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 وضع موجود شاخص حوزه
 1390در سال  

  مطلوبوضع 
 1394در سال 
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 9/0 75/0 )متر مربع(سرانه فضاي فرهنگی

 5/1 42/1 )متر مربع( سرانه فضاي ورزشی

 20 14 کانون هاي فرهنگیتعداد 
 50 40 تعداد نشریات دانشجویی

 2200 1500 خوابگاه ها اسمی ظرفیت
 65 6/63 سرانه تعداد کتاب به ازاي هر دانشجو

 16 - فرینی و ارتباط با صنعتآتعداد برنامه هاي کار
 )برنامه 4ساالنه ( 

لی
ما

،
ي و

دار
ا

 
نی

نسا
ع ا

مناب
 

 رشد منابع مالی غیر دولتی
 )وفعالیتهاي اقتصادي قف وخیرینو(

 رشد درصد100 -
 1390نسبت به سال 

 )درصد25رشد ساالنه (

 - رشد درآمدهاي اختصاصی
 

 درصد رشد 80
 1390نسبت به سال 

 )درصد20ساالنه  رشد(

 400 394 )معین ،پیمانی ،رسمی( تعداد کارکنان
 300 204 علمی تمام وقت هیأت اعضايتعداد 

 40 3/22 )به ساعت( کارکنانسرانه آموزش 
 60 8 )به ساعت(سرانه آموزش مدیران
 30 - )به ساعت(علمی هیأتسرانه آموزش اعضاي 

 8 - یندهاي کلیدي اصالح شدهآفرتعداد 
 )فرآیند 2ساالنه ( 

جه
و

 
ات

باط
ارت

 
طقه

 من
ی و
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ن ال

بی
 

علمی جذب شده داراي مدرك دکتري  هیأتتعداد اعضاي 
 انشگاههاي معتبر خارجی تخصصی از د

- 7 

 5 1 )به درصد(دانشجویان خارجی به کل دانشجویاننسبت 
 4 - هاي بین المللی برگزار شده تعداد کنفرانس 

 )ساالنه یک کنفرانس( 

  4 - تعداد برنامه هاي همکاري هاي بین المللی
 )برنامه 1هر سال (

 16  منطقه ايبرنامه هاي همکاري هاي تعداد 
 )برنامه 4رسال ه(

 :مالحظات
 )معادل سازي نشده(تعداد دانشجویان نفر دانشجو منظور است  )1
 سرانه فضاهاي کالبدي بر اساس تعداد دانشجویان روزانه محاسبه شده است )2
 تعداد اعضاي هیات علمی منظور کادر علمی تمام وقت می باشد )3

 
 یملهوالع

 
 
 

 
 

 

 
 

 هاي اجرایی سیاست

 توسعه اولرنامه ب
)1394- 1391( 

 

 مصوب شوراي دانشگاه
 
 
 

 
  معاونت طرح و توسعه

 1391شهریور 
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  حوزه
 شاخص

 وضع موجود
 1390درسال 

 وضع مطلوب
 1394درسال 

ي
ور

فنا
ی و
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پ
 

 25/. 14/.  علمی هیأتکتاب اعضاي  لیفأتسرانه 
 12 5 علمی داراي جایزه ملی و بین المللی هیأتتعداد اعضاي 

 ISI 2 4و  ISC پر استناد علمی هیأتتعداد 
 3 - تعداد دانشجویان داراي جایزه ملی و بین المللی

 5/2 89/0 )مترمربع(سرانه فضاي پژوهشی
 

 10 3 تعداد پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی
 40 25 تعداد واحدهاي مستقر در مراکز رشد

 12 3 شرکت هاي دانش بنیان تعداد موسسات و
 12 7 پژوهشی –تعداد نشریات علمی 

 2 - ریات علمی بین المللی معتبرتعداد نش
عضو تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت با نمایه معتبربه ازاي هر 

 4 6/1 علمی هیأت

 90 73 تعداد مقاالت علمی معتبر با بیش از یک نویسنده
نسبت  مقاالت در حوزه هاي اولویت دار تعیین شده در نقشه جامع 

 )به درصد(علمی کشور به کل مقاالت
- 40  

علمی سایر دانشگاه ها و مراکز   هیأتبا (مقاالت مشترك  نسبت
 )به درصد(به کل مقاالت )اسالمدانشگاهی جهان 

- 25 

 40 10 )ساالنه( خصوصیتعداد پژوهش هاي تقاضا محور با حمایت بخش 
 2/13 مبلغ ساالنه قراردادهاي مشاوره اي و پژوهشی با جامعه هدف

 میلیارد
 ریال 

50  
 لیاردمی
 ریال 

 20 5 )10ایندکس باالي  H(تعداد پژوهشگران با استناد باال
نسبت دانش آموختگان به اختراعات ثبت شده و اثر بدیع هنري در 

 پایگاههاي معتبر ملی و بین المللی
- 1500 

هنري در پایگاههاي معتبر ملی  نسبت اختراعات ثبت شده و اثر بدیع
 )به درصد(علمی هیأتضاي بین المللی به تعداد اعو 

 درصد1 -

 لیف و چاپ  کتاب به زبان انگلیسی در انتشارات معتبرأت
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 پیوست شماره پنج

 کالن برنامه اول دانشگاه کاشانکمی وشاخص هاي 
 وضع موجود شاخص حوزه

 1390درسال 
 وضع مطلوب

 1394درسال 

شی
وز

آم
 

 )متر مربع(سرانه فضاي آموزشی 
 55/10 12  

 علمی هیأتضاي نسبت تعداد دانشجو به اع
 

5/19 17 

 
 تعداد دانشجو

 5000 3991 روزانه
 2500 1784 شبانه

 پردیس دانشگاهی
 500 - )ي تخصصیارشد و دکتر کارشناسی(

 500 - دوره هاي آموزش مجازي
 تعداد دانشکده ها

 
9 15 

 گرایش –تعداد رشته 
 

 60 45 درمقطع کارشناسی
 65 45 کارشناسی ارشددرمقطع 
 45 18 دکتراي تخصصیدرمقطع 

 30 21 )به درصد(دانشجویان بومی به کل دانشجویان نسبت
 35 25 )به درصد(تکمیلی به کل دانشجویانتحصیالت دانشجویان  نسبت
 4 5/2 )به درصد(از کل دانشجویان ي تخصصیدانشجویان دکترانسبت 

 میانگین ساالنه رضایت دانشجویان
 88 82 )به درصد(علمی  هیأتاعضاي از کیفیت تدریس 

 75 - )به درصد(میزان رضایت دانش آموختگان از دانشگاه
 10 5/2 )به درصد(علمی هیأتنسبت رتبه استادي به کل اعضاي 

 30 15 )به درصد(علمی هیأتنسبت رتبه دانشیاري به کل اعضاي 
  رتبه استادیاري به باالعلمی داراي  هیأتنسبت اعضاي 

 )به درصد(علمی هیأتکل اعضاي  به 
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 : مقدمه 

توان  اي است که براي تعیین اهداف سازمان نمی روند تغییر و تحول در آموزش عالی به گونه
گیري از  گیري اکتفا کرد، بلکه باید با بهره سازي و تصمیم صرفاً به تجربیات گذشته براي تصمیم

اي تدوین نمود که با شرایط مختلف آینده  گونهمدیریت راهبردي، اهداف و راهبردهاي آینده را به 
 .یابی باشد بینی شده قابل دست هاي پیش هدف

اي،   انداز خود و پاسخ به نیاز مخاطبان در سطح منطقه دانشگاه کاشان در راستاي تحقق سند چشم
این  در. المللی، اقدام به تدوین اولین برنامه توسعه این مرکز آموزش عالی کرده است ملی و بین

برنامه ارتقاي پویایی علمی، تشخیص راهبردي و هوشمندي رقابتی، نقشی اساسی در راستاي 
 .تحقق دانشگاه اسالمی دارند

تحقق اهداف برنامه توسعه دانشگاه مانند هر برنامه دیگري وابستگی مستقیمی به میزان همکاري و 
ارکنان دانشگاه در زمینه اجراي آفرینی مجموعه مدیران، اعضاي هیأت علمی، دانشجویان و ک نقش

هاي تعیین شده دارد که انشاءاهللا با توکل پروردگار و در سایه جهاد علمی، همسویی،  سیاست
هاي پیشرفت،  ها و تحقق شاخص هماهنگی و نگرش علمی در اداره امور، ضمن اجراي برنامه

 .تگري ممتازي خواهد داش دانشگاه کاشان در نظام آموزش عالی کشور جلوه
نفرساعت تالش فکري وعملی همکاران دانشگاه به ویژه اعضاي 2500مجموعه حاضر، حاصل 

هاي تخصصی، کمیته تلفیق و دبیرخانه کمیته تلفیق  محترم شوراي دانشگاه، هیأت رئیسه، کارگروه
دانم بابت جدیت، هوشمندي، تالش و همکاري مؤثرشان، صمیمانه از ایشان  است که الزم می

 .تشکر نمایم

 دکتر عباس کتابی
 رئیس دانشگاه
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تولید و توزیـع  هاي  با نهاد وپژوهشی آموزشیهاي  وگروهها  ایجاد هماهنگی بین پژوهشکده -ب
 محصول و خدمات 

 اقتصاديهاي  ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر دانش فنی در بنگاه-ج
 :مستندسازيحوزه  -3-5

ارتقـاي  در توسـعه فعالیتهـا و  یـادگیري از شـیوه هـاي موفـق و تجربـه شـده        قـش بـه ن کاوا با توجـه  
 .اقدام می نمایدایجاد بانک تجارب برتر به ي بنگاههاها توانمندي

در  سیاست هاي اجرایـی برنامـه   "چهارپیوست شماره "ماده به عنوان  پنج این دستور العمل با: 5ماده 
هجري شمسی معتبـر   1394و تا پایان سال  نشگاه رسیددا رئیسه هیأتبه تصویب  28/6/1391تاریخ 

   .است
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 :کاوا فعالیتهاي  عرصه :4ماده
 پژوهش حوزه -3-1

  هـاي  راهبرد ،تجزیه و تحلیل و شناخت محیطو هاي پژوهشی دانشگاه کاشان ظرفیتکاوا با استفاده از 
 .را تبیین می نماید و بین المللیاي  منطقه ،ملیهاي  رقابتعضو به صحنه  بنگاههاي مناسب براي ورود

برتر هاي  شرکت رقابت با برايعضو هاي  داند که به منظور ارتقاي توانمندي شرکت می وظیفه خود واکا
روي  پژوهشی کارآمد در حل مسائل و معضالت پیشهاي  بین المللی با اجراي پروژهملی و  ،منطقه اي

هاي  درخواستی از سوي سایر بنگاههاي  پژوهش کاوا .توصیه نماید واقدام را  استسی مناسب ترین، آنان
 .رساند می به انجام موریت خود پذیرفته وأماقتصادي را نیز در راستاي 

 حوزه آموزش  -3-2
انسـانی  هـاي   ارتقـاي توانمنـدي نیـرو   ، منـابع انسـانی   به نقش ممتاز و کلیـدي  کاوا با توجه -أ 

و  مناسـب هاي آموزشی بـا بهـره گیـري از روشـ    هاي  دوره انجامطریق  از عضو راهاي  بنگاه
ـ  مـی  گیرينوین پیهاي  فناوري مـدیران  ، مـدیران ارشـد  بـراي   کـاوا  خـدمات آموزشـی  . دکن

 .ا انجام خواهدشده بنگاه و کارکنان کارشناسان،میانی
  :هحوزه مشاور  -3-3

همسـویی سیاسـتها و    هزمینـ ، اهـداف زیـر   و در راستاي تحقق هاي نوین فناوريبهره گیري از با  کاوا
 :خواهد نمود اقتصادي فراهمهاي  را در بنگاه اجرایی روشها

 نوین مدیریت هاي  افزایش توانایی مدیران در بکارگیري شیوه -الف
  توانایی کارکنان براي تبدیل آنها به کارکنان دانشی افزایش -ب
 بین المللی  ملی و تباطاتار گسترشدر ایجاد و  افزایش توانایی بنگاهها -ج
 بنگاهها افزایش تعامالت بین -د
 ياخالق حرفه ا گسترش - ه
  کالن ملی هاي  گذاري بر تصمیم سازي در تأثیرعضوهاي  بنگاه افزایش توانمندي -و

 :حوزه نوآوري  -3-4
 :کاوا با انجام فعالیتهاي زیر زمینه نوآور سازي و تقویت آن را فراهم می نماید

 کاال یا خدماتی خاص، ش براي تکمیل حلقه نوآوري در خصوص محصولتال -الف
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 بخش اول

 سیاست هاي فرابخشی
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 :بخشیفراسیاست هاي  -١
 

 :مدیریت راهبرديهاي  سیاست -1-1
 

 مدیریت عمومی -الف
 واصـالح  ، نظـام مـدیریتی دانشـگاه    و ارتقاي کارآمدي عرصه سیاستگذاري به منظور -1ماده 

سـازي ترکیـب    بهینـه و  هـا  و روشهـا   سیستم ،امور دانشگاهتشکیالت و ساختار اداره بهسازي 
 تشـکیل  1کارگروه مدیریت دانشگاه با ترکیب و وظایف و اختیارات به شرح پیوست، مدیریت

 .گردد می
 تفکرراهبردي -ب

ارتقاي توان رقابتی و توانمندسازي مـدیریت    براي  است  معاونت طرح وتوسعه موظف -2ماده 
 :انجام دهدرا   ذیل  اتاقدام ،ومراکز پژوهشیها  دانشکده ،وهشیآموزشی وپژهاي  گروه

تـوان    شناسـایی و تقویـت   بـراي   را  وکارشناسی مناسب  چارچوب قانونی أ 
 .نماید  فراهمها  هآموزشی وپژوهشی گرو یرقابت

نقشه جامع  ومنطبق با علمیز و پیشتا  نوین  هاي هدرعرص که نوهاي  از ایده ب 
 .کند  ویژه حمایت اعتبارات مالی  ختصاصا با دنباشعلمی کشور

اعتبـارات    اختصـاص  بامرتبط با ناحیه کاشان   هاي هدر عرص نوهاي  ز ایدها ج 
 .کند  مالی ویژه حمایت

و   ریـزي  در برنامـه  را هشـی وآموزشـی وپژ هـاي   گروه  مشارکتهاي   زمینه د 
 .نماید فراهم  دانشگاههاي  سیاستگذاري

 ها دانشکده، ها ا براي تقویت توان رقابتی گروهراي  اي ویژه مشاوره  خدمات ه 
 .مراکزپژوهشی ارایه دهد و

آموزشـی  هـاي   گـروه   رقـابتی   هـاي  مزیـت   خلـق   با هـدف  هارا زیرساخت و 
 . دهد  هشی توسعهووپژ
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 :بازرس یا بازرسان 3-3
سال  یکبراي مدت  اعضااز بین  که است فر عضو علی البدلن 1نفرعضو اصلی و  1 شامل بازرس

 .شوند  انتخاب می
 .بالمانع است یا بازرسان بازرس انتخاب مجدد: تبصره 
 :وظایف بازرس یا بازرسان 1-3-3

مدیر عامل مدیره و هیأتبا عملکرد  امنا هیأتو تطبیق بین مصوبات انجام بررسی و بازرسی  -أ 
 ذیربطکمیته هاي  و

 امنا هیأتبه  کاوا و اساسنامه ارسال گزارش از نحوه اجراي مصوبات و مقرراتو  تهیه -ب 
 امنا هیأت کاوا بهگزارش ساالنه از وضعیت  تهیه و ارسال -ج 

 :هاي تخصصی  کمیته -3-3
 :انتخاب می شوند حوزه فعالیتهر در  اعضاي زیر از بینتخصصی هاي اعضاي کمیته 

 نمایندگان دانشگاه یا نماینده -د 
 هاي اقتصادي  ان بنگاهنمایندگ -ه 
 هاي اقتصادي  مین کنندگان مالی بنگاهأتمدیران ارشد موسسات مالی و  -و 
هـاي علمـی و    قطـب  ،ي آموزشی وپژوهشیگروهها مدیران، محققان و علمی هیأتاعضاي  -ز 

 مراکز پژوهشی دانشگاه 
 هاي نمایندگی مشتریان  مدیران تشکل -ح 
 کارشناسان خبره اقتصادي -ط 

 :هاي تخصصیکمیته  وظایف -1-3-3
 براي توسعه و پیشبرد امور کاوامدیره  هیأتهاي الزم به  ارایه مشورت )1
 هاي اقتصادي عضو تدوین گزارش براي تبیین وضعیت بنگاه )2
هـاي اقتصـادي و ارایـه     بنگـاه ي هاي پیش رو ها و فرصت ، تهدیدتعیین نقاط قوت و ضعف )3

 مدیریت آنهاراهبرد به 
، مشـاوره، اطـالع رسـانی و نـوآوري بـراي پویـایی       هاي پژوهشی، آموزشـی  اجراي فعالیت )4

 مزیت رقابتی  و ایجادهاي اقتصادي  بنگاه
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 ملی و بین المللی  در سطح بررسی مستمر بازار )5

هـاي   هسیر تحوالت در سطح ملی و بین المللی و تعیین نقاط قـوت و ضـعف بنگـا    بررسی )6
 هاي پیش رو ها و فرصت اقتصادي، تهدید

 هاي اقتصادي  راهبردي بنگاه هايطرح مشارکت در تدوین )7
ارایه پیشنهادات در زمینـه  و هاي اقتصادي  بنگاه در فناوريهاي مبتنی بر توسعه  ارایه راهکار )8

 هاي اقتصادي در بنگاه فناوريرفع موانع توسعه 
نظـارت بـر تخصـیص    و  هاي اقتصـادي  ها از طریق بنگاه منابع مورد نیاز اجراي پروژه مینأت )9

 کاواي منابع مالی در انجام فعالیتها
مدیران  ،هاي اقتصادي با حضور دانشگاهیان  با بنگاه مشاوره هاي تخصصی برگزاري نشست )10

 هاي اقتصادي  وکارکنان بنگاه
 و هدایت آنهاانتخاب اعضاي کمیته ها و هاي تخصصی ایجاد کمیته )11
هـاي حـال و    هاي تخصصی و شغلی براي تربیت نیروي کار با توجه بـه نیـاز   ارتارتقاي مه )12

 هاي اقتصادي آینده بنگاه
و اعضـاي  پژوهشـگران  هـاي مطالعـاتی    هاي الزم به منظور انجام فرصت فراهم آوردن زمینه )13

 هاي اقتصادي علمی دانشگاه در بنگاه هیأت
ها و دروس مربوط بـه موضـوع    ی رشتههاي درس ها و سرفصل پیشنهاد تغییر و اصالح برنامه )14

 ها و کمک به برنامه ریزي و اجراي آن به دانشگاه کاوا
 امنا هیأت به هاگزارش منظم و مستمر از فعالیت  ارایهو  تهیه )15
 ها  ابالغ تصمیمات متخذه به کمیته )16
 امنا هیأت بهها  طرح پیشنهادات کمیته )17

 امنا  هیأتپیگیري براي تشکیل جلسات  )18

 :مدیر عامل فوظای -1-3-2
  ، سازماندهی، هماهنگی و هدایت و نظارت بر اجراي امور محولهبرنامه ریزي .1

 .پیشرفت اجرایی طرحها و برنامه هاي مصوب  روندو نظارت بر پیگیري  .2
 مدیره هیأتبه  کاوا هايگزارش مستمر از فعالیت  هیو ارا تهیه .3
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ها  گروه  رقابتی   با مزیت  و منطبق  منطقی  بر حمایت  منابع پژوهشی را مبتنی ز 
تخصـیص  ) هدفمنـد   هـاي  کمک  اعطاي(تی رقاب  هاي فعالیت  و براي تسهیل

 .دهد
آموزشـی  هـاي   بین گـروه   ایجاد ارتباط مناسب تخصصی و  ن توا  از تقویت ح 

  هـاي  هبنگـا  وی دولتی وعمومی غیر دولتـ هاي  سازمان، وپژوهشی با نهادها
 .حمایت نماید اقتصادي

ح برتر درسطهاي  داراي توان رقابتی مطلوب و گروههاي  گروه  براي تبدیل ط 
  را رفـع  رقابـت پـذیر  هـاي   گروه پیشرفترشد و  و موانع  مشکالت، کشور
 .نماید

آموزشـی  هاي  معاونت طرح و توسعه موظف است دستورالعمل مدیریت اثربخش گروه: تبصره
تـدوین   حداکثر تا پایان سال اول برنامه، بر ارتقاي جایگاه رقابتی دانشگاه تاکید وپژوهشی را با

 .ایه نمایدرئیسه ار هیأتو به 
 رهبري سازمانی -ج

و مدیریت دانشگاه را با توجـه بـه    رهبريمعاونت طرح و توسعه موظف است الگوي  -3ماده 
نقشه جامع علمی کشور و تجارب مناسب داخل و ،  ، مقام معظم رهبري)ره(بیانات امام خمینی

ایان سال دوم برنامه هاي درحال توسعه حداکثر تا پ با توجه به شرایط دانشگاه و خارج از کشور
 .رئیسه ارایه نماید هیأتتدوین و براي تصویب به 

معاونت طرح و توسعه موظف است گزارش مستندي از تجـارب مـدیریت دانشـگاه از     :تبصره
هاي مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی ومدیریتی را همـراه بـا    در حوزه 1390تا  1370سال 

 .رئیسه ارایه نماید هیأتسال اول برنامه به  تحلیل نقاط ضعف و قوت حداکثر تا پایان
 هوشمندي رقابتی -د

از   در اسـتفاده   وایجـاد انسـجام    ساماندهی ،به منظور ارتقاي هوشمندي رقابتی دانشگاه -4ماده 
ناحیه کاشان وسایر مراکز آموزش عالی کشـور وجهـان،   ، کشور  آماري و اطالعاتی  هاي ظرفیت

دانشـگاه، مرکـز     مصـرح   و اختیـارات   بـا وظـایف    متناسب  ستا  معاونت طرح وتوسعه مکلف
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هـدف از ایجـاد مرکـز    . ایجـاد نمایـد   2اطالعات راهبردي دانشگاه رابه شرح پیوست شـماره  
گذاري و قضاوت در خصوص عملکرد کالن جامعه و ناحیه  اطالعات راهبردي، سنجش، ارزش

ملی  هاي معتبر هاي سازمان شاخص راهبردي آموزش عالی بر اساستشخیص وارزیابی کاشان، 
 .بین المللی است و
 
 همسویی راهبردي -ه

معاونت طرح و توسعه موظف است عالوه بر وظیفه محوري، توجه به برون گرایـی و   -5ماده 
هـاي راهبـردي در طـول     داده و نسبت به برگزاري نشسـت  برونداد محوري را مورد توجه قرار

بـا هـدف ارایـه خـدمات مناسـب       و برنامه راهبردي دانشگاه سال براي آشنایی با ابعاد مختلف
 .آموزشی و پژوهشی اقدام نماید

 مشاغل راهبردي -و
، وري منابع انسانی دانشگاه در مشاغل راهبـردي  به منظور ارتقاي کارآیی و افزایش بهره -6ماده

بـا   دي راطرح جامع مشاغل راهبر، معاونت طرح وتوسعه مکلف است تا پایان سال اول برنامه
 :یسه ارایه نمایدئزیر تدوین و براي تصویب به هیأت ر  تاکید بر موارد

 مشاغل راهبردي  طبقه بنديشناسایی و .أ 
الزم براي تصدي مشاغل راهبردي به منظور تـأمین  هاي  مهارت وقابلیت، تعیین دانش .ب 

 .تآنها اجتناب ناپذیر اسهاي  نیاز نیروي انسانی مشاغل راهبردي که توسعه فعالیت
 در مشاغل راهبردي  شاغلکیفی و کمی نیروي انسانی هاي  ارتقاي شاخص .ج 

بـا    وفعالیـت مشـترك    گذاري سرمایه  به  جذب نیروي انسانی جدید در معاونت هایی که:  تبصره
  خـود را بـراي تقویـت     هـاي  باشـد و بایـد فعالیـت    می ممنوع، باشند مجاز می  غیردولتی  بخش

  ممکـن   زمـان   مـذکور در حـداقل    گـذاري  از سـرمایه   و خـروج   ولتیغیرد  بخش  گذاري سرمایه
  .نمایند  ساماندهی

 توانمندسازي مدیران -ز
تقویـت  و صالحیت وظرفیت مدیران   براي ارتقاي  است  معاونت طرح وتوسعه موظف -7ماده 

 :را انجام دهد  اقدامات زیر  دانشگاه  درسطوح مختلفروحیه خدمتگذاري 
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  .فمختلهاي  با مباحث نوین در حوزه اقتصاديهاي  مدیران وکارکنان فعال بنگاه ییآشنا )5
 :ارکان :3ماده 

 امنا هیأت 3-1 
 مدیره هیأت 3-2
 عامل مدیر 3-3
 بازرس یا بازرسان 3-3

 :امنا هیأتاعضاي  -أ 
هاي  و مدیران بنگاه دانشگاه فناوريمعاون پژوهشی و  ،دانشگاه کاشان رییس شامل امنا هیأتاعضاي 
 اقتصادي

 :امنا  هیأت وظایفو  مأموریت -ب 
  هاي کالن و راهبرديتعیین سیاست )1

  اجراي آن بر و نظارت عالیه برنامه ها تصویب )2
 کاوابراي ارزیابی فعالیت  الزم هايو استاندارد هاشاخص نیتبی )3

اصالح و . امنا می رسد هیأتو مقررات کاوا در قالب اساسنامه به تصویب  ي کالنهاسیاست:تبصره 
 .تغییرات اساسنامه در صالحیت هیات امناء می باشد

 مدیره  هیأت -3-2
براي مدت  اعضااز بین  که است نفر عضو علی البدل 2نفرعضو اصلی و  5 شامل ه مدیر هیأتضاي اع

 .شوند دو سال انتخاب می
یابـد و مصـوبات آن الزم    مدیره با حداقل نصف به عالوه یک اعضا رسمیت مـی  هیأتجلسات :تبصره

 .االجراست
 .مدیره بالمانع است هیأتاعضاي  انتخاب مجدد :2تبصره 

 :مدیره هیأت وظایف -1-3-2
 امنا  هیأت اتاجراي مصوب )1
 ارزیابی ونظارت بر عملکرد مدیر عامل )2

 وظایف و اختیارات مدیر عامل تعیین )3

 کاوا ین نامه هاي داخلیتصویب آی )4
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 4پیوست شماره 
 )کاوا(فناورين توسعه و انتقال دانش و کانو تشکیل دستورالعمل

 :مقدمه
تقویت مشارکت و هماهنگی دانشگاه با توسعه و تولید علم و کاربردي نمودن پژوهشها ، در راستاي    

کانون سیاست هاي اجرایی برنامه،  168در اجراي ماده  و سازمانها و نهاد هاي خصوصی و دولتی
 به شرح زیرذکر شده است )کاوا(ین دستورالعمل به اختصارکه در ا فناوريتوسعه و انتقال دانش و 

 .تشکیل می شود
 :تعریف کاوا: 1ماده 

 ص حقوقیاشخا مشارکتو با  اعضايمحل سرمایه گذاري  آن از سرمایه که است اي مجموعهکاوا     
 تشکیل ،کنند می محصول فعالیت و تولید صادرات، واردات، که به نوعی در چرخه تولید و توزیع

 :، اعضاي کاوا عبارت است ازشود می
 دانشگاه کاشان )1

 تولید محصول یا خدماتهاي  بنگاه )2
 علمی و تخصصی دانشگاههاي  پژوهشکده )3
 علمی و تخصصیهاي  تشکل )4
 ا مشتریان کالن محصول و خدماتنمایندگی مشتریان و یهاي  تشکل )5
 اقتصادي هاي  صاحبان بنگاههاي  تشکل )6
 صنفیهاي  تشکل )7
 حمایت از مصرف کنندگانهاي  تشکل )8

 :به شرح زیر می باشد کاوا مأموریت :2ماده 
 عضو هاي  شرکتها وبنگاههاي  ارتقاي کیفیت فعالیتها و توسعه توانمندي )1
رقابـت  عرصه اي نقش سازنده و مستمرشان در براي ایفاعضا مشترك هاي  رفع نیازتامین و  )2

 بین المللی ملی و
مشـاوره   گسـترش تقویت مشارکت دانشگاه براي تولید علم و کاربردي نمـودن پژوهشـها و   )3

 اي هتخصصی و حرف
 مدیریت بنگاهها درنگرش علمی  تقویت )4
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فرینـان و مـدیران موفـق بخـش     آو ایجاد زمینه مناسب براي حضور کار برنامه ریزي .أ 
  .ها ودانشکدهها  گروه و دانشگاهسطح خصوصی در 

آنـان  هـاي   سطح مهارت و تغییر نگرش، آموزش مدیران براي افزایش دانش کاربردي .ب 
  .منطبق با الگوي مدیریتی آموزش عالی

اسـتفاده از تجـارب مـدیران موفـق و      لدستورالعممعاونت طرح و توسعه موظف است : تبصره
تعاونی و بخش خصوصی را براي توسعه ایده  ،عمومی غیردولتی ،دولتیهاي ایده پرداز در بخش

 .پردازي در دانشگاه فراهم آورد
معاونت طرح و توسـعه موظـف   ، براي ارتقاي نگرش صرفه اقتصادي در اداره دانشگاه -8ماده 

ت زیر را تا پایان سال اول برنامه تدوین و براي تصویب بـه  است دستورالعمل الزم براي اقداما
 :رئیسه ارایه نماید هیأت
به بخش غیر دولتی با پرداخت تمام یا بخشی از ها  واگذاري مدیریت بخشی از واحد .أ 

 هزینه سرانه خدمات 
واگذاري امکانات و تجهیـزات و منـابع    ،مشارکت با بخش غیر دولتی از طریق اجاره .ب 

 فیزیکی 
 و کارشناسی از بخش غیر دولتی اي  د خدمات مشاورهخری .ج 
  معاونت طرح و توسعه موظف اسـت طـرح   براي ارتقاي صالحیت و ظرفیت مدیران، -9ماده 
بـه  را تا سال اول برنامه براي تصـویب  اداره دانشگاه  وتوسعه نظام مدیریت مشارکتی در ایجاد
 .رئیسه ارایه نماید هیأت
درجـه ریسـک    ارتقـاي  و شناخت محیط خارجی، ن تحلیلی مدیرانبراي ارتقاي توا -10ماده 

هـاي   حکه طر را معاونت طرح و توسعه موظف است دستورالعمل تشویق مدیرانی ،آنانپذیري 
تـدوین و تـا پایـان سـال اول برنامـه بـراي       ، کنند می مختلف ارایه واجراهاي  حوزهنوآورانه در
 .رئیسه ارایه نماید هیأت تصویب به

 ابی عملکردارزی -ح
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راهبـردي   برنامـه هـاي   بـراي ارزیـابی پیوسـته     اسـت   معاونت طرح وتوسعه موظف -11ماده 
 :ونظارت دانشگاه را براي تحقق اهداف زیرتدوین نماید  وعملیاتی دانشگاه، نظام جامع ارزیابی

 هاي ستادي و صفی دانشگاه بر اساس اهداف وراهبردها  ارزیابی فعالیت واحد .أ 
 هاي مختلف دانشگاه اتی واحدارزیابی عملی .ب 
پیشنهاد براي اصالح  هاي دانشگاه و هاي اهداف و راهبرد ارزیابی مبانی و پیش فرض .ج 

 اهداف وراهبردها
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دانشگاه جهت تأمین بخشی از هاي  با کار آفرینان از محل داراییگذاري  مشارکت در سرمایه )6
 اقتصادي هاي  طرح آورده

  مالیهاي  اعتبارات و مشارکت دیگر نهاد ،استفاده از تسهیالت )7
هـاي   اقتصادي بـه صـورت متناسـب و متقـارن در واحـد      ستاد هاي خدمات و فعالیت توزیع )8

  دانشگاه
با هدف اصالح و بهبود روشها و ها  نظارت و ارزیابی مستمر بر حسن اجراي طرح، پایـــش )9

 ها برنامه
دانشـگاه بـراي صـرفه    هـاي   وواحـد هـا   ایجاد انگیزه تغییر و اصالح نگرش در افراد و گروه )10

  تصادي وبازده اقتصادياق
از طریـق ارایـه آمـوزش و     دانشگاههاي  و واحدها  مهارت و توانایی در گروه، افزایش دانش )11

 مشاوره 
روابـط اداري غیـر    و پرهیز از حاکمیت ستاد هاي فعالیت ایجاد ساختاري کارآمد براي انجام )12

 ممکناي ه بر کـار کـــارشناسی و برون سپاري اکـــثر فعـالیت ضروري وتاکید

هاي مختلف مرتبط با  هاي نسبی در حوزه هاي اقتصـادي با توجه به مزیت راه اندازي فعالیت )13
 ماموریت دانشگاه

هـاي مـالی    آیـین نامـه   و امنـا  هیـأت مصـوبات   در چـارچوب فعالیت هاي اقتصادي سـتاد  :تبصره
 .، انجام می شودومعامالتی دانشگاه

داراي بازده اقتصادي هرمعاونـت را اولویـت بنـدي    هاي  روژهو پها  طرح ساالنهاقتصادي ستاد  -4ماده 
 . وبراي اجرا انتخاب نماید

و اي  سـرمایه هـاي   تـأمین اعتبـارات تملـک     بـراي  حاصل از فعالیتهـاي سـتاد اقتصـادي    وجوه -5ماده 
ي ها کسري ناشی ازهزینه تامین دانشگاه خواهد بود واستفاده ازآن برايهاي  درزیر ساختگذاري  سرمایه

 . باشد می جاري ممنوع
برنامـه راهبـردي    "سـه پیوسـت شـماره   "به عنوان  و یک تبصره ماده ششاین دستور العمل با : 6ماده 

 1394رئیسه دانشگاه رسـیده و تـا پایـان سـال      هیأتبه تصویب نهایی  28/6/1391در تاریخ  دانشگاه
   .هجري شمسی معتبر است
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 3پیوست شماره 
 تشکیل ستاد اقتصاديدستورالعمل 

 :مقدمه
توسـعه  ،تنـوع بخشـی بـه منـابع مالی    ، هـا  وصرفه اقتصادي در انجام فعالیـت وري  ي بهرهبه منظور ارتقا

، مأموریـت با  اقتصادي دانشگاهستاد  هاي اجرایی،سیاست 15ی و در اجراي مفاد ماده نوین مالهاي  ابزار
 .تشکیل می گردد ریزو وظایف  ساختار

 :مأموریت :1ماده 
 ها ام فعالیتوري وصرفه اقتصادي در انج ارتقاي بهره )1
 هاي نوین مالی توسعه ابزارو  تنوع بخشی به منابع مالی )2
 مشهود و نامشهودهاي  دارایی از بهینه استفاده )3
 گذاري افزایش بازده اقتصادي دانشگاه از طریق سرمایه )4

 :باشند به شرح زیر می اقتصاديستاد  اعضاي :2ماده 
 )رئیس(رییس دانشگاه )1

 )نائب رئیس(معاون طرح وتوسعه )2

 اون اداري ومالیمع )3

 سه نفر از کارآفرینان )4

  )دانشگاه رئیسبه انتخاب (اقتصادي ستاد دبیر اجرایی )5
 :ستاد اقتصادي بشرح زیرمی باشدوظایف  :3 ماده 

  ها و اجراي فعالیتگذاري  سرمایه، پذیرش محوریت کارآفرینان در برنامه ریزي )1
تشخیص منافع (اي فعالیت اقتصاديبر وراهبردي دانشگاه پر بازدههاي  حوزه شناسایی وتعیین )2

 )بالقوه
  از فعالیت اقتصادي  برآورد منابع جدید مالی ناشی )3
 مشارکت با کارآفرینان  نحوهبررسی و اظهار نظر در )4
از بـرداري   با تأکید بر نیاز سنجی ومطالعات اقتصادي بـراي بهـره   اقتصاديهاي  تهیه طـــرح )5

سـوق دادن   موجـود در دانشـگاه بـراي   هـاي   یلو پتانسـ ها  امکانات و زیر ساخت ها، دارایی
 داراي مزیت نسبی هاي  در زمینهگذاري  کارآفرینان به سرمایه
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 مالی واقتصاديهاي  سیاست -1-2
 

 مالیو نیروي انسانی حوزه ساختار  -الف
وتوسعه موظـف  معاونت طرح ، به منظور ساماندهی نظام تأمین منابع و مصارف مالی -12ماده 

تحلیل منابع و مصارف مـالی دانشـگاه در راسـتاي     براي است واحد برنامه ریزي منابع مالی را
 :تا پایان سال اول برنامه ایجاد نمایند زیر اهداف
  مالی شناسایی منابع جدید )1
  تأمین مالیهاي  روشبه کارگیري طراحی و  )2
 ها فعالیتتمام شده هاي برآورد مصارف هرسال براساس ب محاسبه و )3
 برمبناي بودجه ریزي بر مبناي عملکرد  تخصیص منابع مالی )4
 زاید هاي  شناسایی و حذف وظایف وفعالیت )5

 ها فعالیتوري  ارتقاي بهره )6

شـود کـه    مـی  ریزي منابع مالی از جمله مشاغل راهبردي دانشگاه محسوب واحد برنامه :تبصره
مشـاغل راهبـردي دانشـگاه     جـامع  حدر طر)تجربه ومهارت ، دانش(شرایط احراز این مشاغل 

 .مشخص خواهد شد
 تامین منابع مالی -ب

زمینـه مناسـب پاسـخگویی و     ایجـاد انضـباط مـالی و   ، بـه منظـور اسـتقرار شـفافیت     -13ماده
وپژوهشـکده   هـا  ها ودانشکده مدیریت، ها معاونت(مختلف دانشگاههاي  حوزه در پذیري نظارت

معاونـت طـرح و توسـعه    . آن تأمین خواهد شدهاي  آمدازمحل در از هزینه هرحوزه  بخشی ) ها
 . را تا پایان سال اول برنامه طراحی واجرا نماید و کار مناسب براي این امر موظف است ساز

به منظور افزایش سهم منابع غیردولتی درمنابع مالی دانشگاه، معاونـت طـرح وتوسـعه     -14ماده
هاي آموزشی، رفاهی  اي دانشگاه شامل فضاه موظف است تا ضمن شناسایی امکانات و قابلیت

ها، دستورالعمل استفاده شهروندان و بخش خصوصـی ناحیـه    وآزمایشگاه و خدماتی، کارگاه ها
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هاي اجـراي   و زمینه ارایه نمودههیأت رئیسه  به تصویب رايکاشان را تا پایان سال اول برنامه ب
 . آن را فراهم نماید

پژوهشی و ، آموزشیهاي  درانجام فعالیتوري  ي وارتقاي بهرهبه منظور صرفه اقتصاد -15ماده 
مختلـف و نیـز در راســتاي تحقــق     هـاي   فرهنگی و بهبود وارتقاي توانمندي اقتصادي واحـد 

اهـداف و   ،اقتصادي تحت نظارت رئیس دانشگاه با ماموریت ستاد، اهــداف سـند چشـم انداز
 .شود می تشکیل 3 پیوست شماره به شرحساختار 

بالفعـل نمـودن    تامین مالی اسالمی برايهاي  اقتصادي براساس شیوهستاد هاي سیاست: 1 تبصره
 .شود می دانشگاه اتخاذهاي  ها و دارایی ظرفیت
طریـق   گري و از و با رویکرد عدم تصدي اقتصادي به صورت مشارکتی ستادفعالیت  :2تبصره 

 .باشد می ایجاد و افزایش انگیزه کارآفرینان
زیـر  هاي  اقتصادي دانشگاه به شیوههاي  سازي واحد براي توانمند ستاد اقتصادينقش  :3تبصره 

 :تجلی خواهد یافت
هـاي   گـذاري و اجـراي فعالیـت    سرمایه، ریزي پذیرش محوریت کارآفرینان در برنامه )1

  ستاد اقتصاديتحت هدایت ونظارت 
 )منافع بالقوهتشخیص (پر بازده براي فعالیت اقتصاديهاي  حوزه راهبردي تشخیص )2
  از فعالیت اقتصادي  منابع جدید مالی ناشی ارزیابی )3
 بررسی و اظهار نظر درمورد مشارکت با کارآفرینان  )4
با تأکیـد بـر نیـاز سـنجی ومطالعـات اقتصـادي بـراي         اقتصاديهاي  تدوین طـــرح )5

ه موجـود در دانشـگا  هاي  و پتانسیلها  امکانات و زیر ساخت ها، از داراییبرداري  بهره
 داراي مزیت نسبی هاي  در زمینهگذاري  سوق دادن کارآفرینان به سرمایه براي

ـ  هـاي   با کار آفرینان با بهره گیـري از دارایـی  گذاري  مشارکت در سرمایه )6 ه دانشـگاه ب
 اقتصادي هاي  طرح عنوان تأمین بخشی از آورده

 ريمالی و اعتباهاي  اعتبارات و مشارکت سایر نهاد ،استفاده از تسهیالت )7
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بخشی از پایـان  ، فناوريمعاونت پژوهشی و مرکز اطالعات راهبردي موظف است با همکاري   -4ماده
محـیط خـارجی دانشـگاه     تحلیـل  به موضوعات مرتبط به ساالنهکارشناسی ارشد را هاي  دورههاي  نامه

 .فرهنگی و اقتصادي و عوامل مرتبط با ناحیه کاشان تخصیص دهد ،مل کالن اجتماعیعواتحلیل شامل 
 :گیرد می مورد استفاده قرار زیرنتایج حاصل از ارزیابی محیط خارجی دانشگاه به شرح  -5ماده

ومراکز پژوهشی از وضعیت موجود در کشور و ناحیه ها  ودانشکدهها  گروه به ارایه اطالعات )1
 کالنهاي  خصدر محورها و شا

و دانشـگاه  کلـی  هـاي   راهبردها و سیاست ،الزم براي اصالح اهدافهاي  فراهم نمودن بستر )2
 ارتقاي عملکرد دانشگاه 

و پژوهشـی   یفراهم نمودن تعامل مناسب با محیط خارجی و استفاده از تجربه مراکز آموزش )3
 مختلفهاي  پیشرو در زمینه

 هـاي  و نهـاد ها  و استفاده از تجربه سایرسازمانفراهم نمودن تعامل مناسب با محیط خارجی  )4
 مختلف هاي  پیشرو در زمینه

، کالن کشور و ناحیه کاشانهاي  تحلیل عملکرد شاخص باموظف است مرکز اطالعات راهبردي ) 6ماده
 .نمایدارایه دانشگاه رئیسه  هیأت بهرا شناسایی و  ي دانشگاهها و تهدیدها  فرصتنقاط قوت وضعفها، 

در  سیاسـت هـاي اجرایـی برنامـه     "پیوست شماره دو"ماده به عنوان  هفتاین دستورالعمل با : 7ماده 
هجري شمسی  1394رئیسه دانشگاه رسیده و تا پایان سال  هیأتبه تصویب نهایی  28/6/1391 تاریخ

   .معتبر است
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 : 2پیوست شماره 

 دستورالعمل تشکیل مرکز اطالعات راهبردي دانشگاه
 

 :مقدمه
وناحیه کاشان  کشور  آماري و اطالعاتی  هاي یتاز ظرف  در استفاده  ایجاد انسجامو   به منظور ساماندهی 

مرکز سیاست هاي اجرایی ،  4و در اجراي مفاد ماده  دانشگاه  مصرح مأموریت با  متناسبدر زمینه هاي 
 .تشکیل می گردد ریزوظایف  اهداف و اطالعات راهبردي دانشگاه با

  :فاهد ا - 1ماده
 شناخت نیاز هاي جامعه )1
 هوشمندي رقابتی وارتقاي تشخیص راهبردي  )2
 تهدیدات شناخت و تحلیل فرصتها و )3

 :وظایف مرکز اطالعات راهبردي عبارت است از   - 2ماده
بانک مرکـزي و سـایر    ،اطالعات و آمار مربوط به مرکز آمار ایران وتحلیل جمع آوري أ 

 ارایه دهنده آمار و اطالعات کشورهاي  نهاد
 ناحیه کاشان طبقه بندي و تحلیل اطالعات مربوط به کشور و ب 
مختلـف ناحیـه در   هـاي   و نهـاد ها جمع آوري و تحلیل اطالعـات مربـوط بـه سـازمان     ج 

 مختلف هاي  حوزه
و مراکز آموزش عـالی  ها  جمع آوري و تحلیل اطالعات و آمار مربوط به سایر دانشگاه د 

 .کشور براي تحلیل رقابتی

سیاسی جامعه در  فرهنگی و، اقتصادي ،تفصیلی از وضعیت اجتماعیهاي  ارایه گزارش ه 
 .ماه یکبار رئیسه هر سه هیأتو استانی به اي  ناحیه، سطح ملی

 .دانشگاه حسب نیازمختلف هاي  طراحی و ارایه اطالعات راهبردي دانشگاه به حوزه و 
هـا   همکاري گروه ارزیابی محیط خارجی را با مرکز اطالعات راهبردي مکلف است چارچوب  -3ماده

 .رئیسه ارایه نماید هیأتحداکثر تا پایان سال اول برنامه براي تصویب به ها  ومعاونتها  ودانشکده
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بـه صـورت متناسـب و متقـارن در      سـتاد اقتصـادي  هـاي   خـدمات و فعالیـت   توزیع )8
  دانشگاهمختلف هاي  واحد

با هدف اصالح و بهبـود  ها  نظارت و ارزیابی مستمر بر حسن اجراي طرح، پایـــش )9
 ها ها و برنامه روش

ي دانشـگاه بـرا  هـاي   و واحـد ها  ایجاد انگیزه تغییر و اصالح نگرش در افراد و گروه )10
  صرفه اقتصادي وبازده اقتصادي

هـاي   و واحـد  ي آموزشـی وپژوهشـی  هـا  مهارت و توانـایی در گـروه  ، افزایش دانش )11
 از طریق ارایه آموزش و مشاوره  دانشگاه

روابط اداري  و پرهیز از حاکمیت ستادهاي  فعالیت ایجاد ساختاري کارآمد براي انجام )12
 ممکنهاي  سپاري فعـالیت  نبر کـار کـــارشناسی و برو غیر ضروري وتاکید

 ارایـه داده و  سـتاد اقتصـادي  را به   داراي بازده اقتصاديهاي  موظفند طرحها  معاونت -16ماده 
داراي بازده اقتصـادي هرمعاونـت را اولویـت بنـدي     هاي  و پروژهها  طرح ساالنه ستاد اقتصادي

 . وبراي اجرا انتخاب نماید
تـأمین    دانشـگاه بـراي    داراي بـازده اقتصـادي    پروژه هاياستفاده از وجوه مربوط به  -17ماده 

 . دانشگاه خواهد بودهاي  زیر ساخت درمجدد گذاري  و سرمایه ها دارایی اعتبارات تملک
هـا   خیـرین وسـاماندهی کمـک    هاي تأمین منابع دانشگاه ازمحل وقف وکمکبه منظور -18ماده 

ستاد توسـعه دانشـگاه موظـف    ، افزاري نرم مردمی در دو قالب سخت افزاري وهاي  ومشارکت
 : است اقدامات زیررا انجام دهد

 ایجاد بانک اطالعات خیرین )1
آنهـا درقالـب توسـعه     کمکهـاي  شناسـایی وجـذب خیـرین وبـه کـارگیري      ،بررسی )2

 ها  زیرساخت
  خیرین بهالزم  يها وپروژهها  پیشنهاد واجراي طرح )3
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هـاي   خیـرین وسـایر گـروه   گذاري  الزم براي تشویق وتوسعه سرمایه ایجاد زمینه هاي )4
 مردمی

نرم افـزاري را بـراي ارایـه    در بعد  مشارکت خیرینهاي  ستاد توسعه موظف است شیوه: تبصره
 . به کار گیرد آموزشی وپژوهشی به دانشگاه شناسایی و، خدمات علمی

وقـف   استفاده ازتوسعه با همکاري ستاد توسعه موظف است الگوي  و معاونت طرح -19ماده 
دریافت نظرات کارشناسان دینی ومتخصصـان وقـف و بـا     با ومتناسب با مأموریت دانشگاه را 

هماهنگی سازمان اوقاف وامور خیریه تا پایان سال اول برنامه طراحی وبراي تصویب به هیأت 
 .ارایه نمایدرئیسه 

موظف   موزشیمعاونت آ ،به منظور افزایش سهم منابع غیردولتی درمنابع مالی دانشگاه -20ماده 
 :است
اجتمـاعی  ، برنامه جذب دانشجویان با شهریه را طبق برنامه پـنجم توسـعه اقتصـادي    .أ 

 . رئیسه برساندهیأت تا پایان سال اول برنامه تدوین وبه تصویب  وفرهنگی کشور
و دسـتگاههاي   مختلـف اقتصـادي  هـاي   دانش و مهارت کارکنان بخش  براي ارتقاي .ب 

از جملـه اداره   مرتبطهاي  آموزشی را با همکاري نهاداي ه دوره، ناحیه کاشان اجرایی
  همـاهنگی هاي  کانون و  خوشه فرش ماشنیی،  اتاق بازرگانی، صنعت ومعدن وتجارت

تصویب به هیأت رئیسه ارایـه    برايو  طراحی دانش وصنعت تا پایان سال اول برنامه
 . نماید

هـاي   در رشـته  د و مجازي آموزش آزاهاي  درآمد اختصاصی حاصل از برگزاري دوره .ج 
بـه نحـوي کـه     ،درصد افـزایش یابـد   25باید  ساالنهداراي متقاضی فراوان  جذاب و

 .درآمد این بخش در پایان برنامه نسبت به سال اول صد درصد افزایش یابد
هاي  و به منظور افزایش سهم منابع غیردولتی درفعالیت منابع مالی پژوهشی مینأتبراي  -21ماده

 :موظف است فناوريمعاونت پژوهشی و ، پژوهشی
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 و جابجـایی مـدیران   شناسـایی، انتخـاب و انتصـاب    فرآیند ارایه پیشنهادات دربارهبررسی و )3

 دانشگاه
 دانشگاه تقویت فضاي سالم رقابتی بین مدیران بررسی وارایه پیشنهادات درباره  )4
 دانشگاه  انعملکرد مدیرشاخص هاي ارزیابی بررسی وارایه پیشنهادات درباره  )5
 پاسخگویی مدیران در برابر ذینفعان در جهت تقویتبررسی وارایه پیشنهادات درباره  )6

حـداقل شـرایط الزم بـراي انتصـاب در مشـاغل مـدیریتی        ،براي ارتقاي نظام مدیریتی دانشگاه -4ماده
 : عبارتند از

 دارا بودن مدرك کارشناسی مرتبط با رشته شغلی -لفا
 مدیریت  یآموزش هاي گذراندن دوره -ب
 سال سابقه تجربی در رشته شغلی مربوط یا مشابه  5حداقل  -ج
مدیریتی منطبق با الگوي مدیریت دانشگاه هاي  مربوط به مهارت هاي اخذ حداقل امتیاز الزم از معیار -د

 دانشگاه  با تشخیص کارگروه مدیریت
شرایط اختصاصی را مبنا قرار  ،حداقل مدیریتیهاي  تواند در امتیاز می کارگروه مدیریت دانشگاه: تبصره

 .دهد
 رهنمـودو   ،مشارکت بانوان در امور مـدیریتی  به منظوراست  موظفکارگروه مدیریت دانشگاه  -5ه ماد

انجـام   انتصاب آنها در سـطوح مـدیریتی  و  توانمند بانوان معرفیو  الزم را براي شناسایی پیگیري هاي
  .دده

هرگونه جابجایی مدیران قبل از پایان دوره تصدي با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد فـرد و بـر    -6ماده
 .صورت می گیرداساس پیشنهاد کارگروه مدیریت دانشگاه 

برنامـه راهبـردي    "پیوست شماره یـک "به عنوان  ماده وپنج تبصره فتاین دستور العمل با ه – 7ماده 
 1394رئیسه دانشگاه رسـیده و تـا پایـان سـال      هیأتبه تصویب نهایی  28/6/1391در تاریخ  دانشگاه

   .هجري شمسی معتبر است
 
 

 
 

 



 

71 

 

 1پیوست شماره 
 تشکیل کارگروه مدیریت دانشگاه دستورالعمل اجرایی

 :مقدمه
و در اجراي مفاد مـاده یـک سیاسـتهاي     دانشگاه در مباحث مدیریتی ئیسبه منظور ارایه مشورت به ر 

 .گردد می وظایف زیر تشکیلو  ساختار،اهداف  دانشگاه باکارگروه مدیریت  ،برنامه اجرایی
 :اهداف -1ماده

  کارآمد کردن عرصه سیاستگذاري )1
 نظام مدیریتی دانشگاه  يارتقا )2
 پاسخگویی و هوشمندي نظام مدیریتی  )3
 نظارت و ارزیابی عملکرد  )4
 سازي ترکیب مدیریت بهینه )5
رئیسه دانشـگاه را   هیأتاعضاي یت به جز تمام سطوح مدیر مدیریت،کارگروه  مأموریت دامنه: تبصره

 .شامل می شود
 ترکیب  -2ماده

 :باشد که عبارتند از می نفر 7مرکب از  کارگروه مدیریت
 )رئیس(معاون اداري و مالی -الف )6
  )ب رئیسینا(معاون طرح و توسعه -ب )7
 نفر صاحب نظر و متخصص در امور مدیریتی 3 -ج )8
 نفر از مدیران دانشگاه 2 - د )9
 .دبیر کارگروه در اولین نشست توسط اعضا تعیین می شود :1تبصره
 .می شود ارایه دانشگاه ئیسربه ها، ارزیابی هاو پیشنهادات کارگروه ، شاخصکلیه گزارشات: 2تبصره

 :باشد می وظایف و اختیارات کارگروه به شرح ذیل -3ماده
 بانک اطالعات مدیران دانشگاه  و به روز شدن بر استقرار نظارت )1
هاي مدیران در  ها و قابلیت افزایش مهارت ،مدیران توانمند سازيهاي  طرح اجرايبر  رتنظا )2

  یمدیریت هاي مختلف زمینه
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هـاي    اولویـت   تعیـین   از طریـق   برنامـه   اول  سال  تا پایان مالی مراکز پژوهشی را  نظام -أ 
ــد کــردن ،پژوهشــی ــارات  هدفمن ــژوهش  انجــام و پژوهشــی  اعتب ــاربردي  هــاي پ   ک

 .اصالح نماید جامعه  مشکالت  حل  درخصوص
 "پژوهشی دانشگاه و براساس نظامهاي  ه به اولویتمراکز پژوهشی جدید را با توج :تبصره
 .راه اندازي نماید "هزینه ـ درآمد

،  سنواتی  اعتبار در بودجه  بینی پیش  از طریق)  متقاضی  داراي(  سفارشی  هاي از پژوهش -ب 
را کارفرمـاي بخـش خصوصـی      آن  هـاي  هدرصد از هزین 50حداقل   اینکه  به  مشروط

 .شد حمایت نماید با  وتعهد کرده  تأمین
 تخصـیص   پژوهشـی هـاي   به اولویت فقط فناوريمعاونت پژوهشی و منابع دولتی : تبصره

 . یابد می
معاونـت طـرح وتوسـعه موظـف اسـت       بـا همکـاري   فنـاوري معاونت پژوهشـی و   -ج 

و   خصوصی  بخش  و متوسط  کوچک  هاي شرکت با  نحوه مشارکت مالیدستورالعمل 
منجـر    موریت خود دارند و ستاده آنهاأرا در م  اي توسعه  یقاتتحق  که انجام را  تعاونی

 سـال اول برنامـه  تـا پایـان    ،شود میها  و روش  محصوالت  و ارتقاي  اختراع،  ابداع  به
 .ارایه نمایددانشگاه  سهیرئ هیأتبه تصویب راي تدوین و ب

خیـرین  تعـاونی و ، که با همکاري بخش خصوصی  و فناوري  پژوهش  هاي از صندوق -د 
 .حمایت نماید، یابند می تاسیس ویا توسعه

 .دهد  و فناوري توسعه  پژوهشی  را در عرصه  المللی بین ملی و  هاي همکاري -ه 
درصـد پایـان    50 بـراي  اعتبـارات الزم ، با همکاري معاونت آموزشی تا پایان برنامـه  -و 

ارشـد را   کارشناسـی هـاي   دورههـاي   درصد پایان نامه 30دکتري و هاي  دورههاي  نامه
 .کند وبخش خصوصی تأمین اجراییهاي  دستگاه مالی بامنابع
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را هیأت علمـی   شرایط و نحوه حضور اعضاي، تقاضا محورهاي  براي توسعه پژوهش -ز 
اجرایی تا پایان سـال اول برنامـه بـراي    هاي  صنعتی و دستگاه ،اقتصاديهاي  دربخش 

 .رئیسه دانشگاه ارایه نماید هیأت تصویب به
 Patent(   جواز امتیاز علمی  ثبت  هاي هدرصد از هزین  50  و پرداخت  تأمیننسبت به  -ح 

به بخش خصوصی اقدامات الزم را انجام   شده  ثبت  امتیاز علمی  جوازهايو فروش ) 
 .دهد

از  جدیـد را بـا اسـتفاده   ي هـا  وکارگـاه  آزمایشـگاه هـا  ، راه اندازي وتجهیز کتابخانـه  -ط 
پیگیـري  ، رچارچوب سـتاد توسـعه دانشـگاه   خیرین و بخش خصوصی ودهاي  کمک
 . نماید

کـاربردي معطـوف بـه حـل مسـائل را بـا       هاي  وسمینارها  همایش، علمیهاي  کارگاه -ي 
  .مشارکت بخش خصوصی برگزار نماید

  توسـعه   غیردولتـی   هـاي  متقاضی ایجاد شـرکت  از کارآفرینان داخل وخارج دانشگاه  -ك 
باشـد   مـی   فناوري  و جذب  انتقال، تولید  آنهاکه مأموریت   مهندسی  خدماتی و  فناوري

 .حمایت نماید
 درصـد  50و سـمینارها و ها  برگزاري همایشهاي  هزینهتمام  ،از آغاز سال دوم برنامه -ل 

 .را از محل درآمد آنها تأمین نمایدها  برگزاري کارگاههزینه 
 معاونـت فرهنگـی  ، منـابع مـالی دانشـگاه    به منظور افزایش سهم منابع غیردولتـی در  -22ماده 

 :موظف است
 .فرهنگی جلب نمایدهاي  نظر حامیان و خیرین را در انجام فعالیت -الف
،  دولتـی   فرهنگی وهنريهاي  نهاد  فرهنگی با مشارکت هاي  فعالیت دستورالعمل نحوه انجام -ب

 هیـأت بـه   تصـویب  عمومی وخصوصی کشور وناحیه کاشان را تا پایان سال اول برنامه بـراي 
 .یسه ارایه نمایدرئ
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  :هاي اجرایی ساختار اجرا و نظارت بر سیاست -3
 : بر اساس موارد زیر انجام می شود هاي اجرایی بر سیاست ساختار اجرا و نظارت -247ماده 

 .می شودابالغ  به معاونتهاي ذیربط رئیس دانشگاه به وسیلهبرنامه  .1

بـه عهـده رئـیس     سیاسـتهاي برنامـه  نظارت عالی بر حسن اجـراي   .2
 .دانشگاه است

 در هر معاونـت  ابالغی سیاستهايمسئولیت نظارت بر حسن اجراي  .3
 .نشگاه می باشددا انبه عهده معاون

برنامه با پیشنهاد حـوزه هـا و بررسـی     یهاي اجرای اصالح سیاست .4
 .و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه انجام می شود کمیته تلفیق

هاي ذیربط هر سه ماه یک بر اساس شاخص حوزه ها ارزیابی عملکرد .5
 .معاونت طرح و توسعه انجام می شود به وسیلهبار 

ه در مقـاطع سـه ماهـه و بـه صـورت      مسئولیت ارزیابی اجراي برنام .6
  .به عهده معاونت طرح و توسعه می باشد تجمعی

ـ    ،اجـراي برنامـه   هايمسئولیت تهیه گزارشـ  .7 عهـده  ه حسـب مـورد ب
معاونت ها و مسئولیت جمع بنـدي آن بـه عهـده معاونـت طـرح و      

 .توسعه می باشد

 عملکرد، ارزیابیبرنامه عملیاتی سالیانه بر اساس سیاستهاي اجرایی و .8
با پیشنهاد معاونت ها و بررسی کمیته تلفیق و تصویب هیأت رئیسـه  

 .می شود انجامدانشگاه 

پیوست در تاریخ  5وتبصره  70ماده و 248شامل ، اول سیاست هاي اجرایی برنامه – 248ماده 
به تصـویب نهـایی شـوراي     8/8/1391و در تاریخ رئیسه  هیأت نهایی به تصویب 28/6/1391

  .معتبر است هجري شمسی 1394تا پایان سال  و دانشگاه رسید
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نسبت به جلب مشـارکت مـالی دانشـجویان     ، دانشجویی و فرهنگیهاي  انجام فعالیت  براي -ج
بـا    فرهنگـی هاي  فعالیت درصد از منابع الزم براي 50 ،که تا پایان برنامهاي  اقدام نماید به گونه

 .شود مشارکت مالی دانشجویان طراحی و اجرا
معاونـت  ، م منـابع غیردولتـی درمنـابع مـالی حـوزه دانشـجویی      به منظور افزایش سه -23ماده 

 :موظف است دانشجویی
بـه روش مشـارکت در مـدیریت،     را هاي رفاهی دانشـجویان  از فعالیت درصد 25 ساالنه -الف

نقـش   بایـد  معاونـت دانشـجویی   .نمایـد مالکیت و خرید خدمت به بخش خصوصی واگـذار  
 .داشته باشدسیاستگذاري 

ها به بخش خصوصی را تا پایان برنامـه تـدوین و    واگذاري مدیریت خوابگاه دستورالعمل -ب
 .عملیاتی نماید

 و اجتمـاعی ، دینی در حوزه هاي گیري مشاوران مختلف تحصیلیرنحوه به کا دستورالعمل -ج
 .رئیسه ارایه نمایدهیأت  سال اول برنامه براي تصویب به روان شناسی را تا پایان

مشـاوره بـه مراجعـان     را از محل ارایه مرکز مشاورههاي  درصد از هزینه 30 تا پایان برنامه، -د
 .بیرونی تامین نماید

 ورزشی دانشگاه با رویکـرد اعتبـار بخشـی در سـطح     هاي دستورالعمل نحوه حمایت از تیم -ه
 .رئیسه ارایه نماید هیأت سال اول برنامه براي تصویب به و ملی را تا پایاناي  ناحیه

ورزشی دانشگاه را تا پایان سال اول برنامـه بـراي   هاي  فضا ر ازدرآمدزایی بیشتهاي  راهکار -و
 .رئیسه ارایه نماید هیأت تصویب به

مـالی خـود را ازمحـل     درصد منـابع  50، موظف است تا پایان برنامه  مرکزکارآفرینی -24ماده 
رینی بـراي بخـش   مختلـف کـارآف  هـاي   آموزشی در حوزههاي  درآمد ناشی از برگزاري کارگاه

 . نماید مینأتخصوصی و دولتی 
 سرمایه گذاري -ج

معاونـت اداري و مـالی    ،به منظور افزایش سهم منابع غیردولتی درمنابع مالی دانشگاه -25ماده 
منـابع نقـدي   گـذاري   مـالی و سـپرده  هاي  داراییگذاري  نحوه سرمایهدستورالعمل موظف است 
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رئیسه دانشگاه رسانده وبر اساس آن اقدام  هیأتبه تصویب  هبرنام سال اول تا پایان دانشگاه را
 . نماید
شود با  می به معاونت طرح وتوسعه اجازه داده ،دانشگاههاي  ارتقاي بازده فعالیت براي -26ماده 

با موضـوعات   بنیان تجاري و دانشهاي  تشکیل شرکت زمینه و نحوه، رعایت قوانین ومقررات
رئیسـه   هیـأت  را تا پایان سال اول برنامه بررسی و براي تصویب به مرتبط با مأموریت دانشگاه

 .ارایه نماید
 . کنند دانشگاه فعالیت می  اقتصاديستادهاي موضوع این ماده ذیل مجموعه  شرکت :تبصره
بـا    دانشـجویی هـاي   معاونت، خود گردانهاي  خوابگاهایجاد امکانات رفاهی و  براي -27ماده 

مندي بخش خصوصی از  بهره  اقدامات الزم براي توسعه موظف است و همکاري معاونت طرح
 .فراهم کند  را تسهیالت بانکی

با همکاري ستاد توسعه نسبت بـه شناسـایی و جلـب     موظف است معاونت دانشجویی: تبصره
 .اقدام نماید، رفاهی را دارندهاي  مشارکت والدین دانشجویانی که تمکن کافی در انجام هزینه

 مالی ص منابعتخصی)  د
هـاي طـرح و توسـعه و     نظام تخصیص منابع مالی دانشگاه، معاونت  به منظور ارتقاي -28ماده 

برمبنـاي    اداري ومالی موظفند تا پایان سال دوم برنامه، نسبت بـه اسـتقرار نظـام بودجـه بنـدي     
 : عملکرد ازطریق زیر اقدام نماید

 استقرار نظام حسابداري تعهدي  -الف
 و خـدمات دانشـجویی   فرهنگـی ،   هاي آموزشی، پژوهشی بهاي تمام شده فعالیتمحاسبه  -ب

 دانشگاه 
هاي دانشـگاهی را بـه    معاونت طرح وتوسعه موظف است منابع مالی مورد نیاز قطب -29ماده 

 . ویژه تامین نمایدصورت 
 ،آب(جاريهاي  معاونت طرح وتوسعه موظف است طرح الگوي مصرف بهینه هزینه -30ماده 
مختلف دانشگاه حداکثر تـا پایـان   هاي  درحوزه و ملزومات اداري را) سوخت وگاز ،تلفن، برق

و زمینـه اجـراي آن را بـه     ارایـه نمایـد  رئیسـه   هیأت سال اول برنامه تدوین وبراي تصویب به
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 هاي اجرایی بر سیاست
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                 هـاي   شـیوه ، سـال اول برنامـه  معاونت دانشجویی موظـف اسـت حـداکثرتا پایـان      -240ماده 
 . رئیسه برساند هیأتورزشی دانشگاه را به تصویب هاي  درآمد زایی فضا

 4حـداقل   ،برنامه ریزي کند که تا پایـان برنامـه  اي  معاونت دانشجویی باید به گونه -241ماده 
 . فعال باشند انجمن ورزشی دردانشگاه

موظف است نسـبت بـه جـذب و     معاونت دانشجویی با همکاري معاونت آموزشی -242ماده 
حفظ قهرمانان کشور براي تحصیل در رشته تربیـت بـدنی درمقـاطع کارشناسـی و کارشناسـی      

 . ارشد دانشگاه اقدام نماید
هاي متعـدد   اي و ملی در رشته براي ارتقاي ورزش قهرمانی دانشگاه در سطح منطقه -243ماده 

هـاي   مناسـب بـراي تشـکیل تـیم     ورزشیهاي  معاونت دانشجویی موظف است رشته، ورزشی
حمایـت و   که مورد هاي ورزشی ورزشی درسطح ورزش قهرمانی را شناسایی و از تشکیل تیم

 .حمایت نماید می باشند، همراهی سازمان ورزش وجوانان و سایر نهادهاي شهرستان
رشـته   5معاونت دانشجویی موظف است نسبت به گسـترش ورزش قهرمـانی درقالـب    : تبصره

 .رشته براي خواهران تا پایان برنامه اقدام نماید4راي برادران و ورزشی ب
آمـادگی  هـاي   دوره، شناسایی دانشجویان مستعد بامعاونت دانشجویی موظف است  -244ماده 
کـه تـا پایـان    اي  به گونـه ، ورزشی دانشجویان برگزار نمایدهاي  را براي حضور در المپیاد الزم

 . دانشگاه برتر کشور قرارگیرد کاشان در ردیف دهحداقل یک بار دانشگاه  ،برنامه
موظـف اسـت در طـول    اي  منطقـه هـاي   معاونت دانشجویی با جلب حمایـت نهـاد   -245ماده 
اقـدامات الزم را   دانشـجویان پسـر   نسبت به میزبانی برگزاري المپیاد ورزشـی ، برنامههاي  سال

 .انجام دهد
هاي  موظف به برگزاري دورهطرح و توسعه  با همکاري معاونتمعاونت دانشجویی  -246ماده 

 .باشد می علمی هیأتآموزشی براي ارتقاي ورزش همگانی و قهرمانی درسطح کارکنان و 
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جـاري و  هـاي   در هزینـه  يدرصـد  50و  30نحوي فراهم آورد که به ترتیب منجر بـه کـاهش   
 . پایان برنامه گرددتا  ملزومات اداري

نیـروي انسـانی در   وري  ارتقـاي بهـره   معاونت طـرح وتوسـعه موظـف اسـت طـرح      -31ماده 
رئیسـه   هیـأت را تا پایان سال اول برنامه تدوین وبه  مختلف ستادي وصفی دانشگاههاي  حوزه

وري نیروي انسانی شامل طـرح تناسـب نیـروي انسـانی، برنامـه       طرح ارتقاي بهره .ارایه نماید
 .می باشدارتقاي مسیر شغلی و طرح جایگزینی نیروي انسانی 

نسـبت بـه    ،نیروي انسـانی وري  منطبق با طرح بهره معاونت اداري و مالی موظف است: تبصره
 .و جابجایی نیروي انسانی دانشگاه اقدام نمایدمین أت

ـ  را در ها ت طرح وتوسعه موظف است سهم معاونتمعاون -32ماده  دولتـی  منـابع غیـر   مین أت
 .مشخص نماید اول برنامهسال  تا پایان ،دانشگاه
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 :ارتباطات برند وهاي  سیاست -1-3
 

 ایجاد هویت برند -الف
معاونت طرح وتوسعه موظف است کمیته تخصصی برند دانشگاه را بـراي شناسـایی    -33ماده 

برنـد و رشـد   اندازه گیري وتفسیر عملکـرد  ، تدوین برنامه بازاریابی برند، وتدوین موضع برند
برخی از موضوعات مورد . حداکثر تا پایان سال اول برنامه تشکیل دهد،وحفظ ارزش ویژه برند

 :عبارت است از  تاکید
 اسالمیهاي  فرهنگی مبتنی بر ارزشهاي  فعالیت )1
 علمی و دانشجویان هیأتتوانمندي اعضاي  )2
 دانشگاههاي  نظام مدیریتی و فرایند )3
 نظام مالی دانشگاه )4
 )دانش ومهارت ها، براي ارتقاي ارزش(آموزشیهاي  لیتکیفیت فعا )5
 محور مسالههاي  پژوهش )6
 ارایه خدمات دانشجویی )7
 ناحیه محورهاي  فعالیت )8
 بین المللیهاي  فعالیت )9
، موظف است در راستاي آشنایی دانشگاهیان بـا مفهـوم برنـد    معاونت طرح وتوسعه -34ماده 

 .برگزار نمایدمیته تخصصی برند کبا هماهنگی  آموزشی راهاي  دورهکارگاهها و 
هـاي   گـروه  هـا،  دانشـکده  ها، معاونت  موظف است با همکاري کمیته تخصصی برند - 35ماده 

ها  قابلیت، پژوهشی حداکثر تا پایان سال اول برنامههاي  و پژوهشی و در قالب فعالیت  آموزشی
هـاي   زش عـالی و دانشـگاه  سایر مراکز آمـو  کلیدي را که موجب تمایز دانشگاه باهاي  و جاذبه

 . شناسایی نموده و براي ارایه مطلوب به ذینفعان ارایه نماید شود می کشور
 .برنامه خواهد بودهاي در تمام سال کمیته تخصصی برندمدت فعالیت : تبصره
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 ت بهداشتی و درمانیخدما -ح
معاونت طرح و توسعه با همکاري معاونت دانشجویی موظف به ساخت و تجهیز  -234ماده 

این مرکز به مراجعان بیرونی خدمات درمانی ارایه . باشد می مرکز بهداشت و درمان دانشگاه
 . خواهد کرد

 ورزشیهاي  فعالیت -ط
سـترش و بسـط فرهنـگ ورزش در    در راسـتاي گ معاونت دانشجویی موظف است  -235ماده 
کارکنان وغنی ساختن اوقات فراغت آنان و براي نیل به ، علمی هیأتاعضاي  ،دانشجویانمیان 

پیش  اجرایی ساالنهدر برنامه  اقدامات الزم را، سالم و تندرست و ایجاد نسلی شاداباي  جامعه
 .انجام دهد بینی و
هاي بال اسـتفاده امکانـات    فاده از ظرفیتبراي استمعاونت دانشجویی موظف است  -236ماده 

طراحـی و  ، نسبت بـه تعریـف  ، و نهادهاي اجراییها  ورزشی در اختیار دانشگاه و سایر سازمان
 .هاي مشترك ورزشی اقدام نماید اجراي فعالیت

هاي  سرانه فضا است معاونت دانشجویی با همکاري معاونت طرح و توسعه موظف -237ماده 
 .دهد افزایش متر مربع 5/1حداقل به  ان برنامهتا پای را ورزشی
معاونت دانشجویی با همکاري معاونت طرح و توسعه وستاد توسعه دانشـگاه از کمـک   : تبصره

 .خیرین و سنت وقف استفاده خواهد نمود
برنامه ریزي اي  متنوع به گونههاي  معاونت دانشجویی موظف است با استفاده ازشیوه -238ماده 

درصد دانشجویان حداقل  80علمی و کارکنان و  هیأتدرصد اعضاي  50ایان برنامه کند که تا پ
 . دریک رشته ورزشی فعالیت نمایند

فعالیت دانشـجویان   معاونت دانشجویی با همکاري معاونت آموزشی موظف است زمینه: تبصره
 .حداقل در یک رشته ورزشی فراهم آورد جدیدالورود را

کارکنـان  ، ش همگـانی و ورزش قهرمـانی درسـطوح دانشـجویان    براي تقویت ورز -239ماده 
بـراي   ی رامعاونت طرح و توسعه موظـف اسـت سـاختار و تشـکیالت مناسـب     ، علمی هیأتو

 . مدیریت تربیت بدنی حداکثر تا پایان سال اول برنامه ایجاد نماید
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مذهبی درمرکز مشاوره با  هبه تقویت مشاور است نسبت معاونت دانشجویی موظف:  226ماده 
  .اقدام نماید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبريدفترهمکاري 

معاونت دانشـجویی موظـف اسـت بـراي ارتبـاط مسـتمر بـا خـانواده دانشـجویان           -227ماده 
 .الزم را پیش بینی و اقدامات الزم را انجام دهد هاي  راهکار

معاونت دانشجویی موظف است نسبت به ارایه خدمات مشاوره به اعضـاي هیئـت    -228ماده 
 . رآمد اقدام نمایددانشگاه و کسب د کارکنان و مراجعان خارج از، علمی
معاونت دانشجویی موظف است نسبت به شناسایی مستمر دانشجویان آسیب پـذیر   -229ماده 

 . یا درمعرض خطر اقدام نموده و نسبت به ارایه خدمات مددکاري اقدام نماید
دوره آمـوزش   ،معاونت دانشجویی موظف است براي کلیه دانشجویان جدید الورود -230ماده 

 . گوناگون برگزار نمایدهاي  ندگی درقالبزهاي  مهارت
، تقویـت و گسـترش خـدمات سـالمت روان     بـا  معاونت دانشجویی موظف اسـت  -231ماده 

 .نماید را فراهمازدواج و تشکیل خانواده  برايزمینه آماده سازي جوانان  ،مشاوره و مددکاري
 وام دانشجویی  -و

برنامـه ریـزي   اي  عه دانشگاه باید به گونـه معاونت دانشجویی با همکاري ستاد توس -232ماده 
 70بـه حـداقل    وام صندوق قرض الحسنه فاطمه الزهـرا دانشـگاه   اول، نماید که تا پایان برنامه

 . واجد شرایط دانشگاه پرداخت شود و درصد دانشجویان متقاضی
معاونت دانشجویی موظف است نسبت به ساماندهی وضعیت بیمـه دانشـجویان اقـدام    : تبصره

 . مایدن
 کار دانشجویی -ز

بـا رویکـرد   معاونت دانشجویی با همکاري معاونت طرح و توسـعه موظـف اسـت     -233ماده 
 مختلـف دانشـگاه  هـاي   استفاده از کاردانشجویی درفعالیـت هاي  شیوه گسترش کار دانشجویی،

 .نان در بخش خصوصی را تا پایان سال اول برنامه مشخص نمایدوشرایط فعالیت آ
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 روابط عمومیاصالح ساختار  -ب
پایان سال اول اهداف زیر وحداکثر تا   معاونت طرح وتوسعه موظف است درراستاي -36ماده 
نوین وشـکل گیـري   هاي  با تاکید بر استفاده از ابزار(روابط عمومی   ساختارمناسبی براي ،برنامه

 :به تصویب هیأت رئیسه برساند) یکروابط عمومی الکترون
 اجراي نظام کارآمد و اثربخش مدیریت پیام درتمامی ابعاد آن  )1
 روابط عمومی  هاي ایجاد تحول دربرنامه مخاطبان براي  نیازسنجی )2
 اطالع رسانی هاي  ایجاد تنوع درشیوه )3
 بازنگري و اصالح فرایند تولید محصوالت روابط عمومی  )4
 مخاطبان و تحوالت فرهنگی جامعه هاي  توسعه کیفی اخبار دانشگاه متناسب با نیاز )5
 روابط عمومیهاي  کیفی و محتوایی درهمه برنامه نظارت و ارزیابی  ارتقاي )6

  موظف است تا پایان سال اول برنامه، طـرح شناسـایی و طبقـه بنـدي      عمومی روابط -37ماده 
 .مخاطبان دانشگاه را همراه با نوع اطالعات مورد نیاز آنها تدوین نماید

 نظرسنجی -ج
 ،دانشگاههاي  و فعالیتها  به منظور ارتقاي اثرگذاري نظرات مخاطبان برمحتوي برنامه -38ماده 

مختلف دانشگاه شـامل هیـأت   هاي  گروههاي  راي دریافت دیدگاهروابط عمومی موظف است ب
 :دانشجویان و سایر ذینفعان اقدامات زیر را انجام دهد، کارکنان، علمی

 مربوطههاي  با همکاري واحدها  انجام کلیه نظرسنجی -الف
 گسترش دایره نظرسنجی ها  -ب
 انجام شدههاي  تحلیلی از نظرسنجیهاي  ارایه گزارش -ج

شـناخت نظـرات و    متنـوع پژوهشـی بـراي    هـاي   روابط عمومی موظف اسـت ازشـیوه  : هتبصر
، خـدمات اداري ، پژوهشـی ، آموزشـی هـاي   فعالیـت  دانشجویان نسبت بـه کیفیـت  هاي  دیدگاه

آنان را در مـورد میـزان   هاي  دیدگاه، استفاده نماید و درپایان دوره تحصیالت  پشتیبانی و رفاهی
 . ط با دانشگاه بررسی نمایدادامه تحصیل و ارتباپایبندي به  و عالقه مندي
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و هـا   جاذبـه ، ارتبـاطی متنـوع  هـاي   روابط عمومی موظف اسـت بـا اسـتفاده ازشـیوه     -39ماده 
مطبوعـات و  ، رسـانه اسـتانی  ، منحصر به فرد دانشگاه کاشان را درسطح رسانه ملیهاي  قابلیت

 . نماید معرفیها  خبرگزاري
 پاسخگویی به شکایات -د
روابط عمومی موظف است فرایند پاسخگویی به شکایات و اجـراي آن را تـا پایـان     -40اده م

 .نماید سال اول برنامه تدوین وبراي تصویب به هیأت رئیسه ارایه
 منطقه اي ارتباطات  -ه

معاونت طرح وتوسعه با همکاري مرکز کاشان شناسـی موظـف اسـت سـتاد علمـی       -41ماده 
 :زیر تشکیل دهد وظایف شان را باکا توسعه ناحیهپیشرفت و 

 مختلف فعال در حوزه مطالعات کاشان هاي  ایجاد هماهنگی بین نهاد )1
 اجتماعی و اقتصادي کاشان ، بررسی موضوعات مختلف فرهنگی )2
علمی دانشـگاه ودانشـجویان    هیأتپژوهشی که به وسیله اعضاي هاي  تعریف پروژه )3

 .تحصیالت تکمیلی انجام شود
تخصصی براي ارتقاي همبستگی و انسجام اجتماعی هاي  وکارگاه ها برگزاري نشست )4

 در سطح ناحیه کاشان 
خشان ناحیه کاشان هاي در روابط عمومی موظف است طرح آشنایی نخبگان و استعدا -42 ماده

هیـأت  بـه  تصـویب   بـراي هاي دانشگاه را تا پایان سال اول برنامه تدوین و جاذبهها و با قابلیت
 .یدارایه نمارئیسه 

معاونت طرح و توسعه موظف است ساختار و مأموریـت مربـوط بـه مرکـز کاشـان       -43ماده 
پژوهشـی  ، آموزشیهاي  آن شامل انجام فعالیت مأموریتاصالح نماید که اي  شناسی را به گونه

 . کاشان باشد و پیشرفت اجتماعی و اقتصادي و امور توسعه، کلیه موضوعات فرهنگی در
معاونت آموزشی موظف است طرح آشنایی دانش آمـوزان    می با همکاريروابط عمو -44ماده 

دانشـگاه کاشـان   هـاي   وجاذبهها  با قابلیت مقطع دبیرستان را ناحیه کاشان به ویژه دانش آموزان
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کمـی و کیفـی تغذیـه     هاي نسبت به تدوین شاخص معاونت دانشجویی موظف است -221ماده 
 . نمایداقدام  دانشگاه
نوین درایجاد فضا و محیط مطلـوب  هاي  معاونت دانشجویی موظف به استفاده از روش: تبصره

 .باشد می و توزیع غذاطبخ ، نظارت در امر تهیه، تنظیم برنامه غذایی، رستوران
 امور انضباطی  -د

مناسـب بـراي   هاي روشـ  ،معاونت دانشجویی موظف است تا پایان سال اول برنامه -222ماده 
ارتقاي کیفیت رسیدگی به تخلفات و  ،اطالع رسانی در خصوص تخلفات انضباطی دانشجویان

 . دانشگاه برساند رئیسه هیأتسطح پاسخگویی را شناسایی و به تصویب 
 مشاوره اي خدمات -ه

شناختی دانشجویان و کمک بـه سـازگاري بهتـر بـا      به منظور کاهش مشکالت روان -223ماده 
نسـبت  معاونت دانشجویی موظف است  ،شناختی هاي روان محیط دانشگاه از طریق ارایه کمک

هـاي مختلـف بـا اسـتفاده از امکانـات دانشـگاه و        اي در حوزه مشاورههاي  فعالیت گسترشبه 
 .خصوصی اقدام نماید همکاري بخش

 فضاي مناسـب را معاونت دانشجویی با همکاري معاونت طرح وتوسعه موظف است  :1تبصره
 . تا پایان برنامه ایجاد نماید مشاوره دانشگاه براي مرکز

معاونت دانشجویی موظف است تا پایان سال اول برنامـه نسـبت بـه سـاماندهی تـیم       :2تبصره
تخصصی ، داراي صالحیت علمیمشاوران داخل وخارج دانشگاه ه گیري ازبراي بهراي  مشاوره
 . اقدام نمایداي  و حرفه

سـطح   ،تـا پایـان برنامـه   کنـد کـه    برنامـه ریـزي  اي  معاونت دانشجویی باید به گونه -224ماده
 70حـداقل ها  مشاوره شغلی و سایر انواع مشاوره، دانشجویی شامل مشاوره تحصیلیاي  مشاوره

 . شجویان را پوشش دهددرصد دان
بـا  اي  تنوع بخشی بـه خـدمات مشـاوره    معاونت دانشجویی موظف است نسبت به -225ماده 
 . نماید اقدام نوینهاي روش
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 .برسد یواحد خوابگاه 100 به حداقلبایدتا پایان برنامه  متأهلی هاي ظرفیت خوابگاه: تبصره
با توجه به روند توسعه دانشگاه و افزایش دانشجو  ـ معاونت دانشجویی موظف است216ماده 

و هل أتجنسیت،  کیکاز ظرفیت هاي خوابگاهی موجود و مورد نیاز را به تف تفضیلیگزارشی ؛
 ارایـه رئیسـه   هیـأت بـه   اول برنامه تهیه و تا پایان سالهاي برنامه سال طول در صیلیمقاطع تح

 .نماید
ها  کیفی زندگی و سکونت در خوابگاههاي  معاونت دانشجویی موظف است شاخص -217ماده 

 . ارایه نماید رئیسه هیأت را تا پایان سال اول برنامه تدوین وبراي تصویب به
ویی موظف اسـت بـراي ارتقـاي سـالمت اخالقـی و انضـباطی در       معاونت دانشج -218ماده 

 :اقدامات زیررا انجام دهد ها، خوابگاه
 درخوابگاه هااي  مشاورههاي  گسترش فعالیت )1
 نوین اطالع رسانی براي تبیین موارد انضباطی و اخالقی هاي   هاستفاده از شیو )2
 با خوابگاه هاها  ایجاد سامانه ارتباطی خانواده )3

مرتبط موظف است نسـبت بـه گسـترش    هاي  معاونت دانشجویی با همکاري حوزه -219ماده 
طراحـی و اجــراي  ، رایانــه سـایت ، ســرگرمی، ورزشـی ، نمازجماعــت، کتـابخوانی هــاي  فضـا 

 . نوین اقدام نمایدهاي  فرهنگی و فوق برنامه با استفاده از شیوههاي  فعالیت
 تغذیهخدمات  - ج

آزاد هـاي   و رسـتوران هـا   است نسـبت بـه ایجـاد بوفـه     معاونت دانشجویی موظف -220ماده 
 . الزم به وسیله بخش خصوصی اقدام نمایدهاي  دانشجویی بر اساس پیش بینی

پـیش  ، معاونت دانشجویی موظف است با توجه به افزایش کمی دانشجویان دانشـگاه  :1تبصره
 . ه به عمل آوردحداکثر تا پایان سال اول برنامها  بینی الزم را براي توسعه رستوران

معاونت دانشجویی موظف است نحوه حمایت دانشگاه و صـندوق رفـاه دانشـجویان     :2تبصره
 . حداکثر تا پایان سال اول برنامه مشخص نماید ،ازبخش خصوصی را براي ایجاد رستوران

آزاد با پرداخت نقدي یارانـه تغذیـه بـراي دانشـجویان مطـابق      هاي  خرید از رستوران: 3تبصره
 .شد ه کارشناسی انجام خواهدنظری
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طرح   اجراي. تصویب به هیأت رئیسه ارایه نماید  حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و براي
 .ادامه خواهد یافت برنامههاي  درطول سال

معاونت طرح و توسعه موظف است طرح آشنایی مـدیران    روابط عمومی با همکاري -45ماده 
هـاي   شوراي اسالمی شهرها و روسـتا   دولتی وعمومی غیر دولتی و اعضايهاي  نهاد، ها سازمان

  تمر اعضـاي تدوین کند که زمینـه ارتبـاط مسـ   اي  دانشگاه به گونههاي  ناحیه کاشان را با قابلیت
 . فراهم آید ناحیههاي  هیأت علمی و دانشجویان با شهرها و روستا

اطالعات اي  موظف است به صورت دورهها  با همکاري سایر معاونت  روابط عمومی -46ماده 
 ارسـال   اقتصـادي هـاي   مـدیران بنگـاه    دانشـگاه را بـراي  هـاي    وتوانمنـدي ها  از قابلیت  جامعی

 . به هیأت رئیسه و معاونان انتقال دهد  نسبت به دانشگاه درقالب نظرسنجیآنها را هاي  ودیدگاه
معاونت فرهنگی و  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبريدفتر   روابط عمومی با همکاري - 47ماده 

علمیه هاي  ناحیه کاشان به خصوص حوزه  دینی و فرهنگیهاي  موظف است طرح آشنایی نهاد
 .و اجرا نماید تدوین دانشگاههاي  با قابلیت را

آموزش و پـرورش   هاي مدیریت و ي دانشگاهها روابط عمومی با همکاري معاونت - 48ماده 
هاي دانشـگاه   ها و قابلیت با جاذبه را مشاوران، مدیران و معلمان  هاي آشنایی دوره ،سطح ناحیه
 .برگزارنماید

دانشـگاه درسـطح مـدارس      هیأت علمی  هاي مشترك به حضوراعضاي بخشی ازفعالیت: تبصره
 . یابد اختصاص می

و نخبگـان  هـا   چهـره   مرکز کاشان شناسی با همکاري روابط عمومی موظف اسـت   – 49ماده 
اي  وبین المللی ازجایگاه برجسـته   در گذشته و در زمان حاضر درسطح ملی را که علمی کاشان

اطی نسبت به معرفـی آنهـا بـه    ارتب متنوعهاي  نموده و درقالب شیوهشناسایی  ،برخوردار هستند
 .اقدام نماید دانشجویان وکارکنان دانشگاه، علمی هیأتویژه براي اعضاي 
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 بین المللیارتباطات   -و

هاي بـین   برنامه ریزي و نظارت بر فعالیت و براي ارتقاي جایگاه بین المللی دانشگاه - 50ماده 
اقدام  زیرموارد  انجام است نسبت به علمی و بین المللی موظفهاي  مدیریت همکاري، المللی

 :به هیأت رئیسه گزارش دهد ساالنهنماید و
 علمی خارجی هیأتبه کارگیري اعضاي  )1
 جذب دانشجویان خارجی )2
 بین المللیهاي  برگزاري کنفرانس )3
 پژوهشی و فرهنگی ، مختلف آموزشیهاي  بین المللی در حوزههاي  همکاريسایر )4
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 : خدمات دانشجوییهاي  سیاست -2-5
 مدیریت خدمات دانشجویی-الف
هاي  ندمعاونت دانشجویی با همکاري معاونت طرح و توسعه موظف است همه فرای -210ماده 

 . خدمات دانشجویی را تا پایان برنامه به صورت الکترونیکی ارایه نماید
ایجاد سـامانه پـذیرش میهمـان و    ، تهیه کارت هوشمند چند منظوره براي ارایه خدمات: تبصره

 . باشد می در اولویتغذا  و رزرو اینترنتیثبت رسیدگی به تخلفات دانشجویی 
اي  بـه گونـه   متبوعوزارت هاي  در راستاي سیاست استمعاونت دانشجویی موظف  -211ماده 

تمام شده انواع خدمات دانشجویی را بهاي  درصد 50حداقل  ،که دانشجویان نمایدبرنامه ریزي 
 .پرداخت نمایند

دانشجویی نقش آنان را درنظام هاي  معاونت دانشجویی موظف است با تشکیل شورا -212ماده 
 . ی ارتقا دهددانشجویهاي  تصمیم سازي فعالیت

 خوابگاه هاخدمات در ارایه  -ب
هـا بـه    ـ معاونت دانشجویی موظف است نسبت به واگذاري مدیریت امـور خوابگـاه  213ماده 

 . بخش خصوصی تا پایان برنامه اقدام نماید
واگذاري و نحوه نظارت بر عملکـرد بخـش خصوصـی طبـق دسـتورالعملی      هاي  روش :تبصره

ل اول برنامه با همکاري اداره امور حقوقی به تصویب هیـأت رئیسـه   خواهد بود که تا پایان سا
 .رسد می

را بـا  هـا   ـ معاونت دانشجویی موظف است بخشی از اسکان دانشجویان در خوابگـاه 214ماده 
 .هاي خصوصی و خود گردان تأمین نماید خوابگاه استفاده از

 برنامـه  د تا پایان سال اولگذاري بخش خصوصی در ساخت خوابگاه بای نحوه سرمایه : تبصره
 .گردد ارایهتدوین و به هیات رئیسه معاونت طرح و توسعه به وسیله 

معاونت دانشجویی موظف است با همکاري معاونت طرح و توسعه و ستاد توسـعه   -215ماده 
هاي دانشـگاه   افزایش ظرفیت خوابگاه احداث و نسبت به جلب حمایت خیرین براي، دانشگاه

 .اقدام نماید
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فرهنگـی در دانشـگاه و محوریـت    هاي   ها و فعالیت تالش براي تنوع بخشی به برنامه )3
روز در ارایه خدمات فرهنگی با هدف ارتقاي سطح نشـاط و سـرزندگی در   هاي  نیاز

 ن دانشگاهیانبی
خـانواده کارکنـان بـه منظـور ارتقـاي سـطح        بـراي  ویژههاي  برنامه تدوین و اجراي )4

 تعامالت آنها با دانشگاه
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 پشتیبانی  وها زیرساخت ،منابع انسانیهاي  سیاست -1-4
 

 برنامه ریزي منابع انسانی -الف
هـاي   برنامه به تمام شیوههاي  جذب و استخدام در مشاغل غیر راهبردي در طی سال - 51ماده 

معاونت طرح و توسـعه موظـف اسـت طـرح جـذب نیـروي       . پیمانی و قراردادي ممنوع است
و هـا   مهـارت ، دانـش تخصصـی   هـا،  انسانی جدیـد در مشـاغل راهبـردي را بـر اسـاس ارزش     

تصویب  هاي فرهنگی مورد نظر در سند چشم انداز حداکثر تا پایان سال اول برنامه براي ویژگی
 .ارایه نماید هیأت رئیسه به

در هیأت  "مشاغل راهبرديجامع طرح "استخدام در مشاغل راهبردي پس از تصویب  :1تبصره
 .رئیسه مجاز است

دولتـی بـه مشـاغل راهبـردي در چـارچوب      هـاي   و دسـتگاه ها  مانانتقال از سایر ساز :2تبصره
 .باشد تصویب هیأت رئیسه مجاز می مقررات ذیربط و پس از

استخدام در مشاغل غیر راهبردي در صورت بازنشسـته شـدن افـراد در ایـن مشـاغل       :3تبصره
 .بالمانع است

از  انسانی اداري مورد نیازتأمین نیروي ، هاي جدید و دانشکده  در صورت ایجاد رشته -52ماده 
 .صورت خواهد گرفت محل نیروي انسانی فعلی دانشگاه

 .برسد رئیسه هیأتموارد استثنایی باید به تصویب : تبصره
 هاي گروهی فعالیت -ب

) ها، تیم ها شوراها، کارگروه(هاي گروهی معاونت طرح وتوسعه موظف است فعالیت –53ماده 
تحلیل نموده و گزارش آن را تا پایان سال اول برنامه به هیـأت   دانشگاه را شناسایی، ارزیابی و

 . رئیسه ارایه نماید
توانـد   معاونت طرح و توسعه موظف است نسبت به شناسایی فعالیـت هـایی کـه مـی    : 1تبصره

 .تیمی انجام شود اقدام و نتیجه را به مدیریت دانشگاه گزارش دهدو یا گروهی 
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 براي آشنایی با شـیوه هـاي   را هاي آموزشی ظف است دورهمعاونت طرح و توسعه مو :2تبصره
 .هاي گروهی طراحی و اجرا نماید تیم سازي و فعالیت

هاي کـاري را   و تیم ها ش اعضاي گروهامعاونت طرح و توسعه موظف است نظام پاد :3تبصره
 .به هیأت رئیسه پیشنهاد دهد

 فرهنگ سازمانی -ج
در  را پـروژه مطالعـاتی  ، ت تا پایان سال اول برنامهمعاونت طرح و توسعه موظف اس -54ماده 
ارایـه  رئیسـه   هیأتفرهنگ سازمانی دانشگاه انجام و نتایج آن را به شاخص هاي  ارتقاي زمینه
 .شودلحاظ  نهاالس هاي اجرایی پیشنهادي پژوهش مذکور در برنامههاي  راهکار. نماید
معاونـت طـرح و   ، ظام مدیریتی دانشـگاه وشفافیت ن پذیري ارتقاي مسؤولیتبه منظور -55ماده 

 انتخاب مدیران وکارکنان نمونه نحوه دستورالعمل، توسعه موظف است تا پایان سال اول برنامه
 .ارایه نمایدرئیسه  هیأترا براي تصویب به 

ذیـربط نسـبت بـه    هاي  معاونت طرح و توسعه موظف است با هماهنگی سایر حوزه -56ماده 
 . فرهنگ سازمانی دانشگاه اقدام نماید آموزشی براي ارتقايهاي  رگاهو کاها  برگزاري نشست

بـا  اي  دورههـاي   دانشگاه موظف هستند نسبت به برگزاري نشست ریاست و معاونان –57ماده 
و جلسات پرسش ها  کارگاه، مختلف در قالب جلسات کارشناسیهاي  مدیران و کارکنان حوزه

 .و پاسخ اقدام نمایند
و مراکز پژوهشی موظفند هر سه ماه یـک بـار نشسـت    ها  و روساي دانشکدهها  تمعاون: تبصره

 .یسه ارایه دهندبه هیأت رئ راهبردي با کارکنان برگزار نموده و گزارش ارزیابی آن را
 سازمانی سرمایه اجتماعی -د

مربـوط   برنامه، پروژه مطالعاتی دوم معاونت طرح و توسعه موظف است تا پایان سال -58ماده
 هیـأت دانشگاه را انجام و نتایج آن را بـه  سرمایه اجتماعی شاخص هاي  شناسایی و ارتقاي به

 .شودلحاظ  نههاي پیشنهادي پژوهش مذکور در برنامه عملیاتی ساال راهکار. رئیسه ارایه نماید
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فرهنگـی داخـل و خـارج از دانشـگاه بـراي      هـاي    جلب مشارکت و حمایت سازمان )2
 ناحیهو در سطح   خرد و کالن فرهنگی در دانشگاههاي   اجراي برنامه

 هاي زندگی واجتماعی مهارت -ع
مشاوره براي توسعه ارتباطات عمیق و  مرکزمعاونت فرهنگی موظف است از طریق  -207ماده

 .اقدام نماید دو سویه با خانواده دانشجویان به خصوص دانشجویان جدید الورود
معاونت فرهنگـی بـا همکـاري معاونـت دانشـجویی موظـف اسـت بـراي توسـعه           -208ماده

 :ها، اقدامات زیر را انجام دهد اي فرهنگی خوابگاهه فعالیت
ها با هدف ایجاد همـاهنگی بـین متولیـان    برگزاري جلسات شوراي فرهنگی خوابگاه )1

مختلف امور خوابگاه اعم از فرهنگـی، دانشـجویی، مشـاوره، تربیـت بـدنی و دفتـر       
 در دانشگاه نمایندگی نهاد مقام معظم رهبري

 هااري امور فرهنگی خوابگاهافزافزاري و سختتجهیز نرم )2

علمی در رابطـه   هیأتها با حضور اعضاي  هاي صمیمی در خوابگاه برگزاري نشست )3
 با موضوعات مورد دلخواه دانشجویان

 علمی هیأتفرهنگی کارکنان و اعضاي هاي  ارتقاي فعالیت -ف
ف اسـت  معاونت فرهنگی با همکاري دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبـري موظـ    -209ماده

، ریزي افزایش بینش سیاسی ـ اجتماعی و برنامه ، دینیهاي  باور، اخالقیهاي براي تقویت ارزش
علمی وکارکنان متناسب با نیازها و مقتضیات  هیأتساماندهی و هدایت اوقات فراغت اعضاي 

 :انجام دهد را اقدامات زیر، روز
 هیـأت و اعضـاي   سیاسی و اجتمـاعی کارکنـان  ، ارتقاي سطح دانش و معرفت دینی )1

 علمی دانشگاه
ارتقـاي  در زمینـه   آزاد و مطمـئن بـراي بحـث و گفتگـو    ، فراهم آوردن محیطی سالم )2

 اندیشه دینی
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تشویق و حمایت بیشتر از نشریات علمی نسبت به دیگر نشریات در راستاي افزایش  )3
 سطح علمی دانشجویان

 ها در سطح خوابگاه به ویژهایجاد میز نشریات و ایستگاه فرهنگی  )4

 هدایت نشریات براي تولید محتوا و فراخوان مقاله از دانشجویان )5

 دوره ايبرگزیده به صورت  معرفی نشریه )6

 راه اندازي کیوسک فروش روزنامه در دانشگاه  )7

 ها ارسال منظم نشریات به خوابگاه )8

 معاونت فرهنگی حوزه تخصصی راه اندازي نشریه )9

 حمایت از نشریات با موضوع نقد دانشجویی و آزاد اندیشی )10
 ها  ارتقاي کمی وکیفی و بالگ -ن

معاونـت فرهنگـی   ، براي تقویت و افزایش هویت اسالمی و ملی در فضاي مجـازي  -205ماده
ضمن مخاطب شناسی و بهره گیري مناسب از فضـاي مجـازي اقـدامات زیـر را      موظف است

 :م دهدانجا
 مجازي مرتبط با دانشگاههاي  ساماندهی و قانونمندي فضا )1
حمایت از تولید محتواي فرهنگی با قابلیت اسـتفاده در فضـاي مجـازي بـراي نشـر       )2

 شبکه جهانی اینترنت فرهنگی درهاي ارزش
 توسعه و به روز رسانی ابزار حضور در فضاي مجازي، تقویت )3
د خاص به تعریف و سفارش عناوین و محتویات معاونت فرهنگی موظف است در موار: تبصره

 .فرهنگی اقدام نماید
 ارتقاي مبادالت فرهنگی ملی و بین المللی -س
فرهنگی ملی و بین المللی و هاي  معاونت فرهنگی موظف است براي توسعه فعالیت -206ماده

 :اقدامات زیر را انجام دهد، فرهنگیهاي  ها و نهادمند با سازمانهمکاري نظام
فعـال دانشـگاه بـا سـایر     هـاي   ارتبـاطی بـین کـانون   هـاي   ایجاد زمینه برقراري حلقه )1

 فرهنگی دانشگاههاي  ب مقررات و سیاستدر چارچوها  دانشگاه
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 اصالح ساختار وتمرکززدایی -ه
ري دانشـگاه در طـول   معاونت طرح و توسعه موظف است از گسترش تشکیالت ادا -59ماده 
الزم در امور اجرایی براي  اتو اختیار  بینی مسئولیت هاي برنامه جلوگیري نموده و با پیش سال

 .وظایف موازي و مشترك واحدها را حذف نماید ي،مدیران، واحدهاي غیرضرور
 منابع انسانیتوانمندسازي  -و

ادامه تحصـیل کارکنـان را    معاونت طرح و توسعه موظف است دستورالعمل اجرائی  -60ماده 
 .ارسال نماید سهیرئ هیأتتصویب به  برايتدوین و حداکثر تا پایان سال اول برنامه

، نیازسنجی(معاونت طرح و توسعه موظف است ضمن تدوین طرح آموزش کارکنان   -61ماده 
هیأت براي کارکنان و اعضاي ( هاي آموزشی دانشگاه  نسبت به تمرکز فعالیت) اثربخشی ، اجرا

 . اقدام نماید) علمی 
معاونت طرح و توسعه موظف است مشاغل دانشگاه را بر حسب نیازهـاي آموزشـی    -62ماده 
. و ساعت آموزشی مورد نیـاز بـراي هـر گـروه را مشـخص نمایـد      ها  بندي نموده و دوره طبقه

 .گیرد هاي آموزشی بر حسب نیازهاي آموزشی صورت می طراحی دوره
هـاي   علمـی در زمینـه افـزایش سـطح مهـارت      هیـأت وزشی براي اعضاي هاي آم دوره: تبصره

در سـازمان  اي  مـدیریتی وفعالیـت حرفـه   هـاي   نگرش آنها در زمینـه ارتقاي دانش و مدیریتی و
 .طراحی و اجرا خواهد شد

، آموزشیهاي  اي با ارزیابی دوره معاونت طرح و توسعه موظف است به صورت دوره -63ماده 
هیـأت  گـزارش آن را بـه   بر عملکرد دانشگاه را بررسـی و هاي آموزشی  دورهتأثیرات برگزاري 

 .ارایه دهدرئیسه 
هـاي   مکلف بـه گذرانـدن دوره   ،جذب شده در مشاغل راهبردي کارشناسان و مدیران -64ماده

 .آموزشی تخصصی در مراکز معتبر خواهند بود
ارزیـابی   مـوثر نظـام  ، نامـه معاونت اداري و مالی موظف است تا پایـان سـال اول بر   -65ماده 

به مقررات ذیربط ونظام جامع ارزیابی ونظارت دانشگاه طراحـی و   توجهعملکرد کارکنان را با 
  .نمایداجرا 
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 هـاي  نیـرو ، بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد ساالنه معاونت اداري و مالی موظف است: تبصره 
انگیزشـی  هـاي   راهکـار ، برتـر هـاي   روتوانمند و مستعد را شناسایی و در برنامه حفظ نی انسانی

 .را تعریف و به هیأت رئیسه دانشگاه پیشنهاد دهداي  ویژه
معاونـت طـرح و توسـعه    ، با فعالیـت در دانشـگاه   جدید الورود براي آشنایی کارکنان -66ماده

آموزش بدو استخدام کارکنان را تدوین واز سال اول برنامه بـراي کارکنـان    موظف است طرح
 .عیت کارکنان منوط به طی دوره هاي توجیهی بدو خدمت خواهد بودضتبدیل و .داجرا نمای

 مدیریت منابع انسانی -ز
معاونت طرح و توسعه موظف اسـت سـاختار معاونـت اداري و مـالی را بـر اسـاس        -67ماده

نوآوري و تحول گرایی تا پایان سال اول  ،راهبردي و با توجه به ارکان آینده نگريهاي  سیاست
سازماندهی جدید بایـد بـه نحـوي     .امه بازنگري و براي تصویب به هیأت رئیسه ارایه نمایدبرن

ـ انسانی  مدیریت منابعهاي  باشد که فرایند  ،آمـوزش و بهسـازي  ، مین منـابع انسـانی  أاز جمله ت
 .دانشگاه باشدهاي  کیفیت زندگی کاري در راستاي راهبرد ارتقاي و نگهداري و به کارگیري

 ارایهمعاونت اداري و مالی موظف است دستورالعمل  ،ارتقاي انگیزه کارکنان هتدرج -68ماده
 .رئیسه ارایه نماید هیأتبه  را تا پایان سال اول برنامه کارکنان انگیزشیتسهیالت رفاهی و 

علمی دانشـگاه را بـا   هیأت اعضاي معاونت طرح و توسعه موظف است طرح مسکن  :1تبصره
الی تا پایان سال اول برنامه تدوین و براي تصویب به هیأت رئیسه همکاري معاونت اداري و م

 .ارایه نماید
 .به روز نماید ساالنهمعاونت اداري و مالی موظف است بسته تسهیالت رفاهی را  :2تبصره

 عمرانیبر فعالیتهاي اجرا و نظارت ، فرایند برنامه ریزي -ح
موظف است شناسـنامه   طرح و توسعه  نتمعاو، به منظور ساماندهی فضاهاي کالبدي -69ماده 

 .سال اول برنامه تدوین نماید تا پایان را حداکثر سیسات دانشگاهأو تها  ساختمان
کالبدي باید منطبق بـا سـرانه مطلـوب و    هاي  بینی هرگونه احداث و تکمیل فضا پیش -70ماده 

دانشـگاه  هـاي   سیاسـت  فیزیکی و مبتنی برهاي  فضااطالعات براساس بانک  منوط به تأیید نیاز
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 وانجمن ها ارتقاي کمی وکیفی کانون ها -ل
ر با تاکید ب علمی دانشجوییهاي  ها و انجمن کانون معاونت فرهنگی موظف است از -202ماده

  :موضوعات زیر حمایت به عمل آورد
 هنر دینی و ادبی حوزه  فرهنگی و هنري به خصوصهاي   گروه )1
بـا نظـارت اعضـاي    اسالمی و ادبیات ، علوم انسانیهاي   زمینه در مطالعاتیهاي   گروه )2

 علمی  هیأت
، بازدیـد از منـاطق محـروم   هـاي    اي برنامـه اجتماعی و خیریـه بـراي اجـر   هاي   گروه )3

هـاي    رسانی بـه محرومـان و برگـزاري جشـنواره     کمک، خیریههاي   آوري کمک جمع
 خیریه 

 محیط زیست )4

 فرهنگی در زمینه فرهنگ آزاد اندیشیهاي  گروه )5

 علمی بین رشته ايهاي  انجمن )6
هـا   علمی و کانونهاي  کیفی انجمن ارتقايمعاونت فرهنگی موظف است در جهت  -203ماده 

 .اقدامات زیر را به عمل آورد
 علمیهاي  تشکیل کمیته حمایت و نظارت بر انجمن )1

 و کانون هاها  به کارگیري استاد مشاور در انجمن )2

 علمیهاي  انجمنهاي  ساماندهی اردو )3
 ارتقاي کمی وکیفی نشریات دانشجویی -م

با تاکیـد بـه    یات دانشجوییبهبود وضعیت نشر براي معاونت فرهنگی موظف است -204ماده 
 :موضوعات زیر اقدام نماید

 کاربردي در نشریات دانشجوییهاي  افزاربرگزاري کارگاه آموزشی نرم  )1

 برگزاري کارگاه آموزشی خبرنگاري براي نشریات دانشجویی )2
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 فرهنگ کتابخوانی ترویج  -ط
بـه   توجـه بـا  ، معاونت فرهنگی موظف است به منظور گسترش فرهنـگ کتـابخوانی   -199ماده

 :موارد ذیل اقدام نماید
قانونی براي تقویت فرهنگ کتابخوانی بین کارکنان و اعضـاي  هاي  استفاده از فرصت )1

 .علمی هیأت
براي تشویق افراد به مطالعه و آشنایی با فواید  متنوع و تاثیرگذار هاي استفاده از شیوه )2

 .آن
در بخش کتب ها  دانشگاه و خوابگاههاي  اصالح و تقویت تجهیزات کتابخانه، بررسی )3

 غیر درسی
 دانشجویان شادابی و امیدواري به آینده در، ارتقاي روحیه نشاط -ي

حـس سـرزندگی و نشـاط در بـین     ایجـاد   معاونـت فرهنگـی موظـف اسـت بـراي      -200ماده
 :انجام دهد ساالنهاقدامات زیر را ، دانشگاه به آنان دانشگاهیان و احساس تعلق و عضویت

 ملی و مذهبیهاي  بزرگداشت مناسبت )1
تقویت و تسهیل مشارکت دانشجویان در امر تصمیم سـازي در چـارچوب قـوانین و     )2

 مقررات
 علمی و فرهنگی هاي  برگزاري مسابقات و رقابت )3
علمی از طریق برگزاري جلسات  هیأتایجاد ارتباط بیشتر بین دانشجویان و اعضاي  )4

 دیرانعلمی و م هیأتاعضاي با  دانشجوییهاي  روهگصمیمی 
شـرکت  هـا   باید حداقل یک بـار در ایـن فعالیـت    درصد دانشجویان در طول برنامه 80: تبصره
 .نمایند

 فرهنگیهاي  هنري در فعالیتهاي  استفاده از ظرفیت -ك
در  را هنـري هاي  استفاده از ظرفیت نحوه دستورالعملمعاونت فرهنگی موظف است  -201ماده

ـ به هیات رئیسه ارا پایان سال اول برنامهتا  ی،فرهنگهاي  فعالیتانجام  ه و براسـاس آن اقـدام   ی
 .نماید
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و بـا در نظـر گـرفتن میـزان جـذب       هاي جدیـد  و دانشکدهها  پژوهشکده، ها توسعه رشته براي
 .مجازي و نوبت دوم باشدهاي  دانشجویان بومی و گسترش آموزش

 چند گروه یا دانشکده، در موارد ضروري و با توجه به جانمایی معاونت طرح و توسعه: تبصره
 . و آموزشی استفاده خواهند کرد از یک ساختمان اداري

معاونت طرح وتوسعه با همکـاري دانشـکده منـابع طبیعـی موظـف اسـت مطالعـه          -71ماده 
 استفاده در فضاي سبز دانشگاه تا پایان سـال اول  براي را گیاهی مناسب با اقلیم کویرهاي  گونه

 . برنامه انجام دهد
برنامـه   ارتقاي توان کارشناسـی حـوزه   معاونت طرح و توسعه موظف است نسبت به -72ماده 

 . عمرانی اقدام نمایدهاي  ریزي فعالیت
مختلف ساخت و ساز در دانشـگاه را  هاي  معاونت طرح و توسعه موظف است روش :1تبصره 

مورد بررسی کارشناسی قرار داده و روش مناسب ها  با دو رویکرد کاهش تصدي گري و هزینه
 .را انتخاب نماید

عمرانـی را  هـاي   موظف است شیوه مطلوب نظارت بر پـروژه  نت طرح و توسعهمعاو :2تبصره
 .حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین وبراي تصویب به هیأت رئیسه ارایه نماید

را با توجه ها  معاونت طرح و توسعه موظف است طراحی و معماري درون ساختمان -73ماده 
انجـام   طراحـی اسـالمی و بـومی    اساس اقلیم ناحیه وبه کاربري آن و طراحی بیرونی آن را بر 

 .دهد
موظـف اسـت سـاختار مناسـبی را بـراي نظـام تعمیـرات و         معاونت طرح وتوسعه - 74ماده 

تصویب به هیأت رئیسـه   هب  سیسات حداکثر تا پایان سال اول برنامهأو تها  نگهداري ساختمان
 .ارایه نماید

 نظام اداريفرایند ارتقاي سالمت  -ط
معاونت ، دانشگاه پژوهشی و هیأت علمی، آموزشی، مالی، براي ارتقاي سالمت اداري -75اده م

را در طـرح جـامع ارزیـابی ونظـارت      سـالمت اداري ارزیابی نظام  طرح وتوسعه موظف است
 .ساماندهی نماید
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روابـط عمـومی موظـف اسـت     سازي انجام امور و افزایش پاسـخگویی   براي شفاف -76ماده 
ها را به  ها و کمیسیون شوراي دانشگاه و سایر کمیته، نتیجه تصمیمات هیأت رئیسه ،موردحسب 

 .قرار دهدودانشجویان  کارکنان ،صورت مناسب در اختیار مدیران
معاونت اداري و مالی موظف است فراینـد و مسـتندات انتخـاب و جـذب نیـروي        -77ماده 

 . ارایه نماید رئیسه هیأتانسانی جدید را به 
نهـاد نماینـدگی مقـام معظـم     دفتـر   موظف است با همکـاري  معاونت طرح وتوسعه -78 ماده

، مــوارد فســادخیز دانشـگاه در حــوزه آموزشــی ، رهبـري در دانشــگاه ومعاونــت اداري ومـالی  
و اسـتانداردهاي اخالقـی را مشـخص و     نموده اداري و مالی و فرهنگی را شناسایی، پژوهشی

 .به تصویب هیأت رئیسه برساند اد رامقابله با مصادیق فسهاي  راهکار
تعیین موارد فساد و راهکارهاي مقابله با آن و تـدوین اسـتانداردهاي اخالقـی بایـد بـر      : تبصره

 .مبناي احکام و قوانین اسالمی باشد
دار منطبق  هاي اولویت معاونت طرح و توسعه موظف است منابع دانشگاه را به فعالیت -79ماده 

هـاي بـدون    ها و برنامه دهد و از شروع فعالیت انداز دانشگاه تخصیص  چشمو  راهبرديبا نقشه 
 .جلوگیري کند  اولویت

، هـا  رشـته ، هـا  معاونت طرح و توسعه موظف اسـت گزارشـی از گسـترش دانشـکده     -80ماده 
هاي معتبر و بر اساس  مراکز آموزشی و پژوهشی را طبق شاخص ،پژوهشی ،آموزشیهاي  گروه

 .بار به هیأت رئیسه ارایه نماید ماه یک 6و مستندات هر فعالیت کارشناسی
معاونت اداري و مالی موظف است طرح ایجاد نظام تشویقی براي کارکنان برخوردار  -81ماده 

حداکثر تا پایـان سـال اول    اي و اخالقی را کننده استانداردهاي حرفه از سالمت اداري و رعایت
 .نماید اجراو  تصویب هیأت رئیسه ارایه هب برنامه

  ارتقاي نوآوري در اداره دانشگاه -ي
معاونت اداري و مالی موظف است از واحدها و کارکنان خالق و نوآور بـه ویـژه در    -82ماده 
 . تقدیر نماید با شیوه هاي مناسب هاي تخصصی حوزه
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هاي سیاسـی امـام    معاونت فرهنگی موظف است به منظور بازشناسی و تبیین اندیشه -194ماده
مرتبط هاي  و پژوهشها  از پایان نامه دفاع مقدسهاي  مقام معظم رهبري و ارزش، )ره(خمینی 

 .حمایت به عمل آورد
ایرانـی   -لگوي اسالمیمعاونت طرح و توسعه موظف است براي حرکت به سوي ا  -195ماده

هاي نقد و بررسی الگوهاي توسعه  نشست، هاي آزاداندیشی نسبت به برگزاري کرسی، پیشرفت
 . اقدام نماید کشورهاي در حال توسعهسایرایران و به خصوص در مورد کشورها
در پایان  ،ارزیابی  و تحلیل شده و پس از موضوع این ماده مستندهاي  گزارش نشست: تبصره 

  .شود می دانشگاه ارایه رئیسه هیأتل به ساهر
 مداري قانونفرهنگ ترویج  -ز

هـاي   بـا اسـتفاده از شـیوه    مـداري معاونت فرهنگی موظف است جهت ترویج قانون -196ماده
زمینه آشنایی دانشگاهیان را با قوانین به ویژه قانون اساسی و قوانین آموزش عالی ، موثرمتنوع و

 .ایددر طول برنامه فراهم نم

 محصوالت فرهنگیوعرضه  تولید -ح
معاونت فرهنگی موظف است براي بهبود کارکرد محصـوالت فرهنگـی و هنـري و     -197ماده

 :با عنایت به موارد ذیل اقدام نماید هاي اسالمی و ملی براي حفظ ارزش
گسترش مراکز عرضه محصـوالت فرهنگـی و هنـري در دانشـگاه بـا مشـارکت بخـش         -الف

 خصوصی
محصـوالت فرهنگـی    جاد تسهیالت براي جذب نخبگان فرهنگی براي حمایت از تولیدایـ ب  

 کیفی
معاونت فرهنگی موظف است اقدامات مناسب فرهنگی را براي غنی سازي اوقات   -198ماده 

برگزاري جلسات نقد ، اکران فیلم، فراغت دانشگاهیان از قبیل راه اندازي خانه فرهنگ و رسانه
 .تلویزیونی انجام دهدهاي  و برنامهها  سریال
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برگزاري اردوهاي زیارتی و گردشگري هویت آفرین به ویژه بازدید از دسـتاوردهاي   )2
 طبیعی و تاریخی کشورهاي  علمی و صنعتی انقالب اسالمی و سرمایه

انجـام شـده در راه پیـروزي    هاي  توجه به جایگاه نظام جمهوري اسالمی و مجاهدت )3
 فظ کشورانقالب اسالمی و ح

هنـري و تـاریخی کشـور و    ، ادبی، دینی، آشنایی با مفاخر ملی نشست هاي برگزاري )4
 کاشان ناحیه 

ملی سازگار بـا  هاي  هویت ملی و ترویج نمادها و ارزشهاي  شناسایی و معرفی نماد )5
 فرهنگ اسالمی

فرهنگـی بـراي آشـنایی بـا     هـاي   بومی و محلـی و نمایشـگاه  هاي   برگزاري جشنواره )6
 مناطق مختلف ایران سنن و رسوم  ،آداب  ،فرهنگی  ،قومی  خصوصیات

 هاي مختلف هاي مرتبط با میراث فرهنگی در رشته حمایت از پژوهش )7
معاونت فرهنگی موظف است براي حفظ و ارتقاي انسجام ملی و تاکید بـر عناصـر    -192ماده

 :ایداقدام نم زیراسالمی با عنایت به موارد  ـ وحدت بخش حوزه تمدن ایرانی
 ادبیات  ومختلف مانند هنرهاي  فرهنگی در عرصههاي  حمایت از فعالیت )1
، از قبیـل عـزاداري محـرم   (مـذهبی و ملـی   ، تاکید بر مناسک وحدت بخش اسـالمی  )2

 )نوروز، مهدویت، اعتکاف

 تاکید بر نقش محوري والیت فقیه در بازآفرینی و تثبیت هویت ملی )3

 آشنایی با مفاخر ارزشمند دفاع مقدس  )4
 اندیشه سیاسی اسالم آشنایی با -و

به ویژه اصل ، معاونت فرهنگی موظف است در راستاي تبیین اندیشه سیاسی اسالم -193ماده 
 هـا،  کارگـاه ، هـا  نسبت به برگزاري نشسـت ، والیت فقیه و مردم ساالري دینی براي دانشگاهیان

 .گاه اقدام نمایدهاي برجسته علمی حوزه و دانش هاي آموزشی تخصصی با حضور چهره دوره

 

28 

 

 معاونت اداري و مالی موظف است دستورالعمل تشویق و پاداش را تا پایـان سـال اول  : تبصره
 .برنامه تدوین و به تصویب هیأت رئیسه برساند

دسـتورالعمل  ، يتقویـت روحیـه نـوآور    بـراي معاونت طرح و توسعه موظف اسـت   -83ماده 
 .اجرایی نماید ،و پس از تصویب هیأت رئیسه اجرایی مربوط را تا پایان سال اول برنامه تدوین

 اصالح فرایندهاي کلیدي -ك
، موظـف اسـت بـه منظـور ارتقـاي کیفیـت خـدمات اداري        معاونت طرح و توسعه  -84ماده 
ـ مداخالت و مراحـل زا ، حذف تشریفات ها، سازي دستورالعمل ساده هـاي   فهرسـت فراینـد  ، دی

کارکنان و دانشجویان از ، ارایه خدمات به هیأت علمی  هاي مختلف را که از جنبه کلیدي حوزه
مستقیم در افزایش رضایت مراجعـان دارد  و اهمیت برخوردار بوده و اصالح آنها تأثیر   اولویت

به حـداقل   رویکردبا ( کلیدي  هايحداکثر تا سال اول برنامه بررسی و نسبت به اصالح فرایند
 .اقدام کند) رساندن ارتباط مستقیم مراجعان با کارکنان 

هــاي مناســب و نــوین اداري و  گیــري از فنــاوري معاونــت طــرح و توســعه بــا بهــره: تبصــره
 .ها اقدام به اصالح فرایندها نماید ي فعالیتخودکارساز

براي برقراري ارتباط بهتر و زبان مشترك بین خدمت گیرندگان و خدمت دهندگان و  -85ماده 
معاونـت طـرح وتوسـعه    ، زمینه سازي برنامه ارتقاي مستمر کیفیت خدمات و نحوه ارایـه آنهـا  

وظـایف   انجـام  را برايي خدمات استاندارد ساز کارگروه ،ها موظف است با همکاري معاونت
 :زیر ایجاد نماید

ا اولویت خـدمات رسـانی بـه    و اولویت بندي خدمات قابل ارایه دانشگاه بناسایی ش )1
  مراجعان

و ، هزینـه ، مدت زمـان ، تعیین سطح انتظار و توقع خدمت گیرندگان نسبت به کیفیت )2
 دهندگانبرخورد خدمت 

  نیروي انسانی، انرژي، تحلیل درست نیازها از قبیل مواد )3

ایجاد راهنماي عمل براي خدمت دهنده و خدمت گیرنده و شفاف سازي نحوه ارایه  )4
 خدمات 



 

29 

 

 رئیسه دانشگاه  هیأتتدوین شده در هاي  استاندارد وتصویبتدوین  )5
برگزاري دوره آموزشی براي توانمند سازي و ارتقاي سطح مهارتی کارکنان براسـاس   )6

 جدیدهاي  استاندارد
هـاي   از ذینفعان استانداردها به منظور ارزیابی عملکـرد اسـتاندارد  اي  رهنظرسنجی دو )7

 اجرا شده مدیران و کارکنان
 نفعان رزیابی عملکرد استانداردها به ذیاز نتایج ااي  ارایه بازخورد دوره )8
 پیگیري و رسیدگی به شکایات خدمت گیرندگان، ثبت )9

 انداردها آسیب شناسی و بررسی موانع موجود در مسیر اجراي است )10
خصوصـی   مشـاوره  مؤسسات در اجراي موارد فوق از معاونت طرح و توسعه می تواند: تبصره

 .استفاده نماید
بـه   نسبت، متنوع ارتباطیهاي  با شیوهاي  روابط عمومی موظف است به صورت دوره -86ماده 

 .مدیران و هیأت رئیسه اقدام نماید، دانشگاه به کارکنانخدمات ارایه اطالعات 
 پایـان  مکلفند حـداکثر تـا   ها معاونتکلیه  براي بهبود نحوه ارایه خدمت به مراجعان -87ماده 

اطالعات الزم در خصوص خدمات قابل ارایه بـه مراجعـان را بـه نحـوي کـه      ، سال اول برنامه
 :قرار دهند مستند کرده و در اختیار مراجعان ،حاوي موارد زیر باشد

 رجوع نوع خدمات قابل ارایه به ارباب )1
 مقررات مورد عمل و مراحل انجام کار )2
 مدت زمان انجام کار )3
 عمل  موردهاي  نیاز و فرم مدارك مورد )4
 نام متصدي انجام کار و تعیین اوقات مراجعه، محل استقرار، عنوان واحد )5
 وري مورد استفادهانوع فن )6
 اطالع رسانی از نحوه ارایه خدمات به مراجعان  )7
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هاي مرتبط موظـف اسـت نسـبت بـه بکـارگیري       معاونت فرهنگی با همکاري نهاد -186ماده 
 . دانشگاه اقدام نماید نهی ازمنکر درهاي امربه معروف و  شیوه
براي مقابله بـا تهـاجم فرهنگـی بـه منظـور آشـنایی        معاونت فرهنگی موظف است -187ماده

هـاي جهـانی    رسـانی در رسـانه   هـاي اطـالع   هیأت علمی و کارکنان با انواع شـیوه  ،دانشجویان
اي آموزشـی را در طـول   هـ  هـا و دوره  کارگـاه  ها،مرتبط با آنهاي  و آسیب) اینترنت و ماهواره(

 .برنامه برگزار نماید
جـامع   طـرح ن سال اول برنامه نسبت به ارایـه  معاونت فرهنگی موظف است تا پایا -188ماده

 فرهنگ حجاب و عفاف اقدام نماید
معاونت فرهنگی موظف است تا پایان سـال   ،براي سالم سازي ارتباطات دانشجویی -189ماده 

 .را ارایه نماید الزمهاي  اول برنامه راهکار

 اخالق حرفه اي ارتقاي -د
براي گسترش اخالق حرفه اي دانشگاهیان و ترویج عمل بر اساس اصول اعتقـادي   -190ماده

 :معاونت فرهنگی موظف است اقدامات زیر را انجام دهد ،اي اخالقی و حرفه
 تبیین و تعریف رفتار و اخالق حرفه اي در تمام سطوح دانشگاه  )1
 ی اعتقادي در آموزش اخالق حرفه اي توجه به مبان )2
 متنوع و تاثیرگذارهاي  معرفی الگوهاي اخالق حرفه اي با بهره گیري از شیوه )3
 مرتبط در زمینه اخالق حرفه اي هاي  توسعه آموزش و حمایت از پژوهش )4

 ایرانی -آشنایی با فرهنگ وتمدن اسالمی -ه
ذهبی، فرهنگـی، تـاریخی و تمـدنی بـه     براي اهتمام ویژه به حفظ میراث دینی و م -191ماده 

عنوان اجزاي هویت بخش ایران و گسترش آگاهی نسبت به این امور و شناسـاندن فرهنـگ و   
معاونـت فرهنگـی موظـف اسـت      ،علمی و کارکنان هیأتتمدن ایرانی اسالمی به دانشجویان، 

 :اقدامات زیر را انجام دهد
هـاي   کاشان با همکاري نهـاد  حیهناتاریخی کشور و  هاي فرهنگی و شناساندن جاذبه )1

 ذیربط
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 هانماز جماعت در مسجد و خوابگاه ترویج فرهنگ نماز و اقامه )5
 آموزش وهاي  قرآنی با برگزاري دورههاي  گسترش معارف قرآن کریم و ترویج آموزه )6

 البالغه تفسیر قرآن و نهج
 امر به معروف و نهی از منکر  سالم سازي فضاهاي فرهنگی و اهتمام به )7
  دعوت از افراد فاضل و با تقوا براي حضور در دانشگاه )8

 هاي مختلف دانشجویی و خوابگاه هااستفاده از مشاوران دینی در فعالیت )9
کسـب   اشاعه، و نهی از منکرامر به معروف  دانشجویی با موضوعاتهاي  ایجاد ستاد )10

 حالل و کمک به مستمندان
معاونـت   ،با توجه به جایگاه علم و عالم به عنوان مهمترین رکـن دانشـگاه اسـالمی    :182ماده 

مناسب ارتقاي جایگاه مقام علم هاي روش ،کاربرديهاي  با انجام پژوهش فرهنگی موظف است
دانشـگاه   رئیسـه  هیأتتصویب برنامه به  دوم تا پایان سال وعالم در دانشگاه و سطح جامعه را

 .برساند
و سـالهاي   92عملیاتی سال  هاي فوق در برنامههاي  پژوهشهاي  زمینه اجراي دستاورد: تبصره

 .بعد فراهم شود
تـرویج آداب تعلـیم و   هـاي   راهکار ،معاونت فرهنگی موظف است با انجام پژوهش -183ماده

 .تربیت اسالمی را شناسایی نماید
 دفاع مقدس و فرهنگهاي معاونت فرهنگی موظف است در راستاي ترویج ارزش -184ادهم

با تأکید بر پاسخگویی به  ویژه و اثربخشهاي  نسبت به تدوین و اجراي برنامه، ایثار و شهادت
 .شبهات دفاع مقدس اقدام نماید

انشـگاه در  معاونت فرهنگی موظف است در راستاي تقویت نقش و تأثیر فرهنگـی د  -185ماده
فرهنگی و مذهبی ناحیـه کاشـان را تـا پایـان     هاي  ارتباطی با نهادهاي  شیوه، کاشان ناحیهسطح 

 . ارسال نماید رئیسه هیأت راي تصویب به سال اول برنامه بررسی و ب
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بـه اطـالع    متنـوع هاي  اید به ترتیب اولویت و با استفاده از روشکلیه اطالعات مذکور ب: تبصره
 .رسانده شود مراجعان

براي تثبیت رفتارهاي مناسب شغلی مورد انتظار و براي ارج نهـادن  ها  تمامی معاونت -88ماده 
فضاي مناسب اداري براي حضور مراجعان و امکانات  و احترام به مراجعان مکلفند ضمن ایجاد

 :اقدامات زیر را انجام دهند، الزم براي آسایش و استقرار آنانو تسهیالت 
 نظم و آراستگی لباس، وقت شناسی ،نظم و آمادگی براي ارایه خدمات به مراجعان )1
عدالت و انصاف در ارایه خـدمات خـوب    ،خوش برخوردي، همکاري ،رعایت ادب )2

 به مراجعان 
م موردنیـاز بـه خـدمت    آمادگی براي ارایـه اطالعـات و توضـیحات کـافی در هنگـا      )3

 گیرندگان
 متناسب با نوع کار و فعالیت ها وجود تمایالت مثبت به کار )4

معاونت اداري و مالی موظف است دستورالعمل تشویق و تنبیه کارکنان را با تاکید بـر   -89هماد
 بازنگري و تا پایان سال اول برنامه تدوین وبراي تصویب بـه هیـأت رئیسـه    ،رضایت مراجعان

 .مایدارایه ن
 نظام پیشنهادات -ل

معاونت اداري و مالی موظف است بـا ارزیـابی نظـام پیشـنهادات موجـود و آسـیب         -90ماده
دانشـگاه اقـدام    رئیسـه  هیأتشناسی آن، نسبت به اصالح و عملیاتی کردن آن پس از تصویب 

 . نماید
 وري  ارتقاي بهره -م

ال اول برنامـه بـا شناسـایی    معاونـت طـرح و توسـعه موظـف اسـت تـا پایـان سـ          -91ماده 
 .بانک قوانین و مقررات دانشگاه را ایجاد نماید، هاي متعدد دستورالعمل

و نظر معاونت طرح و ها  با پیشنهاد حوزه جدید ین نامه و دستورالعملیهرگونه تدوین آ: تبصره
 .توسعه و بر اساس برنامه راهبردي دانشگاه خواهد بود
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موظـف اسـت سـند بهـره وري دانشـگاه شـامل تعریـف         معاونت طـرح و توسـعه    -92ماده 
و ساز و کار پایش و کنترل بهره وري وري  بهبود بهره، ارزیابی و تحلیل، بهره وريهاي  شاخص
 و به تصویب هیأت برنامه تدوین دومرا تا پایان سال وري  اجرایی براي بهبود بهرههاي  و روش

 .رئیسه دانشگاه برساند
، آموزشـی ، اداريهـاي   از فضـا مـوثر اسـتفاده  ، فیزیکی هاي فضاوري  بهرهبراي ارتقاي  : تبصره 

موظف ها  سایرمعاونت معاونت طرح و توسعه با همکاري ،ورزشی و پژوهشی، رفاهی، فرهنگی
 .برنامه ریزي کند که از ظرفیت آنها حداکثر استفاده به عمل آیداي  به گونه است

 رضایت منابع انسانی -ن
هاي متنوع نسبت به ارزیابی رضـایت   مومی موظف است با استفاده از شیوهروابط ع  -93ماده 

اقدام نماید و گزارش تحلیلی آن  ساالنهاعضاي هیأت علمی و دانشجویان به صورت ، کارکنان
 .را تا پایان خرداد سال بعد به هیأت رئیسه ارایه دهد
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با همکاري معاونت طرح و توسعه موظف است بـراي اصـالح و    معاونت فرهنگی -180ماده 
 : تقویت نظام مدیریتی حوزه فرهنگی اقدامات زیر را انجام دهد

 ها  بررسی ایجاد واحد فرهنگی در دانشکده )1
 مدیریتی براي ارتقاي خالقیت و نوآوري هاي  استقالل عمل در حوزه  ینهبررسی زم )2
دانشجویی که نقشـه راه خـود را در ابتـداي هـر سـال      هاي  حمایت ویژه از مجموعه )3

  .دهند می تحصیلی ارایه
 طراحی نظام تأمین و تخصیص بهینه منابع مالی در امور فرهنگی )4

 سال در ابتداي هر  ارایه تقویم برنامه فرهنگی )5

معاونت فرهنگی هاي  ها و بهبود فرایند دستورالعمل، ها نامهینیتدوین و یا رفع نقص آ )6
 داخل و خارج از دانشگاه  مندي از نظرات کارشناسان و مشاوران خبرهبا بهره

مختلـف دانشـجویی   هـاي   بررسی چگونگی حضور کارشناسان فرهنگی در مجموعه )7
 ) نظیر خوابگاه ها(

 دینی ومعنویت  اعتالي معرفت -ج
معاونت فرهنگی با همکاري دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري موظف است بـه   -181ماده

 :اقدامات زیر را انجام دهد، ارتقاي آگاهی از موضوعات دینی منظور
گونـاگون نظیـر   هاي  تاکید برتبیین ابعاد دین و نقش آن در زندگی با استفاده از روش )1

بهـره منـدي از   ، کتـابخوانی هـاي   برنامه، پرسش و پاسخ برگزاري جلسات، سخنرانی
 معرفت هاي  فضاي مجازي و برگزاري حلقه

منـدي از   اعتقادي و رفع شبهات به صورت حضوري یا بهـره  سواالتپاسخگویی به  )2
 امکانات فضاي مجازي

هـاي   هـاي آزاداندیشـی بـا حضـور چهـره      برگزاري کرسی فراهم کردن فضاي نقد با )3
 و دانشگاهی در موضوعات نوین فرهنگ دینیبرجسته حوزوي 

، مختلـف در زمینـه مباحـث علـوم انسـانی     هـاي    برگزاري مناظره براي طرح دیـدگاه  )4
 فرهنگی و سیاسی 
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 :فرهنگیهاي  سیاست -2-4
 

 برنامه ریزي فرهنگیمدیریت و  -الف
از طریـق امـور    معاونت فرهنگی موظـف اسـت  ، هاي فرهنگی براي اعتالي فعالیت - 178ماده

 :هاي زیر را انجام دهد ارتباطات فرهنگی فعالیت

هاي نوین در حوزه  گیري از فناوري بهره  ها و مطالعات مستمر در زمینه انجام پژوهش )1
 فرهنگی 

 هاي کاربردي در حوزه فرهنگی   حمایت از انجام پژوهش )2
 نیازها، مسائل و مشکالت فرهنگی شناسایی  )3
 هاي فرهنگی هاي کمی و کیفی فعالیت تهیه و تدوین شاخص )4

  ساالنههاي فرهنگی و دینی به صورت  تعیین اولویت )5
 هاي فرهنگی  نظارت، سنجش و ارزیابی اثربخشی و کارایی فعالیت )6
یـدگاه  هاي فرهنگی، نیاز سنجی مخاطبان و پایش مستمر د سنجش دیدگاه نظامایجاد  )7

 هاي مختلف فرهنگی  دانشگاهیان در حوزه
 دانشجویان فعال فرهنگی عملکرد ارزیابی )8
شناسایی و افزایش مشارکت دانشجویان مستعد در امور فرهنگی از طریق اسـتقبال از   )9

افـزاري روزآمـد و   افزاري و نرمابتکار و خالقیت و انواع امکانات و تجهیزات سخت
 جذاب

 دانشجویانبررسی شناسنامه فرهنگی  )10
 هاي اجتماعی نظیر اعتیاد هاي مقابله صحیح با ناهنجاريبررسی و شناسایی راه )11

 وزیرساختهاي فرهنگی نیروي انسانی شاغل در بخش فرهنگی -ب
عالوه بـر ارتقـاي   ، معاونت فرهنگی موظف است براي توانمندسازي نیروي انسانی -179ماده 

زمینه جذب و حفـظ  ، نش کارشناسان فرهنگیفردي و اجتماعی و افزایش سطح داهاي  مهارت
 .استعدادهاي خالق و نوآور را فراهم آورد
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 سیاست هاي بخشی
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 هاي بخشی سیاست -2
 

 آموزشیهاي  تسیاس -2-1
 

 پژوهشی و هاي آموزشی مدیریت راهبردي گروه -الف
معاونت آموزشی موظف است با همکاري معاونـت طـرح وتوسـعه نقشـه راهبـردي       -94ماده 
را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تـدوین و بـراي تصـویب بـه      و پژوهشی آموزشیهاي  گروه

 .هیأت رئیسه ارایه نماید
بـه  هـا   براي نقشه راهبردي گروه و توسعه موظف است الگویی مناسب معاونت طرح : 1تبصره

 .معاونت آموزشی ارایه دهد
آموزشـی را منطبـق بـا    هاي  درونی گروه معاونت طرح وتوسعه موظف است ارزیابی :2تبصره 

 یـی اجرادر دانشـگاه   هاي مشخصـی  گروهبراي  حداکثر تا پایان برنامه اول آنهانقشه راهبردي 
 .نماید

موظف است طـرح ارتبـاط    فناوريمعاونت پژوهشی و معاونت آموزشی با همکاري  -95ه ماد
هـاي داخـل و خـارج کشـور از      هاي دانشگاه هاي آموزشی دانشگاه را با سایر گروه علمی گروه

هاي پژوهشـی مشـترك    هاي آموزشی و اجراي پروژه ها، دوره ها، کارگاه طریق برگزاري همایش
 .تدوین و اجرا نماید

 هاي آموزشی زیرساخت -ب
برنامه ریزي کند اي  معاونت طرح و توسعه با همکاري معاونت آموزشی باید به گونه -96ماده 

دانشکده و تعداد دانشجویان دانشـگاه   15هاي دانشگاه در سال آخر برنامه به  که تعداد دانشکده
 . نفر برسد 8500به 

ریـزي کنـد کـه تعـداد دانشـجویان دانشـکده        برنامهاي  دانشکده مجازي باید به گونه :1تبصره 
 .نفر برسد 500مجازي در سال پایان برنامه به 
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حمایت از مالکیت صنعتی و ثبت پتنت، برند و نشان تجـاري، تـدوین و بـه تصـویب     هاي  کار
 .هیأت رئیسه دانشگاه برساند

هاي فناورانه را بـازنگري   مالی طرح  موظف است فرآیند فناوريمعاونت پژوهش و  -176ماده 
 . ها را براي تصویب به هیأت رئیسه ارایه نماید الگوي تنوع منابع مالی این طرحو 

فنـی بـا    –روابـط علمـی    ارتقـاي  موظف اسـت بـراي   فناوريمعاونت پژوهش و  -177ماده 
هاي  المللی در زمینه فعالیت منطقه اي و بین، و مراکز پژوهشی و فناوري در سطح ملیها سازمان

 .دانشگاه اقدام نماید فناوري
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 ایده پردازي -د
موظـف اسـت در راسـتاي تقویـت ایـده پـردازي در        فنـاوري و  یمعاونت پژوهش -170ماده 

هـاي   هاي حمایتی و تشـویقی و تشـکیل بانـک ایـده     دانشگاه، نسبت به اتخاذ تدابیر و سیاست
 .فناورانه دانشگاه اقدام نماید

 فناوريتجاري سازي  -ه
موظـف اسـت در    با همکاري معاونت طـرح و توسـعه   فناوريو  یمعاونت پژوهش -171ماده 

،  هاي داخلـی وخـارجی   مسائل راهبردي صنعت، تجاري سازي و حضور در بازار حلراستاي 
و راه انـدازي شـرکت   سـیس  أبررسـی و ت نسبت به  ،فناوريیده هاي نو در حوزه پیاده سازي ا

 .هاي تجاري اقدام نماید
هـاي   شـرکت  در نحـوه مشـارکت  و  کار معاونت طرح و توسعه موظف است ساز و :1تبصره  

 .نماید ارایهو وابسته را طراحی 
 . باشد یم به عهده هیأت رئیسه دانشگاهها  تصویب تشکیل این شرکت :2تبصره 

 فناوريتوسعه  -و
هـاي   بانـک اسـتاندارد   سـیس أت موظف است نسبت بـه  فناوريمعاونت پژوهش و   -172ماده 

کشـور در  هاي  اولویت دار دانشگاه و تالش براي به روز نمودن استانداردهاي  در حوزه فناوري
 . تا پایان برنامه اول اقدام نماید بین المللیهاي  مقایسه با استاندارد

هـاي   نسـبت بـه برگـزاري دوره    سـاالنه موظف اسـت   فناوريمعاونت پژوهشی و   -173ده ما
 .اقدام نماید فناوريهاي تخصصی براي تبیین مفاهیم مربوط به  سمینارها وکارگاه، آموزشی 

براي هر یک  " فناورينگري آینده "موظف است طرح  فناوريمعاونت پژوهش و  -174ماده 
ـ     را دانشگاه فناوري هاي اولویت دار از حوزه راي تدوین و حداکثر تا پایـان سـال دوم برنامـه ب
 . هیأت رئیسه برساندبه تصویب 

بـا همکـاري معاونـت اداري و مـالی موظـف اسـت        فنـاوري معاونت پـژوهش و    -175ماده 
هاي فناورانه را در قالـب سـاز و    دستورالعمل حقوقی برخورداري ذینفعان از سهم و منافع طرح

 

34 

 

هـاي   هاي جدید پس از ارزیابی توانمندي گـروه  آموزشی به دانشکدههاي  تبدیل گروه :2تبصره 
مشابه در سراسـر مراکـز آمـوزش    هاي  آموزشی و ارزیابی توان رقابتی آنها نسبت به سایر گروه

 . خواهد شد عالی انجام
 درصد 35حداقل به نسبت دانشجویان دوره کارشناسی ارشد به کل دانشجویان  باید : 3تبصره 

 .درصد در پایان سال آخر برنامه برسد 4دکتري حداقل به  و در مقطع

گزارشی جامع ، معاونت طرح و توسعه موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه -97ماده 
هاي  با تأکید بر شناسایی رشته( روي کار در سطح کشور و ناحیه کاشان از عرضه و تقاضاي نی

هـاي   بینی این گزارش باید مشتمل بر پیش. به هیأت رئیسه ارایه نماید) داراي بازار کار مطلوب
. اجتماعی و فرهنگی کشور و ناحیه کاشان باشـد ، آینده بازار کار با توجه به تحوالت اقتصادي

کارشناسی ارشد و دکتري بر اسـاس گـزارش   ، لی در مقاطع کارشناسیهاي تحصی توسعه رشته
حل مشـکالت و پاسـخگویی بـه    ، جامع عرضه و تقاضاي نیروي انسانی کشور و ناحیه کاشان

و هـا   گروه ها، تصویب رشته. هاي نقشه جامع علمی کشور خواهد بود نیازهاي جامعه و اولویت
 .ع استهاي جدید خارج از موارد فوق ممنو دانشکده

رشته  60دانشگاه در سال پایان برنامه در دوره کارشناسی به  هاي گرایش ـتعداد رشته  :1تبصره
 ـرشـته    45گرایش و دوره دکتري تخصصی به  ـرشته   65دوره کارشناسی ارشد به ، گرایش-

 .گرایش افزایش خواهد یافت
موجـود بایـد توجیـه    اي هـ  هاي جدید در دانشکده معاونت آموزشی براي توسعه رشته :2تبصره

به معاونت طرح و توسعه  را توانمندي و ارزیابی توان رقابتی نسبت به سایر مراکز آموزش عالی
هایی است که در حال حاضر دانشکده مربوط  مربوط به رشته ها اولویت توسعه رشته .ارایه دهد

 . آن در دانشگاه وجود دارد
کارآفرینان و ، اقتصاديهاي  مکاري مدیریت بنگاهتواند با ه می معاونت طرح وتوسعه :3تبصره 
مختلف اقتصادي بـه نیـروي   هاي  گذاران بخش خصوصی و با توجه به نیاز آینده بخش سرمایه
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هاي مختلف کارشناسی و کارشناسی  هاي جدید در دوره نسبت به ایجاد رشته ،انسانی متخصص
 .ارشد و دکتري اقدام نماید

از اسـتانداردهاي  هـا   هایی مجاز است که گـروه  یلی در رشتهتحصیالت تکم گسترش -98ماده 
ها و توان رقابتی مناسب براي رقابت در سطح ملی و بـازار کـار مناسـب     کیفی الزم براي رشته

 . برخوردار باشند
ر کـار  هایی که در اولویت نقشه جامع علمی کشور و منطبق بـا اولویـت بـازا    در رشته -99ماده

جـذب  ، درصد ظرفیـت آموزشـی آن رشـته برسـد     50به کمتر از ها نن آتعداد متقاضیانباشند و
 ،معاونت طرح وتوسعه با همکاري معاونت آموزشی موظـف اسـت  . دانشجو تعدیل خواهدشد

 .برساند تا پایان سال اول به تصویب هیأت رئیسه تعدیل راهاي  شیوه
ژوهشـی خـود را بـه    هاي آموزشی و پ هاي آموزشی موظفند بخشی از فعالیت گروه  -100ماده

هـا بـراي    هاي مشترك بین اعضاي هیأت علمی و دانشجویان سـایر گـروه   ها و پژوهش آموزش
رشـته میـان    5اي به نحوي تخصیص دهند که در پایـان برنامـه حـداقل     هاي میان رشته فعالیت

 .اي جدید اضافه شود رشته
رایه گزارش آن به ترتیـب  هاي گروهی در امور پژوهشی وآموزشی و ا نظارت بر فعالیت: تبصره

 .باشد آموزشی می بر عهده معاونت پژوهشی و
را تا پایان ها  و دانشکدهها  معاونت طرح وتوسعه موظف است گزارش توسعه گروه -101ماده 

بـه   )دانش هاي  حل مسائل جامعه و گسترش مرز، بازارکارهاي  بر اساس نیاز( آذر ماه هر سال 
 .هیأت رئیسه ارایه نماید

 توانمند علمی هیأتجذب  -ج
اي  معاونت آموزشی موظف است در زمینه جذب و ارتقاي هیـأت علمـی بـه گونـه     -102ماده 

درصد  30ودرصد 10علمی به ترتیب به  هیأتاستاد، دانشیار به کل اعضاي نسبت عمل کند که 
درصـد   98بـه   علمی هیأتاعضاي  داراي مدرك دکتري تخصصی به کل علمی هیأتنسبت و 

 .یابد کاهش 17نسبت تعداد دانشجو به هیأت علمی تمام وقت به عدد  د وبرس
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 :فناوريهاي  سیاست -2-3
 فناورياولویت بندي  -الف
 فنـاوري موظف است براي ارزیابی موقعیت و جایگاه  فناوريمعاونت پژوهشی و  - 165ماده 

نسـبت بـه شناسـایی    ) هـا  فناوريترین آل و پیشرفتهوضعیت ایده ،سه با رقبادر مقای( دانشگاه 
دانشگاه و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن نسبت بـه رقبـا اقـدام     فناوريهاي  توانمندي

دانشگاه را به منظور توسعه آن تا پایان سال اول برنامه به تصـویب   فناوريهاي  واولویت نماید
 .هیأت رئیسه برساند

 وراعلمی فن هیأت -ب
موظف است نسبت به تدوین بانک اطالعـات اعضـاي    فناوريمعاونت پژوهش و   -166ماده 
و هـدایت   فنـاوري هـاي   هـاي فعـال در حـوزه    علمی فناور دانشگاه، مؤسسات و شرکت هیأت

را هاي فنّاوري دانشگاه اقدام و نحوه حمایت ویژه از آنـان   فعالیت آنها براي فعالیت در اولویت
 .تدوین و به تصویب هیأت رئیسه برساند

 فناوريمراکز -ج
 ،فنـاوري و  یمعاونت طرح و توسعه موظف است بـا همکـاري معاونـت پژوهشـ      -167ماده 

تا پایان سال اول برنامه براي تصـویب بـه    فناوريبراي مدیریت  را ساختار مناسبو مأموریت
 . هیأت رئیسه ارایه نماید

موظف است نسبت به تأسیس کانون توسـعه و انتقـال    فناوريو  یشمعاونت پژوه  -168ماده 
 .اقدام نماید 4تا پایان سال اول برنامه مطابق با پیوست شماره ) کاوا(فناوريدانش و 

موظـف اسـت    طـرح وتوسـعه  بـا همکـاري معاونـت     فناوريمعاونت پژوهش و   -169ماده 
پژوهشی خصوصی در بخش صـنعت   براي ایجاد دفاتر الزم را هاي تشویقی و حمایتی سیاست

هیأت  براي تصویب به علمی دانشگاه بررسی و تا پایان سال اول برنامه هیأتبه وسیله اعضاي 
 .نماید ارایهرئیسه 
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 بین المللیهاي  پژوهش  -م
 فنـاوري معاونـت پژوهشـی و   با همکاري  یبین المللگروه همکاري هاي علمی و  -162ماده 

را علمی و دانشجویان  هیأتاعضاي  بین المللی طرح گسترش فعالیتها وارتباطات موظف است
 .دهدارایه رئیسه  هیأتحداکثر تا پایان سال اول برنامه به 

 فنـاوري معاونـت پژوهشـی و   با همکاري  یبین المللگروه همکاري هاي علمی و  -163ماده 
مللی براي عقد تفاهم نامه همکاري با مراکز پژوهشی معتبر بین الرا موظف است اقدامات الزم 

 .انجام دهد
مشـترك بـین المللـی    هـاي   موظف اسـت از پـژوهش   فناوريمعاونت پژوهشی و   -164ماده 

 .حمایت کند
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 توانمند دانشجویانجذب  -د

 ،طـرح آشـنایی نخبگـان     است روابط عمومی موظفمعاونت آموزشی با همکاري  -103ماده 
هـاي   ها و جاذبـه  با قابلیت را ناحیه کاشان و دانش آموزان دوره دبیرستان هاي درخشاند استعدا

 .ارایه نمایدهیأت رئیسه به تصویب  براينشگاه  تا پایان سال اول برنامه تدوین ودا
معاونت آموزشی با همکاري روابط عمومی موظف است طرح آشنایی دانشـجویان   -104ماده 
تـدوین نمایـد کـه دانشـجویان     اي  کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه را به گونـه هاي  دوره

 . ویژه خود قرار دهندهاي  دانشگاه کاشان را در اولویت، کتريورودي کارشناسی ارشد و د
معاونت آموزشی موظف است طرح جذب دانشجویان بومی ناحیـه کاشـان را بـه      -105 ماده
دانشـجویان  ، درصد دانشجویان دانشگاه در سال آخر برنامه 30اي تدوین نماید که حداقل  گونه

 .ناحیه کاشان باشند
زشی با همکاري روابط عمومی و معاونـت دانشـجویی موظـف اسـت     معاونت آمو -106 ماده

کارشناسی ارشد و دکتـري را بـا حضـور مـدیران     ، طرح آشنایی دانشجویان ورودي کارشناسی
اي تدوین و اجرا کند که دانشجویان ضـمن آشـنایی بـا     به گونهعلمی  هیأتو منتخب ها  گروه

وضـعیت  ، درسـی   محتوي برنامـه ، ته تحصیلیهاي رش با ویژگی هاي دانشگاه و جاذبهها  قابلیت
 .هاي ناحیه کاشان آشنا شوند دانش الزم براي ورود به بازار کار و ویژگی ها، مهارت، بازارکار

 درسی متون تناسب وکارآمدي منابع و -ه
معاونت آموزشی موظف است با همکاري معاونت طرح و توسعه بر اسـاس مـوارد    -107ماده 

رشـته هـاي تحصـیلی در مقـاطع     اصـالحات الزم در محتـوي آموزشـی    کلیدي زیر، نسبت به 
 :اقدام نماید) ها، متون و منابع درسی دروس، سرفصل(مختلف
 مبانی اسالمی  )1
 نقشه جامع علمی کشور )2
 هاي اجتماعی و بازار کار  تحلیل نیاز )3
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کارشناسـی و دانشـجویان تحصـیالت      ارزیابی نظرات دانشـجویان سـال آخـر دوره    )4
 تکمیلی 

 افت نظرات فعاالن و کار آفرینان اقتصاديدری )5
 هاي داخلی و خارجی تجارب سایر دانشگاه )6
 هاي پژوهشی ها و یافته به کارگیري آخرین نتایج فعالیت )7
 نظر دانش آموختگان شاغل )8
 هیـأت رشـته هـا  بـه     محتوي آموزشـی گزارشی ازاصالح  ساالنهمعاونت آموزشی باید : تبصره
 .ارایه دهد رئیسه
آفرینـان   معاونت آموزشی موظف است نسبت به بررسی شرایط مشارکت فعاالنه کار -108ماده 

هاي آموزشـی اقـدام نمایـد و     توي آموزشی گروهحوم درسی بخش خصوصی در تدوین برنامه
 .گزارش آن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه به هیأت رئیسه ارایه نماید

 فرایند یاددهی ویادگیري -و
 هاي آموزشی هاي آشنایی مدیران گروه کارگاه ساالنه نت آموزشی موظف استمعاو  -109ماده 

 .برگزار نماید هاي مدیریت آموزشی و تکنولوژي آموزشی با اصول و روش را
علمی بـا   هیأتآشنایی اعضاي هاي  و دورهها  معاونت آموزشی موظف است کارگاه -110ماده 
را با حضور اعضاي هیأت علمی برجسته ملی و نوین یاددهی و ارزشیابی دانشجویان هاي  شیوه

 .بین المللی در طول سال برگزار نماید
بـا حضـور    "نقد  "اي  هاي دوره معاونت آموزشی موظف است با برگزاري نشست -111ماده 

 .پاسخ دهد در حوزه آموزشیهاي آنها اعضاي هیأت علمی و دانشجویان به انتقادها و پیشنهاد
 مابعاد تربیتی اسال -ز

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري و دفتر معاونت آموزشی موظف است با همکاري  -112ماده 
براي اعضـاي   "تبیین ابعاد تربیتی آموزش در اسالم"با عنوان  را معاونت فرهنگی، کارگاه هایی

 .اجرا نماید ساالنههیأت علمی طراحی و 
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معاونـت  ، هاي علمی و پژوهشی گروهی در بـین دانشـجویان   براي ترغیب فعالیت  -155ماده 
هـاي   علمی و تیمي ها از انجمن با همکاري معاونت فرهنگی موظف است  فناوريپژوهشی و 

 .حمایت الزم را به عمل آورد پژوهشی دانشجویی
معاونت پژوهشـی   ،براي ارتقاي توانمندي پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی  -156ماده 

و هـا   بـه منظـور آشـنایی بـا روش     آموزشـی را هاي  موظف است سمینارها و کارگاه فناوريو 
 .برگزار کند پژوهشیهاي  ابزار
 علوم انسانی تحول در -ك

نهـاد  دفتر نمایندگی با همکاري دانشکده علوم انسانی،  فناوريمعاونت پژوهشی و   -157ماده 
مقام معظم رهبري دانشگاه و با مشارکت موسسات پژوهشی اسالمی موظف است تـا مرکـزي   

هاي حیات بخش اسالم و منویات  بر اساس آموزه "تحول در علوم انسانی  "پژوهشی در زمینه 
 . و مقام معظم رهبري ایجاد نماید )ره(ام خمینیام

 علمی هیأتپژوهشی اعضاي هاي  ستاده  -ل
علمـی بـه    هیـأت موظف است براي ترغیـب اعضـاي    فناوريمعاونت پژوهشی و  -158ماده 

 .مالی را طراحی نمایدهاي  مشوق، تالیف و ترجمه کتب و مقاالت علمی پژوهشی
موظف است نسـبت بـه طراحـی و راه انـدازي  بانـک       فناوريمعاونت پژوهشی و  -159ماده 

 .اطالعات پژوهشی اقدام نماید
علمـی و   هیـأت موظف اسـت بـراي حضـور اعضـاي      فناوريمعاونت پژوهشی و  -160ماده 

 )فـارابی  و خـوارزمی (علمی و هنري در سطح ملی و بین المللـی  هاي  دانشجویان در جشنواره
 .الزم را انجام دهد اقدامات

موظـف اسـت بـه طـور ویـژه از ثبـت اختراعـات و         فنـاوري معاونت پژوهشی و  -161ماده 
 .علمی و دانشجویان حمایت نماید هیأتاکتشافات اعضاي 
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علمـی در   هیـأت اي ضـ ور اعضـ موظف است طرح ح فناوريمعاونت پژوهشی و   -147ماده 
هیأت ههاي اقتصادي وسایر دستگاههاي اجرایی را تا پایان سال اول برنامه براي تصویب به بنگا

 .ارایه نمایدرئیسه 

 ها  برگزاري همایش -ح
را بـر اسـاس   هـا   موظف اسـت سـمینارها و کنفـرانس    فناوريمعاونت پژوهشی و  -148ماده 

 . پژوهشی دانشگاه اولویت بندي و جهت دهی نمایدهاي  اولویت
معاونـت   هـا،  و کنفـرانس هـا   به منظور هماهنگ سازي در شیوه برگزاري همـایش   -149ه ماد

مرتبط حداکثر تا پایـان سـال اول   هاي  موظف است با همکاري سایر حوزه فناوريپژوهشی و 
 .اقدام نماید الزم  برنامه نسبت به تدوین دستورالعمل

 پژوهشی هاي  توسعه توانمندي -ط
 فنـاوري معاونت پژوهشـی و   ،علمی هیأتتوانمندي پژوهشی اعضاي  براي ارتقاي -150ماده 

هـاي   و ابـزار هـا   آموزشی را بـه منظـور آشـنایی بـا روش    هاي  سمینارها و کارگاه ستموظف ا
 .پژوهشی برگزار نماید

معاونـت پژوهشـی و    ،علمـی  هیـأت هاي پژوهشی اعضـاي   براي توسعه توانمندي -151ماده 
علمی برجسته ملی و بین المللی به منظور انتقال دانش و  هیأتموظف است از اعضاي  فناوري

 . ببرد موثرعلمی، بهره  موقتهاي علمی و همکاري  تجربه در قالب برگزاري سمینارها، کارگاه
موظف است براي ارتقاي توانمندي علمی و پژوهشـی   فناوريمعاونت پژوهشی و  -152ماده 

مطالعـاتی داخـل و خـارج از    هـاي   افزایش فرصت اقدامات الزم را براي، علمی هیأتاعضاي 
 .کشور فراهم سازد

 پژوهش دانشجویی  -ي
، دانشجوییهاي  موظف است به منظور توسعه پژوهش فناوريمعاونت پژوهشی و   -153ماده 

 .درصد افزایش دهد 10اعتبار تخصیص یافته به پژوهشکده دانشجویی را هر ساله حداقل 
انگیزشی الزم را به منظـور  هاي  موظف است ساز و کار فناوريو معاونت پژوهشی  -154ماده 

 .فراهم نماید، پژوهشی دانشجویانهاي  ارتقاي کمی و کیفی فعالیت

 

38 

 

 
 علمی هیأتتوانمندسازي  -ح

ارتقا و تقویت بنیه علمی اعضـاي هیـأت    هايوظف است زمینه معاونت آموزشی م -113ماده 
 .بر اساس نقشه راهبردي هرگروه فراهم نماید را علمی

 ها مهارتارتقاي  -ط
موظـف اسـت   ) مرکـز کـارآفرینی  ( با همکاري معاونت پژوهشی آموزشیمعاونت   -114ماده 

 الزم اطالعات، تحصیلی هاي هاي کاري و مشاغل مرتبط با رشته شناسایی زمینه ضمن بررسی و
 .را به دانشجویان ارایه دهد

هاي مختلـف دانشـگاه را    هاي الزم براي رشته مرکز کارآفرینی موظف است مهارت -115ماده 
شناسایی نموده و طرح جامع ارتقاي مهارت دانشجویان را تا پایان سال اول برنامـه بـه هیـأت    

 .رئیسه ارایه دهد
اي  موظـف اسـت بـه گونـه     همکاري معاونت طـرح و توسـعه  با  معاونت آموزشی -116ماده 
ریزي نماید که دانشجویان، تحصیل در دانشگاه را به عنوان سرمایه گـذاري بلندمـدت در    برنامه

 .نظر گیرند
از طریق مرکز کارآفرینی موظف است به منظور آشنایی  فناوريمعاونت پژوهشی و  -117ماده 

الت تکمیلی با شرایط فعالیـت در بخـش خصوصـی،    دانشجویان سال آخر کارشناسی و تحصی
 .اجرا نماید ساالنههاي مشاوره به آنها را  برنامه
هـاي   ضمن بررسـی شـرایط بنگـاه    ساالنه موظف است فناوريمعاونت پژوهشی و  -118ماده 

را براي کارآموزي  به خصوص دانشجویان دوره کارشناسیاقتصادي، برنامه حضور دانشجویان  
 .اجرا نماید) هاي تحصیلی  مرتبط با رشته( ي اقتصادي ها در بنگاه

موظف  فناوريمعاونت پژوهشی و معاونت آموزشی با همکاري معاونت فرهنگی و  -119ماده 
است براي ایجاد و افزایش عالقه و دیدگاه مثبت در زمینه رشـته تحصـیلی، یـادگیري فعـال و     

 .طراحی و اجرا نماید را انگیزشیاقدامات  ،مداوم در دانشجویان و آینده شغلی آنان
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 علمی هیأتمشاوره  -ي
هیـأت علمـی در    اعضايمشاوره و حضور   معاونت آموزشی موظف است بر برنامه -120ماده 
رسـانی الزم را بـراي دانشـجویان در زمینـه سـاعات       آموزشی نظارت نموده و اطالعهاي  گروه

هاي  اي هیأت علمی به دانشجویان دورهانجام دهد و گزارشی جامع از مشاوره اعضآنان  حضور
 .کارشناسی ارشد و دکتري به هیأت رئیسه ارایه دهد، مختلف کارشناسی

 ستاده آموزشی -ك
وضعیت دانش آموختگان آن  گزارشی جامع از ساالنهمعاونت آموزشی موظف است  -121ماده 

 .سال را به هیأت رئیسه ارایه نماید
بانـک   ،ست در قالب تشـکیل انجمـن دانـش آموختگـان    معاونت آموزشی موظف ا -122ماده 

اطالعـات کامـل    ،برنامهسال دوم  و تا پایان  اطالعات جامع دانش آموختگان را طراحی نماید
 .همه دانش آموختگان دانشگاه از زمان تأسیس را تکمیل نماید

، ن موفـق دانـش آموختگـا  هـاي   انگیزه دانشجویان و اسـتفاده از توانمنـدي   براي ارتقاي: تبصره
نسبت به برگزاري نشست هـایی بـا حضـور    اي  معاونت آموزشی موظف است به صورت دوره

 .اقدام نمایدها  موفق در تمامی زمینه دانش آموختگان
عیت ضـ من بررسی وضموظف است  )مرکز کارآفرینی(فناوريمعاونت پژوهشی و  -123ماده 
صادي، نسبت به اشتغال بخشـی از دانـش   هاي اقتصادي ومذاکره با فعاالن وکارآفرینان اقت بنگاه

 .آموختگان خالق ونوآور اقدام نماید
آموزشـی موظـف   هاي  معاونت آموزشی با همکاري معاونت طرح و توسعه و گروه -124ماده 

هـاي مختلـف را بـا توجـه بـه ماهیـت        است طرح ارزیابی توانمندي دانش آموختگان در رشته
برنامـه بـه هیـأت     دومسـال   پایـان  ورود به بازار کار تا الزم برايهاي  دانش و مهارت، ها رشته

 .رئیسه ارایه نماید
آموختگان  دانش توانمندي علمیمرکز کارآفرینی موظف است طرح ارتقاي مهارت و -125ماده 

برگـزار   سـاالنه دولتـی   بیکار را با در نظر گرفتن ظرفیت دانشگاه و با دریافت شـهریه و منـابع  
 .نماید
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دانشگاه رسانده و بر اساس آن، سـاز وکـار    به تصویب هیأت رئیسه سال اول برنامهرا تا پایان 
 .نمایند طراحی واجراپایان برنامه  علمی تا قطبدوالزم را براي ایجاد حداقل 

  پژوهشی حوزه منابع مالیمین و تخصیص أت  -و
بخش پـژوهش بـه   هاي  معاونت طرح و توسعه موظف است نسبت اعتبارات هزینه -143ماده 

 .درصد برساند 10پایان برنامه به  تادانشگاه را اي  کل اعتبارات هزینه
درآمـد  ،  هاي مناسـب بـا اتخـاذ سیاسـت    اسـت  موظف فناوريمعاونت پژوهشی و   -144ماده 

 10حـداقل   سـاالنه  بیرونـی هاي  از محل منابع پژوهش را پژوهشی خودهاي  حاصل از فعالیت
 . درصد افزایش دهد

 ومشاوره اي ارایه خدمات تخصصی  -ز
الزم وانگیزشی را براي توسعه هاي  موظف است مشوق فناوريمعاونت پژوهشی و   -145ماده 

 .اعضاي هیأت علمی براي جامعه هدف فراهم آورداي  ورهخدمات مشا
موظـف اسـت بـا هـدف توسـعه و تقویـت خـدمات         فنـاوري معاونت پژوهشی و  -146ماده 

 :اقدامات ذیل را انجام دهد، به جامعه هدفاي  مشاوره
  خدمات پژوهشی مختلـف بـه جامعـه    علمی براي پیشنهاد هیأتفراخوان از اعضاي  )1

 هدف
 معرفی انواع خدمات پژوهشی ترنتی وطراحی سایت این )2
 هدف قابل عرضه به جامعههاي  اطالع رسانی مناسب فعالیت )3
 هاي اقتصادي بنگاهپژوهشی در رابطه با آسیب شناسی و موردکاوي هاي  تشکیل تیم )4

 بهبودهاي  و ارایه راهکار
بیرونـی بـراي طـرح مشـکالت     هـاي   و شـرکت ها  دعوت هدفمند از مدیران سازمان )5

 متبوع خویشهاي  و شرکتها  سازمان
 دمات تخصصیخ ارایهبرون دانشگاهی به صورت مدعو براي  پژوهشگرانجذب  )6
کارگاه ، کنفرانس، عمومی و تخصصی مختلف در قالب سمینارهاي  برگزاري همایش )7

 هدف آموزشی براي جامعه
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علمـی در   هیـأت نسبت به حضور اعضاي موظف است  فناوريومعاونت پژوهشی  -136ماده 
 .نماید یطراحمعتبر،مشوق هاي الزم را  هاي علمی کارگاهوسمینارهاهمایش ها، 

موظف است با همکاري معاونت آموزشی تا پایان سال  فناوريمعاونت پژوهشی و  -137ماده 
 خالق ونوآور تشویقی و ترغیبی مناسب و جذابی را براي جذب نخبگانهاي سیاست، اول برنامه
 .درخشان تدوین نمایدهاي  و استعداد

ایـن  ، اطـالع رسـانی مناسـب   اي ه مدیریت روابط عمومی موظف است با اتخاذ راهکار :تبصره
 . سیاست را براي آگاهی داوطلبان ورود به دانشگاه تبلیغ و ترویج نماید

 پژوهشی هاي فرایند تعیین اولویت -ه
بـا تـدوین   ، برنامـه  موظـف اسـت تـا پایـان سـال اول      فناوريمعاونت پژوهشی و  -138ماده 

مختلـف  هـاي   را با توجه به معیاراولویت دار پژوهشی دانشگاه هاي  حوزه، دستورالعملی جامع
آموزشـی و  هـاي   گـروه هـاي   قابلیـت ، اولویت دار نقشه جامع علمی کشورهاي  همچون حوزه

 و فنـاوري پژوهشـی مربـوط بـه دسـتیابی بـه      هـاي   طـرح ، منطقه ومزیتهايها قابلیت، پژوهشی
 .پژوهشی تیم محور مشخص نمایدهاي  طرح
 بـا همکـاري معاونـت طـرح و توسـعه،      اسـت  موظف فناوريمعاونت پژوهشی و  -139ماده 

 .دهد تخصیصپژوهشی هاي  اعتبارات پژوهشی را بر اساس اولویت
الزم را براي ارایه یک یا چنـد  هاي  موظف است مشوق فناوريمعاونت پژوهشی و  -140ماده 

پژوهشی دانشگاه به شوراي عالی انقالب فرهنگـی در راسـتاي   هاي  طرح پژوهشی از سوي تیم
 .پژوهش نقشه جامع علمی کشورتدوین نمایدهاي  اولویت

معاونـت پژوهشـی و   ، پژوهشی تقاضا محور و اولویت دارهاي  طرح گسترشاي بر -141ماده 
موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصالح و بـه روز رسـانی آیـین     فناوري

 .نامه پژوهانه دانشگاه اقدام نماید
ومحوریـت یـافتن    فنـاوري تولیـد دانـش و   مین اندیشـمندان ومحققـان،   به منظور تأ -142ماده 

هاي شناسایی و تعیین قطب علمـی   هاي آموزشی و پژوهشی موظفند شاخص پژوهش، معاونت
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نت طرح وتوسعه موظف است با همکـاري معاونـت آموزشـی طـرح ارزیـابی      معاو -126ماده 
 وتوانمنــدي از عملکــرد دولتــی و عمــومی غیــر دولتــی، رضــایت مــدیران بخــش خصوصــی

 . آموختگان دانشگاه را تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت رئیسه برساند دانش
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 :پژوهشیهاي  سیاست -2-2
 

 فرهنگ و فضاي پژوهش -الف
 هـاي  بـا انجـام پـژوهش    سـاالنه دانشگاه موظف است  فناوريمعاونت پژوهشی و  -127ده ما

مشکالت و موانـع  ، به ارزیابی فضاي پژوهش علمی و دانشجویان هیأتمیدانی در بین اعضاي 
 .مناسبی براي رفع مشکالت و بهبود آن ارایه دهدهاي  روي آن پرداخته و راهکار پیش
، موظف است براي ارتقاي فرهنگ خالقیت و نـوآوري  فناوري معاونت پژوهشی و -128ماده 

هـاي   ضمن اتخاذ سیاسـت ، علمی و دانشجویان هیأتهمکاري و فعالیت تیمی در بین اعضاي 
برگـزاري سـمینارها و    ها، تشویقی و ترغیبی به آموزش مفاهیم مرتبط از طریق انتشار ویژه نامه

 . آموزشی بپردازدهاي  کارگاه
موظف است اقـدامات الزم را بـراي تـرویج و نهادینـه      فناوريونت پژوهشی و معا -129ماده 

 .فراهم آورد محورکاربردي و مسئله ، تقاضا محورهاي  پژوهش سازي فرهنگ انجام
 پژوهشیهاي  زیرساخت -ب

هـاي   از فضـا بـرداري   معاونت طرح و توسعه موظف است نسبت به تکمیل و بهـره  -130ماده 
 .اقدام نماید پژوهشی در دست احداث

و راه انـدازي مراکـز پژوهشـی بـه     در خصوص ایجـاد   فناوريمعاونت پژوهشی و  -131ماده 
 :نماید می زیر عملهاي  شرو

 .پژوهشی دانشگاه باشدهاي  بایستی مرتبط با اولویتدید ج مراکزموضوع   -الف
ـ  مالی آنها مشروط به تأمین منابعجدید ایجاد مراکز پژوهشی  -ب هـاي   د فعالیـت از محل درآم

 .باشد می و سایر منابع غیر دولتیاي  پژوهشی و مشاوره
 .رئیسه دانشگاه خواهد رسید هیأت موارد خاص به تصویب: تبصره
، نظـام بهـره بـرداري    يبه منظور به روز رسانی و ارتقـا  فناوريمعاونت پژوهشی و  -132ماده 

 :ا انجام دهدات زیر راقدام موظف است تعمیر و نگهداري تجهیزات پژوهشی
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تجهیزات پژوهشـی موجـود را    اول برنامه بانک اطالعات جامع حداکثر تا پایان سال )1
 .تدوین و راه اندازي نماید

سـاختار اجرایـی آزمایشـگاه مرکـزي را طراحـی و      ، حداکثر تا پایان سال اول برنامه )2
 .نسبت به راه اندازي و ایجاد آن اقدام نماید

تعمیـر و نگهـداري   ، دسـتورالعمل بهـره بـرداري   ، حداکثر تا پایـان سـال اول برنامـه    )3
مستقر هاي  آزمایشگاه مرکزي و آزمایشگاهشامل ( پژوهشی دانشگاه را هاي  آزمایشگاه

 .تدوین نماید) در مراکز پژوهشی 
موظف است  فناوريمعاونت پژوهشی و  ،به منظور به روز رسانی تجهیزات پژوهشی )4

نسبت به نیاز سنجی تجهیزات اقدام نموده و نتیجه را براي خرید و  ساالنهت به صور
تجهیـزات  . نمایـد  می ذیربط ارجاعهاي  به حوزه دانشگاههاي  تعمیرمتناسب با ظرفیت

از محـل اعتبـارات پژوهانـه     پژوهشی در اختیـار پژوهشـگر  هاي  مورد نیاز آزمایشگاه
 .گردد می مینأت

 اطالعاتیهاي  زیرساخت -ج
علمی  اطالعاتهاي  عضویت در پایگاه موظف است با فناوريمعاونت پژوهشی و  -133ماده 

دانشـجویان و  ، علمـی  هیـأت مناسـب اعضـاي   بـرداري   امکان دسترسـی و بهـره  ، معتبر جهانی
 . علمی فراهم نمایدهاي  مطالعاتی دانشگاه را به آخرین دستاوردهاي  کارشناسان حوزه

 هیـأت مطلوب تر اعضـاي   توسعه موظف است به منظور دسترسیمعاونت طرح و  -134ماده 
 ارتقاي پهنـاي بانـد اینترنـت   نسبت به  ،علمی و دانشجویان و کارکنان به شبکه جهانی اینترنت

 .اقدام نماید بهبود ضریب نفوذ رایانه و دانشگاه
 علمی پژوهشی هیأتجذب  -د

ت براي توسعه و تقویت مراکز جذب موظف اس ستادمعاونت پژوهشی با هماهنگی  -135ماده 
هـاي پژوهشـی    داراي سابقه فعالیت(  یعلمی پژوهش هیأتپژوهشی، نسبت به جذب اعضاي 

 .اقدام نماید) موثر


