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 ها و مراکز آموزش عالیها، پژوهشگاهعملکرد حوزه ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه  

 

 

     

مقدار/تعداد   عنوان رد 

 ( 1399)سال 

مقدار/تعداد   

 (1400)سال 

مقدار/تعداد   

 (1401)سال 

 139 108 93 تعداد کل قراردادهای در حال اجرا  1

 22/ 97 1/0 05/0 مبلغ کل قراردادهای در حال اجرا)میلیارد تومان(  2

 85 148 30 تعداد کارفرمایان قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا  3

 15/ 08 01/0 01/0 مبلغ جذب شده قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در سال )میلیارد تومان( 4

 1 4 4 تعداد فرصت های مطالعاتی در جامعه و صنعت در سال  5

 516 191 191 سالتعداد دوره های مهارت افزایی در  6

 6 7 0 تعداد پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت  7

 70 392 292 گذرانده اند دوره های کارآموزی و کارورزی را در خارج دانشگاه  دانشجویانی که  8

 

گتبت/درصه   عنوان 

 ( 1400)س   

  گتبت/درصه

 ( 1401س   )

متوسط کاوری  

 ( 1401)س   

حهاکثر کاوری        

 ( 1401)س   

نسبت تعداد قراردادهای در حال اجرا ارتباط با جامعه و صنعت ساالنه به  1

 تعداد اعضای هیات علمی 

2/0 25 /0 5/0 05/2 

نسبت مبلغ قراردادهای در حال اجرا با جامعه و صنعت ساالنه به تعداد  2

 اعضایء هیات علمی )میلیون تومان به نفر(

2/0 92 /41 219 1804 

نسبت مبلغ جذب شده ارتباط با جامعه و صنعت ساالنه به تعداد اعضاء هیات  3

 علمی )میلیون تومان به نفر(

03/0 52 /27 51 934 

نسبت مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا به بودجه   4

 دانشگاه 

0 09 /0 18/0 11/1 

ت در حال اجرا به تعداد  قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعنسبت مبلغ  5

 )میلیون تومان به نفر( دانشجویان

01/0 56 /1 24 707 

 38/14 5/0 0/ 035 01/0 ی مهارت افزایی به تعداد دانشجویان هاتعداد دوره  6

 100% 50% 48% 7% درصد اشتغال فارغ التحصیالن کارشناسی 7

 100% 61% 0% 24% التحصیالن کارشناسی ارشددرصد اشتغال فارغ  8

 100% 47% 93% 42% درصد اشتغال فارغ التحصیالن دکتری 9

 

 

 وضعیت عنوان طرح          
  غیر فع     ◼فع   ماموریت ملی و استانی  1
 غیر فع     ◼فع   مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی 2
 غیر فع     ◼فع   پایش اشتغال دانش آموختگان  3
 غیر فع     ◼فع   عت نمشارکت در اجرا و پایش طرح تحول در همکاری با جامعه و ص 4

 

 تعداد اعضاء هیئت علمی  تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی تعداد دانشجویان 

14723 6669 548 

 عالمه طباطباییدانشگاه 
 اطالعات پایه ا لف(  1401پایش سال 

 عملکرد ب( 

 شاخص های نسبی ج(

 برنامه های ارتباط با جامعه و صنعت  د(


