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 1400-1404 دانشکده علوم و فنون نوینبرنامه راهبردی 

 و صنعت در خدمت جامعهنوآور و فناوری محور  ،دانشکده ی میان رشته ای

 

 ایران حاکمیت-صنعت-جامعه هایاولویت ر خدمت ساز دول نگرش و ایجاد تحمدی آتعالی کار برنامه

 با نگاه به

 ایرانی پیشرفت-در گام دوم انقالب بر مبنای گفتمان الگوی اسالمی و پیشرو ایران قوی

 

 غیرقابل استناد –پیش نویس 

 

 1400خرداد ماه 

 

  



 

  

  :عنوان 

 1400-1404برنامه راهبردی دانشکده علوم و فنون نوین 

  کنترلنظارت و: 

 یس دانشکده علوم و فنون نوینئ، ردکتر علی حسین رضایان قیه باشی

 و تدوین کننده گزارش مدیر پروژه: 

 دکتر محمد میر دریکوند، گروه مهندسی علوم زیستی

 مجری پروژه: 

 کمیته برنامه ریزی و ارزیابی راهبردی دانشکده علوم و فنون نوین

 ناشر: 

 نوین روابط عمومی دانشکده علوم و فنون

 تاریخ انتشار: 

 1400خرداد 



 

 

 دانشگاه مبداء همه تحوالت است. 

 حضرت امام خمینی )ره(، بنیانگذار و معمار بزرگ انقالب و جمهوری اسالمی ایران

 

 است. کشور یک قدرت و عزّت ی وسیله آشکارترین)دانش(،  پژوهش و علم

 1397انقالب بیانیه گام دوم  -مقام معظم رهبری )دامه ظله العالی(

 

 در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره ای کوتاه نخواهم آمد.

 1395 -مقام معظم رهبری )دامه ظله العالی(

 

 که کردم سفارش می گذشته های دولت مرتبط های بخش مسئوالن گوناگون به یشههم است. بنده دیرینه آرزوهای از این

 .کنید برقرارارتباط  دانشگاه و صنعت بین کنید سعی

 -)دامه ظله العالی( رهبری معظم مقام

 

 دانشگاه تهران، نماد آموزش عالی کشور 

 میان رشته ای در دانشگاه تهرانو پژوهش های آموزش نماد دانشکده علوم و فنون نوین، 
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 پیش گفتار

 میان رشته ای نوینهای  فناوریم و وپیش به سوی ایران قوی و پیشرو با تکیه بر عل

است؛ به عبارت روشن تر، هر کدام از ورات آینده نگر آینده، برایند چهار عنصر روندها، رویدادها، اقدامات و تص

این ها می تواند پیشران تغییرات آینده باشد. برنامه و قوانین و مقررات مهمترین نمود عینی اقدامات برای 

این برنامه و مقررات می تواند سرچشمه تغییر و بهبود باشند و چارچوب نظام ساختن آینده ای بهتر است. 

 فکری و عملی مجموعه ها را به سمت بهبود وضعیت دگرگون نماید.

بنابراین، حرکت و پیشرفت برنامه محور )بر مبنای برنامه مدون( یکی از نیازهای ضروری و کلیدی در مدیریت 

د اصولی و هدفمند پیش برود. نبود حرکت برنامه محور و ماموریت گرا و هر سازمان و نهادی است که بخواه

غفلت یا کم توجهی دانشگاه ها/دانشکده ها/گروه های آموزشی از این موضوع مهم یکی از ضعف ها و علت های 

فناوری به رفع -اساسی در میزان پایین کارامدی نظام دانشگاهی برای خدمت اثربخش پیشرفت های علمی

ای اولویت دار نوآوری در جامعه/کشور و تعالی فرهنگ اجتماعی است. دانشگاه تهران خوشبختانه به این نیازه

موضوع توجه داشته است و اکنون در سال های پایانی برنامه سوم قرار دارد؛ اما متاسفانه نگاه بلندمدت و میان 

ا( اغلب مغفول مانده است. البته حسب مدت برنامه ای و ماموریت گرا در داخل واحدها )از جمله دانشکده ه

تکلیف اداری، کمابیش برنامه و بودجه سالیانه هر واحد به طور ناقص و غیراصولی بر مبنای صرفا تشخیص 

میان در شود آن را یک برنامه واقعی با نگاه پیشرفت هدفمند  مدیران واحد تدوین می شود که در عمل نمی

رنامه ریزی اصولی و عملیاتی یکی از نیازها و ضروریات اصلی هر یک از مدت و بلندمدت پذیرفت. بنابراین ب

 واحدهای دانشگاه تهران از جمله دانشکده علوم و فنون نوین است. 

برنامه یکم پنج ساله دانشکده علوم و فنون نوین توسط کمیته برنامه ریزی و ارزیابی راهبردی دانشکده با 

دانشکده و همه واحدهای سازمانی دانشکده )در رویکرد پایین به باال( بر مشورت همکاران اعضای هیات علمی 

ایرانی پیشرفت، -مبنای هدف گذاری ها در سندهای تخصصی ملی فرادستی کشور، رهنمودهای الگوی اسالمی

فناوری  بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و برنامه دانشگاه تهران با نگاه همزمان و متوازن به تحول در سه بعد علم،

. تالش شده است که هدف ها و رویکردهای اسناد ملی فرادستی از جمله نقشه و فرهنگ تدوین شده است

(، سیاست های آمایش آموزش 1394(، سیاست های کلی علم و فناوری کشور )1389جامع علمی کشور )

ها و گزارش های موردی ( و سایر برنامه 1383(، قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت عتف )1394عالی )

( 1400ان شااهلل در آینده نزدیک و در سال نخست برنامه )سال  ملی و بخشی در تدوین برنامه دیده شود.

 بخش تخصصی دانشکده به این برنامه پیوست شود. 4انتظار می رود برنامه های ویژه هر کدام از 

، این برنامه کشور حاکم استمنابع و فرهنگ امید است در این شرایط سخت و دشواری که اکنون بر اقتصاد، 

در نخستین دوره پس از بیانیه گام دوم انقالب بتواند زمینه تحول و پیشرفت مناسب فعالیت های دانشکده 

  طی سالیان آینده را برای تعالی خدمت به پیشرفت و خوداتکایی، ثروت افزایی و رفاه جامعه/کشور فراهم نماید.

 ان شااهلل
 

   نامه ریزی و ارزیابی راهبردی دانشکده علوم و فنون نوینکمیته بر
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ها و مراکز  دانشکدهدانشگاه ها/نظام دانشگاهی کشور ) حرکت درممکن برای دو مسیر  -1

 :(وابسته به آن ها پژوهشی

در پیش روی خود دارد  وظایفممکن زیر را برای پیشبرد فعالیت ها و  دو مسیر ،نظام دانشگاهی کشور

از جمله در دانشکده )حاکم است و یا مسیر ناقص اصولی که البته تاکنون اغلب مسیر اشتباه و غیراصولی نخست 

برای کارامدی در خدمت به که باید به مسیر دوم برنامه محور و هدف گذاری دوره ای نوین( علوم و فنون 

 تغییر یابد.جامعه 

موسوم به مسیر روزمرگی در اشتباه مسیر )بر مبنای تشخیص مدیران کنونی  رایجو  سنتیمسیر  (1

 (و گروه های آموزشی دانشکده ها ،دانشگاه هابسیاری از 

 انجام وظایف معمول روزمره و بدون برنامه مشخص با کارامدی کم در پیشرفت واقعی جامعه و کشور

 اصولی معمول )مسیربر مبنای وظایف و تکالیف ملی  هدفمندبا ماموریت گرایی برنامه محور مسیر  (2

 و تحول آفرین(

 ثرگذار در پیشرفت اولویت محور جامعه و کشوراکارامد/ه و انجام ماموریت های هدف گذاری شد

 

  روش شناسی تدوین برنامه:-2

 برنامهش های گوناگون برنامه ریزی وجود دارد که اغلب به هزینه و زمان زیاد نیاز دارد. تدوین رو

 درروش طوفان فکری )بر مبنای دیدگاه صاحب نظران و ذینفعان مجرب(  بادانشکده علوم و فنون نوین 

سال گذشته و نگاه  10بر مبنای بررسی وضعیت موجود و کارکرد  ریزی نهادی یا بنگاهیرویکرد برنامه 

 انجامفرادستی ملی و بخشی  سندهایقانونی در  وظایفهدف ها و  وبلندمدت به چشم انداز آینده دانشکده 

روش مناسب، به شرط رعایت اصول و الزامات آن یک  اگرچه بهترین نیست و اماطوفان فکری  شد: روش

 کم هزینه و با دقت کافی است.بسیار سریع، 
 

 

 جهانیتحوالت  روند ودستی برنامه های فرا درفناوری -هدف ها و رویکردهای علمی مرور -3

(،  بخشیعمومی و )ملی فرادستی در برنامه های رویکردها ، وظایف و تالش شده است هدف هادر تدوین برنامه 
 و برایند مناسب بین آن ها مدنظر قرار گیرد.دانشکده اهداف ایجاد  ،دانشگاه تهرانبرنامه سوم 

 (1385تشخیص مصلحت نظام،  ، مجمع) 1404 ایران - ایرانتوسعه انداز سند چشم (1

 (1389دی ماه شورای عالی انقالب فرهنگی، ایران )نقشه جامع علمی  (2

 (1393شهریورماه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ) انرهای کالن علم و فناوری ایسیاست (3

 (1394 –)مجلس شورای اسالمی  1395-1399 توسعه ایرانبرنامه ششم  (4

 (1392سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی )بهمن ماه  (5
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 (1383وزارت عتف )مجلس شورای اسالمی قانون اهداف، وظایف و تشکیالت  (6

 (1390) 1404انداز دانشگاه تهران در افق سند چشم (7

 (1396-1400ه سوم دانشگاه تهران )سند برنام  (8

 (1394)شورای عالی انقالب فرهنگی سیاست های آمایش آموزش عالی  (9

 مراکز معتبرگزارشات و تحلیل های موردی از وضعیت علمی و فناوری و نظام آموزش عالی توسط  (10

)شورای عالی انقالب فرهنگی و ستاد نقشه جامع علمی کشور، شورای عالی عتف، مرکز پژوهش های 

 وزارت عتف( ،مجلس شورای اسالمی

 دانشکده هایو سیاست کارکردی/ایاساسنامه و اسناد برنامه (11

فرهنگی، برنامه ها و تحوالت جهانی )نظام علمی و دانشگاهی، آموزشی، پژوهشی، نوآوری،  (12

 محیطی( زیست اجتماعی، اقتصادی و

 تجربیات اعضای هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین (13

 
  علوم، تحقیقات و فناوری در سندها و برنامه های ملی:-3-1

 : (1389) 1404در افق  چشم انداز علم و فناوری ایران در نقشه جامع علمی کشور

فناوری و نوآوری و پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان و کشوری توانا در تولید و توسعه علم و 

 با دانشمندانی در تراز برترین های جهان خواهد بود.

 : (1385) ساله 20سند راهبردی چشم انداز 

ه و توانا در تولید در منطقه، برخوردار از دانش پیشرفت ، علمی و فناوریاقتصادیاول ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه 

 علم و فناوری.

 : (1397) بیانیه گام دوم انقالب

به کشور است. علم و پژوهش در بیانیه گام دوم انقالب  یک قدرت و عزّت ی وسیله آشکارترین )دانش( پژوهش و علم

 .گانه مهم مدنظر مقام معظم رهبری در آینده کشور آمده است 7عنوان نخستین سرفصل از موضوعات 

 : (1394ایران ) سیاست های کالن علم و فناوری

جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان، بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و 

ها، اخالق و موازین اسالمی و تحقق دانشگاه اسالمی، افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد تحقیقاتی کشور، حاکمیت ارزش

مد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی، گسترش همکاری و تعامل الهام بخش با کشورها همراه با تحکیم استقالل و درآ

 کشور.

( به عنوان نخستین 1385) 1400ساله ایران  25در چارچوب سند چشم انداز  89نقشه جامع علمی کشور در سال 

ای عالی انقالب فرهنگی تصویب شد. تصویب قانون اهداف، سند برنامه جامع پیشرفت علمی و فناوری کشور در شور

توسط مجلس شورای اسالمی و تبدیل وزارت فرهنگ و آموزش  1383وظایف و تشکیالت وزارت عتف در سال 

پژوهشی و فناوری کشور است. برخی از هدف -عالی، نقطه عطف اساسی و مهم برای اصالح ساختار پیشرفت علمی

 اشاره شد و بنابراین نیاز به طرح دوباره آن ها نیست.باال این برنامه های ملی در گذاری ها و راهبردهای 
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گانه مهم مدنظر مقام  7به عنوان نخستین سرفصل از حوزه های  پژوهش )دانش( در بیانیه گام دوم انقالب و علم

سایر حوزه های شش گانه  . این حوزه بدون اغراق بر پیشرفت و موفقیت تماممعظم رهبری در آینده کشور آمده است

بیانیه، اثر برجسته مستقیم و غیرمستقیم دارد و نقش کلیدی و بنیادین در ایجاد رفاه و آسایش جامعه و تعالی اقتدار 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در منطقه و جهان دارد. بنابراین گسترش علم و پژوهش و فناوری باید در خدمت 

برای پیشرفت در معنویت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آزادی،  نیازهای اولویت دار جامعه

شده  طی راه این"عزت ملی در روابط خارجی و سبک زندگی قرار گیرد. البته همان طور که در این بیانیه آمده است: 

قله های دانش جهان بسیار  از نوزه بیشتر. ما نه و است بوده آغاز یک فقط اهمیّتش همه پژوهش ( با و ) در علم

 "مهمترین رشته ها عبور کنیم. در دانش کنونی مرزهای از یابیم. باید دست قله ها به باید عقبیم؛

 ،کشور دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و به دنبال آن از یکی از انتظارات مهم و همیشگی جامعه از وزارت عتف

است که باید با محوریت وزارت عتف و حوزه علوم، تحقیقات نوآوری بنیان /اقتصاد دانش بنیاننیازهای پاسخگویی به 

و مراکز علمی وابسته و فناوری به عنوان موتور پیشرفت و عامل اصلی پیشران انجام پذیرد. اقدامات وزارت عتف 

 بایست محرک اصلی پیشرفت کشور و فعال کردن ظرفیت ها در بخش های مختلف باشد. 

 :هم علم و فناوری در دهه آینده بر مبنای کالن روندهاپنج ویژگی م-3-2

( غلبه اخالق محوری 4محور شدن علم، ( فناوری3( تجاری شدن علم، 2المللی شدن علم، ( بین1

  ( سبز شدن علم )علم متناسب با محیط زیست(.5در علم، 

 

 (1396-1400) سه هدف اصلی برنامه سوم دانشگاه تهران-3-3

 جهانی فناوری و علم تولیده المللی دانشگاه و حضور مؤثر در چرخ جایگاه بینارتقای  -1هدف 

 پرداز و کارآفرین سوی دانشگاه ایده نوآوری و حرکت به -2هدف 
 پذیری اجتماعی ارتقای اخالق و مسئولیت -3هدف 

 

 (1396-1400)تهران گزیده راهبردها و اقدام های محوری در برنامه سوم دانشگاه -3-4

 .هاو تجهیز آزمایشگاه پژوهشی، آموزشی هایزیرساخت توسعه (1

 .ایهای میان رشتهراه اندازی و اجرای رشتهو بازنگری رشته ها،  توسعه کیفی آموزش (2

 کارآفرین و ایده پرداز انسانی هسرمایپرورش  (3

توانمندسازی  یهاکارگاههای آموزشی کوتاه مدت، و توجه ویژه به برگزاری دوره آموزش کارآفرینی (4

 اندازی کسب و کارهای کوچک.در راستای راه

 .سازیها به سمت تجاریهدایت پژوهشهای پژوهش محور و توجه ویژه به آموزش (5

 ... کشاورزی و ،زشکی، پهای پژوهشی با نیازهای جامعه صنعتیانطباق ظرفیت (6

 المللی.های آموزشی، پژوهشی و فناوری بینتقویت فعالیت (7

 های منطبق با امنیت زیست محیطی.پژوهشتوسعه  (8

 پذیری اجتماعی.ارتقای اخالق و مسئولیت (9
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  صالح نظام مدیریتا (10

 تنوع بخشی به منابع درآمدی (11

 علمی به صنایع و به نیازهای جامعه.ارائه خدمات مناسب مشاوره   (12

 دانشگاهاهالی گسترش محیط حمایتی و ارتقای سالمت  (13

14)   

 

 :علوم و فنون نوین اهداف ایجاد دانشکده-3-5

 جذب نخبگان و پژوهشگران باتکمیلی  التمورد نیاز کشور در مقاطع تحصیو متعهد تربیت نیروی متخصص -1

 در حوزه های میان رشته ای

های کاربردی به منظور خلق و ارائه دانش مورد نیاز جامعه به مراکز صنعتی و ملی در جهت  انجام پژوهش-2

 کشورانداز و اهداف بلند  چشم

 های کشورتاکید بر کارآمدی و توانمندی دانشگاهیان در حل مسائل و چالش-3

 

 

 

 

 

 مشکالت و چالش هاي کنونی دانشکده-4

 فقدان نظام مناسب برنامه و بودجه در دانشکده. (1

که موجب ضعف فضا و امکانات زیرساختی و  ساخت و تجهیز ساختمان جدید دانشکدهعدم  (2

 آزمایشگاهی شده است.

عدم رشد متناسب ردیف بودجه اندک دانشکده که در تناسب با نیازهای ضروری نیست و به ویژه  (3

 چند سال اخیر. طیبودجه مستقل دانشکده با تورم موجود در جامعه 

 حل مسایل کشورشناخت و نظام دانشگاهی/پژوهشی در ساختاری ضعف مشکالت تحمیلی ناشی از  (4

از انواع نظام های ضعیف انباشت فراوان دانش آموختگان ناکارامد کاهش انگیزه دانش آموختگان برتر و  (5

 در جامعهدانشگاهی 

نوآوری و  فناوری و، فراطی حاکم در کشور در ارزیابی فعالیت های علمیو امتیازگرایی اکمیت گرایی  (6

 فقدان توجه الزم به کیفیت و اثربخشی جامعه محور 

فعالیت های ارزشمند استادان در نسل پروری و  فقدان توجه به ارزیابی و امتیازدهیغفلت و  (7

 )غفلت از ارزش ها در علم و میراث معنوی علم( شاگردپروری

آگاهی اندک استادان و دانشجویان جوان از اصول و آداب درست کار علمی و حرفه ای و ارزش های  (8

 واقعی در نظام علمی
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 قابل اعضاضعف در کارهای تیمی و جمعی و عدم تسلط به اصول و حقوق مت (9

 نبود شاخص و مصادیق دقیق برای اخالق آموزشی، پژوهشی و اداری (10

 توسعه کیفی آموزشضرورت  (11

 عدم توجه کافی به تحلیل و نظریه پردازی های عمیق در دروس و پایان نامه ها  (12

 بسته بودن مسیر ایجاد و راه اندازی دوره های جدید میان رشته ای از طرف دانشگاه (13

 های بنیادی و مقاله محوری در پژوهشهمکاران بر حوزه پژوهشتمرکز اغلب  (14

 نبود واحدهای پژوهشی ماموریت گرا (15

 ها.پژوهشاکثر  در یتقاضامحوری/مشتری محورفقدان  (16

 های صورت گرفتهدرآمدزا نبودن پژوهش (17

 پژوهشی معتبر داخلی و خارجی.-ارتباط نسبتا ضعیف با صنعت و مراکز علمی  (18

 سازی مناسب برای دستاوردهای پژوهشی ها و بسترهای تجارینبود ظرفیت  (19

 های مناسب در دانشکده.عدم حضور اثرگذار/اثربخش در مجامع علمی بین المللی با وجود پتانسیل (20

 ضعف همکارهای میان رشته ای در میان اعضای هیات علمی دانشکده (21

-و استفاده کاربردی از دستاوردهای پژوهشیتجاری سازی عدم توجه کافی استادان و دانشکده به  (22

  فناوری

بین واحدهای دانشکده و دانشگاه و خارج از  ایهای نظام مند میان رشتههمکاریضرورت تقویت  (23

و  بهبود وضعیت آموزشی و پژوهشیدانشگاه با مراکز علمی و صنعتی در داخل و خارج کشور برای 

 فناوری. 

 ی تخصصیهاگروه های آموزشی به بخش  نزیلت (24

 عدم استفاده از ظرفیت استادان و پژوهشگران بین المللی در حوزه آموزش و پژوهش. (25

عدم انتقال تجربه از اساتید باتجربه دانشگاه خصوصا در حوزه آموزشی به اعضای هیات علمی جوان  (26

 دانشکده.

  شناخت ضعیف جامعه از خدمات دانشگاهیان و پژوهشگران (27

 برندسازی برای دانشکدهترویج دستاوردها و اطالع رسانی و  ضعف در (28

 پشتیبانی-به ویژه در حوزه سازمانی و اداری ارتقای بهره وریلزوم  (29

 توانمندی اندک کارکنان اداری و آموزشی. (30

 درامد اختصاصی پایین دانشکده  (31

 (استادان، کارمندان و دانشجویان) سقوط منزلت اجتماعی دانشگاهیان مخاطرات (32

 و معیشتی ضعف تسهیالت رفاهی (33

 نیل به ولنگاری فرهنگی در بین دانشجویان (34

 رسوخ خطرناک نیل به تنبلی و رخوت میان دانشجویان و کاهش انگیزه تحصیل (35

 ضعف شدید در تسلط و استفاده از زبان های خارجی (36

 نیل به عدم مسولیت پذیری اجتماعی و یا ناآگاهی از مسولیت های اجتماعی به ویژه در نسل جدید (37
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 (1400 –1405) دانشکده علوم و فنون نوینپنج ساله  برنامه راهبردی -5

علم، فناوری در حوزه دانشکده  شرفتیپ یبرنامه پنج ساله الگو برابر ارایه  با تمرکزبر مبنای تحول گرایی این برنامه 

 –صنعت  -جامعه  رنجیره به محور تیخدمت اولوو کارامدی در  نوآوری ،جامعه محوری کردیبا رو و فرهنگ اجتماعی

از جمع بندی مطالعات  ارایه شدهآینده پنج سال  نقشه راهدولت آماده شده است. آنچه در این نوشتار به عنوان  -خدمات

(، سیاست های 1389هدف گذاری ها و رویکردهای سندهای برنامه ای ملی و وزارتی )از جمله نقشه جامع علمی کشور )

(، 1383(، قانون وزارت عتف )1394سیاست های آمایش آموزش عالی، (، سند 1394ی )کالن نظام در علم و فناور

گزارشات نهادهای مختلف از تحلیل وضعیت موجود و عملکرد حوزه عتف و همچنین دیدگاه های راهبردی و تجربی 

رویکرد تحول  آماده شده است. اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشکدهاعضای کمیته و کسب مشورت از 

گرا برای تعالی کارامدی در خدمت به اولویت ها و نیازهای ضروری جامعه و کشور به طور مسلم به بازساماندهی و 

برای تحول  انههوشمندبازنگری نظام مدیریت در شکل یک الگوی نوین مدیریتی یکپارچه و با نظام مندی حداکثری 

 نیاز دارد.مبنایی در رسیدن به کارکرد چابک و سریع 

، مشکالتساله دانشکده و شناخت  10بررسی وضع موجود )تدوین و ارزیابی کارنامه پس از راهبردی دانشکده برنامه 

( آماده شد. این 1400 – 1405افق زمانی برنامه هفتم توسعه کشور )در ، (ساسی کنونیا، نقاط ضعف و قوت چالش ها

در حوزه علوم، پیشرفت ایرانی -گام دوم انقالب و الگوی اسالمیبیانیه ان در گفتمدانشکده در واقع برنامه یکم برنامه 

، فناوری و فرهنگ )آموزش و پژوهش( جنبه علم 3 بههمزمان و متوازن با نگاه است که فناوری )عتف( تحقیقات و 

برنامه )سال ان شااهلل در آینده نزدیک و در سال نخست  است.تنظیم شده  در خدمت نوآوری و اجتماعی دانشگاهی

 ( انتظار می رود برنامه های ویژه هر کدام از بخش های تخصصی دانشکده به این برنامه پیوست شود.1400

 یها/هدفماموریت )تقریبا معادل اهداف(، سال آینده،  10چشم انداز )آرمان( محور شامل  6چارچوب کلی برنامه در 

تدوین شده طرح های عملیاتی با نظام پروژه محور(  در قالب)کالن/اساسی  های اقدام ، راهبردها وها سیاست، کالن

دیده شده است  موضوع 7)با نگاه پروژه محور( در  طرح عملیاتی 17به صورت و تحول دانشکده اقدامات پیشرفت است. 

توانمندسازی  -4 و فناوری هشپژو -3آموزش،  -2مدیریت، سازماندهی و زیرساخت های عمومی اداری/پشتیبانی،  -1)

 -7 استادان و کارمندان،منزلت اجتماعی تعالی  -6فرهنگ و ارزش های اجتماعی، ترویج  -5 ،نوآوریو  کارآفرینیدر 

 .(دانشجویان و تندرستیرفاهی  ،امور حمایتیتعالی منزلت اجتماعی دانشجویان )

 

 1410در ایران  چشم انداز/آرمان دانشکده علوم و فنون نوین-5-1

 :دردانشکده الگو و جامعه محور -

 و بی همتا در اقتصاد دانش بنیاناولویت دار  نافذ،/گسترش فناوری های پیشرفته نافع -1

 نوآورانه مهارت و توان کارآفرینیخالقیت، بینش، ،  دانش آموختگان ممتاز در دانشپرورش  -2

در بین استادان،  اسالمی-رانیایارزش های فرهنگی غنای  و ، پاسخگوبودنمسولیت پذیری اجتماعی -3

 کارکنان، دانشجویان و دانش آموختگان

 و فناوری علمی نوآوری هایدر المللی تعامالت گسترده داخلی و بینهمکاری و  -4
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  :دانشکده ماموریت-5-2

تقاضامحور و اولویت دار های پیشرفته در حوزهکاربردی  و نافع میان رشته ایی وم و فناوری هاگسترش عل

 :رویکردهای چهارگانه زیربا  کشوردر عین توجه به نیازهای آینده 

آموزش فناوری محور و کاربردی  های افزا در پژوهشای و همرشتههای میانگسترش همکاری (1

 کاربردی

اولویت های و متعهد در زمینهگر  تحلیلپرداز، ایده  ،نوآور، کارآفرینآموختگان خالق، پرورش دانش (2

 جدید و موردنیاز کشوردار 

 جهانی های روزامدپژوهشی و آموزشی مناسب و مطابق با نرمهای زیرساخت گسترشایجاد و  (3

 ایرانی و روحیه ایمان و باور اجتماعی در جامعه-گسترش و ترویج فرهنگ اسالمی (4

 

 سال آینده 5در ده دانشکراهبردهای  سیاست ها و-5-3

 کشور-صنعت-جامعهعلمی و فناوری حرکت برنامه محور و مبتنی بر حل مشکالت  (1

مشارکت همه ذینفعان در برنامه ریزی برای ایجاد الگوی مدیریت مشارکتی پایین به باال در دانشکده ) (2

 و تصمیم گیری های دانشکده(

 بر مبنای جامعه محوری و رفع نیازهای اولویت دار کشور فناوری دانشکده-علمیتعالی کارامدی نظام  (3

و سرفصل رشته ها )علمی، فناوری، مهارتی، بینش افزایی و خالقیت  آموزش تکیفیو تحول در بهبود  (4

 پروری، نگاه روزآمد جهانی(.

 و حل مساله تحول رویکرد در نظام آموزشی به سمت دانش کاربردی (5

 ید اولویت دارراه اندازی رشته های جدتوجه به   (6

آموزش و پژوهش ماموریت گرا/تقاضامحور در خدمت نیازهای اولویت دار و ضروری کشور )جامعه و  (7

 صنعت(

تحول رویکرد در نظام آموزشی از دانش نظری صرف به تحلیل گرایی، بینش افزایی، خالقیت پروری، مهارت  (8

 افزایی و کارآفرین پروری

 دانش و فناوری روزامد و دارای استعداد کارآفرینی تربیت دانش آموختگان ماهر و مسلط به (9

 نسل پروری و تعالی فرهنگ و ارزش های اجتماعی (10

 (.پژوهشی/ماموریت محوری در تقاضا محورگسترش ارتباط با صنعت و پژوهش های کاربردی ) (11

 ها و امکانات علمی و عمومی )ساخت و تجهیز ساختمان دانشکده و ....(.گسترش زیرساخت (12

 ایهای میان رشتهمکاریگسترش ه (13
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 های علمی داخلی و بین المللیهمکاری گسترش (14

 شرایط زیستی )کرونا( و اقتصادی/سیاسی )تحریم ها و بودجه انقباضی(ها با سازگار کردن ماموریت (15

 در میان دانشجویان و استادان و ترویج کارآفرینی آموزش، توانمندسازی  (16

 دستاوردهای علمی و راه اندازی کسب و کارهای کوچک سازیبسترهای تجاری ایجاد (17

 در دانشکده اخالق علمی و حرفه ایفرهنگ و گسترش  (18

 .و افزایش اثربخش در جامعه/کشور ارتقای مسولیت پذیری اجتماعی (19

تعالی منزلت اجتماعی و رفاهی فرهیختگان علمی کشور )استادان، پژوهشگران، اتخاذ رویکردهای  (20

 آموختگان(دانشجویان و دانش 

 بهبود امور رفاهی و فرهنگی کارکنان و دانشجویان (21

 تعالی مدیریت و پشتیبانی اجرایی (22

 خدمات هوشمندسازی سامانه سپاری وو مالی -چابکی اداری (23

 ارتقای بهره وری و برقراری نظام خودارزیابی (24

 برندسازی در دانشکدهگسترش برترین ها و  (25

 

با تمرکز تعالی پیشرفت برای )برنامه اقدام سال آینده  5 در اقدام های اساسی اولویت دار -5-4

 بر ارتقای بهره وری(

 مشکالترفع موانع و حل  ماموریت های دانشکده و بکارگیری راهبردها دربرای اجرای  اقدام پنج ساله برنامه

نظر  کسب برنامه اقدام باارایه شده است. این طرح های یکپارچه  در قالببا نگاه اقدام عملیاتی پروژه محور 

برخی دانشجویان  تجربی ، مدیران و کارکنان و دیدگاه هایاعضای هیات علمی تمام ذینفعان شامل مشورتی

به دنبال داشته باشد  اجراییهمکاری و همراهی مناسب تا  تنظیم شدهبر مبنای واقعیت های میدانی دانشکده 

وب و ارزشمند در خدمت کارامد به پیشرفت و رفع نیازهای و نتایج اجرای درست آن منجر به پیامدهای مطل

 ضروری جامعه/کشور شود.

 طرح ساخت و تجهیز ساختمان جدید دانشکده که اولویت یک راهبردی برای تامین فضا و امکانات کافی است. (1

 ها و زیرساخت های پژوهشی طرح توسعه و تجهیز آزمایشگاه (2

 کشورهای اولویت  درماموریت گرایی  رویکردبا  صصیطرح تدوین برنامه پنج ساله بخش های تخ (3

و بازآرایی الگوی مدیریت  طرح ساماندهی) اداری/پشتیبانی زیرساخت های عمومیبهبود سازماندهی و ، مدیریتطرح  (4

 (دانشکده بر مبنای ارتقای بهره وری و مشارکت ذینفعان

 دانشکده پروژه ایجاد نظام برنامه و بودجه و ارزیابی راهبردی در -4-1

 پروژه بهبود سازماندهی ساختاری و ساماندهی سرمایه انسانی -4-2

 ات و پیشبرد کارها(تصمیم درذینفعان جمعی مشارکت )ه راه اندازی کمیته های تخصصی کارشناسی ژپرو -4-3
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 مایشگاهیزپروژه مدیریت خدمات آ -4-4

 (تقاضامحوری و عرضه محوریبر مبنای ) "جامعه -صنعت - کدهدانش"فناوری -طرح جنبش پژوهشی (5

حاکمیت )پروژه گسترش –جامعه -صنعت -فناوری میان دانشکده –پروژه گسترش همکاری های پژوهشی -5-1

 (یعرضه محوری یا تقاضامحوربر مبنای  فناوری و پژوهش های اولویت دار کاربردی

بنا به  مرجعیت علمی در جهان(پروژه گسترش پژوهش در علوم و فناوری های اولویت دار مرز دانش )حرکت -5-2

 تقاضامحوری و یا عرضه محوری

با شرط بر مبنای نیازهای اولویت دار کشور فناوری ماموریت محور )-پروژه ایجاد و راه اندازی واحدهای پژوهشی -5-3

ت سال گروه ها/هسته های پژوهشی ماموری 3تا  2نفر از استادان دانشکده. در گام نخست طی  3مشارکت حداقل 

 (به بعد 3یا  2از سال  محور و در گام دوم ایجاد مرکزها یا پژوهشکده های تخصصی ماموریت محور

 فناوری )کیفیت و کمیت(-پروژه ارزیابی پژوهشی -5-4

 طرح تحول و ارتقای کیفیت در آموزش (6

در عمل، تحلیل گرا، بینش آفرین  نافذ و پروژه بازنگری رشته ها با رویکرد به افزایش وزن دروس کاربردی، نافع -6-1

 ، کارآفرین پرور و اقتصاد محورمهارت پرورو خالقیت افزا، 

آموزش  آموزش و ارزیابی دروس )برای تضمین پروژه تحول در شیوه های آموزشی به سمت روش های نوین -6-2

و محفوظات تئوری محوری کاهش  باتحلیل گرا، بینش آفرین، مهارت افزا، خالقیت پرور  کاربردمحور، های عمیق

اطمینان بخش در  دانشجویان که در ارایه دروس و بکارگیری روش های گوناگون و کارامد در ارزیابیسطحی نگر 

در  مثبت تغییرایجاد کاربرد و  دربکارگیری دانش  برایفهم و درک عمیق آموخته های دانشجویان سنجش میزان 

 .امور علمی فنی/کارشناسی باشد

 ه ارزیابی کیفیت آموزشپروژ -6-3

 گسترش دوره های میان رشته ای اولویت دار پروژه -6-3

 کسب و کار(راه اندازی )توانمندی  طرح گسترش مهارت های فناوری، نوآوری و کارآفرینی (7

 پروژه دوره های مهارت افزایی و توانمندسازی کارآفرینی در دانشجویان، -7-1

 فرصت های مطالعاتی استادانپروژه دوره های ارتقای علمی و  -7-2

  پروژه توانمندسازی و گسترش مهارت های کارآفرینی و نوآوری در استادان -7-3

 ره های کارآموزی و کارورزی دانشجویان در مراکز و شرکت های صنعتیپروژه حمایت از دو -7-4

 طرح گسترش همکاری های داخلی و بین المللی (8

 اجتماعی-شاگردپروری علمی/نسل پروری جامعیت گرا و گسترشترویج طرح  (9

  گسترش زیرساخت های آموزش مجازی و هوشمندسازی فرایندهاطرح  (10

 فناوری، رسانه ها و شبکه های اجتماعی(-طرح برندسازی و ترویج علوم و فناوری های دانشکده )در مجامع علمی  (11

 ایحرفهعلمی/آموزش و ترویج اخالق طرح   (12
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 اجتماعی تمدن ساز و تعالی بخش-فعالیت های فرهنگییج گسترش و تروطرح  (13

)توسعه تسهیالت رفاهی، اقتصادی و اجتماعی، مسکن، بیمه، وام  منداناستادان و کارطرح تعالی منزلت اجتماعی  (14

 کم بهره(

 و استادان کارمندانبرای  (روحی و جسمی)گسترش ورزش های همگانی و فعالیت های تندرستی  طرح (15

 ایرانی پیشرفت-ایران قوی و پیشرو در گام دوم انقالب بر مبنای گفتمان الگوی اسالمیبهبود منزلت طرح  

 ، رفاهی و فرهنگی دانشجویان()امور حمایتی علمی و اجتماعی دانشجویان (16

 (دانشجویان اجتماعی–توانمندسازی فرهنگی ) دانشجویانهنری -ز دانش افزایی فرهنگیحمایت اپروژه  -16-1

 تندرستی و ورزش دانشجویاننشاط، پروژه حمایت از فعالیت های  -16-2

 پروژه تسهیل و سامانه سپاری فرایندهای آموزشی دانشجویان -16-3

)شهریه دانشجویی به ویژه برای دکتری، وام و  دانشجویان تسهیالت رفاهیالی و تامین م پیگیریپروژه  -16-4

 تسهیالت خرید، بیمه، سکونت، تغذیه مناسب و سالم، مشاوره(

 و کارامدی دانشکده در جامعه، صنعت و حاکمیت ایرانبرنامه شرفت پیارزیابی پایش و طرح  (17

 پروژه ارزیابی آموزش و موفقیت دانش آموختگان در جامعه-17-1

 ژوهش و فناوری پروژه ارزیابی پ-17-2

 اجتماعی-فرهنگیرضایت مندی پروژه ارزیابی -17-3

 

 دانشکده علوم و فنون نوین در قاب آمار و اطالعات -6

ای در جهان، مسئوالن وقت دانشگاه تهران را به این سمت سوق داد رشتههای نوین میانتوسعه علوم و فناوری

های الزم تصمیم گرفته پس از بررسی. نماند جهان عقبجدید تا نماد آموزش عالی کشور از قافله جریان علمی 

های کاربردی ای با مأموریت جدید جهت جذب نخبگان و پژوهشگران و انجام پژوهششد تا دانشکده

ای به منظور خلق و ارائه دانش مورد نیاز جامعه به مراکز صنعتی و ملی و ترویج باور کارآفرینی در رشتهمیان

بنابراین دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران  .انداز و اهداف بلند ایجاد شودگان و با چشمآموختبین دانش

به دست  1390فروردین  30امنای دانشگاه تهران رسید و در تاریخ به تصویب هیئت 1388بهمن  5در تاریخ 

جو از نیمه دوم سال دانشپذیرش محدود علمی و هیئتاعضای . البته جذب گشایش یافترئیس جمهور وقت 

 نشان داده شده است. 1در شکل دانشکده ی علمی و اداری سازمان ساختارآغاز شده بود.  1389

ای رشتهبین»، «مهندسی علوم زیستی»بخش تخصصی  4دانشکده علوم و فنون نوین در حال حاضر دارای 

 3 درهندسی علوم زیستی بخش ماست؛ « های نو و محیط زیستانرژی»و « مهندسی هوافضا»، « فناوری

زیربخش  2 درای فناوری رشتهو بخش بین« نانوبیوتکنولوژی»و « بیوتکنولوژی»، «مهندسی پزشکی»زیربخش 

نفر عضو هیات  70با . این دانشکده فعالیت می کنند« مکاترونیک و ریزفناوری»و « علوم و فناوری شبکه»

 پذیرد.رشته دکتری دانشجو می 11رشته کارشناسی ارشد و  31در  استادیار( 31دانشیار و  38استاد،  1علمی )
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گروه های آموزشی به بخش تخصصی تغییر  1399ساختار سازمانی دانشکده علوم و فنون نوین )در اواخر سال  -1شکل  
 نام داده شدند(

 

 
دانشجو،  844)تعداد کل  1400در دانشکده علوم و فنون نوین در سال  دانشجویان شاغل به تحصیل نمودار :1شکل 
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 1291 ،نفر 1389آموختگان کل دانشدانش آموختگان دانشکده علوم و فنون نوین )تعداد نمودار  -3شکل 

 (.نفر دکتری 98نفر کارشناسی ارشد و 

 

 
 دانشکده علوم و فنون نوین شده توسط اعضای هیئت علمیهای منتشرکتاب تعداد: 4 شکل
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 های پژوهشی کاربردی و بنیادیتعداد طرح -5شکل 

 

 

 ویژه پژوهشی دانشکده علوم و فنون نوین دستاوردهای -6شکل 

 

 پژوهشی-مقاالت منتشرشده در مجالت علمی

پژوهشی -در مجالت معتبر علمی 1399سال  پایانمقاله تا  2985 بیش ازاعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده 

 .است بودههای معتبر مقاله در سایر نمایه 1027و   WOSمقاله دارای نمایه 1985که از این تعداد  نشر داده اند
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