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مستندات الزم معیار  نه به فقر 

دانشجویانتعداد•
ندتعداد دانشجویانی که کمک مالی قابل توجهی دریافت می کن•

ت در نسبت دانشجویانی که به دلیل فقر برای شرک
دانشگاه کمک مالی دریافت می کنند

1.2

اهداف برای پذیرش دانشجویان از دو دهک مالی پایین•
تکمیل دانشجویان از دو گروه پایین/ اهداف فارغ التحصیلی •
(معیار بومی)دهک های مالی • 
به عنوان مثال غذا ، مسکن ، حمل و نقل ، خدمات)ارائه پشتیبانی •

ها برای دانشجویان فقیرترین خانواده ها برای قادر ساختن آن( حقوقی
برای  تمام کردن دوره  دانشگاهی

برنامه هایی برای کمک به دانشجویان از دو دهک مالی پایین تا •
.مطالعات خود را با موفقیت انجام دهند

برنامه هایی برای حمایت از دانشجویان فقیر کشورهای کم درآمد•

برنامه های ضد فقر دانشگاه 1.3

در جامعه محلی برای کمک به راه اندازی مشاغل پایداراز طریق آموزش•
.یا فراهم نمودن منابع مربوط کمک کنید

الی به جامعه محلی حمایت کننده برای راه اندازی مشاغل پایدار کمک م•
.کنید

سازماندهی آموزش یا برنامه هایی برای بهبود دسترسی به خدمات •
اساسی برای همه

ت در کارهایی با سیاست های مربوط به فقر به تمام اشکال آن شرک•
.کنید

جامعهفقرضدهایبرنامه 1.4







الزممستندات معیار  رصفگرسنگی

تحقیق در مورد گرسنگی• پژوهش 2.1

نسبت هدر رفته مواد غذایی به ازای هر نفر در  دانشگاه• زباله های مواد غذایی دانشگاه 2.2

برنامه ای برای رفع ناامنی غذایی یا گرسنگی  دانشجویان•
ثال به عنوان م)برای گروه هدف  گرسنگی در بین دانشجویان و کارمندان ، مداخالت ارائه دهید •

(انبارهای غذا/ از جمله تهیه و دسترسی به دخیره ها 
فراهم کردن گزینه های غذایی پایدار برای همه در دانشگاه ، از جمله غذای گیاهی •
.راهکارهای غذایی سالم و مقرون به صرفه برای همه افراد در دانشگاه فراهم کنید•

گرسنگی دانشجویی 2.3

ری  ما به دنبال تعدادی از دانشجویانی هستیم که در هر دوره ای را مربوط با هر جنبه ای از پایدا
: دمواد غذایی را با یک دوره کشاورزی  مطالعه می کردند  و دوره رابا موفقیت به پایان رساندن

تعداد فارغ التحصیالن  •
تعداد فارغ التحصیالن یک دوره مربوط به کشاورزی•

اورزی نسبت فارغ التحصیالن درکش
مشتمل بر جنبه های پایداری

2.4

ی و فناوری پایدار کشاورزی را برای کشاورزان محل/ مهارت / دسترسی به امنیت غذایی و دانش •
.تولید کنندگان مواد غذایی فراهم کنید

واد ایجاد رویداد هایی برای ارتباط و انتقال دانش برای کشاورزان محلی و تولید کنندگان م• 
غذایی

ه ب( به عنوان مثال آزمایشگاه ها ، فناوری ها ، ذخایر گیاهان)دسترسی به امکانات دانشگاه •
کشاورزان محلی و تولید کنندگان موادغذایی برای بهبود شیوه های کشاورزی پایدار

.خرید های مواد غذایی را بر اساس حداکثر پایداری ،  اولویت بندی نمائید•

گرسنگی ملی 2.5







الزممستندات معیار  بهداشت و رفاه 
برای عموم مردم

نرماالیز شدهبالینیاستنادهایومقالهنماهای پژوهش 3.1

تعداد فارغ التحصیالن در سال اخیر•
تعداد فارغ التحصیالن حرفه ای بهداشت در سال اخیر• 

ه تعداد دانشجویان فارغ التحصیل در حرف
های بهداشتی

3.1

تایج همکاریهای فعلی با مؤسسات بهداشت محلی یا جهانی برای بهبود ن•
بهداشت و رفاه

فاه برنامه ها و پروژه هایی در سطح محلی برای بهبود یا ارتقاء سالمت و ر• 
ر از جمله بهداشت ، تغذیه ، تنظیم خانواده ، ورزش ، ورزش ،پیری ، و سای

موضوعات مرتبط با سالمتی و بهزیستی
ا امکانات ورزشی را با جامعه محلی به عنوان مثال با مدارس محلی یا ب• 

عموم مردم در میان بگذارید
دسترسی دانشجویان به خدمات بهداشتی درمانی جنسی و باروری • 

رایگان از جمله خدمات اطالعاتی و آموزشی
ز سالمت به دانشجویان و کارکنان امکان دسترسی به پشتیبانی رایگان ا• 

روان را فراهم کنید
سیاست  وخط مشی مشخصی برای دانشگاه بدون دود سیگار داشته• 

.باشید

سالمتتأثیر 3.3







مستندات الزم معیار  آموزش با
کیفیت

Citescoreوبازدیدها پرورشوآموزشزمینهدرتحقیقات 4.1

التحصیالنفارغتعداد•
اندآوردهبدسترادبستانتدریسصالحیتکهالتحصیالنیفارغتعداد•

تدریسصالحیتکهالتحصیالنیفارغتعداد
اندکردهکسبراابتداییمدارس

4.2

صیل به منابع آموزشی برای افرادی که در این دانشگاه مشغول به تحدسترسی•
نیستند

می رویدادهایی که برای عموم آزاد است را میزبانی کنید مثل سخنرانی های عمو•
، برنامه های آموزشی در جامعه

برنامه های آموزش: رویدادهایی که برای عموم آزاد است را میزبانی کنید مثل •
اجرایی و آموزش های حرفه ای

انجام فعالیت های آموزشی در خارج از دانشگاه به عنوان مثال  در مدارس محلی•
، در جامعه ، از جمله برنامه های داوطلبانه دانشجویان

یا خط مشی ای  داشته باشید که بدون در نظر گرفتن قومیت ، مذهب ، ناتوانی•
.جنسیت ، دسترسی به این فعالیت ها در دسترس همگان باشد

هفرصت های یادگیری مادام العمر فراهم شد 4.3

تعداد دانشجویانی که مدرک اول را شروع می کنند•
تعداد دانشجویان نسل اولی که مدرک اول را شروع می کنند•

نسبت دانشجویان نسل اول 4.4







مستندات الزم معیار  یبرابری جنسیت

انها Citescoreنسبت مقاالت نویسنده زن و  پژوهش 5.1

. تعداد زنانی که ب اولین مدرک تحصیلی دانشگاهی را شروع می کنند•
.شروع می کنندتعداد زنان نسل اولی که اولین مدرک تحصیلی دانشگاهی  را•

نسل اول زنان 5.2

ردیابی کنید،/به طور سیستماتیک میزان درخواست زنان را اندازه گیری•
ورودی و نرخ اتمام تحصیل در دانشگاه/نرخ پذیرش

مشارکت آنانورود و/خط مشی ای مرتبط به درخواست های زنان، پذیرش•
طرح های دسترسی زنان ارائه دهید•
زنان در حیطه هایی که در آن کمتر معرفی شده اندتشویق به بکارگیری•

اقدامات دسترسی 5.3

تعداد کارمندان ارشد دانشگاهی•
تعداد کارمندان ارشد زن دانشگاهی•

نسبت زنان در مناصب ارشد 5.4

پزشکی ، هنر و علوم ، STEM)تعداد فارغ التحصیالن اولین مدرک تحصیلی دانشگاهی براساس موضوع •
(علوم اجتماعی/ انسانی 

پزشکی ، هنر و علوم ، STEM)تعداد فارغ التحصیالن زن اولین مدرک تحصیلی دانشگاهی براساس موضوع •
(  علوم اجتماعی/ انسانی 

ترکیب جنسیتی پذیرش 5.5

تدوین خط مشی عدم تبعیض علیه زنان• 
(transgender)تدوین خط مشی  عدم تبعیض برای افراد ترا جنسیتی•
که از مشارکت زنان حمایت می کندشدنو پدرشدنمادردر راستای تدوین خط مشی  هایی•
تسهیالت مراقبت از کودکان برای کارکنان و اساتید هیئت علمی •
.  از زنان دانشجو شرکت می کنند% 10برنامه های مانیتورشیپ زنان که در آن حداقل •
ن هر در مقایسه با مردان، و طرح هایی برای از بین بردردیابی احتمال فارغ التحصیلی زنان/اندازه گیری•

شکافی وجود دارد
ال   تبعیض در نقص تحصیلی یا اشتغموردخط مشی ای در راستای حمایت از افرادی که گزارش هایی در•

.می دهند محافظت می کند

اقدامات پیشرفت 5.6







مستندات الزم معیار  تمیز و آب
بهداشت

تحقیق در مورد آب تحقیق 6.1

(دانشجو، کارمندان و اعضاء هیأت علمی:  شامل) حجم مصرفی آب برای هر نفر در سال   مصرف آب به ازای هر نفر 6.2

فرایندی برای تصفیه فاضالب•
ث فرآیندهای جلوگیری از ورود آب آلوده به سیستم آب، از جمله آلودگی ناشی از حواد• 

.در دانشگاه
ه عنوان ب)برای دانشجویان، کارکنان و بازدیدکنندگان، آب آشامیدنی رایگان فراهم کنند •

(آب خوری های عمومی: مثال
.از استانداردهای ساختمان برای به حداقل رساندن میزان مصرف آب استفاده کنید•
.از کاشت گیاهانی استفاده شود که حداقل مصرف آب را دارد•

استفاده و مراقبت از آب 6.3

حجم کل آب بازیافت و استفاده مجدد به عنوان درصد از کل مصرف آب استفاده مجدد از آب 6.4

.فرصت های آموزشی برای جوامع محلی فراهم آورید تا در مورد مدیریت خوب آب بدانند•
به طور فعال مصرف آگاهانه آب را در جامعه گسترده تر ترویج دهید•
از حفاظت از آب در محوطه خارج دانشگاه حمایت کنید•
ا از بهره گیری از فناوری های پایدار استخراج آب در محوطه دانشگاه و مناطق مرتبط ب•

دانشگاه
با دولت های محلی ، منطقه ای ، ملی و جهانی در زمینه امنیت آب همکاری کنید•

آب در جامعه 6.5







مستندات الزم معیار  انرژی مقرون به
صرفه و پاک

تحقیق در مورد انرژی تحقیق 7.1

سیاست های موجود برای اطمینان از کلیه مراحل نوسازی و ساخت و سازها مطابق با • 
استانداردهای بهره وری انرژی است

برنامه ریزی برای ارتقاء ساختمان های موجود به راندمان انرژی باالتر•
فرآیند مدیریت کربن و کاهش دی اکسید کربن و کاهش تولید گازهای گلخانه ای•
.یک برنامه بهره وری انرژی، برای کاهش مصرف انرژی داشته باشید•
انجام برای شناسایی مناطقی که در آن هدر رفت انرژی کلی باالترین است، بررسی انرژی•

.شود
یژه صنایع سیاستی برای واگذاری سرمایه گذاری از انرژی با کربن نشدن داشته باشید، به و•

زغال سنگ و نفت

اقدامات دانشگاه 7.2

در هر متر مربع از فضای ساختمان های دانشگاه استفاده می شود (GJ)انرژی  چگالی مصرف انرژی 7.3

به جامعه محلی کمک کنید تا در مورد اهمیت بهره وری انرژی و انرژی خالص اطالعاتی• 
کسب کنند

انرژی تجدید پذیر در جامعه را ترویج کنید٪100تعهد به سمت • 
ارائه خدمات مستقیم به صنعت محلی با هدف بهبود انرژی بهره وری و انرژی پاک• 
در اطالع رسانی و حمایت از دولت در زمینه توسعه سیاست انرژی پاک و فناوری کارآمد• 

انرژی
.  ها که اقتصاد فناوری کم کربن را تقویت و پشتیبانی می کنند start upکمک به • 

انرژی و جامعه 7.4







مستندات الزم معیار  کار مناسب
و رشد 

اقتصادی

Citescoreو مقاالت به ازای هر کارمند تحقیق 8.1

تعریف شده به عنوان. به کلیه کارمندان و اعضاء هیأت علمی حداقل دستمزد زندگی پرداخت شود•
.دستمزد زندگی محلی یا شاخص فقر محلی برای یک خانواده چهار نفره

اتحادیه ها و حقوق کار را برای همه ، از جمله زنان و کارمندان بین المللی بشناسید• 
(از جمله تبعیض بر اساس دین، جنسیت ، ، سن)سیاستی در مورد تبعیض در محیط کار • 
تعهد به سیاستی برای عدم کار اجباری، برده داری مدرن، قاچاق انسان، کودکان کار•
سیاستی در مورد تضمین حقوق معادل کارگران در صورت برون سپاری فعالیت های شخص ثالث• 
سیاستی در مورد حقوق برابر در مقیاس پرداخت از جمله تعهد به سنجش و حذف اختالف پرداختی•

جنسیتی 
پیگیری/ اندازه گیری / برابری جنسیتی در مقیاس پرداخت حقوق • 
ودفرایندی که برای کارکنان درخواست تجدیدنظر درمورد حقوق کارمندان و یا پرداخت حقوق  می ش•

روش به کارگیری 8.2

درآمد دانشگاه•
تعداد کارکنان• 

/سرمایه گذاری داخلی 
تأثیر اقتصادی

8.3

تعداد دانشجویان•
تعداد دانشجویانی که دارای اقامت کار هستند بیش از یک ماه• 

محل های اشتغال 8.4

تعداد کارکنان•
ماه24تعداد کارمندان در قراردادهای بیش از • 

امنیت اشتغال 8.5







مستندات الزم معیار  صنعت ، نوآوری
و زیرساخت 

Citescore تحقیق 9.1

اختراع هایی که به تحقیقات استناد می کند ثبت اختراعات 9.2

تعداد اسپین آف های دانشگاه  (Spin-offs)شرکت های تابعه  9.3

علوم /پزشکی ، هنر و علوم انسانی ، STEM)درآمد تحقیق بر اساس موضوع • 
(اجتماعی

تعداد اعضاء هیأت علمی به ازای هر حوزه موضوع• 

درآمد صنعت 9.4







مستندات الزم معیار  یکاهش نابرابر

Citescore،FWCI و تعداد مقاالت تحقیقات  10.1

.تعداد دانشجویانی که اولین مدرک تحصیلی دانشگاهی شروع می کنند• 
.کنندتعداد دانشجویان نسل اولی که اولین مدرک تحصیلی دانشگاهی شروع می• 

دانشجویان نسل اول 10.2

تعداد دانشجویان با اولین مدرک تحصیلی دانشگاهی• 
های کم رتعداد دانشجویان بین الملل با اولین مدرک تحصیلی دانشگاهی از کشو• 

که کمک مالی دریافت می کننددرآمد 

ای درصد دانشجویان بین المللی از کشوره
در حال توسعه که کمک مالی دریافت می

.کنند

10.3

تعداد دانشجویان دارای معلولیت• 
تعداد دانشجویان• 

درصد دانشجویان دارای معلولیت 10.4

تعداد کارمندان دارای معلولیت• 
تعداد کارکنان•

درصد کارکنان دارای معلولیت 10.5

خط مشی پذیرش بدون تبعیض• 
(درصد کمی از جامعه) اقلیت پیگیری به کار گماردن و نرخ پذیرش  از گروه های• 
ارائه برنامه هایی برای جذب اقلیت ها• 
خط مشی های های ضد تبعیض و ضد آزار و اذیت برای کارمندان و دانشجویان• 
وجود کمیته یا مأمور تنوع و برابری•
ن گروه های ارائه برنامه های مربیگری یا سایر برنامه های پشتیبانی با هدف دانشجویان و کارکنا•

اقلیت
امکانات قابل دسترسی برای افراد معلول فراهم کنید• 
ارائه خدمات پشتیبانی برای معلولین• 
ارائه برنامه دسترسی برای افراد معلول• 
رای استراتژی مناسب برای اسکان را اجرا کنید ، از جمله ساز و کار کافی بودجه ب/ مشیخط• 

افراد معلول

اقدامات علیه تبعیض
گروه هایی از جمله اقلیت های :اقلیت *

قومی، دانشجویان کم درآمد، دانشجویان 
غیرسنتی، زنان، دانشجویان دگرباش

جنسی، دانش آموزان معلول و دانشجویان
.پناهنده تازه اسکان داده شده

10.6







مستندات الزم  معیار شهر ها و 
اجتماعات پایدار

Citescore،FWCI و تعداد مقاالت پژوهش 11.1

یا بناهای با اهمیت فرهنگی/ دسترسی عمومی به ساختمانها و •
دسترسی عمومی به کتابخانه ها از جمله کتاب و نشریات• 
گالری ها/ دسترسی عمومی به موزه ها ، فضاهای نمایشگاهی • 
یا آثار هنری و آثار باستانی/ و 
دسترسی عمومی به فضای آزاد و فضای سبز•
روه در دانشگاه برگزار میشود از جمله گمشارکت در هنر های محلی از جمله تعداد اجراهای عمومی که سالیانه•

تئاتر، ارکستر و غیره 
ش، سنت ها ، زبان و دان(فولکلور)یا حفظ میراث فرهنگی مانندفرهنگ عامه /ارائه پروژه هایی برای ثبت و•

هنر و میراث 11.2

هزینه دانشگاه•
هزینه دانشگاه برای هنر و میراث• 

برای هنر و میراث 
محلی هزینه کنید

11.3

اندازه گیری و تعیین اهداف برای رفت و آمد پایدارتر• 
اقدامات الزم را برای ارتقاءی  رفت و آمدهای پایدار انجام دهید• 
یک یا ارائه/ به عنوان یک خط مشی یا عمل استاندارد ، و ترویج یا اجازه کار از راه دور یا کار از راه دور برای کارمندان•

چگالش هفته کاری برای کاهش رفت و آمد کارمندان
تأمین مسکن مناسب برای کارمندان• 
مسکن مناسب برای دانشجویان فراهم کنید• 
اولویت دسترسی عابران پیاده در محیط دانشگاه• 
به مسکن توسعه ، از جمله اطمینان از دسترسی ساکنان محلی/ با مقامات محلی برای رسیدگی به مسائل برنامه ریزی • 

مقرون به صرفه  همکاری کنید
(کنیدشما از یک استاندارد یا بدنه ملی پیروی می« بله»اگر )ساختمان های جدید را با استانداردهای پایدار بسازید • 
حال حاضر زمین های بایری که قبالتوسعه یافته و کاربرد داشته است ولی در)در صورت امکان در سایت های براونفیلد •

بنا کنید.( برای گسترش، توسعه مجدد یا تغییر کاربری مورد استفاده قرار می گیرد

شیوه های پایدار 







الزم مستندات معیار  د مصرف و تولی
مسئوالنه 

Citescore،FWCI و تعداد مقاالت تحقیق 12.1

تجهیزات غذا و* خط مشی ای درباره منابع اخالقی•
پایدار به دست این فرآیند حصول اطمینان از اینکه محصوالتی که منبع تولید می شوند به روشی مسئوالنه و)

ثیرات می آیند، کارگرانی که در ساخت آن ها نقش دارند ایمن هستند و به طور منصفانه رفتار می شود و تأ
.(زیست محیطی و اجتماعی در طول فرآیند منبع یابی در نظر گرفته می شود

خط مشی ای برای دفع زباله•
خط مشی ای مرتبط به حداقل سازی •
یز آیا این خط مشی ها در مورد تأمین کنندگان برون سپاری و عرضه کنندگان زنجیره ای ن• 

.گسترش می یابد

عملیات  12.2

میزان زباله تولید شده•
مقدار ضایعات بازیافت شده• 
مقدار زباله ارسال شده به محل دفن زباله•

درصد ضایعات بازیافت 
شده

12.3

آیا گزارش ساالنه ، دوساالنه یا کمتر مکرر است انتشار گزارش پایداری  12.4







مستندات الزم  معیار  برایاقدام
آب و هوا 

Citescore،FWCI و تعداد مقاالت تحقیق 13.1

کل انرژی مورد استفاده•
برق از منابع کم کربن• 

مصرف انرژی کم کربن 13.2

ارائه برنامه ها یا کمپین های آموزشی داخلی در مورد خطرات تغییرات آب و هوا، اثرات، •
کاهش، کاهش اثرات و هشدار اولیه

ه استیا گروه های محلی به اشتراک گذاشته شد/ یک برنامه اقدام اقلیمی ، با دولت داخلی• 
برای بالهای ناشی از تغییرات آب وهوایی همکاری کنید در یک برنامه ریزی•
اطالع رسانی و حمایت از دولت محلی یا منطقه ای در زمینه هشدار و نظارت زودهنگام •

تغییرات آب و هوایی محلی

ه آموزش محیط زیستی از جمله برنام
(رانمدیریت بح)ریزی در برابر سوانح 

13.3

سال تعهد کربن تعهد به دانشگاه بدون 13.4







مستندات الزم معیار  زندگی
زیر آب 

تحقیق در مورد اکوسیستم های آبی تحقیق 14.1

ارائه برنامه های آموزشی در مورد اکوسیستم های آب شیرین برای جوامع محلی یا ملی• 
ارائه خدمات آموزشی برای جوامع محلی یا ملی در مورد مدیریت پایدار شیالت، آبزی پروری و گردشگری•
ی، ارائه فعالیت های آموزشی برای جوامع محلی یا ملی برای افزایش آگاهی در مورد صید بی رویه، ماهیگیری غیرقانون•

.و شیوه های ماهیگیری مخربنظم گزارش نشده وبدون

حمایت از اکوسیستم های 
آبی از طریق آموزش

14.2

ی را حمایت یا سازماندهی رویدادهایی که حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و منابع دریای•
.ترویج می کنند

دار خط مشی هایی برای اطمینان از مواد غذایی که در محوطه دانشگاه از اکوسیستم های آبی به دست می آیند به طور پای•
برداشت می شوند

ید، کار کنیدبه طور مستقیم برای حفظ و گسترش اکوسیستم ها و تنوع زیستی آنها، به ویژه اکوسیستم های در معرض تهد•
تم های آبی به طور مستقیم بر روی فناوری ها یا روش هایی کار کنید که صنایع دریایی را قادر می سازد تا آسیب به اکوسیس•

.را به حداقل برساند یا از آن جلوگیری کند

حمایت از اکوسیستم های 
آبی

از طریق عمل

14.3

استانداردهای کیفیت آب و دستورالعمل های تخلیه آب را داشته باشید•
برای کاهش زباله های پالستیکی در محوطه دانشگاه( Action Plan)طرح اقدام•
پیشگیری و کاهش انواع آلودگی های دریایی به ویژه فعالیت های زمینیمشی خط•

دفع زباله های حساس به آب 14.4

یا بیولوژیکی اکوسیستم های آبی مرتبط/طرحی برای به حداقل رساندن تغییرات فیزیکی، شیمیایی و•
نظارت بر سالمت اکوسیستم های آبی•
ویق و آبزیان را تش(برنظارت)برنامه ها و مشوق هایی را توسعه دهید و از آنها حمایت کنید که شیوه های خوب سرپرستی•

حفظ کنند
در تالش برای حفظ اکوسیستم های آبی مشترک با جامعه محلی همکاری کنید•
استراتژی مدیریت آبخیزداری را بر اساس تنوع مکانی خاص  گونه های آبزی اعمال کنید•

حفظ اکوسیستم محلی 14.5







زندگی 
در زمین

مستندات الزممعیار 

تحقیق در مورد اکوسیستم های زمینپژوهش15.1

حمایت از اکوسیستم های زمین15.2
از طریق آموزش

یا سازمان دهی رویدادهایی با هدف ترویج حفاظت و استفاده پایدار از زمین، از جمله /حمایت و_
.جنگل ها و زمین های وحشی

دخط مشی هایی برای اطمینان از اینکه غذا در محوطه دانشگاه به طور پایدار کشاورزی می شو_
ستم های در به طور مستقیم برای حفظ و گسترش اکوسیستم ها و تنوع زیستی آنها به ویژه اکوسی_

معرض تهدید کار کنید
امع برای جو( نگاهی به گیاهان و جانوران وحشی)ارائه برنامه های آموزشی در مورد اکوسیستم ها _

محلی یا ملی
ارائه خدمات آموزشی برای جوامع محلی یا ملی در مورد مدیریت پایدار زمین برای کشاورزی و _

گردشگری

حمایت از اکوسیستم های زمین15.3
از طریق اقدام

گاه، به سیاست تضمین حفاظت، احیا و استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی مرتبط با دانش_
ویژه جنگل ها، کوه ها و زمین های خشک

و گونه های  IUCNخط مشی هایی برای شناسایی، نظارت و حفاظت از گونه های فهرست قرمز _
فهرست ملی حفاظت شده با عادات در مناطق تحت تأثیر عملکرد دانشگاه شما

.تنوع زیستی محلی را در هر فرآیند برنامه ریزی و توسعه لحاظ کنید_
هایی برای کاهش تأثیر گونه های بیگانه در محوطه دانشگاهمشی خط_
نیدمشترک همکاری ک(سرزمینخاک،)با جامعه محلی در تالش برای حفظ اکوسیستم های زمین_

استانداردها و دستورالعمل های کیفیت آب برای تخلیه آب داشته باشید_دفع زباله های حساس زمین15.4
کاهش زباله های پالستیکی در دانشگاهبرایخط مشی ای_
خط مشی ای در مورد دفع زباله های پوشش دهنده مواد خطرناک_







عدالت و صلح،
نهاد های قوی 

الزممستنداتمعیار 

و تعداد مقاالت IRCitescore،FWCIقانون و : تحقیق16.1

نماینده ای انتخابی در باالترین نهاد مدیریتی دانشگاه داشته باشید_حکومت16.2
اتحادیه های  دانشجویان را بشناسید_
سیاست ها و رویه هایی برای شناسایی ذینفعان محلی خارج از دانشگاه و تعامل با آنها_
، دولت نهادهای مشارکتی که ذینفعان محلی را می شناسند و درگیر می کنند، از جمله ساکنان محلی_

، نمایندگان جامعه مدنی محلیغیر دولتیمحلی، تاجران
اصول و تعهدات دانشگاه در مورد جرایم سازمان یافته، فساد و رشوه را منتشر کنید_
(آزادی دانشگاهی)خط مشی ای در حمایت از آزادی تحصیلی _
اطالعات مالی دانشگاه را منتشر کنید_

مشارکت در دولت 16.3
، (شهرداری)محلی 

( استانداری)منطقه ای
(و دیگران)و ملی 

ارائه مشاوره تخصصی خاص به دولت محلی، منطقه ای یا ملی_
ارائه خدمات عمومی، آموزش عمومی، ارتقاء مهارت و ظرفیت سازی برای سیاست گذاران و قانون _

اقتصاد، حقوق، فناوری، تغییرات آب و هوا. گذاران در مورد موضوعات مرتبط به عنوان مثال
با همکاری ادارات دولتی( خط مشی)انجام تحقیقات متمرکز بر سیاست _
ند صریحاً در برای ذینفعان مختلف سیاسی فراهم کنید تا بتوان"ایمن"یک پلتفرم بی طرف و فضای _

.مورد چالش ها بحث کنند

ته فارغ التحصیالن رش16.4
های مرتبط با حقوق و

اجرای مدنی

تعداد فارغ التحصیالن_
اجرای قانون تعداد فارغ التحصیالن دوره های مربوط به حقوق و _







برای مشارکت
اجرای اهداف

مستندات الزممعیار 

با  SDGنسبت کلیه تحقیقات 17.1
همکاری  بین المللی 

از کشورهای با درآمد کمتر ( بین المللی)با همکاران  SDGنسبت کلیه تحقیقات • 

روابط با سازمان های مردم نهاد17.2
دولت منطقه ای و یا ملی

.  دولت ملی داشته باشید SDGدخالت ویا ورود مستقیمی درتوسعه سیاست • 
آغاز و مشارکت در گفتگوهای بین بخشی در مورد اهداف توسعه پایدار•  
ها در همکاری های بین المللی شرکت  SDGدر جمع آوری و یا اندازه گیری داده ها  برای • 

.کنید
د و  از طریق همکاری و یا تحقیق بین المللی ، رویکردهای مقایسه ای را بازبینی کنی• 

هارا توسعه دهید SDGبین المللی  در تحقق (best practice)بهترین رویه 
.ها  همکاری کنید SDGبا سازمان های  مردم نهاد برای تحقق •  

را منتشر می کند( گزارش)خروجی  SDGدانشگاه شما برای کدام یک از هفده گزارش پایداری17.3

در سراسر دانشگاهSDGsتعهد به آموزش معنادار در مورد SDGsآموزش برای 17.4




