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 مقدمه

 ارزیابی را مورد ها دانشگاه اجتماعی اثرات ،9۱۰۲در سال معتبر بین المللی  بندی رتبه نظام بار اولین

 . دنمو گیری اندازه(  SDGs) پایدار توسعه هدف ۰1 اساس بر را جامعه، بر ها دانشگاه اثراتو  داد قرار

بر اساس ابلاغ وزارت علوم، طی جلسات متعدد برگزار شده توسط مدیر محترم طرح ارتقا  ۰9۲۲در سال 

شاخص های مسئولیت  ،باحضور معاونت های محترم دانشگاه  (9۱۱-5 طرح) تراز بین المللی دانشگاه

 در را دانشگاه فعالیتهای،  9۱۱-5در طرح  ۰9۲۲از سال  علوم وزارت مورد بررسی قرار گرفت.اجتماعی 

   .می نماید رصد اجتماعی، مسئولیتهای

 یاجتماع مسئولیت یشاخص ها یدانشکده ها بر مبنا یابیاهداف ارز 

 ازهایبه ن ییجامعه و پاسخگو لیفعال در حل مسا ینقش یفایا یحرکت به سو  

 یقعوا یازهایبه سمت رفع ن یبرنامه پژوهش تیو هدا یجامعه در برنامه درس یازهایبه ن شتریتوجه ب 

 جامعه 

 را انجام دهد. لذا  یاجتماع تیتواند مسئول یخود نم یعلم اتیبدون مشارکت موثر اعضا ه دانشگاه

 یتهایدانشکده ها به سمت مسئول یعلم اتیاعضا ه یتهایفعال تیو هدا یجهت ده یهدف اصل

 است. جامعه محوربه دانشگاه  لین یدر راستا یاجتماع

 رفع  ،زدایی مادی و فرهنگیفقر شامل) داریدانشگاه به اهداف توسعه پا یعلم اتیاعضا ه شتریتوجه ب

جاد ای ،امین اجتماعیو ت یسلامتارتقا  ،)امنیت غذایی ، بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی( یگرسنگ

صفیه و تزیآب تم ،توانمندسازی و مشارکت بیشتر زنان و دختران، عموم مردمبرای فرصتهای یادگیری 

 کاهش نابرابری،و امنیت شغلی، شغل پاکانرژی های  و استفاده از یانرژ استفاده صحیح از ،فاضلاب

 تتغییراتوجه به ،  انهمسئول و مصرف دیتول دار،یپا ی، جوامع و شهرهاصنعتترویج نوآوری ها در ها، 

 ، وصلح ،ینیزم یها ستمیاکوسحفاظت از  ،یآب یها ستمیاکوسحفاظت از  ،(یمیاقلآب و هوایی )

 (مشارکت در تحقق اهداف توسعه پایدار

 مسئولیت اجتماعی دانشگاه  ها و ابعاد عمومی درحوزه

 های توسعه پایدار و آموزش ترکیبیآموزش مسئولانه، همگرایی آموزش با شاخص :آموزش 

 توسعه پایدار وهای های دانشگاهی با شاخصپژوهش مسئولانه، همگرایی پژوهش :پژوهش 

 های مشارکتیپژوهش

University
Highlight
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 افزایش همکاری با بخش خصوصی، توجه به اقشارآسیب پذیر، توسعه  :های اجتماعیاجرای پروژه

 و...های توسعه پایدار روابط با بازیگران بیرون دانشگاه در راستای شاخص

 مبارزه با فساد، احترام به حقوق شهروندی، محیط زیست،  گری )کنترل( اجتماعی:واپایش

 و... پذیربه مشکلات کارگران و نیروی کار و اقشار آسیب رسیدگی

 های اجتماعی نظارت و ارزیابی مداوم برای نوآوری در اثربخشی فعالیت  :های راهبردیبرنامه

 دانشگاه

 

  مسئولیت اجتماعی دانشکده ها بر اساس اهداف توسعه پایدارفعالیتهای مرتبط با 

  Sustainable Development Goals(SDGs) پایدار ۀتوسع اهداف براساس هادانشکدهۀ بالقو هایفعالیت 

راج استخبه شرح زیر  شده از وزارت علومهای اجتماعی ابلاغو مسئولیت بندی بین المللیرتبه در نظام

  :شده است

 
 (SDG1)در دانشگاه و جامعه  «زدایی مادی و فرهنگیفقر»های دانشکده با هدف فعالیت -0

ملح اسکان، ،ییغذا ،یو کمک )مال تیحماهای دانشکده/ اعضای هیئت علمی دانشکده در زمینۀ ها و فعالیتبرنامه - ۰-۰

  برسانند؛ انیپاخود را به یلیتحص ۀدور بتوانند آنکه یبرا درآمدکم/ ریفق انیدانشجو به...( و یوتریکامپ زاتیتجه نقل،و

  اند؛گرفته قرار دانشکده تیحما مورد که درآمدکم/ ریفق انیدانشجو عدادت -9-۰

 المللی؛  ملی و بین ،یامنطقه ،یاهیناح سطح در فقر رفع یبرا یگذاراستیس در مشارکت -9-۰

 ؛ی آموزشی برای ایجاد مشاغل پایدار و...(هافقر )دوره ف ازبین بردنی آموزشی با هدهابرگزاری دوره -4-۰

 ؛رساله( با موضوع فقرزدایی و نامه)طرح تحقیقاتی، کتاب، مقاله، پایان شدهتحقیقات انجام -5-۰

  ؛(انیدانشجو و آموختگانت علمی، دانشئهی یفقرزدایی )توسط اعضا ۀنیدر زم آپاستارت جادیابه  کمک -6-۰

  ؛یاجتماع معضلات و فقر با مقابله منظوربه هیریخ یادهایبن لیتشک -1-۰

  ؛یو شهر یکودکان کار و خشونت خانگ ،مصرف الکل اد،یاعت ازجمله یاجتماع مشکلات حلدر  مشارکت -8-۰

 آموزش و مشارکت در حل مسائل سیاسی و فرهنگی جامعه؛ -۲-۰

درآمد پذیر و کمآسیب هایکیفیت زندگی قشر های ارتقایی مختلف در پروژههاها و انجمنهمکاری با سازمان -۰۱-۰

  . جامعه

 

شگاه در دانبهبود تغذیه و ترویج کشاورزی(  ،)امنیت غذایی «یرفع گرسنگ»های دانشکده با هدف فعالیت  -2

 (SDG2)و جامعه 

 ؛پرداخت هزینه( های دانشکده برای ارتباط با کشاورزان و تولیدکنندگان مواد غذایی )رایگان یا بافعالیت -۰-9

در زمینۀ انتقال دانش، مهارت یا فناوری کشاورزی پایدار به کشاورزان و تولیدکنندگان مواد غذایی )رایگان  فعالیت -9-9

 یا با پرداخت هزینه(؛

، آلاتها، ماشینمیزان دسترسی کشاورزان و تولیدکنندگان مواد غذایی به تجهیزات دانشکده )ازجمله آزمایشگاه -9-9

 رداخت هزینه(؛گیاهان و...( )رایگان یا با پ
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   ؛ی مرتبط با مواد غذایی و کشاورزی و پایداری آنهاتعداد رشته -4-9

 با موضوع مربوطه؛ رساله( و نامه)طرح تحقیقاتی، کتاب، مقاله، پایان شدهتحقیقات انجام -5-9

 و آموختگاندانشت علمی، ئهی ی)توسط اعضا و امنیت غذایی رفع گرسنگی ۀزمین در آپاستارت جادیابه  کمک -6-9

 .دانشجویان(

 

 (SDG3)  در دانشگاه و جامعه« ی سلامتیارتقا» های دانشکده با هدففعالیت -3

  ؛سلامت یالمللی برای ارتقابین و ی محلی، ملیهاسسات و انجمنؤارتباط و همکاری با م -۰-9

معه در جا و تأمین اجتماعی بهبود وضعیت سلامت منظوربهی آموزشی در سطح جامعه هاو برنامه هاانجام پروژه -9-9

 ؛ خانواده، ورزش، سالمندی و...( )ازجمله بهداشت، تغذیه،برنامه ریزی

 های ورزشی و... ؛ دهی برنامهکارگیری توان دانشجویان در طراحی و سازمانبه -9-9

 ؛..(. ،نامهن)مقالات، مطالعات، رساله، پایا شدهمیزان استناد به تحقیقات انجام -4-9

  ؛سلامت دانشگاهیان یارتقا در زمینۀ فعالیت -5-9

 . دانشجویان( و آموختگانت علمی، دانشئ)توسط اعضا هی بهبود سلامت ۀنیزم در آپاستارت جادیابه  کمک -6-9

 

 

 (SDG4)  جامعهدر  «ایجاد فرصت یادگیری مداوم برای عموم مردم»هدف های دانشکده با فعالیت -0

 و...( اه، سخنرانی)ازجمله کامپیوتر، کتابخانه، درس آنلاینایجاد دسترسی به تجهیزات و منابع آموزشی دانشکده  -۰-4

  (؛رایگان یا با پرداخت هزینه)کنند برای افرادی که در دانشگاه تحصیل نمی

برای عموم مردم که در  ...(ای وهای حرفه، آموزشهای عمومیهای آموزشی )شامل سخنرانیو فعالیت هابرنامه -9-4

 ؛ کننددانشگاه تحصیل نمی

 . ی آموزشی در خارج از دانشگاه مثل مدارس و...هادوره برپایی -9-4

 

 (SDG5) «توانمندسازی و مشارکت بیشتر زنان و دختران»با های مرتبط فعالیت -5

بررسی تقاضای تحصیل زنان، پذیرش  و مشارکتشان  دسترسی و مشارکت زنان( برایۀ یی )مثل برنامهاسیاستارائۀ   -۰-5

 انشگاه؛ در د

 ی پشتیبانی دیگرهابرنامه ،هامشارکت بیشتر زنان در دانشگاه )ازجمله بورسیه کردن آن با هدفهایی طرحارائۀ   -9-5

 ؛و...(

 نهادهای مردمسازمان /هادولت ی دیگرهای دانشگاه یا مشارکت با دانشگاههاتشویق تحصیل زنان از طریق برنامه -9-5

(NGO ؛) 

  ؛زنانها و راهکارهایی برای توانمندسازی ارائۀ سیاست -4-5

  ؛در زمان مادر شدن یا پدر شدن افرادحمایت از زنان  جهتیی هاسیاستارائۀ  -5-5

ی آموزشی دانشگاه هاند در دورهشود مادران بتوانمراقبت از کودکان که موجب میمنظور تسهیلات هایی بهارائۀ طرح -6-5

 ؛ )رایگان یا با پرداخت هزینه( حضور یابند

 ؛ت علمی )رایگان یا با پرداخت هزینه(ئهی یمراقبت از کودکان کارمندان و اعضا تتسهیلاهایی برای ارائۀ طرح -1-5

  دانشجو و کارمند.   التحصیلی زنانفارغ های پشتیبانی ازبرنامه -8-5
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 (SDG6)  در دانشگاه و جامعه «فاضلاب ۀآب تمیز و تصفی»های دانشکده مرتبط با فعالیت . 6

 ؛جلوگیری از ورود آب آلوده به آب دانشگاه در زمینۀهای دانشکده فعالیت -۰-6

  ؛پساب دانشگاه ۀتصفی در زمینۀ اقدامات -9-6

 ؛ استانداردها و...( کارگیریبه دانشگاه )ازجملهحداقل رساندن میزان استفاده از آب در برای به اقدامات -9-6

  ؛ی آموزشی دانشکده برای مدیریت مصرف درست آب در سطح جامعه )رایگان یا با پرداخت هزینه(هاو دوره هابرنامه -4-6

  ؛ درست از آب در دانشگاه و جامعه ۀی استفادهابرنامه ۀارائ -5-6

  ؛ دانشگاه ۀی حفاظت از آب در داخل و خارج از محوطهاارائه و پشتیبانی برنامه -6-6

 ؛دانشگاه ۀی داخل و خارج از محوطهای پایدار استخراج آب در زمینهااستفاده از فناوری در زمینۀ فعالیت -1-6

   . المللیامنیت آب در سطح محلی، ملی و بین ۀفعالیت در زمین -8-6

و  هنامکتاب، مقاله، پایان ی تحقیقاتی،هاپساب )طرح ۀت مصرف آب و تصفیمدیری ۀدر زمین شدهتحقیقات انجام -۲-6

 ؛رساله(

 و آموختگانت علمی، دانشئهی یپساب )توسط اعضا ۀآب تمیز و تصفی حوزۀ در آپاستارت جادیابه  کمک -۰۱-6

 ؛ دانشجویان(

 ؛ وریالگوی مصرف و افزایش بهرههای مختلف ازجمله های استراتژیک کشور در حوزهمشارکت در پروژه -۰۰-6

 ؛ زیستو محیط بعآب، حفظ منا ۀهای اجرایی در حوزهای اجرایی و استراتژیک به دستگاهمشاوره یا برنامه ۀارائ -۰9-6

 . زیستآب و محیط ۀالمللی در حوزهای بینهای مشترک آموزشی با دانشگاهدوره پاییبر -۰9-6

 

 (SDG7)  در دانشگاه و جامعه «پاکصرفه و بهمقرونی هااستفاده از انرژی»با های دانشکده مرتبط فعالیت .7

وری ی دانشگاه و استفاده از استانداردهای بهرههاوری انرژی برای ساختمانبهره یارتقا در زمینۀ های دانشکدهفعالیت -۰-1

 ؛  دانشگاه( هایبازسازی ساختمان ی جدید یاهاانرژی )برای احداث ساختمان

  ؛ اکسیدکربن در دانشگاهمدیریت کربن و کاهش انتشار گاز دی در زمینۀ اقدامات انجام شده -9-1

  ؛ با بیشترین اتلاف انرژی در دانشگاه شناسایی نقاطِ حوزۀدر  فعالیت -9-1

ی پاک در دانشگاه و هااز انرژیی آموزشی دانشکده برای آموزش اهمیت مصرف انرژی و استفاده هاو دوره هابرنامه -4-1

  ؛ی تجدیدپذیرهاانرژیاز  استفادۀ صددرصدی جامعه و ترویج

ی پاک )ازجمله ارزیابی انرژی صنایع، هابه صنایع با هدف بهبود مصرف انرژی و استفاده از انرژی رسانیخدمات -5-1

  (؛ رایگان یا با پرداخت هزینه)ی تجدیدپذیر و...( های انرژیهاگزینه ۀموزشی، ارائآی هابرگزاری کارگاه

ای، ی پاک و...( در سطح محلی، منطقههای انرژی و انرژیهاگذاری فناوریخدمات به دولت )ازجمله سیاست ۀارائ -8-1

  ؛ المللیملی و بین

 (؛ رساله ونامه کتاب، مقاله، پایان ی تحقیقاتی،هاانرژی پاک و مدیریت کربن )طرح ۀدر زمین شدهتحقیقات انجام -۲-1

علمی،  ئتهی یکربن )توسط اعضاکم فناوری ۀانرژی پاک و توسع ۀنیزم در آپاستارت یهاشرکت جادیابه کمک  -۰۱-1

 ؛  دانشجویان( و آموختگاندانش
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  (SDG8)  در دانشگاه و جامعه« اشتغال و امنیت شغلی» های دانشکده مرتبط بافعالیت .8

گذاری و وضع قوانین در موضوعات مربوط به پرداخت حداقل حقوق و دستمزد به کارکنان، سیاست در زمینۀ فعالیت -۰-8

دنظر در حقوق و پرداخت ، عدم کار اجباری، امکان تجدیها و پرداخت براساس کاراییعدم تبعیض در پرداخت

 ؛ ه... در دانشگاه و جامعایجاد شغل و امنیت شغلی و کارکنان،

 و ....(؛  رساله و نامهکتاب، مقاله، پایان ی تحقیقاتی،ها)طرح مربوطه موضوعبارۀ درشده تحقیقات انجام -9-8

 ؛ های شغلی و تحصیلی مرتبط با جامعهمراکز مشاوره ازجمله مشاورهۀ اندازی و ادارراه -9-8

 

  (SDG9)  در دانشگاه و جامعه «هاکاهش نابرابری»های دانشکده مرتبط با فعالیت. 9

 ندانکارم ،گذاری و وضع قوانین برای کاهش نابرابری در پذیرش دانشجویانسیاست در زمینۀ های دانشکدهفعالیت -۰-۲

 ؛ ی معلولین و...هات علمی در گروهئهی یاعضا و

 ؛ در جامعه هاگذاری و وضع قوانین برای کاهش نابرابریسیاست در حوزۀ فعالیت -9-۲

 (؛ رساله و نامهپایان ،مقاله ،کتاب،ی تحقیقاتیها)طرح مربوطه موضوع بارۀدر شدهتحقیقات انجام -9-۲

اشتغال و توانمندسازی، حقوق  ،های اجتماعیشده به دولت یا مجلس شورای اسلامی در حوزههای ارائهلوایح و طرح -4-۲

 ارزان و... ؛ ، تهیۀ مسکنعالی اخلاقشهروندی و ت

 

 (SDG10) در جامعه «ها در صنعتترویج نوآوری»های دانشکده مرتبط با فعالیت. 01

 های دانشکده در زمینۀ افزایش اختراعات؛  فعالیت -۰-۰۱ 

 ؛(spin off)های زایشی درجهت افزایش شرکتهای انجام شده فعالیت -9-۰۱

 ها در صنعت، درآمدزایی دانشکده و... ؛ در افزایش نوآوری مشارکت   -9-۰۱

  

 (SDG11)  در دانشگاه و جامعه «رجوامع و شهرهای پایدا»های دانشکده مرتبط با فعالیت. 00

و  همسرایی، نمایش، تواشیح، موسیقیمثل )سازی اسلامی هنری با هدف انسان و ی فرهنگیهابرنامه جرایا -۰-۰۰

  آن؛ در دانشگاه و خارج از ( ...ها ومسابقات، جشنوارههای گروهی مناسب مثل فعالیت

  ؛ ، زبان و...هاسنت ،ی مربوط به حفظ میراث فرهنگی نامشهود مانند فرهنگ محلیهاانجام پروژه -9-۰۰

ریزی امهبرن لئ( با هدف رسیدگی به مسارساله نامه وپایان ،مقاله ،کتاب طرح تحقیقاتی،در قالب دانشکده ) اقدامات -9-۰۰

 ی تشویقی برایهابرنامه ،مشترک از وسایل نقلیه ۀی تشویقی استفادهاوآمد پایدار، برنامهرفت ،شهری ۀو توسع

ی کاری فشرده هادورکاری کارمندان یا برنامه در زمینۀ گذاریسیاست ،ی با سوخت مناسبهااستفاده از ماشین

 ؛ سواری و...( در دانشگاه و جامعهدوچرخه ،رویی تشویقی برای پیادههامهبرنا ،منظور کاهش تردد کارمندانبه

  ؛دانشجویان( و آموختگانت علمی، دانشئهی یریزی شهر پایدار )توسط اعضابرنامه یبرا آپاستارت جادیابه کمک  -4-۰۰

 همکاری برای ایجاد شهرهای هوشمند. -5-۰۰

 

 



7  
 مرکز نظارت و ارزیابی راهبردی دانشگاه

 

  )SDG12( و جامعه در دانشگاه« تولید و مصرف مسئولانه»با های دانشکده مرتبط فعالیت. 02

اقی مین اخلأتهیه و تصحیح از منابع،  ۀبرای استفادگذاری و وضع قوانین سیاست در زمینۀهای دانشکده فعالیت -۰-۰9

گاه و... در دانش مصرفبارحداقل رساندن استفاده از پلاستیک و وسایل یکبهها، و بازیافت آن هامواد غذایی، دفع زباله

 ؛و جامعه

تجهیزات،  ،کنندگان پایدار )مواد غذاییگذاری و وضع قوانین برای انتخاب تأمینسیاست در حوزۀ اقدامات -9-۰9

  و جامعه؛ قراردادهای ساختمانی و...( دانشگاه

  ؛مواد غذایی و بازیافت ضایعاتتأمین پایدار  ربارۀد (رساله و نامهپایان ، کتاب، مقاله،تحقیقات )طرح تحقیقاتی -9-۰9

 و آموختگانت علمی، دانشئهی ی)توسط اعضاۀ تولید و مصرف مسئولانه آپ در زمیناستارت ایجاد بهکمک  -4-۰9

 ؛ دانشجویان(

برداری از مدیریت سبز و کاهش مصرف انرژی و پایدار کشور در ایجاد و بهره ۀهای توسعریزی و اجرای طرحبرنامه -5-۰9

 . زباله در جامعه تولید

 

 (SDG13)  در دانشگاه و جامعه« )اقلیم( هواییوآب تغییراتتوجه به »های دانشکده مرتبط با فعالیت . 03

هشدارهای زودهنگام در دانشگاه و خارج  و وهواهای آموزشی دانشکده درمورد خطرات ناشی از تغییرات آبفعالیت -۰-۰9

 آن؛  از

 ؛ های امدادی در مواقع بحرانسازمانمشارکت فعال با  -9-۰9

  ؛ با مراکز دولتی مشترکهای اقدامات و فعالیت -9-۰9

  ؛تغییرات اقلیمی ۀا دولت در هنگام بروز فاجعمشارکت ب -4-۰9

  ؛بروز فاجعه و هشدار زودهنگام خطر قعرسانی و پشتیبانی مراکز دولتی در موااطلاع -5-۰9

 ؛ (NGOغیردولتی ) یهابا سازمان همکاری -6-۰9

 ؛ کتاب در این موضوع و مقاله ،نامهپایان ،رساله ،ی تحقیقاتیهاطرح ۀارائ -1-۰9

ت علمی، ئهی یهشدار زودهنگام خطر و موضوعات مرتبط )توسط اعضا یبرا آپاستارت جادیا به کمک -8-۰9

 ؛ دانشجویان( و آموختگاندانش

 Carbon neural) «دانشگاه بدون کربن»سوی هدف دانشگاه به گذاریدانشکده برای هدفاقدامات  -۲-۰9

universityای( با توجه به پروتکل گازهای گلخانه.  

 (SDG14)  در دانشگاه و جامعه« ی آبیهاحفاظت از اکوسیستم» های دانشکده مرتبط بافعالیت. 00

 مدیریت ،ی آب شیرینهااکوسیستم ۀالمللی در زمینبین و ایمنطقه ،ی آموزشی در سطح محلیهابرگزاری دوره -۰-۰4

 ؛ گیری و...ماهیو پروری، صید آبزی ،مدیریت پایدار شیلات ،نو حفاظت از آ آب

، حفظ و گسترش هاها و رودخانه، دریاها، دریاچههادر زمینۀ حفاظت و استفادۀ پایدار از اقیانوس فعالیت -9-۰4

های در معرض تهدید، ارائه فناوری هایی با هدف ویژه اکوسیستمد از نظر گیاهان و حیوانات بههای موجواکوسیستم

 های آبی ( و... ؛ به حداقل رساندن خطرات صنایع دریایی )جلوگیری  از آسیب اکوسیستم

 ؛ کاهش ضایعات پلاستیکی در دانشگاه و جامعهجهت  اقدام عملی در زمینۀ فعالیت -9-۰4
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گذاری برای پیشگیری از انواع آلودگی دریایی و کاهش آن، ارائۀ استانداردهای کیفیت در حوزۀ سیاست فعالیت -4-۰4 

 ها در آب و... ؛های مربوط به تخلیۀ پسابآب، دستورالعمل

ات حداقل رساندن تغییربه ی آبی،های آبی، حمایت از اکوسیستمهانظارت بر سلامت اکوسیستم در زمینۀ فعالیت -5-۰4

ی آبزیان هامدیریت آبخیزداری براساس محل تنوع خاص گونه و ،ی آبزیهابیولوژیکی اکوسیستم وشیمیایی  ،فیزیکی

  ؛ در دانشگاه و جامعه

 ؛ رساله( و نامهپایان، مقاله ،کتاب ،ی تحقیقاتیها)طرح موضوع مربوطه در شدهتحقیقات انجام -6-۰4

 تگانآموخت علمی، دانشئهی یی آبی )توسط اعضاهاآپ برای حمایت از اکوسیستماستارت ایجاد کمک دانشکده به -1-۰4

 . دانشجویان( و

 

 (SDG15)  در دانشگاه و جامعه« ی زمینیهاحفاظت از اکوسیستم»های دانشکده مرتبط با فعالیت .05

ی هامدیریت پایدار زمین ،هاو بیابان هاپایدار از زمین شامل جنگل ۀی آموزشی برای بقا و استفادهابرگزاری دوره -۰-۰5

 ؛ ی گیاهی و جانوری و...هااکوسیستم و کشاورزی

  ؛معرض تهدید ی درهاویژه اکوسیستمی موجود گیاهی و جانوری بههاحفظ و گسترش اکوسیستمدر حوزۀ  فعالیت -9-۰5

نظارت  و ،ی زمینی مرتبط با دانشگاه، شناساییهاپایدار از اکوسیستم ۀاز حفاظت و استفاداطمینان  جهت فعالیت -9-۰5

ی پلاستیکی هاکاهش زباله ،دانشگاه ۀی حفاظت ملی در منطقهاو گونه IVCNی لیست قرمز هاو محافظت از گونه

 منظوربهآب مصرفی ) ۀیی برای تخلیهااستانداردها و دستورالعمل ۀارائ ،دفن زباله و مواد خطرناک ،در دانشگاه

  ؛بهداشت انسان و...( ،وحشحیات ،محافظت از اکوسیستم

  (؛ الهرس و نامهپایان ، کتاب، مقاله،تحقیقاتی هایطرح) ی زمینیهاحفظ اکوسیستمشده در زمینۀ تحقیقات انجام -4-۰5

 آموختگانت علمی، دانشئهی یی زمینی )توسط اعضاهاحمایت از اکوسیستم با هدف پآاستارت ایجاد بهکمک  -5-۰5

 . دانشجویان( و

 (SDG16در دانشگاه و جامعه )« صلح و عدالت»ط با های دانشکده مرتبفعالیت .06  

  ؛ رشوه فساد و ،یافتهجرایم سازمان بارۀدرانتشار اصول و تعهدات  -۰-۰6

  ؛ ی تحقیق و آموزش عمومی درمورد آنهابرای حمایت از آزادی علمی، آزادی انتخاب حوزه هاییسیاستاتخاذ  -9-۰6

 ، ارائۀ مدارک و...(؛ هادهی تخصصی دانشکده به دولت )از طریق راهنمای سیاست شرکت در کمیتهمشاوره  -9-۰6  

گذاران )مثلًا در موضوعات مرتبط گذاران و قانونای سیاستسازی برها، و ظرفیتهای عمومی و مهارتارائۀ آموزش -4-۰6

 ؛و...( با اقتصاد،  قانون، فناوری، تغییر اقلیم

  .انجام تحقیقات متمرکز بر سیاست با همکاری دولت -5-۰6

 (SDG17) «  پایدار ۀاهداف توسعتحقق میزان مشارکت در »های دانشکده مرتبط با فعالیت .07

های اهداف توسعۀ پایدار ملی در هریک از موضوعات اهداف توسعۀ پایدار )ازجمله در تدوین سیاست مشارکت -۰-۰1

سازی از آینده با مداخلات و بدون مداخلات، ها، مدلشناسایی مشکلات و چالش ها،ها و استراتژیتدوین سیاست

 ها و...(؛دهیو گزارشنظارت 

 ؛ ها و...(سازمان ،پایدار )مثلًا جلسات دولتۀ بخشی درمورد اهداف توسعگوهای بینودر گفتمشارکت  -9-۰1

  ؛پایدار ۀهای اهداف توسعگیری دادهآوری یا اندازهالمللی برای جمعهای بیندر همکاریمشارکت  -9-۰1
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 ۀی اهداف توسعبهترین روش برای اجرا نتخابهای موجود و ابرای بررسی روش المللیدر تحقیقات بینهمکاری  -4-۰1

  ؛ پایدار

 ،های تحقیقاتیپایدار )از طریق برنامه ۀ( برای اجرای اهداف توسعNGOنهاد )های مردمبا سازمان همکاری -5-۰1

 و...(؛  دانشجویی ۀهای داوطلبانبرنامه ،های آموزشیدوره

  ؛ پایدار ۀآموزش اهداف توسع در حوزۀ های آموزشیفعالیت -6-۰1

  ؛ پایدار دانشگاه ۀگزارش برای یک یا چند هدف توسع ۀتهی -1-۰1

ن در سطح ملی و بی)پایدار  ۀاهداف توسع نامه و رساله( دربارۀ)طرح تحقیقاتی، کتاب، مقاله، پایان انجام تحقیقات -8-۰1

 . (المللی

 

 


