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 بسمه تعالی
 

شی شز زمان سدوین شده شهت که شین نداا مقدس اب حال گذشب شز ا ه چدابم عمر ششمشت سعه ه اداااشنمها د اب بر ه  برنامه 

هازی وظایف و سطبیق هاختاب خعا با ش دشف آفریند اداااشنمها د با سأکید بر متناهبباششد  اایهاه و نق  پر برکت خعا مد

  ای شصلد شین نداا ای مختلف یکد شز اغدغهی بلند شنقالب شهالمد اب بر ه اس یین ششده اب سعه ه کمعب برشی سققق آبمان 

 ای مؤثری بعاه که اب شین بشهتا شز گام 4141شندشز بیست هاله و س یین اایهاه اداااشنمها د اب شفق بعاه شهت  سرهیت چمت

اشنمها د که مبتند بر شهناا باالاهتد براشششته ششده شهشت  اب شین برنامه برشهشاس چمت شندشز سدوین شده بیست هاله اداا    

باشششد، شاتماعد، علت و فناوبی، سجابی هششازی، ششششتدال اشن  آمعختهان و آمعز  مد - ای مختلف فر نهدکمششعب اب حعزه

 ای شین نداا، با مد نظر قرشب اشان نتایج و سجابب پنج  ا و ظرفیتش دشف کیفد و کمد قابل اهشششترس، متناهشششب با سعشنمندی

 ه گذشته سعه ه اداااشنمها د س یین گرایده شهت برنام

 ای شبالغد مقام م ظت ب بری اب خصشع  شقتصاا مقاومتد، علت و فناوبی و  مننین منعیا  شیمان اب  بویکرا ا و هشیاهشت  

منجر  هشند کآفریند شین نداا اب نقمه اامع علمد کمعب اششتهایدشب مدیرشن و مسشوعلین اداااشنمها د و ساکیدی که بر نق  

که اب  باشدمدبه س یین و شبالغ  فت مأمعبیت برشی اداااشنمشها د اب نقمشه اامع علمد کمشعب ششده شهت، شز نکا  مدمد     

 س یین ش دشف شین برنامه به آن سعاه ویژه شده شهت  

سال  مت ددشنه برشی بفع میدن شهالمد و شمروز و فراشی  ششناخت عالمانه و سعاه  عشمندشنه به نیاز ای شهاهد آشکاب و پندان  

ند آفریو نق  ای معاعا کمعب  ا و ظرفیتمندی شز سجابب و سعشنمندیشین نیاز ا با شنجام وظایف نداای خعا، با ساکید بر بدره

 شلمللد، شز نکا  مدت ایهری شهت که اب شین برنامه مد نظر قرشب گرفته شهت  ای ملد و حتد بیناب عرصه

ی صعب  ش ا نهاه ویژهاز ای ملد، اب شین برنامه سال  شده شهت به نیاز شهتاند برشهاس شهناا آمای  شهتانعالوه بر سعاه به نی

  ای مدت ا برشی وشحد ای شهتاند شز شین منظر س یین شده شهت، که شز ایهر ویژگدشی شز ش دشف و ف الیتپذیرا که بخ  عمده

پنج اوبه گذشته اب یک بازه هه هاله   ای سعهش ه زم به ذکر شهشت که برنامه ال ای گذششته شهشت    شین برنامه نسشبت به برنامه 

 ای ملد سعه ه، اب شین برنامه هال آغازین و  مننین طعل مد  آن به الیل ضروب   ما نهد با برنامه س ریف شده بعاند که

 ه شهت  ای شین برنامشز سفاو  ایهر با برنامه سعه ه شمت کمعب  مرشهتا شده شهت که یکد

 ای شول سا هعم اب برنامه ششابه شعا،طد شاوشب مختلف  اداااشنمها د و سجابب معاعا بیزی ابفرآیند برنامهمناهشب شهت به  

با شهششتفااه شز سجابب گذشششته و  پنجت  واب برنامه چدابم   شبسقاء یابد شششکل گرفته و بیزیفر نگ برنامه گرایدسعهشش ه سال  

اب  هممابکت بی  شز پی  وشحد ای ساب  ،هشازی ش دشف اداااشنمشها د  ضشمن کمد بیزی، مهبرناممشخ  ششدن شبکان و نع    

ترل و شبزیابد و کنبر مدیریت بعااه  ،بیزی اب شاوشب قبلاب برنامه ششمت ضمن بفع نعشق  برنامه میسشر گراید     اسدوین برنامه

 مبتند بر برنامه سأکید گرایده شهت مستمر 

شندشز، عناصر بش برای )چمت ؛شمت بش اب چداب بخ  شامل ب برنامها شنجام شده بیزیمتن حاضر ماحصل فرآیند برنامه ،اب آخر

مأمعبیت، شبزشششدا و هششیاهششتدای اداااشنمششها د ، ش دشف پنج هششاله اب پنج حعزه پژو   و فناوبی، فر نهد، سجابی هششازی، 

، شبشئه  اش دشف حعزه شز  ا و ندایتاً هدت وشحد ای ساب ه اب  ر یکدشف حعزهسعضشیقا  مرسب  با ش   به  مرشه آمعز  و زیربناید

  نمایدمد

ی اب شعتال ناچیز چند و شبزیابد سخصصد و هالیانه آن و اب صعب  لزوم پای  آن گامد  رشمید شهشت با شارشی مؤثر شین برنامه  

 اششته باشیت برو حرکت اب ادت شیجاا سمدن شهالمد شهالمد  شیرشن میدن عزیزمان
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ز آغا 4931بیزی و اب شین نداا، شز شدریعب ماه هال فرآیند سدوین برنامه شمت سعه ه اداااشنمها د پس شز پنج اوبه برنامه

اداااشنمها د به پایان و وشحد ای ساب ه  ای مختلف نفر اب م اونت 0011نفر هاعت  مکابی بی  شز  00811گراید و با حدوا 

وشحد سابع شعت  00 ای عملیاسد بی  شز بهید  اب شین فرآیند عالوه بر سدوین برنامه شمت سعه ه اداااشنمها د ش دشف و برنامه

 ای فر نهد نیز س یین و سدوین  ا و هازمان ا، مؤهسا  آمعز  عالد و اشنمهاه ا، پژو مکدهشز وشحد ای شهتاند، پژو مهاه

شی گرایده شهت که اب شین حرکت عظیت کلیه بؤها، م اونین و مدیرشن هتاا و وشحد ای ساب ه ممابکت بسیاب چمت گیر و ف االنه

 شند اششته

 زیر قریب یکسال بطعل شنجامید  ن فرآیند مطابق مرشحل فلعچاب  شی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشکیل شوراهای بخشی

 تدوین پیش نویس 

 اهداف برنامه ششم

 توسط کمیته تدوین و شورای علمی تأیید

 ابالغ اهداف برنامه ششم به واحدها

 جلسه توجیهی دانشگاه علم و فرهنگ

 واحدهاتدوین پیش نویس برنامه ششم 

 دریافت برنامه واحدها جهت ارائه در حوزه ها

بررسی برنامه ششم واحدها در حوزه های 

 مختلف توسط شوراهای تخصصی بخشی

دریافت مجدد برنامه اصالح شده واحدها براساس نقطه 

 نظرات شوراهای تخصصی معاونتها

 هاجمع بندی و نهایی کردن اهداف حوزه 

ششم توسط  تایید نهایی برنامه

 شورای علمی و هیات امنا

های علملیاتی تدوین برنامه 

 معاونتها
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 تشکیل شوراهای بخشی -0

 ای آمعزشد، پژو   و فناوبی، فر نهد، عضشاء ششعبش ای سخصشصد بخمد اب حعزه   ، ش4931اب نیمه اوم ششدریعب ماه هشال   

 مقترم آن حعزه س یین گرایدند که شین شعبش ا مرکب شز:ششتدال و زیربناید سعه  م اونین 

 برخد م اونین حعزه مربعطه شز وشحد ا 

 مدیرشن کل آن حعزه اب هتاا 

 متخصصین و خبرگان مدعع اب  ر حعزه 

 

 تحلیل عملکرد برنامه پنجم و مسایل محیطی جهاددانشگاهی  -2

س یین هشنجه  ا و  دفهذشبی مناهشب آندا مد باشدکه میزشن مناهب    دمترین خرواد فرآیند برنامه بیزی،بدیدد شهشت که م 

رشب قابلیت اهتیابد آندا معبا شبزیابد قممشخ  و وشقع بینانه بعان و  بعان آندا نیز برشهشاس ویژگیداید شز قبیل چالمشد بعان،   

شقدشم به ذکر، شششعبش ای بخمششد ن ش دشف و اشبش بعان ویژگیدای فعق شلمد گیرا  لذش به منظعب حصششعل شطمینان شز مناهششب بعا

بربهششد و سقلیل عملکرا اداااشنمششها د اب حعزه  ای مختلف و  مننین ععشمل و شششرشی  مقیطد سأثیرگذشب بر شین عملکرا 

 نمعاند 

نفر شز متخصششصششین شعبش ای  03نفر هشاعت و با  مکابی بی  شز   1044شین بربهشیدا حدوا پنج ماه و با صشرف زماند م اال   

شنجام و اب شین بازه زماند معضععا  و شهناا مت دای معبا بربهد قرشب گرفت که برخد شز مدمترین آندا عبابسند  بخمد به طعل

 شز:

 های مرتبطدستی در تمامی حوزهاسناد باال -2-0

ین شششعبش ای بخمشد متناهشب با حعزه سخصصد خعا، شهناا باالاهتد مرسب  بش معبا بربهد قرشب اشاه و سمامد نکا  ضروبی    

شهناا بش شهتخرشج نمعاند  ندایتاً شین نکا  سعه  ابیرشن شعبش ا اب السا  سدوین برنامه شمت مطرح و معبا سعاه قرشب گرفت  

 برخد شز مدمترین شهناا باالاهتد معبا بربهد عبابسند شز:

 ای کلد برنامه شمت سعه هبرنامه و هیاهت  

 بیلد  -کن بآب شیرین -نامه شمت : شلف ای اداااشنمها د اب بر)مأمعبیت            

  شعبشی ملد آمای  4931ضعشب  ملد آمای  مصعب 

  شیهایر شهناا آمای  بخمد و منطقه 

 انشهناا بش برای سعه ه شهتا  

  ای کلد اداااشنمها دش دشف و هیاهت  

  نقمه اامع علمد کمعب 

 ای علت و فناوبی شبالغد مقام م ظت ب بریهیاهت  

  ،چمت شندشز اداااشنمها د شهاهنامه 

 عوامل محیطی -2-2

یت یت و یا غیر مستقمعضععا  ایهری که سعه  شعبش ا معبا بربهد قرشب گرفت ععشمل مقیطد اداااشنمها د و سأثیرش  مستق

پسششا  ای عملکرای شین نداا بعاه شهششت  بسششیابی شز ععشمل شز امله شششرشی  شقتصششاای )بعیژه اب اوبشن سقریت و  آندا بر حعزه

 یدای نعین، سعه  شعبش ای  بخمدشلمللد و  مننین سدییرش  و سأثیرش  فناوباعد و شقتصاای اب حعزه ملد و بینسقریت  شاتم
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نظرشن کمششعب، معبا بربهششد و سقلیل قرشب گرفت و نکا  مدت و سأثیرگذشب آندا اب سدوین شز متخصششصششان و صششاحب اعع  یا با و

 برنامه شمت سعه ه لقاظ گراید 

 عملکرد جهاددانشگاهی -2-3

مربعطه بعاه شهششت  بر شین شهششاس   ای ا اداااشنمششها د اب حعزهشقدشما  شششعبش ای بخمششد بربهششد عملکرشز مدمترین  یکد

یل و ععشمل عملکرا وشحد ا و هششتاا اب برنامه پنجت سعهشش ه معبا شبزیابد قرشب گرفت  اب شین بربهششد ابصششد سققق ش دشف، اال 

اب  ای معاعا و نعشحد قابل بدبعا که هشششبب عدم سققق برخد شز ش دشف  ای عملیاسد و  مننین چال سققق ش دشف و برنامه

برنامه پنجت سعهشش ه گراید معبا شششناهششاید و سقلیل قرشب گرفت و شین شمر هششبب سدییر اب نع  و میزشن  دفهذشبی و اب برخد 

  ای عملکرای بعاه شهت ا س ریف ش دشف ادید اب ب ضد حعزهمعشب

 

 تدوین پیش نویس برنامه ششم -3

ه سدوین پی  نعیس ش دشف پنج هاله برنامه شمت اداااشنمها د شعبش ای بخمد پس شز شنجام بربهیدا و سقلیلدای مت دا شقدشم ب

اب حعزه  ای آمعزشد، پژو   و فناوبی، فر نهد، سجابی هازی و زیربناید نمعاند  اب شین مرحله ضمن سدوین ش دشف پنج 

به منظعب کمد هازی و فرش ت آوبان قابلیت هنج  و شندشزه گیری آندا، برشی  ر یک شز شین ش دشف، هنجه  ای مرسب  بش  هاله

    س یین نمعاند4شمابه  ادولمتناهب با ما یت  دف و نع  فرآیند ای مرسب  با آن  دف و اب قالب کاببرگ ش دشف )
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 0شماره  جدول

 

 

 هنجه مطابق ادول زیر س یین گراید  480 دف و  03اب نتیجه شین مرحله  

 

 تعداد سنجه تعداد هدف نام حوزه ردیف

 92 41 پژو   و فناوبی 4

 93 3 فر نهد 2

 99 48 سجابی هازی 9

 آمعزشد 1

 26 0 کعساه مد 

 23 3 بلند مد 

 42 0 علمد و کاببرای

 46 41 زیربناید 1

 2شماره  جدول
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 ابالغ و آموزش برنامه ششم توسعه -0

بیزی شز امله مهنعیس ش دشف پنج هاله برنامه شمت سعه  شعبش ای بخمد، شین ش دشف اب شبکان نظام برناپس شز سدیه پی 

س نعینظر شین شبکان، پی ال شصالحا  مد کمیته سدوین و شعبش ای علمد اداااشنمها د معبا بربهد قرشب گرفت و پس شز شعم

به شیمان  4931نداید شده برنامه شمت ادت ابیافت نقطه نظرش  و س یین هدت  ر یک شز وشحد ای سابع اب شهفند ماه هال 

 د شبالغ گرای

ها و م اونین وشحد ا ، هه اوبه سعایدد با حضعب کلیه بؤصعب  گرفته  ایفدیت کامل ش دشف و منطق  دفهذشبیبه منظعب س 

 فر نگ برگزشب گراید  اب مقل اشنمهاه علت و 

شین اوبه  ا اب قالب ش  بخ  ادشگانه به سرسیب برشی حعزه  ای آمعزشد )کعساه مد ، آمعز  عالد و علمد کاببرای ، 

عالوه بر مدیرشن   ازی برگزشب گراید  اب شین اوبهپژو   و فناوبی، فر نهد، سجابی هازی، زیربناید و  مننین حعزه برنامه بی

)مطابق ادول ها د نیز حضعب اششته شند  ششداااشنمبرنامه بیزی سمامد م اونین حعزه  ای مذکعب شز کلیه وشحد ای ساب ه ا

   و اب  ر بخ  م اونین و مدیرشن کل هتاا سعضیقا  الزم بش به شیمان شبشئه نمعاه شند 9شمابه 

 

 جمع هر حوزه واحدهای شهرستان واحدهای تهران حوزه ردیف

4 

 آمعز 

 19 90 6 علمد کاببرای

2 
کعساه مد  و بلند 

 مد 
29 11 08 

 88 96 12 پژو   و فناوبی 9

 91 21 3 سجابی هازی 1

 11 94 29 فر نهد  1

 80 14 10 زیربناید 6

 14 28 22 برنامه بیزی 0

 191 212 482 جمع کل

 3شماره  جدول

 

  توسعه سهم آنها در برنامه ششمتدوین برنامه توسعه واحدها و  -9

 ای هتاا و شخذ  ای الزم، وشحد ای ساب ه اداااشنمها د به کمک م اونتپس شز شبالغ برنامه شمت سعه ه و شبشئه آمعز 

ب یای که بدین منظعب اب شختش ای ویژه ای عملیاسد خعا بش اب قالب کاببرگهاله و برنامه  ای الزم شز شیمان ش دشف پنجمماوبه

وهیله هدت خعا بش اب برنامه شمت سعه ه بدین ، س یین و سدوین نمعاند  1و  1)مطابق ادول شمابه  آندا قرشب گرفت

 اداااشنمها د ممخ  کراند 
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ف
دی
ر

 

زمینه 
 اهداف واحد 0فعالیت

 
 
 سنجه

واحد 
 سنجش

ضریب 
 اهمیت

ساله اهداف پنج
 جهاددانشگاهی
 در حوزه ...

 هدف در
 پایان
  09سال 

)وضع 
 موجود(

هدف 
 در
 پایان
سال 
00 

هدف 
 در
 پایان
سال 
09 

هدف 
 در
 پایان
سال 
08 

هدف 
 در
 پایان
سال 
00 

هدف 
 در
 پایان
سال 
0011 

 اعتبار
مورد  

 نیاز

              

              

 0جدول شماره 

 

 
 9شماره  جدول

 

 

 ای عملیاسد برنامه ضمن حضعب اب شعبش ای بخمد، ش دشف وهپس کلیه وشحد ا طبق یک سقعیت زماند و اب یک بازه هه ما ه 

 کید بر برنامه شمت اداااشنمها د شبشئه نمعاند  خعا بش با سأ

 ای عملیاسد خعا بش ش دشف و برنامه ، ا و شنجام شصالحا  ندایدوشحد ای ساب ه پس شز شعمال نقطه نظرش  شعبش ای بخمد حعزه

 مجداشً شبشئه نمعاند  

بش معبا  سعه ه هاله برنامه شمتبندی ش دشف وشحد ا و سجمیع آندا ش دشف پنجامعبربهد و شعبش ای بخمد پس شز  اب ندایت

 بازنهری و شصالح نداید قرشب اشاند  

 ای ، برنامهسعه ه  ای هتاا نیز به منظعب سققق کامل برنامه شمتاب  مین بشهتا عالوه بر وشحد ای ساب ه،  ر یک شز م اونت

 ین منظعب س یین و شعالم نمعاند  یاسد خعا بش نیز مطابق کاببرگ طرشحد شده بدعمل
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 عناصر راهبردی
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گاه جهاددااگشنهی   سند جای

ز افق  رد   1404چشم اندا
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 بسمه تعالی

 وشالی شنقالب ش دشف و آبماندا سققق مسیر اب اشنمها د، ادااگرشن کعش  و شیمان هایه اب منان، خدشوند عنایت به شسکال با

 شیرشن : شهالمد امدعبی هاله بیست شندشز چمت اب فر نهد، شنقالب و شهاهد قانعن شهالمد،

 بخش الهام کارآمد، و متعهد انسانی منابع از خوردار بر اسالمی، هویت با انقالبی است نهادی دانشگاهی جهاد”

 “بین المللی و ملی عرصه در سازنده تعامل با فرهنگ و فناوری علم، توسعه در پیشگام کشور، موثر در و

 اسالمی: هویت با انقالبی است نهادی دانشگاهی جهاد

 ب بری و فقیه والیت پیرو خمیند )به ، شمام حضششر  و شهششالمد شنقالب ش دشف ومدشفع آبماندا، شبزشششدا به ملتزم و م تقد -

 غیراولتد عمعمد نداا هاختاب با فر نهد، شنقالب به ش دشف مت دد نظام،

 کارآمد: و متعهد انسانی منابع از برخوردار

 اداای فر نگ به ملتزم و ام د کاب بوحیه اشبشی پذیر،مسوعلیت خعاباوب، پرسال ، خالق، متخص ، شنقالبد، معمن، -

 کشور: در مؤثر و بخش الهام

  عیت سقعیت و خعاشسکائد خعاباوبی، بشه  نیشل  ادشت  اب فر نهد و علمد پعیشاید  و شنشدیمشششد  نع اب بخ  شلدشام  -

 شهالمد -شیرشند  

 اب سأثیرگذشب و  عشمندشنه حلدای بشه شبشئه کمعب، شاتماعد و فر نهد علمد، نیاز ای و مسائل  ا،چال  مؤثر اب سمخی  -

 کمعب سصمیت گیری و هازی نظام سصمیت

 فرهنگ: و فناوری علم، توسعه در پیشگام

 اب: پیمهام

 اشن  مرز ای گستر  برشی فناوبی و علت قطبدای سعه ه -

 نعین فناوبیدای سعلید و “سعه ه و سققیق” -

 نخبهان علمد سعشن اذب -

 حاصله نتایج بکابگیری و شده بیزیبرنامه کاببرای پژو مدای -

 نیاز معبا فناوبیدای هازی بعمد و اذب سعلید، -

 شلمللدبین م تبر غیراولتد اشنمهاه سعه ه -

 کابآفرین و کابآمد مت دد، شنساند منابع سربیت بویکرا عالد و سخصصد با آمعز  سعه ه  -

 شنقالب شهالمد و شنقالب فر نهد ای صیانت شز شبز   -

هشیاهد   و شاتماعد ایند، هشلع   و شندیمشه  پرسع اب اعشنان میان اب شخالقد سرویج فضشائل  و ایند م رفت س میق و شبسقاء -

 )به  خمیند حضر  شمام

 زمان با منطبق و بدیع شناهانه، زیباید ب یافتد با شیرشند -شهالمد  نر و فر نگ سرویج و سبلیغ -

 اشنمجعیان خعاباوبی بوحیه سقعیت و  نری -فر نهد شهت دشا ای و خالقیتدا پروب  -

مسششیر سعهشش ه  اب ملد  اینق  شیفای برشی هششازی ظرفیت و فر نهد -علمد  بخ  شثر بش برا ای و طرحدا  ا،شیده شبشئه -

 کمعب فر نهد
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 :المللی بین و ملی عرصه در سازنده تعامل

 طریق، شز

شیفای  برشی شهتاند و ملد هطعح اب صشن تد  و فناوبی  ایمجمععه و فر نهد علمد،  مرشکز و اهشتها دا  با معثر  مکابی -

 کمعب اب براسته نقمدای

و  اشن  به اهششتیابد و سجربیا  سباال برشی ادان م تبر سققیقاسد مرشکز و  ااشنمششهاه با پژو مششد - علمد  مکابی -

 نعین فناوبیدای

علمد،   خدما  و مقصعال  صدوب و شفزواه شبز  سعلید برشی صن تد فناوبی و  ایحعزه اب شلمللد بین  مکابی گستر  -

 صن تد و فند

و  متقابل شناخت شفزشی  برشی شهالمد کمشعب ای  ویژه به ادان فر نهد مرشکز و اشنمشها دا  با فر نهد گسشتراه   مکابی -

 شیرشند -شهالمد سمدن مظا ر م رفد

 ای چال  حل اب ممابکت برشی شلمللدملد و بین مدند نداا ای و هشازماندا  ،فر نهد و علمد مرشکز با  مکابی گسشتر   -

 منطقه کمعب ای و شهالمد اعشمع فرشبوی

 مالحظا :

 ر  کالن کمد ششاخصدای  و کلد هشیاهشتدای   ش دشف، اشنمشها د،  اداا سعهش ه   ای برنامه سدوین اب که شهشت  ذکر ششایان 

شده  بیندپی  نق  و اایهاه به نداا شین  ا،برنامه مجمععه شارشی با که شیگعنه به شعا،مد سنظیت هند شین شهاس بر برنامه

 اب .گرااسصعیب مد و سدوین هند شین شلزشما  و ش دشف با متناهب هشالیانه نیز،   ایبعااه و ششعا  برنامه  اب شین هشند نائل 

و  شاتماعد فر نهد، شششرشی  علمد، اب شهششاهششد سدییرش  با متناهششب و شندشز چمششت هششند ش دشف به کمششعب اهششتیابد فرآیند

 و بازنهری قرشب بربهشد  معبا نیاز حسشب  نیز اشنمشها د  اداا اایهاه هشند  مقتعشی کمشعب،   ایبرنامه و ش دشف و شقتصشاای 

 .گیرامد

 

به  1/1/86یکمین السه معبخ شیرشن اب یکصد و  شهالمد امدعبی هاله بیست شندشز چمت اشنمها د اب اداا اایهاه هشند  -

 سصعیب  یا  شمناء بهید 

 

 تعریف واژگان مورد استفاده در سند جایگاه جهاد دانشگاهی در چشم انداز بیست ساله کشور

 سه معیار اصلی برای بیان پیشگامی به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرد: -الف 

 شی خا به لقاظ سقدم زماند اب عرصه - 4

  ای خا لقاظ بسبه و اایهاه ) شول سا هعم   اب حیطهبه  - 2

)اب س یین ش دشف کالن شز شین نع   به لقاظ مجمععه عملکرا )اب حیطه  ای ممششتر   اب مقایسششه با هششایر هششازماندا    - 9

 یاا مد شعا  سازمان برترپیمهامد با عنعشن 

 تعامل سازنده ... -ب 

 ل، شثربخ ، پعیا و س الد بخ سعه ه و س میق  مکابیدا و شبسباطا  متقاب

 الهام بخش ... -ج 

 برشنهیزشننده، شمید بخ ، شلهع آفرین، و سرغیب کننده خعاباوبی

 موثر ... -د 

 شیفای نق  ملد و شیجاا اریاندای هازنده
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 : اب بیان ش دشف کالن منظعب شز هازمان، شعت شز نداا، هازمان یا نظائر آن شهت سازمان -ه 

 فناوری:قطب علم و  -و 

قطب علت و فناوبی شحرشز اباه س الد و هششرآمدی ف الیت متمششکل و هششازمان یافته گرو د شز متخصششصششان با سعشناید علمد و 

سخصشصد باال و کابشناهان زبده  مکاب اب یک نداا )یا مجمععه با شخصیت حقعقد  شهت که اشبشی برسری علمد و مرا یت  

بیزی ه ای برنامد کمعب باشند و شز طریق سمرکز و شنسجام بخمیدن به ف الیتسخصشصشد اب یک زمینه م ین معبا نیاز شهاه  

ششده خعا اب عرصشه علمد و سخصشصشد برشی اهتیابد به نعآوبی علمد و فناوبی یا به منظعب حل مسایل شاتماعد اب هط      

 کند   شلمللد ف الیت مدشی یا بینملد، منطقه

  ای زیر شهت:بشی ویژگدنداا قطب علت و فناوبی اب حعزه ف الیت اش

  اعید ب یافت آزشا شندیمانهشندیمانه  مرشه با شبتکاب عمل به مسایل شهاهد و پدنهاه خعاباوبشنه، آینده 

 هازی شنباشتهد الزم علمد و فناوبشنهظرفیت 

   سعشنا اب بکاب گیری نتایج سققیقا 

 قابلیت سبدیل شدن به هرمایه شاتماعد 

 د و متناهب با ش دشف قطبپروب  نیروی شنساند کابآم 

  پایدشبی شقتصاای میان مد 

  ا و نیاز ای سخصصد اام هپاهخهعید به چال  

  برخعباشبی شز شبسباطا  مستقکت و شثر بخ 

  ای مرسب  اام ه مکابی معثر با بخ  

 برخعباشبی شز هاختاب هازماند من طف 

 پاهخهعنهر و  ای بوشن اب عین حال اامعمدشب اب زمینهحرکت برنامه 

 

 تحقیق و توسعه -ز 

 ا و فرشیند ای سعلید و خدما  سققیق و سعهششش ه عباب  شهشششت شز  رگعنه پژو   برشی سدییر اب هشششازمان، معشا شولیه، بو 

 معاعا به منظعب بدبعا وض یت معاعا

 های مورد نیاز:فناوری  -ح 

جیره شبز  شفزواه اب کمشعب و یا سقعیت بنیه افاعد کمعب   اید که منجر به سقعیت زن ای معبا نیاز عبابسند شز فناوبیفناوبی

 گراند   مد
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 ارزشهای بنیادین جهاددااگشنهی
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 به مصداق آیه شریفه:

لُ لَفِی انُوا مِن قَبْالْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن کَهُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی 

 (2)سوره جمعه آیه   ضَلَالٍ مُّبِینٍ

اى از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان سوادان فرستادهکه در میان بى یوست آن کسا

 قطعا پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند [آنان]  گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و

 

شنقالبد، اشبشی هه هاحت  که شز آغازین بوز سمشکیل، شش اب شصشلد اداااشنمشها د بعاه شهشت، اداااشنمها د نداای شهت       

شهشالمد، س دد به سعه ه و پیمرفت کمعب و پایبندی به   شعتقاای، بفتابی و عقالند که صشیانت شز شصشعل و شبز   ای شنقالب  

شخالق بش هشششرلعحشه ف الیت  ای خعا قرشب اشاه شهشششت  شز نهاه اداا اشنمشششها د شین شبز   ا مبتند بر منزلت علت و عالت،   

لدد شهششت و شز شین بو سمامد شعضششای اداااشنمششها د اب پایبندی به شین شبزشششدا و شعتالی آندا می اق  هششرآمدی و بضششایت ش

 شند  میمهد بسته

 

 اهم این ارزش ها عبارتند از:

 اسالمی صیانت از اصول و ارزش های انقالب 

 و  به) شمام حضششر  آبماندای به ایند، وفااشبی مدشبی، مرامسشاالبی  طلبد، این آخر  و خعش د، عقالنیت، م نعیت عدشلت  

 زشایآ شز شداا ، پاهدشبی و اداا فر نگ به اولت، پایبندی -ملت پیعند شهاهد، سقعیت قانعن ب بری، پاهشدششت  شز سب یت

بعان، هششااه زیسششتد و اوبی شز سجمل، عز  نفس و  شنقالبد، مرامد بوحیه و شهششتقالل سقعیت و قلت ، حفظ و )بیان شندیمششه

 خعاباوبی 

 

 تعهد به توسعه و پیشرفت کشور 

مدشبی،  زیست، قانعن مقی  شز ام د، صیانت کمعب، خرا شهشاهشد   نیاز ای بفع اب عمل ، پیمشهامد  و نظر )اب باوبی علت  

 پاهخهعید  و پذیری هاالبی، مسوعلیت اعید، شایسته نعآوبی، کاب گرو د، ممابکت و مستمر، خالقیت یااگیری

 

 پایبندی به اخالق 

 هخت و السشعزی، صشبعبی   و کابی، ابهشتکابی  شنسشاند، وادشن  اشبی، کرشمت عدد، شمانت به بشهشتهعید، وفای  و صشدشقت   

بخمش ، پاهخهعید،   و پذیری، شی اب ایهرشن، مسشوعلیت  حقعق بعایت و مدرباند، قدبششناهشد، شحترشم   و کعششد، صشمیمیت  

 فرای، س لق شنضبا  و شناهد، نظت وفااشبی، وقتخالصشانه،   خدمتهزشبی، عمل بوحیه و خدمت به شاتماعد، عمشق  شنضشبا  

 هازماند  خاطر
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پورعابدیمحمدرضا   

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

رییس هیأت امناء و رئیس 

 جهاددانشگاهی

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 

   مأموریت)رسالت( جهاددانشگاهی در حوزه پژوهش و فناوری 

 کمک به پیشرفت کشور و نیل به خوداتکایی ملی در حوزه های منتخب و استراتژیک علم و فناوری از طریق:

 شی معبا نیاز کمعبسعه ه اشن  و سققیقا  کاببرای، سعه ه -4

  ای مدت و شهترشسژیک کمعب  ای منتخب اب حعزهشیجاا، سعه ه و شنتقال فناوبی -2

 براشبی  ای آمااه بدرهسعه ه سجابی هازی فناوبی -9

 

  مأموریت)رسالت( جهاددانشگاهی در حوزه آموزشی 

 ارتقاء سطح دانش، بینش و مهارت نیروهای تخصصی مورد نیاز برای پیشرفت کشور از طریق:

 بویکرا آمعز  پژو   مقعب و فناوب مقعبشنساند متخص ، مت دد و سعشنمند اب سعلید علت و فناوبی با سأکید بر  سربیت نیروی -4

  ای مدابسد و، پیمششرفته، کاببرای و سکمیلد به منظعب شبسقاء سعشنمندی ای سخصششصششد شبشئه خدما  آمعزشششد با سأکید بر آمعز  -2

 آمعزشد اب عرصه ملد و بین شلمللد ای نعین شی با شهتفااه شز فناوبیحرفه

 

 مأموریت)رسالت( جهاددانشگاهی در حوزه فرهنگی 

کمک به اسالالمی شالدن دانشالگاه ها و اهتمام به ح الور مؤثر دانشالگاهیان در پیشرفت کشور و ایجاد جامعه ای متفکر،      

 مدار، اخالق گرا، قانون مدار، خودباور و علم محور از طریق:عدالتخواه، دین

 س میق شناخت شبز   ا و آبمان  ای شهالم و شنقالب شهالمد و آبمان  ای حضر  شمام )به  گستر  و  4

 سقعیت خعاباوبی شمید به آینده و شعتالی فر نگ کاب و سال   2

 شیرشند اشنمجعیان و اشنمها یان -س میق  عیت شهالمد  9

 و  نری بشد و شبسقاء ممابکت اشنمجعیان اب برنامه بیزی و شارشی ف الیت  ای فر نهد  1

 سقعیت فضای سفکر و آزشا شندیمد و فضای گفتهع و خرا وبزی  1

 شیجاا و گستر  شبسبا  و برنامه  ای فر نهد اب حعزه اشنمجعیان ادان شهالم  6

 

 :مأموریت)رسالت( جهاددانشگاهی درحوزه اشتغال 

 کمک به بهبود ف ای کسب و کار، توانمندسازی و اشتغال دانش آموختگان از طریق:

 سرویج فر نگ کابآفریند و ششتدال اشن  بنیان سعه ه و -4

  ای مناهب برشی ششتدال اشن  آمعختهانممابکت اب شیجاا زمینه -2

 شناهاید و م رفد زمینه  ای نعین ششتدال و کاب آفریند -9
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 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

  جهاددانشگاهی فرابخشی هایسیاست

   باشد: زیر ویژگیدای شامل بایست مد اداااشنمها د ف الیتدای مقدواه و نع -4

 اداااشنمها د شندشز چمت و مامعبیت شلف  

 کمعب علمد اامع نقمه  هازی شارشید اب اداااشنمها د نق  هند اب گانه  فت مامعبیتدای  ب

 سعه ه شمت برنامه اب اولت شولعیتدای ج  

 شهتاند مزیتدای و ملد نیاز ای ا  

  شختصا   مصعب  ای زمینه شز خابج ف الیتدای وشحد اشز ابآمدی منابع حدشقلد هدت -2

  شارشبرنامه اب سمرکز عدم و کالن بیزی برنامه و هیاهتهذشبی اب سمرکز -9

 )هتاا  عالد آمعز  حعزه با هتاای  ایم اونت س امل-1

 کالن  ایپروژه شارشی ادت اب شفزشید ت منظعب به مختلف  ایبخ   ایسعشنمندی شز شهتفااه ادت دبساب د وشحد ای بین شبسبا  شیجاا -1

  شلمللدبین و ملد

     و  ا پژو مهاه و  ا پژو مکده ،وشحد ا اب معشزی  ایف الیت شنجام عدم-6

 هتاا و صف حعزه او  ر اب اداااشنمها د اب شبزشیابد و نظاب  و بیزی برنامه نظام وگستر  سقعیت -0

 برنامه طبق یافته سعه ه کمتر وشحد ای هازی سعشنمند منظعب به حمایتد  ایهیاهت شبشهتمر  -8

 یکدیهر با  ا حعزه ف الیت سالقد صعب  اب م اونت  ر مصعب ضعشب  و  ا هیاهت کامل بعایت -3

 هازماند وشحد ای متعشزن بشد -44

 ناکابآمد نیرو ای س دیل و  فر نهد حعزه اب ف ال شفتخابی  مکاب اشنمجعیان بین شز سرایقا کابآمد نیرو ای نهددششت و اذب -44

 بیالد و شبزی مالد منابع سامین و ابآمدی منابع به بخمد سنع  ، مالد منابع بدینه مدیریت -42

   … و تصاایشق  ای بنهاه نخبهان، بیز، برنامه و گذشب هیاهت نداا ای اب ف ال حضعب و معثر س امل -49

 اداااشنمها د سعشنمندیدای شز اام ه بیمتر شناخت منظعب به  ا حعزه  مه اب سبلیدا  و مستندهازی بهاند، شطال   ای حعزه سقعیت -41

 ف الیتدا هازی شلملل بین و دشلملل بین ف الیتدای سقعیت -41

 شاشبی زشید سمریفا  شز پر یز و هازی چابک -46

 اب اداااشنمها د و اابی هازی شین شصل  قانعن شهاهد 11ای ناشد شز شارشید شدن شصل شهتفااه شز فرصت   -40

 اولتد  غیر و س اوند خصعصد،  ایبخ  با  مکابی و شبسباطا  سعه ه -48

 بیزی برنامه و گیریسصمیت نظام اب ادااگرشن ممابکت سعه ه -43

 م نعی  مالکیت حفظ و اشن  سعه ه -24

 شده  س ریف ش دشف به سعاه با هازمان شندشزه هازیمتناهب و هازماند هاختاب کران بوزآمد و بدبعا -24

 شطالعا   و شبسباطا   ایفناوبی بوزآمد بکابگیری و سعه ه -22
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 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 سیاست های حوزه پژوهش و فناوری:

 حمایت شز کاببست نتایج سققیقا ، صدوب مقصعال  و خدما  سخصصد و اشن  فند و فناوبی  -4

 حمایت ویژه شز سعه ه سعه ه صاابش  خدما : فند و مدندهد و هالمت  -2

 حمایت شز  مهرشید ف الیت  ای پژو   و فناوبی اب حعزه  ای سخصصد با بویکرا سکمیل زنجیره ف الیت  ا  -9

 حمایت شز ظرفیت هازی و سعشنمند هازی اب وشحد ای مست د  -1

 برنامه عملکرامتناهب هازی هاختاب ای پژو مد و فناوبی با   -1

 ساکید بر آینده پژو د اب سعه ه ف الیت  ای پژو مد و فناوبشنه  -6

شیجاا هشازو کاب ای سمکیل، حمایت،  دشیت و ضعشب  سفعی  شختیاب قطب  ای علت و فناوبی با سعاه به مزیتدای نسبد    -0

 اداا اشنمها د و نیاز کمعب

 هیاهت سمرکز زاشید شز ف الیت  ای مست د  -8

 هازی حمایت  ای مالد بر شهاس عملکرا برنامه  ا و هاختاب ای هازماندمتناهب   -3

 زمینه هازی برشی سقعیت نعآوبی )اذب ، حفظ و سمعیق نعآوبشن   -44

 حمایت شز شنتقال اشن  فند و بعمد هازی آن اب پروژه  ای بزبگ  -44

 تماعد حمایت شز سققیقا  کاببرای و سعه ه شی اب حعزه  ای منتخب علعم شنساند ، شا  -42

 سعه ه  مکابی با بخ  خصعصد  -49

هشششامشانشد د نظشام یکپشابچه نظاب  و شبزیابد عملکرا پژو   و فناوبی با بویکرا سقعیت اایهاه خعا شبزیابد سعهششش        -41

 وشحد ای شارشید

 شلمللد ای علمد و سخصصد ملد ، منطقه شی و بینشیجاا هازوکاب ای سقعیت شبسباطا  و  مکابی  -41

 مجامع سصمیت هازی و سصمیت گیریحضعب ف ال اب   -46

 س ریف زمینه ف الیت  ای ممتر  و حمایت شز  مکابی بین وشحدی حعزه  ای کابکرای  -40

 سعه ه شبکه  مکابی  پژو مد و فناوبشنه با هازمان  ای مرسب  ملد    -48

 حمایت شز سعه ه  مکابی بین وشحدی  -43
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 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 :های حوزه فرهنگیسیاست

فر نهد اداااشنمشها د اب چابچعب شهشناا باالاهشتد، شز امله بیانا  ب بری اب حعزه فر نگ، هششند اشنمهاه     ای  دشیت برنامه -4

 شهالمد، نقمه اامع علمد کمعب و برنامه سعه ه اداااشنمها د

رشن شنسشششاند اب بین ادااگ ای ایند و شنقالبد و فر نگ اداای، با سأکید بر فضشششائل شخالقد و کرشمت سشأکیشد بر سقعیت اایهاه باوب ا و شبز    -2

 حعزه فر نهد

 ای فر نهد اب هطعح ملد و گذشبی فر نهد و شاتماعد کمعب و شیفای مأمعبیتشلتزشم به حضشعب مؤثر و کابآمد اب مرشاع هیاهت  -9

 شیمنطقه

 مها دسأکید بر اشنمجع مقعب بعان ف الیتدای فر نهد و برقرشبی شبسبا  با قمر اعشن، به ویژه قمر اعشن اشن -1

  ای فر نهد ویژه اشنمجعیان شاغل به سقصیل اب مرشکز آمعز  عالد اداااشنمها دحمایت شز ف الیت -1

  ا و خدما  فر نهد ا و شلهع ای نعین، بوزآمد و نعآوبشنه اب ف الیتگیری شز شیعهبخمد و بدرهسعاه به سنع  -6

  ای فر نهد کیفد، مسأله مقعب، ابشزمد  ، عمیق و مؤثر حمایت شز برنامه -0

 مند شز طریق نظام عضعگیری شفتخابیش تمام به اذب اشنمجعیان مست د و عالقه -8

  ا، به اای گفتمان مناهبتدشی اب شارشی ف الیتسعاه به گفتمان برنامه -3

 عملکرا حعزه فر نهد سعاه به سقعیت نظام شبزیابد کیفد و کمد -44

 بهاند و حضعب شثربخ  اب فضای مجازیسأکید بر سقعیت نظام شطال  -44

 حمایت شز گستر  شبسبا  و  مکابی با شعضای  یأ  علمد ، نخبهان اشنمها د و صاحبنظرشن حعزه فر نهد  -42

  ای نرم و صنایع فر نهدبیت فناوبیش تمام به الب ممابکت، اذب منابع و سقعیت فرشیند خعاشسکاید فر نهد، با مقع -49
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 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 سیاست های حوزه تجاری سازی:

 حمایت، سقعیت و سعه ه شرکتدای سجابی  و اشن  بنیان -4

 شیجاا هازو کاب ای مناهب فرو  اشن  فند و بویالتد -2

 هاماند د و شبسقا هاختاب ای شبشئه خدما  سجابی هازی -9

 شلمللد،اشخلد و ملدسقعیت،سعه ه و گستر   مکابیدای بین  -1

هشاماند د، شفزشی  و شبسقا هشاختاب ای و خدما  قابل شبشئه اب پابکدا و مرشکز بششد) شز قبیل آمعز ، شهتفااه شز مماوبشن خبره،     -1

 سعه ه فضای فیزیکد شبشئه خدما  مالد، شبکه هازی و     

  ای نعآوبشنه سعه ه  فناوبیشیجاا زیر هاخت -6

  ای مختلف سجابی هازی فناوبی و ششتدالعلمد اب حعزه شی وسمکیل گرو دای مماوبه -0

 هازی فناوبی و ششتدال ای ادید سخصد متناهب با نیاز مخاطبین حعزه سجابی ا و سدوین اوبهبازنهری اوبه -8

  ای سعشنمندهازی و مداب  آمعزشد ای فناوبی شطالعا  و شبسباطا  اب بشهتای برگزشبی اوبهمندی شز قابلیتبدره -3

 ه و سدوین هاز و کاب ای مماوبه شدلد و سجابی هازی فناوبی و ششتدالسدی -44

 شیجاا گرو دای مماوبه شدلد و سجابی هازی اب وشحد ا -44

 آمعزی و سعشنمندهازیساکید بر سدوین شلهع ای بعمد و نعین مداب  -42

 ا، نمست  ا و بهد اب  مای  ای ملد، منطقه شی ، شهتاند و مقلد به عنعشن معضععا  معبا بر ا و مزیتششناهشاید فرصشت    -49

 بویدشا ای سخصصد

  ا و بویدشا ای سخصصد ا، نمستشیجاا هازو کاب ا و هاختاب ای معبا نیاز اب خصع  برگزشبی  مای  -41

 بازبیند نظام اذب و شنتخاب نیروی شنساند اب حعزه متناهب با نیازمندیدای شدلد حعزه هتفا -41

 حعزه هتفابازآمعزی و سعه ه کیفد منابع شنساند اب  -46
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 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 سیاست های حوزه آموزشی:

 

 ای مقعله به وکاببرای اب بشهششتای برنامه شششمششت سعهشش ه کمششعب و مامعبیت    ای معهششسششا  آمعز  عالد و علمدسعهشش ه ف الیت-4

 اداااشنمها د

 شلتقصیالن اشنمها د    شبسقاء کابآئد فابغ-2

 اب هط  کابشناهد شبشد و اکتریسعه ه سقصیال  سکمیلد برشی پاهخ به نیاز اامع   -9

 بیزی اب ادت سربیت نیروی شنساند معبا نیاز کمعببرنامه -1

  ا و اوبه  ای آمعزشد مقطع اشب و کعساه مد   برآوباه نمعان نیاز ای سخصصد ادید کمعب با شیجاا بشته -1

 سربیت پژو مهرشن مسل  به اشن  بوز برشی بخ  سققیق و پژو   کمعب -6

 ا د آمعز   متناهب با نیاز بازشب کاب کمعب ی، نعآوبی و ادتبوزآمد -0

 سعاه به سربیت نیروی شنساند برشی مناطق کت برخعباشب -8

  ای فناوبی نعینسعاه ویژه و سعه ه بشته -3

باوب،  ای متقد، خعاسان ای شنساند اداااشنمها د با سأکید بر پروب  شن ای هرمایه ا و سعشنمندیشفزشید و شبسقای شایستهدم رفت -44

 خالق و کابآفرین

  ای سخصصد و آمعز  عالد کمعبشبسقاء معق یت و نق  اداا اشنمها د اب آمعز  -44

شلمللد  با شولعیت کمعب ای فابهد زبان ، کمعب ای  مسایه  ای پیمرفته اب هط  ملد و بین ای سخصصد و مداب سعه ه آمعز  -42

 و کمعب ای شهالمد  

  ای سخصصد  شلمللد و مخصعصاً شهاسید شیرشند مقیت خابج اب آمعز فااه شز شهاسید براسته بینشهت -49

 شلمللد برشی شبشئه اب اشخل کمعب  ای آمعزشد بینبعمد کران مدل -41

  ای آمعزشد اداااشنمها د ای شخالقد و شوعن شهالمد اب مقی باوبی با سأکید بر حفظ شبز سقعیت بوحیه این -41
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 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 سیاست های حوزه زیربنایی:

سقعیت و سقکیت فر نگ اداای و شعمال م یاب ای ایند و فر نهد و نیز شششایسششتهد  ای علمد و شارشید اب اذب و   -4

 شبسقا نیروی شنساند

  ا  شبسقا فر نهد شعضا و خانعشاه -2

 حفظ نیرو ای کابآمد و باسجربه و کا   شعضای ناکابآمد -9

 چابچعب برنامه سعه هسخصی  منابع اب  -1

 کا   وشبستهد به شعتبابش  اولتد -1

  ای منابع شنسانداام یت بخمد به نظام -6

 سقعیت نظاب  متمرکز مالد -0

 مزای/ سلفیقد سنع  بخمد نظام پراشخت )کابمزای/ وقت -8

 حمایت قضاید شز شعضا اب شارشی وظایف قانعند -3

 بددششت حقعقد و قضایدشبسقاء هط  آگا د حقعقد شعضا و مدیرشن و شیجاا   -44

 گذشبی ام دشنجام طرح  ای سمعیقد هرمایه  -44

  ای ثابت حدشقل به میزشن شهتدال  هالیانهگذشبی اب اشبشیدشنجام هرمایه  -42

 شولعیت بخمد به سکمیل پروژه  ای اب اهت شارش  -49

 شولعیت سعه ه فضای کالبدی ف الیت  ای فر نهد و پژو مد اب اشخل اشنمهاه  ا  -41

 شی پروژه مسکن زوا بازاه برشی شقماب شعضای کت ابآمد شار  -41

 کا   نیرو ای کاباشن و زیر کاباشن اب سمامد حعزه  ای اداااشنمها د  -46

 اذب با مدب  حدشقل کابشناهد و عدم اذب اب هط  کاباشند و زیر کاباشند -40

 سقصیال  باالشولعیت با شبسقاء سقصیلد شعضاء کابآمد معاعا به اای اذب نیروی ادید اب  -48

شبسقاء سرکیب شعضاء  یأ  علمد اب اشنمها دا و مؤهسا  آمعز  عالد و پژو مکده  ا و پژو مها دا به همت اکترشی  -43

 سخصصد

بدره مندی شز سعشنمندی نیروی شنسشاند هشایر حعزه  ا اب شششتدال و سعهش ه کمد نیروی شنسشاند اب حد ضروب  اب شین       -24

 حعزه

 مند و فابغ شلتقصیل اشنمها دای م تبر اشخل و خابج شز کمعبشولعیت اب اذب شفرشا سعشن -24

 حفظ سرکیب معاعا نیروی شنساند برشهاس نع  شهتخدشم )بهمد، پیماند و قرشباشای  -22



 

 

 

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهیرئیس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف حوزه اهی جهاددااگشنهی رد ربانهم ششم توسعه  اهدا
 



 

 

 

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهیرئیس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف  ششم توسعه جهاددااگشنهی ) جنپ ساهل( ربانهم  اهدا

 ژپوهش و فناوری حوزه 
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 (0931-0011) پژوهش و فناوریاهداف پنج ساله حوزه 

 محمدرضا پورعابدی

 معاون پژوهش و فناوری

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 0010اهداف افق 

حوزه پژوهش و 

 0010فناوری 

 سنجه اهداف پنج ساله برنامه ششم توسعه پژوهش و فناوری
واحد 

 سنجش
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود

مجموع 

 پنج سال

اعتبار مورد نیاز 

 )میلیون ریال(

پوشش یک پنجم 

ازساختارهای 

پژوهشی و 

تخصصی و تولیدات 

پژوهشی 

جهاددانشگاهی 

توسط قطب های 

 علم و فناوری

 ش سعه ه قطب  ای علت و فناوبی4

 % 24* پعش  

گروه  ای پژو مد 

 قط د

 64 42 49 41 44 44 1 س دشا اشن  فند

2,960,144 

 26 44 6 6 9 4 2 س دشا فناوبی

مقصعل برشی شولین 

 باب
 81 41 48 40 40 40 44 س دشا

 9134 014 681 629 113 112 112 س دشا مقاله

 % 41* پعش  

مرشکز خدما  

 سخصصد

 11 49 1 44 0 44 1 س دشا کتاب

 14 42 8 0 6 1 2 س دشا ثبت شخترش 

خدما   -مماوبه

 سخصصد
 44144 2444 2244 9444 2144 064 4 س دشا

خدما   -مماوبه

 سخصصد
 64914 42444 42244 49444 42144 44014 4 بیال

شناخته شدن 

 مت قطب علت و 

فناوبی اب هط  

 ملد

 931 81 89 89 09 04 04 س دشا س دشا پروژه

 91شناخته شدن 

درصد قطب های 

 علم و فناوری

جهاددانشگاهی در 

 9سطح منطقه و 

درصد در سطح 

جهانی به لحاظ 

 سطح علم و فناوری
 

فرو  کاال و 

 خدما 
 119022 492114 416118 498402 00363 18182 26144 بیال

شناخته شدن چداب 

 قطب منطقه شی

 9 2   4  - س دشا فرو  اشن  فند

صدوب کاال و 

 خدما 
 41444 - - - 0،144 0،144 - بیال

 4 4 - - - - - س دشا صدوب اشن  فند

 0144 4444 344 1944 044 644 144  فرو  فناوبی

شناخته شدن یک 

 قطب بین شلملل

 46 9 2 1 2 1 46 س دشا گروه پژو مد

 40 9 9 9 9 1 9 س دشا گزشب  بش برای

 146،836 81 20 48 43 41 6 3 س دشا اشن  فند 
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 (0931-0011) پژوهش و فناوریاهداف پنج ساله حوزه 

 محمدرضا پورعابدی

 معاون پژوهش و فناوری

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 0010اهداف افق 

حوزه پژوهش و 

 0010فناوری 

 سنجه اهداف پنج ساله برنامه ششم توسعه پژوهش و فناوری
واحد 

 سنجش
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود

مجموع 

 پنج سال

اعتبار مورد نیاز 

 )میلیون ریال(

یکی از سه سازمان 

برتر پژوهشی برتر 

در سطح کشور در 

زمینه تولید 

فناوریهای نوین در 

 حوزه های منتخب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش هازمان پژو مد برسر اب هه حعزه شز فناوبیدای نعین2

 22 6 1 6 9 2 9 س دشا فناوبی

مقصعل برشی شولین 

 باب
 21 0 1 0 1 4 2 س دشا

 114 448 444 83 02 12 63 س دشا مقاله

 21 1 1 2 8 1 1 س دشا کتاب

 19 40 42 41 1 0 0 س دشا ثبت شخترش 

خدما   -مماوبه

 سخصصد
 82444 41011 29604 46201 41064 42114 044 بیال

س دشا پژو    ای 

 کاببرای
 2 - - - 4 4 - س دشا

 419 26 20 26 91 94 28 س دشا س دشا پروژه

فرو  کاال و 

 خدما 
 99244 3044 8144 6144 1144 9444 4144 بیال

 4244 644 244 244 244   بیال فرو  اشن  فند

 6 4 4 9 4 4  س دشا صدوب فناوبی

 2891 4244 324 044 4 4 14 بیال فرو  فناوبی

 4   4   4 س دشا گزشب  بش برای

جایگاه اول در 

تولید فناوریهای 

صادر شده در سطح 

 کشور

ش  صااب شدن فناوبی نعین یا اشن  فند اب حعزه فناوبی 9

 2نعین، سعلید شده سعه  اداااشنمها د به خابج کمعب، 

 فناوبی یا اشن  فند

 4 4 4 4 4 4 4 س دشا اشن  فند

24,304 

مقصعل برشی شولین 

 باب
 41 4 2 4 1 6 2 س دشا

 4 4 4 4 4 4 4 س دشا ثبت شخترش 

فرو  کاال و 

 خدما 
 48044 6444 1444 1444 2144 4244 144 بیال

 صدوب فناوبی
 

 4444 14 44414 4 4 4 4 س دشا
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 (0931-0011) پژوهش و فناوریاهداف پنج ساله حوزه 

 محمدرضا پورعابدی

 معاون پژوهش و فناوری

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 0010اهداف افق 

حوزه پژوهش و 

 0010فناوری 

 سنجه اهداف پنج ساله برنامه ششم توسعه پژوهش و فناوری
واحد 

 سنجش
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود

مجموع 

 پنج سال

اعتبار مورد نیاز 

 )میلیون ریال(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان برتر در 

بکارگیری نتایج 

 تحقیقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وشحد فاقد ف الیت شاخ  پژو   و  44ش شبسقای سعشنمندی 1

فناوبی به منظعب شحرشز حدشقل یک زمینه ف الیت اب یک حعزه 

 مدت شهتاند یا ملد

 441 40 24 21 21 28 14 س دشا اشن  فند

01,240 

 1 4 4 4 2 4 4 س دشا فناوبی

مقصعل برشی شولین 

 باب
 48 8 6 2 2 4 28 س دشا

 92 3 6 8 6 9 4 س دشا مقاله

 6 4 9 4 2 4 4 س دشا کتاب

 9 4 4 4 4 4 4 س دشا ثبت شخترش 

خدما   -مماوبه

 سخصصد
 4484 964 944 214 484 4 4 بیال

س دشا پژو مدای 

 کاببرای
 3 2 2 2 2 4 4 س دشا

فرو  کاال و 

 خدما 
 13341 44142 44042 41114 3614 9624 4 بیال

 

 

 

 

ش هازمان برسر اب بکابگیری نتایج سققیقا  )کسب بسبه شول 1

 سا هعم با سعاه به س ریف برسر بعان 

 

 

 

 

 

 431 16 12 11 96 26 496 س دشا اشن  فند

1,339,191 

 94 0 44 4 6 6 1 س دشا فناوبی

مقصعل برشی شولین 

 باب
 36 26 46 24 40 46 64 س دشا

 4940 926 280 204 290 486 489 س دشا مقاله

 463 12 91 90 23 40 14 س دشا کتاب

 34 21 24 43 48 3 41 س دشا ثبت شخترش 

خدما   -مماوبه

 سخصصد
 299344 62281 16840 16981 14846 20643 46034 بیال
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 (0931-0011) پژوهش و فناوریاهداف پنج ساله حوزه 

 محمدرضا پورعابدی

 معاون پژوهش و فناوری

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 0010اهداف افق 

حوزه پژوهش و 

 0010فناوری 

 سنجه اهداف پنج ساله برنامه ششم توسعه پژوهش و فناوری
واحد 

 سنجش
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود

مجموع 

 پنج سال

اعتبار مورد نیاز 

 )میلیون ریال(

 

 

 

 

 

سازمان برتر در 

بکارگیری نتایج 

 تحقیقات

 

 

 

 

 

 

 

سققیقا  )کسب بسبه شول ش هازمان برسر اب بکابگیری نتایج 1

 سا هعم با سعاه به س ریف برسر بعان 

س دشا پژو مدای 

 کاببرای
 409 12 93 90 23 26 29 س دشا

 4408 148 948 241 46 44 41 س دشا س دشا پروژه

فرو  کاال و 

 خدما 
 1913431 4643124 4933040 303486 081101 166941 422012 بیال

 4 4 4 4 4 4 4 س دشا صدوبب اشن  فند

 12840 42910 4223 46144 0444 1894 1463 بیال فرو  اشن  فند

 1399 4 4 4 4 1399 4 بیال فرو  فناوبی

 6 2 2 4 4 4 4 س دشا فرو  فناوبی

 1 4 2 4 4 4 1 س دشا گروه پژو مد

 44 9 9 2 2 4 4 س دشا گزشب  بش برای

 

 

 

 

 

سازمان برتر در 

کسب ارزش حاصل 

 از عرضه فناوری

 

 

 

 

 فناوبی سعلید شده اب اداااشنمها د 21ش فرو  6

 1 4 4 4 4 4 4 س دشا اشن  فند

91,944 

 44 4 4 44 4 4 4 س دشا فناوبی

 1444 4444 4444 4444 4444 4444 4 بیال فرو  اشن  فند

 9146 4149 144 142 144 144 4 بیال فرو  فناوبی

 

 

ش هازمان پژو مد برسر اب سعلید و بدره براشبی فناوبی  ای 0

 منطبق بر شولعیت  ای شلف نقمه اامع علمد کمعب

 

 411 91 94 92 28 48 36 س دشا اشن  فند

 41 1 4 1 9 4 40 س دشا فناوبی 2,112,134

مقصعل برشی شولین 

 باب
 12 40 49 49 0 2 42 س دشا



 

94 

 (0931-0011) پژوهش و فناوریاهداف پنج ساله حوزه 

 محمدرضا پورعابدی

 معاون پژوهش و فناوری

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 0010اهداف افق 

حوزه پژوهش و 

 0010فناوری 

 سنجه اهداف پنج ساله برنامه ششم توسعه پژوهش و فناوری
واحد 

 سنجش
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود

مجموع 

 پنج سال

اعتبار مورد نیاز 

 )میلیون ریال(

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان برتر در 

کسب ارزش حاصل 

 از عرضه فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اب سعلید و بدره براشبی فناوبی  ای  ش هازمان پژو مد برسر0

 منطبق بر شولعیت  ای شلف نقمه اامع علمد کمعب

 100 448 442 38 82 60 06 س دشا مقاله

 02 46 44 49 40 46 3 س دشا کتاب

 23 8 0 1 8 4 2 س دشا ثبت شخترش 

خدما   -مماوبه

 سخصصد
 80391 44198 24906 22062 43298 41424 944 بیال

س دشاپژو مدای 

 کاببرای
 12 44 42 3 49 8 2 س دشا

 28 6 6 1 0 1 42 س دشا س دشا پروژه

فرو  کاال و 

 خدما 
 4181134 691464 944044 219044 401984 444614 469294 بیال

 4 4 4 4 4 4 4 س دشا فرو  اشن  فند

 6444 4644 4144 424 4444 344 044 بیال فرو  فناوبی

 2 4 4 4 2 4 4 س دشا گروه پژو مد

 

سازمان پژوهشی 

برتر در اجرای 

های موفق پروژه

مرتبط با فناوریهای 

 نوین

 

 

 

 

 

ش کسب اشن  فند و شبسقای آن اب شارشی پروژه  ای بزبگ 8

 کمعب

 

 

 

 

 64 41 42 44 41 3 44 س دشا اشن  فند

6,126,399 

 0 4 2 2 4 2 2 س دشا فناوبی

مقصعل برشی شولین 

 باب
 2 4 4 4 4 4 4 س دشا

 99 6 3 6 0 1 0 س دشا مقاله

 44 9 2 4 9 4 4 س دشا کتاب

 8 4 4 4 9 2 4 س دشا ثبت شخترش 
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 (0931-0011) پژوهش و فناوریاهداف پنج ساله حوزه 

 محمدرضا پورعابدی

 معاون پژوهش و فناوری

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 0010اهداف افق 

حوزه پژوهش و 

 0010فناوری 

 سنجه اهداف پنج ساله برنامه ششم توسعه پژوهش و فناوری
واحد 

 سنجش
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود

مجموع 

 پنج سال

اعتبار مورد نیاز 

 )میلیون ریال(

 

پژوهشی سازمان 

برتر در اجرای 

های موفق پروژه

مرتبط با فناوریهای 

 نوین
 

 

 

 

ش کسب اشن  فند و شبسقای آن اب شارشی پروژه  ای بزبگ 8

 کمعب

 

 

خدما   -مماوبه

 سخصصد
 448144 20144 21444 29144 40444 41144 2144 بیال

س دشا پژو    ای 

 کاببرای
 41 6 2 2 2 9 4 س دشا

 49 9 2 9 9 2 2 س دشا س دشا پروژه

فرو  کاال و 

 خدما 
 414444 94444 11444 91444 24444 44444 91444 بیال

سازمان برتر در 

توسعه کاربرد نظریه 

های متناسب با نیاز 

 کشور

ش هازمان برسر اب سعه ه کاببرا نظریه  ای حعزه  ای خا  3

 شز علعم شنساند و شاتماعد، متناظر با نیاز ای کمعب

 2  4  4   س دشا اشن  فند

444,430 

 223 61 16 11 98 20 39 س دشا مقاله

 16 41 44 44 6 1 1 س دشا کتاب

خدما   -مماوبه

 سخصصد
 2344 384 084 184 984 484 144 بیال

 س دشا

نظریه  ای 

 کاببرای شده

 2 4 4 4 4 4 0 س دشا

س دشا پژو مدای 

 کاببرای
 83 24 22 46 46 41 3 س دشا

 42 2 9 1 2 4 21 س دشا س دشا پروژه

فرو  کاال و 

 خدما 
 1444 2444 4444 144 144 - 2144 بیال

سازمان برتر به 

لحاظ تعداد نوآور 

در عرصه علم و 

 فناوری

شز شعضای  یأ   % 1ش برخعباشبی شز س دشا نعآوبشن م اال 44

 علمد

 8 2 2 2 4 4 1 س دشا ثبت شخترش 

نسبت س دشا نعآوب  36،244

به س دشا  یأ  

 علمد

 911 443 88 02 18 20 1 س دشا
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 (0931-0011) پژوهش و فناوریاهداف پنج ساله حوزه 

 محمدرضا پورعابدی

 معاون پژوهش و فناوری

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 0010اهداف افق 

حوزه پژوهش و 

 0010فناوری 

 سنجه اهداف پنج ساله برنامه ششم توسعه پژوهش و فناوری
واحد 

 سنجش
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود

مجموع 

 پنج سال

اعتبار مورد نیاز 

 )میلیون ریال(

سازمان برتر در 

پژوهش های 

کاربردی با هدف 

ترویج و تعمیق 

آرمان ها و 

ارزشهای انقالب 

اسالمی به ویژه در 

اعتالی تمدن و "

فرهنگ ایرانی ال 

 "اسالمی

ش هازمان برسر اب پژو    ای کاببرای منتخب اب حعزه 44

  ای مسائل شاتماعد، شقتصاای، مطال ا  شدری، گراشهری و

 مدیریت فناوبی

 401 98 96 92 96 92 91 س دشا مقاله

293,440 

 14 42 3 3 8 9 1 س دشا کتاب

 4 4 - - - - - س دشا ثبت شخترش 

خدما   -مماوبه

 سخصصد
 12 49 3 3 8 9 1 س دشا

خدما   -مماوبه

 سخصصد
 424 94 94 94 94  424 بیال

س دشا نظریه  ای 

 کاببرای شده
 4 - 4 - - - - س دشا

س دشا پژو    ای 

 کاببرای
 239 63 62 10 14 11 14 س دشا

همکاری علمی و 

درصد  01پژوهشی 

از ساختارهای 

پژوهشی با دانشگاه 

ها و مراکز پژوهشی 

 معتبر جهان

گروه  ای پژو مد  % 44ش  مکابی  ای علمد و پژو مد 42

 با اشنمهاه  ای م تبر و مرشکز پژو مد اداند
 16،194 11 41 44 44 44 44 1 س دشا س دشا پروژه

گرو دای پژو مد  % 24علمد و پژو مد ش  مکابی  ای 49

 با اشنمهاه  ای م تبر ملد

 1 4 2 4 4 4 4 س دشا اشن  فند

33,361 

 0 4 2 4 2 4 2 س دشا مقاله

 1 4 2 4 4 4 4 س دشا کتاب

خدما   -مماوبه

 سخصصد
 2 4 4 ش ش ش ش س دشا

س دشا پژو مدای 

 کاببرای
 44 2 4 9 2 2 4 س دشا

 183 444 448 441 38 68 449 س دشا پروژهس دشا 

 1 4 4 4 4 4 4 س دشا گروه پزو مد

 1 4 4 4 4 4 - س دشا گزشب  بش برای
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 (0931-0011) پژوهش و فناوریاهداف پنج ساله حوزه 

 محمدرضا پورعابدی

 معاون پژوهش و فناوری

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 0010اهداف افق 

حوزه پژوهش و 

 0010فناوری 

 سنجه اهداف پنج ساله برنامه ششم توسعه پژوهش و فناوری
واحد 

 سنجش
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود

مجموع 

 پنج سال

اعتبار مورد نیاز 

 )میلیون ریال(

معبا  مکابی علمد و پژو مد بین شلمللد اب  8ش شفزشی  41

 حعزه  ای فناوبی و صن تد
 4،644 6 2 4 2 4 4 4 س دشا س دشا پروژه

 ششششششششششش

 سعشنمندهازی و ظرفیت هازیش 41

 21 1 6 1 1 1 4 س دشا اشن  فند

686,849 

 6 2 2 - 4 4 - س دشا فناوبی

 220 18 14 11 11 23 21 س دشا مقاله

 11 46 42 8 0 4 6 س دشا کتاب

 9 2 4 4 4 4 4 س دشا ثبت شخترش 

خدما   -مماوبه

 سخصصد
 494264 98349 99111 20812 22412 0344 9201 س دشا

خدما   -مماوبه

 سخصصد
 41444 2324 2004 2624 2804 2824 244 بیال

ریه  ای س دشا نظ

 کاببرای شده
 2 - 4 - 4 - - س دشا

س دشا پژو مدای 

 کاببرای
 81 48 41 41 48 43 1 س دشا

 2 4 - 4 - - - س دشا وژهس دشا پر

 و فرو  کاال

 خدما 
 612148 433018 461484 428100 30116 12616 94184 بیال

 63191 43111 48149 46914 42440 9448 4119 دشاس  بیماب

 6 4 4 4 2 4 4 س دشا گروه پژو مد

 6 2 4 2 4 4 4 س دشا مجمع

مبلغ شعتبابش دشف وشحد ا که  دف افترمرکزی برشی آندا 

 شنتخاب نمده شهت:
 9،142،983 

 23،038،002 مجموع اعتبارات )میلیون ریال(

 



 

 

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف  ششم توسعه جهاددااگشنهی ) جنپ ساهل( ربانهم  اهدا

فرهنگیحوزه 
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 (0931-0011) فرهنگیاهداف پنج ساله حوزه 

 علیرضا زجاجی

 معاون فرهنگی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 

ت
حا
ضی
تو

 
اعتبار مورد 
 نیاز 

)میلیون 
 تومان(

مجموع پنج 
 سال

 00سال  09سال  08سال  00سال  0011سال 

ود
وج
ع م
ض
و

 

 مخاطب واحد

ت
می
اه
ب 
ری
ض

 

واحد 

 سنجش
 سنجه

اهداف جهاددانشگاهی در 

 حوزه فرهنگی
 0010اهداف افق 

 بسبه 3 هتاا 3 3 3 2 2 0 0 211 4

اایهاه  -4
اداااشنمها د اب 

شعتماا اشنمها یان به 
نداا ای  فر نهد 

 اشنمهاه

ارتقای جایگاه فرهنگی  -0

جهاددانشگاهی بین جامعه 

دانشگاهی در سطح ملی و 

 المللیبین

هشششازمشان برسر اب شبسقشاء   * 
ششششنشاخت اشنمشششجعیان شز  
-فشر نششگ و سمششدن شیرشند 

 ای شهالمد و م رفد اریان
فر نهد شششش  نری م اصر و 
شندیمه،  نر، شابیا  و مفاخر 
و معشبیش  فر نشگ و سمدن   
شیرشند شششش شهالمد به منظعب 

 سقعیت  عیت ملد
 

هششششازمششان برسر اب اششذب و * 
س امل  هشازماند د اشنمجعیان و 

با نخبهان اشنمها د برشی شیفای 
 ششای مشلد و سعهششش شش   نشقش   
 ای اداا اشنمششها د اب ظرفیت

ادت سمششخی  و حل مسششائل،  
 ا و نیاز ای شهشششاهشششد چشال  

اام ه و حعزه فر نگ و شاتما ، 
بهشششاند و شبشئششه طرحدششا،  شطال 
 شا و بش برا ای بوزآمد به  شیشده 

 ای مجمععش  مشدیریتد و حعزه  
گیری صششمیتهششازی و سسصششمیت

 کمعب

  ای ملدطرح -2 س دشا  3 وشحد ا / هازماندا و مرشکز 8 8 0 01 00 02 91 20911 2

 س دشا  3 هازماندا و مرشکز 2 2 3 0 0 0 09 01091 9
 ای طرح -9

 شلمللد بین

1 1 900111 008911 001111 012111 09911 88111 91111 

 ا و هازمان / وشحد ا
علمد مرشکز /مرشکز

 ا و اشنمهاه/کاببرای
 معهسا  آمعز  عالد

 نفرهاعت 2
نفرهاعت  مکابی  -1

شعضای  یأ  علمد 
  ااشنمهاه

1 2281 81 00 00 00 00 00 00 
وشحد ا / هازماندا و مرشکز 
 / مرشکز علمد کاببرای

 س دشا  3
 ای طرح -1

  هرشهری 

 

های توسعه فعالیت -2

فرهنگی جهاد دانشگاهی 

 برای دانشجویان 

 

 

هشازمان برسر اب سرویج شهالم  * 
و س میق  )  نشاب مششقششمششدی 

م رفت ایند با سکیه بر شندیمششه 
هششازی و آشششنا )به حضششر  شمام

 و )  اشنمششجعیان با هششیرو نبعی
اب ادت بشد  )  شئم  م صعمین

گرشئد و سقکیت فضششائل م نعیت
 ای و سعهشش ش  ف الیت  شخالقد

قرآند اشنمجعیان اب عرص  ملد 

6 011 31 8 9 0 9 0 3 
 ا وشحد ا / و هازمانوشحد ا 

 هازماندا و مرشکز
 س دشا  3

 ای طرح -6

 شی منطقه

 س دشا  3 وشحد ا / هازماندا و مرشکز 02 03 00 09 00 09 99 2111 0
 ای طرح -0

  ما نگ

8 0989052 20011 0111 9911 9311 9111 0011 3011 
 ا و هازمان / وشحد ا
مرشکز علمد /مرشکز

 س دشا  3
  ای اشخلد/طرح -8

 شختصاصد
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 (0931-0011) فرهنگیاهداف پنج ساله حوزه 

 علیرضا زجاجی

 معاون فرهنگی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 

ت
حا
ضی
تو

 
اعتبار مورد 
 نیاز 

)میلیون 
 تومان(

مجموع پنج 
 سال

 00سال  09سال  08سال  00سال  0011سال 

ود
وج
ع م
ض
و

 

 مخاطب واحد

ت
می
اه
ب 
ری
ض

 

واحد 

 سنجش
 سنجه

اهداف جهاددانشگاهی در 

 حوزه فرهنگی
 0010اهداف افق 

 ا و اشنمهاه/کاببرای
 معهسا  آمعز  عالد

 

 

 

 

 

 

 

 

های توسعه فعالیت -2

فرهنگی جهاد دانشگاهی 

 برای دانشجویان

 ا و و ادان شهششالم و شبشئ  شیعه
شلهع ای بوزآمد اب ادت شنس و 
شلفت  ر چه بیمتر اشنمجعیان با 

پژو د و قرآن بشا سشأکید بر قرآن  
 سدبر اب قرآن کریت 

 

 هشششازمشان برسر اب سبیین و * 
پاهششدششششت آبماندا، شبزشششدا و   
ش دشف شنقالب شهششالمد، شنقالب 
فر نهد و گفتمان مرامساالبی 
ایند اب اشام ه اشنمششها د و  
آشناهازی اشنمجعیان با سابیخ و 

 ای شنقالب شهششالمد و بیمششه
م رفد و شششنشاهششانشدن شب شاا     

  ا وششخصیتد، آبماندا و شندیمه 
هیر و هلع  ایند، شاتماعد و 

 )به م خمیندهشیاهد حضر  شما 
 به اشنمجعیان 

 

هازمان برسر اب شبسقاء شناخت * 
اشنمششجعیان شز فر نگ و سمدن 

شهششالمششد و مشش رفد  -شیششرشنششد
 ای فر نهد ششششش  نری اریان

م اصشر و شندیمه،  نر، شابیا  و  
مفاخر و معشبی  فر نگ و سمدن 
شیرشند ش شهالمد به منظعب سقعیت 

  عیت ملد

3 91 x+01% x+01% x+8% x+0% x+0% x+%2 x 

 ا و هازمان / وشحد ا
مرشکز علمد /مرشکز

 ا و اشنمهاه/کاببرای
 معهسا  آمعز  عالد

 ابصد  3
بضایتمندی مخاطبان  -3

  ای فر نهد شز برنامه

44 1 
0091111
1 

2011111 2911111 2311111 2011111 2111111 0911111 

 ا و هازمان / وشحد ا
مرشکز علمد /مرشکز

 ا و اشنمهاه/کاببرای
 معهسا  آمعز  عالد

 نفرهاعت 2
نفرهاعت  -44
 مندی مخاطبانبدره

 س دشا  3 وشحد ا / هازماندا و مرشکز 0911 2111 2011 2911 3111 3911 3911 2009 42
اشنمجعیان  -44

  مکاب شفتخابی

44 3901 90111 90111 91111 00111 02111 30111 31111 

 ا و هازمان / وشحد ا
مرشکز علمد /مرشکز

 ا و اشنمهاه/کاببرای
 معهسا  آمعز  عالد

 اشنمجعیان عضع -42 س دشا  2

49 0299 0211 0911 0011 0311 0011 011 011 

 ا و هازمان / وشحد ا
مرشکز علمد /مرشکز

 ا و اشنمهاه/کاببرای
 معهسا  آمعز  عالد

 س دشا  3
مقصعال   -49

 فر نهد ابآمدزش

های نرم توسعه فناوری -3

ساز با تأکید بر و هویت

کارآفرینی و بازاریابی 

 فرهنگی

هششازمان برسر اب نعآوبی و * 
 ای فر نهد سعهشش ه ف الیت

و شاتمشاعد اشنمشششجعئد به  
مشنشظشعب سششقعیششت بوحیششه    
 811 0211 0311 0911 0011 0911 9311 000052 41خششعابششاوبی، سشش ششدششد و    

 ا و هازمان / وشحد ا
مرشکز علمد /مرشکز

 س دشا  3
مقصعال   -41

 فر نهد غیر ابآمدزش
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 (0931-0011) فرهنگیاهداف پنج ساله حوزه 

 علیرضا زجاجی

 معاون فرهنگی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 

ت
حا
ضی
تو

 
اعتبار مورد 
 نیاز 

)میلیون 
 تومان(

مجموع پنج 
 سال

 00سال  09سال  08سال  00سال  0011سال 

ود
وج
ع م
ض
و

 

 مخاطب واحد

ت
می
اه
ب 
ری
ض

 

واحد 

 سنجش
 سنجه

اهداف جهاددانشگاهی در 

 حوزه فرهنگی
 0010اهداف افق 

 ا و اشنمهاه/کاببرای
 معهسا  آمعز  عالد

پذیری شاتماعد و مسششوعلیت
سال  برشی بششد و شکعفائد  

 ا و شهشششت دشا ای خالقیشت 
 نری اشنمجعیان و -فر نهد

 ای بقابت هالت شیجاا زمینه
و هششششازنششده اب عرصششششه  

 ای علمد، فر نهد، آفرین 
 نری وغند هشششازی شوقششا  
فرشغت اشنمجعیان اب گستره 

شی و ادششان ملد و منطقششه
 شهالم

41 1 011 01 89 81 99 91 09 

 ا و هازمان / وشحد ا
مرشکز علمد /مرشکز

 ا و اشنمهاه/کاببرای
 آمعز  عالد معهسا 

 س دشا  3
بویدشا ای فر نهد  -41

 کابآفرینانه و نعآوبشنه

 س دشا  3 وشحد ا 91 011 021 091 081 211 991 3200 00
 ای طرح -46

 نظرهنجد شهتاند

توسعه مطالعات معطوف به  -0

های شناسایی مسائل و چالش

اجتماعی به  –حوزه فرهنگی 

ویژه در جامعه دانشگاهی و 

 حل با تأکید برکمک به ارائه راه

 ایرشتهمطالعات میان

هشازمان برسر اب گستر   * 
  ایو س میق شندیمه و آگا د

شاتماعد، فر نهد و هیاهد 
اشنمشجعیان و سقعیت فضشای   
آزشا شندیمشششد، نقد و مناظره 
اب اشام ش  اشنمشششها د اب   
اششدششت شعششتششالی بوحششیشش   

طلبد، عدشلتخعش د لشهششتقال
هتیزی و سقعیت پیعند و ظلت

 اولت، ملت و نخبهان
 

هشششازمان برسر اب اذب و * 

هششازماند د اشنمششجعیان و  

س امل با نخبهان اشنمششها د 

 ای ملد و برشی شیفشای نق  

 ای اداا سعهششش ش  ظرفیت 

اشنمها د اب ادت سمخی  

 ا و و حشل مسشششائل، چال  

نیاز ای شهشششاهشششد اام ه و 

نششگ و شاتمششا ، حشعزه فر  

 س دشا  3 مرکز شفکابهنجد 0 08 9 8 0 20 03 0201 09
 ای طرح -40

 نظرهنجد ملد

 س دشا 3 مرشکزوشحد ا / هازماندا و  21 01 01 91 01 011 301 2393 08
 ای طرح -48

 مطال اسد
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 (0931-0011) فرهنگیاهداف پنج ساله حوزه 

 علیرضا زجاجی

 معاون فرهنگی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 

ت
حا
ضی
تو

 
اعتبار مورد 
 نیاز 

)میلیون 
 تومان(

مجموع پنج 
 سال

 00سال  09سال  08سال  00سال  0011سال 

ود
وج
ع م
ض
و

 

 مخاطب واحد

ت
می
اه
ب 
ری
ض

 

واحد 

 سنجش
 سنجه

اهداف جهاددانشگاهی در 

 حوزه فرهنگی
 0010اهداف افق 

بهششاند و شبشئه طرحدا، شطال 

 ا و بش برا ای بوزآمد شیشده 

بششه مشجمععشش  مششدیریتد و  

هششازی و  ای سصششمیتحعزه

 گیری کمعبسصمیت

 نفرهاعت 3 وشحد ا / هازماندا و مرشکز 0011 2111 3111 0111 9111 0111 21111 0390 00

نفرهاعت  -43
آمعز  ضمن 

خدمت ادااگرشن 
 فر نهد

ارتقای سرمایه انسانی  -9

 با تأکید بر فرهنگ جهادی

هشششازمشان برسر اب شبسقشاء   * 
ششششنشاخت اشنمشششجعیان شز  
-فشر نششگ و سمششدن شیرشند 

 ای شهالمد و م رفد اریان
فر نهد شششش  نری م اصر و 
شندیمه،  نر، شابیا  و مفاخر 
و معشبیش  فر نشگ و سمدن   
شیرشند شششش شهالمد به منظعب 

 سقعیت  عیت ملد
 

هشششازمان برسر اب اذب و * 

هششازماند د اشنمششجعیان و  

س امل با نخبهان اشنمششها د 

 ای ملد و برشی شیفشای نق  

 ای اداا  ش  ظرفیت سعهششش

اشنمها د اب ادت سمخی  

 ا و و حشل مسشششائل، چال  

نیاز ای شهشششاهشششد اام ه و 

حشعزه فر نششگ و شاتمششا ،  

بهششاند و شبشئه طرحدا، شطال 

 ا و بش برا ای بوزآمد شیشده 

بششه مشجمععشش  مششدیریتد و  

هششازی و  ای سصششمیتحعزه

 گیری کمعبسصمیت

21 00300 811111 081111 091111 001111 091111 001111 031111 

 ا و هازمان / وشحد ا
مرشکز علمد /مرشکز

 ا و اشنمهاه/کاببرای
 معهسا  آمعز  عالد

 نفرهاعت 3

نفرهاعت  -24
مندی بدره

ادااگرشن و 
 ا شز خانعشاه
  ای فر نهدبرنامه

 س دشا  2 وشحد ا / هازماندا و مرشکز 029 081 001 211 201 221 0111 000859 20
عناوین کتب   -24

سعلیدی )سألیف ،   
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 (0931-0011) فرهنگیاهداف پنج ساله حوزه 

 علیرضا زجاجی

 معاون فرهنگی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 

ت
حا
ضی
تو

 
اعتبار مورد 
 نیاز 

)میلیون 
 تومان(

مجموع پنج 
 سال

 00سال  09سال  08سال  00سال  0011سال 

ود
وج
ع م
ض
و

 

 مخاطب واحد

ت
می
اه
ب 
ری
ض

 

واحد 

 سنجش
 سنجه

اهداف جهاددانشگاهی در 

 حوزه فرهنگی
 0010اهداف افق 

/ سدوین، سرامه
 مکتعب و شلکترونیک 

 

 

 

 

 

ایجاد زمینه تألیف،  -0

ترجمه و نشر آثار علمی و 

 فرهنگی

هششازمان برسر اب نعآوبی و * 

 ای فر نهد سعهشش ه ف الیت

و شاتمشاعد اشنمشششجعئد به  

مشنشظشعب سششقعیششت بوحیششه    

خششعابششاوبی، سشش ششدششد و    

پذیری شاتماعد و مسششوعلیت

برشی بششد و شکعفائد   سال 

 ا و شهشششت دشا ای خالقیشت 

 نری اشنمجعیان و -فر نهد

 ای بقابت هالت شیجاا زمینه

و هششششازنششده اب عرصششششه  

 ای علمد، فر نهد، آفرین 

 نری وغند هشششازی شوقششا  

فرشغت اشنمجعیان اب گستره 

شی و ادششان ملد و منطقششه

 شهالم

22 010853 911 031 021 001 81 01 28 

 ا و هازمان / وشحد ا
مرشکز علمد /مرشکز

 ا و اشنمهاه/کاببرای
 معهسا  آمعز  عالد

 س دشا  3
نمریا    -22

سعلیدی )مکتعب و 
 شلکترونیک 

 س دشا  2 وشحد ا / هازماندا و مرشکز 099 011 091 911 991 011 3011 9999 23
کتب چاپ  -29

 شده

 س دشا مقتعش 2 شیسنا 029002 091931 081030 200900 201009 302001 0021089 92059 20
مقتعشی   -21

بازنمرشده شیسنا  
  ااب ایهر بهانه

 

 

 

 

تقویت نقش  -9

دانشگاهیان در عرصه 

ای کشور با تأکید بر رسانه

اطالع رسانی در حوزه 

 فرهنگی

 

 

 

هشازمان برسر اب گستر   * 
  ایو س میق شندیمه و آگا د

شاتماعد، فر نهد و هیاهد 
اشنمشجعیان و سقعیت فضشای   
آزشا شندیمشششد، نقد و مناظره 
اب اشام ش  اشنمشششها د اب   
اششدششت شعششتششالی بوحششیشش   

طلبد، عدشلتخعش د شهششتقالل
هتیزی و سقعیت پیعند و ظلت

 اولت، ملت و نخبهان
 

اذب و هشششازمان برسر اب * 

هششازماند د اشنمششجعیان و  

س امل با نخبهان اشنمششها د 

 ابصد 2 شیسنا 20% 29% 31% 30% 00% 92% 92% 92059 29

هدت خبری  -21
شیسنا اب سمامد 

 ای خبری اریان
 بوز 

 2 شیکنا 31111 01111 91111 99111 01111 91111 299111 008353 20
نفر اب 

 بوز

بازایدکنندگان  -26

 مستقیت هایت شیکنا

 2 شیکنا 011 011 0011 0311 0011 0811 0911 008353 29
خبر اب 

 ماه

مقتعشی  -20

بازنمرشده شیکنا اب 

 مطبععا 

 س دشا  3 وشحد ا / هازماندا و مرشکز 3111 0111 9111 0111 9111 8111 31111 1 28
 ای شخباب ف الیت  -28

حعزه فر نهد اب هایت 
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 (0931-0011) فرهنگیاهداف پنج ساله حوزه 

 علیرضا زجاجی

 معاون فرهنگی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 

ت
حا
ضی
تو

 
اعتبار مورد 
 نیاز 

)میلیون 
 تومان(

مجموع پنج 
 سال

 00سال  09سال  08سال  00سال  0011سال 

ود
وج
ع م
ض
و

 

 مخاطب واحد

ت
می
اه
ب 
ری
ض

 

واحد 

 سنجش
 سنجه

اهداف جهاددانشگاهی در 

 حوزه فرهنگی
 0010اهداف افق 

م اونت و بوشب  عمعمد 
 اداا اشنمها د

 

 

 

تقویت نقش  -9

دانشگاهیان در عرصه 

ای کشور با تأکید بر رسانه

اطالع رسانی در حوزه 

 فرهنگی

 ای ملد و برشی شیفشای نق  

 ای اداا سعهششش ش  ظرفیت 

اشنمها د اب ادت سمخی  

 ا و و حشل مسشششائل، چال  

نیاز ای شهشششاهشششد اام ه و 

حشعزه فر نششگ و شاتمششا ،  

بهششاند و شبشئه طرحدا، شطال 

 ا و بش برا ای بوزآمد شیشده 

د و بششه مشجمععشش  مششدیریت 

هششازی و  ای سصششمیتحعزه

 گیری کمعبسصمیت

 س دشا  3 وشحد ا / هازماندا و مرشکز 0911 9911 9111 8911 01111 00111 02111 1 20

شخباب  -23
 ای حعزه ف الیت

فر نهد اب هایت 
 شختصاصد وشحد

 س دشا  0 هتاا 0 0 2 2 2 2 2 - 31
مرشکز نع  شلف  -94

 شبسقاء یافته

ایجاد ، توسعه و  -8

ساماندهی کیفی 

 ساختارهای فرهنگی

هشازمان برسر اب گستر   * 
  ایو س میق شندیمه و آگا د

شاتماعد، فر نهد و هیاهد 
اشنمشجعیان و سقعیت فضشای   
آزشا شندیمشششد، نقد و مناظره 
اب اشام ش  اشنمشششها د اب   
اششدششت شعششتششالی بوحششیشش   

طلبد، عدشلتخعش د شهششتقالل
هتیزی و سقعیت پیعند و ظلت

 اولت، ملت و نخبهان
 

هشششازمان برسر اب اذب و * 

ماند د اشنمششجعیان و هششاز

س امل با نخبهان اشنمششها د 

 ای ملد و برشی شیفشای نق  

 ای اداا سعهششش ش  ظرفیت 

اشنمها د اب ادت سمخی  

 ا و و حشل مسشششائل، چال  

نیاز ای شهشششاهشششد اام ه و 

حشعزه فر نششگ و شاتمششا ،  

 مرشکز نع  شلف -94 س دشا 0 هتاا 0 0 0 01 01 00 00 2111 30

 س دشا  2 وشحد ا 092 098 009 092 090 080 080 30098 32
ش ب ف ال  -92

  ا و مرشکزهازمان

 س دشا 2 وشحد ا / هازماندا و مرشکز 20 31 39 02 91 01 01 00193 33
ف ال نع  مرشکز  -99

 ب

30 900850 811 811 991 091 011 901 001 

 ا و هازمان / وشحد ا
مرشکز علمد /مرشکز

 ا و اشنمهاه/کاببرای
 معهسا  آمعز  عالد

  ای ف الکانعن-91 س دشا 3
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 (0931-0011) فرهنگیاهداف پنج ساله حوزه 

 علیرضا زجاجی

 معاون فرهنگی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 

ت
حا
ضی
تو

 
اعتبار مورد 
 نیاز 

)میلیون 
 تومان(

مجموع پنج 
 سال

 00سال  09سال  08سال  00سال  0011سال 

ود
وج
ع م
ض
و

 

 مخاطب واحد

ت
می
اه
ب 
ری
ض

 

واحد 

 سنجش
 سنجه

اهداف جهاددانشگاهی در 

 حوزه فرهنگی
 0010اهداف افق 

بهششاند و شبشئه طرحدا، شطال 

 ا و بش برا ای بوزآمد شیشده 

بششه مشجمععشش  مششدیریتد و  

هششازی و  ای سصششمیتحعزه

 گیری کمعبسصمیت

 ابصد 3 هتاا % 959 % 8 % 859 % 0 % 059 % 01 % 01 1 39
هدت شعتبابش    -91

حعزه فر نهد شز 
 بعااه اداا

توسعه منابع حوزه  -0

 فرهنگی

هشازمان برسر اب گستر   * 
  ایو س میق شندیمه و آگا د

شاتماعد، فر نهد و هیاهد 
اشنمشجعیان و سقعیت فضشای   
آزشا شندیمشششد، نقد و مناظره 
اب اشام ش  اشنمشششها د اب   
اششدششت شعششتششالی بوحششیشش   

طلبد، عدشلتخعش د شهششتقالل
هتیزی و سقعیت پیعند و ظلت

 نخبهاناولت، ملت و 
 

هشششازمان برسر اب اذب و * 

هششازماند د اشنمششجعیان و  

س امل با نخبهان اشنمششها د 

 ای ملد و برشی شیفشای نق  

 ای اداا سعهششش ش  ظرفیت 

اشنمها د اب ادت سمخی  

 ا و و حشل مسشششائل، چال  

نیاز ای شهشششاهشششد اام ه و 

حشعزه فر نششگ و شاتمششا ،  

بهششاند و شبشئه طرحدا، شطال 

ی بوزآمد  ا و بش برا اشیشده 

بششه مشجمععشش  مششدیریتد و  

هششازی و  ای سصششمیتحعزه

 گیری کمعبسصمیت

 سعمانمیلیعن 3 وشحد ا / هازماندا و مرشکز 8021 02111 00121 00321 08091 20991 82901 1 30
ابآمد ای   -96

 شختصاصد نقدی

 سعمانمیلیعن 3 وشحد ا / هازماندا و مرشکز 0311 9211 9911 8111 8911 0011 01811 1 39
ابآمد ای  -90

 شختصاصد غیرنقدی

 سعمانمیلیعن 3 وشحد ا / هازماندا و مرشکز 021 211 311 911 011 811 2011 1 38
 ای کمک -98

 هازخیرین فر نگ

 فضای کالبدی -93 مترمربع 0 وشحد ا / هازماندا و مرشکز 01990 00312 00909 02919 03009 00331 00331 9010 30
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 (0931-0011) «دانشگاهها و موسسات آموزش عالی»فرهنگی اهداف پنج ساله حوزه 

 علیرضا زجاجی

 معاون فرهنگی

 محمدرضا پورعابدی

 امناء دبیر هیأت

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 

یا
د ن
ور
ر م
با
عت
ا

 ز 

  
ن(
ما
تو
ن 
یو
یل
) م

 

جمع پنج 

 سال
 00سال  09سال  08سال  00سال  0011سال 

وضع 

 موجود

ت 09سال 
می
اه
ب 
ری
ض

 

 سنجه واحد سنجش
 اهداف جهاددانشگاهی 

ف در حوزه فرهنگی
دی
ر

 

  ای فعق برنامهف الیت -4 س دشا ف الیت  148 188 621 618 634 020 9904 44449

 0  ای فر نهد اشنمجعیانف الیتسعه ه 

  ای سربیت بدندف الیت -2 س دشا ف الیت  18 84 81 34 39 33 118 2868

 نفرهاعت  124028 102914 129144 169011 141399 113664 2894133 4
 فعق برنامه  ایتیف المندی مخاطبان شز بدره -9

 س دشامخاطبان  06804 33944 88303 30684 446004 446262 113432 4

 نفرهاعت  440114 494104 414684 418316 411810 469340 840804 4

  ای سربیت بدندف الیتمندی مخاطبان شز بدره -1

 س دشامخاطبان  9443 1414 1014 1401 1614 6414 26446 4

  ای فر نهدبرنامهبضایتمندی مخاطبان شز -1 ابصد بضایت  404 268 284 231 943 946 80676 4

  ای فر نهد و  نریاشنمجعیان عضع کانعن -6 س دشا عضع  649 031 4408 4290 4918 4111 4111 486

 اشنمجعید- ای علمداشنمجعیان عضع شنجمن-0 س دشا عضع  2918 9442 1403 1140 1018 1499 1499 14179

  ای اشنمجعیداشنمجعیان عضع سمکل -8 عضعس دشا   4802 2441 2234 2114 2648 2829 2829 14470

  ای وبزشداشنمجعیان عضع کانعن -3 س دشا عضع  241 219 284 949 921 914 914 0173

 نمریا  سعلیدی )مکتعب و شلکترونیک عناوین  -44 س دشا عنعشن  1 8 3 44 44 42 13 24

  مکابی مدبهان و شعضای  یأ  علمد  -44 نفر هاعت   2024 9446 9960 9181 9064 1444 40128 42

 اشنمجعید -د ای علمشنجمن -42 س دشا شنجمن  12 13 69 61 04 01 01 11079

شیجاا ، سعه ه و هاماند د کیفد 

 هاختاب ای فر نهد
2 

  ای فر نهد و  نری کانعن -49 س دشا کانعن  43 20 94 92 91 98 98 201

  ای وبزشدکانعن-41 کانعنس دشا   2 9 6 6 6 0 0 44473

  ای اشنمجعیدسمکل -41 س دشا سمکل  3 44 44 44 44 49 49 61370
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 (0931-0011) «و مراکز وابسته کاربردی -مراکز آموزش عالی علمی»فرهنگی اهداف پنج ساله حوزه 

 علیرضا زجاجی

 معاون فرهنگی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 طیبیحمیدرضا 

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 ردیف
اهداف جهاددانشگاهی در 

 حوزه فرهنگی 
 واحد سنجش سنجه

ضریب 

 اهمیت

وضع 

موجود 

 09سال 

 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال 
 اعتبار مورد نیاز 

 )میلیون تومان(

4 

سعه ه ف الیتدای فر نهد 

اداااشنمها د برشی 

اشنمجعیان به منظعب سرویج 

خالقیتدا و سقعیت و س میق 

 بوحیه خعاباوبی و این باوبی

 194 491 426 429 414 81 02 * س دشا عنعشن  ای هرشهریعناوین طرح -4

 9411741 4446 4419 301 343 032 114 * س دشا طرح فر نهد   ای اشخلد)برنامه  ای طرح -2

 * 940240 942464 234044 263826 290802 468942 * نفرهاعت مندی مخاطبان شز برنامه  ای فر نهد )ضریب نفعذ بدره -9

 * * * * * * * * ابصد بضایت  ای فر نهدبضایتمندی مخاطبان شز برنامه -1

 41173 9410 2888 2131 2209 4829 362 * س دشا عضع  ای فر نهد و  نریعضع کانعناشنمجعیان  -1

 41879 1464 9603 9991 9440 2969 4938 * س دشا عضع اشنمجعید - ای علمداشنمجعیان عضع شنجمن -6

 44478 6904 1388 1224 1308 9881 9442 * س دشا عضع  ای اشنمجعیداشنمجعیان عضع سمکل -0

 40679 14 10 14 99 24 44 * س دشا عنعشن عناوین نمریا  سعلیدی )مکتعب و شلکترونیک  -8

 483 3816 3132 3181 8031 8633 1436 * نفر هاعت   مکابی مدبهان و شعضای  یأ  علمد  -3

2 
شیجاا ، سعه ه و هاماند د 

 کیفد هاختاب ای فر نهد

 09271 460 401 411 426 422 86 * شنجمنس دشا  اشنمجعید - ای علمدشنجمن -44

 14071 426 446 441 36 89 81 * س دشا کانعن  ای فر نهد و  نری کانعن -44

 16474 422 440 441 34 32 04 * س دشا سمکل سمکلدای اشنمجعید -42

9 

 ای نرم و سعه ه فناوبی

هاز با سأکید بر کابآفریند  عیت

 و بازشبیابد فر نهد

 مقصعال  فر نهد  ابآمدزش یا غیر ابآمدزش           -49
 44073 23 21 24 41 44 8 * س دشا مقصعل

 2044 281 260 214 241 400 496 * س دشا مقصعل

 99672 441 344 00 69 11 26 * س دشا بویدشا بویدشا ای فر نهد کابآفرینانه و نعآوبشنه-41

1 
 شبسقای هرمایه شنساند با سأکید

 بر فر نگ اداای

 ا شز مندی شهاسید، مدبهان ،ادااگرشن و خانعشاهبدره -41

  ای فر نهدبرنامه
 443171 99419 94941 23690 26682 22389 46828 * نفرهاعت

 

 

 

 

 



 

 

 

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف  ششم توسعه جهاددااگشنهی ) جنپ ساهل( ربانهم  اهدا

گانتجاری حوزه   سازی فناوری و اشتغال دانش آموخت
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 (0931-0011) تجاری سازیاهداف پنج ساله حوزه 

 محمدصادق بیجندی

 معاون و رییس ستفا

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 

 

 0010اهداف افق 
اهداف جهاددانشگاهی در 

 ستفاحوزه 
 سنجه

ش
ج
واحد سن

ت 
ب اهمی

ضری
 

واحدهای 

 مخاطب
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود 

مجموع 

 *پنج سال

اعتبارمورد 

)میلیون نیاز 

 ریال(

هازمان برسر اب  -

سجابی هازی  

اهتاوبا ای 

علمد و برخعباشب 

شز شرکتدای اشن  

ی مندبنیان با بدره

شز نیرو ای 

 اشنمها د

 

 

 

 

هازمان برسر اب  -

کسب شبز  

حاصل شز عرضه 

 فناوبی معثر 

 

شرکتها
 

هعا  شفزشی  هدت -4

هالیانه اداااشنمها د 

 حاصل شز سجابی هازی

 ای به بلعغ فناوبی

 بهیده

س دشا شرکتدای  -

 2 س دشا سجابی

 مه وشحد ای 

 اداااشنمها د

شرکت  40

 سجابی
4 4 1 2 4 44 14،444  

فناوب س دشا شرکتدای -

 4 س دشا و اشن  بنیان
شرکت اشن   1

 بنیان
8 0 1 1 9 20 944،444 

هدت هعا شرکتدای -

 سجابی
میلیابا 

 بیال

9 01 1/82 34 1/449 441 421 244 1،444  

هدت هعا شرکتدای -

 اشن  بنیان

 

9 24 22 21 23 91 16 66 94،444  

کا   هدت  -2

ممابکتد اداااشنمها د 

شرکتدای ساهیس اب 

 شده

س دشا شرکتدای خابج -

شده شز اداا ) 

ابصد 14یاحدشک ر 

 هدت اداا 

س دشا 

 شرکت
  2،444 44 2 2 2 2 2 - هتاا 4

صدوب خدما    -9

سخصصد شرکتدا و 

معهسه به کمعب ای 

 منطقه

 

س دشا مقصعل یا  -

 خدما  صااب شده

مقصعل/ 

 خدمت
  147444 42 1 1 2 2 - - شرکتدا 4

 ما نهد اب سجمیع  -1

خدما  و ف الیتدای 

شرکتدا برشی ف الیت اب 

 ای بزبگ ملد و پروژه

 شیمنطقه

 ای ملد س دشا پروژه -

 ممتر 
  247444 1 2 4 4 - - - هتاا و شرکتدا 4 س دشا 
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 (0931-0011) تجاری سازیاهداف پنج ساله حوزه 

 محمدصادق بیجندی

 معاون و رییس ستفا

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 

 0010اهداف افق 
اهداف جهاددانشگاهی در 

 حوزه ستفا
 سنجه

واحد 

ش
ج
سن

ب  
ضری

ت
اهمی

 

واحدهای 

 مخاطب
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود 

مجموع 

 *پنج سال

اعتبارمورد 

)میلیون نیاز 

 ریال(

هازمان معثر اب  -

شبشئه و صدوب 

خدما  علمد، 

سخصصد و 

فر نهد با 

شهتفااه شز 

نیرو ای متخص  

 ای ملد اب عرصه

 شیو منطقه

 

ک
پار

ها
 

شفزشی  میزشن فرو   -1

مقصعل و خدما  

  ا اب  ر هال شرکت

میلیابا  میزشن فرو  شرکتدا -

 بیال
  4847444 4334 4334 4206 066 614 114 114 پابکدا 2

میزشن صاابش  -

 مقصعل
میلیابا 

 بیال
  607144 8/448 8/448 38 2/80 06 8/61 14 پابکدا 2

اذب و حمایت  شز  -6

 شرکتدا

شرکتدای اذب س دشا 

شده و شفزشی  هدت 

شرکتدای اشن  بنیان 

 اب آن

  4847444 246 246 401 418 411 494 444 پابکدا 2 س دشا

شفزشی  میزشن ثبت  -0

  ای معفقپتنت و پروژه

ثبت پتنت و  س دشا-

  227144 19 44 8 8 6 6 1 پابکدا 2 س دشا پروژه  ای معفق

مراکز رشد
 

شفزشی  میزشن فرو   -8

مقصعل و خدما  سعه  

وشحد ای فناوب اب  ر 

 هال

شفزشی  میزشن فرو  -

مقصعل و خدما  

سعه  وشحد ای فناوب 

 اب  ر هال

میلیابا 

 بیال
  4497144 4401 4401 1/360 01/804 081 041 414 مرشکز بشد 2

شفزشی  س دشا  -3

 ا وشحد ای فناوب )شرکت

  ا و  سته

شفزشی  س دشا وشحد ای  -

)شرکتدا و فناوب 

  سته 

س دشا 

 وشحد فناوب
  107144 881 881 030 040 611 184  914 مرشکز بشد 2

خروج معفق  -44

 وشحد ای فناوب )شز پی 

بشد به بشد و یا خروج شز 

 مرکز 

وشحد ای فناوب  معفق  -

 خابج شده

ابصد 

 خروج
4 

پابکدا و مرشکز 

 بشد
 بیال 637444 96% 96 94 94 21 21 24
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 (0931-0011) تجاری سازیاهداف پنج ساله حوزه 

 محمدصادق بیجندی

 معاون و رییس ستفا

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 

 0010 اهداف افق
اهداف جهاددانشگاهی در 

 حوزه ستفا
 سنجه

واحد 

ش
ج
سن

ب  
ضری

ت
اهمی

 

واحدهای 

 مخاطب
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود 

مجموع 

 *پنج سال

اعتبارمورد 

)میلیون نیاز 

 ریال(

هازمان مؤثر اب  -

طرشحد و شارشی 

 ای اامع، طرح

 ای سیپ طرح

کسب و کاب ای 

نعین و س امل 

هازنده ملد و 

شلمللد اب بین

 ای کاب، حعزه

ششتدال و 

 کابآفریند

ی
ی مطالعات

ت ها
فعالی

 

شنجام و سدوین  طرح  -44

  ای پژو مد و مطال اسد

 س دشا طرح ملد

 س دشا

4 

 وشحد ا و ش ب

6 1 6 6 6 0 94 647444  

  037844 499 20 20 20 20 21 90 4 شهتاند س دشا طرح

  27364 90 3 8 8 0 1 6 2 سالیفدس دشا کتب 

  47014 21 0 0 1 1 2 42 9 سرامه شی س دشا کتب

 اب پیمهام -

 سعه ه

شدلد   اسعشنمندی

آمعختهان و اشن 

مؤثر اب  دشیت و 

حمایت شز 

 ای هرمایه

شنساند بازشبکاب 

کمعب با قابلیت 

مؤثر اب کمعب ای 

 منطقه

ی
ی توانمندساز

ی برنامه ها
اجرا

 

برگزشبی اوبه  ای  -42

مدابسد اب حعزه کسب و 

 کاب و سجابی هازی 

 نفر هاعت اوبه عمعمد -

 نفر هاعت

وشحد ا و ش ب  9

و مرشکز بشد 

پابکدا و مرکز 

 بازشب کاب

04444 244444 244444 244444 244444 244444 4414444 247444  

نفر هاعت اوبه  -

 سخصصد
2 414444 214444 214444 214444 214444 214444 4214444 907144  

شبشئه خدما  مماوبه  -49

اب زمینه سجابی هازی 

 فناوبی و ششتدال

نفر هاعت مماوبه اب  -

 حعزه عمعمد ششتدال

 9 نفر هاعت

وشحد ا و ش ب 

و مرشکز بشد 

پابکدا و مرکز 

 بازشب کاب

94444 44444 41313 24444 24444 24444 81313 87131  

مماوبه اب نفر هاعت  -

 حعزه سخصصد ششتدال
64444 244444 244444 244444 244444 244444 4414444 4107144  

و سدوین  طرشحد -41

 ای مداب  آمعزی برنامه

 و سعشنمندهازی

 ای س دشا سدوین  اوبه -

 ادید
 9 س دشا

وشحد ا و ش ب 

و مرشکز بشد 

پابکدا و مرکز 

 بازشب کاب

 21 44 42 41 48 24 01 

 

9،014  
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 (0931-0011) تجاری سازیاهداف پنج ساله حوزه 

 محمدصادق بیجندی

 معاون و رییس ستفا

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 باشد.سال )تجمیعی( می( و بقیه اعداد مجموع اهداف پنج0011)سال های خاکستری رنگ وجود دارند بیانگر هدف در سال پایانی برنامه خانه * اعدادی که در

 

 

 0010اهداف افق 
اهداف جهاددانشگاهی در 

 حوزه ستفا
 سنجه

واحد 

ش
ج
سن

ب  
ضری

ت
اهمی

 

واحدهای 

 مخاطب
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود 

مجموع 

 *پنج سال

اعتبارمورد 

)میلیون نیاز 

 ریال(

 بخ  اب شلدام

نعآوبی، 

بهاند، شطال 

سرویج، 

هازی و سصمیت

 شبشئه خدما 

علمد اب حعزه 

کابآفریند و 

 ششتدال

 

ی
ج و اطالع رسان

تروی
 ای سعه ه  ف الیت 

سرویجد ، شطال  بهاند و 

شنتمابشسد اب حعزه 

هازی، ششتدال و سجابی

 کابآفریند

 ای س دشا بویدشا -41

 نعین
 4 س دشا

وشحد ا، ش ب،  

 پابکدا، مرشکز 

- 444 444 494 414 414 694 69،444  

 ای ف الیتس دشا  -46

 سرویجد
  19،234 362 224 434 481 481 482 244 9 س دشا

 س دشا  س دشا خبر -40

9 

4034 
4401 4401 4201 4914 4101 6114 

369  
 83444 24444 24444 48444 46444 41444 نفر س دشا مخاطبان -40

س دشا کتب  -40

 02 46 41 41 41 42 44 عنعشن منتمر  شده

 

منابع و ساختار
 

شفزشی  هط   -48

 ابآمد ای هازمان هتفا 
 ش ب 9 بیال میزشن ابآمد -

وضع معاعا شز 

ش ب هتفا 

شهتنتاج خعش د 

 شد

ابصدی برشی  ر هال 24ب د شز برآوبا وضع معاعا، به صعب  شفزشی  

 مقاهبه خعش د شد 
 - 

سعه ه هاختاب ای  -43

 حعزه هتفا

س دشا هاختاب ای سعه ه 

فناوبی اب 

 اداااشنمها د

مرکز  س دشا

 بشد

4 
کلیه وشحد ای 

 اداااشنمها د

22 20 94 92 91 96 96 07444  

س دشا 

 پاب 
2 9 1 1 - - 1 247444  

  07144 13 13 14 99 26 44 - س دشا هایر هاختاب ا

س دشا ش ب هتفا اب   -

 اداااشنمها د
 9 س دشا

وشحد ا، ش ب،  

مرشکز پابکدا، 

بشد و مرکز 

 بازشب کاب و هتاا

94 91 90 98 93 14 14 114  

شبسقا منابع شنساند به  -24

 هرمایه  ای شنساند
  694 3444 2244 4844 4844 4044 4144 - 9 نفر هاعت میزشن  آمعز  -



 

 

 

پورعابدیمحمدرضا   

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف  ششم توسعه جهاددااگشنهی ) جنپ ساهل( ربانهم  اهدا

 آموزشیحوزه 
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 (0931-0011) آموزشی )کوتاه مدت(اهداف پنج ساله حوزه 

 
 سید سعید هاشمی

 معاون آموزشی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

  0010اهداف افق 

 )آموزش کوتاه مدت(

اهداف 

جهاددانشگاهی 

در حوزه 

آموزش کوتاه 

 مدت

شاخص 

 )سنجه(

واحد 

 سنجش

ضریب 

 اهمیت

واحدهای 

 مخاطب
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود 

مجموع پنج 

 سال

اعتبار مورد نیاز  

 )میلیون ریال(

 

 

شول اب طرشحد و  اششایهششاه* 

 ششای سششدویشن و شارشی اوبه 

آمعزشد سخصصد کعساه مد  

اب ادشت بفع نیاز ای اام ه  

با قابلیت حضشششعب و س امل اب 

شی و  ششای منطقششهعرصششششه

 شلمللدبین

 

 

 

 

 

هازمان برسر اب شبشئه خدما  * 

بهششششاند و شطال آمعزششششد،

شی به اشنمشششجعیان و ممشششاوبه

 ا اب آمعختهان اشنمهاهاشن 

حعزه کاب، ششتدال و کابآفریند 

اب هشششط  کمشششعب با قابلیت 

حضشششعب و ف ششالیششت معثر اب 

 کمعب ای منطقه

 

 

 

 

 

شفزشی   -4

فرشگیرشن عمعمد 

دو سخصص   

آمعز   ای 

 حضعبی

س دشا فرشگیرشن 

عمعمد آزشا اب 

 هال

 4 نفر

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

289،446 948،924 993،208 904،432 149،464 114،940 4،864،463 632،184 

س دشا فرشگیرشن 

سخصصد آزشااب 

 هال

 4 نفر

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

84،243 38،026 440،143 498،481 462،141 439،116 044،403 206،443 

س دشا فرشگیرشن  

عمعمد  

قرشباشای اب 

 هال

 4 نفر

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

422،392 424،801 491،241 410،894 469،119 489،923 014،032 413،264 

فرشگیرشن س دشا 

سخصصد 

قرشباشای اب 

 هال

 4 نفر

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

404،644 494،411 416،899 461،810 488،201 246،613 810،610 489،828 

سعه ه کمد ،  -2

کیفد و 

شهتاندشبا ای 

مرشکز آمعزشد 

 کعساه مد 

س دشا مرکز 

اب پایان  4اباه 

  ر هال

 2 س دشا**

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

3 21 14 19 62 01 01 918،468 

س دشا مرکز 

اب پایان  2اباه 

  ر هال

 2 س دشا**

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

14 61 63 01 34 34 34 81،184 
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 (0931-0011) آموزشی )کوتاه مدت(اهداف پنج ساله حوزه 

 
 سید سعید هاشمی

 معاون آموزشی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

  0010اهداف افق 

 )آموزش کوتاه مدت(

اهداف 

جهاددانشگاهی 

در حوزه 

آموزش کوتاه 

 مدت

شاخص 

 )سنجه(

واحد 

 سنجش

ضریب 

 اهمیت

واحدهای 

 مخاطب
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود 

مجموع پنج 

 سال

اعتبار مورد نیاز  

 )میلیون ریال(

اششایهششاه شول اب طرشحد و * 

 ششای سششدویشن و شارشی اوبه 

آمعزشد سخصصد کعساه مد  

اب ادشت بفع نیاز ای اام ه  

با قابلیت حضشششعب و س امل اب 

شی و  ششای منطقششهعرصششششه

 شلمللدبین

 

 

 

 

 

 

ان برسر اب شبشئه خدما  هازم* 

بهششششاند و شطال آمعزششششد،

شی به اشنمشششجعیان و ممشششاوبه

 ا اب آمعختهان اشنمهاهاشن 

حعزه کاب، ششتدال و کابآفریند 

اب هشششط  کمشششعب با قابلیت 

حضشششعب و ف ششالیششت معثر اب 

 کمعب ای منطقه

 

 

 

 

 

 

س دشا مرکز 

اب پایان  9اباه 

  ر هال

 2 س دشا**

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

66 02 60 61 12 14 14 23،944 

س دشا مرکز 

آمعزشد ادید 

ساهیس شده اب 

  رهال 

 9 س دشا**

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

4 46 46 46 44 44 04 269،409 

سعه ه  -9

آمعز   ای  

 شلکترونیکد 

س دشا مقتعشی 

آمعز  

شلکترونیکد  

سعلید شده  اب 

 هال 

 9 س دشا **

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

493 60 443 424 423 414 101 66،888 

س دشا اوبه  

شلکترونیکد 

برگزشب شده اب 

 هال

 9 س دشا**

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

221 419 246 261 924 984 4،941 94،341 

س دشا فرشگیر 

آمعز   ای 

شلکترونیکد اب 

 هال

 9 نفر

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

94،490 424،481 414،944 486،621 248،886 291،126 834،414 444،833 

 

سعه ه  -1

آمعز   ای بین 

 شلمللد 

 

 

س دشا کابگاه  یا 

اوبه  آمعزشد 

سخصصد 

برگزشبشده با 

 مکابی مرشکز 

آمعزشد  -علمد 

 9 س دشا

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

0 49 26 92 98 16 411 3،104 
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 (0931-0011) آموزشی )کوتاه مدت(اهداف پنج ساله حوزه 

 
 سید سعید هاشمی

 معاون آموزشی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

  0010اهداف افق 

 )آموزش کوتاه مدت(

اهداف 

جهاددانشگاهی 

در حوزه 

آموزش کوتاه 

 مدت

شاخص 

 )سنجه(

واحد 

 سنجش

ضریب 

 اهمیت

واحدهای 

 مخاطب
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود 

مجموع پنج 

 سال

اعتبار مورد نیاز  

 )میلیون ریال(

 

 

 

اششایهششاه شول اب طرشحد و  * 

 ششای سششدویشن و شارشی اوبه 

عساه مد  آمعزشد سخصصد ک

اب ادشت بفع نیاز ای اام ه  

با قابلیت حضشششعب و س امل اب 

شی و  ششای منطقششهعرصششششه

 شلمللدبین

 

 

 

 

هششششازمششان برسر اب شبشئششه  * 

بهاند شطال خدما  آمعزششد، 

شی به اشنمششجعیان و و ممششاوبه

 ا اب آمعختهان اشنمهاهاشن 

حعزه کاب، ششتدال و کابآفریند 

اب هشششط  کمشششعب با قابلیت 

حضشششعب و ف ششالیششت معثر اب 

 کمعب ای منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سعه ه  -1

آمعز   ای بین 

 شلمللد

بین شلمللد اب 

  رهال

س دشا کابگاه  یا 

اوبه  آمعزشد 

سخصصد 

برگزشبشده با 

 مکابی 

مدبهین خاباد 

 اب  رهال

 9 س دشا**

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

91 20 91 12 12 14 430 43،222 

س دشا کابگاه  یا 

اوبه  آمعزشد 

سخصصد 

برگزشبشده برشی 

فرشگیرشن خاباد 

 اب  رهال

 9 س دشا**

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

     ا و پژو مکده

44 6 41 49 21 21 82 48،114 

س دشا کابگاه  یا 

اوبه  آمعزشد 

سخصصد 

برگزشبشده اب 

خابج شز کمعب 

 اب  رهال

 9 س دشا

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

4 4 6 8 41 43 18 44،144 

س دشا فرشگیرشن  

اوبه  ای 

سخصصد بین 

شلمللد اب  ر 

 هال

 9 نفر**

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

9،413 4،444 4،944 4،644 2،444 2،604 8،604 444،394 
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 (0931-0011) آموزشی )کوتاه مدت(اهداف پنج ساله حوزه 

 
 سید سعید هاشمی

 معاون آموزشی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

  0010اهداف افق 

 )آموزش کوتاه مدت(

اهداف 

جهاددانشگاهی 

در حوزه 

آموزش کوتاه 

 مدت

شاخص 

 )سنجه(

واحد 

 سنجش

ضریب 

 اهمیت

واحدهای 

 مخاطب
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود 

مجموع پنج 

 سال

اعتبار مورد نیاز  

 )میلیون ریال(

 

 

اششایهششاه شول اب طرشحد و * 

 ششای سششدویشن و شارشی اوبه 

کعساه مد   آمعزشد سخصصد

اب ادشت بفع نیاز ای اام ه  

با قابلیت حضشششعب و س امل اب 

شی و  ششای منطقششهعرصششششه

 شلمللدبین

 

 

 

هازمان برسر اب شبشئه خدما  * 

بهششششاند و شطال آمعزششششد،

شی به اشنمشششجعیان و ممشششاوبه

 ا اب آمعختهان اشنمهاهاشن 

حعزه کاب، ششتدال و کابآفریند 

اب هشششط  کمشششعب با قابلیت 

و ف ششالیششت معثر اب حضشششعب 

 کمعب ای منطقه

 

 

طرشحد و  -1

سدوین و برگزشبی 

اوبه  ای 

آمعزشد 

سخصصد با 

شهتفااه شز 

ظرفیت  ای 

اداا اشنمها د 

اب حعزه  ای 

آمعزشد ، 

پژو مد ، 

فر نهد ، ششتدال 

 و کابآفریند

س دشا اوبه    

ادیدسدوین 

شده اب هال   

)سخصصد،مداب  

مقعب،شدل 

 مقعب 

 4 س دشا**

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

414 39 441 444 443 429 114 20،214 

س دشا کابگاه یا 

اوبه سخصصد 

برگزشب شده 

برشهاس نتایج 

حاصل شز 

اهتاوبا ای 

پژو مد 

اداااشنمها د 

  ر هال اب

 2 س دشا**

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

18 16 04 81 31 448 141 43،360 

 

 

 

 

 

 

 

ابصد ابآمد 

سخصی  یافته 

برشی فضای 

آمعزشد 

آمعزشد مرشکز 

کعساه مد  اب 

  رهال

 2 ابصد

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

_ 24 24 24 24 24 _ 944،624 



 

11 

 (0931-0011) آموزشی )کوتاه مدت(اهداف پنج ساله حوزه 

 
 سید سعید هاشمی

 معاون آموزشی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

  0010اهداف افق 

 )آموزش کوتاه مدت(

اهداف 

جهاددانشگاهی 

در حوزه 

آموزش کوتاه 

 مدت

شاخص 

 )سنجه(

واحد 

 سنجش

ضریب 

 اهمیت

واحدهای 

 مخاطب
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود 

مجموع پنج 

 سال

اعتبار مورد نیاز  

 )میلیون ریال(

 

 

اششایهششاه شول اب طرشحد و  *

 ششای سششدویشن و شارشی اوبه 

آمعزشد سخصصد کعساه مد  

اب ادشت بفع نیاز ای اام ه  

با قابلیت حضشششعب و س امل اب 

شی و  ششای منطقششهعرصششششه

 شلمللدبین

 

 

هازمان برسر اب شبشئه خدما  * 

بهششششاند و شطال آمعزششششد،

مشششجعیان و شی به اشنممشششاوبه

 ا اب آمعختهان اشنمهاهاشن 

حعزه کاب، ششتدال و کابآفریند 

اب هشششط  کمشششعب با قابلیت 

حضشششعب و ف ششالیششت معثر اب 

 کمعب ای منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شفزشی   -6

سخصی  ابآمد 

 ای آمعزشد 

شبسقاءکمد کیفد 

آمعب آمعزشد و 

فر نهد مرشکز 

 کعساه مد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابصد ابآمد 

سخصی  یافته 

برشی سجدیزش  

آمعزشد و کمک 

آمعزشد مرشکز 

کعساه مد  اب 

  ر هال

 2 ابصد

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

_ 0 0 0 0 0 _ 402،414 

ابصد ابآمد 

سخصی  یافته 

به نیروی شنساند 

، آمعز   ای 

ضمن خدمت ، 

حق شلتدبیس 

مدبهین و هایر 

 زینه  ای 

آمعزشد اب  ر 

 هال

 4 ابصد

هازماندا ، 

، وشحد ا 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

_ 13 13 13 13 13 _ 688،011 

ابصد ابآمد 

سخصی  یافته 

به ف الیت  ای 

فر نهد اب 

مرشکز آمعزشد 

کعساه مد  اب 

  ر هال

 4 ابصد

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

_ 4 4 4 4 4 _ 19،914 



 

16 

 (0931-0011) آموزشی )کوتاه مدت(اهداف پنج ساله حوزه 

 
 سید سعید هاشمی

 معاون آموزشی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

  0010اهداف افق 

 )آموزش کوتاه مدت(

اهداف 

جهاددانشگاهی 

در حوزه 

آموزش کوتاه 

 مدت

شاخص 

 )سنجه(

واحد 

 سنجش

ضریب 

 اهمیت

واحدهای 

 مخاطب
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود 

مجموع پنج 

 سال

اعتبار مورد نیاز  

 )میلیون ریال(

اششایهششاه شول اب طرشحد و * 

 ششای سششدویشن و شارشی اوبه 

آمعزشد سخصصد کعساه مد  

اب ادشت بفع نیاز ای اام ه  

با قابلیت حضشششعب و س امل اب 

شی و  ششای منطقششهعرصششششه

 شلمللدبین

 

 

هازمان برسر اب شبشئه خدما  * 

بهششششاند و شطال آمعزششششد،

شی به اشنمشششجعیان و ممشششاوبه

 ا اب آمعختهان اشنمهاهاشن 

حعزه کاب، ششتدال و کابآفریند 

اب هشششط  کمشششعب با قابلیت 

حضشششعب و ف ششالیششت معثر اب 

 کمعب ای منطقه

 

 

 

شفزشی   -6

سخصی  ابآمد 

 ای آمعزشد 

 کیفدشبسقاءکمد 

آمعب آمعزشد و 

فر نهد مرشکز 

 کعساه مد 

ابصد ابآمد 

سخصی  یافته 

هاماند د و به 

شفزشی  کیفد 

مدبهین اب  ر 

 هال

 4 ابصد

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

_ 4 4 4 4 4 _ 18،111 

ابصد ابآمد 

سخصی  یافته یه 

سققیقا  و نعآوبی 

اب آمعز   ای 

کعساه مد  اب  ر 

 هال

 2 ابصد

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

     ا و پژو مکده

_ 2 2 2 2 2 _ 90،181 

شفزشی  سعلید  -0

منابع آمعزشد و 

کمک آمعزشد  

و  CD)کتاب و

       

س دشا عنعشن 

 کتاب اب هال
 2 س دشا

هازماندا ، 

وشحد ا ، 

 ا ، پژو مهاه

  ا و    پژو مکده

90 11 12 90 93 11 248 18،234 

س دشا عنعشن 

CDاب هال 
 6،038 643 441 449 494 423 424 24 هازماندا،وشحد ا  س دشا

 

 

 



 

10 

 (0931-0011) آموزشی )آموزش عالی(داف پنج ساله حوزه اه

 
 سید سعید هاشمی

 معاون آموزشی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

اهداف افق 

)حوزه  0010

 آموزش عالی(

اهداف 

جهاددانشگاهی 

در حوزه 

 آموزش عالی

شاخص 

 )سنجه(

واحد 

 سنجش

ضریب 

 اهمیت

واحدهای 

 مخاطب
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود 

مجموع پنج 

 سال
 اعتبار مورد نیاز

اایهاه شول اب * 

سعهششش ه آمعز  

عالد سخصششش  

مقعب مبتند بر 

 ششا و قششابشلیششت 

 ششای سعشنمنششدی

عشششلشششمشششد و  

سششقششقششیششقششاسششد 

اداااشنمششها د 

سششبششدیششل   »و 

اشنمشششهاه علت و 

فششر ششنششگ بششه  

برسرین اشنمششهاه 

غیر اولتد و بین 

 و« شلمللد کمعب

مؤهشششسششششا  »

آمشعز  عششالششد  

شهشششششتشششانشششد  

« اداااشنمها د

به عنعشن برسرین 

مششؤهشششسششششا   

آمشعز  عششالششد  

غیر اولتد برسر 

 اب شهتان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شفزشی  اوبه  -4

 ای سقصیال   

عالد و سکمیلد  

اشخلد  و بین 

شلمللد با شهتفااه 

شز ظرفیت  ای 

آمعزشد و 

پژو مد 

اداااشنمها د 

اب بشهتای   

برنامه شمت 

سعه ه اب حعزه 

 آمعز  عالد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س دشا اوبه  

 ای ادید  

کابشناهد 

شبشد غیر 

ممتر  شضافه 

 شده اب  ر هال

 2 س دشا

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا و 

معهسا  

 آمعز  عالد 

44 42 41 41 41 41 63 411،321 

س دشا اوبه 

ادید ممتر  

کابشناهد 

شبشد شضافه 

 شده اب  ر هال 

 2 س دشا

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا ، 

معهسا  

آمعز  عالد 

، پژو مهاه 

 ا ، 

پژو مکده  ا 

 و هازمان  ا 

9 1 1 0 0 3 92 6،808 

س دشا اوبه  

 ای ادید 

کابشناهد 

شبشد بین 

شلمللد  شضافه 

 شده اب  ر هال

 2 س دشا

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا ، 

معهسا  

آمعز  عالد 

، پژو مهاه 

 ا ، 

پژو مکده  ا 

 و هازمان  ا 

4 4 4 1 2 1 42 2،601 

س دشا اوبه  

 ای  

ادیدکابشناهد 

شبشد غیر 

حضعبی 

شلکترونیکد 

 2 س دشا

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا ، 

معهسا  

آمعز  عالد 

، پژو مهاه 

 ا ، 

4 4 4 9 9 1 42 244 



 

18 

 (0931-0011) آموزشی )آموزش عالی(داف پنج ساله حوزه اه

 
 سید سعید هاشمی

 معاون آموزشی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

اهداف افق 

)حوزه  0010

 آموزش عالی(

اهداف 

جهاددانشگاهی 

در حوزه 

 آموزش عالی

شاخص 

 )سنجه(

واحد 

 سنجش

ضریب 

 اهمیت

واحدهای 

 مخاطب
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود 

مجموع پنج 

 سال
 اعتبار مورد نیاز

اایهاه شول اب * 

سعهششش ه آمعز  

عالد سخصششش  

مقعب مبتند بر 

 ششا و قششابشلیششت 

 ششای سعشنمنششدی

عشششلشششمشششد و  

سششقششقششیششقششاسششد 

اداااشنمششها د 

سششبششدیششل   »و 

اشنمشششهاه علت و 

فششر ششنششگ بششه  

برسرین اشنمششهاه 

غیر اولتد و بین 

 و« شلمللد کمعب

مؤهشششسششششا  »

عز  عششالششد آمش 

شهشششششتشششانشششد  

« اداااشنمها د

به عنعشن برسرین 

مششؤهشششسششششا   

  آمشعز  عششالششد 

غیر اولتد برسر 

 اب شهتان

 

 

 

 

 

 

 

شفزشی  اوبه  -4

 ای سقصیال  

عالد و سکمیلد 

و بین  اشخلد

شلمللد با شهتفااه 

شز ظرفیت  ای 

آمعزشد و 

پژو مد 

اداااشنمها د 

برنامه اب بشهتای 

شمت سعه ه اب 

حعزه آمعز  

 عالد

   

شضافه شده اب 

  ر هال

پژو مکده  ا 

 و هازمان  ا 

س دشا اوبه  

 ای ادید  

اکتری غیر 

ممتر  شضافه 

 شده اب  ر هال

 2 س دشا

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا و 

معهسا  

 آمعز  عالد 

4 2 1 9 1 1 48 16،914 

 ای س دشا اوبه 

ادید اکتری 

ممتر  شضافه  

 شده اب  ر هال

 2 س دشا

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا ، 

معهسا  

آمعز  عالد 

، پژو مهاه 

 ا ، 

پژو مکده  ا 

 و هازمان  ا 

4 4 9 1 9 6 40 22،924 

س دشا اوبه  

 ای ادید 

علعم پایه 

پزشکد  شضافه 

 شده اب  ر هال

 9 س دشا

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا ، 

معهسا  

آمعز  عالد 

، پژو مهاه 

 ا ، 

پژو مکده  ا 

 و هازمان  ا 

9 4 4 1 1 1 49 90،912 



 

13 

 (0931-0011) آموزشی )آموزش عالی(داف پنج ساله حوزه اه

 
 سید سعید هاشمی

 معاون آموزشی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

اهداف افق 

)حوزه  0010

 آموزش عالی(

اهداف 

جهاددانشگاهی 

در حوزه 

 آموزش عالی

شاخص 

 )سنجه(

واحد 

 سنجش

ضریب 

 اهمیت

واحدهای 

 مخاطب
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود 

مجموع پنج 

 سال
 اعتبار مورد نیاز

 

 

 

اایهاه شول اب * 

سعهششش ه آمعز  

عالد سخصششش  

مقعب مبتند بر 

 ششا و قششابشلیششت 

 ششای سعشنمنششدی

عشششلشششمشششد و  

سششقششقششیششقششاسششد 

اداااشنمششها د 

سششبششدیششل   »و 

اشنمشششهاه علت و 

فششر ششنششگ بششه  

برسرین اشنمششهاه 

ن بی غیر اولتد و

 و« شلمللد کمعب

مؤهشششسششششا  »

آمشعز  عششالششد  

شهشششششتشششانشششد  

« اداااشنمها د

به عنعشن برسرین 

مششؤهشششسششششا   

آمشعز  عششالششد  

غیر اولتد برسر 

 اب شهتان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شفزشی  س دشا  -2

اشنمجعیان اوبه 

 ای  اشخلد و 

بین شلمللد اب 

بشهتای   برنامه 

شمت سعه ه اب 

حعزه آمعز  

 عالد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س دشا 

اشنمجعیان 

ادید وبوای 

اوبه  ای 

سکمیلد  غیر 

ممتر  اب  ر 

 هال

 

 

 

 

 

 

 نفر

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا و 

معهسا  

 آمعز  عالد

 

 
  

2،943 

 
4،621 4،041 4،080 4،340 4،330 3،494 61،410 

س دشا 

اشنمجعیان 

ادید وبوای 

اوبه  ای 

سکمیلد  

ممتر  اب  ر 

 هال

 2 نفر

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا ، 

معهسا  

آمعز  عالد 

، پژو مهاه 

 ا ، 

پژو مکده  ا 

 و هازمان  ا 

213 468 264 986 120 630 2،498 13،043 

س دشا 

اشنمجعیان 

ادید وبوای 

اوبه  ای بین 

شلمللد اب  ر 

 هال

 9 نفر

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا ، 

معهسا  

آمعز  عالد 

، پژو مهاه 

 ا ، 

پژو مکده  ا 

 و هازمان  ا 

4 14 444 224 214 234 344 64،690 



 

64 

 (0931-0011) آموزشی )آموزش عالی(داف پنج ساله حوزه اه

 
 سید سعید هاشمی

 معاون آموزشی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

اهداف افق 

)حوزه  0010

 آموزش عالی(

اهداف 

جهاددانشگاهی 

در حوزه 

 آموزش عالی

شاخص 

 )سنجه(

واحد 

 سنجش

ضریب 

 اهمیت

واحدهای 

 مخاطب
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود 

مجموع پنج 

 سال
 اعتبار مورد نیاز

 

 

 

 

اایهاه شول اب * 

سعهششش ه آمعز  

عالد سخصششش  

مقعب مبتند بر 

 ششا و قششابشلیششت 

 ششای سعشنمنششدی

عشششلشششمشششد و  

سششقششقششیششقششاسششد 

اداااشنمششها د 

سششبششدیششل   »و 

اشنمشششهاه علت و 

بششه  فششر ششنششگ 

برسرین اشنمششهاه 

غیر اولتد و بین 

 و« شلمللد کمعب

مؤهشششسششششا  »

آمشعز  عششالششد  

شهشششششتشششانشششد  

« اداااشنمها د

به عنعشن برسرین 

مششؤهشششسششششا   

آمشعز  عششالششد  

غیر اولتد برسر 

 اب شهتان

 

 

 

 

 

 

 

شفزشی  س دشا  -2

اشنمجعیان اوبه 

 ای  اشخلد و 

بین شلمللد اب 

بشهتای   برنامه 

شمت سعه ه اب 

حعزه آمعز  

 عالد  

س دشا  

اشنمجعیان 

ادید  وبوای 

علعم پایه 

پزشکد  اب  ر 

 هال

 9 نفر

اشنمهاه  ا و 

اشنمکده  ا و 

معهسا  

آمعز  عالد  

و پژو مهاه 

 ا و 

پژو مکده  ا 

 و هازمان  ا 

4 4 11 04 421 414 934 9،194 

س دشا 

اشنمجعیان 

ادید وبوای 

اکتری پژو   

مقعب  اب  ر 

 هال 

 2 نفر

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا ، 

معهسا  

آمعز  عالد 

، پژو مهاه 

 ا ، 

پژو مکده  ا 

 و هازمان  ا 

40 6 44 3 26 92 83 6،194 

س دشا کل  

اشنمجعیان 

شاغل به 

سقصیل اب  ر 

 هال 

 4 نفر

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا ، 

معهسا  

آمعز  عالد 

، پژو مهاه 

 ا ، 

پژو مکده  ا 

 و هازمان  ا 

21،491 21،484 21،232 21،110 21،416 21،163 21،163 4،411،018 

شصالح  رم  -9

علمد شعضای 

سمام وقت  یا  

 علمد

 

س دشا شعضای 

 یا  علمد 

مربد ابپایان 

  ر هال

 4 نفر

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا و 

معهسا  

 آمعز  عالد 

494 449 33 34 81 00 00 44،491 



 

64 

 (0931-0011) آموزشی )آموزش عالی(داف پنج ساله حوزه اه

 
 سید سعید هاشمی

 معاون آموزشی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

اهداف افق 

)حوزه  0010

 آموزش عالی(

اهداف 

جهاددانشگاهی 

در حوزه 

 آموزش عالی

شاخص 

 )سنجه(

واحد 

 سنجش

ضریب 

 اهمیت

واحدهای 

 مخاطب
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود 

مجموع پنج 

 سال
 اعتبار مورد نیاز

 

اایهاه شول اب * 

سعهششش ه آمعز  

عالد سخصششش  

مقعب مبتند بر 

 ششا و قششابشلیششت 

 ششای سعشنمنششدی

عشششلشششمشششد و  

سششقششقششیششقششاسششد 

اداااشنمششها د 

سششبششدیششل   »و 

اشنمشششهاه علت و 

فششر ششنششگ بششه  

برسرین اشنمششهاه 

غیر اولتد و بین 

 و« شلمللد کمعب

مؤهشششسششششا  »

آمشعز  عششالششد  

شهشششششتشششانشششد  

« اداااشنمها د

به عنعشن برسرین 

مششؤهشششسششششا   

آمشعز  عششالششد  

غیر اولتد برسر 

 اب شهتان

 

 

 

 

 

 

 

 

شصالح  رم  -9

علمد شعضای 

سمام وقت  یا  

  علمد

س دشا شعضای 

 یا  علمد 

شهتاایاب ابپایان 

  ر هال

 4 نفر

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا و 

معهسا  

 آمعز  عالد 

422 412 464 468 401 400 400 22،646 

س دشا شعضای 

 یا  علمد 

اشنمیاب اب پایان 

  ر هال

 4 نفر

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا و 

معهسا  

 آمعز  عالد 

41 46 43 29 20 94 94 4،416 

س دشا شعضای 

 یا  علمد 

شهتاا ابپایان 

  ر هال

 2 نفر

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا و 

معهسا  

 آمعز  عالد 

1 1 8 3 44 42 42 04 

شفزشی  هرشنه   -1

 فضای آمعزشد

هرشنه فضای  

آمعزشد 

 )مترمربع   

 2 مترمربع

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا و 

معهسا  

 آمعز  عالد 

9/8 1 1/1 1/3 1 1 1 146،048 

 شفزشی  ابآمد -1

شز طریق سنع  

بخمد منابع 

ابآمدی )ف الیت 

 ای آمعزشد ، 

پژو مد و 

نعآوبی ، خدما  

 سخصصد و      

نسبت هعا 

آوبی اب  رهال 

 )ابصد 

 4 ابصد

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا و 

معهسا  

 آمعز  عالد 

41 46 40 48 43 24 24 444 

 نسبت ابآمد

 ای عملیاسد  

 ر هال به  کل 

 ابآمد  )ابصد 

 4 ابصد

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا و 

معهسا  

 آمعز  عالد 

31 39 34 88 81 84 84 194 
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 (0931-0011) آموزشی )آموزش عالی(داف پنج ساله حوزه اه

 
 سید سعید هاشمی

 معاون آموزشی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

اهداف افق 

)حوزه  0010

 آموزش عالی(

اهداف 

جهاددانشگاهی 

در حوزه 

 آموزش عالی

شاخص 

 )سنجه(

واحد 

 سنجش

ضریب 

 اهمیت

واحدهای 

 مخاطب
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود 

مجموع پنج 

 سال
 اعتبار مورد نیاز

 

 

اایهاه شول اب * 

سعهششش ه آمعز  

عالد سخصششش  

مقعب مبتند بر 

 ششا و قششابشلیششت 

 ششای سعشنمنششدی

عشششلشششمشششد و  

سششقششقششیششقششاسششد 

اداااشنمششها د 

سششبششدیششل   »و 

اشنمشششهاه علت و 

فششر ششنششگ بششه  

برسرین اشنمششهاه 

غیر اولتد و بین 

 و« شلمللد کمعب

مؤهشششسششششا  »

آمشعز  عششالششد  

شهشششششتشششانشششد  

« اداااشنمها د

به عنعشن برسرین 

مششؤهشششسششششا   

آمشعز  عششالششد  

غیر اولتد برسر 

 اب شهتان

 

 

 

نسبت ابآمد  

 ای غیر 

عملیاسد  

 رهال به  کل 

 ابآمد)ابصد 

 4 ابصد

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا و 

معهسا  

 آمعز  عالد 

1 0 3 42 46 24 24 231 

 

 

 

 

 

شفزشی   -6

ف الیت  ای 

 علمد و پژو مد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

س دشا چاپ  

مقاله علمد و 

پژو مد اب  ر 

 هال

 4 س دشا

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا ، 

معهسا  

آمعز  عالد 

، پژو مهاه 

 ا ، 

پژو مکده  ا 

 و هازمان  ا 

83 03 30 449 494 414 613 4،948 

س دشا چاپ  

اب  ISIمقاله 

  ر هال

 4 س دشا

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا ، 

معهسا  

آمعز  عالد 

، پژو مهاه 

 ا ، 

پژو مکده  ا 

 و هازمان  ا 

91 26 99 98 16 12 223 1،211 

س دشا چاپ  

کتاب اب  ر 

 هال

 4 س دشا

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا ، 

معهسا  

آمعز  عالد 

، پژو مهاه 

 ا ، 

ا پژو مکده  

 و هازمان  ا 

24 46 22 21 28 94 412 2،931 
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 (0931-0011) آموزشی )آموزش عالی(داف پنج ساله حوزه اه

 
 سید سعید هاشمی

 معاون آموزشی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

اهداف افق 

)حوزه  0010

 آموزش عالی(

اهداف 

جهاددانشگاهی 

در حوزه 

 آموزش عالی

شاخص 

 )سنجه(

واحد 

 سنجش

ضریب 

 اهمیت

واحدهای 

 مخاطب
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود 

مجموع پنج 

 سال
 اعتبار مورد نیاز

 

 

 

 

 

اایهاه شول اب * 

سعهششش ه آمعز  

عالد سخصششش  

مقعب مبتند بر 

 ششا و قششابشلیششت 

 ششای سعشنمنششدی

عشششلشششمشششد و  

سششقششقششیششقششاسششد 

اداااشنمششها د 

سششبششدیششل   »و 

اشنمشششهاه علت و 

فششر ششنششگ بششه  

برسرین اشنمششهاه 

غیر اولتد و بین 

 و« شلمللد کمعب

مؤهشششسششششا  »

آمشعز  عششالششد  

شهشششششتشششانشششد  

« اداااشنمها د

به عنعشن برسرین 

مششؤهشششسششششا   

آمشعز  عششالششد  

غیر اولتد برسر 

 اب شهتان

شفزشی   -0

ف الیت  ای 

 علمد و پژو مد

س دشا طرح  ا و 

پروژه  ای 

پژو مد 

کابفرماید 

ادید با 

کابفرمایان   

اولتد  و غیر 

 اولتد اب هال   

 4 س دشا

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا ، 

معهسا  

آمعز  عالد 

، پژو مهاه 

 ا ، 

پژو مکده  ا 

 و هازمان  ا 

0 0 44 41 48 24 04 4،044 

 

 

سعه ه  -8

کابآفریند و 

ششتدال 

اشنمجعیان و 

 اشن  آمعختهان

 

 

 

س دشا کسب و 

کاب ای  اشن  

بنیان ادید  

شیجاا شده 

سعه  

اشنمجعیان و  

اشن  

آمعختهان اب 

  ر هال

 4 س دشا

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا و 

معهسا  

 آمعز  عالد  

9 1 0 3 42 46 13 1،291 

س دشا فناوبی  ا 

و مقصعال  

ادید سجابی 

هازی شده اب 

  ر هال

 2 س دشا

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا و 

معهسا  

 آمعز  عالد 

4 4 9 2 1 6 41 1،489 

شبسقای بسبه  -3

اشنمهاه  او 

 معهسا  

شبسقای بسبه اب 

بین اشنمهاه  ا 

و معهسا  

آمعز  عالد 

نسبت به هال 

 قبل

 4 بسبه

اشنمهاه  ا ، 

اشنمکده  ا و 

معهسا  

 آمعز  عالد 

 464 پنج بسبه یک بسبه یک بسبه یک بسبه یک بسبه یک بسبه _
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 (0931-0011) آموزشی )علمی کاربردی(اهداف پنج ساله حوزه 

 

 سید سعید هاشمی

 معاون آموزشی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

  

  0010اهداف افق 

 )علمی کاربردی(

اهداف جهاددانشگاهی 

 در حوزه 

 آموزش علمی کاربردی

 شاخص )سنجه(
واحد 

 سنجش

ضریب 

 اهمیت

واحدهای 

 مخاطب
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود 

مجموع 

 پنج سال 

 اعتبار 

 مورد نیاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

برسرین مؤهشششسشششه * 

آمشعز  عششالد علمد  

کاببرای اب کمشششعب و 

 ششای اب حششیششطششه  

سششششخصشششششصششششششد  

ادششاااشنمشششهششا د و 

 شای منجر بششه  آمعز 

شششششتدشال با قابلیت و  

سعشن اذب اشنمششجع شز 

 کمعب ای منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پذیر  و سربیت  -4

 ای اشنمجع اب اوبه

مختلف مدابسد با حفظ 

نسبت  اذب اشنمجع اب 

اشنمهاه اامع علمد 

 کاببرای

ابصد اذب اشنمجع 

نسبت به کل 

اشنمجعیان اشنمهاه 

کاببرای  اامع علمد

 اب هال

 4 ابصد
معهسه و مرشکز 

 کاببرای -علمد 
3 8 8 8 8 8 8 922430 

به مقطع اشب س دشا او

، سک پعامان و سک 

ابس سدوین شده اب 

 هال 

 2 س دشا
معهسه و مرشکز 

 کاببرای -علمد 
 19041 88 22 48 24 48 44 اه اوبه

فرشگیرشن  شفزشی  -2

 ای پعاماند   و سک اوبه

ابس  به منظعب شفزشی  

سعشنمندیدای مدابسد ، 

 شی  فرشگیرشنشدلد و حرفه

شارشی اوبه  ای سک 

پعامان  یا سک ابس 

مصعب اشنمهاه اامع 

علمد کاببرای  اب 

 هال 

 2 س دشا
معهسه و مرشکز 

 کاببرای -علمد 
 41904 438 13 04 10 11 94 هد اوبه 

س دشا فرشگیرشن اوبه 

 ای پعاماند یا سک 

 ابس اب  ر هال 

 2 نفر
معهسه و مرشکز 

 کاببرای -علمد 

 نفر 944

 
4،481 4،691 2،282 2،881 9،194 44،140 43213 

شفزشی  فضای آمعزشد  -9

، سجدیزش  و شمکانا  

کابگا د ، آزمایمها د و 

 وبزشد

زیر بنای شضافه شده 

اب  ر هال )متر 

 مربع  

 9 مترمربع
معهسه و مرشکز 

 کاببرای -علمد 

کل زیر بنای  

معاعا 

متر 414444

 مربع

م 92484

-بیال

 متر1844

م 444489

بیال           

 متر6044

م 494699

-ب یال

 متر6314

م 16669

-بیال 

 متر9624

م 24144

-بیال    

 متر1444

20،484 244044 

شبز  بیالد 

سجدیزش  و 

شمکانا )میلیعن 

 بیال 

 2 میلیعن بیال
معهسه و مرشکز 

 کاببرای -علمد 
_ 8،140 44،944 41،161 49،100 8،342 16،664 10462 

بسبه مرشکز علمد  شبسقاء -1

کاببرای  برشهاس مدل 

 شبزیابد معهسه

س دشا مرکزشبسقاء 

یافته به بسبه خیلد 

 خعب

 4 س دشا
معهسه و مرشکز 

 کاببرای -علمد 
44 49 40 21 92 91 91 20644 
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 (0931-0011) آموزشی )علمی کاربردی(اهداف پنج ساله حوزه 

 

 سید سعید هاشمی

 معاون آموزشی

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

  

  0010اهداف افق 

 )علمی کاربردی(

اهداف جهاددانشگاهی 

 در حوزه 

 آموزش علمی کاربردی

 شاخص )سنجه(
واحد 

 سنجش

ضریب 

 اهمیت

واحدهای 

 مخاطب
 0011سال  00سال  08سال  09سال  00سال  وضع موجود 

مجموع 

 پنج سال 

 اعتبار 

 مورد نیاز 

 

 

 

 

 

 

 

برسرین مؤهشششسشششه * 

آمشعز  عششالد علمد  

کاببرای اب کمشششعب و 

 ششای حششیششطششه  اب 

سششششخصشششششصششششششد  

ادششاااشنمشششهششا د و 

 شای منجر بششه  آمعز 

شششششتدشال با قابلیت و  

سعشن اذب اشنمششجع شز 

 کمعب ای منطقه

 

شبسقاء بسبه مرشکز علمد  -1

کاببرای  برشهاس مدل 

 شبزیابد معهسه

 زشبسقاء یافتهس دشامرک

 به بسبه خعب 
 4 س دشا

معهسه و مرشکز 

 کاببرای -علمد 
44 48 40 41 8 1 1 22303 

س دشا مرکزشبسقاء 

 یافته به بسبه متعه  
 4 س دشا

معهسه و مرشکز 

 کاببرای -علمد 
1 3 6 4 4 4 41 9184 

شیجاا و سعه ه  -1

 مکابی با مرشکز بشد و 

نعآوبی به منظعب بستر 

هازی برشی ششتدال بیمتر 

اشن  آمعختهان)با 

 مکابی هازمان ششتدال 

 اداا اشنمها د  

س دشا مرشکز مرسب  با 

مرشکز بشد اب 

  رهال 

 2 س دشا
معهسه و مرشکز 

 کاببرای -علمد 

س دشا مرشکز 

  8مرسب    

)سا پایان هال 

31  

0 44 6 4 0 94 40410 

شنجام پروژه  ای  -6

آمعزشد پژو مد و 

پژو    ای کاببرای اب 

 حعزه نظام آمعز  مدابسد

س دشا طرح پژو مد 

 اب  ر هال 
 2 س دشا

معهسه و مرشکز 

 کاببرای -علمد 

 طرح 9

)س دشا طرح 

شنجام شده  سا 

  31پایان هال 

0 48 42 48 40 02 41642 

شنجام ف الیت  ای بین  -0

شلمللد اب حعزه علمد 

کاببرای شز طریق اذب و 

آمعز   اشنمجعیان 

خاباد اب اشخل و خابج 

 کمعب

س دشا اشنمجعی 

خاباد ثبت نام شده 

 اب  ر هال 

 9 نفر
معهسه و مرشکز 

 کاببرای -علمد 
 42113 811 969 226 466 04 23 نفر 14

 



 

 

 

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف  ششم توسعه جهاددااگشنهی ) جنپ ساهل( ربانهم  اهدا

 زریبناییحوزه 
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 (0931-0011) پشتیبانیاهداف پنج ساله حوزه 

 

 
 بهروز بادکو

 معاون پشتیبانی و مدیریت منابع

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 ردیف
اهداف جهاددانشگاهی در حوزه 

 پشتیبانی
 سنجه

واحد 
 سنجش

ضریب 
 اهمیت

واحدهای 
 مخاطب

 0011سال  0300سال  0308سال  0309سال  0300سال  )وضع موجود(
اعتبار مورد نیاز 
 )میلیون ریال(

4 
منابع شنساند بدبعا نظام، هاختاب و  رم 

 )نع  شهتخدشم، بهته شهتخدشمد و     

  سدییرش  اب نع  و بهته 4
 شهتخدشمد شعضا

 ش ی معبا ششابه پیعهت شهتشی سدییرش  نیروی شنساند برشهاس هنجهادشول مقایسه کلیه وشحد ا 4 نفر

 2 9 1 1 2 2 افتر مرکزی 4 س دشا   پروژه2

91444 
)برشی سدوین و شارشی 

اامع منابع نظام 
 شنساند 

 شبسقای عملکرا کابکنان 2
نسبت نیرو ای کابآمد به 

 کل نیرو ا
 شهتقرشب نظام ش کلیه وشحد ا 4 ابصد

 %1شفزشی  
 نیرو ای کابآمد

 %1شفزشی  
 نیرو ای کابآمد

 %1شفزشی  
 نیرو ای کابآمد

 %1شفزشی  
 نیرو ای کابآمد

644 
)برشی شارشی طرح 
 شبزیابد عملکرا شعضا 

9 
سعشنمندهازی و شبسقاء اشن  سخصصد شعضا 

 12،144 397444 827444 027444 697444 87144 07444 کلیه وشحد ا 2 نفر/ هاعت میزشن آمعز  کابکنان و مدیرشن

 سعه ه و بدبعا خدما  بفا د برشی شعضا 1
میزشن شعتباب خدما  

 بفا د
 130،144 494،444 449،144 33،444 83،444 61،444 14،444 کلیه وشحد ا 9 میلیعن بیال

1 
شی و شبسقای سعه ه خدما  بیمه

  ای هالمتشاخ 
میزشن شعتباب خدما  بیمه 

 شی
 144،444 424،144 444،444 33،144 83،144 03،144 137144 کلیه وشحد ا 9 میلیعن بیال

 844 144 144 144 144 144 4 افتر مرکزی 2 س دشا پیمنداا هرشنه پیمنداا شبسقای هط  ممابکت شعضا 6

 شبسقای حمایت حقعقد شز شعضا 0
نسبت شعضای معبا 

 حمایت
 4 %444 %34 %84 %04 %04 %04 کلیه وشحد ا 2 ابصد شعضا

 144 %14کا    %14کا    %94کا    %24کا    %44کا    ش کلیه وشحد ا 4 س دشا  ا و اعاویس دشا پرونده شبسقای بددششت حقعقد و قضاید 8

3 
بدبعا زیرهاختدای فناوبی سعه ه و 

 شطالعا 

  س دشا سدوین 4
 شهتاندشبا ا 

 ش کلیه وشحد ا 4 س دشا
 1حدشقل 

 شهتاندشبا
 1حدشقل 

 شهتاندشبا
 1حدشقل 

 شهتاندشبا
 1حدشقل 

 شهتاندشبا
 1حدشقل 

 شهتاندشبا
014 

 ش کلیه وشحد ا 4 س دشا   س دشا وشحد2
 سدوین

شهتاندشبا ا و 
شندشزی فاز شولبشه  

سقعیت و 
گستر  

زیرهاخت اب 
 وشحد 44حدشک ر 

سقعیت و 
گستر  

زیرهاخت اب 
 وشحد 44حدشک ر 

سقعیت و 
گستر  

زیرهاخت اب 
 وشحد 44حدشک ر 

سقعیت و 
گستر  

زیرهاخت اب 
 وشحد 44حدشک ر 

444،444 

 _ ش ش یک مرکز اشاه افتر مرکزی 4 س دشا   س دشا مرشکز اشاه9
 2شفزشی  به 
 مرکز اشاه

 3،444 ش

 ش کلیه وشحد ا 9 ابصد ابصد بیسک شبسقاء هط  شمنیت شطالعا  و شبسباطا  44
 %44کا   

 بیسک
 %24کا   

 بیسک
 %91کا   

 بیسک
 %14کا   

 بیسک
 %64کا   

 207644 بیسک

44 
هازی فناوبی شطالعا  و سعه ه و یکپابچه

 4147814 %444 %01 %14 %94 %44 %1 کلیه وشحد ا 2 ابصد ابصد یکپابچهد شبسباطا 

 ش کلیه وشحد ا 4 میلیعن بیال میزشن ابآمد ا سنع  بخمد و شفزشی  پایدشب منابع مالد 42
شی میزشن ابآمد ای شختصاصد، هایر ادشول مقایسه

 منابع و شعتبابش  اولتد پیعهت شهت
 ش
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 (0931-0011) پشتیبانیاهداف پنج ساله حوزه 

 

 
 بهروز بادکو

 معاون پشتیبانی و مدیریت منابع

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 ردیف
اهداف جهاددانشگاهی در حوزه 

 پشتیبانی
 سنجه

واحد 
 سنجش

ضریب 
 اهمیت

واحدهای 
 مخاطب

 0011سال  0300سال  0308سال  0309سال  0300سال  )وضع موجود(
اعتبار مورد نیاز 
 )میلیون ریال(

49 
  ای ثابتشبسقای اشبشید

 273127444 6447444 1317444 1887444 1827444 1067444 6167408 کلیه وشحد ا 4 بیالمیلیعن  میزشن هرمایه گذشبی )فضای کالبدی و سجدیزش  

 ش ش کلیه وشحد ا 2 میلیعن بیال  امیزشن  زینه  امتناهب هازی  زینه 41
 %44کا   

  ای زشئد زینه
 %91کا   

  ای زشئد زینه
 %64کا   

  ای زشئد زینه
 %84کا   

  ای زشئد زینه
97444 

 



 

 

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف   رد جهاددااگشنهی جنپ ساهل حوزه اهی  توضیحات اهدا

 ربانهم ششم توسعه
 



 

 

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فتوضیحات   ششم توسعه جهاددااگشنهی ) جنپ ساهل( ربانهم  اهدا

 ژپوهش و فناوری حوزه 
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 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 امناء و رئیس جهاددانشگاهیرئیس هیأت 

 

 

 برنامه توسعه در حوزه پژوهش و فناوری: -0

  شهت:سعه ه اب حعزه پژو   و فناوبی شامل بخمدای ذیل برنامه 

  برنامه گروه  ای پژو مد )شامل شبکه برنامه گروه  ای قط د و برنامه سدوین شده برشی گروه  ای شصعلد 

 برنامه مرشکز خدما  سخصصد 

 برنامه ظرفیت  ای ادید شیجاا شده سقت عنعشن معشفقت کلد 

   مد گراا و اب قالب  برنامه  ای متفرقه سعهشش ه شی که سعهشش  م اونت پژو   و فناوبی وشحد ای هششازماند س ریف

  ینکدشم شز هاختاب ای فعق شلذکر نمد باشد 

 

 ششم توسعه  تدوین برنامهدرمالحظات ضروری سیاست ها و  -2

 برخد شز مالحظاسد که اب سدوین برنامه سعه ه حعزه پژو   و فناوبی باید مد نظر قرشب گیرا عبابسند شز:      

 هاله، نقمه اامع علمد کمعب،  ای پنج)چمت شندشز، برنامه داهتباال ای سعه ه ملد اب شهناا سعاه به  مهرشید با برنامه  -

  ا و      هند سعه ه شهتان

 اداااشنمها د  و هیاهت  ای کالنچمت شندشز شهاهنامه،سطبیق و  ما نهد با  -

 ادید علمد و فناوبی   سعاه به نعآوبی و حرکت اب مرز ای اشن  و عرصه  ای  -

کمششعب و سمششعیق پژو    ای بین اشبشی شولعیت علمد یا شقتصششاای اب  سعاه به مسششائل و حعزه  ای مدفعل پژو مششد و -

شی و بین بخمد بشته

شلمللد   شلمللد ف الیت  ا و شبسقاء اایهاه اداا اب عرصه بینسعاه و ساکید بر قابلیت بین -

  ای علمد )مقاله، ثبت پتنت، کتاب، نمریه و      شز طریق سعلید و نمر یافتهحفظ و شبسقاء اایهاه علمد اداا  -

خابج شز ، اهشششتهاه  ا و منابع خابج سعهششش  کابفرمایان برنامهقابلیت سامین بخ  عمده شی شز  زینه  ای شارشی  سعاه به -

د اداا اشنمها 

 ن اداااشنمها د   أشیجاا ابآمد پایدشب بر شهاس ف الیت  ای سخصصد و اب ش سعلید ثرو  و به سعاه به -

، مرسب  و یا سکمیل کننده ف الیت  ای برنامهنتایج و اهشششتاوبا ای  ر  پی  بیند و طرشحد برنشامشه  شا بشه گعنه شی که     -

قابل بقابت برشی وشحد گراا  سخصصد -د و اب ندایت منجر به شیجاا یک سعشن علمد باش برنامه  اایهر  شنهفناوب -پژو مد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

02 

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 امناء و رئیس جهاددانشگاهیرئیس هیأت 

 

 

 سنجه های معاونت پژوهش و فناوری -0

اب ادول زیر هشنجه  ای مرسب  با ش دشف حعزه پژو    فناوبی شوباه شده شهت  پس شز شنتخاب ش دشف، وشحد هازماند نسبت به  

رهد به ش دشف شصلد وشحد هازماند بش نمان س یین مقاایر هشنجه  ای مرسب ، شقدشم مد نماید  شین هشنجه  ا هرعت و شتاب اهت  

 مد ا د  شین هنجه  ا باید کامال قابل شندشزه گیری، اهت یافتند و وشقع بینانه باشد  شین هنجه  ا عبابسند شز:

 سنجه های حوزه پژوهش و فناوری

 واحد سنجش سنجه واحد سنجش سنجه

 تعداد تعداد پژوهش های کاربردی  تعداد دانش فنی

 تعداد تعداد پروژه تعداد فناوری

 ریال فروش کاال و خدمات تعداد محصول برای اولین بار

 ریال فروش دانش فنی تعداد مقاله

 ریال صدور کاال و خدمات تعداد کتاب

 ریال صدور فناوری تعداد ثبت اختراع

 ریال صدور دانش فنی تعداد خدمات تخصصی -مشاوره 

 تعداد تعداد نظریه کاربردی شده
 ریال فروش فناوری

 تعداد نسبت تعداد نوآور به تعداد هیئت علمی

 

 

 :سطح مورد انتظار از تنظیم برنامه های عملیاتی -9

اب سدوین برنامه، شگرچه  ر وشحد هششازماند نیازمند شطال  شز ازئیا  برنامه  ای خعا و سدیه گانت چاب  شهششت ولد اب سدوین آن  

انجام مذاکره، تهیه طرح نامه، "اب قشالب کاببرگ  ای حعزه پژو   و فناوبی نیازی به خرا کران برنامه  ا و بیان ازئیا  مانند  

برنامه  ای عملیاسد که اب ادول شمابه زیر آمده شند )شلبته  2نیسشت  بیان برنامه  ا اب هشط     "ح و ...بیان فازهای اجرایی هر طر

 با بیان اقیق معضع  و شرح برنامه  کافد خعش د بعا 
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 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 امناء و رئیس جهاددانشگاهیرئیس هیأت 

 

 

 راهنمای تعیین سطح برنامه عملیاتی در حوزه پژوهش و فناوری

 
 

 

 



 

 

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فتوضیحات   ششم توسعه جهاددااگشنهی ) جنپ ساهل( ربانهم  اهدا

 فرهنگیحوزه 
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 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

شبشاا    شز هعی پژو مهاه فر نگ،  نر و شبسباطا ، وشبسته به وزشب  فر نگ و4931برشهاس گزشب  فر نهد منتمر شده )مدر : 0 سنجه

 ا، اشنمها د، اداااشنمها د اب شعتماا اشنمها یان به نداا ای فر نهد اشنمهاهشهالمد، با عنعشن شعتماا اشنمجعیان به نداا ای ابون و برون

شبسقا  ولپس شز شنجمن صنفد اشنمجعیان و وشحد مماوبه اشنمهاه، اب بسبه هعم قرشب اشبا  اب برنامه شمت اب نظر شهت شین بسبه به اایهاه ش

بازه زماند هال شول، هال هعم و  9طرح ملد نظرهنجد و اب  9یابد  به  مین خاطر، سعه  مرکز شفکابهنجد، برشی هنج  بسبه مذکعب، 

 هال پنجت برنامه، شنجام خعش د شد 

 

 ا و مرشکز گراا که ادت بربهد و سبیین معضععا  و مسائل فر نهد، سعه  هازمانبه طرحد فر نهد شطالق مد : طرح ملی،2 سنجه

 ای فر نهد و اشنمها د بیرون شز اداا و با حضعب مسوعالن سخصصد فر نهد، با حمایت م اونت فر نهد اداااشنمها د و ممابکت اهتهاه

 گراا   ملد برگزشب مدشبشد نظام و شهاسید و شندیممندشن، اب هط

کنندگان و مخاطبان  ای مطرح فر نهد کمعب، حضعب شرکت ای ملد فر نهد ، اششتن  دف و معضع  ملد، ممابکت اهتهاهاب طرح

  ای کمعب ضروبی شهت  اشنمها د و شبشئه آثاب و مقاال  شز س دشا قابل قبعلد شز شهتان

  2  امنعشبه کتاب هال اشنمجعید؛ 4طرح ملد شنجام شد که عباب  بعاند شز:  8فر نهد، اب برنامه پنجت سعه ه اداااشنمها د اب حعزه 

  امنعشبه فیلت 6  امنعشبه طریق ااوید؛ 1  شباو ای ملد شیرشن مرز پرگدر؛ 1   مای  سندیس فدشکابی؛9امنعشبه پایان نامه هال اشنمجعید؛ 

 آمعز  طریق ااوید –  شباوی فر نهد 8و     مای  ملد خلیج فابس  0و عکس فناوبی صن تد )فراش  

 گراا طرح ملد شارش مد 14هال،  1اب برنامه شمت ، اب مجمع  

 

شعا که به منظعب گستر  بوشب  فر نهد امدعبی شهالمد شیرشن با هایر کمعب ا ، به طرحد فر نهد شطالق مدالمللی: طرح بین3 سنجه

 ای فر نهد ناشد شز آن، به ویژه  مکابی –دشف و سجربیا  شنقالب شهالمد و اهتاوبا ای علمد  ا، ش و شناهاندن و ششاعه  ر چه بیمتر شبز 

طرح اب  گراا  شین ای مرسب  شارش مدفر نهد بین اشنمها د، سعه  هازماندا و مرشکز سخصصد فر نهد اداااشنمها د و با ممابکت اهتهاه

  ای زیر شهت:شعا و ملزم به اششتن سمامد ویژگدامنعشبه و مسابقه برگزشب مد  ای مختلف شز امله همیناب،  مای ، بزبگدششت،قالب

 شلمللد برگزشب شعا شلف  با ممابکت یک یا چند هازمان سخصصد بین

القه آندا بش معبا کمعب  بش اذب کند و یا معضع  معبا ع 1 ای مختلف )حدشقل شی که مخاطباند شز ملیتشلمللد باشد، به گعنهب  اشبشی  دف و معضع  بین

 بق  قرشب ا د 

 بیزی و اشوبی آن، عضعیت و ممابکت ف ال اششته باشند  ای برنامه ای مبرز شز کمعب ای مختلف اب کمیتهج  شخصیت

 کنندگان و آثاب شبشئه شده شز کمعب ای خاباد باشد  ا، شرکتا  بخ  قابل قبعلد شز هخنرشند

شلمللد قرآن اشنمجعیان ادان شهالم؛   مسابقا  بین4شلمللد شارش گراید که عباب  بعاند شز: طرح بین 9، اب برنامه پنجت سعه ه اداااشنمها د

 شلمللد گفتمان شهالم هیاهد شمام خمیند)به  و ادان م اصر    مای  بین9شی قرآن کریت؛ بشتهشلمللد مطال ا  میان   مای  بین2

 شلمللد اب حعزه فر نهد اداااشنمها د به شارش اب آید  بین طرح 40اب برنامه شمت سعه ه اب نظر شهت 

 

 ای هرشهر کمعب با حعزه فر نهد اداااشنمها د شفزشی  اب شین  دف اب نظر شهت نفرهاعت  مکابی شعضای  یأ  علمد اشنمهاه: 0 سنجه

 گاه، نمست و  مای ، حضعب اب شساقدای فکر، شعبش ای ای مختلف شز امله: اشوبی، مماوبه، هخنرشند، برگزشبی کابیابد  شین  مکابی به صعب 

 ا و مرشکز سخصصد فر نهد، مرشکز بندی ش دشف وشحد ا، هازمانپذیرا  با امع آوبی شطالعا   و امع ای علمد شنجام مدمرکزی و کمیته

به میزشن 4144 یأ  علمد  اب هال کاببرای و مؤهسا  آمعز  عالد اب شین بشبطه به اهت آمد که نفر هاعت  مکابی شعضای  –علمد 

 برشبر وضع معاعا شفزشی  خعش د یافت 0/4سقریباً 
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 اید  ستند که پس شز سصعیب طرحنامه و بعااه حمایتد آن اب شعبشی سخصصد سصعیب طرح های سراسریطرحمنظعب شز : 9 سنجه

 ا و مرشکز سخصصد فر نهد سمکیل  ا اب هتاا م اونت فر نهد، ابیرخانه آن اب یکد شز وشحد ای اداااشنمها د یا یکد شز هازمانطرح

 ای کمعب که با ممابکت هایر فرشخعشن هرشهری اب هط  اشنمهاهگراا و وشحد مجری با کمک حمایتد هتاا م اونت فر نهد و با مد

 نماید  آوبی آثاب و اشوبی آندا، با اعع  شز مقاما  شهتاند، شختتامیه آن بش اب شهتان خعا برگزشب مدگیرا، ضمن امعوشحد ا صعب  مد

رشهری شارش شده اب هال پایاند برنامه پنجت اب  ای هاب برنامه شمت، بنای م اونت فر نهد اداااشنمها د برآن شهت که س دشا طرح

کاببرای بش به طعب هاالنه سا پایان برنامه شمت حفظ نماید   – ا و مرشکز و نیز مرشکز علمد هط  وشحد ای اداااشنمها د و هازمان

 ابسند شز: ا و مرشکز سخصصد فر نهد عب، اب هط  وشحد ای اداااشنمها د و هازمان31 ای شارشی شده اب هال طرح

 شارش شده اب وشحد یزا –  امنعشبه قرآند م رشج )ویژه ادااگرشن و اشنمجعیان اداااشنمها د  4

 شارش شده اب وشحد زنجان –  هعگعشبه ملد می ااگاه عاشعبشید اشنمجعیان 2

 شارش شده اب وشحد فابس –  امنعشبه اشنمجعید قرآن و  نر 9

 شارش شده اب هازمان سدرشن –ای قرآند مطرشق   ا و فیلمنامه  امنعشبه نمایمنامه1

 شارش شده اب هازمان سدرشن -  امنعشبه مطال ا  قرآند کلمه طیبه 1

 شارش شده اب مرکز شمام و شنقالب -خ  بوح شهلل   امنعشبه خ  و نقاشد6

 شارش شده اب وشحد علعم پزشکد سدرشن -  امنعشبه اشنمجعید مددویت0

 شارش شده اب وشحد  نر -پع    امنعشبه نق  سن8

 شارش شده اب وشحد شصفدان -نعیسد زشینده بوا   امنعشبه اشهتان3

 شارش شده اب خرشهان شمالد -   مای  ملد هالمت شز ایدگاه قرآن کریت 44

عناوین زیر شارش  طرح هرشهری با  6کاببرای،  ر هال  –کاببرای، با سصعیب شعبشی فر نهد اشنمهاه اامع علمد  – مننین اب مرشکز علمد 

 گراا:مد

 امنعشبه حرکت-4

 امنعشبه قرآن و عتر -2

 امنعشبه وبزشد اخترشن و پسرشن -1و 9

 شنتخاب اشنمجعی نمعنه -1

 مسابقا  ملد مناظره اشنمجعیان -6

کاببرای و اب  – طرح هرشهری اب مرشکز علمد 94 ای فر نهد و طرح هرشهری اب وشحد ا و هازمان 14بنابرشین سا پایان برنامه شمت 

 طرح هرشهری شارش خعش د شد  84مجمع  

 

 ا اب شعا که پس شز سصعیب طرحنامه آن اب شعبشی سخصصد سصعیب طرح اید شطالق مد، به طرحایهای منطقه: طرح0 سنجه

وشحد مجری با ممابکت شعا و هتاا م اونت فر نهد، ابیرخانه آن اب یکد شز وشحد ای اداااشنمها د به عنعشن مجری طرح سمکیل مد

آوبی و اشوبی آثاب اشنمجعیان، با اعع  شز  ای شهتان و امعوشحد ای ممتر  اب یک منطقه، ضمن شبهال فرشخعشن اب هط  اشنمهاه

 ند شز:س ای شارش شده اب برنامه پنجت عبابنماید  عناوین طرحاشنمجعیان و مقاما  شارشید و اشنمها د شهتاند، شختتامیه آن بش برگزشب مد

حسام   امنعشبه اشنمجعید ش ر شبن2 -منطقه 1وشحد اب  1شارش شده سعه   –شی    مسابقا  ملد مناظره اشنمجعیان )مرحله منطقه4

 منطقه  1شارش شده اب بی  شز  –  باشهاه مقی  زیست 9 -شارش شده اب وشحد خرشهان انعبد –

 شی شهت  ای منطقهن هاالنه یک طرح به  س دشا طرحاب برنامه شمت سعه ه، بنای م اونت فر نهد بر شفزوا
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 ا و بعااه حمایتد آن اب هتاا  اید  ستند که پس شز سصعیب اب شعبشی سخصصد سصعیب طرح، طرحهای هماهنگ: طرح9 سنجه

م نام و شعالز ثبتگراا و وشحد ای هرشهر کمعب پس شم اونت فر نهد، ابیرخانه آن اب یکد شز هازماندا و مرشکز فر نهد سمکیل مد

آمااگد و اب پد سأیید ابیرخانه، سقت مدیریت، حمایت و نظاب  هازمان یا مرکز معبا نظر، طرح بش اب هط  اشنمهاه یا شهتان مقل 

  ای  ما نگ شارش شده اب هال پایاند برنامه پنجت سعه ه عبابسند شز:نمایند  طرحخدمت خعا شارش مد

  نمست علمد 1 -  همیناب ای آمعزشد مدابسدای زندگد9 -  طرح اشنمجع م لت قرآن کریت2 -یت  کرهد سالو  و سدبر قرآن کر4

 -  شباو ای اشنمجعید ابیای خا 0 - ای اشنمجع و ادان مجازی  هلسله نمست6 -«سعشنیتما مد»  همیناب ای 1-امنعشبه ملد بداب

 -شندشز صن ت گراشهری ای بربهد چمت  هلسله نمست44 -ر  مسابقا  شهتاب  آپد شکسی3 -  شباو ای اشنمجعید گنبد گیتد8

   شباو ای اشنمجعید بعم گمت شیرشن42 -  شباو ای اشنمجعید زیست بعم شیرشند44

 گراا  ای  ما نگ قابل شارش اب یک هال شضافه مداب برنامه شمت ، هاالنه یک طرح به طرح

 

های اختصاصی طرحمنظعب شز و که سعه  وشحد ای اداااشنمها د اب هرشهر کمعب  اید  ستند ، طرحهای داخلیطرحمنظعب شز : 8 سنجه

 ا به عدده خعا وشحد ا و شعند  شنتخاب معضع ، طرشحد، سصعیب و شارشی شین طرح اید  ستند که سعه  هازماندا و مرشکز شارش مدطرح

ابیافت برنامه عملیاسد آندا، مبلدد بش به عنعشن کمک به شارشی شین هازماندا و مرشکز شهت و هتاا م اونت فر نهد اب شبتدشی  ر هال پس شز 

معضع   0شند، شین معضععا  اب گیرند بسیاب گستراهنماید  شز آنجا که معضععاسد که مبنای ف الیت فر نهد قرشب مد ا به آندا پراشخت مدطرح

 ای مرسب  اب ادول ذیل ششابه مقعبی، به برخد شز معضععا  یا برنامه ای  ر معضع  شند که برشی آشناید با زیرشاخهبندی شدهمقعبی اهته

 شده شهت:

  

 میزشنهنج  »اب هال شول برنامه شمت یک طرح ملد نظرهنجد، سعه  مرکز شفکابهنجد اشنمجعیان شیرشن با عنعشن : 0 سنجه

شنجام خعش د شد و نتایج حاصل شز آن، به عنعشن وضع معاعا «  ای فر نهد اداااشنمها دمند شز برنامهبضایتمندی اشنمجعیان بدره

 شفزشی  یابد  %44گراا شین میزشن سا پایان برنامه سلقد و سال  مد

 ردیف موضوع محوری های مرتبطموضوعات فرعی یا برنامه

 ای نعظدعب؛ علعم قرآند و ایند؛ نماز و نیای ؛ عتر )هیره نبعی و شئمه شطداب ؛ شایان و عرفان، فرقه

 گراشهری مذ بد و   شناهد؛ حجاب و عفاف؛ شندیمه
 0 فرهنگ دینی

 ای زندگد؛ فضائل شخالقد و س امال  شاتماعد؛ خانعشاه، اعشنان و شزاوشج؛  مسراشبی؛ سربیت فرزند؛ مداب 

زاشید؛ فر نگ اشنمها د؛ فر نگ هالمت؛ مسائل و شمر به م روف و ندد شز منکر؛ فر نگ اداای؛ مقرومیت

  ای شاتماعد و     ا و ممابکت ا و مداب و فضای مجازی؛ آگا د ای شاتماعد؛ علعم شبسباطا  آهیب

 2 فرهنگ اجتماعی

شمام خمیند)به  و شنقالب شهالمد؛ افا  مقدس، فر نگ شی اب و شداا ؛ بزبگدششت شددش، ب بری و والیت فقیه؛ آبماندای 

 ای هیاهد؛ انب  اشنمجعید؛ ممابکت ا و  ا؛ مداب  ای هیاهد؛ آگا دشنقالب شهالمد؛ ش اب هال؛ مسائل و آهیب

 شهتکبابهتیزی و    

 3 فرهنگ سیاسی

  ای ا و خالقیتشیرشند؛ مفاخر و معشبی  فر نهد؛  عیت ملد، خعاباوبی، شیرشن مرز پرگدر، آفرین  -فر نگ و سمدن شهالمد

  ر و   نعیسد ،شب شت الد، اشهتان نری و شابد؛نمای  فیلت؛ شارشی سواسر؛ نمایمهاه صنایع اهتد؛  نر ای سجسمد؛  نر م
 0 فرهنگ ملی

 9 فرهنگ کار شی؛ بازاید شز مماغل و مرشکز صن تد و   بنیان؛ کابآفریند، مدابسدای شدلد و حرفهششتدال اشن 

 0 محیطیزیستفرهنگ  گرای و گراشهری و   منابع طبی د؛ مدیریت مقی  زیست؛ شباو ای طبی ت سعه ه منابع طبی د؛ مصرف بدینه

مسابقا  کتابخعشند؛ سعلیدش  علمد و فر نهد؛ نمایمهاه کتاب؛ بونماید و نقد کتاب؛ هیر مطال اسد شز آثاب 

 شندیممندشن م اصر و   
 9 فرهنگ مطالعه
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 ای فر نهد اداااشنمها د اب زمان برنامهمندی مخاطبان، حاصل ضرب س دشا مخاطبان منظعب شز نفر هاعت بدره :01سنجه 

 ای وشحد ای نفر هاعت شهت و برشهاس  دفهذشبی 4044444مندی آنان اب هرشهر کمعب شهت  وضع معاعا  شین هنجه سقریباً بدره

 نفر هاعت برهد  2،644،444شین بقت به  4144سابع حعزه فر نهد اب نظر شهت اب هال 

 

نام اب ش ب هازماندا و مرشکز سخصصد فر نهد اب هط  وشحد ا )هازمان ، اشنمجعیاند  ستند که با ثبتیان ع ودانشجومنظعب شز : 02و00 سنجه

د و اب اریان کنن ای اشنمجعید  و یا هایر سمکیال  فر نهد وشبسته به اداا، کاب  عضعیت ابیافت مداشنمجعیان، شیسنا، شیکنا و شیسپا ، کانعن

شعند  اب صعبسد که شین شعضا، برشهاس عالقه و شهت دشا خعا اب حعزه مند مدرشب گرفته، اب صعب  سمایل شز آندا بدره ای فر نهد اداا قف الیت

پراشز، طرشح و مجری هپری  ای اداااشنمها د به عنعشن شیدههاعت اب  فته  با  مکابی اب برنامه 1 ای فر نهد، شوقا  فرشغت خعا بش )حدشقل ف الیت

شناخته خعش ند شد  شین اشنمجعیان  یچ بشبطه شهتخدشمد و حقعقد با اداا ندشبند، ولد اداا خعا بش  دانشجوی همکار افتخاریشن کنند، به عنع

  ای خا ، با ش دشی شقالمد چعن بن کتاب، بلی  هینما یا سواسر و   شز زحما  شین اشنمجعیان قدباشند نماید  اشند اب مناهبتمعظف مد

اشنمجع اب هرشهر کمعب با اداا به صعب   4144شده شز وشحد ای سابع حعزه فر نهد ، حاکد شز آن شهت که اب حال حاضر  آوبیشطالعا  امع

اب هال  11444وضع معاعا به  94444نفر برهد   مننین س دشا شعضا شز  9144شین س دشا به  4144کنند  اب نظر شهت اب هال شفتخابی  مکابی مد

 برشبر شفزشی  خعش د یافت   8/4، ی ند به میزشن  4144

 

شئه شعا و قابل شبو با  دف سأثیر بر فر نگ سعلید به  ر آننه که شز فرآیند هاخت و هاز شمعب فر نهد ، درآمدزا محصول فرهنگی: 03 سنجه

د یک مقصعل فر نه گراا نرم شفزشب و هخت شفزشب شبشئه  سعشند به صعب مد کاال ا و خدما  فر نهد شهت وآثاب، که شامل شعا باشد، گفته مد

شین مقصعال  عبابسند شز : مقتعشی ، شما اب شینجا منظعب مقصعلد شهت که بتعشند برشی وشحد ابآمدزشید کند  لزوماً قابلیت شقتصاای ندشبا

شی و نمایمد) معهیقد، قتعشی چند بهانهمکتعب) کتاب و نمریه و    ، مقتعشی مصعب) طرح گرشفیکد، آثاب نقاشد و طرشحد،     ، م

رم شفزشب سلفن  مرشه، و     مقتعش و مقصعل ایجیتال ) نرم شفزشب بشیانه، ن ، سواسرسیزب، نما نگ،  فیلت مستند، پعیا نماید فیلت اشهتاند،

هخت فر نهد) شهباب بازی، شقالم  ، بازی سلفن  مرشه، پایهاه اشاه، شبکه شاتماعد، پااکست و     ، شقالم و مقصعال شیبشیانهبازی 

 و شاتماعد ،سبلیداسد،  نر ای سجسمد، صنایع اهتد و     ، خدما  مماوبه شی )اب مدیریت فر نهد، مدیریت نعآوبی فر نهد 

و خدما  آمعزشد    ای اولتد و خصعصداهتهاهبرشی  ا و بویدشا ای فر نهد و شاتماعد برنامه یخدما  شارشید )شارش   نری

  ای آمعزشد فر نهد    ا و اوبه)برگزشبی کابگاه

برشبر گراا و اب  1/2، 4144میزشن سعلید هاالنه مقصعال  فر نهد ابآمدزش )وضع معاعا  سا هال گراا اب برنامه شمت سال  مد

 مقصعل فر نهد اب هط  وشحد ای سابع، سعلید شعا  6244هال حدوا  1مجمع  

 

 ،گیرند کتاب، نمریهمد، طیف وهی د شز مقصعال  فر نهد سعلیدی اب هط  وشحد ا بش اب برصوالت فرهنگی غیردرآمدزا: مح00 سنجه

 اید شز شین اهته مقصعال   ستند که  دف شز سعلید آندا  م رفد مؤثر بویدشا ا و امه، لعح فمراه، گزشب  کاببرای و نما نگ نمعنهنویژه

خعش د بهید و  به میزشن سقریباً او  4144مقصعل اب هال  4044مقصعل وضع معاعا به  844ین مقصعال  شز مستندهازی آنداهت  س دشا ش

 برشبر بشد خعش د اششت 

 

و  ع خالقیکند شفرشا بش برشی پذیر  کابآفریند اب حعزه صناشقدشمد شهت که سال  مد هنرویداد فرهنگی کارآفرینا: 09 سنجه

مقصعل فر نهد کمک نماید  به بیان ایهر ، به مجمععه بویدشا اید که برشی سرویج سفکر  ای خعا به شیده یا بهاندن وفر نهد 

 .گرااشعا شطالق مدصنایع خالق شنجام مدحعزه پراشزی، سعه ه فضای کسب و کاباب کابآفریند، شیده
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 ای نعآوبی اب طرشحد و سعلید مقصعال  وخدما  خالق مداب کند شفرشا بش برشی کسب شقدشمد شهت که سال  مد رویداد فرهنگی نوآورانه

  .به شارش ابآیندمقصعل  شیده یا سعلید و مسابقا سرویجد و  ای آمعزشد سعشنند اب قالب برنامهکمک نماید  شین بویدشا ا مد

سعشن ازو بویدشا ای بنیان اب هط  وشحد ا صعب  گرفت، مداب برنامه پنجت سعه ه، برخد شز ف الیتداید بش که اب نق  ششتدال اشن 

شندشز کابآفریند اب شقتصاا مقاومتد، کابگاه آمعزشد کابآفرینانه و نعآوبشنه برشمرا  شز امله:  فته نمای  فیلمدای صن تد، میزگرا چمت

 ای خعب اب اام ه، لمد با سأکید بر شناخت مرشکز بشد و پابکدای علت و فناوبی، میزگرا بش کاب ای عملیاسد شدن شیدهکابآفریند ع

د و گرو د، گری کاب سیم ای نعآوبشنه، نمست  ما نهد و سضاا اب ف الیتدای ام د با شهتفااه شز نظریه بازیدا، سسدیلمیزگرا اشنمهاه و شیده

 ای برسر کسب و کاب، امنعشبه شی شیدهید با نقعه سدوین طرح کسب و کاب اب حعزه علعم و شنساند، امنعشبه منطقهکابگاه آمعزشد آشنا

 طرشحد مد و لباس اشنمجعید و امنعشبه نق  سن پع   

برشبر 1/4زشن ی ند به می4144معبا اب هال  34معبا وضع معاعا به  61گراا س دشا شینهعنه بویدشا ا، شز اب برنامه شمت سال  مد

 شفزشی  یابد 

 

شعا که شز طریق پیمای  و با بو  کمد، به شحصای نقطه نظرش  شی گفته مدبه مطال ه طرح نظرسنجی،: 09و  00 سنجه

 گراا مخاطبان )ام یت نمعنه  اب معبا یک معضع  خا  پراشخته، ندایتاً گزشب  آن اب قالب آمابی و سعصیفد شبشئه مد

شاتماعد م طعف باشد و به شبشئه بشه حل کمک نماید   - ای حعزه فر نهدد مدنظر شهت که به شناهاید مسائل و چال  ایاب شین  دف طرح

 ای ملد به عدده مرکز شفکابهنجد  ای شهتاند شغلب به عدده وشحد ا و طرحگراند که طرح ا به او بخ  شهتاند و ملد سقسیت مدشین طرح

خعش د بهید  ی ند شین هنجه  سقریباً  4144طرح اب هال  244طرح شهتاند اب هال، ) وضع معاعا  به شارشی  04شهت  اب برنامه شمت شارشی 

 طرح ملد شارش  نماید  69هال  1برشبری خعش د اششت   مننین مرکز شفکابهنجد اب نظر  اشبا اب برنامه شمت اب مجمع   9بشدی 

 

و  عالوه بر کمف ممکلشی خا ، ب آن  پس شز بربهد و سققیق اب معبا مسألهطرحد شهت که ا: منظور از طرح مطالعاتی، 08 سنجه

طرح  اب هال  24 ای مطال اسد شز گراا   اب برنامه شمت س دشا طرحسقلیل مد بشه حل، نقعو بفع ممکل و یا معشاده با آن هبا شبشئسعصیف آن 

 برشبری خعش د اششت    1طرح اب هال ) وضع مطلعب  خعش د بهید  و بشد  444) وضع معاعا  به 

 

ی، شفزشی  مداب  هازماند مطلعب بر مبنای شبزشدای اداا ، آمعزشد شهت که  دف شز آن، سعه ه فر نگ: آموزش ضمن خدمت00 سنجه

 باشد  بوزبهاند شطالعا  شعضا مد ای ادید شنجام شمعب و بهو کابآید، س لیت شیعه

شز هعی م اونت پمتیباند و  21/42/4988/  معبخ 88/94264نامه آمعز  ضمن خدمت شعضای اداااشنمها د که طد بخمنامه شمابه برشهاس آیین

 ای ضمن خدمت اب افتر مرکزی با حعزه م اونت پمتیباند و شمعب سوعلیت پیهیری شمعب مربع  به آمعز شمعب مجلس به کلیه وشحد ا شبالغ گراید، م

 ای آمعز  ضمن خدمت با شمضای برگزشبکننده و م اون آمعزشد  ای پمتیباند شهت،  مننین گعش ینامه اوبهمجلس و اب وشحد ا با م اونت

 اداااشنمها د شعطا خعش د شد 

نفر هاعت اب هال  6444نفر هاعت اب هال پایاند برنامه پنجت به  4644سعه ه، نفرهاعت آمعز  ضمن خدمت ادااگرشن شز اب برنامه شمت 

 844ام یت  % 14نفر هاعت آمعز  ضمن خدمت مققق خعش د شد  شین عدا بیانهر آن شهت که  24444خعش د بهید و  اب مجمع   4144

 بینند هاعت آمعز  مد 44هالد  هال به میزشن1نفری حعزه فر نهد  اب طد 

 



 

84 

 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

آماب به اهت آمده شز هط  وشحد ای هرشهر کمعب گعیای آن شهت که وضع ها: مندی جهادگران و خانواده: نفر ساعت بهره21 سنجه

نفر هاعت به 44444نفر هاعت بعاه شهت   اب برنامه شمت  ر هال 494444 ای فر نهد ،  ا شز برنامهمندی ادااگرشن و خانعشاهمعاعا بدره

 مندی خعش ند اششت نفر هاعت بدره 844444 ا هال قبل شضافه خعش د شد و اب مجمع  ادااگرشن و خانعشاه

 

، س دشا کتب سعلیدی هازمان شنتمابش  اداااشنمها د و ش ب آن اب وشحد ا مدنظر شهت و منظعب آن شهت که سعلید مقتعش برشی 24اب  دف کمد : 23تا  20 سنجه

، کتابداید که سندا چاپ آن به عدده هازمان شنتمابش  و ش ب 22شی باید به هفاب  آندا صعب  پذیرا، ولد اب  دف کمد لیفد و سرامه کتاب برشی کتب سرامهکتب سأ

 گراا  آن شهت مقاهبه مد

عنعشن شفزواه گراا   مننین س دشا  14 عنعشن و به کتب چاپ شده، هاالنه 44شی، هاالنه اب برنامه شمت اب نظر شهت به کتب سألیفد یا سرامه

 عنعشن اب مجمع  خعش د بهید  144و به  4144عنعشن اب هال  494عنعشن وضع معاعا به  28نمریا   سعلیدی شز 

 

 ای کلیدی  ا ، شاخ  هنجه سعه  خبرگزشبی شیسنا و شیکنا صعب  گرفته شهت و اب وشقع شین هنجه 1 دفهذشبی شین : 29تا 20 سنجه

 گراند سققق هایر ش دشف شین او خبرگزشبی مقسعب مد برشی

 

 ای فر نهد وشحد، قابل سعلید و شن کاس اب هایت م اونت فر نهد و منظعب شز شخباب ف الیتدای حعزه فر نهد، شخبابی شهت که شز برنامه: 28 سنجه

خبر  8444به سعلید  31خبر اب هال 9444فه گراا و شز سعلید خبر شضا4444اب برنامه شمت اب نظر شهت هاالنه   بوشب  عمعمد اداااشنمها د  شهت

 برهد  4144اب هال 

 

خبر  1044گراا اب برنامه شمت سعه ه شز وضع معاعا  ای حعزه فر نهد که اب هایت شختصاصد  ر وشحد من کس مد: س دشا شخباب ف الیت20 سنجه

 برشبر بشد خعش د اششت  9/2خعش د بهید و به میزشن  4144خبر اب هال 44444اب هال به 

 

 9خبرگزشبی،  2 مان هازماندا و مرشکز سخصصد فر نهد ذیل م اونت فر نهد  ستند که شامل  مرکز نوع الف،منظعب شز :  30و  31 سنجه

 ای قرآند، هازمان شنتمابش ، هازمان اشنمجعیان، مرکز شمام و شنقالب، مرکز معهسه  ستند و عبابسند شز: هازمان ف الیت 4مرکز و  9هازمان، 

 شلقسنه اشنمجعیان  شلمللد قرآن )شیکنا ، و مؤهسه قرض)شیسنا ، خبرگزشبی بینشفکابهنجد، مرکز گراشهری، خبرگزشبی اشنمجعیان 

شین مرشکز شز لقاظ معضع  ف الیت اشبشی وحد  و شز لقاظ سمکیال ، اشبشی سنع  و گستراگد  ستند و زیرنظر م اونت فر نهد اداااشنمها د، 

ه اب نامه شعبشی نظاب  و گستر  سمکیال  فر نهد کبرشهاس آیین "مرکز نع  شلف"پراشزند  نامهذشبی شین مرشکز به به شبشئه ف الیت سخصصد مد

شند، صعب  گرفته شهت  اب شینجا منظعب شز شبسقای آندا سبدیل شدن مرشکز به هازمان و سبدیل آن مرشکز فر نهد به هه نع  شلف، ب و ج سقسیت شده

ه شمت اب نظر شهت یکد شز مرشکز معاعا به هازمان سبدیل و او مرکز نع  شلف ایهر به شین شی شز چند مرکز شهت  اب برنامشدن هازماندا به مجمععه

 مجمععه شضافه گراا 

 

، عباب  شهت شز نمایندگد یکد شز هازماندا و مرشکز فر نهد اداااشنمها د )مرشکز نع  شلف  که اب چابچعب ضعشب ، مقربش  و : شعبه32 سنجه

پراشزا  مرکز شفکابهنجد اشنمجعیان ر نهد اداااشنمها د، اب وشحد ای اشنمها د هرشهر کمعب به ف الیت مد ای هازماندا و مرشکز فهیاهت

شلمللد قرآن )شیکنا ، هازمان شنتمابش  و هازمان اشنمجعیان، هازماندا و مرشکزی شیرشن )شیسپا ، خبرگزشبی اشنمجعیان شیرشن )شیسنا ، خبرگزشبی بین

مرکز و هازمان اب هط   مه وشحد ا  1شحد ا اشبشی ش به شعند  اب برنامه شمت اب نظر شهت سا پایان برنامه، ش ب شین  ستند که باید اب هط  و
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ش به  9وشحد شدرهتاند و  94ش به ف ال برشی  1 ای س یین شده، به صعب  ف ال اشیر گراند  بنابرشین با اب نظر گرفتن و برشهاس ضعشب  و شاخ 

 ش به اب هرشهر کمعب اشیر گراند  486درشند، اب پایان برنامه شمت باید وشحد س 42ف ال برشی 

 

، مرکزی فر نهد شهت که م معالً وشبسته به وشحد ای اداااشنمها د شهت و اب چابچعب ضعشب  و مقربش  : منظور از مرکز نوع ب33 سنجه

پراشزا  شین مرشکز که مجعز ف الیت خعا بش شز شعبشی  ای سخصصد مدیتاداااشنمها د و زیرنظر م اونت فر نهد وشحد به شبشئه خدما  و شنجام ف ال

مالد سابع قعشنین و مقربش  اداااشنمها د  -نظر شاشبی کنند، شز لقاظ هازماند اشبشی وحد  و شز نظاب  و گستر  سمکیال  فر نهد شخذ مد

 د عبابسند شز:شن ستند  مرشکزی که سا پایان برنامه پنجت شز شعبشی نظاب  مجعز گرفته

 

 

 

 

 

 

 واحد متولی عنوان مرکز نوع ب ردیف 

در سطح 
 واحدها

 شدیدبدمتد نعیسد خالقمرکز اشهتان 4

  نر مرکز طرشحد مُد و لباس 2

 نصیرخعشاه شیمرکز سعلید مقصعال  چند بهانه 9

 سدرشن مرکز فر نهد کعی اشنمهاه سدرشن 1

 سدرشن مرکز سواسر اشنمجعید اشنمهاه سدرشن 1

 زنجان شی ای نعین بهانهفر نگ و فناوبیمرکز  6

 شلز رشء پژو مد کیدان شناهد ایند –مرکز فر نهد  0

 صن تد شریف مرکز مطال ا  فر نگ و مدیریت اداای 8

 زنجان نمایمها د -مرکز سخصصد مقصعال  خدما  فر نهد  3

 قزوین اشنمجعید چرشغ مطال ه –مرکز فر نهد  44

 یزا  نری -مرکز سخصصد طرشحد و سعلید مقصعال  فر نهد  44

 زنجان شهالمد -مرکز سخصصد فر نگ و م مابی شیرشند  42

 کرمانماه عالمه طباطبایدپژو د مرکز مطال اسد و این 49

 سدرشن مداب  آمعزی و کابآفریند اشنمجعیانمرکز فر نهد  41

 علعم پزشکد سدرشن معععاشنتظاب اشنمجعید  –مرکز فر نهد  41

 سدرشن هپدر شندیمهاشنمجعید  –مرکز فر نهد  46

 شصفدان فر نهد نق  ادان –گراشهری علمد  مرکز 40

 سربیت مدبس آینده پژو د فر نگ اشنمها دمرکز مطال ا  48

 یزا مرکز قرآند م رشج  43

 لرهتان و شابیا  بعمد زشگرس  فر نگ مرکز 24

 شصفدان آمعزشد و فر نهد فیروزهخدما  سخصصد چاپ و نمر و سعلید مقصعال  کمکمرکز  24

در سطح 
 سازمانها و

مراکز  
 تخصصی

 مرکز شمام و شنقالب مدبهه اشنمجعید بوح شهلل )به  22

  ای قرآندهازمان ف الیت شی قرآن کریتمرکز مطال ا  میان بشته 29

  ای قرآندهازمان ف الیت مرکز اشنمجع م لت قرآن کریت 21
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 مرکز شبسقا یابد  64سا پایان برنامه شمت اب نظر شهت س دشا شین مرشکز به 

کاببرای و مؤهسا  آمعز  عالد اب حال  – ای اشنمجعید وشبسته به اداااشنمها د اب هط  وشحد ا ، مرشکز علمد س دشا کانعن :30 سنجه

 هال بشد سقریباً اوبرشبری خعش د اششت  1کانعن خعش د بهید و اب طد  844شین بقت به  4144کانعن شهت که سا هال  114حاضر 

 

ا پایان برنامه به گراا شین هدت سشهت  اب برنامه شمت سال  مد %071هدت شعتبابش  حعزه فر نهد شز بعااه اداا اب حال حاضر  :39 سنجه

 برهد  44%

 

 اید نظیر چاپ منظعب شز ابآمد ای شختصاصد، آن اهته شز ابآمد اید  ستند که به صعب  نقدی و شز طریق ف الیت: 30 سنجه

د  ای سخصص ای فر نهد ممابکتد، قرشباشا ای پژو مد شیسپا، شاابو هالن، کابگاهکتاب، فرو  کتاب، الب حمایت حامیان برنامه

آمعزی، خدما  فر نهد )طرشحد شپلیکمن، شنیمیمن، هاخت فیلت کعساه و    ، سبلیدا  اب شیسنا و شیکنا،  ای مداب  نهد، کابگاهفر

 گراا فرو  بلی  سواسر و فیلت و    به حساب م اونت فر نهد وشحد وشبیز مد

 میلیابا سعمان به اهت آمد اب برنامه شمت سال  99آوبی شطالعا  شز هط  وشحد ا و هازماندا و مرشکز سخصصد، عدا پس شز امع

 میلیابا سعمان شعا  214هال،  1گراا شین نع  ابآمد ا اب مجمع  مد

 

 ای  ای ممتر  با اهتهاه ا و شمکاناسد شهت که اب ف الیتمنظعب شز ابآمد ای غیرنقدی، م اال بیالد حمایت :39 سنجه

گیرا، شز امله هالن صعب  بشیهان اب شختیاب حعزه فر نهد اداااشنمها د قرشب مدفر نهد خابج شز اداا، شز هعی آنان به 

  شاتماعا ، سجدیزش  و وهایل،  دشیا، چاپ کتاب،  پذیرشید، شسعبعس، شهکان و    
 برشبر گراا  471، 4144اب برنامه شمت اب نظر شهت، شین نع  شز ابآمد ا سا هال 

 

مند باشد و شغلب هاز بدره ای خیرین فر نگ ا سعشنسته شهت شز کمکد اب برخد شز ف الیتحعزه فر نهد اداااشنمها  :38 سنجه

 4144گراا شین میزشن شز ابآمد، سا هال شلقسنه اشنمجعیان نمعا اششته شهت  اب برنامه شمت سال  مد ا اب صندوق قرضشین کمک

 برشبر گراا  0سقریبا 

 

گراا سا پایان برنامه به میزشن ی، شعت شز ملکد و شهتیجابی شهت  اب برنامه شمت سال  مدمنظعب شز شفزشی  فضای کالبد: 30 سنجه

 شضافه گراا  برشبر وضع معاعا، به مترشژ فضای کالبدی اب حعزه فر نهد 479
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فتوضیحات   ششم توسعه جهاددااگشنهی ) جنپ ساهل( ربانهم  اهدا

گانحوزه تجاری   سازی فناوری و اشتغال دانش آموخت
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 ها:شرکت

 های به بلوغ رسیدهسود سالیانه جهاددانشگاهی حاصل از تجاری سازی فناوری افزایش سهم -0هدف 

 س دشا شرکتدای سجابی  -4-4

  دف شین پذیر  مدب  عنعشن به شصعلد و قط د مجعز ابیافت، لذش و شهت ششده  شندشزیبشه ششرکتدای  س دشا، سجابی ششرکتدای  س دشا شز منظعب

 یک شبشئه و سعلید برشی خصعصد بخ  و اداااشنمها د ممابکت با که باشندمد شید شده ثبت  شرکتداید سجابی ششرکتدای   ششعا  نمد مقاهشبه 

  باشند نمد بنیان اشن  شرکتدای قالب اب شرکتدا شین که گراامد شندشزیبشه خا  خدمت یا مقصعل

 بنیان اشن  و فناوب شرکتدای س دشا -4-2

 ای شیجاا شده منظعب شز ششرکتدای اشن  بنیان با ممشابکت اداااشنمشها د و بخ  خصعصد شهت که برشی سجابی کران فناوبی   

 گیرند امدعبی شکل و اب فدرهت آن م اونت قرشب مدمطابق اهتعبشل مل م اونت فناوبی بیاهت 

 هدت هعا شرکتدای سجابی -4-9

 گرااهدت هعا شرکتدا، مطابق با  گزشب  حسابرهد م تبر س یین مد

   بنیاننهدت هعا شرکتدای اش -4-1

 گراا هدت هعا شرکتدا، مطابق با  گزشب  حسابرهد م تبر س یین مد

 

 جهاددانشگاهی در شرکتهای تاسیس شدهکاهش سهم مشارکتی  -2 هدف

 س دشا شرکتدای خابج شده شز اداا -2-4

عشنند بی  سهازماندای عمعمد و غیر اولتد نمدقانعن شهاهد )خصعصد هازی  نداا ا و  11 ای کلد شارشی شصل مطابق با هیاهت

برنامه شمت هدت اداااشنمها د اب شین ابصشد هشدام ششرکتدای خصعصد بش به خعا شختصا  ا ند، لذش  دف آن شهت که اب    14شز 

 شرکتدا کت شعا 

 باشد شین  دف مربع  به بخ  هتاای هازمان مد

 

 صدور خدمات تخصصی شرکتها و موسسه به کشورهای منطقه -3 هدف

 س دشا مقصعل یا خدما  صااب شده -9-4

مننین شبسقا کیفیت مقصششعال  و سعلیدش  و شی و  شششرکتدا و معهششسششا  سجابی و اشن  بنیان به منظعب سعهشش ه بازشب ای منطقه 

 بیزی و شقدشم نمایند شی برنامهبایست نسبت به صدوب خدما  سخصصد به بازشب ای منطقهخدما  خعا مد

 

 ایهای بزرگ ملی و منطقههماهنگی در تجمیع خدمات و فعالیتهای شرکتها برای فعالیت در پروژه -0هدف 

 س دشا پروژه  ای ملد ممتر  -1-4

شی مد بایست به صعب  کنسرهیعم ممابکت ششرکتدا و معهشسشا  سجابی و اشن  بنیان به منظعب شنجام پروژه  ای    ملد و منطقه   

 نمایند 

 گراا شین  دف بر شهاس شظدابش  وشحد ا مبند بر شنجام ف الیت  ای ممتر  س یین و اب بخ  هتاای پیهیری مد

 

 هاپارک

 محصول و خدمات شرکتها در هر سالافزایش میزان فروش  -0 هدف

 میزشن فرو  شرکتدا -4-4

 میزشن صاابش  مقصعل -4-2

 مال  س یین میزشن فرو ، گزشبشا  م تبر مد باشد 
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 ها جذب و حمایت  از شرکت -2 هدف

 ی  هدت شرکتدای اشن  بنیان اب آنشس دشا شرکتدای اذب شده و شفز -2-4

   مال  پذیر  مصعبه شعبشی فناوبی پاب  و ابج آابس پاب  اب بوزنامه بهمد 

  زمان اشن  بنیان ب د شز شهتقرشب اب پاب 

 9و  مستقرغیر  -2مستقر، -4به هه اهته  شرکتدا-R&D شعند که اب س یین  دف باید به شین سقسیت بندی سعاه سقسیت مد

 گراا 

 ای شهتان باشد مزیت به سعاه با باید شرکتدا شنتخاب  

 های موفقافزایش میزان ثبت پتنت و پروژه -3 هدف

 س دشا ثبت پتنت و پروژه  ای معفق -9-4

  ابیافت گعش د ثبت پتنت مجعز پذیر   دف شهت 

 ای معفق،طرح  اید شهشششت که به صشششعب  منظعب شز پروژه R&D س شز زمان ممشششخ  وشبا پروهشششه وشبا پاب  ششششده و پ

 سایید اشوب و شعبشی فناوبی بهیده شهت  هازی شده و بهسجابی

 

 مراکز رشد

 افزایش میزان فروش  محصول و خدمات توسط واحدهای فناور در هر سال -0 هدف

 میزشن فرو  مقصعل و خدما  سعه  شرکتدا اب  ر هال -4-4

  باشد نامه مالیاسد مدو  مننین شظداب شرکتدا شظدابیمال  خعا 

 واحدهای فناور )شرکتها و هسته(افزایش تعداد  -2 هدف

 س دشا وشحد ای فناوب )شرکتدا و  سته  -2-4

 ا مال  پذیر ،  سصعیب و سایید شرکت اب السه شعبشی فناوبی مرکز بشد شهت برشی  سته  

 باشد برشی شرکتدا ابج آابس بهمد مرکز بشد اب بوزنامه بهمد مد 

  شعند که اب س یین  دف باید به شین سقسیت بندی سعاه گراا مد غیر مستقر سقسیت -2مستقر، -4شرکتدا به او اهته 

 باشد شهتان  ای مزیت به سعاه با باید شرکتدا شنتخاب 

 خروج  موفق واحدهای فناور )از پیش رشد به رشد و یا خروج از مرکز( -3 هدف

 س دشا وشحد ای فناوب خابج شده-9-4

 باشد فناوبی مرکز بشد مال  س یین معفقیت وشحد ای فناوب مدسایید اشوبشن و مماوبشن مرکز و سصعیب شعبشی  

 

 های مطالعاتیفعالیت

 انجام و تدوین  طرح های پژوهشی و مطالعاتی -0 هدف

 س دشا طرح ملد-4-4

 س دشا طرح منطقه شی -4-2

 س دشا کتب سالیفد   -4-9

 ید س دشا کتب سرامه -4-1
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 شامل مطال اسد طرح: 

مد  و بلند مد    آن اهششته شز  طرح  اید شهششت که بر شهششاس نیاز  مد ، میانملد، شهششتاند و کعساهطرح کابفرماید)  -4

باشد  برشی شحتساب پیمرفت کاب شلهعی زیر پذیرا و مال  پذیر  قرشباشا شنجام کاب مدهشازماندا و شبگاندای بیروند شنجام مد 

 شعا:پیمنداا مد

 ابصد پیمرفت کاب444 اال شسمام طرح و شخذ گعش د سایید کابفرما م -

 ابصد پیمرفت کاب94عقد قرشباشا و شخذ پی  پراشخت م اال  -

 ابصد پیمرفت کاب44سصعیب پروپعزشل سعه  کابفرما، م اال  -

 اب که شهت مطال اسد  ای طرح شز اهته آن ششامل   : فند گزشب   و سخصشصشد   گزشب  سدیه)  فرمایدخعی   ای طرح  -2

پذیرا  شین طرح  ا باید مرشحل سصشششعیب و سایید اب وشحد بش گذبشنده باششششند )شبشئه گزشب  شنجام مد ا به نیاز س ریف وبن وشحد

 باشد  پایاند مال  پذیر  مد

 کتاب،  سرامه و سالیف 

 سرویجد علمد و پژو   و علمد) مقاله سالیف ،   

 گراا  ای مطال اسد به شرح ذیل پیمنداا مد حعزه  ای پیمنداای اب شنجام ف الیت

  ا و زمینه  ای ششتدال و کابآفریند متناهب با مزیت  ای نسبد شهتاناب حعزه شناهاید معشنع، فرصت -

 اب زمینه فناوبی  ای نعین و نرم فر نهد -

 اب زمینه  دشیت شدلد اشن  آمعختهان -

 اب زمینه سجابی هازی فناوبی و مدلدای بشه شندشزی و مدیریت شرکتدای اشن  بنیان-

 

 های توانمندسازیبرنامهاجرای 

 برگزاری دوره های مهارتی در حوزه کسب و کار و تجاری سازی -0 هدف

 نفر هاعت اوبه عمعمد -4-4

 نفر هاعت اوبه سخصصد -4-2

 باشد:شرشی  پذیر  یا با اوبه معبا نظر به شرح ذیل مد 

  اوبه برگزشبی معشفقت شخذ گعش ینامه، شبشئه اوبه، اب مجاز نفرش  س دشا اوبه، یک هاعت س دشا  

  برگزشبی اوبه  ای سخصصد اشبشی ش میت و شولعیت بیمتری شهت 

 مباح  عمعمد کابآفریند و مباح  سخصصد کابآفریند اب حعزه آن کسب و کاب ممخ  و یا زمینه کابی 

  مباح  سخصصد مربع  به یک کسب و کاب ممخ  / صن ت یا یک زمینه کابی 

 

 در زمینه تجاری سازی فناوری و اشتغال ارائه خدمات مشاوره  -2 هدف

 نفر هاعت مماوبه اب حعزه عمعمد ششتدال -2-4

 نفر هاعت مماوبه اب حعزه سخصصد ششتدال -2-2

 

   گراا که پذیر  س دشا نفرش  مماوبه منع  به  اید شز هشعی هتفا شبشئه مد عمعمد و سخصشصشد فرم    ایبرشی شبشئه ممشاوبه

 باشد    ا مدسکمیل شین فرم
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 اشبشی ش میت و شولعیت بیمتری شهت  سخصصد ای شبشئه مماوبه 

 باشد یابد و معشبا ممابه مدششتدال، مماوبه شهتخدشمد ، شنتخاب مسیر شدلد، کابآفریند، شیده عمعمدحعزه  شز منظعب 

  دل و    حعزه سخصصد ششتدال، مماوبه اب خصع  بازشبیابد اب کسب و کابی خا ، قعشنین و مقربش  یه ش شزمنظعب 

بنیان، شندشزی یک شششرکت سجابی و اشن هششازی، ممششاوبه اب خصششع  بشه  عالوه بر  معشبا باال  ر گعنه ممششاوبه اب حعزه سجابی

 گراا  ای ثبت، ثبت پتنت و معشبا ممابه به عنعشن مماوبه سخصصد مقسعب مدشیعه

 

 طراحی و تدوین برنامه های مهارت آموزی و توانمندسازی -3 هدف

 س دشا سدوین  اوبه  ای ادید اب زمینه ششتدال، کابآفریند و سجابی هازی فناوبی و هایر معشبا مرسب  با حعزه ف الیتد هتفا -9-4

 وشحد ا اب صعب  سدوین اوبه باید آن بش برشی سصعیب به کاب گروه سخصصد ششتدال و کابآفریند شبهال نمایند 

 

 ترویج و اطالع رسانی

 های  ترویجی، اطالع رسانی و انتشاراتی در حوزه تجاری سازی، اشتغال و کارآفرینیتوسعه فعالیت  -0 هدف

  ای نعینس دشا بویدشا -4-4

    شخذ ساییدیه شز هششتفا بر شهششاس اهششتعبشل مل و بش نمای برگزشبی بویدشا ا به عنعشن مال  پذیر  شین  دف اب نظر گرفته

 خعش د شد 

  ای سرویجدس دشا ف الیت -4-2

 اید که مربع  به حعزه ششششتدال، کابآفریند و  ا و امششنعشبه ا،  مای ز ف الیتدای سرویجد عبابسسششت شز نمششسششتمنظعب ش 

 باشد هازی مدسجابی

 س دشا خبر -4-9

 س دشا مخاطبان -4-1

 س دشا کتب منتمر شده -4-1

 باشد منظعب شز ف الیت  ای شطال  بهاند، س دشا خبر ای سعلید شده مد 

  ا به عنعشن س دشا مخاطبان ذکر شند، س دشا ثبت نامد اب کابیابدوشحشد شا و شششش بد کشه مجعز کشابیشابد شخذ نمعاه      مننین 

 گراا مد

  س دشا کتب چاپ شده و منتمر شده نیز اب شین بند مقاهبه خعش د شد) کتب سدوین و سالیف و سرامه به عنعشن کاب مطال اسد

 گراا  و اب بخ  طرح  ای مطال اسد مقاهبه مد

 

 منابع و ساختار

 درصدی سطح درآمدهای حوزه ستفا   21افزایش  -0 هدف

 میزشن ابآمد -4-4

، یا 31شین  دف مد بایسشت اب کاببرگ  ای حعزه پمشتیباند سکمیل گراا به صشعبسد که وشحد ابآمد کسششب شده خعا اب هال    

بیند نماید که هاالنه چه میزشن به شین ابآمد اب و هپس پی متعه  هه هال برنامه پنجت اب شین حعزه بش به عنعشن هال مبدش سکمیل 

 شین حعزه شضافه خعش د شد 

 باشد  )منظعب ابآمد ای کسب شده وشحد ا و ش ب شز مقل ف الیت  اید که مرسب  با سجابی هازی ششتدال و فناوبی مد
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 توسعه ساختارهای حوزه ستفا -2 هدف

 س دشا هاختاب ای فناوبی -2-4

 شا ش ب هتفا اب اداااشنمها دس د -2-2

منظعب  رگعنه هاختابی شهت که اب شبسبا  با سعه ه فناوبی ممکن شهت شیجاا شعا، مرکز بشد، پاب ، مرکز شکعفاید و خالقیت، 

ای نرم  گراند ) شولعیت با هشاختاب اید اب حعزه علعم شنساند و فناوبی ششتاب ا نده  ا،      نمعنه  اید شز شین هشاختاب ا مقسشعب مد   

 باشد مد

بایست  مرشه با سکمیل شندشزی ش به مدچناننه وشحدی اشبشی شش به وشحد نباششد و عالقمند به شیجاا ش به باشند اب خعشهت بشه   

 فرم  ای مرسب  شبشئه گراا 
 

 ارتقا منابع انسانی به سرمایه های انسانی -3 هدف

 میزشن آمعز  -9-4

 نماید، اب شین  دف مقاهششبه و مداب  شعضششای حعزه برگزشب مد اشن   اید که هششتفا،  هششاالنه به منظعب شفزشی  هششط س دشا اوبه

 گراا مد
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فتوضیحات   ششم توسعه جهاددااگشنهی ) جنپ ساهل( ربانهم  اهدا

 ه آموزشیحوز
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 حوزه کوتاه مدت: 

 اب طعبیکهب ،فرشگیرشن کل نسبت به سخصصد فرشگیرشن نسبت شفزشی  فرشگیرشن،  کلد س دشا شفزشی  ضمن  دف شین اب: 0 هدف

 شهت  گرفته قرشب سعاه باشد معبا فرشگیرشن  ابصد کل 14 حدوا سخصصد س دشا فرشگیرشن برنامه پایان

 کنند  ای آمعزشد  اداااشنمها د شرکت مد  ا و اوبهشفرشای که اب کابگاهفرشگیر :  

    کنندمد شرکت اشنمها د اداا  آمعزشد  ایاوبه و  ا کابگاه کساند که بطعب شنفرشای اب فرشگیر آزشا :

  آمعزشد  ایاوبه و  اکابگاه اب    متبع  خعا و  ساند که برشهاس قرشباشا هازمان، معهسه، شرکتک فرشگیر قرشباشای :

   کنندمد شرکت اشنمها داداا

   کنند مد شرکت آمعزشد سخصصد اداااشنمها د  ای اوبه و  اکابگاه اب که شفرشای فرشگیرسخصصد :

   کنند مد شرکت اداااشنمها د  آمعزشد  ای اوبه و  اکابگاه اب که شفرشای فرشگیر عمعمد :

 

 م اونت سعه  شده شبالغ و س یین  ایشاخ  و م یاب ا برشهاس مد  کعساه آمعزشد مرشکز کیفد و کمد شفزشی  :2هدف 

 اب و س یین پنجت برنامه طد اب هنج   ایشاخ  که شهت سعضی  به الزم  شهت قرشبگرفته سعاه معبا  دف شین اب آمعزشد

 برشهاس ادید مرشکز  شهت شده شبالغ ذیرب  وشحد ای به و چاپ اداااشنمها د آمعزشد حعزه مقربش  مجمععه کتابنه قالب

 شده شبشئه مد  کعساه بخ   ایبرنامه کمد ادول اب ادید مرشکز اباه و س دشا که شعند مد ساهیس وشحد ا شرشی  و شمکانا 

 شهت 

وشحد  ای آمعزشد کعساه مد  اداااشنمها د اب هرشهر کمعبکه برشهاس م یاب ای س ریف شده سعه  م اونت  مرکز آمعزشد:

 قرشب مد گیرند   9یا  2یا  4آمعزشد اب یکد شز بسبه  ای اباه 

 

 اوبه بیمتر  رچه اذب و برگزشبی نظر شز  ت و شده سدوین مقتعشی س دشا نظر شز  ت شلکترونیکد  ایآمعز  سعه ه :3هدف 

  شهت گرفته قرشب سعاه معبا  دف شین اب مجازی آمعزشد  ای

 آمعز   ای غیر حضعبی که شزطریق شبکه  ای شینترنتد شبشئه مد شعا   ای شلکترونیکد :آمعز 

 

  شفزشی و شلمللدبین آمعزشد  ایاوبه س دشا شفزشی  اداااشنمها د شلمللد بین  ایآمعز  سعه ه ش میت به سعاه با :0هدف 

 حعزه مقربش  مجمععه کتابنه اب سخصصد و عمعمد  ایاوبه  شهت بعاه  دف شین سعاه معبا شلمللد بین  فرشگیرشن س دشا

  شهت شده شبالغ ذیرب  وشحد ای به و س ریف اداااشنمها د آمعزشد

  ، اب گروه آمعز ای بین شلمللدده ذیل  دف آمعز   ای م رفد شای آمعزشد که برشهاس هنجه اوبه  ای بین شلمللد:اوبه

  ای بین شلمللد قرشب گرفته شند 

 

 آمعزشد  ایاوبه برگزشبی شده، سدوین سخصصد و عمعمد آمعزشد  ایاوبه  کلد س دشا شفزشی  ضمن  دف شین اب: 9هدف 

 و آمعزشد حعزه شفزشید ت و پیعند بیانهر که اداااشنمها د پژو مد  ای اهتاوبا شز حاصل نتایج و  اظرفیت شز شهتفااه با

 شهت  گرفته قرشب سعاه معبا شهت پژو مد

 

 ابصد 84 حدشقل سخصی   دف شین اب آمعز ، بخ  سعه ه برشی آمعزشد ابآمد ای سخصی  ش میت به سعاه با: 0هدف 

 معبا  زشدعآم شمعب کیفد و کمد شبسقای ادت شده س یین  ایشاخ  با مطابق  آمعزشد مرشکز شز  ریک آمعزشد ابآمد ای

 شهت   گرفته قرشب سعاه

 

 اشبشی سعلیدی و شده چاپ  ای CD و  ا کتاب  باشد مد سعاه معبا آمعزشد منابع و کتب سعلید شفزشی   دف شین اب :9هدف 

  عاب خعش د شهتفااه قابل آمعزشد منبع عنعشن به و اششته هنخیت اداااشنمها د آمعزشد  ای اوبه با و بعاه آمعزشد مقتعشی
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 : آموزش عالیحوزه 

 معبا اکتری و شبشد سکمیلد  ایآمعز   دف شین اب سخصصد  ایآمعز  شبشئه اب اداااشنمها د بهالت به سعاه با :0هدف 

 و)  عالد آمعز  معهسا  و  ااشنمهاه سعه  که شهت  ایداوبه غیرممتر   ایاوبه شز منظعب   شهت گرفته قرشب سعاه

 مرشکز شز یکد بین  مکابی با که شهت  ایداوبه ممتر   ایاوبه شز منظعب و  شعامد شبشئه    اپژو مهاه و  اپژو مکده

 شهاس بر  اشاخ   کمد مقاایر س یین اب  گراامد شبشئه ممتر  بصعب  عالد آمعز  معهسا  یا  اهاشنمها شز یکد و پژو مد

  ایاوبه اضمن  شهت گرفته قرشب ساکید معبا  رهال عملکرا ، آندا شبزیابد و هنج  قابلیت بر مبند دآمعزش م اونت  ایهیاهت

  شد خعش د مققق پزشکد پایه علعم شلتاهیس ادید اشنمکده  ما نهد و نظاب  با پزشکد پایه علعم

 

 معبا  دف شین اب آندا علمد بسبه شفزشی  و وقت سمام شهششاسید علمد  رم شصششالح آمعز  کیفیت شفزشی  منظعب به :2هدف 

   شهت گرفته قرشب سعاه

اداااشنمششها د شششامل مربد ،  عالد ا و معهششسششا  آمعز  منظعب شعضششای  یا  علمد سمام وقت اشنمششهاه  رم  یا  علمد:

 شهتاایاب ، اشنمیاب و شهتاا شهت 

 

 شهت  گرفته قرشب سعاه معبا  دف شین اب آمعزشد فضای هرشنه شفزشی  :3هدف 

 فضای آمعزشد به شزشی  ر اشنمجع شهت  منظعب  ی فضای آمعزشد:هرشنه

 

 فر نهد  ایف الیت شفزشی  طریق شز باوبی این و خعاباوبی بوحیه س میق و سقعیت و  اخالقیت سرویج  دف شین اب :0هدف 

   شد خعش د شارش و پیهیری فر نهد م اونت سعه  ، سعشفق برشهاس که شهت گرفته قرشب سعاه معبا

 

 و  ااشنمهاه ابآمدی منابع به بخمد سنع  طریق شز  عملیاسد، غیر و عملیاسد ابآمد ای شفزشی  ،هعاآوبی فزشی ش :9هدف 

  هنج برشی که شهت شاخصد   زینه کل به ابآمد کل نسبت  شهت گرفته قرشب سعاه معبا  دف شین اب عالد آمعز  معهسا 

   شهت شده س یین هعاآوبی

 شیجاا ابآمد برشی اداااشنمها د شهت منابع ابآمدی : مناب د شهت که باع  

 ابآمد  ای عملیاسد : منظعب شدریه) شعت شز ثابت و متدیر  شهت که بابت ثبت نام شز اشنمجعیان اشنمهاه ابیافت مد شعا  

 ابآمد غیر عملیاسد :  رنع  ابآمد ایهری غیر شز ابآمد  ای عملیاسد که سعه  اشنمهاه کسب مد گراا 

 

 معبا  دف شین اب ضروب  یک عنعشن به شده س ریف م یاب ای و  ا شاخ  با مطابق پژو مد  ایف الیت : شفزشی 0 هدف

   شهت گرفته قرشب سعاه

 

   شهت گرفته قرشب سعاه معبا  دف شین اب فناوبی هازیسجابی و بنیان اشن  کاب ای و کسب طریق شز ششتدال شفزشی : 9 هدف

 

 و قا سققی علعم وزشب  سعه  که شطالعاسد یا گزشبشا  برشهاس معاعا وضع به نسبت اشنمهاه بسبه و اایهاه شبسقای: 8هدف 

     شهت گرفته قرشب سعاه معبا  دف شین اب شعا مد سدیه فناوبی
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 علمی و کاربردی: حوزه 

  ایشاخ  شهشاس  بر کاببرای علمد مرشکز اب اشنمشجع  اذب خصشع   اب اداا کلد ش دشف ا نده نمشان   دف شین: 0هدف 

 اناشنمجعی کل س دشا به  شده اذب اشنمجعیان س دشا نسبت شهتاند  ای وشحد شز یک  ر برشی  دف شین   باشدمد شده س ریف

  شهت شهتان شده اب اذب

ابصد اذب اشنمجع: نسبت اشنمجعیان ثبت نام شده اب مرشکز علمد کاببرای اداااشنمها د به کل اشنمجعیان ثبت نام شده 

   شهت مهاه اامع علمد کاببرای اب  ر اوبه )مقطع  زماند ثبت نامناش

 

  اشدبمد سعاه معبا کاببرای علمد آمعز  مرشکز اب پعامان سک  ای اوبه فرشگیرشن اذب شفزشی   دف شین اب :2هدف 

 شعا گفته مد  ای کاباشند ، کابشناهد ، یا کابشناهد شبشداشب : به  ریک شز اوبهاوبه مقطع

 کاببرای علمد اامع سک پعامان به سصعیب اشنمهاهی آمعزشد که بصعب  سک ابس و  ااوبه سک ابس یا  سک پعامان : اوبه

 بهیده شهت    

  شعاشطالق مد علمد کاببرایاامع  ای سک پعامان اشنمهاه به فرشگیرشن شرکت کننده اب اوبه ای پعاماند: فرشگیرشن اوبه

 

 سعاه معبا کاببرایو علمد آمعز  مرشکز کابگا د و آزمایمششها د سجدیزش  و شمکانا ، فضششا شفزشی   دف شین اب :3هدف 

  باشدمد

 

 رایکاببو  علمد معهسه سعه  که  ایدشاخ  و شبزیابد مدل برشهاس کاببرای و علمد مرشکز بهبس شبسقاء  دف ابشین: 0هدف 

   شهت گرفته قرشب سعاه معبا ، شهت شده شبالغ و سدیه اداا

 

 بیمتر  رچه ششتدال به کمک منظعب به بشد مرشکز با  مکابی، شلتقصیالن فابغ ششتدال ش میت به سعاه با: 9هدف 

  شهت گرفته قرشب سعاه معبا شلتقصیالنفابغ

 

 و علمد آمعز  مرشکز و معهسه سعه  مدابسد و کاببرای  ایآمعز  بخ  با مرسب  پژو مد  ایپروژه شنجام:  0 هدف

   شهت گرفته قرشب سعاه معبا  دف شین اب اداااشنمها د کاببرای

 

 شین اب کاببرایو علمد آمعز  مرشکز اب خاباد اشنمجعیان اذب ، آمعزشد مرشکز  ایظرفیت شز شهتفااه منظعب به :9هدف 

   شهت گرفته قرشب سعاه معبا  دف

 اشنمجعی خاباد: اشنمجعید که ساب یت غیر شیرشند اشبند  

ی آموزشی های مجموعه مقررات حوزه*الزم به ذکر است سایر تعاریف بر اساس تعاریف مندرج در کتابچه

 باشد.جهاددانشگاهی مد نظر می
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فتوضیحات   ششم توسعه جهاددااگشنهی ) جنپ ساهل( ربانهم  اهدا

 ه زریبناییحوز
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اب کاببرگدای منابع شنساند،  ( بهبود نظام، ساختار و هرم منابع انسانی )نوع استخدام، رسته استخدامی و ...(:0هدف 

، نع  صیلد اید چعن: مدب  سقبیند سدییرش  نیروی شنساند اب هالدای برنامه برشهاس شاخ سفکیک وضع معاعا و پی 

شعند  هیاهت شهتخدشم، بهته شهتخدشمد، انسیت، شاغل بعان اب پستدای صف یا هتاای و حعزه مقل ف الیت گزشب  مد

اداااشنمها د اب شین حعزه، شبسقای مدب  سقصیلد شعضا اب چابچعب مقربش  اابی، حفظ سرکیب شعضا به لقاظ نع  شهتخدشم 

بصد شعضا سجاوز نکند ، بدبعا سرکیب شعضای  یا  علمد به نسبت کل شاغالن و ا 94)مجمع  نیرو ای پیماند و بهمد شز 

 باالخره عدم شفزشی  نیرو ای هتاای اب هالدای برنامه شهت 

 

اب هال  بیند شده شهت: با عنایت به نبعا نظام مستقر اب خصع  شبزیابد عملکرا شعضا، پی ( ارتقاء عملکرد کارکنان2هدف 

  نسبت به س ریف و شهتقرشب شین نظام شقدشم و اب خالل هالدای ب دی شارشی برنامه، با پای  مستمر 4936)نخست شارشی برنامه 

ابصد شفزشی   1 ای متناهب، نسبت مذکعب  ر هاله حدوا  ای عملکرای  و شارشی برنامهنسبت شعضای کابآمد )برشهاس شاخ 

 یابد 

 

 ای آمعز  ضمن خدمت یکد شز ضروبسدای شارشی اوبه و مدیران:( توانمندسازی و ارتقاء دانش تخصصی اع ا 3هدف 

 ا ی شین گعنه آمعز بیند شده شهت هرشنهشعا  بر شین شهاس پی هازمان اب ادت شبسقا و بدبعا عملکرا شعضا مقسعب مد

 زشب نفر هاعت  به  44به میزشن حدوا  4931ی برنامه )نفر هاعت آمعز  اب هال پایه 470شفزشی  یافته و شز حدوا میانهین 

 زشب نفر هاعت  39نفر هاعت اب هال پایاند برنامه اهت یابیت  شین میزشن آمعز  اب هال پایاند برنامه حدوا  4979حدوا هرشنه 

 ابصد ) ر هال نسبت به هال قبل شز آن  بش شامل خعش د شد  14بش شامل خعش د شد که بشد حدوا 

 

میزشن شعتباب صرف شده برشی »اب زمینه خدما  بفا د برشهاس م یاب  برای اع ا: ( توسعه و بهبود خدمات رفاهی0هدف 

ی خدما  متنع  بفا د )شامل شمعب گراشهری، سدیه مکاندای  ا سنظیت شده شهت  برشی شبشئهبیند، پی «شبشئه خدما  بفا د

 871عن بیال  زینه شده شهت )هرشنه حدوا  زشب میلی 14شقامتد، وبز ، شنعش  سسدیال  و مسکن  اب هال پایه برنامه حدوا 

 زشب  494ابصد نسبت به هال قبل شفزشی  یافته اب شنتدای برنامه به حدوا  24میلیعن بیال  که شین بقت با بشد هاالنه حدوا 

 میلیعن بیال  بالغ خعش د شد  4870میلیعن بیال )هرشنه حدوا 

 

اب زمینه خدما  مرسب  با هالمت شعضا، برشهاس م یاب  المت:های سای و ارتقای شاخص( توسعه خدمات بیمه9هدف 

ی خدما   ا سنظیت شده شهت  برشی شبشئهبیند، پی «شی و ف الیتدای مرسب  با هالمتمیزشن شعتباب صرف شده برشی شمعب بیمه»

شز بیمابشن و      اب هال  ای ابمان سکمیلد، عمر و حااثه، طرحدای پای  هالمت، حمایت ی هالمت )شامل بیمهمتنع  حعزه

 24میلیعن بیال  که شین بقت با بشد هاالنه حدوا  871 زشب میلیعن بیال  زینه شده شهت )هرشنه حدوا  1371پایه برنامه حدوا 

میلیعن بیال   4071 زشب میلیعن بیال )هرشنه حدوا  42471ابصد نسبت به هال قبل شفزشی  یافته اب شنتدای برنامه به حدوا 

 خعش د شد  بالغ

 

 

گیری، گذشبی، سصمیتبه منظعب شبسقای هط  ممابکت شعضا اب شنجام شمعب )هیاهت ( ارتقای سطح مشارکت اع ا:0هدف 

بیند شارش، نظاب  و      مقرب گرایده شهت سا اب هال نخست شارشی برنامه، نسبت به شهتقرشب نظام پیمندااش  شقدشم گراا  پی 

ایر سدبیج به هکاب ای شین نظام )که به صعب  پایلع  شز افتر مرکزی اداااشنمها د آغاز شده و به شده شهت با شهتقرشب هاز و

پیمنداا گراآوبی و بربهد شده و اب صعب  قابلیت شارش، فرآیند شارشید  144وشحد ا نیز سعه ه خعش د یافت  هاالنه حدوا 

 شدن آندا نیز طد شعا 

 

برشهاس مقربش  اابی، اداااشنمها د معظف شهت شز مدیرشن و شعضای خعا که اب  :( ارتقای حمایت حقوقی از اع ا9هدف 

شند )سمکیل پرونده شکایت علیه شیمان بشهتای شنجام وظایف شاشبی و هازماند خعا اچاب مسائل و ممکال  حقعقد و قضاید شده
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حقعقد و قرشباشا ای م اونت پمتیباند افتر  اب مرشاع قضاید مختلف  حمایت نماید  شین شمر به صعب  متمرکز سعه  افتر شمعب

ابصد پعش  ف لد معشبا شبااعد به شین افتر، سا پایان برنامه سمامد  04بیند شده شهت شز حدوا مرکزی مدیریت گرایده و پی 

 معشبا ممابه معبا حمایت حقعقد قرشب گیرند 

 

 ای طرح شده علیه اداااشنمها د اب ی و پروندهبه منظعب کا   س دشا اعاو ( ارتقای بهداشت حقوقی و ق ایی:8هدف 

مرشاع قضاید، مقرب گرایده سعه  افتر شمعب حقعقد و قرشباشا ای م اونت پمتیباند، هاز و کاب اید اب ادت حل و فصل 

یده اشختالفا  س ریف و مستقر گراا و سال  شعا سا معشبا شختالفد پی  شز طرح اب مرشاع بیروند، به چنین مرا د شباا  گر

ند بیسا به صل  و هاز  منتدد شده و شز طرح اععی العگیری شعا  با شهتقرشب شین نظام اب هال نخست شارشی برنامه، پی 

 ای ابصد شز حجت پرونده 44 ا کاهته شده و شز شن پس  مه هاله ابصد شز شینهعنه پرونده 24شده شهت اب هال اوم برنامه 

 ای شکایت علیه ابصد پرونده 14ال شنتداید برنامه نسبت به هال پایه شا د کا   مذکعب کاهته شعا به نقعی که اب ه

 اداااشنمها د باشیت 

 

شاشبه کل سعه ه فناوبی شطالعا  م اونت پمتیباند افتر مرکزی  ( توسعه و بهبود زیرساختهای فناوری اطالعات:0هدف 

اب نظر اشبا به منظعب سعه ه و بدبعا زیرهاختدای فناوبی شطالعا  اب اداااشنمها د با سدوین شهتاندشبا ای الزم )س ریف 

رشب ا د  بر شین شهاس پس شز ی زیرهاختدا بش اب وشحد ای هازماند معبا حمایت قشهتاندشبا ، سقعیتع سعه ه 1هالیانه حدشقل 

وشحد هازماند معبا حمایت قرشب خعش د  44س ریف شهتاندشبا ای شولیه اب هال نخست شارشی برنامه، شز هال اوم به ب د  مه هاله 

ی ی خعا شقدشم کراه و حدشک ر سا هال چدابم شارشگرفت   مننین شین شاشبه کل اب نظر اشبا نسبت به شفزشی  س دشا مرشکز اشاه

 ی ایهر )خابج شز سدرشن  شقدشم نماید برنامه، به شیجاا یک مرکز اشاه

 

ی برشی هنج  میزشن خطرپذیری شطالعا  و شبسباطا  اب مجمععه ( ارتقاء سطح امنیت اطالعات و ارتباطات:01هدف 

ای مذکعب شهت  شاشبه کل  گیری مستمر وض یت معاعا اب سناهب با شاخ  ا و شندشزهاداااشنمها د، نیاز به سدوین شاخ 

سعه ه فناوبی شطالعا  م اونت پمتیباند افتر مرکزی با  دف شبسقاء هط  شمنیت شطالعا  و شبسباطا ، اب نظر اشبا با سدوین 

 ای   نسبت به شبالغ معشبا به وشحد ا شقدشم کراه و با شارشی برنامه4936 ای مذکعب اب هال نخست شارشی برنامه )شاخ 

 ای ب دی به کنترل ععشمل خطرزش، میزشن بیسک مرسب  با شطالعا  و شبسباطا  بش اب اداااشنمها د اب هالممخ ، ضمن 

 ابصد کا   ا د  64و ندایتاً  14، 91، 24میزشن 

 
سعشند معاب سسدیل و سسریع گستر  فناوبی شطالعا  مدسازی فناوری اطالعات و ارتباطات: ( توسعه و یکپارچه00هدف 

زشب ای شفابهتد معبا شهتفااه قرشب گیرا  برقرشبی شبسبا  هیستمد بین نرم ا شعا به شر  آن که شین شبزشب بهبرنامهاب شارشی 

 ای شطالعاسد معاعا )شاشبی، مالد، آمعزشد و      یکد شز شین مرسب  با  ت و فرش ت آوبان زمینه سباال شطالعا  بین نظام

کل سعه ه فناوبی شطالعا  م اونت پمتیباند افتر مرکزی مقرب نمعاه سا با فرش ت آوبان  اهت  بر شین شهاس شاشبه گذشبی دف

 ای معبا شهتفااه اب مجمععه اداااشنمها د حرکت هازی فناوبی ای ممخ ، اب ادت یکپابچه ای الزم و شارشی برنامهزمینه

 عه ه، به یکپابچهد کامل اب شنتدای برنامه شبسقا ا د ابصد یکپابچهد اب شبتدشی برنامه س 94نماید و شین میزشن بش شز حدوا 

 

شفزشی  هدت ابآمد ای شختصاصد اداااشنمها د به کل منابع معاعا،  ( تنوع بخشی و افزایش پایدار منابع مالی:02هدف 

هازماند مقرب  بیز و مدیریت هازمان شیجاا کند، به  مین منظعب با ممابکت وشحد ایسعشند وض یت پایدشبی بش اب برنامهمد

ی برنامه، به ابصد اب هال پایه 04گرایده شهت که مجمع  هدت ابآمد ای شختصاصد و هایر منابع اداااشنمها د شز حدوا 

 ابصد اب هال پایاند آن برهد  03حدوا 

 

اله هالزم شهت  مه ای ثابت به منظعب سقعیت و شبسقای اشبشیدهای ثابت )ساختمان، تجهیزات و ...(: ( ارتقاء دارایی03هدف 

گذشبی، شیجاا زیرهاخت یا خرید سجدیزش  و      زینه شعا  اب  مین زمینه مقرب گرایده شهت اب هال مبالدد اب ادت هرمایه
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 محمدرضا پورعابدی

 دبیر هیأت امناء

 حمیدرضا طیبی

 رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

 

 

گذشبی گذشبی شنجام و اب هالدای ب د نیز  مه هاله شین میزشن هرمایه زشب میلیعن بیال هرمایه 106نخست شارشی برنامه بالغ بر 

 زشب میلیعن بیال بالغ گراا  با شارشی  644ابصد شفزشی  یافته به نقعی که اب هال پایاند شارشی برنامه به حدوا حدوا یک 

 زشب  140 زشب مترمربع اب هال پایه به حدوا  280 ای مرسب  با شین  دف، میزشن هاختماندای ملکد شین نداا شز حدوا برنامه

 ای عمرشند اابی، شز حجت هاختماندای اب اهت هاخت و هید  بالتبع با شارشی پروژهمتر مربع اب هال پایاند برنامه خعش د ب

 هاختماندای شهتیجابی کاهته خعش د شد 

 

 ای زشئد، اب هال نخست شمعب مالد اداااشنمها د مقرب نمعاه سا به منظعب کا    زینهها: سازی هزینه( متناسب00هدف 

 ای امهن ا سدوین نماید و هپس با شبالغ اهتعبشل مل و شیعهد و کنترل شینهعنه  زینهشارشی برنامه هاز و کابی ادت شناهای

ی وشحد ای هازماند اداااشنمها د س میت ا د سا شز طریق آن بتعشن شز هال اوم شارشی مربع ، شین هاز و کاب ا بش به مجمععه

 ای ابصد  زینه 84و  64، 91، 44   اشا؛ شین میزشن به سرسیب  ای زشئد هازماند بش کابرنامه به ب د،  مه هاله ابصدی شز  زینه

 زشئد بش شامل خعش د شد 

 

 




