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س ده ساهل دااگشنه صردًسي مشيذ چشم  انذا

گاه دااگشنه صردًسي مشيذ يكي اس دً دااگشنه ربرت جامغ كشٌر ، ربخٌردار اس جاي  رد تٌليذ ػلم، نظرهي رپداسی ً تٌسعو فناًری

 ارياني است. -دااگشنه ممتاس جيان با هٌیتي اسالمي 111دااگشنه اًل جيان اسالم ً جزء  51معتبز رد نيب  

 

 

 ساهل دااگشنه صردًسي مشيذ 51مأمٌریت 

ٌان  ٌان ربرتیه دااگشنه جامغ رددااگشنه صردًسي مشيذ هب عن كاء هب سزماهي اهی ممتاس ػلمي مي شزقي كشٌر ً با ربخٌرداری اس قطب نيمۀ عن اهی انساني ً ادتماعي كارآمذ، ضمه رػایت  کٌشذ با التشام هب اصٌل متؼالي دیه مبيه اسالم ً با ات

صص، ژپًهشگر ً كارآصریه بپزداسد  ً اس ایه رىگذر ای هب رتبيت انسان اخالق حرهف متخ
كارگيزی  گٌی نياساهی جامعو باشذ ً رد راستای اعتالی صرهنگي آن اهتمام ًرسد. ایه مامٌریت را  اس طریك هب پاسخ اهی متعيذ، خالق، 

كاری با مراكز ػلمي ً صرهنگي تحقك مي فناًری  رداهی جياني ً تقٌیت هم  نمايذ. تالش ميالمللي  بخطذ ً ربای تٌليذ ً رتًيج ػلم انفغ رد سطح ملي ً نيب اهی پيشزفتو، رػایت استانذا
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 اهی محٌری دااگشنه صردًسي مشيذ ارسش

 لت ، عذا  محٌری ً اعتالی اصل متزقي ًالیت فقيو  تٌحيذ محٌری

 ارياني -اعتالی صرهنگ اسالمي  

   اعتالی كرامت ً منشلت انساني، تكريم ػلم ً ػالم ً ضاگردرپًری  

 ملي ً نيب الملليگٌيي رد قبال نياساهی ػلمي رد سطح  مسئٌليت پذريی ً پاسخ  

 اهی فكری گستزی ً ارج نيادن هب آصرينص آصریني، دانص دانص  

 راقبت ، ، نٌآًری   انذيشي ػلمي پذريی ً آساد خٌدباًری

 بنذی هب مصالح عمٌمي ً تقٌیت رًحيۀ مطاركت جمعي پای  

  كاری   المللي اهی ػلمي ً صرهنگي نيب تؼامل ساسنذه ً مؤرث رد هم

 المللي اهی ػلمي نيب اعتالی سبان افرسي رد شمار يكي اس سبان  
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ف كالن   ساهل دااگشنه صردًسي مشيذ 51اهذا

گاه ممتاس آمٌسشي هب  . اصزايص دذب دانصجٌيان نخبو ً مستؼذ، دست5 ب، ارتقاء ارثبخشي آمٌسش، ات يابي هب جاي ٌانمنذ ً متعيذ همسٌ با نياساهی جامعو ای ً رتبيت دانص رشتو اهی ميان سيس حٌسهًژيه رد تحصيالت تکميلي، تٌسعو محيظ يادگيزی خالق ً دذا گان ت   آمٌخت

ًاحذاهی ژپًهشي ً دست2 ٌاسن  ت ػلمي، تٌسعو مت گاه ممتاس  ژپًهشي . اصزايص کیفي ً کمي تٌليذا   المللي نيبرد سطح ملي ً  يابي هب جاي

ٌانمنذیارتقای  .9 صطي دانص  ربداری ً ااقتنل فناًری  اهی بهره ، تٌسعو اقبليت ت تٌليذ فناًری اصزايص  ظرفي  ،رد كارآصریني  ت تخ
  بنيان اهی نٌیه ً تٌليذ ً اراهئ محصٌالت/ خذمات 

ًاني ً ادتماعياهی انقالب اسالمي، تقٌیت مطاركت جمعي ً انضباط ادتماعي ً ارتقای سالمت ج  تقٌیت تؼلك ً تعيذ هب اسالم ً اريان، تعميك فضايل اخالقي ً ارسش. 4   سماني ً  نطاط ر

  . استقرار مذريیت ارثبخص، پاسخگٌ ً مبتني رب خرد جمعي ً نظام مطاركتي1

  اهی محٌری دااگشنه  . ربخٌرداری اس منابغ انساني كارآمذ، ضايستو ً ملتشم هب ارسش6

ر ً گستزش سمينو7   استقالل مالياهی  . مذريیت مؤرث منابغ مالي، دذب منابغ مالي متنٌع ً پايذا

  المللي صرهنگي، ادتماعي، ًرسشي ً اقتصادی رد سطح ملي ً نيب اصزا با مراكز ػلمي،  . گستزش ً تعميك تؼامالت ساسنذه ً هم8

گان هب دااگشنه. 9   ارتقای تؼلك خاطر دانصجٌيان ً دانص آمٌخت

ًسآمذ فضااهی كالبذی ً سريساخت. 51   راهن ً كالبذیاهی تجهيشاتي، فناً تٌسعو ً ارتقای ر

ًسآمذ اقبليت55 ًارتقای ر   اهی فناًری اعالػات ً ارتباعات اه ً كاربست . تٌسعو 

  . تحقك دااگشنه نبش ً ايفای نقص مؤرث رد حفظ ً بهبٌد محيظ سيست52
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ًان شناسياهی محٌری دادکشنه ػلٌم  اه ً ضاخص مامٌریت  رد سنذ راهبزدی  دااگشنه صردًسي مشيذ رتبيتي ً ر
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**پایص-279375--*داًطگاُ

داًطكذُ

پایص-0.090.0930.0950.082داًطگاُ

داًطكذُ

پایص-0.0680.080.110.096داًطگاُ

داًطكذُ

پایص-----داًطگاُ

داًطكذُ

پایص-----داًطگاُ

داًطكذُ

12233-----داًطگاُ

داًطكذُ

23344-5223داًطگاُ

داًطكذُ

پایص-----داًطگاُ

داًطكذُ

پایص-----داًطگاُ

داًطكذُ

هاهوریتهاوضاخصهایهحوریدانطکذهعلومتزبيتيورواىضناسي

افشایصجذبدانطجویاىنخبهوهستعذ،دستیابيبهجایگاههوتاسآهوسضيبهویژهدرتحصيالتتکويلي،توسعههحيطیادگيزیخالقوجذاب،ارتقاءاثزبخطيآهوسش،تاسيسحوسههایهياىرضتهایوتزبيتدانصآهوختگاى:1هذفكالى

هنذوهتعهذهوسوبانياسهایجاهعهتواى

5

 در کٌكَر سزاسزی1000تؼذاد داًطجَیاى جذب ضذُ دارای رتبِ سیز 

ِ ضذگاى استؼذادّای درخطاى در هقغغ کارضٌاسی ارضذ  ًسبت تؼذاد پذیزفت

بِ کل داًطجَیاى پذیزفتِ ضذُ کارضٌاسی ارضذ

افشایطی

تؼذاد داًطجَیاى جذب ضذُ اس هياى دُ درغذ بزتز داًص آهَختگاى 

ِ ّای داًطگاّی رضت

7

سهن

دانطکذه/دانطگاه
جشءهذفكالى

افشایصجذب

دانطجویاىنخبهو

هستعذ

دستیابيبهجایگاه

هوتاسآهوسضيبه

ویژهدرتحصيالت

تکويلي

ردیف

تؼذاد داًطجَیاى دارای هذال در الوپيادّای ػلوی بيي الوللی

تؼذاد داًطجَیاى دارای هذال در الوپيادّای ػلوی کطَری

افشایطی

هقذارهطلوب

افشایطی1

افشایطی6

افشایطی

هقذارهوجود

8

ُ یافتِ اس هقغغ دکتزی بِ ّيات ػلوی9 تؼذاد داًص آهَختگاى را

ضاخص

3

2

4

جهتضاخص

افشایطی

.هقادیز هَجَد تؼذادی اس ضاخع ّا، غيز قابل احػاء بَدُ ٍ یا اعالػات هزبَط بِ آًْا ٌَّس گزدآٍری ٍ ثبت ًطذُ است* 

ایي بذاى هؼٌاست کِ کليِ اقذاهات هقتضی در رابغِ با ضاخع هزبَعِ بایستی بِ ًحَی اًجام گزدد کِ در .  بِ ػٌَاى سال پایص آى ضاخع در ًظز گزفتِ ضذُ است95بزای آى دستِ اس ضاخع ّایی کِ اعالػات هزبَط بِ آًْا در دستزس ًبَدُ ٍ یا سياست گذاری بزای آًْا ًياس بِ اًجام اقذاهات پيص ًياس دارد، سال ** 

. اهكاى پذیز باضذ99 تا 96، اهكاى تؼييي هقادیز هغلَب بزای سال ّای 95پایاى سال 

توضيحات

افشایطی

افشایطی

ِ ضذگاى استؼذادّای درخطاى در هقغغ دکتزی بِ کل  ًسبت تؼذاد پذیزفت

داًطجَیاى پذیزفتِ ضذُ دکتزی

ًسبت تؼذاد داًطجَیاى بزتز جذب ضذُ غيزایزاًی بِ کل داًطجَیاى غيز 

ایزاًی

ُ یافتِ اس هقغغ کارضٌاسی ارضذ بِ دکتزی در عی دٍ  تؼذاد داًص آهَختگاى را

سال
افشایطی

۸



90919293949596979899

هاهوریتهاوضاخصهایهحوریدانطکذهعلومتزبيتيورواىضناسي

افشایصجذبدانطجویاىنخبهوهستعذ،دستیابيبهجایگاههوتاسآهوسضيبهویژهدرتحصيالتتکويلي،توسعههحيطیادگيزیخالقوجذاب،ارتقاءاثزبخطيآهوسش،تاسيسحوسههایهياىرضتهایوتزبيتدانصآهوختگاى:1هذفكالى

هنذوهتعهذهوسوبانياسهایجاهعهتواى

 در کٌكَر سزاسزی1000تؼذاد داًطجَیاى جذب ضذُ دارای رتبِ سیز 

سهن

دانطکذه/دانطگاه
جشءهذفكالى

افشایصجذب

دانطجویاىنخبهو

هستعذ

ردیف

هقذارهطلوب

افشایطی1

هقذارهوجود

توضيحاتجهتضاخصضاخص

%45%37%30%22%15-----داًطگاُ

داًطكذُ

%100%90%85%80%75-----داًطگاُ

داًطكذُ

%50%40%30%20%10-----داًطگاُ

داًطكذُ

%15%15%15%15%15-----داًطگاُ

داًطكذُ

%15%15%15%15%15-----داًطگاُ

داًطكذُ

%15%15%15%15%15-----داًطگاُ

داًطكذُ

%100%90%80%70%60-----داًطگاُ

داًطكذُ

پایص-----داًطگاُ

داًطكذُ

پایص-----داًطگاُ

داًطكذُ

پایص-----داًطگاُ

داًطكذُ

اس کل درٍس دارای عزح درس ٪15، 95در سال 

.بزسذ% 45 بِ 99باضٌذ ٍ ایي هقذار تا سال 

ّز سال ًسبت بِ سال قبل سخٌزاًی ّای ػلوی 

رضذ % 15اػضای ّيات ػلوی در داًطكذُ ّا  

.داضتِ باضذ

ّز سال ًسبت بِ سال قبل سخٌزاًی ّای 

رضذ % 15ػلويذاًطجَیاى دکتزی در داًطكذُ ّا  

.داضتِ باضذ

ّز سال ًسبت بِ سال قبل حضَر داًطجَیاى 

رضذ % 15ّای ػلوی  تحػيالت تكويلی در ًطست

.داضتِ باضذ

عبق سياست داًطگاُ فزدٍسی هطْذ، السم است 

 کليِ باسدیذ ّای هػَب بزًاهِ درسی 99در سال 

.اجزا ضَد

ًزخ رضذ ارائِ سخٌزاًی ػلوی داًطجَیاى دکتزی در داًطكذُ ّا14

افشایطی

12
ًسبت تؼذاد درٍس ارایِ ضذُ بِ رٍش تذریس گزٍّی بِ کل درٍس قابل 

ارائِ بِ رٍش تذریس گزٍّی
افشایطی

ًزخ رضذ ارائِ سخٌزاًی ػلوی اػضای ّيات ػلوی در داًطكذُ ّا13

افشایطی

افشایطی

افشایطیًسبت تؼذاد کالس ّای دارای ٍسایل جذیذ ٍ هذرى بِ کل کالس ّا18

توسعههحيط

یادگيزیخالقو

جذاب

افشایطی

افشایطی
آهَسضی اجزا ضذُ بِ کل باسدیذّای هػَب - ًسبت تؼذاد باسدیذّای ػلوی

بزًاهِ درسی

تؼذاد درٍس تذریس ضذُ با کوک دستيار آهَسضی17

افشایطی

افشایطی ّای ػلوی ًزخ رضذ حضَر داًطجَیاى تحػيالت تكويلی در ًطست15

16

ًسبت تؼذاد آسهایطگاُ ّای دارای ٍسایل جذیذ ٍ هذرى بِ کل آسهایطگاُ ّا19

ًسبت تؼذاد عزح درس ّای رػایت ضذُ بِ کل عزح درس ّای تذٍیي  ضذ11ُ

ًسبت تؼذاد درٍس دارای عزح درس بِ کل درٍس ارائِ ضذ10ُ

افشایطی

۹
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هاهوریتهاوضاخصهایهحوریدانطکذهعلومتزبيتيورواىضناسي

افشایصجذبدانطجویاىنخبهوهستعذ،دستیابيبهجایگاههوتاسآهوسضيبهویژهدرتحصيالتتکويلي،توسعههحيطیادگيزیخالقوجذاب،ارتقاءاثزبخطيآهوسش،تاسيسحوسههایهياىرضتهایوتزبيتدانصآهوختگاى:1هذفكالى

هنذوهتعهذهوسوبانياسهایجاهعهتواى

 در کٌكَر سزاسزی1000تؼذاد داًطجَیاى جذب ضذُ دارای رتبِ سیز 

سهن

دانطکذه/دانطگاه
جشءهذفكالى

افشایصجذب

دانطجویاىنخبهو

هستعذ

ردیف

هقذارهطلوب

افشایطی1

هقذارهوجود

توضيحاتجهتضاخصضاخص

0.040.040.040.040.04--0.10.170.14داًطگاُ

داًطكذُ

0.080.070.070.060.06--0.0040.0050.10داًطگاُ

داًطكذُ

پایص--000داًطگاُ

داًطكذُ

%10%10%10%10%10-----داًطگاُ

داًطكذُ

%5%5%5%5%5-0.30.250.290.25داًطگاُ

داًطكذُ

پایص0.40.450.480.510.54داًطگاُ

داًطكذُ

پایص-0.8560.8540.8460.842داًطگاُ

داًطكذُ

1.31.251.21.11-1.081.051.030.98داًطگاُ

داًطكذُ

1.21.151.151.11-1.041.061.061.06داًطگاُ

داًطكذُ

ّز سال ًسبت بِ سال قبل ًوزُ کيفيت تذریس 

اػضای ّيات ػلوی دارای هياًگيي کوتز اس 

.رضذ داضتِ باضذ% 10هياًگيي داًطگاُ 

ّز سال ًسبت بِ سال قبل درٍس تذریس ضذُ 

.کاّص داضتِ باضذ%  5تَسظ اساتيذ حق التذریس 

ًسبت تؼذاد داًطجَیاى هطزٍعی در هقغغ کارضٌاسی بِ کل داًطجَیاى 

کارضٌاسی در گزٍُ  تحػيلی ػلَم اًساًی

ًسبت تؼذاد داًطجَیاى هطزٍعی در هقغغ کارضٌاسی ارضذ بِ کل 

داًطجَیاى کارضٌاسی ارضذ در گزٍُ  تحػيلی ػلَم اًساًی

ًسبت تؼذاد داًطجَیاى هطزٍعی در هقغغ دکتزی بِ کل داًطجَیاى 

دکتزی در گزٍُ  تحػيلی ػلَم اًساًی
کاّطی22

کاّطی20

کاّطی21

ارتقاءاثزبخطي

آهوسش
کاّطی

کارضٌاسی ارضذ26
ًسبت هياًگيي عَل هذت سهاى تحػيل داًطجَیاى بِ 

عَل دٍرُ تحػيلی استاًذارد بِ تفكيک هقاعغ تحػيلی

کارضٌاسی

PHDدکتزی 

ًسبت تؼذاد اػضای ّيات ػلوی با درجِ داًطيار بِ باال بِ کل اػضای 

ّيات ػلوی
افشایطی

ًزخ رضذ ًوزُ کيفيت تذریس اػضای ّيات ػلوی دارای هياًگيي کوتز اس 

هياًگيي داًطگاُ
افشایطی

24

کاّطی

25

23

ًسبت تؼذاد درٍس تذریس ضذُ تَسظ اساتيذ حق التذریس بِ کل درٍس 

ارائِ ضذُ

۱۰
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افشایصجذبدانطجویاىنخبهوهستعذ،دستیابيبهجایگاههوتاسآهوسضيبهویژهدرتحصيالتتکويلي،توسعههحيطیادگيزیخالقوجذاب،ارتقاءاثزبخطيآهوسش،تاسيسحوسههایهياىرضتهایوتزبيتدانصآهوختگاى:1هذفكالى

هنذوهتعهذهوسوبانياسهایجاهعهتواى

 در کٌكَر سزاسزی1000تؼذاد داًطجَیاى جذب ضذُ دارای رتبِ سیز 

سهن

دانطکذه/دانطگاه
جشءهذفكالى

افشایصجذب

دانطجویاىنخبهو

هستعذ

ردیف

هقذارهطلوب

افشایطی1

هقذارهوجود

توضيحاتجهتضاخصضاخص

%100%80%60%40%20-----داًطگاُ

داًطكذُ

پایص-----داًطگاُ

داًطكذُ

پایص-----داًطگاُ

داًطكذُ

پایص-330374396416داًطگاُ

داًطكذُ

پایص-59596061داًطگاُ

داًطكذُ

%50%40%30%20%20-0000داًطگاُ

داًطكذُ

پایص-----داًطگاُ

داًطكذُ

پایص-----داًطگاُ

داًطكذُ

 افشایص داضتِ ٪20، 94 ًسبت بِ سال95در سال 

هقادیز هغلَب رضذ ّز سال ًسبت بِ سال )باضين 

(قبل را ًطاى هی دٌّذ

ِ ّا ٍ درٍس % 100 بایستی 99تا پایاى سال  رضت

.ّز رضتِ هَرد باسًگزی قزار گيزًذ

ُ ّای / با تَجِ بِ اّويت هَضَع رضتِ گزٍ

آهَسضی، عزح هغالؼاتی در ایي خػَظ درحال 

اًجام است تا هقادیز هغلَب ایي ضاخع ّا تؼييي 

ایي عزح هغالؼاتی در ضص هاِّ ًخست . گزدد

. هحقق خَاّذ ضذ95سال 

افشایطی 27
ِ ّای درسی بِ  ِ ّای درسی باسًگزی ضذُ بِ کل بزًاه ًسبت تؼذاد بزًاه

تفكيک هقاعغ تحػيلی

تؼذاد گزٍُ ّای آهَسضی31

34

ِ ای تؼذاد کارگاُ ّای آهَسضی بزگشار ضذُ هياى رضت 33

ِ ّای آهَسضی30 تؼذاد رضت

تؼذاد درس ّای ارائِ ضذُ تَسظ حذاقل دٍ استاد غيز ّن رضتِ

32

افشایطی

افشایطی

ِ ّای  ِ ای  ایجاد ضذُ بِ کل رضت ِ ّای تحػيلی هياى رضت ًسبت تؼذاد رضت

تحػيلی ایجاد ضذُ

تاسيسحوسههای

هياىرضتهای

افشایطی

ارتقاءاثزبخطي

(اداهه)آهوسش

28
ِ ی آهَسضی هٌغبق با استاًذارد بيي الوللی  ِ ّای دارای بزًاه ًسبت تؼذاد رضت

ِ ّا بِ کل رضت
افشایطی

افشایطیًسبت تؼذاد داًطجَیاى هؼذل باال بِ کل داًطجَیاى29
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3.53.53.253.33.53.63.73.8--داوشگاٌ

داوشكذٌ

1.431.461.531.61.41.51.61.71.81.9داوشگاٌ

داوشكذٌ

1.151.121.251.261.251.351.51.71.81.9داوشگاٌ

داوشكذٌ

2132222333داوشگاٌ

داوشكذٌ

پایش-----داوشگاٌ

داوشكذٌ

پایش-----داوشگاٌ

داوشكذٌ

پایش-----داوشگاٌ

داوشكذٌ

پایش-----داوشگاٌ

داوشكذٌ

ٍ َاي مىتشر  در محاسثٍ ایه شاخص، تعذاد کل مقال

شذٌ داوشگاٌ فرديسی مشُذ در وشریات ومایٍ شذٌ 

. لحاظ می شًوذJCRدر 

کتاب 2, 95 کتاب در سال 2سیاست داوشگاٌ تالیف 

 کتاب در سال 3, 97 کتاب در سال 3, 96در سال 

. می تاشذ99 کتاب در سال 3 ي 98

تَضیحات

افسايش كیفی ٍ كوی تَلیدات علوی، تَسعِ هتَازى ٍاحدّای پژٍّشی ٍ دست يابی بِ جايگاُ هوتاز پژٍّشی در سطح هلی ٍ بیي الوللی: 2ّدف كالى 

هاهَريت ّا ٍ شاخص ّای هحَری داًشکدُ علَم تربیتی ٍ رٍاى شٌاسی

ٍ َاي  در محاسثٍ ایه شاخص، تعذاد کل مقال

ٍ َاي علمی پصيَشی داوشگاٌ فرديسی مشُذ  وشری

.لحاظ می شًوذ

ٍ َاي ومایٍ  در محاسثٍ ایه شاخص، تعذاد کل مقال

 Scopusشذٌ داوشگاٌ فرديسی مشُذ در پایگاٌ  

.لحاظ می شًوذ

جْت شاخصشاخصجسء ّدف كالىرديف
سْن 

داًشکدُ/داًشگاُ

هقدار هطلَبهقدار هَجَد

1

 افسايش كیفی ٍ كوی 

تَلیدات علوی

ٍ َاي علمی پصيَشی اعضاي َیات علمی ٍ َاي وشری افسایشیسراوٍ مقال

ٍ شذٌ در پایگاٌ 2 ٍ َاي ومای افسایشی اعضاي َیات علمیScopusسراوٍ مقال

ٍ شذٌ در 3 ٍ َاي مىتشرشذٌ در وشریات ومای افسایشی اعضاي َیات علمیJCRسراوٍ مقال

افسایشیتعذاد کتاب مىتشرشذٌ تالیفی4

افسایشیتعذاد کتاب مىتشرشذٌ تصىیفی فارسی ي غیرفارسی5

6
ٍ شذٌ اعضاي َیات علمی تٍ زتان َاي غیرفارسی در اوتشارات  تعذاد آثار ترجم

معتثر
افسایشی

ٍ َاي دستگاَی7 ٍ َاي اصیل تاییذیٍ گرفتٍ از پیش اجالسیٍ کمیت افسایشیتعذاد وظری

8
ٍ َاي اصیل تاییذیٍ گرفتٍ از َیات حمایت از کرسی َاي  تعذاد وظری

ٍ پردازي وظری
افسایشی
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تَضیحات

افسايش كیفی ٍ كوی تَلیدات علوی، تَسعِ هتَازى ٍاحدّای پژٍّشی ٍ دست يابی بِ جايگاُ هوتاز پژٍّشی در سطح هلی ٍ بیي الوللی: 2ّدف كالى 

هاهَريت ّا ٍ شاخص ّای هحَری داًشکدُ علَم تربیتی ٍ رٍاى شٌاسی

ٍ َاي  در محاسثٍ ایه شاخص، تعذاد کل مقال

ٍ َاي علمی پصيَشی داوشگاٌ فرديسی مشُذ  وشری

.لحاظ می شًوذ

جْت شاخصشاخصجسء ّدف كالىرديف
سْن 

داًشکدُ/داًشگاُ

هقدار هطلَبهقدار هَجَد

1

 افسايش كیفی ٍ كوی 

تَلیدات علوی

ٍ َاي علمی پصيَشی اعضاي َیات علمی ٍ َاي وشری افسایشیسراوٍ مقال
25252218182022242628داوشگاٌ

داوشكذٌ

777771010101010داوشگاٌ

داوشكذٌ

0000000001داوشگاٌ

داوشكذٌ

پایش-----داوشگاٌ

داوشكذٌ

پایش-----داوشگاٌ

داوشكذٌ

2.152.312.522.8733.23.53.84.14.5داوشگاٌ

داوشكذٌ

0000000123داوشگاٌ

داوشكذٌ

 وشریٍ در 3، 99 وشریٍ  ي تا سال 1، 97در سال 

JCRومایٍ شذٌ تاشىذ .

 گريٌ پصيَشی در داوشگاٌ فرديسی 18، 94در سال 

، 99مشُذ فعالیت داشتٍ است کٍ ایه تعذاد  تا سال 

. گريٌ پصيَشی ترسذ28تایذ تٍ 

 قطة 7 داراي 94داوشگاٌ فرديسی مشُذ در سال 

 ایه مقذار را 95علمی تًدٌ است ي تایذ تا پایان سال 

سیاست داوشگاٌ ترآن .  قطة افسایش دَذ10تٍ 

است تا تتًاوذ ایه تعذاد را تا تاکیذ تر ارتقاء کیفیت 

. حفع ومایذ99قطة َاي علمی، تا پایان سال 

ٍ َاي 11 ٍ َاي مىتشر شذٌ در وشری افسایشیNature ي Scienceتعذاد مقال

ٍ َاي 12 ٍ َاي مىتشرشذٌ در وشری افسایشیQ1 (JCR)درصذ مقال

دست يابی بِ جايگاُ 

هوتاز پژٍّشی در 

سطح هلی ٍ بیي الوللی

ٍ شذٌ در 13 ٍ َاي ومای افسایشیScopusمیاوگیه استىاد تٍ مقال

ٍ َاي متتشرشذٌ در 14 افسایشیJCRمیاوگیه استىاد تٍ مقال

ٍ شذٌ در 15 ٍ َاي ومای افسایشیJCRتعذاد وشری

9

تَسعِ هتَازى 

ٍاحدّای پژٍّشی

افسایشیتعذاد گريٌ َاي پصيَشی

افسایشیتعذاد قطة َاي علمی10
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تَضیحات

افسايش كیفی ٍ كوی تَلیدات علوی، تَسعِ هتَازى ٍاحدّای پژٍّشی ٍ دست يابی بِ جايگاُ هوتاز پژٍّشی در سطح هلی ٍ بیي الوللی: 2ّدف كالى 

هاهَريت ّا ٍ شاخص ّای هحَری داًشکدُ علَم تربیتی ٍ رٍاى شٌاسی

ٍ َاي  در محاسثٍ ایه شاخص، تعذاد کل مقال

ٍ َاي علمی پصيَشی داوشگاٌ فرديسی مشُذ  وشری

.لحاظ می شًوذ

جْت شاخصشاخصجسء ّدف كالىرديف
سْن 

داًشکدُ/داًشگاُ

هقدار هطلَبهقدار هَجَد

1

 افسايش كیفی ٍ كوی 

تَلیدات علوی

ٍ َاي علمی پصيَشی اعضاي َیات علمی ٍ َاي وشری افسایشیسراوٍ مقال
00000003612داوشگاٌ

داوشكذٌ

0000000135داوشگاٌ

داوشكذٌ

پایش-----داوشگاٌ

داوشكذٌ

پایش-----داوشگاٌ

داوشكذٌ

 وشریٍ در 12، 99 وشریٍ  ي تا سال 3، 97در سال 

ٍ َاي تخصصی ومایٍ شذٌ تاشىذ ٍ وام .ومای

 وشریٍ در 5، 99 وشریٍ  ي تا سال 1، 97در سال 

.  ومایٍ شذٌ تاشىذScopusپایگاٌ 

18
در  ( شثكٍ اصلی5)تعذاد دفعات حضًر اعضاي َیات علمی در رساوٍ ملی 

راستاي تخصص
افسایشی

17
تعذاد دفعات مصاحثٍ تخصصی اعضاي َیات علمی تا َریک از سٍ ريزوامٍ ترتر 

(داراي تاالتریه تیراش)کشًر 
افسایشی

دست يابی بِ جايگاُ 

هوتاز پژٍّشی در 

سطح هلی ٍ بیي الوللی 

(اداهِ  )

16
ٍ َاي تخصصی ي  ٍ وام ٍ شذٌ در ومای ٍ َاي ومای تعذاد وشری

Scopusیا  

ٍ َاي  ٍ وام ومای

تخصصی

افسایشی

Scopus

۱۴



90919293949596979899

1818181818-512115داوطگاٌ

داوطكذٌ

1818181818-2231داوطگاٌ

داوطكذٌ

305080100120-----داوطگاٌ

داوطكذٌ

60100120120120-31---داوطگاٌ

داوطكذٌ

%3%2.5%2.5%2%2-0.0120.0130.0150.014داوطگاٌ

داوطكذٌ

%3%3%3%2%2-0.0130.0070.0110.006داوطگاٌ

داوطكذٌ

پایص-0.440.370.330.23داوطگاٌ

داوطكذٌ

%31%24%20%16%13-0000.86داوطگاٌ

داوطكذٌ

%10%8%6%5%5-0.00090.0010.000860.005داوطگاٌ

داوطكذٌ

افسایطي

افسایطي

 ارتقاي تَاًوٌذي  در 

كارآفريٌي

ُ برداري ٍ اًتقال فٌاٍري  ّاي ًَيي ٍ تَلیذ ٍ ارائِ هحصَالت: 3ّذف كالى خذهات تخصصي داًش بٌیاى/ ارتقاي تَاًوٌذي  در كارآفريٌي، افزايش ظرفیت تَلیذ فٌاٍري، تَسعِ قابلیت ّاي بْر

افسایطي

در حًزٌ  (...كتاب، ترجمٍ،  مقالٍ ي )تعذاد فعاليت َاي پصيَطي 

كارآفریىي
3

هاهَريت ّا ٍ شاخص ّاي هحَري داًشکذُ علَم تربیتي ٍ رٍاى شٌاسي

 ديرٌ كارآفریىي ي كسة ي كار 18َر سال 

.ترگسار گردد

 سميىار آضىایي تا مطاغل 18َر سال 

.ترگسار گردد

شاخصرديف

هقذار هطلَب

جْت شاخص

هقذار هَجَد
سْن 

داًشکذُ/داًشگاُ
جزء ّذف كالى

افسایطي2

1

تَضیحات

تعذاد سميىارَاي آضىایي تا مطاغل

تعذاد ديرٌ َاي آمًزش مثاوي كارآفریىي ي كسة يكار

 از كل ضركت َاي ٪13، 95در سال 

داوص تىيان داوطگاٌ، تا مطاركت 

 99داوطگاَيان تاضىذ ي ایه مقذار تا سال 

.ترسذ% 31تٍ 

ٌ َاي طرح َاي مُارت يرزي در  تعذاد پريش

 عذد افسایص 100  عذد تٍ 60 از 96سال 

یاتذ

 از كل اعضاي َيات علمي ٪2، 95در سال 

ي داوطجًیان جسء فعاليه در حًزٌ فىايري 

.ترسذ% 3 تٍ 99تاضىذ ي ایه مقذار تا سال 

ٍ َا٪2، 95در سال  ٍ َا /  از كل پایان وام رسال

داوطگاٌ تقاضا محًر تاضىذ ي ایه مقذار تا 

.ترسذ% 3 تٍ 99سال 

افسایطي

وسثت تعذاد ضركت َاي داوص تىيان تا مطاركت داوطگاَيان تٍ كل 

ضركت َاي داوص تىيان داوطگاٌ

7

6
ٍ َا ٍ َاي تقاضامحًر / وسثت تعذاد پایان وام سفارش، قرارداد، )رسال

ٍ َا (حمایت ٍ َا/ تٍ كل پایان وام رسال

تَسعِ قابلیت ّاي 

ُ برداري ٍ اًتقال  بْر

فٌاٍري  ّاي ًَيي

9
وسثت درآمذ واضي از فعاليت َاي داوص تىيان تٍ كل درآمذ اختصاصي 

داوطكذٌ
افسایطي

8

5
وسثت تعذاد اعضاي َيات علمي ي داوطجًیان فعال در حًزٌ فىايري تٍ 

كل اعضاي َيات علمي ي داوطجًیان

تعذاد پريشٌ َاي طرح َاي مُارت يرزي4

افسایطي

افزايش ظرفیت تَلیذ 

فٌاٍري

وسثت تعذاد طرح َاي پصيَطي ترين داوطگاَي تٍ كل طرح َاي 

پصيَطي

افسایطي

افسایطي
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افسایطي

 ارتقاي تَاًوٌذي  در 

كارآفريٌي

ُ برداري ٍ اًتقال فٌاٍري  ّاي ًَيي ٍ تَلیذ ٍ ارائِ هحصَالت: 3ّذف كالى خذهات تخصصي داًش بٌیاى/ ارتقاي تَاًوٌذي  در كارآفريٌي، افزايش ظرفیت تَلیذ فٌاٍري، تَسعِ قابلیت ّاي بْر

هاهَريت ّا ٍ شاخص ّاي هحَري داًشکذُ علَم تربیتي ٍ رٍاى شٌاسي

 ديرٌ كارآفریىي ي كسة ي كار 18َر سال 

.ترگسار گردد

شاخصرديف

هقذار هطلَب

جْت شاخص

هقذار هَجَد
سْن 

داًشکذُ/داًشگاُ
جزء ّذف كالى

1

تَضیحات

تعذاد ديرٌ َاي آمًزش مثاوي كارآفریىي ي كسة يكار
پایص-1964293412923828953037975داوطگاٌ

داوطكذٌ

پایص-0.8880.8740.8070.928داوطگاٌ

داوطكذٌ

4246505561-32333233داوطگاٌ

داوطكذٌ

33456-66116داوطگاٌ

داوطكذٌ

پایص-----داوطگاٌ

داوطكذٌ

پایص-----داوطگاٌ

داوطكذٌ

سراوٍ درآمذ واضي از فعاليت َاي داوص تىيان اعضاي َيات علمي 

(ميليًن ریال)
10

تَسعِ قابلیت ّاي 

ُ برداري ٍ اًتقال  بْر

(اداهِ)فٌاٍري  ّاي ًَيي 
تعذاد جًایس ي افتخارات معتثر ملي ي تيه المللي در حًزٌ فىايري13

تعذاد استاوذاردَاي معتثر ملي ي تيه المللي تذيیه ضذ14ٌ

12

افسایطي

15
تعذاد محصًالت داوص تىيان تًليذ ضذٌ داراي تایيذیٍ معتثر ملي ي 

تيه المللي
افسایطي

افسایطي

افسایطي

تعذاد داوص فىي تذيیه ضذٌ از طرح َاي پصيَص ي فىايري

11
وسثت مثلغ كل قراردادَاي طرح َاي پصيَطي ترين داوطگاَي مصًب 

ضذٌ تٍ كل مثلغ طرح َاي پصيَطي
افسایطي

افسایطي

طرح َاي % 50 از99 تا پایان سال 

پصيَطي، محصًالت ي خذمات تخصصي 

.تًليذ گردد

۱۶



90919293949596979899

0.050.120.090.040.050.060.070.080.090.1دانشگاه

دانشكده

0.050.030.030.020.030.040.050.060.070.08دانشگاه

دانشكده

0.050.020.020.040.020.030.030.040.050.06دانشگاه

دانشكده

توضیحات

استقرار هذيريت اثربخش، پاسخگو و هبتني بر خرد جوعي و نظام هشاركتي:5هذف كالى 

هاهوريت ها و شاخص های هحوری دانشکذه علوم تربیتي و رواى شناسي

جهت شاخصشاخصجزء هذف كالىرديف
سهن 

دانشکذه/دانشگاه

هقذار هطلوبهقذار هوجود

1

 استقرار هذيريت هبتني 

بر خرد جوعي و نظام 

هشاركتي

نسبت تعداد پیشنهادهای ارائه شده توسط دانشگاهیان به تعداد كل 

دانشگاهیان
افزايشي

افزايشينسبت تعداد دانشگاهیان پیشنهاددهنده به كل دانشگاهیان2

افزايشينسبت تعداد پیشنهادهای اجرا شده به كل پیشنهادهای ارايه شده3
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21.831.681.571.551.51.41.31.21.1دانشگاه

دانشكده

15.4517.3317.818.7121.422.5124.1526.4128.4730.79دانشگاه

دانشكده

برخورداري از هنابع انساني 

کارآهد، شايسته و هلتسم به 

ارزش هاي هحوري دانشگاه

كاهشينسبت تعداد كاركنان به كل اعضاي هيات علمي

افزایشينسبت تعداد دانشجویان به كل كاركنان2

هاهوريت ها و شاخص هاي هحوري دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي

برخورداري از هنابع انساني کارآهد، شايسته و هلتسم به ارزش هاي هحوري دانشگاه: 6هدف کالن 

توضيحات جهت شاخصشاخصجسء هدف کالنرديف
سهن 

دانشکده/دانشگاه

هقدار هطلوبهقدار هوجود

1
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پایش-0.0170.0140.0170.019دانشگاه

دانشكده

پایش-0.1040.0980.0840.077دانشگاه

دانشكده

پایش-----دانشگاه

دانشكده

پایش-----دانشگاه

دانشكده

پایش-4444دانشگاه

دانشكده

پایش-0.1830.3140.3000.297دانشگاه

دانشكده

سهن 

دانشكده/دانشگاه

هقدار هطلوبهقدار هوجود

4
سهم اعتبارات فعالیت های فناوری از اعتبارات فعالیت های پژوهش و 

فناوری دانشكده

جهت شاخصشاخصجشء هدف کالنرديف

سهم اعتبارات فعالیت های پژوهش و فناوری از اعتبارات جاری 

دانشكده

3
سهم اعتبارات فعالیت های پژوهشی از اعتبارات فعالیت های پژوهش و 

فناوری دانشكده

هديزيت هؤثز هنابع هالي، جذب هنابع هالي هتنوع و پايدار و گستزش سهينه هاي استقالل هالي: 7هدف کالن

هاهوريت ها و شاخص هاي هحوري دانشكده علوم تزبيتي و روان شناسي

5
جذب هنابع هالي هتنوع و 

پايدار و گستزش سهينه هاي 

استقالل هالي

(تنوع و پایداری منابع مالی)تعداد منابع عمده درآمدی دانشكده 

(استقالل مالی)نسبت درآمد اختصاصی دانشكده به هزینه ها 6

1

هديزيت هؤثز هنابع هالي

سهم اعتبارات فعالیت های آموزشی از اعتبارات جاری دانشكده

2

توضيحات
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%10%8%7%6%5-0.0160.0190.0240.033داًشگاُ

داًشكذُ

پایش-----داًشگاُ

داًشكذُ

پایش-0.0020.0060.0030.005داًشگاُ

داًشكذُ

%5%5%4%4%3-----داًشگاُ

داًشكذُ

پایش-----داًشگاُ

داًشكذُ

پایش-----داًشگاُ

داًشكذُ

75100125150200-----داًشگاُ

داًشكذُ

1520253040-----داًشگاُ

داًشكذُ

پایش-----داًشگاُ

داًشكذُ

8
ساعت دٍرُ ّاي آهَزشي هشترك با داًشگاُ ّا ٍ هَسسات آهَزشي، - ًفر

پژٍّشي ٍ صٌعتي هعتبر داخلي ٍ خارجي
افسايشي

7

آهَزشي هشترك با - ّاي علوي  ًفر ساعت سخٌراًي

داًشگاُ ّا ٍ هَسسات آهَزشي ٍ پژٍّشي ٍ صٌعتي داخلي ٍ 

خارجي

داخلي

افسايشي

خارجي

6
الوللي هٌجر  ّا ٍ هراکس علوي بیي ّاي آهَزشي هشترك با داًشگاُ تعذاد دٍرُ

بِ هذرك تحصیلي

5
ِ ّاي آهَزشي هٌعقذشذُ با ساير سازهاى ّا  ًسبت تعذاد قراردادّا ٍ تفاّن ًاه

ِ ّاي علوي بِ کل قراردادّا ٍ تفاّن ًاه
افسايشي

افسايشي

ًسبت تعذاد داًشجَياى غیرايراًي بِ کل داًشجَياى1

تَضیحات

هاهَریتّاٍشاخصّایهحَریداًشکدُعلَمتربیتيٍرٍاىشٌاسي

گسترشٍتعویقتعاهالتسازًدٍُّنافساباهراكسعلوي،فرٌّگي،اجتواعي،ٍرزشيٍاقتصادیدرسطحهليٍبیيالوللي:8ّدفكالى

افسايشيتعذاد ساعات تذريس هذرساى بیي الوللي ّوكار با داًشگاُ فردٍسي هشْذ2

4
ًسبت تعذاد داًشجَياى دکتري اعساهي از داًشگاُ فردٍسي هشْذ بِ 

هَسسات خارج از داًشگاُ بِ کل داًشجَياى دکتري
افسايشي

افسايشي

جْتشاخصشاخصردیف
هقدارهطلَبهقدارهَجَد سْن

داًشکدُ/داًشگاُ
جسءّدفكالى

گسترشٍتعویقتعاهالت

سازًدٍُّنافساباهراكس

علوي،فرٌّگي،اجتواعي،

ٍرزشيٍاقتصادیدر

سطحهليٍبیيالوللي

3
ًسبت تعذاد اعضاي ّیات علوي اعساهي از داًشگاُ فردٍسي هشْذ بِ 

هَسسات خارج از کشَر براي ّوكاري ّاي آهَزشي بِ کل اعضاي ّیات علوي
افسايشي

 از کل داًشجَياى ٪3، 95در سال 

دکتري بِ هَسسات خارج از داًشگاُ 

.اعسام شذُ باشٌذ
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ًسبت تعذاد داًشجَياى غیرايراًي بِ کل داًشجَياى1

تَضیحات

هاهَریتّاٍشاخصّایهحَریداًشکدُعلَمتربیتيٍرٍاىشٌاسي

گسترشٍتعویقتعاهالتسازًدٍُّنافساباهراكسعلوي،فرٌّگي،اجتواعي،ٍرزشيٍاقتصادیدرسطحهليٍبیيالوللي:8ّدفكالى

افسايشي

جْتشاخصشاخصردیف
هقدارهطلَبهقدارهَجَد سْن

داًشکدُ/داًشگاُ
جسءّدفكالى

گسترشٍتعویقتعاهالت

سازًدٍُّنافساباهراكس

علوي،فرٌّگي،اجتواعي،

ٍرزشيٍاقتصادیدر

سطحهليٍبیيالوللي

پايش-----داًشگاُ

داًشكذُ

پايش-----داًشگاُ

داًشكذُ

4446789101112داًشگاُ

داًشكذُ

پايش-----داًشگاُ

داًشكذُ

پايش-----داًشگاُ

داًشكذُ

138537383839394040داًشگاُ

داًشكذُ

12223-0000داًشگاُ

داًشكذُ

4681010-0000داًشگاُ

داًشكذُ

پايش-----داًشگاُ

داًشكذُ

10
ًسبت تعذاد اعضاي ّیات علوي داًشگاُ فردٍسي هشْذ با ٍابستگي 

(affiliation) بیي الوللي بِ کل اعضاي ّیات علوي
افسايشي

ِ ّاي هشترك با هراکس علوي بیي الوللي9 افسايشيدرصذ هقال

ِ ّاي پژٍّشي ٍ فٌاٍري هلي ٍ بیي الوللي هٌجر بِ عقذ قرارداد افسايشيتعذاد تفاّن ًاه

13
تعذاد داًشجَياى دکتري شرکت کٌٌذُ در هجاهع علوي هعتبر بیي الوللي 

(داخل ٍ خارج کشَر)
افسايشي

تعذاد اعضاي ّیات علوي شرکت کٌٌذُ در هجاهع علوي هعتبر بیي الوللي 

(داخل ٍ خارج کشَر)
افسايشي

افسايشيتعذاد بَرس ّاي اعطايي دکتري از سَي داًشگاُ بِ داًشجَياى غیرايراًي16

افسايشيتعذاد قراردادّاي طرح ّاي پژٍّشي ٍ فٌاٍري هشترك بیي الوللي15

گسترشٍتعویقتعاهالت

سازًدٍُّنافساباهراكس

علوي،فرٌّگي،اجتواعي،

ٍرزشيٍاقتصادیدر

سطحهليٍبیيالوللي

(اداهِ)

افسايشيتعذاد ّوايش ّاي بیي الوللي برگسار شذ11ُ

افسايشيتعذاد هاهَريت ّاي پژٍّشي ٍ فٌاٍري بیي الوللي17

12

14
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ًسبت تعذاد داًشجَياى غیرايراًي بِ کل داًشجَياى1

تَضیحات

هاهَریتّاٍشاخصّایهحَریداًشکدُعلَمتربیتيٍرٍاىشٌاسي

گسترشٍتعویقتعاهالتسازًدٍُّنافساباهراكسعلوي،فرٌّگي،اجتواعي،ٍرزشيٍاقتصادیدرسطحهليٍبیيالوللي:8ّدفكالى

افسايشي

جْتشاخصشاخصردیف
هقدارهطلَبهقدارهَجَد سْن

داًشکدُ/داًشگاُ
جسءّدفكالى

گسترشٍتعویقتعاهالت

سازًدٍُّنافساباهراكس

علوي،فرٌّگي،اجتواعي،

ٍرزشيٍاقتصادیدر

سطحهليٍبیيالوللي

پايش-----داًشگاُ

داًشكذُ

پايش-----داًشگاُ

داًشكذُ

910121518-14566داًشگاُ

داًشكذُ

678910-3332داًشگاُ

داًشكذُ

پایش-----داًشگاُ

داًشكذُ

افسايشي

افسايشيتعذاد فرصت ّاي هطالعاتي در سطح بیي الوللي18

گسترشٍتعویقتعاهالت

سازًدٍُّنافساباهراكس

علوي،فرٌّگي،اجتواعي،

ٍرزشيٍاقتصادیدر

سطحهليٍبیيالوللي

(اداهِ)

22
ِ ّا ٍ قراردادّاي فرٌّگي ٍ اجتواعي اهضا شذُ با ساير  تعذاد تفاّن ًاه

سازهاى ّا ٍ هَسسات هلي ٍ بیي الوللي
افسايشي

ِ ّاي ّوكاري با ساير داًشگاُ ّا ٍ هراکس هعتبر علوي21 افسايشيتعذاد تفاّن ًاه

افسايشيتعذاد دفعات هبادلِ ّیات ّاي داًشگاّي20

تعذاد تبادالت پژٍّشگر در سطح بیي الوللي19
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