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 اندازچشم بیانیه
 

 

 گاهجای از برخوردار و پیشرو است دانشگاهی 4141 افق در بهشتی شهید انشگاهد»

 آینده، دهیشکل در گذارتأثیر دانش، و فناوری علم، نشر و آموزش تولید، در برتر

 برای حلراه ارایه و پژوهشی و آموزشی علمی، نیازهای به گوییپاسخ ممتاز مرجع

 برترین اول انتخاب المللی،بین و ایمنطقه ملی، هایعرصه در پیچیده مسایل

 و کارآمد و ایحرفه نوآور، و خالق متدین، هایانسان یپرورش دهنده استعدادها،

 .«اخالق مکارم و الهی تقوای ایمان، به آراسته
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 تیمأموربیانیه 
 

 

 بنیادین برای شناخت خلقت و آیات الهی، انسان و روابط انسانی و انجام پژوهش

ها، گیری از علم برای تأمین منفعت انسانبهره ای وتوسعه -کاربردی پژوهش انجام

کسانی که نسبت به خدای رحمان  حل مسایل جامعه و آبادانی زمین، تربیت و تعلیم

خشیت داشته، شهادت دهندگان بر کمال آفرینش پس از تجسس و تفحص از خلقت 

گیری از دانش و انتقال آن به دیگران، ترویج و نشر علم در الهی بوده و متعهد به بهره

 و اثرگذاری در علم جهانی و تعالی بشرجهت تقویت چرخه جریان ملی دانش 
های سیاستپژوهشی، دستگاه -برای متقاضیان آموزش عالی، جامعه علمی 

های اقتصادی و اجتماعی، بخش عمومی، خصوصی گذاری، اجرایی و بنگاه
ها نهاد، اتحادیههای مردمهای واسط اجتماعی مانند سازمانو تعاونی، نهاد

نان، فعاالن اقتصادی و صاحبان صنعتی در های صنفی، کارآفریو تشکل
 المللی.عرصه ملی و بین

علمی و کارکنان و  ئتیاز طریق ارتقای مستمر دانش و مهارت اعضای ه 
 های مؤثر و کارآمد. استفاده از فناوری

ها، علمی برجسته، رشته ئتیمندی از امتیازاتی چون اعضای هبا بهره 
ای متنوع، ممتاز و بعضاً منحصر به فرد هها و پژوهشکدهها، دانشکدهگروه

ای و دارای باالترین نسبت رشتههای میاندر کشور، فضای همکاری
 دانشجویان تحصیالت تکمیلی
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 هابیانیه ارزش
 

 
 : های بنیادین پیشنهادی برای خانواده دانشگاه شهید بهشتی عبارتند ازارزش

 

 تواضع و فروتنی خشیت در برابر پروردگار و برخورداری از  

 رعایت تقوا، راستی و درستی  

 برخورداری از روحیه نقادی و نقدپذیری و آزادگی علمی  

 گری و برخورداری از وجدان کاری  ایای به ویژه حرفهاخالق حرفه رعایت 

 پذیری مسئولیتجویی و محوری، مشارکتاخالق 

 پذیری گرایی و برنامهقانون 

 ت و نوآوری برخورداری از روحیه خالقی 

  آفرینیسازی و ثروتتعالی طلبی، توانمند 

 برخورداری از روحیه کار تیمی و گروهی 

 محور تأکید بر فعالیت و رفتار سازمانی دانش 

 تأکید بر علم نافع  

 تقدم تزکیه بر تعلیم  

 علمی و دانشجویان  ئتیحفظ کرامت و منزلت انسانی تمام کارکنان، اعضای ه 

 علم، عالم و متعلم تکریم و حفظ شئون  

 ها تأکید بر رعایت عدالت در توزیع فرصت 

 تعهد به یادگیری دانشجو   

 دریغ نورزیدن در تعلیم علم و کوشش در بذل، اعطا و انفاق علم 
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 اهداف راهبردی
 

 
 بهبود مستمر کیفیت آموزش در دانشگاه-1
حداکثر  علمی و به فعلیت درآمدن ئتیهتوسعه و توانمندسازی اعضای -2

 پتانسیل ایشان
 های دانشگاهساماندهی )حذف، ایجاد، اصالح و ترکیب( مستمر رشته-3
 های دانشجویانگیری حداکثری از ظرفیتبهره-4

 توسعه بازار پژوهش دانشگاه-5

های دانشگاه به سمت حل مشکالت جامعه و برآوردن هدایت پژوهش-6
 نیازهای واقعی جامعه

های مستمر( به منظور افزایش مجموعه فعالیتسازی محیط )شامل به -7
 های پژوهشی موجوداستفاده حداکثری از ظرفیتو وری بهره

 ایجاد و حفظ قدرت رقابتی در ارائه خدمات -8
 حاکم کردن رویکرد چابک و چاالک سازی در ارائه خدمات -9

 توسعه و توانمندسازی منابع انسانی-11
های فرهنگی رنامه ریزی و اجرای برنامهگذاری، بجامع نگری در سیاست -11

 برای دانشگاه

 ها، تصمیمات و اقدامات در حوزه فرهنگکردن سیاست پژوهش محور -12
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 هاشاخص
 

 
F1دانشگاه بودجه کل به اختصاصی درآمدهای : نسبت 

F2دورافتاده(  داده حذف با) کارشناسی شدگانقبول کشوری رتبه : کمینه 

F3اولویت در قبولی با تکمیلی تحصیالت جدید ورودی دانشجویان تعداد : نسبت 

 تکمیلی تحصیالت شدهقبول دانشجویان تعداد کل به اول

F4جهان هایدانشگاه علمی بندیرتبه در دانشگاه : رتبه  

F5کشور عالی آموزش هایمؤسسه و هادانشگاه بندیرتبه در دانشگاه : رتبه  

F6هایطرح از علمی هیئت اعضای( جینی ضریب) درآمد توزیع : شاخص 

 دانشگاهیبرون پژوهشی

F7هادانشکده و هاپژوهشکده تعداد به فعال علمی هایقطب تعداد : نسبت 

F8مجالت در مروری-علمی و پژوهشی-علمی شده چاپ هایمقاله تعداد : نسبت 

 علمی هیئت اعضای تعداد به المللیبین شده نمایه و معتبر

F9کارکنان تعداد به خدمات ارائه برای( آن معادل یا) شده دریافت مبلغ : نسبت 

 خدمات حوزه

F10به پشتیبانی خدمات ارائه برای( آن معادل یا) شده دریافت مبلغ : نسبت 

 پشتیبانی خدمات حوزه کارکنان تعداد
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F11کمیته دانشجویان، انضباطی کمیته در مطروحه هایپرونده تعداد : نسبت 

 کل تعداد به دانشگاه کارکنان اداری تخلفات کمیته و علمی یئته اعضای تخلفات

 کارکنان و علمی هیئت اعضای دانشجویان،

C1دانشجویان رضایت : شاخص 

C2علمی هیئت اعضای شغلی رضایت : شاخص 

C3آموختگاندانش از کارفرمایان رضایت : شاخص 

C4یافته خاتمه پژوهشی هایطرح از کارفرما رضایت : شاخص 

C5 :شده ارائه تخصصی خدمات از( مشتریان) کنندگاناستفاده رضایت شاخص 

C6شده ارائه خدمات سایر از( مشتریان) کنندگاناستفاده رضایت : شاخص 

C7دانشگاه کارکنان شغلی رضایت : شاخص 

C8دست زیر کارکنان از دست باال مدیران رضایت : شاخص 

P1جو( دانش هر ازای به) آموزشی فعال فضای : سرانه 

P2دانشجویان بین در رایانه نفوذ : ضریب 

P3هاکالس کل به استاندارد هایکالس تعداد : نسبت 

P4علمی هیئت اعضای تعداد به دانشجویان تعداد : نسبت 

P5شده ارائه دروس کل به استاندارد شده ارائه دروس تعداد : نسبت 

P6کل به مقرر زمان مدت در شده التحصیلفارغ دانشجویان تعداد : نسبت 

 التحصیالنفارغ
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P7دانشجویان کل به نشده مشروط دانشجویان تعداد : نسبت 

P8مقطع در ورودی آزمون در شرکت بدون که التحصیالنیفارغ تعداد : نسبت 

 التحصیالنفارغ کل به( درخشان استعدادهای) اندشده تحصیل به مشغول باالتر

P9باالتر مقاطع ورودی هایزمونآ در التحصیالنفارغ کشوری رتبه : میانه 

P10علمی هیئت اعضای کل به علمی هیئت اعضای علمی مراتب : نسبت 

P11علمی هیئت اعضای کار سابقه همگنی : شاخص 

P12هیئت اعضای توسط شده ارائه دروس نسبت که هاییرشته تعداد : نسبت 

 به ستا بیشتر حدنصاب یک از رشته آن در شده ارائه دروس کل به مدعو علمی

 هارشته کل تعداد

P13مصوب اختیاری دروس کل به شده ارائه اختیاری دروس تعداد : نسبت 

P14کل به اندگرفته قرار کلی بازنگری مورد که هاییرشته تعداد : نسبت 

 موجود هایرشته

P15کل تعداد به مختلف تحصیلی مقاطع در جدید هایرشته تعداد : نسبت 

 موجود هایرشته

P16شده اعالم نیاز تعداد به علمی هیئت اعضای جذب برای تقاضا تعداد : نسبت 

P17کل به است گرفته صورت رصد در آنها که هاییرشته تعداد : نسبت 

 موجود هایرشته

P18کل به دانشگاه مأموریتی هایحوزه در فعال دانشجویان تعداد : نسبت 

 دانشجویان



 

33 

 

P19به شده انجام دانشگاهی ونبر پژوهشی هایطرح از حاصل درآمد : نسبت 

 ریال(  میلیارد) پژوهشی معاونت کل هزینه

P20 :مانند رتبه ممتاز چاپ شده در مجالت  یهانسبت تعداد مقاله(A  و*A  در

(، یمورد ارجاع قرار گرفته )بجز خود ارجاع یها(، تعداد مقالهیااسترال یبندرتبه

، اختراعات یازصد حداکثر امتپنجاه در امتیازی بیش ازچاپ شده با  یهاکتاب

 یاعضا یدهرس یانبه پا اهیبرون دانشگ یثبت شده و مبلغ قرارداد طرح پژوهش

  یعلم یئته یبه تعداد کل اعضا یعلم یئته

P21به شده بسته قرارداد دانشگاهیبرون پژوهشی هایطرح اعتبار : نسبت 

 به دانشگاه ستهبازنش علمی هیئت اعضای یا التحصیالنفارغ با ارتباط واسطه

 دانشگاهیبرون پژوهشی هایطرح کل اعتبار

P22که دانشگاهیدرون پژوهشی هایطرح و هارساله ها،نامهپایان تعداد : نسبت 

 اندشده انجام و تعریف( دانش افزاییهم طرح) دانشگاه داراولویت هایحوزه در

 دانشگاه در شده نجاما پژوهشی هایطرح و هارساله ها،نامهپایان کل تعداد به

P23به اندگرفته ترفیع گذشته سال یک در که علمی هیئت اعضای تعداد : نسبت 

 علمی(  هیئت عضو 111 هر ازای به) فعال علمی هیئت اعضای کل

P24برون فناوری و پژوهشی هایطرح نهایی تحویل در تأخیر زمان : متوسط 

 دانشگاهی

P25پژوهشی-علمی سمینارهای و هاهمایش ،هادوره و هاکارگاه تعداد : نسبت 

 کل به علمی هیئت اعضای از یکی مدیریت با دانشگاه در برگزارشده المللیبین

 علمی هیئت اعضای
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P26ها،دوره ها،کارگاه در( دهنده ارائه) فعال دانشجویان تعداد : نسبت 

 کل به اندرفته مطالعاتی فرصت به که دانشجویانی و علمی سمینارهای

 شجویاندان

P27پشتیبانی خدمات ارائه در تأخیر زمان : متوسط  

P28خدمات ارائه در تأخیر زمان : متوسط 

P29فرهنگی هماهنگی شورای تقاضای به شده انجام هایپژوهش اعتبار : نسبت 

 دانشگاه در شده انجام هایپژوهش کل اعتبار به

P30ؤثرم فرهنگی رویدادهای در دانشجویان شرکت ساعات : سرانه 

P31و هادانشکده کل به دانشجویی هایکانونها و انجمن تعداد : نسبت 

 هاپژوهشکده

P32شده برگزار فرهنگی رویداد هاآن در که فرهنگی هایحوزه تعداد : نسبت 

 فرهنگی هایحوزه کل تعداد به است

L1آموزشی و علمی رویدادهای در علمی هیئت اعضای شرکت ساعات : نسبت 

 توانمندی حوزه در آموزشی هایکارگاه یا علمی هایدوره و هاهکارگا شامل)

 علمی هیئت اعضای کل تعداد به( آن ابزارهای و هاروش و تدریس عمومی

L2مجامع و پژوهشی -علمی مؤسسات در که علمی هیئت اعضای تعداد : نسبت 

-علمی هایمأموریت و مطالعاتی فرصت به یا دارند حضور المللیبین علمی

 علمی هیئت اعضای کل تعداد به اندرفته وهشیپژ

L3ارائه هایحوزه کارکنان عمومی و تخصصی موثر آموزش ساعات : سرانه 

 خدمات دهنده
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L41فعال یتجربه تبادل هایانجمن : تعداد (COPدر ) مأموریتی هایحوزه 

 دانشگاه

 

 

 

 

 دانشگاه یهابرنامه معاونت
 

 

 های معاونت آموزشی:برنامه

  آموزش تیفیمستمر ابعاد ک یو استقرار نظام بهبود و بهساز ی: طراح1-1

 ی درس یمحتوا تیفیک ی: برنامه ارتقا1-2

  سیتدر تیفی: برنامه بهبود ک1-3

  دانشجو تیموفق نی: برنامه تضم1-4

 ی آموزش زاتیفضا و تجه ی: استانداردساز1-5

  آموزش تیریمد یوربهره ی: برنامه ارتقا1-6

 یهیئت علم یمهارت و دانش اعضا شیبرنامه جامع افزا نیو: تد2-1

موجود در خصوص جذب، ارتقا و  یداخل یندهایها و فرآنامه نییآ ی: بازنگر2-2

 یهیئت علم یجهت حفظ اعضا عیترف

                                                      
 1. Community Of Practice 
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 یهیئت علم یاعضا فیو وظا اراتیاخت ها،تیمسئول نیو تدو ی: بازنگر2-3

 و ...(  ییاجرا ،یو پژوهش ی)آموزش

 دیاسات یهاتیاز قابل یمندنظام حداکثر بهره یسازادهیو پ یطراح :2-4

 بازنشسته

 شیو پا یالمللنیو ب یها در سطح ملو استقرار نظام رصد رشته ی: طراح3-1

 موجود در جامعه یازهاین

 دانشگاه دهیفایب یهادستورالعمل حذف رشته نی: تدو3-2

 در دانشگاه دیجد یهارشته جادیدستورالعمل ا نی: تدو3-3

 دانشگاه یها( رشتهیدستورالعمل اصالح )بازنگر نی: تدو3-4

 1-4: برای راهبرد چهارم برنامه نوشته شده در معاونت آموزشی در برنامه 4

 معاونت دانشجویی تلفیق شده است.

 های معاونت پژوهشی:برنامه

  انیارتباط با مشتر تیریو استقرار نظام مد ی: طراح5-1

مطالعات  یفعال پژوهش و سازمانده یابیو استقرار نظام بازار ی: طراح5-2

  بازار

  انجام شده دانشگاه یهاپژوهش جینتا غیو تبل جی: برنامه ترو5-3

با  هاتیاولو صیجامعه و تشخ یازهایمشکالت و ن یی: برنامه شناسا6-1

  برنامه نیم اوتدا یساختار مناسب برا شنهادیپ

مناسب شرح خدمات  میو تنظ یپژوهش یهاات طرحموضوع نیی: برنامه تع6-2

  هاآن ی( براRFPپروژه )
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متناسب با مشکالت و  یعلم یهاو استقرار نظام توسعه قطب یطراح: 6-3

  جامعه یازهاین

و استقرار نظام بهبود مستمر )کمی و کیفی( تجهیزات و امکانات  ی: طراح7-1

 ( یاانهیو مراکز محاسبات را هاهشگایپژوهشی )مانند منابع کتاب و مقاله، آزما

درون  یپژوهش یهاطرح یو استقرار نظام کنترل پروژه برا یطراح :7-2

 ی و برون دانشگاه یدانشگاه

 ی خدمات تخصص کپارچهی تیرینظام مد یسازادهیو پ ی: طراح8-1

 یو برگزار یارائه خدمات تخصص بانیپشت یو اصالح نظام مال ی: بازنگر8-2

 ی المللنیب یپژوهش-یعلم ینارهایو سم هاشیها، همادوره ها،کارگاه

 

 پشتیبانی( :)مالی -های معاونت اداریبرنامه

 یساالرستهیشا کردیکارکنان با رو یو ارتقا نشیو استقرار نظام گز ی: طراح9-1

  نییو برخورد مناسب با کارکنان با عملکرد پا

کارشناسان و  ران،ی)مد یانسان و استقرار نظام جامع آموزش منابع ی: طراح9-2

 کارکنان دانشگاه( 

  دانشگاه یو مقررات مال هانامهنییآ یسازو به ی: بازنگر9-3

خدمت( در معاونت  زی)م یبانیسفارشات پشت ستمیو استقرار س ی: طراح9-4

و  ندهاینمودن فرا زهی)مکان ندهایفرآ یاستانداردساز تیبا رعا یمال-یادار

 ( هاتیفعال
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عملکرد  تیریو مد یلیتفص یزیرو استقرار نظام برنامه یطراح :9-5

 ی بر برنامه راهبرد ی( مبتنیاتیعمل یزیر)بودجه

 اریو اخت تیحدود مسئول نیو شغل )تدو فیو اصالح شرح وظا ی: بازنگر11-1

 کارکنان( 

 یابی)ارز یعملکرد منابع انسان یابیو استقرار نظام جامع ارز ی: طراح11-2

 ( یفیک یرهایمتغ یبرا یهایشاخص نییبا تع ییاجرا یهاتیفعال

کار  تیفیکارکنان به منظور بهبود ک زشیو استقرار نظام انگ ی: طراح11-3

  کارکنان

 

 های معاونت فرهنگی:برنامه

آموزش،  یهابخش کیبه تفک یاجتماع-یبرنامه جامع فرهنگ ی: طراح11-1

 نیبه همراه تدو یاجتماع-یفرهنگ یگذاراستیو س هاتیپژوهش، مشاوره، فعال

 ی فرهنگ یهابرنامه یهاو دستورالعمل هانامهنییآ

به  یفرهنگ یسازهماهنگ یشورا یندهایو اصالح ساختار و فرآ ی: بازنگر11-2

 ( یمواز یحذف نهادها ای قی)تلف یاجتماع-یفرهنگ ینهادها یمنظور هماهنگ

 ی اجتماع-یگو اصالح ساختار معاونت فرهن ی: بازنگر11-3

دهنده خدمات ارائه یروهاین ینیگز ستهیو استقرار نظام شا ی: طراح11-4

 ی اجتماع-یفرهنگ

 ی اجتماع-یدر حوزه فرهنگ یمنابع مال نیتام یساز: برنامه متنوع11-5
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 یهاپژوهش فیتعر قیاز طر یاجتماع-یمسائل فرهنگ یازسنجی: برنامه ن12-1

 فیدانشگاه )همراه با تعر یرهنگمسائل ف ییمحور جهت شناسامسأله

 ( یاجتماع-یپژوهش محور فرهنگ یهاتیفعال یاستانداردها

به  یاجتماع-یفرهنگ یهاتیفعال شیو پا یابیو استقرار نظام ارز ی: طراح12-2

  وضع موجود یشناس بیهمراه آس

 یاجتماع-یفرهنگ یپژوهش یهاطرح نیها و عناوسرفصل نی: تدو12-3

 ( یاجتماع-یفرهنگ یهاپژوهش یهنگو هما ی)سامانده

و  دیمشارکت اسات شیجهت افزا یزشیو استقرار نظام انگ ی: طراح12-4

 ی اجتماع-یفرهنگ یهادر پژوهش انیدانشجو

 یپژوهش یهاو طرح هاتیفعال یبانک اطالعات جادیو ا ی: برنامه مستندساز12-5

 ی اجتماع-یانجام شده در حوزه فرهنگ

-یجامع فرهنگ یهاو اصالح برنامه یقرار نظام بازنگرو است ی: طراح12-6

 ی اثربخش شیدر جهت افزا یاجتماع

 

 های معاونت دانشجویی:برنامه

 یمندبه دانشجو و نحوه بهره یقابل واگذار یهاتیفعال یی: مطالعه و شناسا4-1

 انیدانشجو یهاتیمناسب از ظرف

مواردی مانند  به ویژه دریی های کار دانشجونامهآییناصالح و : بازنگری 4-2

 نحوه بکارگیری دانشجویان و دستمزد کار دانشجویی



 

38 

 

: بازنگری و اصالح نظام تامین غذای دانشجویان، اعضای هیئت علمی و 9-1

 وریکارکنان دانشگاه جهت حداکثر کردن رضایت آنها و ارتقای بهره

حداکثر کردن : : بازنگری و اصالح نظام تامین خوابگاه دانشجویان جهت 9-2

 وریرضایت آنها و ارتقای بهره

های ایجاد فرصت از طریق: برنامه تامین کمک هزینه تحصیلی دانشجویان 9-3

 شغلی دانشجویی

 : برنامه جامع تامین منابع مالی برای اعطای بورس و وام دانشجویی9-4

 : برنامه جامع بهبود نظام سالمت جسمی و روانی دانشجویان، اعضای هیئت9-5

 علمی و کارکنان 
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 متوازن یازیکارت امت
 

 

 های دانشگاه ها و پژوهشکدهکارت امتیازی متوازن دانشکده

شاخص است که به منظور ارزیابی وضع  55های دانشگاه شهید بهشتی شامل مجموعه شاخص

ها و ای میانی، دانشکدههتا با استفاده از آنها مدیریت بایست مورد محاسبه قرار گیرد،موجود می

تنها در حال حاضر  انداز دانشگاه عمل کنند.ها در جهت حرکت به سمت چشمپژوهشکده

ات ثبتی دانشگاه قابل محاسبه های اطالعبا استفاده از سیستم های فوقاز شاخص شاخص44

 هستند.

 نحوه مشخص کردن وضعیت هر دانشکده/ پژوهشکده در هر شاخص:

به منظور مشخص کردن وضعیت هر دانشکده/پژوهشکده در هر شاخص  متوازندر کارت امتیازی 

. شودمیاز سه وضعیت مطلوب با رنگ سبز، نامطلوب با رنگ قرمز و بحرانی با رنگ زرد استفاده 

ب ، نامطلو4 سبز( با عددب )ها وضعیت دانشکده/پژوهشکده در وضعیت مطلودر تمامی شاخص

ده است. وضعیت کلی هر شمشخص  4 رد( با عددز) و بحرانی -4 قرمز( با عدد)

شاخص محاسبه شده  44دانشکده/پژوهشکده میانگین وضعیت آن دانشکده/پژوهشکده در 

 شاخص موجود آورده شده است. 44است. در زیر تعریف این سه وضعیت برای 

علمی( پس از محاسبه شاخص به  هیئت اعضای تعداد به دانشجویان تعداد )نسبت p4برای 

در صورتی  شودمیام برای آنها محاسبه 04ام و صدک 14ها صدک فکیک دانشکده/ پژوهشکدهت

ام باشد وضعیت دانشکده 04که مقدار شاخص در هر دانشکده/ پژوهشکده بیشتر از صدک 

ام وضعیت 14زرد( و کمتر از صدک ) ام وضعیت بحرانی14ام و 04قرمز(، بین صدک ب )نامطلو

 .سبز( خواهد داشتب )مطلو

 کل به مقرر زمان مدت در شده التحصیلفارغ دانشجویان تعداد )نسبت P6های برای شاخص

 )شاخص P11دانشجویان(،  کل به نشده مشروط دانشجویان تعداد )نسبت P7التحصیالن(، فارغ
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 کل به شده ارائه اختیاری دروس تعداد )نسبت P13علمی(،  هیئت اعضای کار سابقه همگنی

 نیاز تعداد به علمی هیئت اعضای جذب برای تقاضا تعداد )نسبت P16وب(، مص اختیاری دروس

 اول اولویت در قبولی با تکمیلی تحصیالت جدید ورودی دانشجویان تعداد )نسبت F3شده(،  اعالم

 شده چاپ هایمقاله تعداد )نسبت F8تکمیلی( و  تحصیالت شدهقبول دانشجویان تعداد کل به

 هیئت اعضای تعداد به المللیبین شده نمایه و معتبر مجالت در وریمر-علمی و پژوهشی-علمی

ام 04ام و صدک 14ها صدک علمی( پس از محاسبه شاخص به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده

در صورتی که مقدار شاخص در هر دانشکده/ پژوهشکده بیشتر از  شودمیبرای آنها محاسبه 

 ام وضعیت بحرانی14ام و 04بین صدک  سبز(،ب )ام باشد وضعیت دانشکده مطلو04صدک 

 قرمز( خواهد داشت.ب )ام وضعیت نامطلو14زرد( و کمتر از صدک )

علمی( پس از  هیئت اعضای کل به علمی هیئت اعضای علمی مراتب )نسبت P10برای شاخص 

ها در صورتی که مقدار شاخص در هر دانشکده/ محاسبه شاخص به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده

 3 زرد( و عدد) وضعیت بحرانی 2سبز(، عدد ب )وضعیت دانشکده مطلو 4برابر با عدد  پژوهشکده

 قرمز( خواهد داشت.ب )وضعیت نامطلو 1یا 

ها( پس از دانشکده و هاپژوهشکده تعداد به فعال علمی هایقطب تعداد )نسبت F7برای شاخص 

د قطب در هر دانشکده/ ها در صورتی که تعدامحاسبه شاخص به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده

 وضعیت بحرانی 4سبز(، عدد ب )وضعیت دانشکده مطلو 2 از تربزرگیا  2پژوهشکده برابر با عدد 

 قرمز( خواهد داشت.ب )وضعیت نامطلو 4 زرد( و عدد)

شاخص موجود  44دانشکده/پژوهشکده با  2کارت امتیازی متوازن برای به عنوان نمونه در ادامه 

 تهیه و ارائه شده است. 4394-4392 حصیلیبرای سال ت
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 کارت امتیازی متوازن پژوهشکده علوم محیطی

 ردیف
کد 

 شاخص
 وضعیت دانشکده دانشگاه نام شاخص

1 p4  1 12.692 49.415 نسبت تعداد دانشجویان به تعداد اعضای هیأت علمی 

2 P6 
زمان مقرر به کل  التحصیل شده در مدتنسبت تعداد دانشجویان فارغ 

 التحصیالنفارغ
0.343 0.792 1 

3 P7 1 1.000 0.957 نسبت تعداد دانشجویان مشروط نشده به کل دانشجویان 

4 P10  1 1.000 2.263 نسبت مراتب علمی اعضای هیأت علمی به کل اعضای هیأت علمی 

5 P11 1 0.813 0.659 شاخص همگنی سابقه کار اعضای هیأت علمی 

6 P13 1 0.296 0.258 سبت تعداد دروس اختیاری ارائه شده به کل دروس اختیاری مصوبن 

7 P16  0 4.091 5.154 نسبت تعداد تقاضا برای جذب اعضای هیأت علمی به تعداد نیاز اعالم شده 

8 F3 
جدید تحصیالت تکمیلی با قبولی در اولویت اول  نسبت تعداد دانشجویان ورودی

 شده تحصیالت تکمیلین قبولبه کل تعداد دانشجویا
0.265 0.650 1 

9 F7  1- 0.000 0.316 هاها و دانشکدههای علمی فعال به تعداد پژوهشکدهنسبت تعداد قطب 

10 F8 
مروری در مجالت -پژوهشی و علمی-های چاپ شده علمینسبت تعداد مقاله

 المللی به تعداد اعضای هیأت علمیمعتبر و نمایه شده بین
2.421 2.846 0 

      

   
 0.556 وضعیت کلی دانشکده

      
مشخص  0زرد( با عدد ) و بحرانی -1قرمز( با عدد ) ب، نامطلو1سبز( با عدد ) بوضعیت مطلوها وضعیت دانشکده در شاخص در تمامی

 گردیده است.
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 کارت امتیازی متوازن دانشکده حقوق

 ردیف
کد 

 شاخص
 وضعیت دانشکده دانشگاه نام شاخص

1 p4  1- 60.640 49.415 نسبت تعداد دانشجویان به تعداد اعضای هیأت علمی 

2 P6 
التحصیل شده در مدت زمان مقرر به کل نسبت تعداد دانشجویان فارغ 

 التحصیالنفارغ
0.343 0.387 1 

3 P7 1 0.980 0.957 نسبت تعداد دانشجویان مشروط نشده به کل دانشجویان 

4 P10  0 2.000 2.263 نسبت مراتب علمی اعضای هیأت علمی به کل اعضای هیأت علمی 

5 P11 1 0.788 0.659 شاخص همگنی سابقه کار اعضای هیأت علمی 

6 P13 1 0.590 0.258 نسبت تعداد دروس اختیاری ارائه شده به کل دروس اختیاری مصوب 

7 P16  1 5.500 5.154 به تعداد نیاز اعالم شده نسبت تعداد تقاضا برای جذب اعضای هیأت علمی 

8 F3 
جدید تحصیالت تکمیلی با قبولی در اولویت اول  نسبت تعداد دانشجویان ورودی

 شده تحصیالت تکمیلیبه کل تعداد دانشجویان قبول
0.265 0.375 1 

9 F7  1- 0.000 0.316 هاها و دانشکدههای علمی فعال به تعداد پژوهشکدهنسبت تعداد قطب 

10 F8 
مروری در مجالت -پژوهشی و علمی-های چاپ شده علمینسبت تعداد مقاله

 المللی به تعداد اعضای هیأت علمیمعتبر و نمایه شده بین
2.421 1.347 -1 

      

   
 0.444 وضعیت کلی دانشکده

      
مشخص  0زرد( با عدد ) و بحرانی -1قرمز( با عدد ) ب، نامطلو1سبز( با عدد ) بوضعیت مطلوها وضعیت دانشکده در شاخص در تمامی

 گردیده است.

 


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

