
اهیکارربدیردگزارشگریمالیژپوهش

1401پاییزوزمستان،21ه،شماردورهیازدهم

 91-123صص

 

 
  
  

 ها  تدوین چارچوب گزارشگری ساالنه دانشگاه
 پریسا افشار علی رحمانی، منا پارسایی

 

 چکیده
هاا  ااانینی ل اسایانداردها   عاو عمایمی        هاا  دلتیای در ایاراب  ااز اتا ا        دانشگاه
ها  ماتی همراه  ا گ ارش فعاتیا     کنند.  ا این لجید این صیرت  ها  ماتی تهیه می  صیرت
هاایی     اشد. تهیه چنین گ ارش  ها  اایصاد  مرسی  اس ، نمی   ه نحی  که در  عوساالنه 

ها ات امای اسا . هادی ایان پاتلهو تادلین چاارچی ی  ارا            در اساسنامه  رخی دانشگاه
 اشاد تاا نیناعااب  ییانناد ا  عاات منسافا ل شااافی ا           هاا مای   گ ارشگر  ساالنه دانشگاه

ا   اه نحای یونیاخا  ل جاامعی       یه  اشاند ل اتا ا  اساسانامه   ها  معیلف دانشگاه داش  حی ه
ل  اه رلش ساندکال ، تحلیاح محیایا ل پیماایو         رعای  شید. این پتلهو کار رد  اس 

خاارجی تحلیاح محیایا گردیاد ل       دانشاگاه  20هاا  سااالنه      اجرا شده اسا . ا یادا گا ارش   
 ریاز پرسشانامه ااادا   اه     ها  گ ارشاگر ، شناساایی شاد. جها  اعیاارسانفی، ا         مؤتاه
هاا    میعصص گردید ل چارچیب پیشنهاد  گ ارشگر  ساالنه دانشاگاه  28آلر  نظر   جمع

ها  ساالنه  ایاد در رگیرناده ا  عاات        دهد که گ ارش تدلین شد. نیایج پتلهو نشاب می
در حی ه آمای ش، پاتلهو، نایآلر ، سا م ، هنار، اجیمااعی، محای   یسا ، ایمنای،          

 ناد ،    ل فنالر  ا  عات، پشییاانی، صنع ، مراسا، اایعارات، نظرسانفی، رتااه   ارتاا ات
هاا  مااتی  اشاد. همنناین       ها، منا ع انسانی، راهاار  ل میتااه     یرساخ   ا  عات جمعییی، 

ها ل ا  عات درآمد ل ه ینه  یشایرین اهمیا      ارائه ا  عات در حی ه پتلهو،  یرساخ 
 اار چاارچیب گ ارشاگر  سااالنه       اند. این پتلهو  ارا  التاین    ا داشیهه  را میاب سایر میتاه

نماید ل  ه غنا  اد یات میجید در خصای  گ ارشاگر      ها را در ایراب پیشنهاد می  دانشگاه
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اف اید. همننین شیاهد علمی  را  سا ماب حسا رسی جه  ترلیج گ ارشگر  پایدار    می
 کند.  یل نی  یوپارچه در  عو عمیمی فراها م

ها  غیار مااتی،     ها  ماتی، میتاه  گ ارشگر  آمی ش عاتی ، میتاه کلیدی: های هواژ
 گ ارشگر  ساالنه دانشگاه.

 

 مقدمه
 اشاد.    هاا تر یا  کارشناسااب، میعصصاین ل مادیراب جامعاه مای                                                                                                                          دانشاگاه هدی اصالی  

ها جه  لرلد  ه حرفه  اید ا  تعصص کافی  را  ایاا  مسائیتی                                                                                                                          اتیحصی ب دانشگاه فارغ
هااا در جهاا  دسااییا ی  ااه هاادی غااایی خااید، یعناای پاارلرش            دانشااگاه  رخاایردار  اشااند.

هاا  معیلاف    را در  عاو  اتیحصی ب تیانمند ل  ا مهارت  را  جامعه، منا ع ماتی خید فارغ
آمی شی ل پتلهشی، نایآلر ، سا م ،  هداشا  ل درمااب، هنار ، لر شای، اجیمااعی،        

 ه دتیح دلتیای  ها   رسانند. ع له  ر این  رخی دانشگاه فرهنگی ل محی   یس   ه مصری می
کنناد      خیارین تایمین مای   ها ها  خید را ا  محح  یدجه دلت  ل کمک  یدب عمده ه ینه

ها مسائیتی  پاساعگییی  یشایر  دارناد.  اه       دتیح لظایف ل نیناعاب گسیرده، دانشگاتذا  ه 
ها  ایاد پاساعگییی عمایمی نساا   اه نیناعااب خاید         تیاب گا  دانشگاه  عاارتی دیگر، می

  گاا ارش ساااالنه دانشااگاه ملاای 2020داشاایه  اشااند رگاا ارش ساااالنه دانشااگاه اسااینایرد، 
  گاا ارش ساااالنه دانشااگاه  2019شااگاه میشاایگاب،    گاا ارش ساااالنه دان 2019ساانگاپیر، 
 .(2019ناتینگها ، 

ها اس  تاا مامن آشاوار     آمدکردب آب ها  کار  ها یوی ا  راه سیسیا پاسعگییی در دانشگاه
ها  معیلف نظا  آمی شی ل پتلهشای، آنهاا را    ها  هریک ا   عو کردب اخییارات ل مسئیتی 

 اه دتیاح لجاید       (.1398دار سا درعااس پیر ل همواراب،  ه ارائه تیمیح در  را ر عملورد خید لا
هاا  معیلاف ا  اایاح مااتی،       حای ه   هاا  ایاد نساا   اه عملوارد      ها  گسیرده، دانشگاه مسئیتی 

 هداش  ل درماب، هنر ، لر شی، اجیمااعی، فرهنگای ل محای        آمی ش ل پتلهو، ، س م ،
د پاساعگییی عمایمی را ا   ریاز افشاا      تیاننا  هاا مای    یس ، پاسعگی  عمی   اشند. دانشاگاه 

ماتی ل ماتی گذشایه، حاال ل آیناده  ارآلرده کنناد. اگرچاه  ایاد تیجاه          تر ا  عات غیر  گسیرده
ها  ییانند پاسعگییی مؤثر ل  ا کیاییای نساا   اه نیناعااب داخلای ل       داش ،  را  این که دانشگاه

هاا    ات ل تفهی اتای مانناد فناالر    هاا، اموانا   خارجی خید داشیه  اشاند، ا یادا  ایاد  یرسااخ     
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تیاب انیظاار پاساعگییی ماؤثر ل  اا      پیشرفیه،  را  دسییا ی  ه اهدای خید داشیه  اشند لگرنه نمی
 (.2017کیای  ا  آنها داش  ردمیر اش ل انگین، 

ها در ااصی نقاط جهاب  ه منظیر پاساعگییی عمایمی  اه نیناعااب خاید کاه شاامح         دانشگاه     
دهندگاب، خیرین، مقامات ل هیات امنا  دانشگاه ل عمی  افاراد جامعاه مای  اشاند،      دلت ، اعیاار

مااتی ل مااتی اتهاا      هاا  سااالنه ا  عاات غیار     دهناد. گا ارش  ا  را ارائه میها  ساالنهگ ارش
هاا را ارائاه    دهی، میمیری  ل چشا اندا  آینده دانشگاه گرفیه ا  گذشیه ل میمرک   ر سال گ ارش

شاید.   ها  ایراب  اه شادت احسااس مای     ا  در دانشگاهها  ساالنه کماید چنین گ ارشکنند.  می
محای      آمای ش ل پاتلهو،     ری   مناسا  در جها  اهادای اسایراتتیک،     آگاهی ل  رنامه عد 

هاا ل مشاو ت   تعصیص نادرس  منا ع ماتی، لاکنو نامناس  در  حراب   ایمنی ل امنی ،    یس ،
لر  را  اه  اار    ها  ناکاارایی ل عاد   هاره     مینه   ها  ماتی، مسیندسا   صحیح دادهجامعه ل عد  

هاا ل هاا  ارا  نیناعااب      ها  ساالنه هاا  ارا  مقاماات دانشاگاه     خیاهد آلرد. تذا انیشار گ ارش
هاا  سااالنه ا ا ار  جها  ارائاه ا  عاات غیرمااتی ل مااتی          ها اس . گ ارشخارج ا  دانشگاه

هاا   هاا  دانشاگاه   ساا   رلیادادها ل  رناماه     شایند کاه منفار  اه شااای      ب مای ها محسی دانشگاه
ها  دلتیی ایراب نی  تهیه گ ارش عملورد ساتیانه آمی شای،    شیند. در اساسنامه  رخی دانشگاه  می

پتلهشی، فرهنگی، اجرایی، ماتی ل محاسااتی دانشگاه  ه هیئ  امنا ات ا  شده اسا . همنناین در   
 اه مارلرت ارائاه گا ارش      ،ات هرا   ا  جمله دانشگاه ،ها  یقح  رخی دانشگاهگ ارش حسا رس مس

(. تاذا تادلین   1398رگ ارش حسا رس مسیقح دانشاگاه ات هارا،    عملورد ساالنه تاکید شده اس 
ها  ایراب که در  رگیرنده تما  ا عاد غیرمااتی ل مااتی    چارچی ی  را  گ ارشگر  ساالنه دانشگاه

مشااو ت ل مسااائح نکاار شااده را حااح ل کمااک شااایانی  ااه پیشااارد اهاادای  ساایار  ا      اشااد،
تیاننااد پاسااعگییی عماایمی خااید را ا   ریااز افشااا  هااا ماای هااا خیاهاادکرد. دانشااگاه دانشااگاه
هاا   حای ه   ساالنه، عملورد   ها  ماتی ل ماتی ایاا نمایند ل  ا تهیه گ ارش تر ا  عات غیر  گسیرده

( ل اتا ا   2021رتریرکساانی ل هموااراب،     ع نیناعااب  رساانند  معیلف را  ه  یر شااای  اه ا ا   
 اانینی راساسنامه( را رعای  کنند.  

 

 مبانی نظری و پیشینه  
در گ ارشگر  ماتی  اه شاییه سانیی،  اه دتیاح محادلد  ایدب گسایره گ ارشاگر   اه                

ات ها  پیتی، امواب پاسعگییی در خصی  مسایح مهمی ا  اایح میمیع  ار ش   تعصیص
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(. گ ارشاگر  پایادار  دسایالرد    2015رتیا  ل هموااراب،    اجیماعی ل محیطی فراها نیس 
ها  تیسعه ل تعاتی  ها اس  تا  ه این شییه  ییانند  رح  اجیماعی، محیطی ل اایصاد  سا ماب

(. افشااا  گ ارشااگر  1396رمعصاایمی ل همواااراب،  سااا   کنناد   خاید را در آینااده پیاااده 
(.  ناا راین  1400رمعاید  ل همواراب،  شید آفرینی  را  نیناعاب میپایدار  میج  ار ش 

ل عملورد پایادار  خاید را ارائاه        ایس  پایدار  را در اهدای خید گنفانده ها می  سا ماب
 (. 2015  یی ل ژائی، 2018رآکییاتنی ل همواراب،  نمایند

ارد کاه در میااب   ها  میاالتی  را  تیمیح عل  گ ارشاگر  پایادار  لجاید د     تئیر 
(. 2014رفرناندل ل الرنا،،   ها  مشرلعی ، نیناعاب ل نهاد  اهمی   یشیر دارد  ها نظریه  آب

ها هینگینه حز ناتی  ارا  لجاید ندارناد.      تئیر  مشرلعی   ر این فرض اس  که سا ماب
ا  لجاید دارناد کاه ا  منظار اجیمااع، مشارلع تلقای شایند.            دین معنا که آنهاا تاا گسایره   

ها ا  گ ارشگر   ه عنیاب راهی  را  معا ره عملوارد خایب خاید ل اینواه ا  نظار        ا مابس
(. مطاا ز  اا نظریاه    2002ردیگااب،   کنناد   عمی  انفا  دهنده کار درس  هسیند، اسیااده مای 

ها در مقا اح تماامی نیناعااب مسائیتی  دارناد ل  ایاد پاساعگی  اشاندرد            نیناعاب، سا ماب
هاا  معیلاف نیناعااب را ا   ریاز        ایس  انیظاارات گارله    این راسیا میدر    (.2013النگ، 

عملورد مناس  ل افشا  ا  عات مر یط  ه اادامات انفا  شده،  رآلرده ساا ندرفرناندل ل  
دهاد کاه در     ها ل رفیارها  سا مانی را شرح می  (. نهاییا نظریه نهاد  خصیصه2014الرن،، 

ها که تعیین کننده رفیار اایصاد  اا ح اایل   ردها ل ار شیک چارچیب اجیماعی ا  اسیاندا
 (. 2001رکارپرنیر ل فر ،  کند  هسیند، عمح می

مادت ساا ماب ا   ریاز ایفااد ار ش      تاور یوپارچه  ه معنا  ا مینااب ا  پایادار   لناد   
 پایدار  را  نیناعاب اس . این تاور  ا م حظه همه عیامح تاثیرگذار  ر مدل کس  لکاار ل 

مادت   مدت، میااب  آفرینی در کیتاه انفا  اضالت صحیح در مدیری  سرمایه، میج  ار ش
گ ارشگر  یوپارچاه،  اتمللی (. در چارچیب  ین2015رتی  ل همواراب،  شید   مدت می ل  لند

هاایی ها  عملیاتی معیلف ل سرمایه تاور یوپارچه  ه عنیاب تیجه مدال   ه رلا    ین لاحد
کناد   دهد، تعریف شده اس . چارچیب یاد شده تیکید می اسیااده ارار می که سا ماب میرد

که گ ارشگر  یوپارچه اثر عو  ه اجرا  میفز تاور یوپارچاه در ساا ماب  سایگی دارد.    
تاار  در سااا ماب لجااید داشاایه  اشااد، ارتااااط جریاااب ا  عااات  ااا  هرچااه تاواار یوپارچااه

شاد ل همنناین  اه یوپاارچگی  یشایر ل       گیر   یشیر خیاهد  ها  مدیری  ل تصمیا گ ارش



 95   ها تدلین چارچیب گ ارشگر  ساالنه دانشگاه

شاید. گ ارشاگر  یوپارچاه     ها  ا  عاتی حاامی گ ارشاگر  یوپارچاه منفار مای      سامانه
انادا  ساا ماب در     عاارت اس  ا  معا ره ا  عات در اره اینواه راهاار ، عملوارد ل چشاا    

ل  رمرشاد اده  شاید  کناد، چگیناه  اه ایفااد ار ش منفار مای        محیطی که در آب فعاتی  می
 (. 1396ار انی، 

جایگاه  ا اهمی   عو آمای ش عااتی  اه عنایاب محاری اصالی پایادار  شارکیی در         
"معاهده جهانی سا ماب ملح میحد"

رمعاهاده جهاانی ساا ماب     میرد تیجه ارار گرفیه اس  1
"اصیل آمای ش مادیری  مسائیالنه   "(. در این معاهده 2018ملح، 

تعیاین شاده اسا  کاه      2
 ل هاا در رسایدب  اه اهادای پایادار        آگاهی ل کمک  اه دانشاگاه  اصلی آب ایفاد  هدی

ها  را  ارتقاا ل حمایا  ا      رلد دانشگاه   اشد. تذا انیظار می  پرلرش مدیراب آتی مسئیل، می
(. 2021رتریرکساانی ل هموااراب،    ها  گ ارشاگر  آب پیشارل  اشاند     تیسعه پایدار ل رلیه

ها نساا   اه ساایر صانایع شاده        در دانشگاه تحقیقاتی که در خصی  گ ارشگر  پایدار 
اس ،  سیار کمیر  یده ل صرفا این گ ارشگر  را  ه عنیاب یک گ ارشگر  مسیقح ل نه در 

کااه   (درحاااتی2011  تی اناای، 2019رسپاساای ل همواااراب،  انااد  هااا  ساااالنه دیااده  گاا ارش
وپارچاه در جها  پیشاارد    ها نیا مناد تاوار ل گ ارشاگر  ی      ها همانند سایر سا ماب   دانشگاه

 ها  ساالنه هسیند.  اهدای خید ل پیشو ا عاد پایدار  در گ ارش

ا    ها  ر اساس تاور یوپارچه ل پایدار  ا  عاات گسایرده    ها  ساالنه دانشگاه گ ارش
هاا عمادتا  ار هار دل  عاد غیار مااتی ل مااتی تاکیاد            دهند. این گا ارش   را در اخییار ارار می
  گااا ارش سااااالنه دانشاااگاه ملااای   2020النه دانشاااگاه اساااینایرد،  دارنااادرگ ارش ساااا

  گ ارش ساالنه دانشگاه ناتینگها ، 2019  گ ارش ساالنه دانشگاه میشیگاب، 2019سنگاپیر،
انادا  ل خ صاه     (. در  عو غیرماتی عمیما  ه مسایح مهمی ا  اایح میمیری  ل چشاا 2019

هاا  دانشاگاه در     ریا     ردها ل اادامات ل  رنامهها، دسیال  اادامات اجرایی مراک  ل دانشوده
حی ه آمی ش ل پتلهو، س م  ل  هداش  ل درماب، خدمات مشاالره ا   ااتینی، تیذیاه،    

فرهنگای، مادیری     هاا، خادمات اجیمااعی ل    ها، نیآلر  ها ل ساتن آثار هنر  در نمایشگاه
ها ل ارتااط  اا ساایر    ها، پادکس  سای   ها، لب  سا ، ایمنی ل امنی ، ارتاا ات ا   ریز رسانه

ها، افیعارات  سا   ایده ها  دریافیی ل پرداخیی دانشگاه، تفار  ها، هدایا ل کمک دانشگاه
اموانااات   هااا ل نیسااا   ل ارتقااا هااا  معیلااف علماای ل پتلهشاای،  یرساااخ   در  مینااه
ح لظاایف  هاا، سااخیار ساا مانی لاحادها ل مراکا  ل شار       ها، سیسیا ها، آ مایشگاه ساخیماب
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شید. در  عاو مااتی میمایعاتی ا  اایاح       کارکناب ل  رنامه راهارد  ل عملیاتی پرداخیه می
هاا  مادیری  ریساک، گا ارش      ها ل لاحدها  دانشگاه، اسیراتت   یدجه هریک ا   عو

ایان  شاید.   تارین عناصار آنهاا ارائاه مای       ها  مااتی ل تحلیاح مهاا    حسا رس مسیقح، صیرت
هاا     هاا  سااالنه دانشاگاه    پاسخ  ه سیاالت  یار اسا : ا عااد گا ارش     پتلهو  ه دناال یافین

هاا  مااتی    هاا چیسا ؟ مؤتااه      هاا  سااالنه دانشاگاه    مااتی گا ارش   ها  غیر چیس  ؟ مؤتاه
 ها چیس ؟   ها  ساالنه دانشگاه گ ارش

هاا انفاا  نشاده اسا .       هاا  سااالنه در دانشاگاه     مطاتعات چندانی در خصی  گا ارش 
هاا  سااالنه دانشاگاه    پاسعگییی ا   ریز گ ارش"( در خصی  2017انگین ردمیر اش ل 
دانشاگاه دلتیای    59ها  سااالنه   دهد که  ا  ررسی پاسعگییی گ ارش نشاب می "ها  ترکیه

هااا  اساساای ا  نظاار   ل  ااا اساایااده ا  رلش تحلیااح محیاایا کاساایی   2015ترکیااه در سااال 
هاا    این مشو ت شامح عد  اعیاار سیسایا ها  دلتیی لجید دارد.  پاسعگییی در دانشگاه

فقااداب فرهنااگ  ررساای عملواارد، کماااید       ثااا  داده، کماااید پرساانح لاجااد شاارای ،   
 ل نیناعااب  لکارها  پاداش  را  تشییز  هاید عملورد نهاد  ل اهمی  نادادب دانشاگاه   سا 
 ها  ساالنه اس . ه گ ارش  

هااا  ساااالنه    صاای  گاا ارش ( در خ2003هااا  پااتلهو سااانپیل ل اساامی  ر    یافیااه
دهاد کاه اک ار     جنی ی نشاب می ا  در آفریقا   ها ل میسسات فنی حرفه  ها  دانشگاه کیا عانه
هاا  سااالنه  اه  ایر کاماح       جنای ی ا  کار ردهاا   ااتقیه گا ارش      ها در آفریقا  کیا عانه

  ارائاه ا  عاات   ها  ساالنه خید تنها  ه عنیاب ا  ار   راکنند. آنها ا  گ ارش اسیااده نمی
هاا  سااالنه خاید  ارا  ارائاه       کنند ل تعداد  سایار کمای ا  گا ارش    نگر اسیااده می  گذشیه

کنند ل همننین عمیماا   ها  آینده اسیااده میها ل دسییراتعمح ها، اسیراتت مرلر   ر  رنامه
هاا در   آب ها  ها  ماتی ندارند. تعداد کمی ا  کیا عانه  ها  ساالنه خید، صیرت  در گ ارش
هاا  ساا مانی ل    هاا  مااتی، نمایدار    ها  میمیریا ، صایرت   ها  ساالنه خید  یانیه گ ارش

کنند، در حاتی کاه هماه ایان مایارد      کنندگاب را مطرح می مسائح مر یط  ه مشیریاب ل تیمین
 شیند. ها  ساالنه گنفانده می  میمیعاتی هسیند که  ه  یر معمیل در گ ارش

پاساعگییی عمایمی: پاارادایا جدیاد     "(  اا عنایاب   2001اب رپتلهو کایئی ل همواار   
دهااد کااه  ااا جااایگ ینی اتگاای  جدیااد  نشاااب ماای "هااا  ساااالنه کاااتج ل دانشااگاه گاا ارش

ها  ایاالت میحاده  اه جاا  اتگای       پاسعگییی عمیمی درگ ارش ساالنه کاتج ل دانشگاه



 97   ها تدلین چارچیب گ ارشگر  ساالنه دانشگاه

النه ایفااد شاده   هاا  ساا   گیر ، چشا اندا  جدید  در گا ارش   ادیا سیدمند  در تصمیا
ها  سااالنه ل میاح  اه     اس . ا  جمله منفر  ه ارائه ا  عاتی فراتر ا   عو ماتی در گ ارش

تر در  مینه آمی ش، پتلهو ل خدمات شده اس  که چناین ااادامی    افشا  ا  عات جامع
ا  ا  اساایااده کنناادگاب خیاهااد شااد. همننااین اتگاای     منفاار  ااه ایفاااد  یااف گساایرده 

ها  دلتیای   ها  خارجی ارائه شده در این پتلهو  ه نهاد ی  را  گ ارشپاسعگییی عمیم
کند تا  ا نیناعاب خید ارتااط  رارارکنند  ها، کمک میها ل دانشگاه ل غیرانیااعی، مانندکاتج

گیار  کاه در ا یادا  ار گ ارشاگر  خاارجی ااتا          ل فراتر ا  اتگی  سیدمند  در تصمیا
ی حرک  کنند. مطاتعات داخلای در خصای  تهیاه     یده،  ه سی  هدی پاسعگییی عمیم

ها انفا  نشده اس  ل این پتلهو، التین پتلهشای اسا  کاه      گ ارش جامعی  را  دانشگاه
 ها در ایراب انفا  شده اس .   در خصی   راحی چارچیب گ ارش ساالنه دانشگاه

 

 شناسی روش
هاا      پتلهو  اا  ررسای گا ارش   تحلیح محییا ل پیمایو اس . در این حامر، رلش پتلهو      

هاا،   ها  گ ارشگر  ساالنه دانشاگاه   ل  ر این اساس مؤتاه شدهها، تحلیح محییا انفا   ساالنه دانشگاه
دانشاگاه  رتار    20جه  تحلیح محییا اادا   ه مطاتعه گ ارش ساالنه    ند.گرد  شناسایی ل اسیعراج می

ها  ساالنه آنها تحلیح محییا شده اس ، در   رشها  خارجی که گ ا  خارجی شد. ا  عات دانشگاه
 2021در ساال     QS ناد     ها  ار اسااس نظاا  رتااه      ارائه شده اس . رتاه اع   شده دانشگاه 1جدلل 
دانشگاه یاا ساایر مراجاع       ها در ل سای   ساالنه  سیار  ا  دانشگاه    اشد.  ه دتیح عد  ارائه گ ارش  می

 ها  یده اس .    ر اساس ا  عات در دسیرس دانشگاه عمیمی، نمینه انیعاب شده

 ها  خارجی  دانشگاه: 1 جدلل
 رتبه کشور نوع دانشگاه رتبه کشور نوع دانشگاه

 31 کانادا دولتی گیل مک 1 ایاالت متحده خصوصی ماساچوست

 40 استرالیا دولتی سیدنی 2 ایاالت متحده خصوصی استنفورد

 80 ایاالت متحده دولتی جورجیا 3 ایاالت متحده خصوصی هاروارد

 81 نیوزلند دولتی آکلند 5 انگلستان دولتی آکسفورد

 99 انگلستان دولتی ناتینگهام 7 انگلستان دولتی کمبریج

 217 ایاالت متحده دولتی وریجنیا 9 ایاالت متحده خصوصی شیکاگو

 220 ایاالت متحده دولتی آریزونا 10 انگلستان دولتی یو سی ال

 220 آفریقا دولتی کیپ تاون 11 سنگاپور دولتی سنگاپور ملی

 398 استرالیا دولتی التروب 21 ایاالت متحده دولتی میشیگان

 650-601 کانادا دولتی مونیتوبا 30 ایاالت متحده دولتی برکلی-کالیفرنیا
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ایاراب  هاا     دانشگاه خارجی نکار شاده،  رخای دانشاگاه     20ع له  ر مطاتعه گ ارش ساالنه 
( تهیه ل  اه ل ارت  1399تا  1393گ ارش عملورد  ا  عملورد چندین ساته خیدرعمیما ا  سال 

هاا نیا  مطاتعاه ل تحلیاح محیایا شاد.         اناد. ایان گا ارش     علی ، تحقیقات ل فنالر  ارساال نمایده  
ارائاه شاده    2اناد، در جادلل     دانشگاه داخلی که گا ارش عملوارد را ارائاه نمایده     11ا  عات 

 . دانشگاه شریف  ه عنایاب نمیناه مناسا  تیسا  ل ارت علای  معرفای شاده اسا  ل  قیاه          اس
هاا  کشایر  اشاند ل اتایاه یاک       اند که معری کح دانشگاه  ا  انیعاب شدهها ها  ه گینه دانشگاه

هاا  ار     ها  یده اس . رتاه اعا   شاده دانشاگاه    دتیح انیعاب نی  دسیرسی  ه ا  عات این دانشگاه
 اس . 2018-2016( در دلره  مانی ISCتاه پایگاه اسیناد  علی  جهاب اس  راساس ر

 ها  ایراب  دانشگاه: 2جدلل 
 رتبه نوع دانشگاه رتبه نوع دانشگاه

 +61 دولتی بزرگمهرقائنات 15-1 دولتی شریف

 45-31 دولتی یاسوج 30-16 دولتی الزهرا

 +61 دولتی جیرفت 15-1 دولتی شیراز

 60-47 دولتی بیرجند +61 دولتی سیرجان

 اعالم نشده دولتی گلپایگان 30-16 دولتی زنجان

    30-16 دولتی یزد

 

هاا ل    ها  ساالنه ل اسیعراج میتااه   در مرحله  عد  ر اساس تحلیح محییا  انفا  شده ا  گ ارش   
 دین معنا که پا، ا    گردد.  ها، اادا   ه  راحی پرسشنامه می  ها  ارائه شده در این گ ارش   یرمیتاه

ساالنه، جها  اعیاارسانفی آب،  اا اسایااده ا  ا ا ار پرسشانامه ااادا   اه            راحی چارچیب گ ارش
گردآلر  نظرات میعصصین شد. پرسشنامه دارا  سه  عو اس  در  عو الل ا  عات جمعی  

تهیاه  شید. در  عو دل  سیاالتی در خصای  تهیاه /عاد       شناخیی پاسخ دهندگاب گردآلر  می
گ ارش ساالنه در دانشگاه محح فعاتی  ل در صیرت تهیه گ ارش سااالنه در دانشاگاه، حسا رسای    

ها  راحی شده اس . نهاییا در  عو سی  ا  پاسخ دهندگاب درخیاس  شد تا در اره   شدب/نشدب آب
هاا   هاا  شناساایی شاده در گا ارش سااالنه دانشاگاه        ها ل  یرمیتاه    مرلرت لجید هریک ا  مؤتاه

نار ا  میعصصین ل خارگاب میمیع که اساتید  4  اظهارنظر کنند. جه  ا میناب ا  رلایی پرسشنامه،
گرله حسا دار   ا سا قه اجرایای در امایر مااتی دانشاگاه  ایده ل در خصای  گ ارشاات سااتیانه         

مااتی دل   ، مادیراب  معاالب مااتی ل ادار  ، مادیر  رناماه ل  یدجاه     (اناد  ها تسل  کافی داشایه   دانشگاه
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دانشگاه(، پرسشنامه  راحی شده را  ررسی نمیدند ل پ، ا  انفا  اص حات میرد نظر  ه تایید آنهاا  
در هار  عاو  ااالتر ا        رسید. همننین در خصی  پایایی،  ا عنای   ه اینوه مقدار آتاا  کرلنااا  

 اند.   رخیردار  یده تیاب ا میناب یاف  که سیاالت پرسشنامه ا  پایایی کافی  یده اس ، می 7/0
هاا، مادیراب مااتی، رلساا        جامعه آمار  این مرحلاه، معاالنین ادار  ل مااتی دانشاگاه    

آماار  مارتا   ایدب ل     ادارات ل کارشناساب مسئیل ماتی اس . دالیح انیعااب ایان جامعاه   
آشنایی آناب  اا میمایع مایرد پاتلهو ل همنناین ار یاا ی میمایع پاتلهو ا  دیادگاه          

ها اس .  اا تیجاه  اه     ها ل نی  اعضا  فعال حرفه در خارج ا  دانشگاه ب دانشگاهنیناعاب درل
هاا  نادرسا ، انیعااب       یاد  یدب تعداد سیاالت ل محیایا  پرسشانامه ل نگرانای ا  پاساخ    

آمار  انفا  شد. م یا  ایان رلش آب اسا  کاه  اه       نمینه  راساس دسیرسی  ه افراد جامعه
دارنااد در پااتلهو مشااارک  کننااد مراجعااه ل ااعاادتا دااا   دهناادگانی کااه تمایااح   پاسااخ

پاسعگییی ل نر   ا گش  پرسشنامه  یشایر خیاهاد  اید.  اه دتیاح تعصصای  ایدب حای ه         
 ااا پاسااخ دهناادگاب   هااا،  محقااز جهاا  گاارد آلر  داده  میماایع ل تعااداد  یاااد ساایاالت،

ومیح پرسشنامه، آب آلرد ل پ، ا  تایید فرد میرد نظر جه  ت  هماهنگی ال   را  ه عمح می
شد ل  ه هنگا  دریاف  نی  پرسشنامه ماذکیر ا  نظار پاساخ      پرسشنامه تحییح داده/ارسال می

گرفا .  ادین منظایر جها         ه تمامی سیاالت ل اا ح اسیااده  یدب میرد  اا  ینی اارار مای   
د. پرسشانامه شا   50نار مذاکره ل اادا   ه تی یاع   50اعیاار سنفی چارچیب  راحی شده،  ا 

پرسشنامه دریافا  شاد. ال    اه تیمایح      28ها  مورر،    ا گذش  سه ماه ل پ، ا  پیگیر 
 اند.   ها  تومیح شده، اا ح اسیااده  یده  اس  که تمامی پرسشنامه

 

 تجزیه و تحلیل
 آمار توصیفی

، ا  عات جمعی  شناخیی مشارک  کنندگاب در پتلهو ارائه شده اس . 3در جدلل 
درصاد   50درصاد پاساخ دهنادگاب مارد،      75میییرها  جمعی  شناخیی پتلهو  ا  ررسی 

درصاد پاساخ دهنادگاب دارا  ساا قه      50پاسخ دهندگاب دارا  مدری کارشناسی ارشاد،  
درصد پاسخ دهنادگاب فاارغ اتیحصایح رشایه حساا دار        50سال،  اتغ  ر 15کار   یو ا  

سام  معاالب امایر مااتی ل  ااالتر      درصاد مشاارک  کننادگاب دارا      50همننین اند.    یده
دهنادگاب در دانشاگاه گا ارش مااتی سااالنه تهیاه         درصاد پاساخ   89. ع له  ر این، اند   یده
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اناد. پا، ا      کنند ل لجید حسا رس مسیقح در حسا رسی گا ارش خاید را تاییاد نمایده      می
چیب پیشانهاد   ها  ا اسیااده ا  آ میب میانگین یک جامعه چاار   تف یه ل تحلیح آمار  داده
ا    شاید. عا له  ار ایان،  اا اسایااده ا  آ مایب رتااه          ها ارائه می  گ ارشگر  ساالنه دانشگاه

     ند  شده اس .  ها در گ ارش ساالنه رتاه  فریدمن، اهمی  میتاه

  ررسی میییرها  جمعی  شناخیی : 3جدلل 
 درصد فراوانی شرح شاخص درصد فراوانی شرح شاخص

 رشته تحصیلی

 54 15 حسابداری

 سمت

معاون مالی و 
 اداری

3 11 

 32 9 مدیر مالی 21 6 مدیریت

معاون امور  25 7 سایر
 مالی

2 7 

 18 5 رییس اداره 100 28 کل

 تحصیالت

کارشناس  25 7 لیسانس
 مسئول

9 32 

کارشناسی 
 ارشد

 100 28 کل 50 14

 25 7 دکترا

 سابقه کاری

 5کمتر از 
 سال

2 7 

 جنسیت

سال 10تا  5 100 28 کل  5 18 

 15تا  10 75 21 مرد
 سال

7 25 

 15بیشتر از  25 7 زن
 سال

14 50 

 100 28 کل 100 28 کل

تهیه گزارش 
 ساالنه

 89 25 بله
وجود حسابرس 

 مستقل

 89 25 بله

 11 3 خیر 11 3 خیر

 100 28 کل 100 28 کل

 

 های تحلیل محتوا  یافته

خارجی ل گا ارش     دانشگاه 20ها  ساالنه   حاصح ا  تحلیح محییا  مییب گ ارشنیایج 
شید. ایان نیاایج     ها  گ ارش ساالنه می  دانشگاه داخلی منفر  ه اسیعراج میتاه 11عملورد 
 ارائه شده اس .  5ل  4لل ادر جد
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   جهابها ها  ساالنه  رخی دانشگاه  محییا  گ ارش: 4جدلل 
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 مقدمه √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√

 آموزش √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√

 پژوهش √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√

 نوآوری و اختراعات √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√

 سالمت،بهداشت و درمان √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√

 هنر، ورزش،تفریح √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √ √√ √√ √√ √√ √

 فرهنگی   و اجتماعی √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√   √√ √√ √√ √ √√

 محیط زیست √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√   √√ √ √√ √√ √

 ایمنی و امنیت √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √ √√ √√ √ √√ √ √√

 وفناوری اطالعات  ارتباطات √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√

 پشتیبانی و حمایت √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√

 صنعت و کسب وکار √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√

 ها مراسم √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√

 افتخارات √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√

 ها نظرسنجی √ √√ √√ √√ √√ √√ √ √√ √ √√ √√   √√ √ √√  

 رتبه بندی √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√

 اطالعات جمعیتی √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√   √√ √ √√ √√ √√

 زیرساخت و امکانات √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√

 منابع انسانی √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√

 راهبری √ √√ √√ √ √√ √√ √√ √ √√ √√ √ √√    √√ √√ √√

 مقدمه  √√ √         √√ √ √√ √√   √√

 بودجه    √√ √ √√    √√    √√    

 ها سرمایه گذاری  √√       √√ √√     √√ √√  √√

 ها بیانیه √     √√         √√ √√  √√

 گزارش تفسیری مدیریت √ √√ √√ √ √√   √√ √√   √√  √√ √√ √√  √√

 گزارش حسابرس مستقل √ √√ √√ √√ √√ √√  √√ √√  √√ √√  √√ √√ √√ √√ √√

 هزینه-اطالعات درآمد √ √√ √√ √√ √√  √√    √√   √√  √√ √√ 

 مالی  های صورت √ √√ √√ √ √√ √√ √ √√ √√ √√ √√ √√ √ √√ √√ √√ √√ √√

 های بازنشستگی طرح        √√    √√  √√ √√   
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   ایرابها   عملورد  رخی دانشگاهها گ ارش   محییا : 5جدلل 
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           √ مقدمه

 √ √  √  √  √ √ √ √ آموزش

 √ √  √ √ √  √ √ √ √ پژوهش

 √ √ √     √ √  √ نوآوری و اختراعات

     √ √   √  √ سالمت و درمان

  √   √    √   تفریحی و ورزشی

  √  √ √ √  √ √ √ √ اجتماعی و فرهنگی

 √ √ √  √   √   √ محیط زیست

  √   √ √     √ ایمنی و امنیت

 √  √ √ √ √ √ √ √ √ وفناوری اطالعات   ارتباطات
√ 

  √   √    √  √ ها پشتیبانی و حمایت

 √ √     √    √ صنعت و کسب و کار

 √   √  √     √ رتبه بندی

 √ √      √   √ افتخارات 

  √ √  √      √ ها مراسم

  √          ها  نظرسنجی

  √  √ √   √ √  √ اطالعات جمعیتی

 √ √   √ √  √ √ √ √ زیرساخت و امکانات

  √   √ √   √  √ منابع انسانی

 √        √  √ راهبری

          √  دانشجویی

          √  تحلیل عملکرد

    √     √  √ بودجه

  √  √        اطالعات درآمد و هزینه

هااا،  هااا  ساااتیانه دانشااگاه شااده ل تحلیااح محیاایا  گاا ارش راساااس مطاتعااات انفااا  
 ها   یر در هر میتاه اسیعراج شد.  یرمؤتاه
 هاا، شارح میمیریا  ل چشاا انادا ،       مقدمه: پیا  رؤسا ل مفریاب مراک  ل دانشوده

 شرح خ صه فعاتی  اجرایی
  ،هااا، تیرهااا  هااا، ساامینارها، مصاااحاه  هااا، نشساا   آماای ش:  رگاا ار  کناااران 

هااا  آمی شاای اعضااا    هااا، نمایشااگاه هااا، دلره تاریحاای(، کارگاااه-رآمی شاای
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هااا  تا ساایانی آمی شاای   علماای، اساااتید، دانشاافییاب، کارکناااب   رنامااه   هیئاا 
دانشفییاب، اساتید ل سایر پتلهشگراب  ارائه  رنامه کارآمی    ارا  دانشافییاب    

  ترکیااای رمفااا   ل حضاایر (  آماای ش ل حمایاا  ا    ارائااه ل تیسااعه آماای ش
عدات  اجیماعی رعد  تاعیض ل  را ار  جنساییی( ل حقایش  شار  اه دانشافییاب،       

ا   اه   هاا  آ اد ل حرفاه   اساتید، پتلهشگراب، کارکناب ل ساایرین  ارائاه آمای ش   
هاا  مادیرییی  اه دانشافییاب ل      هاا ل مهاارت   دانشفییاب ل سایرین  ارائه آمی ش

رد ر اه شاوح نمایدار  ل    سایرین  ارائه ا  عات درخصی  آمار ل نیایج عملو
آمی ش  ارائه ا  عاات درخصای  تعاداد، نایع ماداری ل         تیصیای( در حی ه

ها  آمی شی ارائه شده  ه دانشافییاب ل ساایرین  ا  عاات در خصای       گیاهی
ها ل مقا ع تحصیلی  نحیه ار یا ی ل نظارت  ار کیایا      تعداد دانشفییاب در رشیه
ارتقااا  کیایاا  آماای ش  تقییاا    اااب   هااا  نیظهاایر   آماای ش  معرفاای رشاایه

انگلیساای  تیییاارات در منشاایر آماای ش  اموانااات لیااته  اارا  معلاایتین  ارتقااا   
ها  آمی شی میجید ل    رنامه ها ا   ریز آمی ش ماینی  ر یادگیر  عملی  ک س

 آتی در مراک  رشد دانشگاه.

 ا  ارائاه ل تیساعه   ه پتلهو: معرفی انیشاراترکیاب ل مقاته ل ...( مراک  ل دانشوده
هاا  تحقیقااتی تیمای در حاال      ا   شرح مطاتعات ل پارلژه  ها   ین رشیه پتلهو

هاا  پتلهشیراعضاا  هیئا      هاا  ارائاه میمیریا     انفا  ل آتی مراک  ل دانشاوده 
علمی، دانشفییاب(  شرح مطاتعات تحقیقاتی فرد  درحال انفاا  ل آتای اسااتید،    

اتیحصای ب ل ...( در   دانشافییاب، فاارغ  اعضا  هیئ  علمای ل ساایر پتلهشگرابر  
هاا  جهاانی  ارائاه اخااار هایگای یاا ماهاناه ا          ها  معیلف  ه لیاته چااتو    مینه
هاا  ارائاه    پتلهشای مراکا  ل دانشاوده   -ترین رلیدادها ل دسیالردها  علمای  مها

ها  ارائه شده  ه دانشفییاب ل  ا  عات درخصی  تعداد، نیع مداری ل گیاهی
پتلهو  ارائه ا  عات درخصی  آمار ل نیاایج عملورد ر اه     ی هسایرین در ح

هاا  پتلهشای هار       پاتلهو  تیانمناد     شوح نمایدار  ل تیصایای( در حای ه   
دانشاااوده  ااااادامات انفاااا  شاااده ل  رناماااه ریااا   شاااده مر ااایط  اااه تیساااعه 

  پتلهاناه، افا ایو ظرفیا     ها ها  ارتااط  ا صنع ،  رح  هارتیسعه  رح  پتلهو
دانشاافییاب مقااا ع تحصاای ت تومیلاای ل...(  اااادامات انفااا  شااده ل     پااذیرش
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ری   شده در خصی  ارتقا  کیای  پتلهو  نحیه ار یا ی ل نظاارت  ار     رنامه
ها  اادامات انفا  شده ل  رناماه ریا   شاده در راسایا  تعهاد  اه         کیای  پتلهو

 اارا  رهماننااد کمییااه اخاا ش در پااتلهو ل...(     پااتلهو   اصاایل اخ ااای در 
 رنامه تا سیانی پتلهشی دانشفییاب، اساتید ل سایر   دانشفییاب، اساتید ل کارکناب

 پتلهشگراب.

  هاا  ارائاه    هاا  مراکا  ل دانشاوده    ها ل کشف نیآلر  ل اخیراعات: شرح نیآلر
ا  عات درخصی  آمار ل نیایج عملورد ر ه شوح نمیدار  ل تیصیای(  ارائه 

  ارائاه شاده در حای ه      هاا   ماداری ل گایاهی  ا  عات درخصی  تعاداد، نایع   
ناایآلر  ل اخیراعااات  ا  عااات درخصاای   رگاا ار  مسااا قات ناایآلر       

 پردا  . ها  نظریه ا  عات درخصی  تشویح کرسی

      ا  رتحصاایلی،  ساا م ،  هداشاا  ل درماااب: ارائااه خاادمات معیلااف مشااالره
 اه دانشافییاب ملای ل    خانیادگی، شیلی ل...(  اتینی  تاامین تیذیاه سااتا ل پایادار     

علمی، کارکناب ل...  ارائه ا  عات درخصای  آماار ل     اتمللی، اساتید، هیئ   ین
سا م ،  هداشا  ل      ر ه شاوح نمایدار  ل تیصایای( در حای ه     نیایج عملورد 

ارائه شده در    ها  درماب  ارائه ا  عات درخصی  تعداد، نیع مداری ل گیاهی
اب  ااه دانشافییاب ل سااایرین   ا رسای ل کنیاارل   سا م ،  هداشاا  ل درما    حای ه 

هااا  اارا  لرلد  ااه صاانع   کیایاا  ماایاد غااذایی  ااه منظاایر امنیاا  ل ساا م  آب
ها  دانشگاه  را   هااید حای ه سا م ،      رمعصی  دانشوده کشالر  (   رنامه

  هداش  ل درماب.

 هااا، هااا  هناار  در نمایشااگاه هناار، لر ش ل تاااریح: ارائااه آثااار هناار  ل نمااایو 
هاا    ها ل مسا قات هنر   ارائه میفقی   ها ل  رگ ار  جشنیاره ها ل ساتن ساخیماب

ها  لر شای دانشافییاب، اسااتید ل کارکنااب  ارائاه ا  عاات        کس  شده ل مقا 
    ر ه شاوح نمایدار  ل تیصایای( در حای ه     درخصی  آمار ل نیایج عملورد 

د، ناایع مااداری ل  تاااریح  ارائااه ا  عااات درخصاای  تعاادا      هناار، لر ش ل
  ها  هنر، لر ش ل تاریح ارائه شده  ه دانشفییاب ل سایرین  تدلین  رناماه  گیاهی

لر شی  ارا  دانشافییاب، اسااتید ل کارکنااب  ا  عاات درخصای  اردلهاا         
 تاریحی.
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        اجیماعی ل فرهنگی: شرح انیاع خدمات اجیماعی ل فرهنگای ارائاه شاده تیسا
خایانی، کماک  اه افاراد نیا مناد محلای،        کیاب مراک  ل لاحدهارتشییز عمی   ه

دیاده،  رگا ار   رناماه اهادا خایب در دانشاگاه، مساا قات         ها، آسای    نشین حاشیه
ر اه شاوح    نییسی ل...(  ارائه ا  عات درخصی  آمار ل نیایج عملورد  داسیاب

ارائاه ا  عاات درخصای        اجیماعی ل فرهنگای     نمیدار  ل تیصیای( در حی ه
اجیمااعی ل فرهنگای  اه       ارائاه شاده در حای ه      هاا   نیع مداری ل گیاهی تعداد،

رخا   سایرین  نظارت دانشگاه  ر عد  سیء اسیااده ا  امیال دلت    دانشفییاب ل
 ها  دلتیی(.  دانشگاه

  ری   شده دانشاگاه در خصای      محی   یس : ارائه اادامات انفا  شده ل  رنامه
 یس  ل کاهو کر نرحمح ل نقح عمیمی، کاشا    مدیری  سا ، پایدار  محی 
هااا  گرمایشاای ل ...(، ارائااه  هااا  جدیااد در سیساایا درخاا ، اساایااده ا  فنااالر 

ر ه شاوح نمایدار  ل تیصایای( در     ا  عات درخصی  آمار ل نیایج عملورد 
محای     ها  ارائه شده در حی ه محی   یس ، تعداد، نیع مداری ل گیاهی   حی ه

 ییاب ل سایرین. یس   ه دانشف

           ایمنی ل امنیا : ارائاه ااادامات انفاا  شاده درخصای  مادیری ، رهنمیدهاا ل
رسانی  ه دانشفییاب، کارکناب ل اساتید در هنگا  میاجه  ا شرای   حرانای ل   ا  ع

شادب دانشافییاب، سارا ، حما ت ساایار        سی  ، گا امطرار رهمانند آتو
 عشی ل پیشاگیر  ا  جارایا ل    آگاهی ل...(  ارائه اادامات انفا  شده درخصی 

همننین ارائه اادامات انضاا ی در خصی  جرایا  ارائاه ااادامات انفاا  شاده ل     
هاا،   ری   شاده  ارا  اسایقرار ل  هااید سیسایا کنیارل داخلای در سااخیماب           رنامه
ها، محی ه ردلر ین مدار سیه، سیسیا اااح لرلد ، کنیارل دسیرسای ل...(      سیسیا

ر ه شوح نمیدار  ل تیصیای(  ات درخصی  آمار ل نیایج عملورد ارائه ا  ع
 ایمنی ل امنی .   در حی ه

   هاا  ملای ل    هاا ل  ا دیاد   ارتاا ات ل فنالر  ا  عات: ارائه ارتاا ات، مشارک
هاا  معیلاف    هاا ل صانع  در  میناه     ها، سا ماب  ا سایر دانشگاه  اتمللی دانشگاه  ین

ا    رشایه  هاا   این   داش  ل رلاب  تارلیج مشاارک   آمی ش، پتلهو، امنییی،  ه
افااا ایو همواااار  ل مشاااارک  آمی شااای ل تحقیقااااتی  اااین دانشااافییاب،      
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هاا، صااحات مفاا  ،     اتیحصی ب ل اساتید  ارائه ارتاا ات ا   ریاز خارناماه   فارغ
هاا  اه منظایرآخرین تحایالت کاار        هاا، پادکسا    ها  خار ، لب سای  رسانه

هاا(،   هاا، کارگااه   ر رگ ار  ک س انند آمی شی ل تحقیقاتیها م مراک  ل دانشوده
ل.....(  ارائه ا  عات درخصی  آمار ل  ها ،پایاب نامه ها ،انیشارات رمقاتهها  یرسیه

نیایج عملورد  ر اه شاوح نمایدار  ل تیصایای(  ارائاه ا  عاات در خصای         
هاا  ارتاا اات ل فناالر  ا  عاات ارائاه شاده  اه         تعداد، نیع مداری ل گایاهی 

دانشفییاب ل سایرین  گسیرش تیرها  علمی در نقاط معیلف  اه منظایر تارلیج    
ها  تیسعه ارتاا ات آن ین دانشفییاب معلایل  ارا     رک فرهنگ ارتاا ات ل مشا

دسیرساای راحاا   ااه خاادمات   هاااید در  عااو فنااالر  ا  عاااترا  جملااه       
 خیدکارسا   فرایندها، مدیری  یوپارچه ا  عات دانشگاه( ل ارتاا ات.

  هااا  دریااافیی دانشااگاه ل   پشااییاانی ل حمایاا : شاارح میایفااات، هاادایا، کمااک
ئاه ا  عاات درخصای  آماار ل نیاایج عملورد ر اه شاوح        ها  ارا تعصیص آب

ا  عات در خصای  اعطاا     حمای     پشییاانی ل   نمیدار  ل تیصیای( در حی ه
را دلاج، تحصایلی، مساون،    ها  ه دانشفییاب، اسااتید، کارکنااب    ها ل ل لا  کمک

 لدیعه ل...( ل سایرین

  هاا ل   ، تحقیقاات دانشاوده  ها ها، نیآلر  سا   ایده صنع  ل کس  ل کار: تفار
هااا  شاایلی ل کااارآفرینی   ایاای، پیگیاار  ل حمایاا  ا  پیشاارف   مراکاا   اشااییال

 اتیحصی ب ل دانشفییاب  ارائه ا  عات در خصی  آمار ل نیایج عملوارد   فارغ
صانع  ل کسا  لکاار  ارائاه ا  عاات         ر ه شوح نمیدار  ل تیصیای( در حی ه
ها  صنع  ل کس  ل کار ارائه شده  اه   اهیدرخصی  تعداد، نیع مداری ل گی

 دانشفییاب ل سایرین.

  ر ه شاوح نمایدار     ها: ارائه ا  عات درخصی  آمار ل نیایج عملورد  مراسا
هاا  ارائاه شاده در     ها  تعداد، نیع مداری ل گایاهی  مراسا   ل تیصیای( در حی ه

 . ه دانشفییاب ل سایرین  مراسا  حی ه

 اتیحصای ب،   یر(: ارائه جیای  ل تقدیرها ا  دانشفییاب، فارغرجیای  ل تقد افیعارات
هاا  معیلاف    هاا در  میناه   اساتید، کارکناب ل ساایرین  اه منظایر کسا  میفقیا      
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لر شای،  -فرهنگای، هنار   -پتلهشی رمحی   یسا ، سا میی، اجیمااعی   -علمی
  ایمنی ل امنی ، منا ع انسانی ل...(.

 هااا  معیلااف ا    ر یااا ی در  مینااه هااا: ارائااه نظرساانفی  ااه منظاایر ا   نظرساانفی
  اتیحصی ب، اساتید، کارکناب ل سایرین. دانشفییاب، فارغ

  ها  کس  شده ملی ل  ین اتمللای مراکا      رتاه  ند : ارائه ار یا ی عملورد ل رتاه
 ها. ل دانشوده

       ناا  شاده ل    اتمللای رثاا    ا  عات جمعییی: ارائاه تعاداد دانشافییاب ملای ل  این
( در هر مقطع ل تعداد کارکنااب ل اسااتید  ارائاه تعاداد دانشافییاب،      اتیحصیح فارغ
هااا ل  هااا، دلره  نااا  شااده در  رنامااه   اتیحصاای ب، کارکناااب ل سااایرین ثااا   فااارغ
پتلهشی  تعداد دانشفییاب معلیل  ه تاویک نایع معلیتیا  ل   -علمی   ها  کارگاه

 ها  مقطع   تعداد اعضا  هیات علمی دانشوده

 ها ل  ا   یرساخ  ها  سرمایه موانات: ارائه ا  عات تاضیلی پرلژه یرساخ  ل ا
هاا،   ها، کیا عانه ها، آ مایشگاه ها، فضا  ک س نیسا   لارتقاء اموانات ساخیماب

ها رانارژ ، فنای، فناالر  ا  عاات ل ارتاا اات، اتیماساییب ادار ، ارائاه         سیسیا
یدار  ل تیصایای( در  ر ه شاوح نما   ا  عات درخصی  آمار ل نیایج عملورد 

     یرساخ  ل اموانات.  حی ه
           منا ع انساانی: تادلین سااخیار ل لظاایف هیئا  امناا  دانشاگاه  تادلین سااخیار

هاا ل مراکا     سا مانی لاحادها ل مراکا  دانشاگاه  شارح لظاایف کارکنااب لاحاد       
ها،  دانشگاه  ار یا ی عملورد کارکناب  تدلین  رنامه تحصیلی ل عمیمیرسعنرانی

 ناد  اشاییال کارکنااب       هاا ل  مااب   مراک  ل دانشوده   هال...( ها، پتلهو اران،کن
ارائه پاداش ل حقیش ل دسیم د مدیراب، رلسا، اساتید ل کارکناب  ارائاه ا  عاات   

منا ع     ر ه شوح نمیدار  ل تیصیای( در حی ه درخصی  آمار ل نیایج عملورد 
  ا  عاات درخصای  ااادامات    کار یا ی ل نظارت  ار مادیری  ریسا   انسانی  

 هاا   ل شاییه ناماه     هاا  دساییراتعمح    هاا،  نامه انفا  شده جه  تدلین ل  ا نگر  آیین
 معرفی اعضا  هیئ  علمی  رتر.

   هاا ل اهادای اسایراتتیک(   رناماه عملیااتی       مشای  رخا   راهار :  رنامه راهاارد
 .لاحدها ل مراک  دانشگاه، ایفاد ل اجرا  حاکمی  شرکیی خیب
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 شید: ها   یر می ها ل  یرمؤتاه  عو ماتی شامح مؤتاه 
 :ارائه پیا  رئی، ل معالب ماتی دانشگاه. مقدمه  

 :هاا ل مراکا   ااادامات در راسایا       ا  عات  یدجاه  اه تاویاک دانشاوده     بودجه
  یدجه ری    ر مانا  عملورد

 هااا  ساارمایه گااذار  ل ماادیری  ریسااک    ارائااه اساایراتت  هررا: گررراری سرررمایه
  ها  دانشگاه. گذار  سرمایه

 ارائه  یانیه مسئیتی  مدیری    یانیه هیئ  امنا ر یاب ارائه منصااانه لماعی     ها: بیانیه
هاا ل تهیاه    ماتی ل عملوارد مااتی، میا اب تاعیا  دانشاگاه ا  اایانین، دساییراتعمح       

نداردها  حسا دار ، اظهارات اعضاا  هیئا  امناا    ها  ماتی مطا ز  ا اسیا صیرت
 حاکمی  شرکیی. ها  ماتی(   یانیه در میرد خ صه صیرت

 :تارین عناصار    ارائه اخاار خیب ل  د دانشگاه  تحلیح مهاا  گزارش تفسیری مدیریت
ارائاه عیاماح اایصااد  تایثیر گاذار در آیناده  ارائاه           ها  ماتی  هریک ا  صیرت

ا  دانشگاه   ها  سرمایه دانشگاه، ارائه ا  عات کلی پرلژه ماهی  ل کس  ل کار
هااا را  اایااح اساایراتت    ارائااه ا  عااات درخصاای   یاااب اهاادای ل اساایراتت    

 .ها( گذار   لند مدت  را  مقا له  ا ریسک سرمایه

 ها   عو ماتی شامح گ ارش حساا رس مسایقح، ا  عاات درآماد ل      سایر مؤتاه
هاا    ها  تیمیحی، ا  عات تومیلای  ارح   یادداش  ها  ماتی  ا ه ینه، صیرت

 . ا نشسیگی اس 
 

 ها های ساالنه دانشگاه های گزارش مولفهشناسایی 

هاا    هاا  گا ارش سااالنه، تی یاع داده      جه  اسیااده ا  آ میب تی  را  شناساایی میتااه  
تحلیاح  (. جها  آ مایب نرماال  ایدب ا      2013 ایسیی نرمال یا تقریا  نرماال  اشادرمایر ،    

هاا  این     کشیدگی ل چیتگی اسیااده شده اس .  ا عنایا   اه اینواه نیاایج در تماامی میتااه      
تیاب ادعا نمید که شیاهد کافی  را  تی یع نرمال اا اح ااایل لجاید      ارار دارد، می -+1.96
دهاد.    ها  گ ارش ساالنه نشاب مای   ، نیایج حاصح ا  آ میب تی را  را  میتاه6جدلل    دارد.
شاید کاه میاانگین ایان       ها چنین اسینااط مای  دار   را  شاخص تیجه  ه مقدار سطح معنی ا 

دارد. ع له  ر این،  ا عنایا   اه اینواه حاد پاایین ل       3دار   ا عدد  ها، تاالت معنی شاخص
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هاا م اا  اسا ، میاانگین      درصاد ،  ارا  میاانگین تماا  شااخص      95 اال  فاصله ا میناب 
هاا     تیاب نییفه گرف  که ارائه ا  عات در حای ه   . در نییفه می یشیر اس 3ها ا    شاخص

غیرماتی آمی ش، پتلهو، نیآلر ، س م ، هنر، لر ش ل تاریح، اجیمااعی ل فرهنگای،   
محی   یس ، ایمنی ل امنی ، ارتاا ات ل فنالر  ا  عات، پشاییاانی ل حمایا ، صانع ،    

هاا ل امواناات،     عاات جمعییای،  یرسااخ    ها، رتاه  ند ، ا    مراسا، افیعارات، نظرسنفی
هاا، گا ارش     ها  ماتی ا  اایح  یدجه، سارمایه گاذار ،  یانیاه     منا ع انسانی، راهار  ل حی ه

هاا     هاا  مااتی ل  ارح     تاسیر  مادیری ، گا ارش حساا رس، درآماد ل ه یناه، صایرت      
یا   اا اهمیا     ا  دیادگاه میعصصاین ن     ا نشسیگی که در تحلیح محییا اسیعراج شاده  اید،  

 تلقی شده ل  اید در گ ارش ساالنه دانشگاه گ ارش شیند. 

 (3ا  رمقدار آ میب =  تک نمینه tآ میب : 6جدلل 

 متغیر
آماره 
 tآزمون 

سطح 
 معناداری

% 95فاصله اطمینان 
 متغیر تفاضل میانگین

آماره 
 tآزمون 

سطح 
 معناداری

% 95فاصله اطمینان 
 تفاضل میانگین

 حد باال حد پایین باال حد حد پایین

 46/1 97/0 000/0 200/10  ند  رتاه 42/1 72/0 000/0 301/6 آمی ش

 20/1 59/0 000/0 011/6 ا  عات جمعییی 66/1 13/1 000/0 756/10 پتلهو

 52/1 05/1 000/0 342/11 ها ل اموانات یرساخ  42/1 87/0 000/0 575/8 نیآلر  ل اخیراعات

 50/1 93/0 000/0 704/8 منا ع انسانی 33/1 67/0 000/0 148/6 س م 

 44/1 85/0 000/0 000/8 راهار  37/1 77/0 000/0 398/7 هنر، لر ش، تاریح

 39/1 82/0 000/0 946/7  یدجه 46/1 97/0 000/0 200/10 اجیماعی ل فرهنگی

 33/1 89/0 000/0 333/10 سرمایه گذار  47/1 81/0 000/0 129/7 محی   یس 

 05/1 38/0 000/0 423/4 ها   یانیه 24/1 61/0 000/0 042/6 ایمنی ل امنی 

 25/1 68/0 000/0 854/6 گ ارش تاسیر  مدیری  44/1 85/0 000/0 000/8 ارتاا ات ل فنالر  ا  عات

 51/1 84/0 000/0 227/7 گ ارش حسا رس  29/1 64/0 000/0 088/6 پشییاانی ل حمای 

 54/1 89/0 000/0 718/7 درآمد ل ه ینه 46/1 97/0 000/0 200/10 صنع 

 48/1 66/0 000/0 391/5 ها  ماتی  صیرت 09/1 41/0 000/0 473/4 مراسا

 34/1 44/0 000/0 054/4 ها   ا نشسیگی   رح 50/1 93/0 000/0 704/8 افیعارات

      14/1 43/0 000/0 533/4 ها نظرسنفی

 

 ها  بندی مولفه  اولویت

هاا   دهد کاه میاانگین حاصاله  ارا  تماامی مؤتااه        نی  نشاب می   7نیایج میجید در جدلل 
دهاد کاه ا  عاات مارتا   اا پاتلهو،         . نیاایج آ مایب فریادمن نشااب مای     اس  3 یشیر ا  
ها ل اموانات، ا  عات مرتا   ا درآماد ل ه یناه، گا ارش حساا رس مسایقح ل         یرساخ 
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نظر میعصصاین،  ارا  ارائاه ل افشاا در گا ارش سااالنه        میمیعات اجیماعی ل فرهنگی ا 
هااا، مراسااا ل   التییاا   اااالتر  دارد. ا  ساای  دیگاار، ارائااه ا  عااات در خصاای   یانیااه 

 گیرند.  ها در التیی  آخر ارار می  نظرسنفی

 ها ها  ساالنه دانشگاه ها  گ ارشآ میب فریدمن  را  میتاه: 7جدلل 

 میانگین مولفه
انحراف 

 معیار

 آزمون فریدمن

 میانگین مولفه
انحراف 

 معیار

 آزمون فریدمن

میانگین 
 رتبه

 رتبه
میانگین 

 رتبه
 رتبه

 9 91/14 630/0 21/4 رتاه  ند  17 98/13 900/0 07/4 آمی ش

 24 00/12 786/0 89/3 ا  عات جمعییی 1 77/16 685/0 39/4 پتلهو

 2 05/16 600/0 29/4  یرساخیها ل اموانات 16 18/14 705/0 14/4 نیآلر  ل اخیراعات

 7 07/15 738/0 21/4 منا ع انسانی 20 20/13 861/0 00/4 س م ،  هداش  ل درماب

 11 79/14 756/0 14/4 راهار  18 70/13 766/0 07/4 هنر، لر ش، تاریح

 14 29/14 737/0 11/4  یدجه 5 13/15 630/0 21/4 اجیماعی ل فرهنگی

 15 21/14 567/0 11/4 ها  گذار   سرمایه 10 80/14 848/0 14/4 محی   یس 

 27 38/10 854/0 71/3 ها   یانیه 23 30/12 813/0 93/3 ایمنی ل امنی 

 22 64/12 744/0 96/3 گ ارش تاسیر  مدیری  12 75/14 756/0 14/4 ارتاا ات ل فنالر  ا  عات

 4 52/15 863/0 18/4 حسا رس مسیقحگ ارش  21 91/12 838/0 96/3 پشییاانی ل حمای 

 3 80/15 833/0 21/4 ا  عات درآمد ل ه ینه 6 13/15 630/0 21/4 صنع  ل کس  ل کار

 8 04/15 052/1 07/4 صیرتها  ماتی 26 13/11 887/0 75/3 ها  مراسا

 19 39/13 166/1 89/3 ها   ا نشسیگی   رح 13 75/14 738/0 21/4 افیعاراترجیای  ل تقدیر(

      25 20/11 917/0 79/3 ها نظرسنفی

 

 ها  بندی زیرمولفه  شناسایی و اولویت

ا  فریدمن معناادار  هار یاک ا      ل آ میب رتاه    ا اسیااده ا  آ میب میانگین یک جامعه
خ صاه   8ها در هر میتاه، شناسایی شاد کاه نیاایج آب در جادلل       ها ل التیی  آب   یرمیتاه

هاا     معنادار  هر  یرمیتاه در داخح پرانی  ارائه شده اس .  یرمیتاهارائه شده اس . سطح 
هاایی    ارائه شده  ه ترتی  التیی  مطا ز  ا نیایج آ میب فریدمن اس . نیایج تنها  را  میتااه 

شاید کاه دارا  چناد یر میتااه هسایند.  اا عنایا   اه اینواه در  عاو غیار مااتی،               ارائه می
هاااا، رتااااه  ناااد ،  یرسااااخیها ل در  عاااو مااااتی،   فیهاااا  افیعاااارات، نظرسااان  میتااااه
  هاا  ها، گ ارش حسا رس، ا  عات درآمد ل ه ینه، صیرتها  ماتی ل  رح  گذار  سرمایه

ارائاه   ها اند، نیایج  را  سایر میتاه   ا نشسیگی تنها دارا  یک میتاه  یده ل  یرمیتاه نداشیه
   شده اس .
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  ند  آنها  یی   معنادار ل التها  یرمیتاه: 8جدلل 

 زیرمولفه مولفه
بندی  اولویت

 ها زیرمؤلفه

 معنادار  (0.001پیا  رئی، مرک /دانشودهر  (،000/0هار  (، خ صه فعاتی 000/0چشا اندا  ل مامیری  ر مقدمه

 آمی ش

ا  عاات تعاداد    (،0.000آمای شر    آماار ل نیاایج عملوارد   اه شاوح نمایدار  ل تیصایای در حای ه        
(، تشااریح نحاایه ار یااا ی ل نظااارت  اار کیایاا     0.000هااا ل مقااا ع تحصاایلی ر  در رشاایهدانشاافییاب 
(، ا  عاات درخصای    0.000هاار  هاا  نیظهایر ل جدیاد در دانشاوده     (، معرفای رشایه  000/0آمی شر
(، ااادامات در خصای  تیساعه آمای ش     0.000ا   ه دانشافییاب ل ساایرین ر   ها  آ اد ل حرفه آمی ش

(، اادامات در 0.000(، اادامات در خصی  ارتقا  کیای  آمی شر0.000 ترکیای حضیر  ل مفا  ر
هاا  مادیرییی  اه دانشافییاب ل      مهاارت   (، آمای ش 0.000راسایا  تقییا    ااب انگلیسای دانشافییاب ر     

هاا ل   هاا، سامینارها، کارگااه    (، کنااران، 0.000(، تیییرات در منشیر آمای ش یاادگیر ر  0.000سایرینر
(، امواناات آمی شای لیاته  ارا  دانشافییاب      0.000هاا   رگا ار شادهر    ایشاگاه ها  آمی شی ل نم دلره

هااا ا   ریااز آماای ش مایناای  اار یااادگیر       (، اااادامات در خصاای  ارتقااا  کاا س  0.000معلاایلر
(، تعاداد، نایع ماداری ل    0.000دانشافییاب ل ساایرینر   (، گ ارش  رنامه آمی شی تا سیانه0.000عملیر
هاا  کاارآمی   دانشافییاب     (، فرصا  0.000 ه دانشافییاب ل ساایرینر  ها  آمی شی ارائه شده  گیاهی

(، آمای ش  0.000ها  آمی شی فعلی ل آتی در مراک  رشد دانشگاهر  (، شرح  رنامه0.000تیس  دانشگاهر
 (.0.000ل حمای  ا  عدات  اجیماعی ل حقیش  شر  ه دانشفییاب ل سایرین ر

 معنادار 

 پتلهو

(، آمار ل نیایج عملورد   ه شوح نمیدار  ل تیصایای  0.000کیای  پتلهوراادامات مر یط  ه ارتقا  
هاا    (، پارلژه 0.000هاار  (، تشریح نحیه ار یا ی ل نظارت  ار کیایا  پاتلهو   0.000پتلهو ر   در حی ه

(،اااادامات مر اایط  ااه تیسااعه   0.000هااار تحقیقاااتی تیماای درحااال انفااا  ل آتاای مراکاا  ل دانشااوده    
(، معرفی انیشارات مراکا  ل  0.000   پتلهانه، ل...(رها ارتااط  ا صنع ،  رح  ها رتیسعه  رحها پتلهو
ها  پتلهشای هار    (، تیانمند 0.000ا ر رشیه ها   ین (، ا  عات درخصی  پتلهو0.000هار دانشوده

(، تعااداد ل ناایع مااداری ل  0.000هااا  پتلهشاای اساااتید ل دانشاافییابر  (، میمیریاا 0.000دانشااودهر
هااا   (، مطاتعاات ل پاارلژه 0.000پااتلهو  ااه دانشافییاب ل سااایرینر   شااده در حای ه  هااا  ارائاه  گایاهی 

تارین رلیادادها ل دسایالردها  علمای ل      (، ارائه اخاار مهاا 0.000تحقیقاتی فرد  در حال انفا  ل آتی ر
 (، اادامات در راسایا  تعهاد  0.000(، ارائه  رنامه تا سیانی پتلهشی ر0.000هار پتلهشی مراک  ل دانشوده

 .(0.000 ه اصیل اخ ای در پتلهو همانند کمییه اخ ش در پتلهو ر

 معنادار 

نیآلر  ل 
 اخیراعات

(، آماار ل نیاایج عملوارد   اه شاوح      0.000هاار  ها ل اکیشافات در مراکا  ل دانشاوده   ها، اخیراع نیآلر 
 رگا ار  مساا قات   (، 0.000پاردا  ر  هاا  نظریاه   (، ا  عات در اره کرسی0.000نمیدار  ل تیصیای ر

نایآلر   اه دانشافییاب ل      هاا  ارائاه شاده در حای ه     (، تعداد ل نیع ماداری ل گایاهی  0.000نیآلر ر
 (.0.000سایرینر

 معنادار 

 س م ،
 هداش  ل 
 درماب

(، آماار ل نیاایج عملوارد   اه     0.000ها  دانشگاه  را   هاید حای ه سا م ،  هداشا  ل درماابر         رنامه
(، ااااادامات جهااا  فاااراها نمااایدب غاااذا  سااااتا ل امنیااا     0.000یصااایای رشاااوح نمااایدار  ل ت

ا   اااتینی، مااددکار  اجیماااعی، درمااانی  ااه   (،ا  عااات درخصاای  خاادمات مشااالره 0.000غااذاییر

 معنادار 
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(،ا  عات درخصی   ا رسی ل کنیارل کیایا  مایاد غاذایی  اه      0.000کارکناب، دانشفییاب ل اساتیدر
(، تعاداد ل نایع   0.000 رمعصای  دانشاوده کشاالر  (ر    هاا  ارا  لرلد  اه صانع      منظیر س م  آب
 (.0.000  س م ،  هداش  ل درماب  ه دانشفییاب ل سایرینر ها  ارائه شده در حی ه مداری ل گیاهی

هنر، لر ش ل 
 تاریح

(، آماار ل نیاایج   0.000ها  لر شی دانشفییاب، اساتید ل کارکناابر  ا  عات درخصی  کس  میفقی 
(، ا  عااات درخصاای  نمااایو آثااار هناار  در   0.000 ااه شااوح نماایدار  ل تیصاایایر   عملواارد 
(، 0.000هاا رمیسایقی، فایلا( ل مساا قات هنار ر      ها ل  رگا ار  جشانیاره   ، ساتنها ها، ساخیماب نمایشگاه

(، تعاداد ل  0.000(، اردلهاا  تاریحایر  0.000ها  لر شی دانشفییاب، اساتید ل کارکناابر      تدلین  رنامه
 (.0.000  هنر، لر ش ل تاریح  ه دانشفییاب ل سایرینر ها  ارائه شده در حی ه مداری ل گیاهی نیع

 معنادار 

اجیماعی ل 
 فرهنگی

(، نظاارت دانشاگاه  ار عاد  سایء اسایااده ا  امایال        0.000آمار ل نیایج عملورد   ه شوح نمیدار  ل تیصیایر
  اجیمااعی   ها  ارائه شده در حای ه  نیع مداری ل گیاهی(، تعداد ل 0.000 ها  دلتیی(ر دلت رخا  دانشگاه

(، خدمات اجیماعی ل فرهنگی انفا  شده ل  رنامه ری   شاده رتشاییز   0.000ل فرهنگی  ه دانشفییاب ل سایرینر
 (0.000ها،  رگ ار   رنامه اهدا  خیب در دانشگاه ل...( ر  نشین خیانی، کمک  ه حاشیه عمی   ه کیاب

 التیی  یوساب

 ی   یس مح

(، آمار ل نیاایج  0.000ل کاهو کر نر    یس  ها  مرتا   ا مدیری  سا ، پایدار  محی   ل  رنامه   اادامات
هاا  ارائاه شاده در     (، تعاداد ل نایع ماداری ل گایاهی    0.000عملورد   ه شوح نمایدار  ل تیصایایر  

 (.0.000  محی   یس   ه دانشفییاب ل سایرینر حی ه

 معنادار 

 امنی ایمنی ل 

(، اااادامات مر اایط  ااه ماادیری ، رهنمیدهااا ل 0.000آماار ل نیااایج عملواارد   ااه شااوح نماایدار  ل تیصایایر  
(، 0.000رسااانی  ااه دانشاافییاب، کارکناااب ل اساااتید در هنگااا  میاجااه  ااا شاارای   حراناای ل امااطرار ر   ا اا ع
(، ااادامات  0.000جارایار  عشی ل پیشگیر  ا  جرایا ل همننین ارائاه ااادامات انضااا ی در خصای       آگاهی

 (.0.000 ها، محی ه ردلر ین مدار سیه ل...(ر ها، سیسیا اسیقرار ل  هاید سیسیا کنیرل داخلی در ساخیماب

 التیی  یوساب

ارتاا ات ل 
 فنالر  ا  عات

اادامات جه   هاید در  عو فنالر  ا  عات را  جمله خیدکار سا   فرایندها، مدیری  یوپارچاه ا  عاات   
هااا  میجااید آمی شاای ل تحقیقاااتی  ااین دانشاافییاب،    (، هموااار  ل مشااارک 0.000شااگاه( ل ارتاا اااتردان

(، تیسااعه ارتاا ااات آن یاان دانشاافییاب معلاایل  اارا  دسیرساای راحاا   ااه   0.000اتیحصاای ب ل اساااتیدر فااارغ
نااالر    ارتاا ااات ل ف  (، آمااار ل نیااایج عملواارد   ااه شااوح نماایدار  ل تیصاایای در حاای ه 0.000خاادماتر
(، 000/0هاار  هاا ل ساا ماب    اا ساایر دانشاگاه     هاا  دانشاگاه   ناماه   ها ل تااها  (، ارتاا ات، مشارک 0.000ا  عاتر

(،ا  عاات  0.000هاار  اادامات در خصی  تیسعه تیرها  علمی جه  ترلیج فرهناگ ارتاا اات ل مشاارک    
(، تعاداد ل نایع ماداری ل    0.000قاترا   ه منظیر عملورد  هیر تحقی رشیه ها   ین درخصی  ترلیج مشارک 

(، ااادامات در  0.000  ارتاا ات ل فنالر  ا  عاات  اه دانشافییاب ل ساایرینر     ها  ارائه شده در حی ه گیاهی
هاا جها     هاا، پادکسا    ساای   هاا، صااحات مفاا  ، لب    ها، رسانه خصی  تیسعه ارتاا ات ا   ریز خارنامه

ها  آمی شی ل تحقیقاتی، تسهیح دسییا ی  ه کارکنااب ل اسااتید ل    ا  ع رسانی آخرین تحیالت کار  در  مینه
 (.0.000آمیخیگابر  تیسعه ارتاا ات  ین کارآفریناب، دانشفییاب ل دانو

 التیی  یوساب

پشییاانی ل 
 حمای 

هاا  اه دانشافییاب، اسااتید ل کارکناابرا دلاج، تحصایلی،         هاا ل لا     ا  عات در خصی  اعطا  کمک
(، آماار ل نیاایج عملوارد     0.000ها  دریافیی دانشگاهر (، میایفات، هدایا ل کمک0.000رمسون ل...( 

 (.0.000 ه شوح نمیدار  ل تیصیای ر

 التیی  یوساب
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صنع  ل کس  
 ل کار

(، ااادامات در  0.000هاا ل تحقیقااتر   هاا، نایآلر    ها درخصای  تفاار  ساا   ایاده      اادامات ل  رنامه
(، آمار ل نیایج 0.000اتیحصی بر ها  شیلی ل کارآفرینی فارغ پیشرف  خصی  اشییال  ایی، حمای  ا 

  ها  ارائه شده در حای ه  (، تعداد ل نیع مداری ل گیاهی0.000عملورد   ه شوح نمیدار  ل تیصیایر
 (.0.000صنع   ه دانشفییاب ل سایرینر

 معنادار

 ها مراسا
هاا  ارائاه شاده  اه      (، ماداری ل گایاهی  0.000رآمار ل نیایج عملورد   ه شاوح نمایدار  ل تیصایای    

 (.0.000دانشفییاب ل سایرین ر

 معنادار

 افیعارات
هاا  معیلافرعلمی،    هاا در  میناه   جیای  ل تقدیر ا  دانشفییاب،اساتید ل سایرین  ه دتیح کسا  میفقیا   

 (.0.000 پتلهشی ل...(ر

 میرد ندارد

 ها نظرسنفی
  اتیحصای ب، اسااتید،   ها  معیلاف را  اایاح کیایا  فاارغ     در  مینهها  انفا  شده  افشا  نیایج نظرسنفی

 (0.000 کارکناب ل ...(ر

 میرد ندارد

 رتاه  ند 
هااا   هااا ل همننااین کساا  رتاااه    هااا  کساا  شااده مراکاا  ل دانشااوده      ار یااا ی عملواارد ل رتاااه  

 (.0.000اتمللیر  ین

 میرد ندارد

ا  عات 
 جمعییی

اتیحصایح( در هار مقطاع ل تعاداد کارکنااب ل       ناا  شاده ل فاارغ    اتمللای رثاا     این تعداد دانشفییاب ملی ل 
(، تعاداد  0.000ر (، تعداد اعضاا  هیاات علمای دانشاوده    0.000هار پیمانواراب ل اساتید مراک  ل دانشوده

، هاا  علمای   ها ل کارگااه  ها، دلره نا  شده در  رنامه اتیحصی ب، کارکناب ل سایرین ثا  دانشفییاب، فارغ
 (.0.000(، دانشفییاب معلیل  ه تاویک نیع معلیتی  ل مقطع ر0.000پتلهشیر

 معنادار

 میرد ندارد (.0.000آمار ل نیایج عملورد   ه شوح نمیدار  ل تیصیای ر ها   یرساخ 

 منا ع انسانی

ا  عاات درخصای  ااادامات انفاا  شاده جها  ار یاا ی ل           (،0.000معرفی اعضا  هیئ  علمی  رترر
(، 0.000(، آماار ل نیاایج عملوارد   اه شاوح نمایدار  ل تیصایای ر       0.000نظارت  ر مدیری  ریسکر

(، جها   0.000(، ارائه پاداش ل حقایش ل دسایم د مادیراب، اسااتید ل کارکناابر     0.000ساخیار سا مانیر
  امناا   (، سااخیار ل لظاایف هیئا   0.000هاار  هاا ل شاییه ناماه    ها، دسییراتعمح نامه تدلین ل  ا نگر  آیین

(،  رنامه آمی شای ل  0.000(، شرح لظایف کارکنابر0.000(، ار یا ی عملورد کارکنابر0.000دانشگاهر
لاا ( در ساال    ها ل...(،  ماناند  اشییال کارکناب رتما  لا ، پاره ها، کناران، ها، دلره عمیمی ر ک س
 (.0.000گ ارشگر ر

 التیی  یوساب

 راهار 
(، اادامات درخصی  ایفاد ل اجرا  حاکمیا  شارکیی   0.000 رنامه راهارد ر(، 0.000 رنامه عملیاتیر

 (.0.000خیبر

 معنادار 

 معنادار  (0.002ارائه پیا  رئی، ل معالب ماتی دانشگاه در ا یدا   عد ماتیر مقدمه

  یدجه
ر ماناا   ریا    ا    (، ا  عات مر یط  ه نظاا   یدجاه  000/0ها/مراک ر  ا  عات  یدجه  ه تاویک دانشگده

 (.0.000عملورد ل پایو عملورد ر

 معنادار 

 ها گذار  سرمایه
هااا   گااذار  هااا  ساارمایه گااذار  ل ماادیری  ریسااک ساارمایه     ا  عااات درخصاای  اساایراتت   

 (0.000دانشگاهر

 میرد ندارد

 ها  یانیه
ارائاه منصااانه   (، ارائاه  یانیاه هیئا  امناا ر یااب      0.000هاا  سااتیانهر   شرح  یانیه مسئیتی  نسا   ه گ ارش

هاا  مااتی    هاا ل تهیاه صایرت    لمعی  ماتی ل عملورد ماتی، می اب تاعی  دانشگاه ا  ایانین، دسییراتعمح
 معنادار
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 هاا  مااتی(ر   مطا ز  ا اسیانداردها  حسا دار ، اظهارات اعضاا  هیئا  امناا در مایرد خ صاه صایرت      
هااا  کلیااد   شاااخصحاکمیاا  شاارکیی رگاا ارش عملیااات ل حاکمیاا  شاارکیی   (، ارائااه  یانیااه0.000

 (.0.000ر عملورد(

گ ارش تاسیر  
 مدیری 

(،ا   عااات درخصاای  عیامااح اایصاااد  تیثیرگااذار در 0.000ا  دانشااگاهر هااا  ساارمایه ارائااه پاارلژه
گاذار   لناد مادت  ارا  مقا لاه  اا        ها را  اایح اسایراتت  سارمایه   (،  یاب اهدای ل اسیراتت 0.000آیندهر
(،ا  عات درخصی  ماهیا   0.000ها  ماتیر ترین عناصر صیرت تحلیلی ا  مها (،0.000 ها(ر ریسک

 (.0.000(، اخاار م ا  ل منای دانشگاهر0.000ل کس  ل کار دانشگاهر

 التیی  یوساب

گ ارش 
 حسا رس

 میرد ندارد (.0.000ها  ساتیانهر گ ارش حسا رس مسیقح در گ ارشارائه 

 میرد ندارد (.0.000ها  ساتیانهر ل ه ینه در گ ارش ا  عات درآمدارائه  درآمد ل ه ینه

 میرد ندارد (.0.000ها  ساتیانهر ها  تیمیحی( در گ ارش ها  ماتی ر ا یادداش  ارائه صیرت ماتی  ها   صیرت

ها    رح
  ا نشسیگی

 اردمیرد ند (0.000ها  ساتیانهر ها   ا نشسیگی ل سایر م ایا در گ ارش ارائه ا  عات تومیلی  رح

 
شاید کاه در     ا  شارلع مای    گ ارش ساالنه  ا مقدمه 8ها  پتلهو در جدلل    ر اساس یافیه
ا  عاات درخصای  آماار ل نیاایج     "اندا  ل مامیریا ، در  عاو آمای ش      آب ارائه چشا

هاا ل مقاا ع     تعداد دانشفییاب  ه تاویاک رشایه  "، "عملورد   ه شوح نمیدار  ل تیصیای
ا  اهمیاا   یشاایر   "نحاایه ار یااا ی ل نظااارت  اار کیایاا  آماای شتشااریح "ل  "تحصاایلی

هاا  سااالنه      رخیردار اس . در را طه  اا حای ه پاتلهو کاه مهمیارین مؤتااه در گا ارش       
ااادامات انفاا  شاده ل  رناماه ریا   شاده در خصای  ارتقاا  کیایا           " اشاد، ارائاه     می

 ،"پاتلهو    در حای ه  آمار ل نیایج عملوارد   اه شاوح نمایدار  ل تیصایای      "، "پتلهو
ل در حای ه نایآلر  ل اخیراعاات     "هاا تشریح نحیه ار یا ی ل نظارت  ر کیای  پاتلهو "  

آمااار ل نیااایج "ل  "هااا هااا ل اکیشااافات در مراکاا  ل دانشااوده هااا، اخیااراع ارائااه ناایآلر "
هاا  دانشاگاه    اعا    رناماه   "  در  عاو سا م    "عملورد   ه شوح نمیدار  ل تیصیای

آمار ل نیایج عملورد   ه شاوح نمایدار    "، "ید حی ه س م ،  هداش  ل درماب را   ها
، التییا   "اادامات انفا  شده  ه منظیر تامین غذا  سااتا ل امنیا  غاذایی    "، "ل تیصیای

 اند.   االتر  داشیه

آماار ل  "، "ها  لر شی کس  میفقی "ا  نظر میعصصین، ارائه ا  عات در خصی  
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هاا رمیسایقی، فایلا( ل     ها ل  رگا ار  جشانیاره   ثار هنر  در نمایشگاهآ"، "نیایج عملورد 
در حی ه هنر، لر ش ل تاریح   را  نیناعاب دانشاگاه سایدمند   یشایر      "مسا قات هنر 

ااادامات   "دارد. در را طه  ا افشا  ا  عات در  میناه محای   یسا  در گا ارش سااالنه،      
 یسا  ل   صی  مدیری  سا ، پایادار  محای   انفا  شده ل  رنامه ری   شده دانشگاه درخ

 ، مرلرت  یشیر  دارد. "محی   یس    آمار ل نیایج عملورد  در حی ه"ل  "کاهو کر ن
هاا ل   هاا، نایآلر    سا   ایده  تفار "اادامات انفا  شده ل  رنامه ری   شده در خصی  

یلی ل کاارآفرینی  هاا  شا   اشییال  ایی ل حمای  ا  پیشرف  "،"ها تحقیقات مراک  ل دانشوده
 ل  در  عاو مراساا   "ارائه آمار ل نیاایج عملوارد   "   لکار ل  در  عو کس  "اتیحصی ب فارغ

اتمللای در   تعداد دانشفییاب ملی ل  این "در  عو جمعی  شناخیی ارائه ا  عات درخصی    
تعاداد  "ل، "هاا  هر مقطع ل تعداد کارکناب ل کارمنداب ل پیمانواراب ل اساتید مراک  ل دانشاوده 

، مرلرت  یشایر  دارد. نهاییاا میتااه غیرمااتی دیگار  کاه       "ها اعضا  هیات علمی دانشوده
کنند، راهار  اس  کاه ارائاه  رناماه عملیااتی،       ها  ساالنه خید ارائه می  ها در گ ارش  دانشگاه

 کنندگاب ارار خیاهد داد.  ا  عات سیدمندتر  در اخییار اسیااده
ارائاه   "پیا  رئی، ل معالب ماتی دانشاگاه "ها ا یدا   النه دانشگاهدر  عو ماتی گ ارش سا

ها ل مراک ، التیی    شید. در خصی   یدجه، ارائه ا  عات  یدجه  ه تاویک دانشوده  می
هاا      یانیاه  "، "هاا  سااتیانه     یانیه مسئیتی  نسا   ه گا ارش " یشیر  دارد. همننین شرح 

ها  غیرماتی کاه    اهمی   یشیر  داشیه اس .  را  سایر  عوها،   در  عو  یانیه "هیئ  امنا
هااا  ساااالنه لجااید دارد شااامح حاای ه اجیماااعی ل فرهنگاای، ایمناای ل امنیاا ،  در گاا ارش

ارتاا ات ل فنالر ، پشییاانی ل حمای  ل منا ع انسانی ل همننین گ ارش تاسیر  مادیری   
 .اند  ر  یده ها ا  اهمی  یوسانی  رخیردا  در  عو ماتی،  یرمیتاه

 

 گیری نتیجهبحث و 
ها ا  ار مناساای  ارا   راارار  ارتاااط  اا نیناعااب معیلاف         گ ارشگر  ساالنه دانشگاه

انادا  آتای    هاا ل چشاا   اس  ل نیناعاب در راسیا  این ارتااط ل آگاهی ا  عملوارد دانشاگاه  
همنناین در  تیانند در پیشرف  آمی ش ل پتلهو کشیر نقو  سا ایی را داشایه  اشاند.     می

ها میج  شاافی  عملوارد    راسیا  اف ایو پاسعگییی در مقا ح نیناعاب، تهیه این گ ارش
ها   ا ر  در  سایار  کشایرها میادالل      شید. تهیه گ ارش ساالنه در دانشگاه  دانشگاه می
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هاا  دلتیای ایان اتا ا       اس . در ایراب نی   ا لجید این که در اساسانامه  سایار  ا  دانشاگاه   
دارد لتی معمیال گ ارش منسفا ل یوپارچه ا  که ع له  ر  عد ماتی، در  رگیرناده  لجید 

ا عاااد غیرماااتی هماننااد آماای ش، پااتلهو، میماایعات فرهنگاای، اجیماااعی، ساا م ،      
شید. هدی این پتلهو رسایدب  اه چاارچی ی  ارا        ها  دانشگاه  اشد تهیه نمی   یرساخ 

د تاا نیناعااب دانشاگاه  اا لجاید ایان گا ارش  ییانناد          اش   ها می   گ ارشگر  ساالنه دانشگاه
هاا ل دیگار مراکا  معیلاف       ماتی ل ماتی ا  دانشگاه، دانشوده ا  عات منسفا ل شاای غیر

 دانشگاه داشیه  اشند.  
شاید. نیاایج حاصاح ا  تحلیاح       ها عمیما در دل  عد ماتی ل غیرماتی تهیه مای   این گ ارش

دهد کاه   ه ل اعیاارسنفی چارچیب اسیعراج شده، نشاب میها  ساالن  محییا  مییب گ ارش
ارائه ا  عات در حای ه آمای ش، پاتلهو، نایآلر  ل اخیراعاات، سا م ،  هداشا  ل        
درماب، هنر، لر ش ل تاریح، اجیماعی ل فرهنگی، محی   یس ، ایمنی ل امنی ، ارتاا اات  

ها، افیعااراترجیای    اسال فنالر  ا  عات، پشییاانی ل حمای ، صنع  ل کس  ل کار، مر
هاا ل امواناات، مناا ع      ناد ، ا  عاات جمعییای،  یرسااخ       هاا، رتااه   ل تقدیر(، نظرسانفی 

انسانی، راهار  مرلر  اس . ع له  ر این در  عاو مااتی، ارائاه ا  عاات در خصای       
ها، گ ارش تاسایر  مادیری ، گا ارش حساا رس مسایقح،       ها،  یانیه گذار   ، سرمایه  یدجه
هااا   هااا  ماااتی ل افشااا  ا  عااات در  مینااه  اارح  عااات درآمااد ل ه ینااه، صاایرت ا  

ها ل   ها، ارائه ا  عات در حی ه پتلهو،  یرساخ    ا نشسیگی اهمی  دارد. در میاب مؤتاه
اموانااات ل ا  عااات درآمااد ل ه ینااه  یشاایرین التییاا  را دارنااد. ا  ساای  دیگاار، ارائااه   

 ها کمیارین التییا  را دارد.   ار شده ل نهاییا گ ارش  یانیهها، گ ارش مراسا  رگ   نظرسنفی
( در خصای  تیجاه   2021ها  تریرکساانی ل همواارابر    نیایج این پتلهو در راسیا  یافیه  

  اشد.  ها  ساالنه، می  نمیدب  ه ا عاد پایدار  ل افشا  آب در گ ارش
ات ل فناالر  پیشانهاد   ها  حاصح ا  این پتلهو،  ه ل ارت علی ، تحقیقا    راساس یافیه

ا  که ا عااد مااتی ل     شید  ا  هره گیر  ا  نیایج این پتلهو، تهیه چنین گ ارش یوپارچه  می
هاا    غیرماتی را پیشو دهد ل  ییاند نظرات نیناعاب گسیرده را پیشو دهد را  را  دانشاگاه 

سایا   هااید   هاا هار چاه  یشایر در را      ل میسسات آمی شی عاتی ات امی نماید تا این ساا ماب 
پاسعگی  عمیمی ل شااافی  ل  هااید عملوارد خاید گاا   ردارناد. همنناین  اه رلساا           

ری   ال    را  تهیه گ ارش سااالنه ااادا  نمایناد تاا       شید جه   رنامه  ها تیصیه می  دانشگاه
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 اا عنایا     ییانند ا  عات کیای ل کمی سیدمند  را  ه میاع در اخییار نیناعاب ارار دهند. 
ها  دلتیی، ساا ماب حسا رسای ا  نیاایج حاصاله       کار رد نیایج این پتلهو  را  دانشگاه ه 
تیاند در جه  ترلیج گ ارشگر  پایدار  ل نی  یوپارچه در  عاو عمایمی در صانایع      می

 هاا  آتای پیشانهاد     جها  پاتلهو   معیلف ل ا  جمله صنع  آمی ش عاتی اسیااده نمایاد. 
هاا  ار     تاثیر تهیه این گ ارشنه در سایر صنایع ل همننین شید مرلرت تهیه گ ارش ساال می

هاا  ررسای شاید. ال    اه تیمایح اسا  کاه جها  اعیاارسانفی           شهرت ل اعیااار دانشاگاه  
چارچیب  راحی شده گ ارش ساالنه، نظرات میعصصین ا   ریز پرسشانامه جماع آلر    

شانامه تومیاح شاده ا     پرس 28آمار  در دسایرس انفاا  شاد.      شد ل انیعاب نمینه ا  جامعه
هاا      اشاند، تایون دیادگاه     ها  دلتیای مای  اند که معری دانشگاه  ها  معیلف  یده  دانشگاه

تیاناد در  هایدهاا   عاد       نگرفیاه کاه ایان میمایع مای        تمامی نیناعاب میرد  ررسی اارار 
 گ ارش ساالنه میرد تیجه پتلهشگراب ارار گیرد.

 
 ها یادداشت
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