی و جذب مشارکت دیگر گروهبرنامه -

 کنند.الزحمه برای دانشجویانی که برای برگزاری کنفرانس همکاری میتعيين حق -

 سریع مقاالتایجاد و تسهيل اتوماسيون برای دریافت و داوری  -

تصویب نرخ مناسب برای هزینه ثبت نام شرکت کنندگان در کنفرانس برای پوشش هزینه ها و جذب  -

 شرکت کننده کافی.

 بر اساس تجارب گذشته ها و کنفرانسهای ملیشدن در کنگره اکاندید -

 تعيين کارگروه مشخص -

 امتياز اجرایی  پيگيری مجدانه اعضای گروه برای برگزاری سمينار و در ازای آن ارایۀ -

 حمایت موثر مالی و اداری )افزایش امتيازات پژوهشی و اجرایی( -

 حمایت بيشتر سيستم اداری و مالی دانشگاه در تسهيل برگزاری کنفرانس ها -

 تالش برای عضویت همکاران گروه در کميته ها و هيات مدیره کنفرانسهای معتبر دوره ای  -

 زاری کنفرانسهاایجاد دفتر مستقل در دانشکده جهت برگ -

 رایزنی با ارگانها و موسسات جهت جلب حمایت -

 در نظر گرفتن امتياز پژوهشی برای دست اندرکاران کنفرانس بغير از دبير اجرایی و کميته علمی. -
 

 

  



 يالمللنیب يکنفرانسها يبرگزار در گروه مشارکت شیافزا: دهم راهبردي هدف

سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  تعداد 

94-93 
 2 برنامه دانشگاه

 
 4 وضع موجود

99-94 
 3 برنامه دانشگاه

 
 4 ينيش بيپ

90-99 
 3 برنامه دانشگاه

 
 4 ينيش بيپ

97-90 
 4 برنامه دانشگاه

 
 4 ينيش بيپ

98-97 
 9 برنامه دانشگاه

 
 0 ينيش بيپ

 

 راهکارها:

 تامين منابع مالی  -

 جهت مشارکت در برگزاری و داوری مقاالت کنفرانسی اعضای هيئت علمی امتياز اجرایی برایتخصيص  -

 ..و کنفرانس اتاق مانند آبرومند و الزم یها رساختیز جادیا جهت تالش -

 یالملل نيب  یها کنفرانس ییشناسا و کشور یعلم یها انجمن در یعلم اتيه یاعضا فعال حضور  -

 کشور

از  نهایی که در خارجآتشویق اعضای هيئت علمی برای شرکت در کنفرانس های بين المللی )خصوصا  -

برگزار می شوند( تا از این طریق بتوان با برقراری ارتباط با دبيرخانه های دائمی آن کنفرانسها  کشور

 بتوان برای سنوات بعدی داوطلب شد

 برای ترفيع و ارتقای اعضای هيئت علمی شفاف شدن امتيازات اجرایی مربوط به این اقدام -

برنامه ریزی دقيق دوساالنه از زمان فراخوان تا برگزاری کنفرانس و تامين هزینه های برگزاری/ امتياز  -

 بيشتر به هيات علمی جهت داوری مقاالت کنفرانسی

 رانسو همکاری همه جانبه دانشگاه در برگزاری کنف، حمایت مالی دانشگاه تخصيص بودجه مناسب -

 کنفرانس برگزاری در دانشگاه جانبه همه همکاری و مناسب بودجه تخصيص -

 تعيين کارگروه مشخص -



افزایش امتياز اجرایی و در صورتيکه منابع مالی نيز برای دانشگاه تامين شد به ازای هر ميزان منابع مالی  -

 آورده شده به دانشگاه امتياز بيشتری ارایه شود

 )افزایش امتيازات پژوهشی و اجرایی(حمایت موثر مالی و اداری  -

 حمایت بيشتر سيستم اداری و مالی و روابط بين الملل دانشگاه در تسهيل برگزاری کنفرانس ها  -

 برگزاری کالس های مکالمه زبان توسط دانشگاه برای اعضای هيئت علمی -

 تشویق اعضای هيات علمی با در نظر کرفتن امتياز اجرایی مناسب  -

 يات علمی در کميته ها و داوریهای کنفرانسهای بين المللی مشارکت اعضای ه -

ایی هایجاد بستر مناسب از طرف روابط بين الملل در معرفی بيشتر دانشگاه )هرچند جز معدود دانشگاه -

 ندارد(مناسبی اه بخش انگليسی گهستيم که وب سایت دانش
  



 علمی پژوهشی یکارگاهها یبرگزار در گروه مشارکت شیافزاهدف راهبردي یازدهم: 

 

سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  تعداد  

94-93 
 39 برنامه دانشگاه

 
 4 وضع موجود

99-94 
 اتيه عضو کی توسط نگیتوريمان کارگاه ارائه 94 برنامه دانشگاه

يعلم  0 ينيش بيپ 

90-99 
  انفجار و ضربه مکانيک کارگاه ارائه 74 برنامه دانشگاه

 2 ينيش بيپ تیکامپوز ساخت يتخصص کارگاه

97-90 

   مواد يکيمکان خواص نييتع کارگاه 89 برنامه دانشگاه

و   Ansys, Ls-dyna با تنش ليتحل کارگاه  

 قبل یها سال از کارگاه کی
 3 ينيش بيپ

98-97 
 044 برنامه دانشگاه

قبل یسالها یها کارگاه ارائه  
 4 ينيش بيپ

 

 راهکارها:

 تامين منابع مالی  -

 تواند ترغيب کننده باشد امتياز علمی/اجرایی متناسب با سهم مشارکت اعضای هيات علمی، می -

مشخص کردن و اعطای امتياز اجرایی همکاران در وبگاه معاونت آموزشی جهت مشارکت در برگزاری  -

 پژوهشی در برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه تخصصی / همکاری انجمن علمی و معاونت

 شفاف شدن امتيازات اجرایی مربوط به این اقدام برای ترفيع و ارتقای اعضای هيئت علمی -

مشخص کردن و اعطای امتياز اجرایی/علمی همکاران در وبگاه معاونت آموزشی جهت مشارکت در  -

 در برگزاریبرگزاری دوره های آموزشی و کارگاه تخصصی / همکاری انجمن علمی و معاونت پژوهشی 

 تشویق برگزار کننده کارگاه و درنظر گرفتن امتياز پژوهشی باال -

 مذاکره مستمر با سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی جهت درخواست و برپایی دوره ها -

 ها دوره برپایی و درخواست جهت خصوصی و دولتی ارگانهای و سازمانها با مستمر مذاکره -

حضور  وت برگزاری یك کارگاه آموزشی را بر عهده بگيرد و در تقویم آموزشی گنجانده ليوئهر استاد مس -

 دانشجویان نيز الزامی شود.



 تعيين کارگروه مشخص -

شناساندن زمينه های تخصصی اعضا از طریق چاپ بروشور و تکميل رزومه در سایت دانشگاه می تواند  -

دیگر درخواست شود. در خصوص تشکيل کارگاه موجب شود که برای ارایۀ کارگاهها از دانشگاههای 

 در درون دانشگاه نياز به

 حمایت موثر مالی و اداری )افزایش امتيازات پژوهشی و اجرایی( -

 حمایت بيشتر اعضای هيئت علمی و سيستم اداری و مالی دانشگاه در تسهيل برگزاری کارگاه ها -

 ختمان، استانداریها، ادارات کل راه و شهرسازی رایزنی با سازمانهایی همانند شهرداری، نظام مهندسی سا -

 تعریف دوره های تخصصی در سطوح علمی مختلف  -

 همکاری گروهی همکاران در برگزاری دوره ها -

 اطالع رسانی دقيق کارگاه ها به منظور تشویق اساتيد به برگزاری کارگاه -

 

 
  



 تعداد اختراعات ثبت شده  شیافزادوازدهم:  يهدف راهبرد

سال هدف به 

 تحصيلي
 

 تعداد اختراع  

 
 اصلي راهکارهای 

94-93 
 0 برنامه دانشگاه

 
 4 وضع موجود

99-94 
 3 برنامه دانشگاه

 
 4 ينيش بيپ

90-99 
 0 برنامه دانشگاه

 
 0 ينيش بيپ

97-90 

تعریف پایان نامه های دوره کارشناسي   04 برنامه دانشگاه

 به صورت تيمي 

 
 2 ينيش بيپ

98-97 
 09 برنامه دانشگاه

 
 2 ينيش بيپ

 

 

 راهکارها:

 حمایت مالی از ثبت اختراع و پتنت -

  اختراع شاخص داشتن با یعلم اتيه یاعضا جذب -

 یعلم انجمن کمك به مخترع و خالق افراد ییشناسا یبرا یزیر برنامه   -

 ارشد دوره در مقاله چاپ یجا به خوب تيفيک با اختراع ثبت ینیگزیجا  -

 ها گرددها و امکانات متناسب با درخواستباید زیرساختاول  -

 آشنا نمودن همکاران با فرآیند آن -

اطالع رسانی مناسب و تامين سازوکار جهت حفظ و حمایت از حقوق مالکيت مادی و معنوی اختراع  -

 سخت افزاری و نرم افزاری

و بازدیدهای علمی از صنایع ، شناخت نيازهای صنایع: از طریق تشکيل کار گروه های تخصصی -

 سمينارهای مشترک با صنایع

ارائه امتيازات تشویقی )معنوی و مادی( برای اعضای هيئت علمی در جهت تعریف عناوین هدفدار پایان  -

 نامه ها به سمت رفع نيازهای صنایع



 افزایش امکانات آزمایشگاهیو  توسعه آزمایشگاه ها -

 یشگاههاافزایش امکانات پژوهشی و تجهيز آزما -

 مت ثبت اختراع پيش بردسپایانامه ها را به توان می -

 ار کرد.زکارگاه آموزش ثبت اختراع یکروزه برگ -

 تسهيل و افزایش امکانات مورد نياز اعضاء هيئت علمی برای انجام پژوهش های بنيادی و کاربردی -

 ترک تشریفات و حذف مراحل اداری برای تخصيص آنی گرنت پژوهشی -

 گاهی در تعریف اختراع جهت راهنمایی اعضاءافزایش سطح آ -

 تخصيص کارگروه مشخص برای انجام و پيگيری مراحل اداری ثبت اختراع -

 دادن امتياز باالی پژوهشی برای ثبت اختراع -

 حمایت موثر مالی و اداری -

 حمایت بيشتر از طرح های تحقيقاتی -

 اختراعبرگزاری کارگاه آموزشی در خصوص روند ثبت اختراع، تعریف  -

 در نظر گرفتن امتياز پژوهشی مناسب جهت تشویق -

 ایجاد انگيزه تشویقی در دانشجویان بخصوص دانشجویان استعداد درخشان -

 محدود نکردن گرنت اساتيد جهت خرید تجهيزات مورد نياز -
 

  



 ها واحد سیتاس و رشد و رشد شیپ يها دوره يبرگزار رشد، مرکز يانداز راه زدهم :یس يهدف راهبرد

 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

  



 دانشگاه انیبن دانش يشرکتها شیافزا  :چهاردهم يراهبرد هدف

 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

  



 يعلم اتیه اعضاء يمطالعات فرصت سرانه شیافزاپانزدهم:  يراهبرد هدف

سال هدف به 

 تحصيلي
 اصلي راهکارهای  سرانه )درصد( 

94-93 
درصد 29/0 برنامه دانشگاه  

 
درصد 4 وضع موجود  

99-94 
درصد 2 برنامه دانشگاه  

 
درصد 4 ينيش بيپ  

90-99 
درصد 9/2 برنامه دانشگاه  

 
درصد0 ينيش بيپ  

97-90 
درصد 4 برنامه دانشگاه  

 
درصد 0 ينيش بيپ  

98-97 
درصد 9 برنامه دانشگاه  

 
درصد 2 ينيش بيپ  

 

 راهکارها:

 و حمایت افزایش منابع مالی -

های مطالعاتی در دانشگاهها یا مراکز علمی قابل بروزرسانی بين همه اعضای ایجاد بانك اطالعاتی فرصت -

 هيات علمی و تسهيل بروکراسی

 تخصيص هزینه اوليه تشویقی پيش از سفر -

افراد باز می گردد و اگر امکان ارائه وام و تامين بودجه فراهم بيش از هر چيز دیگری به شرایط مالی  -

 شود افراد بيشتری به این سفر اقدام خواهند نمود

 محدودیت اجباری برای ارتقا )مرحله استادی( -

 افزایش سفرهای کنفرانس خارجی قبل از فرصت مطالعاتی -

 سب از دوره مذکورراهکارهای تشویقی مانند پایه تشویقی در صورت ارائه دستاورد منا -

 مذکور دوره از مناسب دستاورد ارائه صورت در تشویقی پایه مانند تشویقی راهکارهای -

 تسهيل، شفاف سازی و اطالع رسانی مقررات فرصت مطالعاتی هيأت علمی -

 رفع موانع اداری )مشخصا اعضاء پيمانی مجاز به انجام فرصت های مطالعاتی نيستند( -

 تسهيالت کم بهره(رفع موانع مالی )تامين  -



تکميل منابع مالی مورد نياز در این مورد و ارایۀ آیين نامه برای شرکت اعضای گروه در دوره هایی مانند  -

 پسا دکتری و ...

 حمایت موثر مالی و اداری )افزایش امتيازات پژوهشی این زمينه( -

 افزایش حمایت های مالی دانشگاه از فرصت های مطالعاتی -

 

 

  



 دانشگاه نترنتیا باند يپهنا شیافزا: شانزدهم راهبردي هدف

 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

  



 انیدانشجو استفاده يبرا ها انهیرا تعداد شیافزا: هفدهم راهبردي هدف

 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

  



 ISC در شده هینما اتینشر تعداد شیافزا: هجدهم راهبردي هدف

سال هدف به 

 تحصيلي
 

 تعداد اختراع  

 
 اصلي راهکارهای 

94-93 
 02 برنامه دانشگاه

 
 4 وضع موجود

99-94 
 07 برنامه دانشگاه

 
 4 ينيش بيپ

90-99 
 گرفتن و مجله کی یانداز راه جهت شنهاديپ ارائه 09 برنامه دانشگاه

 4 ينيش بيپ مجوز

97-90 

 یبرا کارمند مانند الزم رساختیز جادیا  09 برنامه دانشگاه

 تيمسول و مجله یبرا دفتر ت،یسا مجله،

 کی انتشار یراستا در دياسات یریپذ

  مجله

 4 ينيش بيپ

98-97 
 24 برنامه دانشگاه

 انتشار مجله 
 0 ينيش بيپ

  



 ISI در شده هینما اتینشر تعداد شیافزا: نوزدهم راهبردي هدف

 در شرایط فعلی با توجه به جوان بودن گروه و ... این هدف قابل دستیابی نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 يقطع موافقت با ها پژوهشکده شیافزا: ستمیب هدف

 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

  



 يعلم يقطبها شیافزا: کمی و ستیب راهبردي هدف

 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

  



 (دانشجو هر ازاء به تعداد) کتابخانه کتاب تعداد شیافزا: دوم و ستیب راهبردي هدف

 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

  



 يتالیجید منابع شیافزا: سوم و ستیب راهبردي هدف

 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

  



 دانشجو 0111 ازاء به يعلم منابع دیخر سرانه: چهارم و ستیب راهبردي هدف

 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

  



 يعلم يگههایپا به يدسترس: پنجم و ستیب راهبردي هدف

 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

  



 مسقف يفضا در میسیب نترنتیا پوشش شیافزا: ششم و ستیب راهبردي هدف

 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

  



 استفاده مورد باز يفضا در میسیب نترنتیا پوشش شیافزا: هفتم و ستیب راهبردي هدف

 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

  



 دانشگاه کیوبومتر رتبه صعود: هشتم و ستیب راهبردي هدف

 .باشدنمی گروه اختیارات حیطه در راهبرد این ریزیبرنامه

 
 


