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 هوالعلیم

 

 )ره(امام خمینی

کـه از  اسـت  دانشگاه مبدأ همه تحوالت است، مقدرات هر کشوري به دست دانشـگاه و آنهـایی   

 .دانشگاه بیرون می آیند

دانشگاه بزرگترین مؤسسه مؤثر در کشور است و بزرگترین مسئولیت ها را دارد و از دانشگاه  

 . باید سرنوشت یک ملت تعیین شود 

دانشگاه باید تغییر بنیادي کند و از . معنوي پیدا کند دانشگاه براي تحقق نقش خود، باید تحول 

نو ساخته شود که جوانان را به تربیت اسالمی، پرورش دهد که اگر تحصیل علم مـی کننـد در   

علومی که در دانشگاه اسالمی تحصیل مـی شـود در راه    . کنار آن تربیت اسالمی داشته باشند

 .راه باشد ملت ، در راه تقویت ملت و با احتیاج ملت هم
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 مقدمه

أ اساسـ .  دهه از فعالیت دانشگاه کاشان، این دانشگاه در حال حاضر در موقعیتی حیاتی از تاریخ وجودي خود واقع شده اسـت گذشت حدود چهاربا
آن، تعمیق آگاهی، جستجوي حقیقت و کسب کرامت جهت نیل به خصال  مأموریتدانشگاه یک نهاد فرهنگی، تربیتی وانسان ساز است که مهمترین 

و فعالیتهاي دانشگاه،  زمینه سازي براي برخورداري همه اعضاي دانشگاه اعم از  مأموریتلذا مبناي اساسی . انسانی براساس الگوي انسان کامل است
اول   مسـأله . مشروعیت دانشگاه، موضوعی مهمتر از بازدهی دانشگاه اسـت در این نگاه  .علمی، کارکنان و دانشجویان از زندگی فرهنگی است هیأت

افزایش یابد و دانشگاه کارآتر شوند، بلکه مهم آن است که در مقابل افزایش و اهمیت بازدهی به تعلق ارزشی  دانشگاه وري این نیست که چگونه بهره
توانمندي کارکنان دانشگاه باید براي سیاستگذاري، برنامه ریزي و نظارت . ن بمانندهم اهمیت داده شود و مشروعیت دانشگاه از تهدید کارآیی در اما

اي سازماندهی شود که روح اطمینان در ساختار آن دیده شـود و در نتیجـه موجـد اعتمـاد کارکنـان       هاي دانشگاه به گونه مدنظر قرار گیرد و فعالیت
 .دانشگاه گردد

سـاختار  تغییراي مانند  المللی با تغییرات عمده ملی و بینجامعه محلی، سطح آموزش عالی و هم درسطح درمحیط فعالیت دانشگاه هم  ي دیگرسو از
که همه اینها دست کمی از یک تحول  شده استتحوالت فناوري و ماهیت رقابتی مراکز آموزش عالی روبرو  ،جامعه به اقتصاد دانش بنیان اقتصادي
 مراکز آموزش عالیرقابت روزافزونی را بین موضوعات راهبردي جدید،  ظهور خیر در حوزه آموزش عالی وتحوالت ا .ي اخیر نداشته است در دهه

و نقش سنتی خـود در عرصـه رقابـت مطمـئن     واند در بلندمدت به حفظ  جایگاه تدر سطح ملی و بین المللی نمی دانشگاهیهیچ . پدیدآورده است
ایجاد ساز و کارهـاي مناسـب بـراي تغییـر و     ي بهتر ماندن ملزم به یادگیري و ی است که بهترین ها برارقابت شدید براي بهتر شدن به این معن. باشد

به منظور حفظ و ارتقاي جایگاه رقابتی خود باید براي بهتر بـودن تـالش کننـد، راهبـرد     ها  دانشگاه .باشند و مداوم با شرایط جدید می تطابق مستمر
دانشـگاه  به منزله یکی از اولویـت هـاي مهـم    ارتقاي توان رقابتی دانشگاه کاشان . دنبال نوآوري و یادگیري باشندرقابتی در پیش گیرند و همواره به 

از دانشـگاه  د، بنابراین بررسی تطبیقی عملکـرد  نت به گذشته کامالً متفاوت می باشبه لحاظ کیفی نسب دانشگاه منابع مزیت رقابتی پایدار. مطرح است
 شناخت عوامل ساختاري تأثیرگذار بر این عملکرد را باید از الزامات مهم انتخـاب الگـو و اتخـاذ راهبـرد مناسـب پیشـرفت       دیدگاه رقابت پذیري و

 .قلمداد کرد هاي آینده دانشگاه در سال
، اهـداف، راهبردهـا و   اقدام به تدوین مجموعه چشـم انـداز   دکتر عباس کتابی دوره مدیریت آقایان دکتر سید جواد ساداتی نژاد ودانشگاه کاشان در 
از آنجا که همواره پـس از دسترسـی بـه هـر     . آینده دانشگاه جاي قدردانی فراوان دارد طراحیبراي مهم که این اقدام  نموده است سیاستهاي اجرایی

داف و راهبردهـاي  اهـ چشم انـداز،  و  مأموریتتوان سطح کیفی جدیدتري براي آن تصور نمود، شایسته است مجدداً مجموعه  میاهداف، سطحی از
مانند رویکردهاي جدید در حوزه نوآوري وفناوري، نگرش محیطی   اي که از منابع غیر منتظره زیرا تحوالت فزاینده. دانشگاه مورد بازنگري قرار گیرد
برخی از این مسایل . توانند بر سیستم اداره دانشگاه اثر بگذارند به سرعت می  شده اند،ناشی بر کیفیت آموزشی  تأکیدهاي نوین در عرصه آموزش و 

هـاي اساسـی    ریزي ادواري به منظور تعیـین جهـش   هرچند برنامه. ممکن است آنقدر سریع اثر بگذارند که نتوان پاسخگویی به آنها به تأخیر انداخت
انشگاه  ضروري است، اما سیستم مدیریت مسـائل راهبـردي بـراي حـل مشـکالت      د هاي مختلف و ایجاد هماهنگی و همکاري میان بخشدانشگاه 

 . هاي جدید رخ دهند، ضروري می باشد  ها وضعف ها، تهدیدها، قدرت هایی که ممکن است به دلیل فرصت ناشی از جهش
دیریت دانشگاه مبتنی بر مشارکت اعضـاي  نظام سیاستگذاري و م. است دانشگاهراهبردي وضوعات ، شناسایی مطرح راهبردي دانشگاه کاشانهدف  

راهبردي، شناسایی و تحلیل به هاي  اولویتتعیین توانایی در . تعیین نمایدهاي راهبردي را   اولویت دتوانآن، باید به گونه اي طراحی و اجرا شود که ب
ـ  حوزه هـاي براي فعالیت در هاي سیاستی  ، طراحی اولویتموقع تحوالت و تغییرات محیطی هـاي   اولویـت  بـازنگري مسـتمر در   ،دانشـگاه  فمختل

کیفیـت   ياست که در نهایت به ارتقا طرحاین  نتایج مهماز  پذیري و پاسخگویی ولیتؤمسي ارتقاراهبردي و هاي  هدایت منابع به اولویتراهبردي، 
  .است دانشگاهکیفی  هاي در زمینه شاخصکارکردهاي مطلوب  شود و نتیجه آن، فرآیند تصمیم گیري منجر می
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 سلسله مراتب برنامه ریزي در دانشگاه کاشان

طرح راهبردي دانشگاه کاشان نوعی ارتباط بین تصمیمات چهارگانه از نظر تفوق یک گروه، تصمیمات بر گروه بعدي و در نتیجه توالی منطقی در 

هایی که هر گروه از گروه هاي چهارگانه تصمیمات را در خود دارند، معرف درجه ي   ارتفاع هر یک از مستطیلاگر . گیري نشان داده شده است تصمیم

ها تعیین خواهد شد، بیشترین  امکانات و موجودي ي بنیادي، نگرش پایه،ها انداز که براساس ارزش گیري در آن گروه تلقی شود، تعیین چشم آزادي تصمیم

انداز مطلوب، مبنا و هدفی براي تعییین راهبرد  بدون تعیین و تبیین چشم. داشت و باید مقدم بر سایر گروه تصمیمات اتخاذ شوددرجه ي آزادي را خواهد 

 . ها تدوین شود کند تا در آن قالب، راهبرد دهد و قالبی تعیین می گیري را کاهش می آزادي تصمیمه ي انداز مقداري از درج تعیین چشم. شود مشخص نمی

گیري مورد استفاده قرار  آزادي تصمیم ه يهاي راهبردي مختلف، مقدار دیگري از درج ها از میان گزینه گیري، با تعیین راهبرد بعدي تصمیم ه يمرحلدر 

 .دریز مدت پی می میان ها، قالبی براي تدوین برنامه تعیین راهبرد. شود انداز مورد نظر تعیین می گیرد و حرکات کلی براي تحقق چشم می

مدت، مقدار  میان  گیري در برنامه با تصمیم. شود مدت اتخاذ می میان ها، تصمیمات مربوط به برنامه در مرحله بعد، در چارچوب تعیین شده توسط راهبرد

و براي عملیاتی کردن  هاي تعیین شده مرحله قبل میان مدت در چارچوب راهبرد  جا که برنامهاز آن. یابد گیري کاهش می تصمیم آزادي ه يدیگري از درج

باالخره . مدت باید در ارتباطی محکم و روشن با تصمیمات راهبردي تدوین گردد هاي میان شود، بنابراین تصمیمات مربوط به برنامه ها اتخاذ می آن راهبرد

ه شود و در نتیجه از درج ایی کردن آنها اتخاذ میمدت و براي اجر هاي میان ، در چارچوب برنامه)ساالنه(مدت هاي عملیاتی کوتاه تصمیمات مربوط به برنامه

 . گیري دارد آزادي کمتري براي تصمیمي 

 

 

 

 
 

 

 

 برنامه میان مدت
1393-1396 

 )سیاست هاي اجرایی(
 

 برنامه اجرایی 
 ساالنه

 

 بودجه

   

 تخصیص منابع

 دانشگاه طرح راهبردي حوزة نظام تصمیم گیري مورد نظر 

 بودجه عملیاتیتنظیم  -

 تنظیم بودجه راهبردي -

  

 
 ـ سیاست هاي  فرابخشی

 سیاست هاي بخشی -
 ـ  تخصیص کلی منابع 

  

 ماموریت-
 ارزش هاي بنیادي -
 تحلیل محیطی -
 اهداف بلند مدت -
 راهبردها -

 نظارت 

   ـ  نظارت بر سازگاري تصمیمات

 در مقایسه با هدف ها ـ نظارت به منظور ارزیابی نتایج تصمیمات
   ـ نظارت بر اجراي تصمیمات 

 مأموریت و
 چشم انداز

 دانشگاه کاشان
 کالناهداف  

 و راهبردها 

 سند چشم انداز دانشگاه کاشان
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 ساماندهی نظارت

 و کنترل ارزیابی 

 

 یابیارز

 سناریوي مرجع

 تحلیل سناریوهاي ممکن

 تحلیل 
 موضوعات راهبردي

 و منابع رقابت

 تحلیل
 فرصت ها  

و تهدید هاي کالن و 
 منطقه اي

 تحلیل
 منابع، قابلیت ها 

 ي دانشگاهو ضعف ها 
 

 ها  انتخاب سیاست
 شاخص هاي عملکرد

 تدوین
 هاراهبر 

 
 تعیین 

 کالن اهداف
  

 بررسی فاصله بین 

 وضعیت موجود
 و مطلوب 

 بررسی منابع 

 مورد نیاز

منابع و امکانات 
 موجود

 

بررسی انطباق بین منابع 
 موجود ومورد نیاز

 سازگاري وجود ندارد

 

 سازماندهی اجرا

 تشخیص وضعیت موجود
 

ت
فها

هد
الح 

 اص
ن و

عیی
 

 داده ها

 داده ها

 داده ها

 تبیین 
 مطلوب  آینده

 چشم انداز دانشگاه

 سازگاري وجود ندارد نگرش پایه  تحلیل 

 طرح راهبردي دانشگاه کاشانفرایند  تدوین 
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 بخش اول

 بنیاديهاي  وارزش مأموریت
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 دانشگاه کاشان مأموریت

برتر در سطح ملی وتقویت توان رقابتی دانشـگاه   یارتقاي موقعیت دانشگاه کاشان به عنوان دانشگاه
اي،  پژوهشی وفرهنگی و ارتباط دانشگاه با جامعـه در سـطح منطقـه    در حوزه هاي منتخب آموزشی،

و مهارت دانش آموختگان براي تحقق حیات طیبه و ها، دانش  المللی با ارایه نتایح پژوهش ملی و بین
 جامعه عدالت محورودانش بنیان

  

ثردانشگاه در حفظ وارتقاي هویت اسالمی و فرهنگی جامعه وارتباط عمیـق بـا   ؤنقش م -1
 ها وآرمان هاي نظام جمهوري اسالمی ایران  ارزش

،توانمنـد،کارآفرین و برخـوردار از   مـومن، خـالق، آزادانـدیش     تربیت نیروي انسـانی   -2 
ــوزه      ــراي حـ ــوي بـ ــی و معنـ ــایل اخالقـ ــس و فضـ ــه نفـ ــاد بـ ــف   اعتمـ ــاي مختلـ هـ

 اجتماعی،فرهنگی،اقتصادي ومدیریتی

برتعامـل هوشـمندانه بـا دانـش جهـانی       تأکیـد ترویج وکاربردي کردن دانش با ،ـ تولید3 
 ونواندیشی علمی

اجتمـاعی، فرهنگـی و اقتصـادي در     هـاي  پاسخگویی دانشگاه به نیازهاي سـایر بخـش   -4
 المللی اي، ملی و بین سطح منطقه

کاشان براي تسهیل وتسریع   ـ نقش مؤثردانشگاه درنظام سیاستگذاري و مدیریت منطقه5 
 توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي منطقه  فرایند

  

 

 

 



 

٣ 

 

 ارزش هاي بنیادي

و  اي ارتقاي معیارهاي اخالقی، حرفـه  و بشريآگاهی  علم ومعرفت دینی با اعتقاد به سازگاري  -1
 هاي مختلف مدیریتی، آموزشی وپژوهشی حقوق انسانی در عرصه

فرامین امام  التزام به اصل والیت مطلقه فقیه، هاي نظام جمهوري اسالمی ایران، تعهد به آرمان - 2
 )دام ظله(ومقام معظم رهبري) ره(خمینی

تقویت آزاداندیشی، خردورزي، نقـادي ونقـد   براي  محلی امن وآراماعتقاد به دانشگاه به مثابه  -3
 روشن گري هاي عالمانه ومنصفانه و پذیري علمی

در در  نقـش آفرینـی دانشـگاه   و ترویج روحیه خودباوري، شهامت علمی، خالقیت و نـوآوري   -4
 هاي شایسته وفرهیخته استقرار جامعه دانش بنیان وبرخوردار از انسان

ارتقاي عدالت در دسترسی به و  منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه ي دانشگاهنگرش به  -5
 هاي آموزشی و پژوهشی  فرصت

 اي بهبود مستمرکیفیت ورشد متوازن کمی وکیفی رشته هاي علمی و ایجاد علوم میان رشته -6

ه هـا وعرصـه   تقویت وترویج جهاد علمی در همه رشـت و  تعهد به ارتقاي توان رقابتی دانشگاه -7
 هاي فعالیت دانشگاه 

  کاشان ي هتعهد به بهبود کیفیت زندگی ساکنان منطق -8 
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 بخش دوم

 تحلیل محیطی و 

 تببین

 موضوعات راهبردي 
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 موضوعات راهبردي

 اسالمی  -ایرانیدر ارتقاي هویت  دانشگاه ثرؤنقش م -1

 دانشگاهتصمیم گیري و مدیریت  سیاستگذاري، کیفیتـ 2

 ـ نظام مدیریت مالی3

 منابع انسانیمدیریت ـ 4

 فناوريـ پژوهش و5

 ـ کیفیت آموزش6

 فضاي دانشگاهها و  زیر ساخت  -7

 ـ ارتباط با جامعه 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٦ 

 

 ها توانمندي -1

  عالی در دانشگاه هاي متنوع براي دسترسی به آموزش وجود شیوه -
 زیر ساخت هاي دانشگاهحمایت خیرین براي ایجاد وتوسعه  جلب -
 آموزشی در دانشگاهتنوع نسبی رشته ها و تخصص هاي  -
 مالی و انسانی قابل توجه در سطح دانشگاهفیزیکی، امکانات  هاو  زیرساخت -
 هاي اخیر هاي تحصیالت تکمیلی در سال گسترش دوره -
 ري در سطح دانشگاهوجود نیروي انسانی جوان، تحصیلکرده، متخصص، مستعد و عالقمند به یادگی -
 افزارهاي مناسب تحقیقاتی در برخی از مراکز پژوهشی وجود امکانات و سختو در سطح دانشگاه  یپژوهشمراکز تنوع نسبی  -
 تناسب نسبی موضوعات مراکز پژوهشی با شرایط منطقه  -
 رشد تعداد مقاالت علمی منتشره -
  ن المللیدر سطح ملی وبی  هاي پژوهشگران دانشگاه توانمندي -
 تأسیس و توسعه مرکز رشد دانشگاه -
 المللی هاي اطالعاتی بین فراهم شدن زیرساخت نسبتاً مناسب جهت دسترسی به شبکه -
 در دانشگاه فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  توسعه نسبی زیرساخت -
 هاي مختلف براي ارائه تولیدات علمی وجود مجالت علمی در رشته -
 مناسب رشد سریع علمی دانشگاه در سطح منطقه اي و ملی انعکاس تقریبا -
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 ها  ضعف -2

 در حوزه هاي مختلفهاي مدیریتی  ناکارآمدي ساختارها و شیوه -
 ضعف نظام مالی دانشگاه -
 هاي علمی آنان ضعف ارتباط نخبگان با همدیگر و گروهی نبودن فعالیت  -
 دانشگاه ساختار اداري  تشکیالت وبوروکراسی و ضعف غلبه  -
 در همه حوزه هاي دانشگاه فرایندهاي طوالنی وپرهزینهوجود  -
  بهاي تمام شده باالي فعالیت هاي آموزشی، پژوهشی، فرهنگی وپشتیبانی دانشگاه -
 هاي پژوهش و فناوري دانشگاه  عدم تعیین و تدقیق اولویت  -
 دانشگاه و کشور گیري از منابع انسانی متخصص خارج از عدم بهره -
 فقدان نظام ارزیابی و سنجش عملکرد منابع انسانی   ضعف مدیریت منابع انسانی دانشگاه و -
 و الزام اشتغال بیش از حد آنان به تدریس پژوهشگرکمبود اعضاي هیأت علمی   -
 پژوهشی وفناوري  ي خدمات کمبود نیروي انسانی متخصص در حوزه -
 صنعت و بازار  نیازهاي واقعی بخشهاي مختلف جامعه به ویژهژوهش با آشنا نبودن فعاالن بخش پ -
 سازي دستاوردهاي پژوهشی و ساز و کارهاي مبادالت فناوري  ضعف در تجاري -
 با اولویت هاي پژوهشی دانشگاهناکافی بودن منابع مالی بخش پژوهش و فناوري و عدم توزیع منابع متناسب  -
 ي علمی ها ها و انجمن کمبود تشکل -
 هپژوهشگران و مراکز پژوهشی مستقر در دانشگا اعضاي هیأت علمی و  المللی ضعف ارتباطات ملی و بین  -
 در سطح دانشگاه افزایش وتوسعه رشته ها، مقاطع تحصیلی و دانشجویان  ها ي مرتبط با آمایش سرزمین در  گیري فقدان جهت -
 )ضعف سرفصل ها، منابع درسی و متون ارایه شده در رشته هاي مختلف( یادگیري -فرایند یاددهیهاي نوین آموزشی در  وشاز رمحدود استفاده  -

 هاي ابداع و نوآوري و تقویت روحی کارآفرینی و پژوهندگی تأکید بیش از حد نظام آموزشی به انتقال دانش به جاي ایجاد زمینه -
 )مانند آموزش الکترونیکی(هاي آموزشی  یوههاي نوین در ش رسانی و فناوري هاي اطالع فقدان زیرساخت -
 عدم توجه کافی به توسعه علوم انسانی  -
 ارزیابی در سطح دانشگاهو  نبود نظام جامع نظارت -
 ها در گزینش دانشجو و تدوین معیارهاي گزینش عدم اختیار دانشگاه -
 افزایی اعضاي هیأت علمی کافی آموزش مداوم براي دانش ارایه عدم -
 براي حفظ و جذب نخبگان  دانشگاهی نبودن امکانات کاف -
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 ها  فرصت -3

 فرصت هاي کالن -3-1

 تر زنان در آموزش عالی  حضور جدي -
 آموزش عالی ه يدر توسع وخیرین گذاري بخش غیردولتی امکان سرمایه  -
 منطقه کاشان کشور وها و الگوهاي روشن نخبگی و فرهیختگی در سطح  وجود اسوه  -
 کیفی و کمی لحاظ به توجه قابل انسانی سرمایه ذخیره توان می بالقوه منابع این صحیح هدایت و انتخاب با که جوان جمعیتی ذخیره وجود  -

 .کرد ایجاد
 به را اجتماعی تقاضاي هدایت امکان که کار بازار ویژه به و جامعه از دریافتی عالئم مقابل در متقاضیان هوشمند گیري تصمیم و قوي بینش -

  کند می فراهم کار بازار عالیم تصحیح طریق از کار بازار نیازهاي سمت

 ظهور روندهاي جدید در قلمرو یادگیري و آموزش -
 وجود دانشمندان و پژوهشگران برجسته ایرانی در سطح ملی وبین المللی -
 پژوهش وآموزش در سایر کشورها ي وجود تجربیات و روش هاي شناخته شده   -
 پایگاه هاي اطالعاتی داخلی و خارجی وجود   -
 نیاز بنگاه هاي اقتصادي به ویژه بخش صنعت به استفاده از خدمات آموزشی وپژوهشی دانشگاه  -
 هاي اجرایی ملی واستانی وجود بودجه هاي پژوهشی بالقوه در دستگاه  -
 هاي داخل و خارج کشور امکان همکاري و ارتباط پویا با سایر دانشگاه ها، مراکز و سازمان - 

 روش هاي آموزش راه دور ومجازي ترویج  -
 تبیین اولویت هاي علمی کشور در نقشه جامع علمی کشور   -
 نقشه جامع علمی کشور بر انطباق نظام آموزشی وپژوهشی با نیازها ومسایل جامعه تأکید -
 هاي آزاد و مجازي گسترش زمینه هاي توسعه آموزش -
 همراه با ارتقاي کیفیتکالن کشور و وزارت علوم بر ارتقاي دسترسی به آموزش عالی مدیریت  تأکید -
 تبدیل شدن تدریس به طراحی و مدیریت تجربه هاي یادگیري  -
 )مسئله حل گروهی، کار مانند(  شغلی و فردي زندگی مختلف هاي زمینه در اساسی هاي مهارت روز افزون  اهمیت -
 پژوهشی و علمی خدمات کننده ارایه سازمان عنوان به جامعه قبال در هپاسخگویی دانشگا ارتقاي -
 هاي نو در زندگی به عنوان بخشی از فرهنگی ملی کشور گیري از دانش و فناوري عالقمندي به بهره -
 افزاري در کشور توجه ویژه به گسترش نهضت نرم   -
 کشوررویکرد دانش محور به اقتصاد ملی در برنامه هاي توسعه  -
 هاي کالن ملی  روند جدید توجه به اهمیت توسعه فناوري در سیاست -
 با دانشگاه وجود تعداد قابل توجهی از نخبگان کاشانی و زمینه مساعد همکاري آنها -
 وجود داوطلبان باهوش، مستعد، داراي خالقیت و نوآوري  -
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 وجود توجه ملی براي حمایت از نخبگان  -
 ی دانشگاه به لحاظ موقعیت مرکزي و نزدیکی به قطب هاي علمی کشورهاي نسب وجود مزیت  -

 فرصت هاي منطقه اي -3-2

دانشجویان از طریق مسیرهاي و دسترسی  واصفهان دسترسی نسبتاً سریع به تهران و کشور مرکز هاي بزرگ و با استان کاشان همجواري -
 دسترسی مناسب به کاشان

 جنوبی –استقرار در مسیر کریدور حمل و نقل بین المللی شمالی  -
 وجود منابع سرشار انرژي خورشیدي  -
 کاشان  منطقهوجود اقلیم متنوع در نواحی مختلف  -
 ظرفیت سازي براي پذیرش جمعیت از مناطق  همجوار  -
 داراي فضاي معنوي و فرهنگی، سرمایه انسانی و اجتماعی مستعد و آماده فعالیت توأم با خرد ورزي، سخت کوشی، کارآفرینی   -
  در سطح منطقه کاشان حمایت از کارآفرینی و کارآفرینانوجود فرهنگ  -
 انمنطقه کاشعلمی و پژوهشی  هاي اقتصادي و مراکز توان جذب نیروهاي متخصص در بنگاه -
 از شبکه هاي انتقال و خطوط اصلی انرژي کشور منطقه کاشان برخورداري -
 هاي مناسب  برخورداري از پوشش شبکه مخابراتی  و زیرساخت -
 واحد تولیدي فعال  1500شهرك صنعتی و و استقرار بیش از  6استقرار  -
 رتبه سیزدهم کاشان در کشور از نظر تعداد جواز تاسیس واحدهاي صنعتی  -
 ي منطقه کاشانصنعتی در کلیه شهرستان هاي وجود شهرك ها -
 قرارگرفتن در رده مناطق هدف گردشگري  -
 وجود رشته هاي متنوع صنایع دستی در منطقه و تنوع آداب و رسوم مختلف محلی -
 وجود آثار تاریخی متعدد  -

 غنی فرهنگیـ منطقه اي برخوردار از هویت فرهنگی منحصر به فرد مبتنی بر میراث 

 موقعیت جغرافیایی مناسب در منطقه مرکزي کشور -
 ـ برخوردار از منابع انسانی و سرمایه هاي فکري

 مطلوب کاشان در سطح ملی و بین المللی برندـ 
 وجود فرهنگ مشارکت  -

 “ دارالمؤمنین”دانش و حفظ عنوان ـ آراستگی جامعه به مظاهر اسالم و انقالب اسالمی با مردمانی داراي ایمان، فضائل اخالقی و واجد 
 ـ خانواده بنیاد

 ـ برخوردار ازفرهنگ کار و تالش و وجدان کاري 
 ـ داراي شهروندان و ساکنان آگاه، خالق، غیرتمند، درستکار، پرنشاط، امیدوار، روحیه ایثار، خودباور و داراي اعتماد به نفس

 ینیـ برخوردار از فرهنگ شهروندي مبتنی بر آموزه هاي د
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 ـ برخوردارازاقتصاد متنوع و رقابتی
 ـ تأمین مالی پروژه هاي سرمایه گذاري

 ـ نرخ باالي تشکیل، حفظ و رشد صنایع کوچک و متوسط
 نهادهاي اجتماعی فعال از ـ برخوردار

 به کاشانوساکنان س تعلق و دلبستگی اهالی  ـ برخوردارازح
 اندیشمندان، نخبگان و فعاالن اقتصادي، سرمایه گذاران و گردشگرانـ فضاي امن، مناسب و اطمینان بخش براي 

 ـ برخوردار از جاذبه هاي گردشگري
 ـ داراي فضاهاي عمومی گسترده، انعکاس دهنده ي ارزش هاي اجتماعی و فرهنگی منطقه

 ـ برخوردار از امنیت اجتماعی، شغلی و درآمدي
 متنوع یبرخوردارازمراکز آموزش ـ

 ام آموزشی توسعه یافته با کیفیت برتر در همه ي سطوح آموزشیـ استقرار نظ
 ـ مرکزي براي گردشگران علمی
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 تهدید -4

 تهدیدهاي کالن -4-1

 هنجارهاي فرهنگ اسالمی ها و تهاجم فرهنگی به ارزش -

 اوريوجود رقابت شدید در بازارهاي بین اللملی و افزایش شمار عرضه کنندگان فن -
 اتکاي بیشتر فن آوري به پایه هاي علمی به جاي تجربی، مهارتی -
 افزایش سرعت توسعه فن آوري -

 افزایش آهنگ احاطه به فن آوري هاي پیچیده و امکانات آسان تر در تولید محصوالت -
 ظهور الگوي جدید براي رقابت که ویژگی آن مزیت مثبتی بر فن آوري و دانش می باشد -
 و تولید اوريبه شبکه هاي عظیم فن ورود بنگاه ها -
 افزایش روند جانشینی مواد اولیه سنتی با مواد جدید -
 ها گیري از نتایج پژوهش در سیاستگذاري عدم توجه کافی به بهره -
 الزم براي آموزش عالی مالی منابع تأمین بودجه دولت در ضعف اساسی -
 .)کند می خود آموزشی هاي برنامه بازنگري از ناگزیر را دانشگاه که( آمددر و بازار کاال، کار، مفاهیم در اساسی تغییرات -
  انسانی نیروهاي آموزش و تربیت در ها دانشگاه قدرتمند رقباي عنوان به غیررسمی و رسمی علمی مراکز ظهور -
  .دارد ها رشته آن اشتغال وضعیت با مستقیم ارتباط عمدتاً که تحصیلی گروه هر در محدود رشته چند در اجتماعی تقاضاي تمرکز و تراکم  -

  ضعف در شناسایی عالیق و استعداد دانش آموزان براي ورود به رشته هاي مورد عالقه در دانشگاهها -

  عالی در برخی از رشته هاي دانشگاه آموزش در مردان مشارکت اصولی کاهش -
 هاي جامعه  هاي پژوهشی با نیازها واولویت ضعف ارتباط منطقی سیاست -
 ها مدیران و پژوهشگران کشور و عدم توجه کافی به کیفیت فعالیت بین گرایی  غلبه نگاه کمیت -
 هاي ذینفع  ها توسط نهادهاو  سازمان ضعف استفاده از نتایج پژوهش و هاي اجرایی ضعف نگرش پژوهشی در مدیران ارشد دستگاه -
 ونوآوري ابلیت هاي دانشگاه جهت حل مشکالت آنها از طریق پژوهشهاي اقتصادي به ق ضعف اعتماد مدیران بنگاه  -
 جذابیت  مالی خارج دانشگاهی براي پژوهشگران -
 مهاجرت نخبگان به خارج از استان و کشور  -
 نیروهاي کار بازار ویژه به مذکور نهادهاي کارکرد بر آن گذاري تاثیر حداقل و اجتماعی اقتصادي نهادهاي از دانشگاه ثیرپذیريات حداکثر -

  ریزي برنامه و مدیریتی نهادهاي و دانشگاهی تحصیلکرده

 خدماتی و تولیدي هاي سازمان و اقتصاد متحول نیازهاي به سریع پاسخگویی براي ضعف آموزش عالی  -
 نیازها به سریع و موقع به تعیین شیوه هاي پاسخگویی منطقه اي و نیازهاي عدم توجه آموزش عالی به -

 اجتماعی تقاضاي تراکم نتیجه در آنها گذاري سرمایه توان از مستقل عالی آموزش در گذاري سرمایه براي خانوارها و افراد ثروم تقاضاي افزایش -
 دولتی روزانه هاي دوره به ورود براي اصرار دلیل به

 هاي نوین فناوريحوزه هاي نوین علمی و انداز تربیت نیروي متخصص در  نبود چشم -
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 مدرك گرایی در کشورتقویت  -
 سیادت نظام اداري بر نظام علمی کشورو نارسایی قوانین و مقررات مرتبط با نظام آموزش عالی  -
 تعدد نهادهاي سیاستگذار در حوزه آموزش، پژوهش و نخبگان در کشور -
 از کشور ها درخارج ان دانشگاهپژوهشگرهیأت علمی و  يتر براي اعضا هاي شغلی مناسب وجود فرصت -
 کافی نبودن پویایی در نظام آموزش عالی براي پاسخگویی متناسب به نیازهاي جامعه -
 روند رو به رشد آموزش عالی و پژوهش در مناطق همجوار  -
 هاي نوآورانه و پژوهشی  باالبودن ضریب ریسک در فعالیت   -
 سهم اندك محصوالت دانش بنیان در اقتصاد کشور -
 ري کشور با کشورهاي پیشرفتهشکاف عمیق فناو -
 .طلبد اي می ساخت گستردههاي نوین که دستیابی به آنها زیر سرعت فزاینده ظهور فناوري  -
 هاي دولتی و صنعتی به دستاوردهاي پژوهشگران و کارآفرینان داخلی اعتماد کم مدیران شرکت  -
 تحقیق و توسعههاي  عدم مشارکت جدي بخش غیردولتی در فعالیت  -
 پژوهش و فناوري از آن علمی، هاي ثباتی ناشی از تحوالت سیاسی و اجتماعی و تأثیرپذیري فعالیت بی  -
 )و در نتیجه عدم احساس نیاز صنعت به تحقیق و توسعه(هاي غیرتولیدي و غیررقابتی  وجود اقتصاد مشوق فعالیت  -
 به نیازهاي جامعهکافی نبودن پویایی در نظام آموزش عالی براي پاسخگویی متناسب  -
 ناکافی بودن سهم آموزش عالی، پژوهش و فناوري از اعتبارات عمومی  -
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 تهدیدهاي خرد -4-2

رودخانه هاي  ها وعدم وجود مکانی بارش پراکنش نامناسب زمانی و نزوالت آسمانی، دوره خشکسالی طوالنی و کمبودو محدودیت منابع آبی  -
 هاي زیرزمینی افت سطح آب می ویدا

 منطقهو عدم توازن و پراکنش جمعیت در پهنه  پیشروي بیابان، هجوم کویر و تهدید -
 ـ ضعف تعامل سازنده میراث فرهنگی منطقه با حیات جاري جامعه به منظور ایجاد ارزش افزوده

با دانش و معرفت حاصل از تجارب تاریخی مردم به عنوان یک منبع ارزشمند در بردارنده شیوه هاي فعالیت  کاشان ـ عدم تناسب برنامه هاي توسعه
 و زندگی و ساماندهی مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي

به منظور تقویت  ـ ضعف حس مسوولیت عمومی و جلب مشارکت عمومی در حفظ، صیانت، حفاظت، احیاو بهره برداري خردمندانه از میراث فرهنگی
 مؤلفه هاي هویتی و تحکیم همبستگی منطقه اي

 ـ ضعف در چرخه ي حیاتی رشد اقتصادي، پایه هاي مستحکم اقتصادي، خوشه هاي صادراتی رقابتی و توسعه کسب و کارهاي منطقه اي
 فرهنگی واقتصادي حوزه هاي اجتماعی،ـ ضعف درکیفیت مطلوب مکانی قادر به جذب سرمایه گذاران، منابع انسانی و گردشگران در برخی 

 ـ ضعف همسویی راهبردي براي تخصیص بهینه منابع ذینفعان به منظور بهبود موقعیت رقابتی، ایجاد ثروت، اشتغال و کیفیت زندگی
 ـ عدم شکل گیري هویت منطقه اي منسجم بر اساس اعتماد، همگرایی، هماهنگی و همسویی راهبردي فرهنگ هاي مختلف کاشان

 ـ عدم تعادل در اجزاي سازمان فضایی به لحاظ پذیرش جمعیت و فعالیت متناسب با قابلیت ها و مزیت هاي نسبی و ظرفیت توسعه پذیري
 هزینه رقابتی براي بعضی کسب و کارها به عنوان اصل اساسی حفظ و ایجاد اشتغال و ثروت و با  ـ ضعف درایجاد محیط با ثبات
 اي قوي داراي مسوولیت مدیریت حمل و نقل، کاربري زمین ـ ضعف نظام حکمرانی منطقه

 ـ ضعف در مدیریت بخش خصوصی قادر به تشخیص تغییرات محیطی، پاسخگویی راهبردي و ارتقاي توانمندي متناسب با تغییرات محیطی 
 شندـ فقدان  ساختارها، سامانه ها و هویت هایی که فن آوري اطالعات و ارتباطات به آنها حیات می بخ

 ـ ضعف بستر مناسب براي برگزاري پدیده ها و حوادث مهم فرهنگی مبتنی بر هویت تاریخی و میراث فرهنگی منطقه
 ـ فقدان فرهنگ یادگیري دایم براي ارتقاي توانمندي تخصصی، حرفه اي و مدنی مردم

 ـ ضعف در ب روز کردن مهارت هاي نیروي کار
 رقابتی ـ ضعف زیرساخت هاي حمل و نقل با قابلیت

 وصنعت ـ ضعف بهره وري در بخش هاي مختلف کسب و کار
 ـ ضعف در تولید دانش در یک فرهنگ پژوهش محور

 ـ ارتباط ضعیف نهادهاي دانش محور با کسب و کار براي ارتباط شبکه هاي علمی و کاربردهاي تجاري
 ـ ضعف فعالیت هاي نوین اقتصادي مبتنی بر دانش

 ذاري براي توسعه مراکز تحقیق و توسعه همکاري کسب و کارها، بخش دولتی و نهادهاي آموزشیـ فقدان یک چارچوب سیاستگ
 ـ ضعف صنایع خالق و فرهنگیـ 
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 موضوعات راهبردي -5

 اسالمی  -ایرانیدر ارتقاي هویت  دانشگاهثرؤنقش م -1

  ، نظریـه ) ع(و اهل بیت) ص(ـ تحقق دانشگاه اسالمی براساس دستورات قرآن و سنت پیامبر اکرم
 مهدویت واصل والیت فقیه 

 ـ تعمیق معارف دینی و مبانی جمهوري اسالمی ایران
هاي هم افزا و مستمر با حوزه علمیه در راستاي تحقق وحدت حـوزه و دانشـگاه،    ـ ارتقاي همکاري
هـاي مشـترك در    برگزاري دوره هـا و پـژوهش   پیشرفت، تبادل استاد ودانشجو، تدوین الگوهاي 

 زمینه هاي گوناگون علمی و فرهنگی
 ـ زمینه سازي براي اشاعه وتعمیق ارزش هاي نظام جمهوري اسالمی ایران

کـه نقـش انکـار ناپـذیري در      ـ غنا بخشی به علوم انسانی بر اساس تعالیم حیات بخـش اسـالم   
 .امعه و تمدن سازي داردهویت سازي ج

کارآمدي مدیریت جامعه و انسجام منطقـه   در ارتقاي فرهنگ و هویت اسالمی،  ثردانشگاهؤـ نقش م
 کاشان

 سیاستگذاري،تصمیم گیري و مدیریت دانشگاه کیفیت ـ2

خـالق، نـوآور وپاسـخگو بـراي      ـ نظام مدیریتی برخوردار از نگرش راهبردي، الگوي ذهنی پویا،
 توان رقابتی دانشگاهارتقاي 

پاسـخگویی، اثربخشـی وکـارآیی اداره     ـ ارتقاي نظام برنامه ریزي دانشگاه براي بهبود شـفافیت، 
 دانشگاه با فرایندها و روشهاي ساده

 ارتقاي فرهنگ سازمانی مبتنی برنگرش دینی در حوزه هاي مختلف دانشگاه  ـ 
کارکنان ومدیران سـطوح مختلـف    جویان،دانش علمی، هیأتـ مدیریت مشارکتی مبتنی بر همکاري 

 دانشگاه
 دانشگاهانگیزش و شرایط مناسب کاري براي کارکنان  دانشگاه از طریق ایجاد جذابیتـ افزایش 

 اي در حوزه آموزش عالی  هاي منطقه ـ حمایت از همکاري
 

 ـ نظام مدیریت مالی3

ـ ایجاد نظام مدیریت مالی راهبردي قادر به توسعه فعالیت هاي آموزشی ،پژوهشی و فرهنگـی و  
 ارتقاي امکانات و تجهیزات دانشگاه 

 ـ تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه و افزایش سهم منابع مالی غیر دولتی
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 ـ بهره مندي از سنت ارزشمند وقف و استفاده ازسرمایه هاي افراد خیر 
 قاي کارایی منابع ـ ارت

 ـ منابع انسانی4

ـ اهتمام به اصل پرورش همراه با آموزش براي تربیت منابع انسانی به عنوان شهروندان جامعـه  
اجتماعی و اقتصادي که قادر به درك وتحلیـل   هاي مختلف فرهنگی، اسالمی و توانمند براي عرصه

 .باشند عمیق مسایل، تعامل هوشمندانه در جامعه و توان خطرپذیري
واسـتعدادهاي درخشـان براسـاس فراینـد      ـ شناسایی، جذب، هدایت، پرورش دانشـجویان برتـر  

 مبتنی بر عدالت آموزشی وپژوهشی
هـاي نظـام جمهـوري اسـالمی      مومن و متعهد بـه ارزش  پژوهشگرانعلمی و  هیأتـ حفظ و جذب 

 المللی بیني هاي متناسب با استانداردهاي ملی و  ایران و برخوردار از توانمند
 حفظ وپرورش مدیران مومن، خالق و برخوردار ازتفکرراهبردي ـ جذب،

 از تعهد سازمانی ـ جذب وحفظ کارکنان متدین، توانمندو برخوردار

 فناوريـ پژوهش و5

وکاربردي وهدفمند کردن منابع مالی منطبـق بـا اولویـت      ـ حفظ توازن مناسب میان پژوهش پایه
 هاي پژوهشی

کاربردي کردن وتجاري سازي دانش براي ارتقاي نقش دانشگاه درتحقق اقتصـاد   یج،ترو ـ تولید،
 دانش بنیان

بینی نیازهاي جامعـه و ارایـه راهکـاربراي حـل      پذیر براي پیش پژوهشی انعطاف  ـ استقرار نظام
 المللی مشکالت جامعه درسطح منطقه اي، ملی و بین

جامعـه وحمایـت از نـوآوري وتجـاري سـازي       ـ اصالح ساختاروفرایندهاي ارتبـاط دانشـگاه بـا   
 دستاوردهاي پژوهشی

 ـ کیفیت آموزش6

بـروز  بـا  سازگاري برنامه هاي آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با نیازهاي بازار ـ 
 هاي درسی  کردن محتوي، فرایندهاي آموزشی و برنامه

منحصـر بـه فردکـه درآن دانشـجوبه     ـ ایجاد محیط یادگیري عمیق براي ایجـاد تجربـه یـادگیري    
، نوآور وکـارآفرین  یادگیرنده، نقاد ،رولیت پذیؤمس متدین، عنوان نقش آفرین اصلی عرصه دانش،

 .است
 ـ ایجاد هماهنگی میان محتوي آموزشی با اهداف نظام تربیتی اسالم
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 هاي نوین ـ گسترش دسترسی به آموزش عالی با استفاده از فناوري
بهبود مستمر کیفیت، الگوهاي ارزیـابی و ارتقـاي     استقرار نظام فیت آموزشی باـ بهبود مستمر کی

 فرهنگ مربوط به کیفیت
 

 دانشگاه فضايها و  زیر ساخت  -7

 متناسب با فناوري هاي نوین ونیازهاي آینده توسعه دانشگاههاي کالبدي  ارتقاي زیر ساختـ 
 دانشگاه برتردرسطح ملیـ بروز کردن تجهیزات و امکانات مناسب براي تحقق 

 ولیت پذیري منابع انسانی ؤـ ارتقاي روحیه اعتماد به نفس ونشاط، امید به آینده ،خالقیت و مس
 علمی،کارکنان ودانشجویان  هیأتـ ارایه خدمات رفاهی مناسب به اعضاي 

 ـ ارتباط با جامعه 8

 به ارتقاي کیفیت زندگی مردم  هاي آموزشی وپژوهشی  ـ معطوف کردن فعالیت
 ـ جهت گیري آموزش وپژوهش به سمت حل مسایل ومشکالت فعلی وآتی جامعه 

 المللی هاي پژوهشی در سطوح ملی و بین ـ انتشارمستمر نتایج فعالیت
ـ ارتقاي موقعیت دانشگاه با ارایه جاذبه هاي دانـش و دانشـگاه بـراي شناسـاندن ویژگـی هـاي       

 هاي متنوع ارتباطی دانشگاه در قالب شیوهمنحصر به فرد 
 ـ ارتباط نظام مند بادانش آموختگان دانشگاه

 پژوهشی وفرهنگی ـ همکاري متقابل ملی وبین المللی با سایر مراکز علمی،
 اي وانسجام اجتماعی  ـ نقش آفرینی مؤثر دانشگاه در فرایند توسعه منطقه

 دانش ثربا بخش خصوصی در تجاري سازي ؤـ همکاري م
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 منابع رقابت

ثردر جهت دهی فرهنگی، اجتمـاعی و اقتصـادي   ؤدانشگاه به عنوان مرکز و یک کانون پیشرو در جامعه و م -1

 جامعه

 المللی  اي، ملی و بین ـ موقعیت دانشگاه در سطح منطقه2

 ـ نظام مدیریت راهبردي براي ارتقاي توان رقابتی دانشگاه3

 وکارایی منابعـ منابع مالی متنوع 4

اجتمـاعی و   نوآوري و انتقال دانش بـه حـوزه هـاي فرهنگـی،     ، ـ کسب جایگاه برتردر کشور درتولید دانش5

 اقتصادي

تربیت نیـروي انسـانی مـومن، توانمنـد،      و ـ کیفیت آموزشی برتر براي ایجاد تجربه یادگیري منحصر به فرد6

 گر خالق، داراي اعتماد به نفس، نقاد، نقدپذیر و تالش

 علمی برجسته و توانمند با توان یادگیري مستمر هیأتـ جذب وحفظ 7

 ـ جذب استعدادهاي درخشان ودانشجویان برتر8

 خالقیت و تعهد منابع انسانی امکانات و تسهیالت برتر براي ارتقاي نشاط، امید به آینده، ها، ـ زیرساخت9

 ه منطقه کاشان در سطح ملیاي و ارتقاي جایگا ـ نقش مؤثر در فرایند توسعه منطقه10
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 بخش سوم

 چشم انداز 

 واهداف کالن 
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 اندازدانشگاه کاشان چشم

 با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو جهاد علمی، مدیریت هوشمند، خالق وراهبردي
 ،ایرانی –و در مسیر تحقق تمدن اسالمی 

 1404درسال

 دانشگاه برتر کشور پنجدانشگاه کاشان در ردیف 

 برخوردار از شاخص هاي کیفی مطلوب

 .وبا اعتبار بین المللی است

 

 درافق این چشم انداز،

 :دانشگاه کاشان داراي ویژگی هاي زیر خواهدبود

 اسالمی مبتنی بربینش توحیدي

 برخورداراز هوشمندي رقابتی ونظام مدیریت راهبردي

 پاسخگو به نیازهاي جامعه

 المللی فعال در سطح بین

 نهادي منطقه اي

 کیفیت محور

 یادگیرنده

 نوآور
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 توصیف چشم انداز دانشگاه کاشان

 گراو متعهد به آرمان دانشگاهی اسالمی ،معنویت هاي خود قرارخواهدداد و بینش توحیدي را مبناي فعالیت ،دانشگاه کاشان -1
دهی  موجب خودسازي معنوي واخالقی منابع انسانی وجهتهاي نظام جمهوري اسالمی ایران ووالیت مطلقه فقیه خواهدبود که 

 .فرهنگی جامعه خواهدشد

بهنگام وراهبردي  فعالیت رقبارا به هوشمندي هدفمند، ـ دانشگاه با برخورداري از هوشمندي رقابتی، اطالعات محیط رقابتی و2
شفافیت وپاسـخگویی بـراي رقابـت     ارآمدي،ک برکیفیت، تأکیدتبدیل و درپرتو این هوشمندي واتخاذ تصمیمات راهبردي و با 

  .درعرصه ملی وبین المللی توانمندخواهدبود

هاي آموزشی، پژوهشی وفرهنگی دانشگاه به سمت حل مسایل ومشکالت فعلی وآتی جامعه و ایجـاد   ـ جهت گیري فعالیت  3
  .بستر مناسب براي رشد وگسترش علوم و فنون بومی خواهد بود

المللی بـر مبنـاي همکـاري، احتـرام      در سطح بین و سطح ملی به عنوان دانشگاه برتر شناخته خواهدشددانشگاه کاشان در  -4
 .پیشرو خواهد بود با سایر مراکز علمی معتبر بین المللیمتقابل وتعامل بین فرهنگی 

خواهدداشـت و بـا ارایـه    توسعه منطقه کاشان  المللی خود، نقش مؤثري در فرایند دانشگاه ضمن ارتقاي جایگاه ملی و بین -5
راي غنا بخشی به زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصـادي و  ب خدمات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی به ساکنان منطقه،

 .براي ارتقاي جایگاه منطقه کاشان درسطح ملی وبین المللی خواهد کوشید توان فکري آنان تالش خواهدکرد و

بـراي   هاي مختلف اجتماعی به آموزش، تجربه یـادگیري منحصـر بـه فـردي را     ی گروهـ دانشگاه عالوه برگسترش دسترس6 
بـا   دانشگاهی کیفیت محور، برونداد محور و دانشگاه کاشان،. و سایر ذینفعان خود فراهم خواهد آورد پژوهشگراندانشجویان، 

ـ   هیـأت دانشـگاه از  .دغدغه تولید محصوالت فکري اصیل و بومی خواهـدبود  ان متـدین، خـالق، هوشـمند و    علمـی وکارکن
علمـی تـالش خواهـد     هیأتاي و مرجعیت علمی و اجتماعی  براي ارتقاي منزلت، صالحیت حرفه و نوآوربرخوردارخواهدبود

 . کرد

الگـوي ذهنـی پویـاو     بـا برخـورداري از   اي و رشـته  وتمرکـزبین   نقـد وپرسشـگري  ، ـ دانشگاه درچارچوب آزادي علمـی 7
هـاي جدیـدرا بـه عنـوان رفتـاري       کارآفرینی وآگاهی تفکر نقادانه، خالقیت، نوآوري، تا خواهدکوشیدیادگیري گروهی  تسهیل

 .همگانی توسعه دهد

هـاي   موجب انتقال دانـش بـه حـوزه    هاي فناوري، نهادي نوآورخواهدبودکه باارتقاي کارآفرینی وتقویت ظرفیت ـ دانشگاه،8
معتبر علمی  دانشگاه با تعامل سازنده با سایرمراکز .ردهاي تجاري خواهدشدفرهنگی واقتصادي و کارب مختلف توسعه اجتماعی،

زنـدگی بـه کارخواهـد     ارتقادهنده کیفیت  هاي پژوهشی رابه عنوان عامل توسعه و ،یافتههاي مختلف جامعه و فناوري وبخش
 .گرفت
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 اهداف کالن

رشـد  و  و فرهنگـی جامعـه   ایفاي نقش مؤثر دانشگاه در حفظ و ارتقاي هویت اسـالمی  -1هدف کالن
 اخالقی دانشگاهیان توأم با رشد علمی

 المللی هاي برتر سطح ملی و بین ارتقاي موقعیت دانشگاه به عنوان یکی از دانشگاه -2هدف کالن 

بهره وري و نظـارت و ارزیـابی    ،پاسخگویی، شفافیت ارتقاي کیفیت، اثربخشی،کارایی، -3هدف کالن 
 ، آموزشی و پژوهشیمستمر در همه سطوح اجرایی

 مالی و ارتقاي کارایی منابع دانشگاه ابزارهاي توسعه و تنوع  -4هدف کالن 

افزایش سهم دانشگاه در تولید و نشر علم و توسـعه مرزهـاي دانـش در سـطح ملـی،       ـ5کالن  هدف
   المللی به ویژه در راستاي برنامه توسعه کشور اي و بین منطقه

 رشـد  توانایی و مهارت هاي مؤثر الزم براي اشتغال دانش آموختگـان و ارتقاي دانش، ـ   6هدف کالن 
 فرهنگ یادگیري مادام العمر

 تأکیـد هاي مختلـف اجتمـاعی بـا     گروه هاي آموزشی براي ـ ارتقاي دسترسی به فرصت7هدف کالن 
 برجذب دانشجویان برتر ملی و بین المللی

اي، ملـی و   علمی برجسته سـطح منطقـه   هیأتـ جذب، بکارگیري وحفظ پژوهشگران و 8 هدف کالن
 المللی بین

 متناسب با نیازهاي منطقه اي وملی ها، تسهیالت و امکانات مطلوب   ـ ایجاد زیرساخت9هدف کالن 

خالقیـت و   ، امیـد بـه آینـده،    ، نشـاط انگیزه ، اعتماد به نفـس  ارتقاي ایمان، اخالق، -10هدف کالن
 ولیت پذیري دانشجویانؤمس

کاشـان بـراي تسـهیل      ارتقاي نقش دانشگاه درنظام سیاستگذاري و مدیریت منطقـه  ـ  11هدف کالن
 وتسریع فرایندتوسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادي منطقه 

  
همکاري هاي ملی و بین المللی با سایر مراکـز علمـی ،پژوهشـی     ها و توسعه فعالیت -12هدف کالن 

 وفرهنگی 
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 بخش چهارم

 راهبرد ها
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و رشـد   ایفاي نقش مؤثر دانشگاه در حفظ و ارتقاي هویت اسالمی و فرهنگی جامعه -1هدف کالن
 اخالقی دانشگاهیان توأم با رشد علمی

 راهبرد ها
تقویت روح اخالق ومعنویت در دانشگاه به صورتی که دانشگاه به نمونه عملی از پیشرفت در عرصـه   -

 .معنویت در جامعه تبدیل شود
 علمی و کارکنان با رویکرد جدال احسن  هیأتارتقاي فضاي نقد و پرسشگري دانشجویان، اعضاي  -
به ویژه اصل والیت فقیه و توجه بدان در همـه  ) ره(زنده نگهداشتن اندیشه دینی وسیاسی امام خمینی  -

 عرصه ها به عنوان معیار اصلی سیاستها وبرنامه ریزي ها
افزا و مستمر با حوزه علمیه در راستاي تحقق وحدت حوزه و دانشـگاه،   هاي هم  ارتقاي سطح همکاري -

هاي مشترك در زمینه هاي گونـاگون   تدوین الگوهاي پیشرفت، تبادل استاد، برگزاري دوره ها و پژوهش
 علمی و فرهنگی

  زمینه سازي براي پیشرفت و تحول در علوم انسانی بر اساس آموزه هاي حیات بخش اسالم  -
 

 المللـی  هاي برتر سطح ملی و بـین  ارتقاي موقعیت دانشگاه به عنوان یکی از دانشگاه -2الن هدف ک
 و ارتقاي جایگاه دانشگاه در رتبه بندي هاي معتبر ملی وبین المللی

 راهبرد ها
دانشـگاه و شناسـاندن آنهـا بـا اسـتفاده از      ) برنـد (ارتقاي جاذبه ها و ویژگی هـاي منحصـر بـه فـرد      -
 متنوع ارتباطیهاي  شیوه 
 ارتباط نظام مند بادانش آموختگان دانشگاه -
 هاي آموزشی وپژوهشی در سطح ملی وبین المللی سمینارها وکارگاه برگزاري همایش ها، -
 ارتقاي نظام روابط عمومی دانشگاه -

 بهره وري  ،پاسخگویی، شفافیت ارتقاي کیفیت، اثربخشی،کارایی، -3هدف کالن 

 راهبرد ها
براي تقویت  و مدیریت دانشگاه درسطوح مختلف  ري و ارتقاي نظام تصمیم سازي، تصمیم گیريـ بازنگ

  اجماع نسبی بر مولفه هاي اساسی نگرش پایه اداره  دانشگاه

فعالیتهاي آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، عمرانـی وتوسـعه اي   نظارت و ارزیابی مستمر در همه  ارتقايـ 
 دانشگاه

صـفی وسـتادي    در حـوزه هـاي مختلـف    اخالق حرفـه اي  گسترش بر مبتنی ارتقاي فرهنگ سازمانی  ـ 
  دانشگاه

 کارکنان ودانشجویان در نظام تصمیم سازي، تصمیم گیري واجرا علمی، هیأتـ ارتقاي مشارکت 
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 هاي کلیدي حوزه هاي مختلف  فرایندها وروشو ـ بازنگري و اصالح ساختار کالن دانشگاه 
خالقیـت و   اعتماد به نفس، نشاط، امیـد بـه آینـده،     ایجاد انگیزش،  ارتقاي مدیریت منابع انسانی برايـ 

 ولیت پذیري کارکنان ؤمس
 

  مالی و ارتقاي کارایی منابع دانشگاه ابزارهايتوسعه و تنوع  -4هدف کالن 
 راهبرد ها

 مالی  مدیریت ایجاد ساختار وسیستم مناسبـ 
از طریـق سـرمایه گــذاري و راه انـدازي      مختلف دانشگاهتوانمندي اقتصادي واحدهاي  يبهبود وارتقا ـ

 توانمندي ها ودارایی هاي مشهود ونامشهود دانشگاهاقتصـادي با توجه به  فعالیت هاي
 ـ بهره مندي از سنت ارزشمند وقف و استفاده ازسرمایه هاي افراد خیر

 تمام شده خدمات بهاي  نظام تخصیص منابع براساس  ـ اصالح
بـر اسـاس صـرفه اقتصـادي در      هاي دانشـگاه  فعالیت) کارایی واثربخشی ( وکیفیت ـ ارتقاي بهره وري

 هاي دانشگاه فعالیت
  

اي و  افزایش سهم دانشگاه در تولید و نشر علم و توسعه مرزهاي دانش در سطح ملی، منطقـه  ـ5کالن  هدف
  توسعه کشورالمللی به ویژه در راستاي برنامه  بین

 راهبرد ها 
بینـی نیازهـاي جامعـه و ارائـه      پذیر درچارچوب اولویت ها براي پیش پژوهشی انعطاف  استقرار نظام -

 المللی  راهکاربراي حل مسائل ومشکالت درسطح منطقه اي، ملی و بین
 هاي دانشگاههاي پژوهشی متناسب با نیاز هاي موجود و آینده جامعه و قابلیت  اولویت فعالیتتعیین  -

 هاي پژوهشی هدفمند کردن اعتبارات پژوهشی در راستاي اولویتو 
 حمایت ویژه از پژوهش هاي راهبردي به ویژه پژوهش هاي مرتبط با نیازها ومزیت هاي منطقه اي  -
بـراي  تسـهیل فراینـد     به ویژه بخش صنعتفرایندها ونظام ارتباط دانشگاه با جامعه  اصالح ساختار، -

  نوآوري ها و  دستاوردهاي پژوهشی سازيتجاري 
 شناسایی ابزارهاي مالی مناسب براي توسعه پژوهش هاي تقاضا محور -
  )کتابخانه ها وغیره ها، آزمایشگاه(پژوهشی امکانات وزیرساخت هايارتقاي سطح کیفی   -
 ارتقاي توانمندي پژوهشگران وافزایش مشارکت متخصصان غیر دانشگاهی درفعالیت هاي پژوهشی  -
 حمایت از نشر نتایج پژوهشی و چاپ مقاالت معتبر وکتابهاي علمی -

 و دانش، توانایی و مهارت هاي مؤثر الزم براي اشـتغال دانـش آموختگـان   ـ ارتقاي   6هدف کالن 
 ر فرهنگ یادگیري مادام العم رشد

 راهبرد ها
استقرار نظام نیازسنجی وارزیابی براي شناسایی نیازهـاي حـوزه هـاي مختلـف فرهنگـی، اجتمـاعی        -

 واقتصادي جامعه به نیروي کار متخصص
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و جلوگیري از انباشتگی غیر  و بازار کار جذب دانشجو در رشته هاي مختلف متناسب با نیازهاي جامعه -
 منطقی در برخی رشته هاي تحصیلی

و دوره هـاي آموزشـی    آموزشی وشیوه هاي ها و فرآیند هاي درسی برنامه ، متون ومحتوي بازنگري -
با توجه به نیازهاي  یتر دوره هاي آموزشو انعطاف پذیري بیش دانشگاه با توجه به نیازهاي بازار کار و

 حرفه اي بازار کار
بـه ویـژه رعایـت اسـتانداردهاي      ایجاد هماهنگی میان محتوي آموزشی با اهداف نظام تربیتـی اسـالم   -

 اخالقی در آموزش
 استقرار نظام ارزیابی کیفیت آموزشی در رشته هاي مختلف با استفاده از شیوه هاي نوین ارزیابی -
سهم آموزش هـاي مهـارتی بـه     استقرار نظام کارآموزي و کارورزي در حین تحصیل با رویکرد ارتقاي -

 در دوره هاي کارشناسی رشته هاي مختلفویژه 
 حمایت ویژه از سرمایه گذاري در علوم منتخب با رویکرد ایجاد قطب هاي علمی  -
ـ  - ات خصوصـی بـراي سـهیم شـدن در     تعامل و مشارکت فعال دانشگاه با دستگاه هاي دولتی و مؤسس

 به مدیریت اشتغال و راهکارهاي بهبود و توسعه ي آن گذاري و اجراي برنامه هاي مربوطسیاست
 

 تأکیـد هاي مختلف اجتماعی با  هاي آموزشی براي گروه ـ ارتقاي دسترسی به فرصت7هدف کالن 
 برجذب دانشجویان برتر ملی و بین المللی

 راهبرد ها
 هاي نوین روشهاي اطالعاتی و ارتباطی و  با استفاده از فناوري ـ گسترش دسترسی به آموزش عالی 

 براي دوره هاي کارشناسی ممتاز و نخبه منطقه اي ، ملی وبین المللی  ـ شناسایی و جذب دانش آموزان 
بـراي دوره هـاي تحصـیالت     ـ شناسایی و جذب دانشجویان ممتاز و نخبه منطقه اي ، ملی و بین المللی 

   تکمیلی
 

اي، ملـی و   علمی برجسته سطح منطقه هیأتو  پژوهشگرانـ جذب، بکارگیري وحفظ  8 هدف کالن
 المللی بین

 راهبرد ها
، مومن و متعهد بـه نظـام   رعلمی مستعد، خالق، نوآو هیأتجذب و استخدام اعضاي  برنامه ریزي براي  -

 جمهوري اسالمی و والیت مطلقه فقیه 
 هاي داخل و خارج کشور  همکاري استادان ممتاز دانشگاه جلب -
هـاي   کارگـاه  هاي مطالعاتی، شرکت در علمی با استفاده از فرصت هیأتاعضاي  توانمندسازي پیوسته -

 المللی هاي ملی و بین ها و همایش  افزایی، سمینارها، کنفرانس دانش
 علمی هیأتارتقاي صالحیت حرفه اي، مرجعیت علمی ومنزلت اجتماعی اعضاي  -
 علمی هیأترسیدگی مطلوب به مسائل معیشتی و رفاهی اعضاي  -
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 متناسب با نیازهاي منطقه اي وملیها، تسهیالت و امکانات مطلوب  ـ ایجاد زیرساخت9هدف کالن 
 راهبرد ها

هاي د در عرصه فراین فناوري هاي نوینمتناسب با استفاده از  هاي کالبدي دانشگاه توسعه زیرساخت -
 آموزشی، پژوهشی و خدمات پشتیبانی

 کارگاهها وآزمایشگاهها وسایر خدمات پشتیبانی دانشگاهبروز کردن تجهیزات و امکانات  -
 ارتقاي نظام فناوري اطالعات دانشگاه -
 

خالقیـت و   ارتقاي ایمان، اخالق،انگیزه، اعتماد به نفـس، نشـاط، امیـد بـه آینـده،      -10هدف کالن
 ولیت پذیري دانشجویانؤمس

 راهبرد ها
هـاي نظـام    موزه هاي دینی ،هویت ملی و ارزشبراي تعمیق و گسترش آ هاي فرهنگی  ارتقاي فعالیت -

 مقدس جمهوري اسالمی ایران 
اسـکان،  (مین امکانات رفاهی مناسب بـراي دانشـجویان  أتو کیفیت خدمات دانشجویی  يتوسعه و ارتقا -

 بر کرامت انسانی آنان تأکیدبا )تغذیه وبهداشت
 نوآوري وکارآفرینی دانشجویان  ایجاد زمینه الزم براي رشد و شکوفایی خالقیت، -
 

کاشـان بـراي تسـهیل      ـ ارتقاي نقش دانشگاه درنظام سیاستگذاري و مدیریت منطقه  11هدف کالن
 وتسریع فرایندتوسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادي منطقه 

 راهبرد ها
مفاخرکاشان وبهره و  فرهنگ، هنر ـ توسعه مطالعات کاشان شناسی با رویکرد شناساندن تاریخ، تمدن، 

 ازمیراث غنی فرهنگی منطقه کاشان گیري
 ـ تالش براي ارتقاي همبستگی وانسجام منطقه اي

هاي توسعه اقتصادي منطقه و سیاستهاي آموزشی ،پژوهشی  ـ تالش براي هماهنگی متقابل بین سیاست
 و فناوري

 ي کیفیت زندگی مردمتوجه خاص در فعالیتهاي آموزشی وپژوهشی به حل مسائل منطقه وارتقا -
 

همکاري هاي ملی و بین المللی با سایر مراکز علمی ،پژوهشـی   ها و توسعه فعالیت -12هدف کالن 
 وفرهنگی 
 راهبرد ها

 ساختار و فرایندهاي حوزه روابط بین الملل دانشگاه صالح ـ ا
دانشـمندان،  و  هاي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی با مراکز معتبـر ملـی و بـین المللـی     ـ توسعه همکاري

 متخصصان ایرانی خارج از کشور
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 بخش پنجم
 هاي اجرایی سیاست

 

 )با رویکرد اصالح ساختار ورویه ها(
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 1396تا 1393رویکرد برنامه میان مدت دانشگاه  از سال 
 

 سازمان حرفه اي و چابک با ویژگی هاي 
 قانون گرایی، مشارکت پذیري، 

 پاسخگویی، انعطاف پذیريمسوولیت پذیري، 
  

اصالح سیاست ها و ساختارها را براي توسعه فعالیت هاي آموزشی، ، برنامه اول دانشگاه

اي از  گیري مجموعه منجر به شکلر قرار داده است که پژوهشی، فرهنگی و فناوري مد نظ

  . خواهد شدرفتارهاي سازگار در عرصه هاي مختلف اداره دانشگاه 

گیري دانشگاه  ترین منویات و محتویات ذهنی نظام تصمیم برنامه اول، بیانگر اصلیبه عبارت دیگر 

در این برنامه به  .ها و سیاست هاي اداره دانشگاه است در مورد اصالح ساختار، تشکیالت، فرایند

به  ي حوزه هاي مختلف دانشگاهنظیر اینکه فعالیت ها پاسخ داده می شوند، هاي مهمی  پرسش

پیشرفت و استمرار  حهایی براي اصال ها و مکانیزم روشچه صورت جهت دهی شوند و چه 

  .گرفته شوندبکار  کاشاندانشگاه 
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 سیاست هاي فرابخشی
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 هاي مدیریت راهبردي سیاست -1
 مدیریت عمومی -الف

بهسازي تشـکیالت و سـاختار اداره    واصالح ، نظام مدیریتی دانشگاه و ارتقاي کارآمدي عرصه سیاستگذاري به منظور -1ماده 
سازي ترکیب مدیریت، کارگروه مدیریت دانشگاه با ترکیب و وظایف و اختیارات به  بهینهو  ها ها و روش  امور دانشگاه، سیستم

 .گردد تشکیل می 1شرح پیوست
 

 تفکرراهبردي -ب
 ،هاي آموزشی وپژوهشـی  ارتقاي توان رقابتی و توانمندسازي مدیریت گروه  براي  است  مؤظف گروه نظارت و ارزیابی -2ماده 

 :انجام دهدرا   ذیل  اتاقدام ،ها ومراکز پژوهشی دانشکده
 .نماید  ها فراهم  هآموزشی وپژوهشی گرو یرقابتتوان   شناسایی و تقویت براي  را  وکارشناسی مناسب  چارچوب قانونی -الف
اعتبـارات مـالی     اختصاص با باشندنقشه جامع علمی کشور ومنطبق با علمیز و پیشتا  نوین  هاي درعرصه که هاي نو از ایده-ب

 .کند  ویژه حمایت
 .کند  اعتبارات مالی ویژه حمایت  اختصاص بامرتبط با ناحیه کاشان   هاي هاي نو در عرصه ز ایدها -ج
 .نماید فراهم  هاي دانشگاه و سیاستگذاري  ریزي در برنامهرا  هشیوهاي آموزشی وپژ گروه  هاي مشارکت  زمینه -د
 .مراکزپژوهشی ارایه دهد و ها ها، دانشکده اي را براي تقویت توان رقابتی گروه اي ویژه مشاوره  خدمات -ه 
 . دهد  هشی توسعهوهاي آموزشی وپژ  گروه  رقابتی  هاي مزیت  خلق  هارا با هدف زیرساخت -ز
  اعطـاي (رقـابتی    هـاي  فعالیـت   ها و براي تسهیل  گروه  رقابتی   با مزیت  و منطبق  منطقی  بر حمایت  را مبتنیمنابع پژوهشی  -ح

 .تخصیص دهد) هدفمند  هاي کمک
ی هاي دولتی وعمـوم   سازمان، هاي آموزشی وپژوهشی با نهادها بین گروه  ایجاد ارتباط مناسب تخصصی و  ن توا  از تقویت -ط

 .حمایت نماید اقتصادي  هاي بنگاه ی وغیر دولت

 پیشـرفت رشـد و   و موانـع   هاي برتر درسـطح کشـور، مشـکالت    هاي داراي توان رقابتی مطلوب و گروه گروه  براي تبدیل -ي
 .نماید  را رفع هاي رقابت پذیر گروه

بر ارتقـاي   تأکید هاي آموزشی وپژوهشی را با است دستورالعمل مدیریت اثربخش گروه مؤظف گروه نظارت و ارزیابی: تبصره
 .رئیسه ارایه نماید هیأتتا پایان سال اول برنامه تدوین و به حداکثر ،جایگاه رقابتی دانشگاه

 
 رهبري سازمانی -ج

مدیریت برنامه ریزي  ، )الگو، نوآوري و قدر شناسیمشارکت پذیري، (براي برخورداري مدیریت دانشگاه از ویژگی هاي  رهبري  -3ماده 
نقشه جـامع  ، ، مقام معظم رهبري)ره(و مدیریت دانشگاه را با توجه به بیانات امام خمینی رهبرياست الگوي  مؤظفو توسعه 

یـان سـال   هاي درحال توسعه حداکثر تا پا با توجه به شرایط دانشگاه و علمی کشور و تجارب مناسب داخل و خارج از کشور
 .رئیسه ارایه نماید هیأتدوم برنامه تدوین و براي تصویب به 

در  1392تـا   1370است گزارش مستندي از تجارب مدیریت دانشـگاه از سـال    مؤظف مدیریت برنامه ریزي و توسعه :تبصره
هاي مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی ومدیریتی را همراه با تحلیل نقاط ضعف و قوت حـداکثر تـا پایـان سـال اول      حوزه

 .رئیسه ارایه نماید هیأتبرنامه به 
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 هوشمندي رقابتی -د

  آمـاري و اطالعـاتی    يهـا  از ظرفیـت   در استفاده  وایجاد انسجام  ساماندهی، به منظور ارتقاي هوشمندي رقابتی دانشگاه -4ماده 
و   با وظایف  متناسب  است  مکلف مدیریت برنامه ریزي و توسعهناحیه کاشان وسایر مراکز آموزش عالی کشور وجهان، ، کشور

 مرکز اطالعـات راهبـردي  . ایجاد نماید 2دانشگاه، مرکز اطالعات راهبردي دانشگاه رابه شرح پیوست شماره   مصرح  اختیارات
انتخـاب فهرسـت    .می زندرا شناسایی نموده، اثر و زمانشان را ارزیابی و زمان مورد نیاز براي پاسخ را تخمین  مسائل راهبردي

مسائل مهم راهبردي، تصمیم در مورد اینکه چطور با مسائل ذیربط برخورد شود و چطور مطالعات صورت گیرد، به عهده مرکز 
 :از ستمرکز اطالعات راهبردي عبارت مأموریت. اطالعات راهبردي است

 جمع آوري و تحلیل اطالعات مربوط به محیط فعالیت دانشگاه -
 بر بعد رقابت  تأکیدبا  هاشناخت و تحلیل فرصتها وتهدید -
 شناخت و تحلیل مسایل راهبردي دانشگاه -
 تحلیل زمان اثر احتمالی مسایل راهبردي -
 مسایل راهبردي بر عملکرد آتی دانشگاهتحلیل ارزیابی اثر بالقوه آینده   -
 )با مقایسه زمانبندي احتمالی اثرات مسایل با زمان موردنیاز دانشگاه براي پاسخ به موقع(تخمین فوریت  -
 
 همسویی راهبردي -ه

است عالوه بر وظیفه محوري، توجه به برون گرایی و برونداد محوري را مورد  مؤظف مدیریت برنامه ریزي و توسعه -5ماده 
 و هاي راهبردي در طول سال براي آشنایی با ابعاد مختلف برنامه راهبردي دانشگاه داده و نسبت به برگزاري نشست توجه قرار

 .با هدف ارایه خدمات مناسب آموزشی و پژوهشی اقدام نماید
 
 مشاغل راهبردي -و

 مدیزیت برنامه ریـزي و توسـعه  وري منابع انسانی دانشگاه در مشاغل راهبردي،  به منظور ارتقاي کارآیی و افزایش بهره -6ماده
 هیـأت زیر تدوین و بـراي تصـویب بـه      بر موارد تأکیدبا  نامه، طرح جامع مشاغل راهبردي رامکلف است تا پایان سال اول بر

 :یسه ارایه نمایدئر
 مشاغل راهبردي  طبقه بنديوشناسایی  -الف
هاي الزم براي تصدي مشاغل راهبردي به منظور تأمین نیاز نیروي انسانی مشاغل راهبردي که  تعیین دانش، مهارت وقابلیت-ب

 .هاي آنها اجتناب ناپذیر است توسعه فعالیت
 در مشاغل راهبردي  شاغلهاي کیفی و کمی نیروي انسانی  ارتقاي شاخص - ج

باشـند،   مجاز مـی   غیردولتی  با بخش  وفعالیت مشترك  گذاري سرمایه  به  جذب نیروي انسانی جدید در معاونت هایی که:  تبصره
مـذکور در    گـذاري  از سـرمایه   و خـروج   غیردولتی  بخش  گذاري سرمایه  خود را براي تقویت  هاي باشد و باید فعالیت ممنوع می

  .نمایند  یسامانده  ممکن  زمان  حداقل
 
 توانمندسازي مدیران -ز

  دانشـگاه   صـالحیت وظرفیـت مـدیران درسـطوح مختلـف       براي ارتقـاي   است  مؤظف مدیریت برنامه ریزي و توسعه -7ماده 
 :را انجام دهد  اقدامات زیر
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خصوصـی در سـطح    دولتی، عمومی وبخش فرینان و مدیران موفق آرنامه ریزي و ایجاد زمینه مناسب براي حضور کارب -الف
 ها  ها ودانشکده گروه، دانشگاه

هاي آنان منطبـق بـا الگـوي مـدیریتی آمـوزش       آموزش مدیران براي افزایش دانش کاربردي، سطح مهارت و تغییر نگرش -ب
  .عالی

هـاي   استفاده از تجارب مدیران موفق و ایده پرداز در بخـش  دستورالعملاست  مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزي: تبصره
 .دولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و بخش خصوصی را براي توسعه ایده پردازي در دانشگاه فراهم آورد

اسـت دسـتورالعمل الزم    مؤظـف و توسعه  مدیریت برنامه ریزيبراي ارتقاي نگرش صرفه اقتصادي در اداره دانشگاه،  -8ماده 
 :رئیسه ارایه نماید هیأتراي تصویب به براي اقدامات زیر را تا پایان سال اول برنامه تدوین و ب

 ها به بخش غیر دولتی با پرداخت تمام یا بخشی از هزینه سرانه خدمات  واگذاري مدیریت بخشی از واحد -الف
 مشارکت با بخش غیر دولتی از طریق اجاره، واگذاري امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی  -ب
 ش غیر دولتی اي و کارشناسی از بخ خرید خدمات مشاوره - ج

وتوسـعه نظـام    ایجـاد   اسـت طـرح   مؤظـف و توسعه  مدیریت برنامه ریزيبراي ارتقاي صالحیت و ظرفیت مدیران،  -9ماده 
 .رئیسه ارایه نماید هیأتبه را تا سال اول برنامه براي تصویب اداره دانشگاه  مدیریت مشارکتی در

 مدیریت برنامه ریـزي ، آنانارتقاي درجه ریسک پذیري  و محیط خارجیبراي ارتقاي توان تحلیلی مدیران، شناخت  -10ماده 
تدوین و ، کنند هاي مختلف ارایه واجرا می هاي نوآورانه درحوزه حکه طر را است دستورالعمل تشویق مدیرانی مؤظفو توسعه 

 .رئیسه ارایه نماید هیأتتا پایان سال اول برنامه براي تصویب به 
 

 ارزیابی عملکرد -ح
و همچنین ارایـه راهکارهـا و    هاي دانشگاه کاشان ارزیابی کیفیت فعالیتبراي   است  مؤظف گروه نظارت و ارزیابی -11ه ماد

ارزیـابی   و    دانشـگاه   اجرایـی ، مـدیریتی و  فرهنگـی    ،، پژوهشـی  آموزشی  هاي فعالیت  کیفیت  ارتقاي برايپیشنهادات مناسب 
را تدوین وساختار مناسب براي اجراي این  ونظارت دانشگاه  راهبردي وعملیاتی دانشگاه، نظام جامع ارزیابی برنامه هاي پیوسته
 :طراحی نمایدهاي زیر انجام فعالیترا براي  طرح 

 هاي اجرایی وبرنامه عملیاتی ساالنه ارزیابی اجراي چشم انداز، راهبردها وسیاست -
 ها وسیاستهاي اجرایی وبرنامه عملیاتی ساالنه انداز، راهبردارزیابی پیش فرض هاي تدوین چشم  -
 هاي مختلف از مراجع ذیربط دانشگاه هاي مورد نیاز در زمینه و دادهریافت و استفاده از آمارد -
 ارایه پیشنهاد براي اصالح چشم انداز، راهبردها وسیاستهاي اجرایی -
 ارزیابی عملکرد مدیران درسطوح مختلف -
 اخذ گزارش عملکرد ساالنه از واحدها و تدوین گزارش ساالنه عملکرد حوزه هاي مختلف دانشگاه با  ارزیابی -
 ارزیابی توان رقابتی و تبیین جایگاه دانشگاه در نظام هاي رتبه بندي معتبر ملی وبین المللی -
 ارزیابی تکلیفی ابالغی از وزارت علوم، سازمان سنجش، استانداري وغیره  -

 علمی هیأتی عملکرد آموزشی، پژوهشی وفرهنگی اعضاي ارزیاب -

 ارزیابی عملکرد کارکنان -

 ارزیابی تکریم ارباب رجوع -

 ارزیابی رضایت واعتماد ذینفعان دانشگاه -
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 انجام ارزیابی هاي موردي تعیین شده به وسیله شوراي نظارت وارزیابی -
 تدوین برنامه ساالنه و میان مدت مربوط به ارزیابی درونی و برونی دردانشگاه  -

 تعیین دستورالعمل مناسب براي ارزیابی درونی و برونی واحدهاي دانشگاه -

 سهیل ارزیابی برونی واحدهاي دانشگاهت -

 هاي آموزشی  جمله برگزاري کارگاهاز  ارتقاي دانش ارزیابی درونی براي واحدهاي مختلف دانشگاه -

 هاي مجري ارزیابی درونی نظارت بر فرایند و عملکرد گروه -

 بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی درونی و برونی واحدهاي مختلف و ارایه راهکارهاي مناسب براي بهبود کیفیت -

 کمیسیون هاي تخصصی و شوراي نظارت وارزیابی کیفیتهاي انجام شده به  ارایه نتایج ارزیابی -

  علمی، دانشجویان و مدیران و کارکنان هیأتعنوان رکن اصلی کیفیت در بین اعضاي ه ترویج فرهنگ ارزیابی ب -
 مرتبط با ارزیابی دانشگاه پژوهشیهاي  پیشنهاد و انجام طرح -

 المللی ذیربط در امر ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی بین ملی و همکاري با مراکز -
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 هاي مالی واقتصادي سیاست -2
 

 ساختار و نیروي انسانی حوزه مالی -الف

اسـت واحـد برنامـه ریـزي      مؤظفوتوسعه  مدیریت برنامه ریزيبه منظور ساماندهی نظام تأمین منابع و مصارف مالی،  -12ماده 
 :تا پایان سال اول برنامه ایجاد نمایند زیر منابع و مصارف مالی دانشگاه در راستاي اهدافبراي تحلیل  منابع مالی را

  مالی شناسایی منابع جدید -الف
 هاي تأمین مالی  روشبه کارگیري طراحی و  -ب
 ها برآورد مصارف هرسال براساس بهاي تمام شده فعالیت محاسبه و -ج
 برمبناي بودجه ریزي بر مبناي عملکرد  تخصیص منابع مالی -د
 هاي زاید  شناسایی و حذف وظایف وفعالیت -ه

 ها وري فعالیت ارتقاي بهره -ي

دانـش،  (شود که شـرایط احـراز ایـن مشـاغل      ریزي منابع مالی از جمله مشاغل راهبردي دانشگاه محسوب می واحد برنامه :تبصره
 .دانشگاه مشخص خواهد شد در طرح جامع مشاغل راهبردي )تجربه ومهارت

 
 تامین منابع مالی -ب

 مدیریت برنامه ریزي و توسعه، پذیري زمینه مناسب پاسخگویی و نظارت به منظور استقرار شفافیت، ایجاد انضباط مالی و -13ماده
، ها  ها، مدیریت معاونت(هاي مختلف دانشگاه  حوزههزینه  را براي  -است ساختار درآمد مؤظفبا همکاري معاونت اداري ومالی 

مـدیریت  .شودهاي آن تأمین  هزینه هرحوزه ازمحل درآمدبه گونه اي که تا پایان برنامه  ،طراحی نماید )وپژوهشکده ها ها دانشکده
 . را تا پایان سال اول برنامه طراحی واجرا نماید کار مناسب براي این امرو است ساز مؤظفتوسعه برنامه ریزي و 

اسـت تـا ضـمن     مؤظـف توسـعه   و مدیریت برنامـه ریـزي  منظور افزایش سهم منابع غیردولتی درمنابع مالی دانشگاه، به  -14ماده
ها، دستورالعمل استفاده   وآزمایشگاه هاي آموزشی، رفاهی و خدماتی، کارگاه ها هاي دانشگاه شامل فضا شناسایی امکانات و قابلیت

هاي اجراي  و زمینه ارایه نمودهرئیسه  هیأت به تصویب رايایان سال اول برنامه بشهروندان و بخش خصوصی ناحیه کاشان را تا پ
 . آن را فراهم نماید

و  وخـدمات دانشـجویی   فرهنگـی  ،هاي آموزشی، پژوهشـی  وري درانجام فعالیت به منظور صرفه اقتصادي وارتقاي بهره -15ماده 
 طـرح هـاي   سـتاد هاي مختلف و نیز در راسـتاي تحقـق اهـــداف ســند چشــم انـداز،      بهبود وارتقاي توانمندي اقتصادي واحد

 .شود تشکیل می 3پیوست شماره  به شرح، اهداف و ساختار مأموریتتحت نظارت رئیس دانشگاه با  دانشگاه کاشاناقتصادي 
هاي  ها و دارایی بالفعل نمودن ظرفیت مین مالی اسالمی برايأهاي ت براساس شیوه اقتصادي طرح هايستاد هاي  سیاست: 1 تبصره

 .شود دانشگاه اتخاذ می
طریق ایجـاد و افـزایش انگیـزه     گري و از به صورت مشارکتی و با رویکرد عدم تصدياقتصادي طرح هاي  ستادفعالیت  :2تبصره 

 .باشد کارآفرینان می
 :هاي زیر تجلی خواهد یافت هاي اقتصادي دانشگاه به شیوه سازي واحد براي توانمند صادياقتطرح هاي ستاد نقش  :3تبصره 

 هاي تحت هدایت ونظارت ستاد اقتصادي  گذاري و اجراي فعالیت ریزي، سرمایه پذیرش محوریت کارآفرینان در برنامه -الف
 )تشخیص منافع بالقوه(هاي پر بازده براي فعالیت اقتصادي حوزه راهبردي تشخیص -ب
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  از فعالیت اقتصادي  منابع جدید مالی ناشی ارزیابی -ج
 بررسی و اظهار نظر درمورد مشارکت با کارآفرینان  -د
هـا، امکانـات و زیـر     بـرداري از دارایـی   بر نیاز سنجی ومطالعات اقتصـادي بـراي بهـره    تأکیدهاي اقتصادي با   تدوین طـــرح -ه

 هاي داراي مزیت نسبی  گذاري در زمینه سوق دادن کارآفرینان به سرمایه هاي موجود در دانشگاه براي ها و پتانسیل ساخت

ـ  هـاي دا  گذاري با کار آفرینان با بهره گیري از دارایی مشارکت در سرمایه -و هـاي   طـرح  عنـوان تـأمین بخشـی از آورده   ه نشـگاه ب
 اقتصادي 

 هاي مالی و اعتباري استفاده از تسهیالت، اعتبارات و مشارکت سایر نهاد -ز
بـر کــار    تأکیـد روابـط اداري غیـر ضـروري و    و پرهیـز از حاکمیـت  سازمان هاي  ایجاد ساختاري کارآمد براي انجام فعالیت -ح

 هاي ممکن فعـالیتسپاري   کـــارشناسی و برون
 هاي دانشگاه از طریق ارایه آموزش و مشاوره  و واحد ي آموزشی وپژوهشیها افزایش دانش، مهارت و توانایی در گروه -ط
  هاي دانشگاه براي صرفه اقتصادي وبازده اقتصادي ها و واحد ایجاد انگیزه تغییر و اصالح نگرش در افراد و گروه -ي

ارایه خواهد  دانشگاهمختلف هاي  به صورت متناسب و متقارن در واحد اقتصادي ستاد طرح هايهاي  خدمات و فعالیت -16ماده 
هـا و   اقتصادي ساالنه طرحطرح هاي را به ستاد اقتصادي ارایه داده و ستاد   هاي داراي بازده اقتصادي ند طرحمؤظفها   معاونت .شد

 . بندي وبراي اجرا انتخاب نمایدهاي داراي بازده اقتصادي هرمعاونت را اولویت  پروژه
هـا و   تـأمین اعتبـارات تملـک دارایـی      دانشـگاه بـراي    داراي بـازده اقتصـادي    استفاده از وجوه مربوط بـه پـروژه هـاي    -17ماده 

 . هاي دانشگاه خواهد بود  زیر ساخت درگذاري مجدد  سرمایه
هاي مردمـی در دو قالـب    ها ومشارکت خیرین وساماندهی کمک هاي  به منظورتأمین منابع دانشگاه ازمحل وقف وکمک -18ماده 

 : است اقدامات زیررا انجام دهد مؤظفنرم افزاري، ستاد توسعه دانشگاه  سخت افزاري و
 به ویژه دانش آموختگان دانشگاه ایجاد بانک اطالعات خیرین -الف
 ها  آنها درقالب توسعه زیرساخت هاي کمک شناسایی وجذب خیرین وبه کارگیري، بررسی-ب
 خیرین  بهالزم  يها ها وپروژه پیشنهاد واجراي طرح -ج

 هاي مردمی گذاري خیرین وسایر گروه الزم براي تشویق وتوسعه سرمایه ایجاد زمینه هاي -د
آموزشـی وپژوهشـی    نرم افزاري را براي ارایه خدمات علمی،در بعد  هاي مشارکت خیرین است شیوه مؤظفستاد توسعه : تبصره

 . به کار گیرد به دانشگاه شناسایی و
متناسـب بـا مأموریـت    را وقـف   اسـتفاده از است الگوي  مؤظفتوسعه با همکاري ستاد توسعه  و مدیریت برنامه ریزي -19ماده 

دریافت نظرات کارشناسان دینی ومتخصصان وقف و با هماهنگی سازمان اوقاف وامور خیریه تا پایان سال اول برنامه  با ودانشگاه 
 .ارایه نمایدرئیسه  هیأتطراحی وبراي تصویب به 

 :است مؤظف  معاونت آموزشی ،به منظور افزایش سهم منابع غیردولتی درمنابع مالی دانشگاه -20ماده 
تا پایان سـال اول برنامـه    دانشجویان با شهریه را طبق برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی وفرهنگی کشوربرنامه جذب  -الف

 . رئیسه برساند هیأتتدوین وبه تصویب 
هاي آموزشـی را   ناحیه کاشان، دوره هاي اجرایی و دستگاه هاي مختلف اقتصادي دانش و مهارت کارکنان بخش  براي ارتقاي -ب

  هـاي همـاهنگی   کـانون  و  ینی، خوشه فرش ماشـ  هاي مرتبط از جمله اداره صنعت ومعدن وتجارت، اتاق بازرگانی با همکاري نهاد
 . رئیسه ارایه نماید هیأتتصویب به   برايو  طراحی دانش وصنعت تا پایان سال اول برنامه
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داراي متقاضی فراوان ساالنه باید  هاي جذاب و در رشته هاي آموزش آزاد و مجازي  برگزاري دورهدرآمد اختصاصی حاصل از  -ج
 .به نحوي که درآمد این بخش در پایان برنامه نسبت به سال اول صد درصد افزایش یابد ،درصد افزایش یابد 25

هـاي پژوهشـی، معاونـت پژوهشـی و      ولتی درفعالیتمین منابع مالی پژوهشی و به منظور افزایش سهم منابع غیردأبراي ت -21ماده
 :است مؤظف فناوري

 پژوهشی  اعتبارات  هاي پژوهشی، هدفمند کردن  اولویت  تعیین  از طریق  برنامه  اول  سال  مالی مراکز پژوهشی را تا پایان  نظام -الف
 . جامعه اصالح نماید  مشکالت  حل  درخصوص  کاربردي  هاي پژوهش  انجام و
 .راه اندازي نماید "درآمد ـ هزینه "هاي پژوهشی دانشگاه و براساس نظام  مراکز پژوهشی جدید را با توجه به اولویت :صرهتب

درصـد از   50حـداقل    اینکـه   به  ، مشروط ساالنه  اعتبار در بودجه  بینی پیش  یقاز طر)  متقاضی  داراي(  سفارشی  هاي از پژوهش -ب
 .باشد حمایت نماید   وتعهد کرده  رماي بخش خصوصی تأمینرا کارف  آن  هاي هزینه
 . یابد تخصیص می  هاي پژوهشی به اولویت معاونت پژوهشی و فناوري فقطمنابع دولتی : تبصره

  اي توسـعه   تحقیقات  که انجام را  و تعاونی  خصوصی  بخش  و متوسط  کوچک  هاي با شرکت  نحوه مشارکت مالیدستورالعمل   -ج
 سـال اول برنامـه  تـا پایـان   ، شود ها می و روش  محصوالت  و ارتقاي  ، اختراع ابداع  منجر به  خود دارند و ستاده آنها مأموریترا در 

 .ارایه نمایددانشگاه  سهیرئ هیأتبه تصویب راي تدوین و ب
 .یابند، حمایت نماید ش خصوصی، تعاونی وخیرین تاسیس ویا توسعه میکه با همکاري بخ  و فناوري  پژوهش  هاي از صندوق -د
 .دهد  و فناوري توسعه  پژوهشی  را در عرصه  المللی ملی و بین  هاي  همکاري -ه
درصـد پایـان    30دکتـري و  هاي  هاي دوره درصد پایان نامه 20با همکاري معاونت آموزشی تا پایان برنامه، اعتبارات الزم براي  -و
 .وبخش خصوصی تأمین کند هاي اجرایی دستگاه منابع مالی هاي کارشناسی ارشد را با هاي دوره مهنا
صـنعتی و   ،هـاي اقتصـادي   دربخـش  را علمـی   هیـأت  هاي تقاضا محور، شرایط و نحوه حضـور اعضـاي   براي توسعه پژوهش -ز

 .انشگاه ارایه نمایدرئیسه د هیأتهاي اجرایی تا پایان سال اول برنامه براي تصویب به  دستگاه
  ثبـت   امتیـاز علمـی    و فروش جوازهاي ) Patent(   جواز امتیاز علمی  ثبت  هاي درصد از هزینه  50  و پرداخت  نسبت به تأمین -ح

 .به بخش خصوصی اقدامات الزم را انجام دهد  شده
 هـاي خیـرین و بخـش خصوصـی و     اسـتفاده از کمـک  جدیـد را بـا   ي هـا  وکارگاه آزمایشگاه ها زي وتجهیز کتابخانه،راه اندا -ط

 . درچارچوب ستاد توسعه دانشگاه، پیگیري نماید
 . هاي کاربردي معطوف به حل مسائل را با مشارکت بخش خصوصی برگزار نماید ها وسمینار هاي علمی، همایش کارگاه -ي
  که مأموریت آنها  مهندسی  و خدماتی  فناوري  توسعه  غیردولتی  هاي متقاضی ایجاد شرکت از کارآفرینان داخل وخارج دانشگاه  -ك

 .باشد حمایت نماید می  فناوري  و جذب  تولید، انتقال
ها را از محل درآمد  برگزاري کارگاههزینه  درصد 50ها و سمینارها و هاي برگزاري همایش هزینهتمام  از آغاز سال دوم برنامه، -ل

 .آنها تأمین نماید
 :است مؤظفمنابع مالی دانشگاه، معاونت فرهنگی  منظور افزایش سهم منابع غیردولتی دربه  -22ماده 
 .هاي فرهنگی جلب نماید نظر حامیان و خیرین را در انجام فعالیت -الف
، عمومی وخصوصی کشـور وناحیـه    دولتی  هاي فرهنگی وهنري نهاد  هاي فرهنگی با مشارکت  دستورالعمل نحوه انجام فعالیت -ب
 .رئیسه ارایه نماید هیأتبه  اشان را تا پایان سال اول برنامه براي تصویبک
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اي کـه تـا پایـان     ، نسبت به جلب مشارکت مالی دانشجویان اقدام نماید به گونـه  دانشجویی و هاي فرهنگی انجام فعالیت  براي -ج
 .نشجویان طراحی و اجرا شودبا مشارکت مالی دا  هاي فرهنگی درصد از منابع الزم براي فعالیت 50برنامه، 

به منظـور افـزایش سـهم منـابع غیردولتـی درمنـابع مـالی حـوزه         و  نقش سیاستگذاري معاونت دانشجوییبراي ارتقاي  -23ماده 
 :است مؤظفدانشجویی، معاونت دانشجویی 

به روش مشارکت در مدیریت، مالکیـت و خریـد خـدمت بـه بخـش       را هاي رفاهی دانشجویان از فعالیت درصد 25ساالنه  -الف
  .نمایدخصوصی واگذار 

 .ها به بخش خصوصی را تا پایان برنامه تدوین و عملیاتی نماید دستورالعمل واگذاري مدیریت خوابگاه -ب
روان شناسی را تا پایـان سـال اول    دینی، اجتماعی و در حوزه هاي گیري مشاوران مختلف تحصیلیردستورالعمل نحوه به کا -ج

 .رئیسه ارایه نماید هیأتبرنامه براي تصویب به 
 .هاي مرکز مشاوره را از محل ارایه مشاوره به مراجعان بیرونی تامین نماید درصد از هزینه 30 تا پایان برنامه، -د
با رویکرد جذب حامیان مالی را تا پایان  نحوه حمایت از تیم هاي ورزشی دانشگاه جهت شرکت در مسابقات منطقه اي و ملی -ه

 .رئیسه ارائه نماید هیأتسال اول برنامه براي تصویب به 
 .رئیسه ارایه نماید هیأتهاي ورزشی دانشگاه را تا پایان سال اول برنامه براي تصویب به  فضا ر ازهاي درآمدزایی بیشت راهکار -و

هـاي   درصد منابع مالی خود را ازمحل درآمد ناشی از برگـزاري کارگـاه   50است تا پایان برنامه،  مؤظف  مرکزکارآفرینی -24ماده 
 . مین نمایدأهاي مختلف کارآفرینی براي بخش خصوصی و دولتی ت آموزشی در حوزه

 
 سرمایه گذاري -ج

نحـوه  دسـتورالعمل  اسـت   مؤظـف مـالی   معاونت اداري و ،به منظور افزایش سهم منابع غیردولتی درمنابع مالی دانشگاه -25ماده 
رئیسـه دانشـگاه    هیـأت برنامه به تصـویب   سال اولتا پایان  گذاري منابع نقدي دانشگاه را هاي مالی و سپرده گذاري دارایی سرمایه

 . رسانده وبر اساس آن اقدام نماید
شود با رعایت قوانین ومقـررات،   اجازه داده می وتوسعه مدیریت برنامه ریزيبه  ،هاي دانشگاه براي ارتقاي بازده فعالیت -26ماده 

با موضوعات مرتبط با مأموریت دانشگاه را تا پایان سال اول برنامه بررسی  بنیان هاي تجاري و دانش شرکتزمینه و نحوه تشکیل 
 .رئیسه ارایه نماید هیأتو براي تصویب به 

 . کنند دانشگاه فعالیت می  اقتصاديطرح هاي تاد سهاي موضوع این ماده ذیل مجموعه  شرکت :تبصره
 و مـدیریت برنامـه ریـزي   با همکـاري    هاي دانشجویی خود گردان، معاونتخوابگاه هاي براي ایجاد امکانات رفاهی و  -27ماده 

 .فراهم کند  مندي بخش خصوصی از تسهیالت بانکی بهره  براي  رااست اقدامات الزم  مؤظفتوسعه 
با همکاري ستاد توسعه نسبت به شناسایی و جلـب مشـارکت والـدین دانشـجویانی کـه       است ؤظفم معاونت دانشجویی: تبصره

 .هاي رفاهی را دارند، اقدام نماید تمکن کافی در انجام هزینه
 

 تخصیص منابع مالی) د 
نـد تـا   مؤظفاداري ومـالی   معاونـت و توسعه و مدیریت برنامه ریزينظام تخصیص منابع مالی دانشگاه،   به منظور ارتقاي -28ماده 

 : برمبناي عملکرد ازطریق زیر اقدام نماید  پایان سال دوم برنامه، نسبت به استقرار نظام بودجه بندي
 استقرار نظام حسابداري تعهدي  -الف
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 دانشگاه  و خدمات دانشجویی فرهنگی،   هاي آموزشی، پژوهشی محاسبه بهاي تمام شده فعالیت -ب
 بندي بر مبناي عملکرداستقرار بودجه  -ج

صـورت  هاي دانشـگاهی را بـه    قطب براي شکل گیري است منابع مالی مورد نیاز مؤظفوتوسعه مدیریت برنامه ریزي  -29ماده 
 . مین نمایدتأویژه 
، برق، تلفن، سوخت آبازجمله (هاي جاري است طرح الگوي مصرف بهینه هزینه مؤظفوتوسعه  مدیریت برنامه ریزي -30ماده 
حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین وبـراي   ها حوزه خوابگاهبه ویژه  هاي مختلف دانشگاه و ملزومات اداري را درحوزه) وگاز

در  يدرصـد  50و  30و زمینه اجراي آن را به نحوي فراهم آورد که به ترتیب منجر به کاهش  رئیسه ارایه نماید هیأتتصویب به 
 . تا پایان برنامه گردد اداريجاري و ملزومات هاي  هزینه
هاي مختلـف سـتادي وصـفی     وري نیروي انسانی در حوزه است طرح ارتقاي بهره مؤظفوتوسعه  مدیریت برنامه ریزي -31ماده 

وري نیروي انسانی شـامل طـرح تناسـب     طرح ارتقاي بهره. رئیسه ارایه نماید هیأتدانشگاه را تا پایان سال اول برنامه تدوین وبه 
 .می باشدي انسانی، برنامه ارتقاي مسیر شغلی و طرح جایگزینی نیروي انسانی نیرو

ـ    است منطبق با طرح بهره مؤظفمعاونت اداري و مالی : تبصره مین و جابجـایی نیـروي انسـانی    أوري نیروي انسانی، نسـبت بـه ت
 .دانشگاه اقدام نماید

اول سـال   تـا پایـان   ،مین منابع غیر دولتی دانشـگاه أت ها را دراست سهم معاونت  مؤظفوتوسعه  مدیریت برنامه ریزي -32ماده 
 .مشخص نماید برنامه
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 ارتباطات هاي برند و سیاست -3
 

 براي دانشگاه ایجاد هویت برند -الف
المللی براي  ارتقاي توان رقابتی دانشگاه در مقایسه با رقباي موجود و رقباي بالقوه و برتري در عرصه رقابت ملی و بین - 33ماده 

 رقابـت و   است کمیته تخصصـی  مؤظف گروه نظارت و ارزیابی، هاي فرهنگی کیفیت پژوهشی وفعالیت براساس کیفیت آموزش،
دانشگاه را براي شناسایی وتدوین موضع برند، تدوین برنامه بازاریابی برند، اندازه گیري وتفسیر عملکرد برند و رشد وحفظ   برند

 :است از  عبارت برندوضوعات از مبرخی . حداکثر تا پایان سال اول برنامه تشکیل دهد ،ارزش ویژه برند
 هاي علمی برترالف ـ توان علمی و مهارتی دانش آموختگان براي موفقیت آنان در کسب مشاغل با کیفیت و موقعیت

 ب ـ توانا درتولید وتوسعه فناوري ونوآوري 
 مالی دسترسی به منابع و ابزارهاي نوین   -ج

 المللی و بینهاي آموزشی و پژوهشی داراي استانداردهاي ملید ـ برخورداري از زیرساخت
 برخورداري از استانداردهاي باال در کیفیت آموزشی   -ح
 المللی وبینعلمی برتر در سطح ملی هیأتجذب، بکارگیري و حفظ دانشجویان و   -و
 محورهاي تقاضا محور و مساله حمایت از پژوهش -ز

 ح ـ نظام مدیریت راهبردي برخوردار از تشخیص راهبردي و  هوشمندي رقابتی 
 ـ مؤثر در نظام سیاستگذاري، مدیریت وبرنامه ریزي منطقه اي و کیفیت زندگی فرهنگی، اجتماعی اقتصادي شهروندانط 

هاي آموزشی   دورهها و  کارگاههوم برند، است در راستاي آشنایی دانشگاهیان با مف مؤظف وتوسعه مدیریت برنامه ریزي -34ماده 
 .کمیته تخصصی برند برگزار نمایدبا هماهنگی  را

هـا،   معاونـت   است با همکـاري  مؤظفکمیته تخصصی برند  براي ارتقاي مزیت رقابتی دانشگاه در حوزه هاي منتخب، – 35ماده 
هاي  ها و جاذبه هاي پژوهشی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، قابلیت و پژوهشی و در قالب فعالیت  هاي آموزشی ها، گروه دانشکده

مطلوب شود شناسایی نموده و براي ارایه  هاي کشور می کلیدي را که موجب تمایز دانشگاه با سایر مراکز آموزش عالی و دانشگاه
 . به ذینفعان ارایه نماید

 .هاي برنامه خواهد بود مدت فعالیت کمیته تخصصی برند در تمام سال: تبصره
 

 روابط عمومیاصالح ساختار  -ب
  وحداکثر تا پایان سال اول برنامه، ساختارمناسبی برايبراي انجام اقدامات زیر است  مؤظفوتوسعه  مدیریت برنامهریزي -36ماده 

 :رئیسه برساند هیأتبه تصویب ) هاي نوین وشکل گیري روابط عمومی الکترونیک بر استفاده از ابزار تأکیدبا (روابط عمومی 
طه نظرات مدیریت دانشگاه به ها، اندیشه و نق انتقال دیدگاهو اجراي نظام کارآمد و اثربخش مدیریت پیام درتمامی ابعاد آن  -الف

 همه سطوح سازمانی وارکان دانشگاه
 اي وانسجام اجتماعی نقش آفرینی مؤثر دانشگاه در فرایند توسعه منطقهبراي  مخاطبان بیرونی دانشگاهارتباط نظام مند با -ب
 هاي روابط عمومی  مخاطبان براي ایجاد تحول دربرنامه  نیازسنجی -ج
 براي مخاطبان بیرونی ودرونی دانشگاه هاي اطالع رسانی درشیوهایجاد تنوع  -د
 بازنگري و اصالح فرایند تولید محصوالت روابط عمومی  -ه



 

٤٠ 

 

علمی، کارکنان ودانشجویان بـا اسـتفاده از    هیأتدریافت نظرات، دیدگاهها و پیشنهادات حوزه هاي مختلف دانشگاه، اعضاي  -و
 جیشیوه هاي مختلف افکار سنجی ونظر سن

 هاي روابط عمومی نظارت و ارزیابی کیفی و محتوایی درهمه برنامه  ارتقاي -ز
مخاطبـان دانشـگاه را همـراه بـا نـوع        است تا پایان سال اول برنامه، طرح شناسایی و طبقه بنـدي  مؤظف  روابط عمومی -37اده م

 .اطالعات مورد نیاز آنها تدوین نماید

 نظرسنجی -ج
است بـراي   مؤظفهاي دانشگاه، روابط عمومی  ها و فعالیت به منظور ارتقاي اثرگذاري نظرات مخاطبان برمحتوي برنامه -38ماده 

 :علمی، کارکنان، دانشجویان و سایر ذینفعان اقدامات زیر را انجام دهد هیأتهاي مختلف دانشگاه شامل  هاي گروه دریافت دیدگاه
 هاي مربوطه ري واحدها با همکا انجام کلیه نظرسنجی -الف
 گسترش دایره نظرسنجی ها  -ب
 هاي انجام شده هاي تحلیلی از نظرسنجی ارایه گزارش -ج

هاي دانشجویان نسـبت بـه کیفیـت     شناخت نظرات و دیدگاه هاي متنوع پژوهشی براي  است ازشیوه مؤظفروابط عمومی : تبصره
هاي آنـان را در   استفاده نماید و درپایان دوره تحصیالت، دیدگاه  هاي آموزشی، پژوهشی، خدمات اداري، پشتیبانی و رفاهی فعالیت

 . ط با دانشگاه بررسی نمایدمورد میزان عالقه مندي و پایبندي به ادامه تحصیل و ارتبا
هاي منحصر به فرد دانشگاه کاشان را  ها و قابلیت هاي ارتباطی متنوع، جاذبه است با استفاده ازشیوه مؤظفروابط عمومی  -39ماده 

 . نماید معرفیها  درسطح رسانه ملی، رسانه استانی، مطبوعات و خبرگزاري
 
 پاسخگویی به شکایات -د

است فرایند پاسخگویی به شکایات و اجراي آن را تا پایان سال اول برنامه تدوین وبراي تصویب  مؤظفروابط عمومی  -40ماده 
 .رئیسه ارایه نماید هیأتبه 

 
 ارتباطات  منطقه اي -ه

 کاشـان  توسعه ناحیهپیشرفت و ستاد علمی است  مؤظفوتوسعه با همکاري مرکز کاشان شناسی  مدیریت برنامه ریزي -41ماده 
 :زیر تشکیل دهد وظایف را با
 هاي مختلف فعال در حوزه مطالعات کاشان  ایجاد هماهنگی بین نهاد -الف
 بررسی موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي کاشان  - ب
 .علمی دانشگاه ودانشجویان تحصیالت تکمیلی انجام شود هیأتهاي پژوهشی که به وسیله اعضاي  تعریف پروژه - ج
 هاي تخصصی براي ارتقاي همبستگی و انسجام اجتماعی در سطح ناحیه کاشان ها وکارگاه اري نشستبرگز -د
 ارتباط وتعامل پیوسته با نهادها وسازمانهاي مدیریتی شهرستان  -ه 
 در جلسات ونشست هاي اداري شهرستان مانند شوراي فرهنگ عمومی، شوراي اداري مؤثرحضور  -و
 شهرستان مراکز علمی وفرهنگی همکاري متقابل با سایر -ز
 گیري کالن منطقه اي علمی وپژوهشگران در نظام تصمیم سازي و تصمیم هیأتساماندهی و تسهیل مشارکت اعضاي  -ح
 



 

٤١ 

 

هاي دانشگاه  ها وجاذبه با قابلیت را هاي درخشان ناحیه کاشان است طرح آشنایی نخبگان و استعدا مؤظفروابط عمومی  -42ماده 
 .ارایه نمایدرئیسه  هیأتبه تصویب  برايتا پایان سال اول برنامه تدوین و

اي اصـالح   مربوط به مرکز کاشان شناسـی را بـه گونـه    مأموریتاست ساختار و  مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزي -43ماده 
 هاي آموزشی، پژوهشی در کلیه موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي و امور توسعه آن شامل انجام فعالیت مأموریتنماید که 

 . کاشان باشد و پیشرفت
است طرح آشنایی دانش آموزان ناحیه کاشان به ویژه دانش آمـوزان   مؤظفمعاونت آموزشی   روابط عمومی با همکاري -44ماده 

رئیسـه   هیـأت تصویب به   هاي دانشگاه کاشان حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و براي ا وجاذبهه با قابلیت مقطع دبیرستان را
 .هاي برنامه ادامه خواهد یافت طرح درطول سال  اجراي. ارایه نماید

هـاي دولتـی    نهاد، ها است طرح آشنایی مدیران سازمان مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزي  روابط عمومی با همکاري -45ماده 
اي تدوین کند که  هاي دانشگاه به گونه هاي ناحیه کاشان را با قابلیت شوراي اسالمی شهرها و روستا  وعمومی غیر دولتی و اعضاي

 . هاي ناحیه فراهم آید علمی و دانشجویان با شهرها و روستا هیأت  زمینه ارتباط مستمر اعضاي
هاي   ها وتوانمندي از قابلیت  اي اطالعات جامعی است به صورت دوره مؤظفها  ونتبا همکاري سایر معا  روابط عمومی -46ماده 

رئیسـه و   هیـأت بـه    هاي آنها را نسبت به دانشگاه درقالـب نظرسـنجی   ودیدگاه ارسال  هاي اقتصادي مدیران بنگاه  دانشگاه را براي
 . معاونان انتقال دهد

هاي  است طرح آشنایی نهاد مؤظفمعاونت فرهنگی و نمایندگی مقام معظم رهبري نهاد دفتر   روابط عمومی با همکاري - 47ماده 
 .و اجرا نماید تدوینهاي دانشگاه  هاي علمیه را با قابلیت ناحیه کاشان به خصوص حوزه  دینی و فرهنگی

  هـاي آشـنایی   دوره ،آمـوزش و پـرورش سـطح ناحیـه     هاي مدیریت و ي دانشگاهها روابط عمومی با همکاري معاونت - 48ماده 
 .هاي دانشگاه برگزارنماید ها و قابلیت با جاذبه را مشاوران، مدیران و معلمان

 . یابد دانشگاه درسطح مدارس اختصاص می  علمی هیأت  هاي مشترك به حضوراعضاي بخشی ازفعالیت: تبصره
در گذشـته و در   را کـه  خبگان علمی کاشـان ها و ن چهره  است  مؤظفمرکز کاشان شناسی با همکاري روابط عمومی  – 49ماده 

هـاي متنـوع ارتبـاطی     شناسایی نموده و درقالب شیوه ،اي برخوردار هستند وبین المللی ازجایگاه برجسته  زمان حاضر درسطح ملی
 .علمی، دانشجویان وکارکنان دانشگاه اقدام نماید هیأتنسبت به معرفی آنها به ویژه براي اعضاي 

 المللی بینارتباطات   -و
هـاي   مـدیریت همکـاري  ، هاي بـین المللـی   برنامه ریزي و نظارت بر فعالیت و براي ارتقاي جایگاه بین المللی دانشگاه - 50ماده 

 :رئیسه گزارش دهد هیأتاقدام نماید وساالنه به  زیرموارد  انجاماست نسبت به  مؤظفعلمی و بین المللی 
 کشور از خارج ایرانی متخصصین و اساتید با پژوهشی و یشآموز علمی، هاي همکاري گسترش -لفا

  جانبه دو همکاري اسناد انعقاد طریق از کشور از خارج مراکز علمیبا  بین المللی علمی هاي همکاري گسترش و تقویت -ب
 کشور از خارج تخصصی نهادهاي و پژوهشی مراکز و ها دانشگاه روساي خارجی و متخصصان از دعوت -ج
 علمی خارجی هیأتبه کارگیري اعضاي  -د
 جذب دانشجویان خارجی -ه
 هاي بین المللی برگزاري کنفرانس -و
 در دانشگاه کاشان تا پایان برنامه ICTPایجاد شعبه  -ز
 بررسی و مطالعه تبدیل دانشگاه کاشان به اندیشگاه تا پایان سال دوم برنامه - ح
 



 

٤٢ 

 

 پشتیبانی وها زیرساخت ،هاي منابع انسانی سیاست -4
 

 برنامه ریزي منابع انسانی -الف
 مؤظـف وتوسعه  مدیریت برنامه ریزيجهت ارتقاي جایگاه منابع انسانی در تحقق اهداف و راهبردهاي توسعه دانشگاه،  -51ماده 

 .از سال اول برنامه اجرایی شودو  وساختار جدید مدیریت منابع انسانی دانشگاه را تدوین نماید مأموریتاست 
هـاي   جذب و استخدام در مشاغل غیر راهبردي در طـی سـال  براي ساماندهی منابع انسانی در بخشهاي ستادي و صف،  -52ماده 

است طرح جذب نیـروي انسـانی    مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزي. هاي پیمانی و قراردادي ممنوع است برنامه به تمام شیوه
هاي فرهنگی مورد نظر در سند چشم انـداز   ها و ویژگی  ا، دانش تخصصی، مهارته جدید در مشاغل راهبردي را بر اساس ارزش

 .رئیسه ارایه نماید هیأتحداکثر تا پایان سال اول برنامه براي تصویب به 
 .رئیسه مجاز است هیأتدر  "مشاغل راهبرديجامع طرح "استخدام در مشاغل راهبردي پس از تصویب  :1تبصره
 هیـأت هاي دولتی به مشاغل راهبردي در چارچوب مقررات ذیربط و پس از تصـویب   ها و دستگاه سازمانانتقال از سایر  :2تبصره

 .باشد رئیسه مجاز می
 .استخدام در مشاغل غیر راهبردي در صورت بازنشسته شدن افراد در این مشاغل بالمانع است :3تبصره
از محل نیروي انسانی فعلـی دانشـگاه    ي انسانی اداري مورد نیازهاي جدید، تأمین نیرو و دانشکده  در صورت ایجاد رشته: 4تبصره

 .رئیسه برسد هیأتموارد استثنایی باید به تصویب  .صورت خواهد گرفت
 هاي گروهی فعالیت -ب

دانشـگاه را شناسـایی،   ) هـا، تـیم هـا    شوراها، کارگروه(هاي گروهی  است فعالیت مؤظفوتوسعه  مدیریت برنامه ریزي –53ماده 
 . رئیسه ارایه نماید هیأتارزیابی و تحلیل نموده و گزارش آن را تا پایان سال اول برنامه به 

 تیمـی انجـام شـود اقـدام و    و یا تواند گروهی  است نسبت به شناسایی فعالیت هایی که می مؤظف اداري ومالیمعاونت : 1تبصره
 .نتیجه را به مدیریت دانشگاه گزارش دهد

هـاي گروهـی    تـیم سـازي و فعالیـت    براي آشنایی با شیوه هاي هاي آموزشی را است دوره مؤظف اداري و مالیمعاونت  :2تبصره
 .طراحی و اجرا نماید

 .رئیسه پیشنهاد دهد هیأت هاي کاري را به و تیم ها ش اعضاي گروهااست نظام پاد مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزي :3تبصره
 

 فرهنگ سازمانی -ج
شـاخص هـاي    ارتقاي را در زمینه است تا پایان سال اول برنامه، پروژه مطالعاتی مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزي -54ماده 

هـاي   هاي پیشـنهادي پـژوهش مـذکور در برنامـه     راهکار. رئیسه ارایه نماید هیأتفرهنگ سازمانی دانشگاه انجام و نتایج آن را به 
 .شودلحاظ  نهاالس اجرایی

است تا پایـان   مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزي، وشفافیت نظام مدیریتی دانشگاه پذیري به منظورارتقاي مسؤولیت -55ماده 
 .رئیسه ارایه نماید هیأترا براي تصویب به  ن نمونهدستورالعمل نحوه انتخاب مدیران وکارکناسال اول برنامه، 

هـا و    هـاي ذیـربط نسـبت بـه برگـزاري نشسـت       است با هماهنگی سایر حـوزه  مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزي -56ماده 
 . هاي آموزشی براي ارتقاي فرهنگ سازمانی دانشگاه اقدام نماید کارگاه
هاي مختلـف در قالـب    اي با مدیران و کارکنان حوزه هاي دوره هستند نسبت به برگزاري نشست مؤظفدانشگاه  مدیران –57ماده 

 .ها و جلسات پرسش و پاسخ اقدام نمایند جلسات کارشناسی، کارگاه



 

٤٣ 

 

 ند هر سه ماه یک بار نشست راهبردي با کارکنان برگـزار نمـوده و  مؤظفها و مراکز پژوهشی  ها و روساي دانشکده معاونت: تبصره
 .رئیسه ارایه دهند هیأتبه  گزارش ارزیابی آن را

 
 سرمایه اجتماعی سازمانی -د

 شناسـایی و ارتقـاي   مربـوط بـه   برنامـه، پـروژه مطالعـاتی    دوم است تا پایان سال مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزي -58ماده
هاي پیشنهادي پژوهش مذکور در  راهکار. یه نمایدرئیسه ارا هیأتدانشگاه را انجام و نتایج آن را به شاخص هاي سرمایه اجتماعی 

 .شودلحاظ  نهبرنامه عملیاتی ساال
 
 اصالح ساختار وتمرکززدایی -ه

کـاهش وظـایف مـوازي     ،گسترش تشکیالت اداري دانشگاه، جلوگیري از براي شکل گیري ساختاري با اندازه مطلوب -59ماده 
و توسعه  مدیریت برنامه ریزيبراي همه مدیریت هاي دانشگاه در بخش صف وستاد، جدید  مأموریتومشترك واحدها و تدوین 

الزم در امور اجرایی براي مدیران،  اتو اختیار  بینی مسئولیت و با پیش ساختار مناسب را براي دانشگاه طراحی نمودهاست  مؤظف
 .وظایف موازي و مشترك واحدها را حذف نماید ي،واحدهاي غیرضرور

 
 منابع انسانیتوانمندسازي  -و

ادامه تحصیل کارکنان را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین  شیوه هاي اجرایی است  مؤظف اداري و مالیمعاونت   -60ماده 
 .ارسال نماید سهیرئ هیأتتصویب به  برايو

رکـز  نسبت به تم) نیازسنجی، اجرا، اثربخشی (است ضمن تدوین طرح آموزش کارکنان   مؤظف اداري و مالیمعاونت  -61ماده 
 . اقدام نماید) علمی  هیأتبراي کارکنان و اعضاي (هاي آموزشی دانشگاه  فعالیت

عت هـا و سـا   بندي نموده و دوره است مشاغل دانشگاه را بر حسب نیازهاي آموزشی طبقه مؤظف اداري و مالیمعاونت  -62ماده 
 .گیرد هاي آموزشی بر حسب نیازهاي آموزشی صورت می طراحی دوره. آموزشی مورد نیاز براي هر گروه را مشخص نماید

نگـرش آنهـا در   ارتقاي دانش و هاي مدیریتی و علمی در زمینه افزایش سطح مهارت هیأتهاي آموزشی براي اعضاي  دوره: تبصره
 .سازمان طراحی و اجرا خواهد شداي در  هاي مدیریتی وفعالیت حرفه زمینه
هاي آموزشی  هاي آموزشی، تأثیرات برگزاري دوره اي با ارزیابی دوره است به صورت دوره مؤظف اداري و مالیمعاونت  -63ماده 

 .ارایه دهدرئیسه  هیأتگزارش آن را به بر عملکرد دانشگاه را بررسی و
هاي آموزشی تخصصـی در مراکـز معتبـر     مکلف به گذراندن دوره ،برديکارشناسان و مدیران جذب شده در مشاغل راه -64ماده

 .خواهند بود
بـه مقـررات    توجهثر ارزیابی عملکرد کارکنان را با ؤاست تا پایان سال اول برنامه، نظام م مؤظفمعاونت اداري و مالی  -65ماده 

  .نمایدذیربط ونظام جامع ارزیابی ونظارت دانشگاه طراحی و اجرا 
توانمند و مستعد را شناسـایی   انسانی هاي است ساالنه بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد، نیرو مؤظفمعاونت اداري و مالی : تبصره 

 .رئیسه دانشگاه پیشنهاد دهد هیأتاي را تعریف و به  هاي انگیزشی ویژه هاي برتر، راهکار و در برنامه حفظ نیرو
است طرح آموزش بدو اسـتخدام   مؤظف اداري و مالیا فعالیت در دانشگاه، معاونت ب جدید الورود براي آشنایی کارکنان -66ماده

تبدیل وضعیت کارکنان منوط بـه طـی دوره هـاي تـوجیهی بـدو       .کارکنان را تدوین واز سال اول برنامه براي کارکنان اجرا نماید
 .خدمت خواهد بود



 

٤٤ 

 

 مدیریت منابع انسانی -ز
هاي راهبردي و با توجـه   است ساختار معاونت اداري و مالی را بر اساس سیاست مؤظفه و توسع مدیریت برنامه ریزي -67ماده

 .رئیسـه ارایـه نمایـد    هیـأت به ارکان آینده نگري، نوآوري و تحول گرایی تا پایان سال اول برنامه بازنگري و بـراي تصـویب بـه    
ـ  انسـانی   هاي مدیریت منابع سازماندهی جدید باید به نحوي باشد که فرایند نی، آمـوزش و بهسـازي،   مین منـابع انسـا  أاز جملـه ت

راسـتاي   دربر شناسایی روشهاي نوین تـامین مـالی    تأکیدمدیریت مالی با  و کیفیت زندگی کاري ارتقاي و کارگیرينگهداري و ب
 .هاي دانشگاه باشد راهبرد

 انگیزشـی تسـهیالت رفـاهی و   ارایـه  سـتورالعمل  اسـت د  مؤظفارتقاي انگیزه کارکنان، معاونت اداري و مالی  درجهت -68ماده
 .رئیسه ارایه نماید هیأتکارکنان را تا پایان سال اول برنامه به 

علمی دانشگاه را بـا همکـاري معاونـت اداري و     هیأتاعضاي است طرح مسکن  مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزي :1تبصره
 .رئیسه ارایه نماید هیأتمالی تا پایان سال اول برنامه تدوین و براي تصویب به 

 .است بسته تسهیالت رفاهی را ساالنه به روز نماید مؤظفمعاونت اداري و مالی  :2تبصره
 

 عمرانیبر فعالیتهاي فرایند برنامه ریزي، اجرا و نظارت  -ح
ها و تأسیسـات   است شناسنامه ساختمان مؤظف مدیریت فنی و طرحهاي عمرانیبه منظور ساماندهی فضاهاي کالبدي،  -69ده ما

 .دانشگاه را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین نماید
براسـاس بانـک    نیـاز  هاي کالبدي باید منطبق با سرانه مطلوب و منوط بـه تأییـد   بینی هرگونه احداث و تکمیل فضا پیش -70ماده 

و با در نظـر   هاي جدید ها و دانشکده ها، پژوهشکده هاي دانشگاه براي توسعه رشته  هاي فیزیکی و مبتنی بر سیاست فضااطالعات 
 .هاي مجازي و نوبت دوم باشد گرفتن میزان جذب دانشجویان بومی و گسترش آموزش

و توسعه، چند گروه یا دانشکده از یـک سـاختمان اداري و    برنامه ریزيمدیریت در موارد ضروري و با توجه به جانمایی : تبصره
 . آموزشی استفاده خواهند کرد

هاي گیاهی مناسـب بـا اقلـیم     است مطالعه گونه مؤظفوتوسعه با همکاري دانشکده منابع طبیعی  مدیریت برنامه ریزي  -71ماده 
 . استفاده در فضاي سبز دانشگاه تا پایان سال اول برنامه انجام دهد براي را کویر
هاي عمرانـی   است نسبت به ارتقاي توان کارشناسی حوزه برنامه ریزي فعالیت مؤظف مدیریت فنی و طرحهاي عمرانی -72ماده 

 . اقدام نماید
ز در دانشـگاه را بـا دو رویکـرد کـاهش     هاي مختلف ساخت و سا است روش مؤظفمدیریت فنی و طرحهاي عمرانی  :1تبصره 

 .ها مورد بررسی کارشناسی قرار داده و روش مناسب را انتخاب نماید تصدي گري و هزینه
هاي عمرانی را حداکثر تـا پایـان سـال اول     است شیوه مطلوب نظارت بر پروژه مؤظف مدیریت فنی و طرحهاي عمرانی :2تبصره

 .یسه ارایه نمایدرئ هیأتبرنامه تدوین وبراي تصویب به 
ها را با توجه به کاربري آن و طراحـی   است طراحی و معماري درون ساختمان مؤظف مدیریت فنی و طرحهاي عمرانی -73ماده 

 .طراحی اسالمی و بومی انجام دهد بیرونی آن را بر اساس اقلیم ناحیه و
هـا و   است ساختار مناسـبی را بـراي نظـام تعمیـرات و نگهـداري سـاختمان       مؤظفمدیریت فنی و طرحهاي عمرانی  - 74ماده 

 .رئیسه ارایه نماید هیأتتصویب به  هب  تأسیسات حداکثر تا پایان سال اول برنامه
 



 

٤٥ 

 

 
 نظام اداريفرایند ارتقاي سالمت  -ط

نظام  است مؤظف نظارت و ارزیابیگروه علمی دانشگاه،  هیأتبراي ارتقاي سالمت اداري، مالی، آموزشی، پژوهشی و  -75ماده 
 .سالمت اداري را در طرح جامع ارزیابی ونظارت ساماندهی نمایدارزیابی 

 هیـأت ، نتیجـه تصـمیمات   مورداست حسب  مؤظفروابط عمومی  ،سازي انجام امور و افزایش پاسخگویی براي شفاف -76ماده 
 .قرار دهدودانشجویان  کارکنان ،صورت مناسب در اختیار مدیران ها را به ها و کمیسیون  رئیسه، شوراي دانشگاه و سایر کمیته

رئیسـه ارایـه    هیـأت است فرایند و مستندات انتخاب و جذب نیروي انسانی جدید را به  مؤظفمعاونت اداري و مالی   -77ماده 
 . نماید
هبـري در دانشـگاه ومعاونـت اداري    نهاد نمایندگی مقـام معظـم ر  دفتر  است با همکاري مؤظف گروه نظارت و ارزیابی -78ماده 

 ، موارد فسادخیز دانشگاه در حوزه آموزشی، پژوهشی، اداري و مالی و فرهنگی را شناساییو مدیریت برنامه ریزي و توسعه ومالی
 .رئیسه برساند هیأتهاي مقابله با مصادیق فساد را به تصویب  و استانداردهاي اخالقی را مشخص و راهکار نموده
 .یین موارد فساد و راهکارهاي مقابله با آن و تدوین استانداردهاي اخالقی باید بر مبناي احکام و قوانین اسالمی باشدتع: تبصره
و  راهبـردي دار منطبـق بـا نقشـه     هـاي اولویـت   است منابع دانشگاه را به فعالیـت  مؤظفو توسعه مدیریت برنامه ریزي  -79ماده 
 .جلوگیري کند  هاي بدون اولویت ها و برنامه روع فعالیتدهد و از ش انداز دانشگاه تخصیص  چشم
 ،پژوهشـی  ،هـاي آموزشـی   ها، گـروه  ها، رشته است گزارشی از گسترش دانشکده مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزي -80ماده 

رئیسـه   هیـأت بار بـه   ماه یک 6هاي معتبر و بر اساس فعالیت کارشناسی و مستندات هر مراکز آموزشی و پژوهشی را طبق شاخص
 .ارایه نماید

کننـده   است طرح ایجاد نظام تشویقی براي کارکنان برخوردار از سـالمت اداري و رعایـت   مؤظفمعاونت اداري و مالی  -81ماده 
 .نماید و اجرا رئیسه ارایه هیأتتصویب  هب اخالقی را حداکثر تا پایان سال اول برنامه اي و استانداردهاي حرفه

 
  ارتقاي نوآوري در اداره دانشگاه -ي

بـا شـیوه هـاي     هاي تخصصی است از واحدها و کارکنان خالق و نوآور به ویژه در حوزه مؤظفمعاونت اداري و مالی  -82ماده 
 . تقدیر نماید مناسب
 هیـأت است دستورالعمل تشویق و پاداش را تا پایان سال اول برنامه تـدوین و بـه تصـویب     مؤظفمعاونت اداري و مالی : تبصره

 .رئیسه برساند
، دستورالعمل اجرایی مربوط را تـا پایـان سـال    يتقویت روحیه نوآور براياست  مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزي -83ماده 

 .اجرایی نماید ،رئیسه هیأتاز تصویب اول برنامه تدوین و پس 
 

 اصالح فرایندهاي کلیدي -ك
ها، حـذف   سازي دستورالعمل است به منظور ارتقاي کیفیت خدمات اداري، ساده مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزي  -84ماده 

علمـی،   هیـأت ارایه خـدمات بـه     هاي مختلف را که از جنبه هاي کلیدي حوزه د، فهرست فرایندیتشریفات، مداخالت و مراحل زا
و اهمیت برخوردار بوده و اصالح آنها تأثیر مستقیم در افزایش رضایت مراجعان دارد حداکثر تـا    کارکنان و دانشجویان از اولویت



 

٤٦ 

 

) به حداقل رساندن ارتباط مستقیم مراجعان بـا کارکنـان    رویکردا ب( کلیدي  هايسال اول برنامه بررسی و نسبت به اصالح فرایند
 .اقدام کند

هـا اقـدام بـه     هاي مناسب و نـوین اداري و خودکارسـازي فعالیـت    گیري از فناوري با بهره ،اطالعات فناوري و رایانه مرکز: تبصره
 .اصالح فرایندها نماید

براي برقراري ارتباط بهتر و زبان مشترك بین خدمت گیرندگان و خدمت دهندگان و زمینه سازي برنامه ارتقاي مسـتمر   -85ماده 
کـارگروه اسـتاندارد سـازي     ،ها است با همکاري معاونت مؤظف مدیریت برنامه ریزي و توسعهکیفیت خدمات و نحوه ارایه آنها، 

 :دوظایف زیر ایجاد نمای انجام را برايخدمات 

  و اولویت بندي خدمات قابل ارایه دانشگاه با اولویت خدمات رسانی به مراجعانناسایی ش -الف
 دهندگانبرخورد خدمت و تعیین سطح انتظار و توقع خدمت گیرندگان نسبت به کیفیت، مدت زمان، هزینه  -ب
  تحلیل درست نیازها از قبیل مواد، انرژي، نیروي انسانی -ج

 ایجاد راهنماي عمل براي خدمت دهنده و خدمت گیرنده و شفاف سازي نحوه ارایه خدمات  -د
 رئیسه دانشگاه  هیأتهاي تدوین شده در  وتصویب استانداردتدوین  -ه
 هاي جدي ارکنان براساس استانداردبرگزاري دوره آموزشی براي توانمند سازي و ارتقاي سطح مهارتی ک -و

 هاي اجرا شده مدیران و کارکنان ز ذینفعان استانداردها به منظور ارزیابی عملکرد استاندارداي ا ظرسنجی دورهن  -ز
 اي از نتایج ارزیابی عملکرد استانداردها به ذینفعان  ارایه بازخورد دوره -ح
 ثبت، پیگیري و رسیدگی به شکایات خدمت گیرندگان -ط

 .خصوصی استفاده نماید مشاوره مؤسسات اجراي موارد فوق ازمی تواند در  مدیریت برنامه ریزي و توسعه: تبصره
دانشگاه بـه  خدمات هاي متنوع ارتباطی، نسبت به ارایه اطالعات  اي با شیوه است به صورت دوره مؤظفروابط عمومی  -86ماده 

 .رئیسه اقدام نماید هیأتکارکنان، مدیران و 
پایـان سـال اول برنامـه، اطالعـات الزم در      مکلفند حداکثر تا معاونت هالیه براي بهبود نحوه ارایه خدمت به مراجعان ک -87ماده 

 :مستند کرده و در اختیار مراجعان قرار دهند ،خصوص خدمات قابل ارایه به مراجعان را به نحوي که حاوي موارد زیر باشد
 نوع خدمات قابل ارایه به ارباب رجوع -الف
 مقررات مورد عمل و مراحل انجام کار -ب
 مدت زمان انجام کار -ج
 عمل  هاي مورد نیاز و فرم مدارك مورد -د
 عنوان واحد، محل استقرار، نام متصدي انجام کار و تعیین اوقات مراجعه -ه
 وري مورد استفادهانوع فن -و
 اطالع رسانی از نحوه ارایه خدمات به مراجعان  -ز

 .هاي متنوع به اطالع مراجعان رسانده شود استفاده از روشکلیه اطالعات مذکور باید به ترتیب اولویت و با : تبصره
ها براي تثبیت رفتارهاي مناسب شغلی مورد انتظار و براي ارج نهادن و احترام به مراجعان مکلفند ضـمن   تمامی معاونت -88ماده 

آنان، اقدامات زیـر را انجـام    ایجاد فضاي مناسب اداري براي حضور مراجعان و امکانات و تسهیالت الزم براي آسایش و استقرار
 :دهند
 نظم و آمادگی براي ارایه خدمات به مراجعان، وقت شناسی، نظم و آراستگی لباس -الف



 

٤٧ 

 

 عدالت و انصاف در ارایه خدمات خوب به مراجعان  ،رعایت ادب، همکاري، خوش برخوردي - ب
 یرندگانآمادگی براي ارایه اطالعات و توضیحات کافی در هنگام موردنیاز به خدمت گ - ج
 وجود تمایالت مثبت به کار متناسب با نوع کار و فعالیت ها -د

بر رضایت مراجعـان، بـازنگري و تـا     تأکیداست دستورالعمل تشویق و تنبیه کارکنان را با  مؤظفمعاونت اداري و مالی  -89هماد
 .رئیسه ارایه نماید هیأتپایان سال اول برنامه تدوین وبراي تصویب به 

 
 پیشنهاداتنظام  -ل

است با ارزیابی نظام پیشنهادات موجود و آسیب شناسی آن، نسبت به اصالح و عملیـاتی   مؤظفمعاونت اداري و مالی   -90ماده
 . رئیسه دانشگاه اقدام نماید هیأتکردن آن پس از تصویب 

 
 وري  ارتقاي بهره -م

هاي متعدد، بانک قوانین و  ل برنامه با شناسایی دستورالعملاست تا پایان سال او مؤظف مدیریت برنامه ریزي و توسعه  -91ماده 
 .مقررات دانشگاه را ایجاد نماید

و بر اسـاس برنامـه    مدیریت برنامه ریزي و توسعهها و نظر  با پیشنهاد حوزه جدید ین نامه و دستورالعملیهرگونه تدوین آ: تبصره
 .راهبردي دانشگاه خواهد بود

هاي بهـره وري، ارزیـابی و    است سند بهره وري دانشگاه شامل تعریف شاخص مؤظف یزي و توسعهمدیریت برنامه ر  -92ماده 
برنامه  دوموري را تا پایان سال  هاي اجرایی براي بهبود بهره وري و ساز و کار پایش و کنترل بهره وري و روش تحلیل، بهبود بهره

 .رئیسه دانشگاه برساند هیأتتدوین و به تصویب 
 ،هاي اداري، آموزشی، فرهنگی، رفاهی، ورزشـی و پژوهشـی   ثراز فضاؤهاي فیزیکی، استفاده م وري فضا براي ارتقاي بهره : تبصره 

اي برنامه ریزي کند کـه از ظرفیـت آنهـا حـداکثر      است به گونه مؤظفها  با همکاري سایرمعاونت مدیریت برنامه ریزي و توسعه
 .استفاده به عمل آید

 
 انسانیرضایت منابع  -ن

علمـی و   هیـأت هاي متنوع نسبت به ارزیابی رضایت کارکنـان، اعضـاي    است با استفاده از شیوه مؤظفروابط عمومی   -93ماده 
 .رئیسه ارایه دهد هیأتدانشجویان به صورت ساالنه اقدام نماید و گزارش تحلیلی آن را تا پایان خرداد سال بعد به 
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 سیاست هاي بخشی
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 هاي آموزشی سیاست  -1
 

 مدیریت راهبردي گروه هاي آموزشی و پژوهشی -الف
را  و پژوهشـی  هـاي آموزشـی   است با همکاري معاونت طرح وتوسعه نقشـه راهبـردي گـروه    مؤظفمعاونت آموزشی  -94ماده 

 .رئیسه ارایه نماید هیأتحداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و براي تصویب به 
 .ها به معاونت آموزشی ارایه دهد است الگویی مناسب براي نقشه راهبردي گروه مؤظف گروه نظارت و ارزیابی : 1تبصره

حداکثر تـا پایـان    آنهاهاي آموزشی را منطبق با نقشه راهبردي  درونی گروه است ارزیابی مؤظف گروه نظارت و ارزیابی :2تبصره 
 .نماید ییاجرابراي گروه هاي مشخصی در دانشگاه برنامه اول 

هاي آموزشی دانشگاه را  است طرح ارتباط علمی گروه مؤظف معاونت آموزشی با همکاري معاونت پژوهشی و فناوري -95ماده 
هاي  هاي آموزشی و اجراي پروژه ها، دوره ها، کارگاه هاي داخل و خارج کشور از طریق برگزاري همایش هاي دانشگاه با سایر گروه

 .ن و اجرا نمایدپژوهشی مشترك تدوی
 

 زیرساخت هاي آموزشی -ب
تا پایان سال اول برنامه نسـبت بـه اصـالح وبـازنگري     و توسعه با همکاري معاونت آموزشی باید مدیریت برنامه ریزي  -96ماده 

  .منطقی برخوردار باشنددانشگاه از اندازه  ه ها اقدام نماید، به گونه اي کهدانشکدساختار و تشکیالت 
نفـر   500اي برنامه ریزي کند که تعداد دانشجویان دانشکده مجازي در سال پایان برنامه به  دانشکده مجازي باید به گونه :1تبصره 

 .برسد
هاي آموزشی و ارزیابی توان رقابتی آنهـا   هاي جدید پس از ارزیابی توانمندي گروه هاي آموزشی به دانشکده تبدیل گروه :2تبصره 

 . انجام خواهد شد سایر دانشگاه هامشابه در هاي  نسبت به سایر گروه
اسـت   مؤظـف و توسـعه   مدیریت برنامـه ریـزي   توسعه هدفمندکمی و منطقی رشته هاي تحصیلی و مقاطع تحصـیلی براي  -97ماده 

بـا تأکیـد بـر    ( حداکثر تا پایان سال اول برنامه، گزارشی جامع از عرضه و تقاضاي نیروي کار در سـطح کشـور و ناحیـه کاشـان     
هاي آینده بازار کار با  بینی این گزارش باید مشتمل بر پیش. رئیسه ارایه نماید هیأتبه ) هاي داراي بازار کار مطلوب شناسایی رشته

هـاي تحصـیلی در مقـاطع کارشناسـی،      توسـعه رشـته  . ناحیه کاشان باشددي، اجتماعی و فرهنگی کشور وتصاتوجه به تحوالت اق
کارشناسی ارشد و دکتري بر اساس گزارش جامع عرضه و تقاضـاي نیـروي انسـانی کشـور و ناحیـه کاشـان، حـل مشـکالت و         

هاي جدید  ها و دانشکده ها، گروه تصویب رشته. ودهاي نقشه جامع علمی کشور خواهد ب  پاسخگویی به نیازهاي جامعه و اولویت
 .خارج از موارد فوق ممنوع است

اقتصادي و  مختلف هاي بخش متخصص انسانی نیروي نیازسنجی و پایش نظام به استقرار مؤظفمرکز اطالعات راهبردي : 1تبصره
 .اجتماعی می باشد

هاي موجود باید توجیـه توانمنـدي و ارزیـابی تـوان رقـابتی       هاي جدید در دانشکده معاونت آموزشی براي توسعه رشته : 2تبصره
هـایی   ها مربـوط بـه رشـته    اولویت توسعه رشته .و توسعه ارایه دهد مدیریت برنامه ریزيبه  را نسبت به سایر مراکز آموزش عالی

 . دانشگاه وجود دارداست که در حال حاضر دانشکده مربوط آن در 
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گـذاران بخـش    هاي اقتصـادي، کارآفرینـان و سـرمایه    تواند با همکاري مدیریت بنگاه می مدیریت برنامه ریزي و توسعه : 4تبصره 
هـاي جدیـد در    هاي مختلف اقتصادي به نیروي انسانی متخصص، نسبت بـه ایجـاد رشـته    خصوصی و با توجه به نیاز آینده بخش

 .رشناسی و کارشناسی ارشد و دکتري اقدام نمایدهاي مختلف کا دوره
ها و توان رقابتی  ها از استانداردهاي کیفی الزم براي رشته هایی مجاز است که گروه گسترش تحصیالت تکمیلی در رشته -98ماده 

 اسـت طـرح سـوق    مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزي. مناسب براي رقابت در سطح ملی و بازار کار مناسب برخوردار باشند

 .ارایه دهد رئیسه هیأترا به  کشور اولویت دار رشته هاي و دوره ها سمت به ظرفیت ها و امکانات منابع، دادن
و  هـاي اقتصـادي   فعالیـت  هـا و  سـازمان  ،جامعـه  نیـاز  و ظرفیـت  با متناسب براي جذب دانشجو در رشته هاي مختلف -99ماده

اسـت   مؤظـف با همکاري معاونـت آموزشـی   معاونت طرح وتوسعه ها،   رشته برخی در دانشجو غیرمنطقی باشتگیان از جلوگیري
در . ارایـه دهـد   رئیسـه  هیـأت به  حامعه نیازهاي راستاي دانشگاه را در فدر رشته هاي مختل دانشجو پذیرش سازي طرح متناسب

درصـد   50ها به کمتر از نوتعداد متقاضیان آ هایی که در اولویت نقشه جامع علمی کشور و منطبق با اولویت بازار کار نباشند رشته
هاي تعدیل را  است شیوه مؤظف مدیریت برنامه ریزي و توسعه. ظرفیت آموزشی آن رشته برسد، جذب دانشجو تعدیل خواهدشد

 .برساند رئیسه هیأتتا پایان سال اول به تصویب 
هاي مشترك بـین   ها و پژوهش هاي آموزشی و پژوهشی خود را به آموزش از فعالیت ند بخشیمؤظفهاي آموزشی  گروه  -100ماده

حداقل اي به نحوي تخصیص دهند که در پایان برنامه  هاي میان رشته ها براي فعالیت علمی و دانشجویان سایر گروه هیأتاعضاي 
 .جدید اضافه شود اي رشته میان رشته 5

 ر امور پژوهشی وآموزشی و ارایه گزارش آن بـه ترتیـب بـر عهـده معاونـت پژوهشـی و      هاي گروهی د نظارت بر فعالیت: تبصره

 .باشد آموزشی می
بر اساس ( ها را تا پایان آذر ماه هر سال  ها و دانشکده است گزارش توسعه گروه مؤظفوتوسعه  مدیریت برنامه ریزي -101ماده 
 .رئیسه ارایه نماید هیأتبه ) هاي دانش  هاي بازارکار، حل مسائل جامعه و گسترش مرز نیاز

 
 علمی توانمند هیأتجذب  -ج

استاد، دانشـیار بـه   نسبت اي عمل کند که  علمی به گونه هیأتاست در زمینه جذب و ارتقاي  مؤظفمعاونت آموزشی  -102ماده 
اعضـاي   داراي مدرك دکتري تخصصـی بـه کـل    علمی هیأتنسبت درصد و  30ودرصد 10علمی به ترتیب به  هیأتکل اعضاي 

 .یابد کاهش 17علمی تمام وقت به عدد  هیأتنسبت تعداد دانشجو به  درصد برسد و 98به  علمی هیأت
علمی توانمنـد دانشـگاه    هیأتاست نسبت به حفظ اعضاي  مؤظفمعاونت آموزشی با همکاري معاونت اداري ومالی  -103ماده 

 .که از جایگاه ممتاز ملی وبین المللی برخوردارند، اقدام نماید
 
 جذب دانشجویان توانمند -د

هاي کارشناسـی و کارشناسـی    ی دانشجویان دورهاست طرح آشنای مؤظفمعاونت آموزشی با همکاري روابط عمومی  -104ماده 
هاي ویژه  اي تدوین نماید که دانشجویان ورودي کارشناسی ارشد و دکتري، دانشگاه کاشان را در اولویت ارشد دانشگاه را به گونه

 . خود قرار دهند
 35اي تدوین نمایـد کـه حـداقل     است طرح جذب دانشجویان بومی ناحیه کاشان را به گونه مؤظفمعاونت آموزشی   -105 ماده

 .درصد دانشجویان دانشگاه در سال آخر برنامه، دانشجویان ناحیه کاشان باشند
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اسـت طـرح آشـنایی دانشـجویان ورودي      مؤظـف معاونت آموزشی با همکاري روابط عمومی و معاونت دانشـجویی   -106 ماده
اي تـدوین و اجـرا کنـد کـه      بـه گونـه  علمـی   هیأتها و منتخب  ی، کارشناسی ارشد و دکتري را با حضور مدیران گروهکارشناس

درسی، وضعیت بازارکـار،    هاي رشته تحصیلی، محتوي برنامه هاي دانشگاه با ویژگی ها و جاذبه دانشجویان ضمن آشنایی با قابلیت
 .هاي ناحیه کاشان آشنا شوند ار و ویژگیها، دانش الزم براي ورود به بازار ک مهارت

 
 تناسب وکارآمدي منابع و متون درسی -ه

مـدیریت   است با همکاري مؤظفمعاونت آموزشی ،  جامعه نیازهاي با هاي آموزشی حداکثري فعالیت تطابق منظور به -107ماده 
رشـته هـاي تحصـیلی در مقـاطع     و توسعه بر اساس موارد کلیدي زیر، نسبت به اصالحات الزم در محتوي آموزشی  برنامه ریزي

 :اقدام نماید ونظارت بر اجراي آن )ها، متون و منابع درسی دروس، سرفصل(مختلف
 مبانی اسالمی  -الف
 نقشه جامع علمی کشور-ب
 و بازار کار جامعه هاي  تحلیل نیاز -ج
 کارشناسی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی   ارزیابی نظرات دانشجویان سال آخر دوره -د
 دریافت نظرات فعاالن و کار آفرینان اقتصادي -ه

 هاي داخلی و خارجی تجارب سایر دانشگاه -ح

 هاي پژوهشی ها و یافته به کارگیري آخرین نتایج فعالیت -ط
 نظر دانش آموختگان شاغل -ي

 .ارایه دهد رئیسه هیأترشته ها  به  محتوي آموزشیمعاونت آموزشی باید ساالنه گزارشی ازاصالح : تبصره
 
 فرایند یاددهی ویادگیري -و

وره هـاي  دبر افت تحصیلی  ومانـدگاري دانشـجویان در    مؤثرعوامل است نسبت به بررسی  مؤظفمعاونت آموزشی  -108ماده 
 .ارایه دهد رییسه هیأتبه راهکارهاي کاهش افت تحصیلی را  ودکتري تخصصی اقدام وکارشناسی، کارشناسی ارشد 

نسبت به برگزاري کامل جلسات درس در دانشکده هاي مختلف نظارت نماید و فرایند  است مؤظفمعاونت آموزشی   -109ماده 
 . الزم براي نظارت دقیق تر وجدي تر بر حضور دانشجویان در کالس ها ارایه دهد

هاي نوین یاددهی و ارزشیابی  علمی با شیوه هیأتهاي آشنایی اعضاي  ها و دوره است کارگاه مؤظفمعاونت آموزشی  -110ماده 
 .علمی برجسته ملی و بین المللی در طول سال برگزار نماید هیأتدانشجویان را با حضور اعضاي 

علمی در فرایند یاددهی ویادگیري، موجب ارتقـاي   هیأتبا نظارت بر عملکرد اعضاي  است مؤظفمعاونت آموزشی  -111ماده 
 .علمی شود هیأترضایت دانشجویان از شیوه تدریس اعضاي 

علمی و دانشـجویان بـه    هیأتبا حضور اعضاي  "نقد  "اي  هاي دوره با برگزاري نشست با است مؤظفمعاونت آموزشی  :تبصره
 .پاسخ دهدیاددهی و یادگیري  در حوزه هاي آنها انتقادها و پیشنهاد
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 ابعاد تربیتی اسالم -ز
 مؤظـف معاونت آموزشـی   ،اسالمی تربیت و مبانی تعلیم با انطباق منظور به آموزش دانشگاهبراي تحول ونوسازي نظام  -112ماده 

تبیین ابعاد تربیتی آموزش در "با عنوان  را نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري و معاونت فرهنگی، کارگاه هاییدفتر است با همکاري 
 .علمی طراحی و ساالنه اجرا نماید هیأتبراي اعضاي  "اسالم

 
 علمی هیأتتوانمندسازي  -ح

بر اسـاس نقشـه راهبـردي     را علمی هیأتاست زمینه هاي ارتقا و تقویت بنیه علمی اعضاي  مؤظفمعاونت آموزشی  -113ماده 
 .هرگروه فراهم نماید

 
 ارتقاي مهارت ها -ط

هـاي   است ضمن بررسی و شناسـایی زمینـه   مؤظف) مرکز کارآفرینی( با همکاري معاونت پژوهشی آموزشیمعاونت   -114ماده 
 .هاي تحصیلی، اطالعات الزم را به دانشجویان ارایه دهد کاري و مشاغل مرتبط با رشته

هاي مختلف دانشگاه را شناسایی نموده و طرح جامع ارتقاي  تههاي الزم براي رش است مهارت مؤظفمرکز کارآفرینی  -115ماده 
 .رئیسه ارایه دهد هیأتمهارت دانشجویان را تا پایان سال اول برنامه به 

 بـا رویکـرد   درسـی  هـاي  برنامه نسبت به بازنگري است مؤظف گروه نظارت و ارزیابیبا همکاري  معاونت آموزشی -116ماده 

 .در برنامه هاي آموزشی اقدام نماید مهارتی هاي آموزش سهم گسترش
است به منظور آشنایی دانشجویان سال آخر کارشناسی و  مؤظفاز طریق مرکز کارآفرینی  معاونت پژوهشی و فناوري -117ماده 

 .هاي مشاوره به آنها را ساالنه اجرا نماید تحصیالت تکمیلی با شرایط فعالیت در بخش خصوصی، برنامه
هاي اقتصادي، برنامه حضور دانشجویان  به  است ساالنه ضمن بررسی شرایط بنگاه مؤظف پژوهشی و فناوريمعاونت  -118ماده 

 .اجرا نماید) هاي تحصیلی  مرتبط با رشته( هاي اقتصادي  خصوص دانشجویان دوره کارشناسی را براي کارآموزي در بنگاه
گسترش فرصـت  و  قه و دیدگاه مثبت در زمینه رشته تحصیلیاست براي ایجاد و افزایش عال مؤظفمعاونت آموزشی  -119ماده 

هاي شغلی پاره وقت و ترغیب دانشجویان به استفاده از آنها در حین تحصیل و پس از آن و افزایش توانایی و مهارت هـاي آنـان   
هاي مناسب را شناسایی و ، راهکاردگی هاي بازار کاریبه ویژه کمک به شناخت آنها از رغبت ها و توانایی هاي شغلی خود و پیچ

 .اجرایی نماید
 

 علمی هیأتمشاوره  -ي
هاي آموزشی نظارت نمـوده و   علمی در گروه هیأتمشاوره و حضور اعضاي   است بر برنامه مؤظفمعاونت آموزشی  -120ماده 
علمی بـه   هیأتره اعضاي انجام دهد و گزارشی جامع از مشاوآنان  رسانی الزم را براي دانشجویان در زمینه ساعات حضور اطالع

 .رئیسه ارایه دهد هیأتهاي مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري به  دانشجویان دوره
 

 ستاده آموزشی -ك
کارشناسی ارشـد ودکتـري    به دوره هاي راهیابی دانش آموختگان دانشگاهاست براي افزایش  مؤظفمعاونت آموزشی  -121ماده 

 .راهکارهاي مناسب را شناسایی و اجرا نماید
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است در قالب تشکیل انجمن دانش آموختگان، بانـک اطالعـات جـامع دانـش آموختگـان را       مؤظفمعاونت آموزشی  -122ماده 
 .اطالعات کامل همه دانش آموختگان دانشگاه از زمان تأسیس را تکمیل نماید ،برنامهسال دوم و تا پایان  طراحی نماید

 .رئیسه ارایه نماید هیأتاست ساالنه گزارشی جامع از وضعیت دانش آموختگان آن سال را به  مؤظفمعاونت آموزشی :  تبصره
گـاه هـاي اقتصـادي ومـذاکره بـا      است ضمن بررسی وضعیت بن مؤظف) مرکز کارآفرینی(معاونت پژوهشی و فناوري -123ماده 

 .فعاالن وکارآفرینان اقتصادي، نسبت به اشتغال بخشی از دانش آموختگان خالق ونوآور اقدام نماید
پس از استقرار بانک اطالعات است  مؤظفهاي آموزشی  و گروه گروه نظارت و ارزیابیمعاونت آموزشی با همکاري  -124ماده 

هـا، دانـش و    هاي مختلف را با توجه به ماهیـت رشـته   طرح ارزیابی توانمندي دانش آموختگان در رشتهدانش آموختگان دانشگاه، 
 .رئیسه ارایه نماید هیأتهاي الزم براي ورود به بازار کار به  مهارت
اسـت بـه    مؤظـف هاي دانش آموختگان موفـق، معاونـت آموزشـی     براي ارتقاي انگیزه دانشجویان و استفاده از توانمندي:  تبصره

 .ها اقدام نماید اي نسبت به برگزاري نشست هایی با حضور دانش آموختگان موفق در تمامی زمینه صورت دوره
آموختگان بیکار را با در نظر گرفتن ظرفیـت   دانش توانمندي علمیاست طرح ارتقاي مهارت و مؤظفمرکز کارآفرینی  -125ماده 

 .ساالنه برگزار نمایددانشگاه و با دریافت شهریه و منابع دولتی 
از عملکـرد مـدیران گـروه هـا،     آموختگان دانشگاه  دانش دانشجویان وارزیابی رضایت  است مؤظف معاونت آموزشی -126ماده 

بـه صـورت دوره اي   را معاونان آموزشی دانشکده ها، کارکنان حوزه خدمات آموزشی و مدیران ستادي حوزه آموزشـی دانشـگاه   
 .انجام دهد

است با همکاري معاونت آموزشی طرح ارزیابی رضایت مدیران بخش خصوصی، دولتی و  مؤظف گروه نظارت و ارزیابی :تبصره
 . رئیسه برساند هیأتآموختگان دانشگاه را تا پایان سال اول برنامه به تصویب  دانش وتوانمندي عمومی غیر دولتی از عملکرد
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 هاي پژوهشی سیاست -2
 

 فرهنگ و فضاي پژوهش -الف
هاي تقاضا  است اقدامات الزم را براي ترویج و نهادینه سازي فرهنگ پژوهش مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري -127ماده

 .فراهم آورد محورمحور، کاربردي و مسئله 
 بررسی و مطالعه تبدیل دانشگاه کاشان به اندیشه گاه تا پایان سال دوم برنامه: تبصره

 
گذاري دانشگاه و بهبـود کیفیـت تصـمیم گیـري در     زه پژوهشی وفناوري در نظام سیاستستاي ارتقاي جایگاه حوادر ر -128ماده 

است نسبت به اصالح رویه فعلی تصمیم سـازي و تصـمیم گیـري شـوراي      مؤظفشوراي پژوهشی، معاونت پژوهشی و فناوري 
 .مطرح شود پژوهشی اقدام نماید، به گونه اي که تصمیمات راهبردي در شورا

 
 هاي پژوهشی زیرساخت -ب

است با توجه به شـرایط جدیـد در عرصـه علـم      مؤظفبا همکاري معاونت پژوهشی  مدیریت برنامه ریزي و توسعه -129ماده 
 وهشـی ژمزیت هاي منطقه اي، ساختار وتشکیالت جدید معاونت پقابلیت ها و قشه جامع علمی کشور ووفناوري، اولویت هاي ن

  .برساندرئیسه  هیأتحداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب پژوهشی دانشکده ها  تبا رویکرد تعیین جایگاه معاونرا  وفناوري
است طرح ارتقاي کمـی وکیفـی    مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزيواهداف حوزه پژوهشی،  مأموریتبراي تحقق  -130ماده

 . برساندرئیسه  هیأتوفناوري را حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب  نیروي انسانی معاونت پژوهشی
 مدیریت برنامه ریزيکاهش هزینه ها وتحقق بهره وري بیشتر در حوزه پژوهشی،  ،در راستاي ارتقاي خدمات پژوهشی -131ماده

ل اول شناسایی و نسبت به اصـالح آنهـا   است فرایندهاي کلیدي معاونت پژوهشی وفناوري را حداکثر تا پایان سا مؤظفوتوسعه 
 .اقدام نماید

 راه انـدازي مراکـز   بـراي  و عملکرد فعلی مراکز پژوهشی، است با ارزیابی فعالیت مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري -132ماده 
 :، اقدامات زیر را انجام دهدوادامه فعالیت مراکز پژوهشی فعلی پژوهشیجدید 

 .اقدام نماید ،آنها ندارد مأموریتنسبت به بازنگري فعالیت هاي فعلی مراکز پژوهشی که انطباقی با  -الف
 .هاي پژوهشی دانشگاه باشد  مرتبط با اولویت دبای پژوهشی جدید مراکزموضوع   -ب
هـاي   از محل درآمد فعالیـت  مالی آنها مشروط به تأمین منابع ادامه فعالیت مراکز پژوهشی فعلی و جدیدپژوهشی  ایجاد مراکز -ج

 .باشد اي و سایر منابع غیر دولتی می پژوهشی و مشاوره
 .بررسی ضرورت ایجاد پژوهشکده نجوم با اولویت انجام شود :تبصره
 نظام بهره برداري، تعمیر و نگهـداري تجهیـزات پژوهشـی    يبه منظور بروز رسانی و ارتقا معاونت پژوهشی و فناوري -133ماده 

 :ات زیر را انجام دهداقدام است مؤظف
 .حداکثر تا پایان سال اول برنامه بانک اطالعات جامع تجهیزات پژوهشی موجود را تدوین و راه اندازي نماید -الف
 .حداکثر تا پایان سال اول برنامه، ساختار اجرایی آزمایشگاه مرکزي را طراحی و نسبت به راه اندازي آن اقدام نماید-ب
شـامل  ( هـاي پژوهشـی دانشـگاه را     حداکثر تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل بهره برداري، تعمیر و نگهـداري آزمایشـگاه  -ج

 .تدوین نماید) هاي مستقر در مراکز پژوهشی   آزمایشگاه مرکزي و آزمایشگاه
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ورت ساالنه نسـبت بـه نیـاز سـنجی     است به ص مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري ،به منظور بروز رسانی تجهیزات پژوهشی -د
تجهیزات . نماید هاي ذیربط ارجاع می هاي دانشگاه به حوزه تجهیزات اقدام نموده و نتیجه را براي خرید و تعمیرمتناسب با ظرفیت

 .گردد مین میأهاي پژوهشی در اختیار پژوهشگر از محل اعتبارات پژوهانه ت مورد نیاز آزمایشگاه
 

 اتیهاي اطالع زیرساخت -ج
هاي اطالعات علمی معتبر جهانی، امکـان دسترسـی و     است با عضویت در پایگاه مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري -134ماده 
هـاي علمـی    هاي مطالعاتی دانشگاه را به آخرین دسـتاورد  علمی، دانشجویان و کارشناسان حوزه هیأتبرداري مناسب اعضاي  بهره

 . فراهم نماید
علمـی و دانشـجویان و    هیـأت است به منظور دسترسی مطلـوب تـر اعضـاي     مؤظف اطالعات فناوري و رایانه مرکز -135ماده 

 .بهبود ضریب نفوذ رایانه اقدام نماید و نسبت به ارتقاي پهناي باند اینترنت دانشگاه ،کارکنان به شبکه جهانی اینترنت
 
 علمی پژوهشی هیأتجذب  -د

است براي توسعه و تقویت مراکز پژوهشی، نسبت به جذب اعضاي  مؤظفجذب  ستادمعاونت پژوهشی با هماهنگی  -136ماده 
 .اقدام نماید) ثرؤهاي پژوهشی م داراي سابقه فعالیت(  یعلمی پژوهش هیأت
هاي تشویقی و  استاست با همکاري معاونت آموزشی تا پایان سال اول برنامه، سی مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري -137ماده 

 .هاي درخشان تدوین نماید و استعداد خالق ونوآور ترغیبی مناسب و جذابی را براي جذب نخبگان
هاي اطالع رسانی مناسب، این سیاست را براي آگاهی داوطلبان ورود  است با اتخاذ راهکار مؤظفمدیریت روابط عمومی  :تبصره

 . به دانشگاه تبلیغ و ترویج نماید
 
 هاي پژوهشی تعیین اولویت -ه

هاي اولویت دار  ، با تدوین دستورالعملی جامع، حوزهبرنامه است تا پایان سال اول مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري -138ماده 
هـاي   هاي گـروه  هاي اولویت دار نقشه جامع علمی کشور، قابلیت هاي مختلف همچون حوزه پژوهشی دانشگاه را با توجه به معیار

هاي پژوهشی تیم محور  طرح و هاي پژوهشی مربوط به دستیابی به فناوري منطقه، طرح هاي ومزیتها و پژوهشی، قابلیت آموزشی
 .مشخص نماید

اعتبارات پژوهشی را بـر اسـاس    و توسعه، مدیریت برنامه ریزيبا همکاري  است مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري -139ماده 
 .هاي پژوهشی تخصیص دهد اولویت

هـاي   هاي الزم را براي ارایه یک یا چند طرح پژوهشی از سـوي تـیم    است مشوق مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري -140ماده 
 .هاي پژوهش نقشه جامع علمی کشورتدوین نماید  پژوهشی دانشگاه به شوراي عالی انقالب فرهنگی در راستاي اولویت

است حداکثر تا پایان  مؤظف و اولویت دار، معاونت پژوهشی و فناوري هاي پژوهشی تقاضا محور گسترش طرحاي بر -141ماده 
 .سال اول برنامه نسبت به اصالح و بروز رسانی آیین نامه پژوهانه دانشگاه اقدام نماید

هـاي آموزشـی و    تولید دانش وفناوري ومحوریت یافتن پـژوهش، معاونـت   ، پژوهشگرانبه منظور تأمین اندیشمندان و -142ماده 
دانشگاه  رئیسه هیأتبه تصویب  سال اول برنامهتا پایان  راوهشی  پژهاي شناسایی و تعیین قطب علمی  ند شاخصمؤظفهشی پژو

 .نمایند طراحی واجراقطب علمی تا پایان برنامه دورسانده و بر اساس آن، ساز وکار الزم را براي ایجاد حداقل 
 .در شهرستان کاشان تا پایان برنامه) نشرکت دانش بنیادر قالب (بررسی جهت ایجاد منطقه ابتیک: تبصره
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  پژوهشیمنابع مالی حوزه مین و تخصیص أت  -و

نسبت ساختار مناسب مالی براي حوزه پژوهشی و فناوري طراحی نماید و  است مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزي -143ماده 
 .درصد برساند 15پایان برنامه به تااي دانشگاه را  به کل اعتبارات هزینه وفناوري پژوهش حوزههاي  اعتبارات هزینه

از  راهـاي پژوهشـی    هاي مناسب، درآمد حاصل از فعالیت است با اتخاذ سیاست مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري  -144ماده 
 . درصد افزایش دهد15ساالنه حداقل  هاي بیرونی محل منابع پژوهش

 
 ومشاوره اي صصیارایه خدمات تخ  -ز

 هیأتاي اعضاي  هاي الزم وانگیزشی را براي توسعه خدمات مشاوره است مشوق مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري  -145ماده 
 .جامعه هدف فراهم آوردبه علمی 

اي به جامعه هدف، اقدامات ذیل را  است با هدف توسعه و تقویت خدمات مشاوره مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري -146ماده 
 :انجام دهد

 هدف  علمی براي پیشنهاد خدمات پژوهشی مختلف به جامعه هیأتفراخوان از اعضاي  -الف
 اینترنتی و معرفی انواع خدمات پژوهشی پایگاه اطالع رسانیطراحی  -ب
 قابل عرضه به جامعه هدفهاي  اطالع رسانی مناسب فعالیت -ج
 هاي بهبود و ارایه راهکار بنگاه هاي اقتصاديهاي پژوهشی در رابطه با آسیب شناسی و موردکاوي   تشکیل تیم -د
 هاي متبوع خویش ها و شرکت هاي بیرونی براي طرح مشکالت سازمان  ها و شرکت  دعوت هدفمند از مدیران سازمان -ه
 خدمات تخصصی ارایههی به صورت مدعو براي برون دانشگا پژوهشگرانجذب  -و
 هاي عمومی و تخصصی مختلف در قالب سمینار، کنفرانس، کارگاه آموزشی براي جامعه هدف برگزاري همایش - ز

علمی در بنگاههاي اقتصادي وسایر دستگاههاي  هیأتاست طرح حضور اعضاي  مؤظفمعاونت پژوهشی و فناوري   -147ماده 
 .ارایه نمایدرئیسه  هیأتل اول برنامه براي تصویب به اجرایی را تا پایان سا

 
 ها  برگزاري همایش -ح

هاي پژوهشـی دانشـگاه اولویـت     ها را بر اساس اولویت است سمینارها و کنفرانس مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري -148ماده 
 . بندي و جهت دهی نماید

اسـت بـا    مؤظـف  ها، معاونت پژوهشـی و فنـاوري   ها و کنفرانس به منظور هماهنگ سازي در شیوه برگزاري همایش  -149ماده 
 .الزم اقدام نماید  هاي مرتبط حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تدوین دستورالعمل همکاري سایر حوزه

 
 هاي پژوهشی  توسعه توانمندي -ط

هاي  است سمینارها و کارگاه مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري ،علمی هیأتندي پژوهشی اعضاي براي ارتقاي توانم -150ماده 
 .هاي پژوهشی برگزار نماید ها و ابزار آموزشی را به منظور آشنایی با روش

 هیـأت است از اعضـاي   مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري ،علمی هیأتهاي پژوهشی اعضاي  براي توسعه توانمندي -151ماده 
هاي علمی و همکاري موقـت   علمی برجسته ملی و بین المللی به منظور انتقال دانش و تجربه در قالب برگزاري سمینارها، کارگاه

 . ثر ببردؤعلمی، بهره م
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علمی، اقـدامات الزم   هیأتاست براي ارتقاي توانمندي علمی و پژوهشی اعضاي  مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري -152ماده 
 .هاي مطالعاتی داخل و خارج از کشور فراهم سازد ایش فرصترا براي افز

 
 پژوهش دانشجویی  -ي

هـاي دانشـجویی، اعتبـار تخصـیص یافتـه بـه        است بـه منظـور توسـعه پـژوهش     مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري  -153ماده 
 .درصد افزایش دهد 10پژوهشکده دانشجویی را هر ساله حداقل 

ت پایان نامه هاي تحصیالالزم را به منظور ارتقاي کمی و کیفی  هاي کاراست سازو مؤظف فناوريمعاونت پژوهشی و  -154ماده 
 .، فراهم نمایدتکمیلی

بـا همکـاري    معاونـت پژوهشـی و فنـاوري   ، هاي علمی و پژوهشی گروهی در بـین دانشـجویان   براي ترغیب فعالیت  -155ماده 
 .حمایت الزم را به عمل آورد هاي پژوهشی دانشجویی تیمهاي علمی و  از انجمن است مؤظفمعاونت فرهنگی 

است سمینارها و  مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري ،براي ارتقاي توانمندي پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی  -156ماده 
 .هاي پژوهشی برگزار کند ها و ابزار هاي آموزشی را به منظور آشنایی با روش کارگاه

 
 انسانی علوم ارتقاي و تحول -ك

 هـاي  ارزش اعتقـادي،  مبـانی  تعمیـق  و افـزاري  نـرم  جنـبش  تحقق انسانی، علوم هاي شتهر در بنیادین به منظور تحول -157ماده 

 :، اقدامات زیر را انجام دهدبا همکاري دانشکده علوم انسانی معاونت پژوهشی و فناورياي،  حرفه اخالق و اسالمی
 اسالمی مبانی و انسانی علوم سازگاري بین و ارتباط ایجاد براي مشخص هاي روش و ها شاخص تدوین و مطالعات انجام -الف
 انسانی علوم متون تدوین در هاي اسالمی روش و ها ارزش مفاهیم، و انسانی علوم ارتباط زمینه در جهانی تجارب از استفاده -ب
 انسانی علوم تدوین متون در روش یک و ذهنی قابلیت یک به عنوان نقادي روحیه هدایت و تقویت -ج
 مبانی اسالمی بر انسانی علوم هاي شتهر منطقی از ابتناي و سازگار ،هنگهما تصویري هیارا -د
 انسانی علوم تدوین متون در روش یک و ذهنی قابلیت یک به عنوان نقادي روحیه هدایت و تقویت -ه
پـژوهش و   بـراي  ودانشـگاه  نظران حـوزه  صاحب بین )پردازي نظریه هاي انونوک ادواري هاي همایش(مستمر ارتباط برقراري -و

 ایرانی پیشرفت  -اسالمی الگوي معیارهاي و اصول روزآمد تعریف
 
 علمی هیأتهاي پژوهشی اعضاي  ستاده  -ل

براي ترغیـب اعضـاي    ضمن طراحی ساختار مناسب براي انتشارات دانشگاه است مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري -158ماده 
 .هاي مالی را طراحی نماید  مشوقپژوهشی،  -علمی به تالیف و ترجمه کتب و مقاالت علمی  هیأت
نشریات معتبر علمی در راستاي اولویت هـاي پژوهشـی   است نسبت به راه اندازي  مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري -159ماده 

 .ین المللی از اعتبار مناسب برخوردار باشدبه گونه اي که نشریات دانشگاه در سطح ملی وب ،اقدام نماید دانشگاه
هـاي علمـی و     علمی و دانشجویان در جشـنواره  هیأتاست براي حضور اعضاي  مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري -160ماده 

 .اقدامات الزم را انجام دهد) فارابی و خوارزمی(هنري در سطح ملی و بین المللی 
علمی و دانشجویان  هیأتاست به طور ویژه از ثبت اختراعات و اکتشافات اعضاي  مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري -161ماده 

 .حمایت نماید
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 هاي بین المللی پژوهش  -م

هـاي   کارگـاه و سمینارهاعلمی در همایش ها،  هیأتنسبت به حضور اعضاي است  مؤظفوفناوري معاونت پژوهشی  -136ماده 
 .هاي الزم را طراحی نماید مشوق ،به ویژه در سطح بین المللیمعتبر علمی
ها  طرح گسترش فعالیت است مؤظف با همکاري معاونت پژوهشی و فناوري یبین المللگروه همکاري هاي علمی و  -162ماده 

 .دهدارایه رئیسه  هیأترا حداکثر تا پایان سال اول برنامه به علمی و دانشجویان  هیأتاعضاي  وارتباطات بین المللی
بـراي  را اسـت اقـدامات الزم    مؤظف با همکاري معاونت پژوهشی و فناوري یبین المللگروه همکاري هاي علمی و  -163ماده 

 .انجام دهدعقد تفاهم نامه همکاري با مراکز پژوهشی معتبر بین المللی 
 .هاي مشترك بین المللی حمایت کند است از پژوهش مؤظف معاونت پژوهشی و فناوري  -164ماده 
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 هاي فناوري ستسیا -2
 

 اولویت بندي فناوري -الف
در مقایسـه بـا رقبـا،    ( است براي ارزیابی موقعیـت و جایگـاه فنـاوري دانشـگاه      مؤظفمعاونت پژوهشی و فناوري  - 165ماده 

و  هاي فناوري دانشگاه و تجزیـه و تحلیـل نقـاط ضـعف     نسبت به شناسایی توانمندي) ها ترین فناوريآل و پیشرفتهوضعیت ایده
 هیـأت هاي فناوري دانشگاه را به منظور توسعه آن تا پایان سال اول برنامه به تصویب  اولویت قوت آن نسبت به رقبا اقدام نماید و

 .رئیسه برساند
 

 علمی فناور هیأت -ب
مؤسسات  علمی فناور دانشگاه، هیأتاست نسبت به تدوین بانک اطالعات اعضاي  مؤظفمعاونت پژوهش و فناوري   -166ماده 

اوري دانشگاه اقدام و نحوه حمایت نهاي ف هاي فناوري و هدایت فعالیت آنها براي فعالیت در اولویت هاي فعال در حوزه و شرکت
 .رئیسه برساند هیأتویژه از آنان را تدوین و به تصویب 

 
 مراکز فناوري -ج

 را سـاختار مناسـب  و مأموریـت  ،و فناوري یاست با همکاري معاونت پژوهش مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزي  -167ماده 
 . رئیسه ارایه نماید هیأتبراي مدیریت فناوري تا پایان سال اول برنامه براي تصویب به 

 پایـان سـال   تا) کاوا(نسبت به تأسیس کانون توسعه و انتقال دانش و فناورياست  مؤظفو فناوري  یمعاونت پژوهش  -168ماده 
 .اقدام نماید 4اول برنامه مطابق با پیوست شماره 

، ساختار و تشکیالت مرکز رشـد  مأموریتاست  مؤظف طرح وتوسعهفناوري با همکاري معاونت معاونت پژوهش و   -169ماده 
 .ن ارایه دهدآرا مورد ارزیابی قرار داده وشیوه هاي ارتقاي وضعیت 

 
 ایده پردازي -د

است در راسـتاي تقویـت ایـده پـردازي در دانشـگاه، نسـبت بـه اتخـاذ تـدابیر و           مؤظفو فناوري  یمعاونت پژوهش -170ماده 
 .هاي فناورانه دانشگاه اقدام نماید هاي حمایتی و تشویقی و تشکیل بانک ایده سیاست

 
 تجاري سازي فناوري -ه

مسـائل راهبـردي    حلاست در راستاي  مؤظف و توسعه امه ریزينمدیریت بربا همکاري  و فناوري یمعاونت پژوهش -171ماده 
پیاده سازي ایده هاي نو در حوزه فنـاوري، نسـبت بـه بررسـی و      ، هاي داخلی وخارجی صنعت، تجاري سازي و حضور در بازار

 .اقدام نماید شرکت هاي دانش بنیانسیس و راه اندازي أت
 .نمایدو ارایه هاي وابسته را طراحی  شرکت در مشارکتنحوه و  کار است ساز و مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزي :1تبصره  

 . باشد رئیسه دانشگاه می هیأتها به عهده  تصویب تشکیل این شرکت :2تبصره 
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 توسعه فناوري -و
هـاي اولویـت دار    هـاي فنـاوري در حـوزه    بانک اسـتاندارد  سیسأت است نسبت به مؤظفمعاونت پژوهش و فناوري   -172ماده 

 . هاي بین المللی تا پایان برنامه اول اقدام نماید  هاي کشور در مقایسه با استاندارد دانشگاه و تالش براي بروز نمودن استاندارد
هـاي   سـمینارها وکارگـاه  ، هـاي آموزشـی   است ساالنه نسـبت بـه برگـزاري دوره    مؤظفمعاونت پژوهشی و فناوري   -173ماده 

 .تخصصی براي تبیین مفاهیم مربوط به فناوري اقدام نماید
هاي اولویت دار فناوري  براي هر یک از حوزهرا  "نگري فناوري آینده "است طرح  مؤظفمعاونت پژوهش و فناوري  -174ماده 

 . برساند رئیسه هیأتبه تصویب راي تدوین و حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ب دانشگاه
است دستورالعمل حقوقی برخورداري ذینفعان از  مؤظفمعاونت پژوهش و فناوري با همکاري معاونت اداري و مالی   -175ماده 

هاي حمایت از مالکیت صنعتی و ثبت پتنت، برند و نشان تجاري، تـدوین و   هاي فناورانه را در قالب ساز و کار سهم و منافع طرح
 .انشگاه برساندرئیسه د هیأتبه تصویب 

الگـوي تنـوع منـابع مـالی ایـن      و هاي فناورانه را بـازنگري   مالی طرح  است فرآیند مؤظفمعاونت پژوهش و فناوري  -176ماده 
 . رئیسه ارایه نماید هیأتها را براي تصویب به  طرح
و مراکز پژوهشی و فنـاوري در  ها  فنی با سازمان -روابط علمی ارتقاي است براي مؤظفمعاونت پژوهش و فناوري  -177ماده 

 .هاي فناوري دانشگاه اقدام نماید المللی در زمینه فعالیت سطح ملی، منطقه اي و بین
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 هاي فرهنگی سیاست -4
 

 برنامه ریزي فرهنگیمدیریت و  -الف
هـاي زیـر را انجـام     فعالیـت  است مؤظفمعاونت فرهنگی ، علمی رشد با توأم دانشگاهیان اخالقی و رشد معنوي براي - 178ماده
 :دهد

 اسالمی حسنه اخالق متخلق به و مؤمن کارآمد، نیروهاي کارگیري به طریق از معنویت و اخالق عملی الگوهاي ارایه -الف
 حوزه فرهنگی دي درهاي کاربر  حمایت از انجام پژوهش -ب
 شناسایی نیازها، مسائل و مشکالت فرهنگی -ج
 هاي فرهنگی کمی و کیفی فعالیتهاي  تهیه و تدوین شاخص -د

 هاي فرهنگی و دینی به صورت ساالنه  تعیین اولویت -ح
 هاي فرهنگی  نظارت، سنجش و ارزیابی اثربخشی و کارایی فعالیت -و
 هاي مختلف فرهنگی  هاي فرهنگی، نیاز سنجی مخاطبان و پایش مستمر دیدگاه دانشگاهیان در حوزه سنجش دیدگاه نظامایجاد  -ز
شناسایی و افزایش مشارکت دانشجویان مستعد در امور فرهنگی از طریق اسـتقبال از ابتکـار و خالقیـت و انـواع امکانـات و       -ح

 افزاري روزآمد و جذابافزاري و نرمتجهیزات سخت
 دانشجویان فعال فرهنگی عملکرد ارزیابیو  بررسی شناسنامه فرهنگی دانشجویان -ط
 هاي اجتماعی نظیر اعتیاد مقابله صحیح با ناهنجاري هاي بررسی و شناسایی راه -ي
 

 وزیرساختهاي فرهنگی نیروي انسانی شاغل در بخش فرهنگی -ب
هـاي فـردي و اجتمـاعی و     است براي توانمندسازي نیروي انسانی، عالوه بر ارتقـاي مهـارت   مؤظفمعاونت فرهنگی  -179ماده 

 .و حفظ استعدادهاي خالق و نوآور را فراهم آوردافزایش سطح دانش کارشناسان فرهنگی، زمینه جذب 
است براي اصالح و تقویت نظام مـدیریتی حـوزه    مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزيمعاونت فرهنگی با همکاري  -180ماده 

 : فرهنگی اقدامات زیر را انجام دهد
 ها  بررسی ایجاد واحد فرهنگی در دانشکده -الف
 هاي مدیریتی براي ارتقاي خالقیت و نوآوري  در حوزه استقالل عمل  بررسی زمینه-ب
  .دهند هاي دانشجویی که نقشه راه خود را در ابتداي هر سال تحصیلی ارایه می حمایت ویژه از مجموعه -ج
 طراحی نظام تأمین و تخصیص بهینه منابع مالی در امور فرهنگی -د

 در ابتداي هر سال  ارایه تقویم برنامه فرهنگی -ه
منـدي از نظـرات کارشناسـان و    هاي معاونت فرهنگی با بهـره  ها و بهبود فرایند  ها، دستورالعمل نامهینیتدوین و یا رفع نقص آ -و

 داخل و خارج از دانشگاه  مشاوران خبره
 ) نظیر خوابگاه ها(هاي مختلف دانشجویی  بررسی چگونگی حضور کارشناسان فرهنگی در مجموعه -ز

 
 اعتالي معرفت دینی ومعنویت  -ج

ارتقاي آگاهی از موضـوعات  راست به منظو مؤظفمعاونت فرهنگی با همکاري دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري  -181ماده
 :دینی، اقدامات زیر را انجام دهد



 

٦٢ 

 

نی، برگزاري جلسات پرسـش و  هاي گوناگون نظیر سخنرا  تاکید برتبیین ابعاد دین و نقش آن در زندگی با استفاده از روش -الف
 هاي معرفت  هاي کتابخوانی، بهره مندي از فضاي مجازي و برگزاري حلقه پاسخ، برنامه

 مندي از امکانات فضاي مجازي االت اعتقادي و رفع شبهات به صورت حضوري یا بهرهؤپاسخگویی به س -ب
هاي برجسته حوزوي و دانشـگاهی در موضـوعات    چهره هاي آزاداندیشی با حضور فراهم کردن فضاي نقد با برگزاري کرسی -ج

 نوین فرهنگ دینی
 هاي مختلف در زمینه مباحث علوم انسانی، فرهنگی و سیاسی   برگزاري مناظره براي طرح دیدگاه -د
 هانماز جماعت در مسجد و خوابگاه ترویج فرهنگ نماز و اقامه -ه
 البالغه هاي آموزش و تفسیر قرآن و نهج قرآنی با برگزاري دورههاي  گسترش معارف قرآن کریم و ترویج آموزه-و
 سالم سازي فضاهاي فرهنگی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر  -ز
 عوت از افراد فاضل و با تقوا براي حضور در دانشگاه  -ح

 هاي مختلف دانشجویی و خوابگاه هااستفاده از مشاوران دینی در فعالیت-ط
 کسب حالل و کمک به مستمندان هاي دانشجویی با موضوعات امر به معروف و نهی از منکر، اشاعه ایجاد ستاد -ي

بـا انجـام    اسـت  مؤظـف معاونـت فرهنگـی    ،رکن دانشـگاه اسـالمی  با توجه به جایگاه علم و عالم به عنوان مهمترین : 182ماده 
برنامه بـه   دومهاي مناسب ارتقاي جایگاه مقام علم وعالم در دانشگاه و سطح جامعه را تا پایان سال  روش ،هاي کاربردي پژوهش

 .برسانددانشگاه  رئیسه هیأتتصویب 
 .و سالهاي بعد فراهم شود 92عملیاتی سال  هاي هاي فوق در برنامه هاي پژوهش زمینه اجراي دستاورد: تبصره

 واجـرا  شناسـایی را  هاي ترویج آداب تعلیم و تربیـت اسـالمی   راهکار ،ا انجام پژوهشاست ب مؤظفمعاونت فرهنگی  -183ماده
 .نماید
ایثار و شهادت، نسبت به تـدوین و   هاي دفاع مقدس و فرهنگ است در راستاي ترویج ارزش مؤظفمعاونت فرهنگی  -184ماده

 .نماید بر پاسخگویی به شبهات دفاع مقدس اقدام تأکیدهاي ویژه و اثربخش با  اجراي برنامه
هـاي   کاشـان، شـیوه   ناحیـه است در راستاي تقویت نقش و تأثیر فرهنگـی دانشـگاه در سـطح     مؤظفمعاونت فرهنگی  -185ماده

 . ارسال نماید رئیسه هیأت راي تصویب به هاي فرهنگی و مذهبی ناحیه کاشان را تا پایان سال اول برنامه بررسی و ب ارتباطی با نهاد
 هاي امربه معروف و نهی ازمنکر در کارگیري شیوه است نسبت به مؤظفهاي مرتبط  معاونت فرهنگی با همکاري نهاد -186ماده 

 . دانشگاه اقدام نماید
ـ    هیأتاست براي مقابله با تهاجم فرهنگی به منظور آشنایی دانشجویان،  مؤظفمعاونت فرهنگی  -187ماده ا علمـی و کارکنـان ب

هـاي آموزشـی را در طـول برنامـه      ها و دوره کارگاه ها،هاي مرتبط با آن  هاي جهانی و آسیب رسانی در رسانه هاي اطالع انواع شیوه
 .برگزار نماید

 .جامع فرهنگ حجاب و عفاف اقدام نماید طرحاست تا پایان سال اول برنامه نسبت به ارایه  مؤظفمعاونت فرهنگی  -188ماده
هاي الزم را ارایه  است تا پایان سال اول برنامه راهکار مؤظفمعاونت فرهنگی  ،براي سالم سازي ارتباطات دانشجویی -189ماده 
 .نماید
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 ارتقاي اخالق حرفه اي -د
معاونت فرهنگی  ،اي براي گسترش اخالق حرفه اي دانشگاهیان و ترویج عمل بر اساس اصول اعتقادي اخالقی و حرفه -190ماده

 :است اقدامات زیر را انجام دهد مؤظف
 تبیین و تعریف رفتار و اخالق حرفه اي در تمام سطوح دانشگاه  -الف
 توجه به مبانی اعتقادي در آموزش اخالق حرفه اي -ب
 هاي متنوع و تاثیرگذار معرفی الگوهاي اخالق حرفه اي با بهره گیري از شیوه -ج
 هاي مرتبط در زمینه اخالق حرفه اي  توسعه آموزش و حمایت از پژوهش -د

 ایرانی -آشنایی با فرهنگ وتمدن اسالمی -ه
اهتمـام ویـژه بـه حفـظ میـراث دینـی و       و اي منطقـه  هاي گرایش به توجه عین در ملی همبستگی فرهنگ تقویت براي -191ماده 

مذهبی، فرهنگی، تاریخی و تمدنی به عنوان اجزاي هویت بخش ایران و گسترش آگاهی نسبت به این امور و شناساندن فرهنگ و 
 :اقدامات زیر را انجام دهداست  مؤظفمعاونت فرهنگی  ،علمی و کارکنان هیأتتمدن ایرانی اسالمی به دانشجویان، 

 هاي ذیربط کاشان با همکاري نهاد ناحیههاي فرهنگی و تاریخی کشور و  دن جاذبهشناسان -الف
برگزاري اردوهاي زیارتی و گردشگري هویت آفرین به ویژه بازدیـد از دسـتاوردهاي علمـی و صـنعتی انقـالب اسـالمی و        -ب

 هاي طبیعی و تاریخی کشور سرمایه

 انجام شده در راه پیروزي انقالب اسالمی و حفظ کشور هاي  توجه به جایگاه نظام جمهوري اسالمی و مجاهدت - ج

 کاشان ناحیه آشنایی با مفاخر ملی، دینی، ادبی، هنري و تاریخی کشور و  نشست هاي برگزاري -د

 هاي ملی سازگار با فرهنگ اسالمی هاي هویت ملی و ترویج نمادها و ارزش شناسایی و معرفی نماد -ه

سـنن و   ،آداب  ،فرهنگـی   ،هاي فرهنگی براي آشنایی با خصوصیات قومی  و محلی و نمایشگاههاي بومی   برگزاري جشنواره -و
 رسوم مناطق مختلف ایران 

 هاي مختلف هاي مرتبط با میراث فرهنگی در رشته حمایت از پژوهش -و
است براي حفظ و ارتقاي انسجام ملی و تاکید بر عناصر وحدت بخش حوزه تمدن ایرانـی ـ     مؤظفمعاونت فرهنگی  -192ماده

 :اقدام نماید زیراسالمی با عنایت به موارد 
 ادبیات  وهاي مختلف مانند هنر هاي فرهنگی در عرصه حمایت از فعالیت -الف
 )م، اعتکاف، مهدویت، نوروزاز قبیل عزاداري محر(تاکید بر مناسک وحدت بخش اسالمی، مذهبی و ملی -ب

 تاکید بر نقش محوري والیت فقیه در بازآفرینی و تثبیت هویت ملی-ج

 آشنایی با مفاخر ارزشمند دفاع مقدس -د

 
 آشنایی با اندیشه سیاسی اسالم -و

است در راستاي تبیین اندیشه سیاسی اسالم، به ویژه اصل والیت فقیه و مردم سـاالري دینـی    مؤظفمعاونت فرهنگی  -193ماده 
هاي برجسته علمی حوزه و  هاي آموزشی تخصصی با حضور چهره ها، دوره ها، کارگاه براي دانشگاهیان، نسبت به برگزاري نشست

 .دانشگاه اقدام نماید
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معاونـت فرهنگـی    دانشـگاه،  در پـردازي  نظریه هاي کرسی کردن فعال و اندیشی ادآز و خالقیت فضاي ایجاد به منظور  -194ماده
هـاي دفـاع مقـدس از     ، مقام معظم رهبـري و ارزش )ره(هاي سیاسی امام خمینی  است به منظور بازشناسی و تبیین اندیشه مؤظف

 .هاي مرتبط حمایت به عمل آورد ها و پژوهش پایان نامه
پیشرفت، نسبت به برگزاري  اسالمی -ایرانیاست براي حرکت به سوي الگوي  مؤظف ریزي و توسعهمدیریت برنامه   -195ماده

کشـورهاي در حـال   ایـران وسایر  به خصوص در مورد هاي نقد و بررسی الگوهاي توسعه کشورها هاي آزاداندیشی، نشست کرسی
 . توسعه اقدام نماید

دانشـگاه   رئیسـه  هیـأت سال به هردر پایان  ،ارزیابی  و تحلیل و پس از شده هاي موضوع این ماده مستند گزارش نشست: تبصره 
 . شود ارایه می

 
 مداري قانونفرهنگ ترویج  -ز

، زمینه آشنایی دانشـگاهیان  مؤثرهاي متنوع و مداري با استفاده از شیوهاست جهت ترویج قانون مؤظفمعاونت فرهنگی  -196ماده
 .قوانین آموزش عالی در طول برنامه فراهم نماید را با قوانین به ویژه قانون اساسی و

 
 محصوالت فرهنگیوعرضه  تولید -ح

هاي اسالمی و ملـی   است براي بهبود کارکرد محصوالت فرهنگی و هنري و براي حفظ ارزش مؤظفمعاونت فرهنگی  -197ماده
 :با عنایت به موارد ذیل اقدام نماید

 هنري در دانشگاه با مشارکت بخش خصوصیگسترش مراکز عرضه محصوالت فرهنگی و  -الف
 ـ ایجاد تسهیالت براي جذب نخبگان فرهنگی براي حمایت از تولید محصوالت فرهنگی کیفیب 

انـدازي خانـه    هرا براي غنی سازي اوقات فراغت دانشگاهیان از قبیـل را  الزم است اقدامات مؤظفمعاونت فرهنگی   -198ماده 
 .هاي تلویزیونی انجام دهد ها و برنامه برگزاري جلسات نقد سریالفرهنگ و رسانه، اکران فیلم، 

 
 فرهنگ کتابخوانی ترویج  -ط

 :به موارد ذیل اقدام نماید توجهاست به منظور گسترش فرهنگ کتابخوانی، با  مؤظفمعاونت فرهنگی  -199ماده
 .علمی هیأتو اعضاي  هاي قانونی براي تقویت فرهنگ کتابخوانی بین کارکنان استفاده از فرصت -الف
 .هاي متنوع و تاثیرگذار براي تشویق افراد به مطالعه و آشنایی با فواید آن استفاده از شیوه - ب
 ها در بخش کتب غیر درسی  هاي دانشگاه و خوابگاه بررسی، اصالح و تقویت تجهیزات کتابخانه - ج

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

 آنان است براي ایجاد حس سرزندگی و نشاط در بین دانشگاهیان و احساس تعلق و عضویت مؤظفمعاونت فرهنگی  -200ماده
 :دانشگاه، اقدامات زیر را ساالنه انجام دهد به

 هاي ملی و مذهبی بزرگداشت مناسبت -الف
 و مقرراتتقویت و تسهیل مشارکت دانشجویان در امر تصمیم سازي در چارچوب قوانین  -ب
 هاي علمی و فرهنگی  برگزاري مسابقات و رقابت - ج
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اعضـاي  بـا   هاي دانشجویی روهگعلمی از طریق برگزاري جلسات صمیمی  هیأتایجاد ارتباط بیشتر بین دانشجویان و اعضاي -د
 دیرانعلمی و م هیأت
 .شرکت نمایندها  درصد دانشجویان در طول برنامه باید حداقل یک بار در این فعالیت 80: تبصره
 

 هاي فرهنگی هاي هنري در فعالیت استفاده از ظرفیت -ك
پایان ی، تا هاي فرهنگ فعالیتانجام در  را هاي هنري استفاده از ظرفیت دستورالعمل نحوهاست  مؤظفمعاونت فرهنگی  -201ماده

 .رئیسه ارایه و براساس آن اقدام نماید هیأتبه  سال اول برنامه
 
 وانجمن ها وکیفی کانون هاارتقاي کمی  -ل

بر موضوعات زیر حمایـت بـه عمـل     تأکیدهاي علمی دانشجویی با  ها و انجمن است از کانون مؤظفمعاونت فرهنگی  -202ماده
  :آورد
 هنر دینی و ادبی حوزه هاي فرهنگی و هنري به خصوص   گروه -الف
 علمی  هیأتدبیات با نظارت اعضاي هاي علوم انسانی، اسالمی و ا  زمینه در هاي مطالعاتی  گروه-ب
رسـانی بـه    هاي خیریـه، کمـک    آوري کمک هاي بازدید از مناطق محروم، جمع  هاي اجتماعی و خیریه براي اجراي برنامه  گروه -ج

 هاي خیریه   محرومان و برگزاري جشنواره
 محیط زیست -د

 هاي فرهنگی در زمینه فرهنگ آزاد اندیشی گروه -ه
 علمی بین رشته ايهاي  انجمن -و

 .ها اقدامات زیر را به عمل آورد  هاي علمی و کانون  است در جهت ارتقاي کیفی انجمن مؤظفمعاونت فرهنگی  -203ماده 
 هاي علمی تشکیل کمیته حمایت و نظارت بر انجمن -الف

 ها و کانون ها به کارگیري استاد مشاور در انجمن -ب

 هاي علمی هاي انجمن ساماندهی اردو - ج

 
 ارتقاي کمی وکیفی نشریات دانشجویی -م

 :به موضوعات زیر اقدام نماید تأکیداست براي بهبود وضعیت نشریات دانشجویی با  مؤظفمعاونت فرهنگی  -204ماده 
 هاي کاربردي در نشریات دانشجویی افزاربرگزاري کارگاه آموزشی نرم  -الف

 دانشجوییبرگزاري کارگاه آموزشی خبرنگاري براي نشریات  -ب

 تشویق و حمایت بیشتر از نشریات علمی نسبت به دیگر نشریات در راستاي افزایش سطح علمی دانشجویان -ج

 ها  در سطح خوابگاه به ویژهایجاد میز نشریات و ایستگاه فرهنگی  -د
 هدایت نشریات براي تولید محتوا و فراخوان مقاله از دانشجویان -ه
 دوره ايصورت  برگزیده به معرفی نشریه -و

 راه اندازي کیوسک فروش روزنامه در دانشگاه  -ز

 ها ارسال منظم نشریات به خوابگاه -ح

 معاونت فرهنگی تخصصی حوزه راه اندازي نشریه-ط
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 حمایت از نشریات با موضوع نقد دانشجویی و آزاد اندیشی -ي

 برگزاري جشنواره ي مجالت تخصصی و غیر تخصصی دانشجویان  -ك
 ها  ارتقاي کمی وکیفی و بالگ -ل

است ضمن مخاطب شناسی و  مؤظفهویت اسالمی و ملی در فضاي مجازي، معاونت فرهنگی  رتقايبراي تقویت و ا -205ماده
 :بهره گیري مناسب از فضاي مجازي اقدامات زیر را انجام دهد

 هاي مجازي مرتبط با دانشگاه ساماندهی و قانونمندي فضا -الف
 هاي فرهنگی در شبکه جهانی اینترنت تولید محتواي فرهنگی با قابلیت استفاده در فضاي مجازي براي نشر ارزشحمایت از  -ب
 تقویت، توسعه و بروز رسانی ابزار حضور در فضاي مجازي -ج

 .است در موارد خاص به تعریف و سفارش عناوین و محتویات فرهنگی اقدام نماید مؤظفمعاونت فرهنگی : تبصره
 

 تقاي مبادالت فرهنگی ملی و بین المللیار -س
هـا و  مند بـا سـازمان  هاي فرهنگی ملی و بین المللی و همکاري نظام است براي توسعه فعالیت مؤظفمعاونت فرهنگی  -206ماده
 :هاي فرهنگی، اقدامات زیر را انجام دهد نهاد
هاي  ها در چارچوب مقررات و سیاست دانشگاه با سایر دانشگاههاي فعال  هاي ارتباطی بین کانون ایجاد زمینه برقراري حلقه -الف

 فرهنگی دانشگاه
هاي خـرد و کـالن فرهنگـی در      هاي فرهنگی داخل و خارج از دانشگاه براي اجراي برنامه  جلب مشارکت و حمایت سازمان -ب

 ناحیهو در سطح   دانشگاه

 
 مهارت هاي زندگی  -ع

مشاوره براي توسعه ارتباطات عمیق و دو سویه با خانواده دانشجویان بـه   مرکزاز طریق است  مؤظفمعاونت فرهنگی  -207ماده
 .خصوص دانشجویان جدید الورود اقدام نماید

مخصوص ) پورتال(اي گیري سیستم رایانهزمینه بهره، معاونت آموزشی با همکارياست  مؤظفدانشجویی معاونت  :تبصره
 .شهریه فراهم نماید و مسائل مالی ي،اهاي فوق برنامهرفاهی، فعالیتو در زمینه هایی نظیر تقویم آموزشی را خانواده دانشجویان

ها، اقدامات زیر  هاي فرهنگی خوابگاه است براي توسعه فعالیت مؤظفمعاونت فرهنگی با همکاري معاونت دانشجویی  -208ماده
 :را انجام دهد

ها با هدف ایجاد هماهنگی بین متولیان مختلف امور خوابگـاه اعـم از فرهنگـی،    خوابگاهبرگزاري جلسات شوراي فرهنگی  -الف
 در دانشگاه دانشجویی، مشاوره، تربیت بدنی و دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبري

 هاافزاري امور فرهنگی خوابگاهافزاري و سختتجهیز نرم -ب

 علمی در رابطه با موضوعات مورد دلخواه دانشجویان هیأتور اعضاي ها با حض هاي صمیمی در خوابگاه برگزاري نشست -ج
 

 علمی هیأتهاي فرهنگی کارکنان و اعضاي  ارتقاي فعالیت -ف
هـاي اخالقـی،    است بـراي تقویـت ارزش   مؤظفمعاونت فرهنگی با همکاري دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبري   -209ماده
علمی وکارکنـان   هیأتریزي، ساماندهی و هدایت اوقات فراغت اعضاي  هاي دینی، افزایش بینش سیاسی ـ اجتماعی و برنامه  باور

 :متناسب با نیازها و مقتضیات روز، اقدامات زیر را انجام دهد
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 می دانشگاهعل هیأتارتقاي سطح دانش و معرفت دینی، سیاسی و اجتماعی کارکنان و اعضاي  -الف
 ارتقاي اندیشه دینیدر زمینه  فراهم آوردن محیطی سالم، آزاد و مطمئن براي بحث و گفتگو-ب
هاي روز در ارایه خـدمات فرهنگـی بـا     هاي فرهنگی در دانشگاه و محوریت نیاز  ها و فعالیت تالش براي تنوع بخشی به برنامه-ج

 هدف ارتقاي سطح نشاط و سرزندگی در بین دانشگاهیان
 خانواده کارکنان به منظور ارتقاي سطح تعامالت آنها با دانشگاه براي هاي ویژه تدوین و اجراي برنامه-د



 

٦٨ 

 

 هاي خدمات دانشجویی سیاست  -5
 

 مدیریت خدمات دانشجویی -الف
هاي خدمات دانشـجویی را تـا    است همه فرایند مؤظف اطالعات فناوري و رایانه مرکزمعاونت دانشجویی با همکاري  -210ماده 

 . پایان برنامه به صورت الکترونیکی ارایه نماید
تهیه کارت هوشمند چند منظوره براي ارایه خدمات، ایجاد سامانه پذیرش میهمان و ثبت رسیدگی به تخلفات دانشجویی و : تبصره

 . باشد رزرو اینترنتی غذا در اولویت می
درصد بهاي تمام شده انـواع   50حداقل ، که دانشجویان نمایداي برنامه ریزي  به گونه است مؤظفانشجویی معاونت د -211ماده 

و توسعه بهاي تمام شده  مدیریت برنامه ریزياست با همکاري  مؤظفمعاونت دانشجویی  .خدمات دانشجویی را پرداخت نمایند
 .خدمات دانشجویی را با رعایت صرفه اقتصادي محاسبه نموده و مبناي این سیاست قرار دهد

هـاي   هاي دانشجویی نقـش آنـان را درنظـام تصـمیم سـازي فعالیـت       است با تشکیل شورا مؤظفمعاونت دانشجویی  -212ماده 
 . دانشجویی ارتقا دهد

 
 اخوابگاه هارایه خدمات در  -ب

ها به بخش خصوصی تا پایـان برنامـه اقـدام     است نسبت به واگذاري مدیریت امور خوابگاه مؤظفـ معاونت دانشجویی 213ماده 
 . نماید
هاي واگذاري و نحوه نظارت بر عملکرد بخش خصوصی طبق دستورالعملی خواهد بود که تا پایان سال اول برنامـه   روش :تبصره

 .رسد رئیسه می هیأته تصویب با همکاري اداره امور حقوقی ب
هـاي خصوصـی و    ها را با استفاده از خوابگاه است بخشی از اسکان دانشجویان در خوابگاه مؤظفـ معاونت دانشجویی 214ماده 

 .خود گردان تأمین نماید
برنامـه ریـزي و    مـدیریت به وسیله  برنامه گذاري بخش خصوصی در ساخت خوابگاه باید تا پایان سال اول نحوه سرمایه : تبصره
 .رئیسه ارایه گردد هیأتتدوین و به  توسعه
و توسعه و ستاد توسعه دانشگاه، نسـبت بـه جلـب     مدیریت برنامه ریزياست با همکاري  مؤظفمعاونت دانشجویی  -215ماده 

 .هاي دانشگاه اقدام نماید افزایش ظرفیت خوابگاه احداث و حمایت خیرین براي
 .برسد یواحد خوابگاه 100 به حداقلبایدمتأهلی تا پایان برنامه  هاي ظرفیت خوابگاه: تبصره
یلی از ظرفیت هـاي  صگزارشی تف، با توجه به روند توسعه دانشگاه و افزایش دانشجو است مؤظفـ معاونت دانشجویی 216ماده 

تهیه و تـا پایـان سـال اول    هاي برنامه  سال هل و مقاطع تحصیلی در طولأخوابگاهی موجود و مورد نیاز را به تفکیک جنسیت، ت
 .رئیسه ارایه نماید هیأتبرنامه به 

هـا را تـا پایـان سـال اول برنامـه        هاي کیفی زندگی و سکونت در خوابگاه  است شاخص مؤظفمعاونت دانشجویی  -217ماده 
 . ارایه نماید رئیسه هیأتتدوین وبراي تصویب به 

 :ها، اقدامات زیررا انجام دهد  است براي ارتقاي سالمت اخالقی و انضباطی در خوابگاه مؤظفمعاونت دانشجویی  -218ماده 
 ها بهره گیري از مشارکت فعال دانشجویان در جهت حفظ ونگهداري خوابگاه -الف
 اي درخوابگاه ها هاي مشاوره  گسترش فعالیت -ب



 

٦٩ 

 

 هاي نوین اطالع رسانی براي تبیین موارد انضباطی و اخالقی   استفاده از شیوه -پ
 بـا  خاص داراي رفتارهاي دانشجویان خانواده به موقع به رسانی به ویژه اطالع خوابگاه هاها با  ایجاد سامانه ارتباطی خانواده -ت

 احتمالی آسیب هاي از پیشگیري اولویت
هـاي کتـابخوانی، نمازجماعـت،     است نسبت به گسترش فضـا  مؤظفهاي مرتبط  معاونت دانشجویی با همکاري حوزه -219ماده 

 . هاي نوین اقدام نماید هاي فرهنگی و فوق برنامه با استفاده از شیوه ورزشی، سرگرمی، سایت رایانه، طراحی و اجراي فعالیت
 تغذیهخدمات  -ج 

هاي الزم به  هاي آزاد دانشجویی بر اساس پیش بینی ها و رستوران است نسبت به ایجاد بوفه فمؤظمعاونت دانشجویی  -220ماده 
 . وسیله بخش خصوصی اقدام نماید

ها   است با توجه به افزایش کمی دانشجویان دانشگاه، پیش بینی الزم را براي توسعه رستوران مؤظفمعاونت دانشجویی  :1تبصره
 . امه به عمل آوردحداکثر تا پایان سال اول برن

است نحوه حمایت دانشگاه و صندوق رفاه دانشـجویان ازبخـش خصوصـی را بـراي ایجـاد       مؤظفمعاونت دانشجویی  :2تبصره
 . حداکثر تا پایان سال اول برنامه مشخص نماید ،رستوران

 .شد نظریه کارشناسی انجام خواهدهاي آزاد با پرداخت نقدي یارانه تغذیه براي دانشجویان مطابق   خرید از رستوران: 3تبصره
 . هاي کمی و کیفی تغذیه دانشگاه اقدام نماید است نسبت به تدوین شاخص مؤظفمعاونت دانشجویی  -221ماده 

هاي نوین درایجاد فضا و محیط مطلـوب رسـتوران، تنظـیم برنامـه غـذایی،       به استفاده از روش مؤظفمعاونت دانشجویی : تبصره
 .باشد طبخ و توزیع غذا مینظارت در امر تهیه، 

 
 امور انضباطی  -د

هاي مناسب براي اطالع رسانی در خصوص تخلفـات   روش ،است تا پایان سال اول برنامه مؤظفمعاونت دانشجویی  -222ماده 
دانشـگاه   رئیسـه  هیـأت انضباطی دانشجویان، ارتقاي کیفیت رسیدگی به تخلفات و سطح پاسخگویی را شناسـایی و بـه تصـویب    

 . برساند
 
 مشاوره اي خدمات -ه

به منظور کاهش مشکالت روانشناختی دانشجویان و کمک به سازگاري بهتر با محیط دانشگاه و از طریق ارائه کمک  - 223ماده 
شناختی در حوزه هاي روان  است نسبت به گسترش فعالیت هاي مشاوره اي و روان مؤظفهاي روانشناختی معاونت دانشجویی 

 . درمانی ، مشاوره اي و مددکاري با استفاده از امکانات موجود در دانشگاه اقدام نماید
است فضاي مناسبی را براي مرکز مشاوره تا پایان  مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزيمعاونت دانشجویی با همکاري : 1تبصره 

 . برنامه ایجاد نماید
است تا پایان سال اول برنامه نسبت به ساماندهی تیم مشاوره اي براي بهره گیري از  مؤظفمعاونت دانشجویی :  2تبصره 

 . مشاوران داخل و خارج دانشگاه داراي صالحیت علمی، تخصصی و حرفه اي اقدام نماید
برنامه حداقل هفتاد درصد دانشجویان نیازمند خدمات باید به گونه اي برنامه ریزي کند که تا پایان  معاونت دانشجویی  -224ماده 

  .، ازدواج و غیره را تحت پوشش قرار دهدیمشاوره در حوزه هاي مختلف روحی و روانی، تحصیلی، خانوادگ
 . است نسبت به تنوع بخشی به خدمات مشاوره با روش هاي نوین اقدام نماید مؤظفمعاونت دانشجویی  -225ماده 



 

٧٠ 

 

است نسبت به تقویت مشاوره مذهبی در مرکز مشاوره با همکاري دفتر نهاد نمایندگی مقام  مؤظفت دانشجویی معاون -226ماده 
 . معظم رهبري اقدام نماید

تقویت دازي واحد ارتباط خانه و دانشگاه ارتباط خانه و دانشگاه را از طریق راه اناست  مؤظفمعاونت دانشجویی  -227ماده 
 . نماید

نیز  دانشجویانغیررگزاري کارگاه هاي آموزشی به است نسبت به ارائه خدمات مشاوره و ب مؤظفمعاونت دانشجویی  -228ماده  
 . اقدام و از این طریق کسب درآمد نماید

است نسبت به شناسایی مستمر دانشجویان آسیب پذیر یا در معرض خطر اقدام نموده و  مؤظفمعاونت دانشجویی  - 229ماده 
 . نسبت به ارائه خدمات مددکاري اقدام نماید

هاي  است حتی االمکان براي کلیه دانشجویان جدید الورود هرسال تحصیلی کارگاه مؤظفمعاونت دانشجویی  -230ماده 
 . هاي زندگی برگزار نماید آموزشی مهارت

مختلف مانند برگزاري سمینار  شیوه هاي بااست خدمات مشاوره ازدواج به دانشجویان را  مؤظفمعاونت دانشجویی  -231ماده 
 . یا کارگاه آموزشی تقویت و گسترش بخشد

است مرکز مشاوره را به انواع متعدد تست ها و کتاب هاي روانشناختی جهت استفاده  مؤظفمعاونت دانشجویی  -232ماده 
 .دانشجویان مجهز نماید

نشجویی را از هاي دا سطح سالمت روان در خوابگاه يارتقارا براي است برنامه ریزي الزم  مؤظفمعاونت دانشجویی  - 233ماده
 . آموزشی، جلسه پرسش و پاسخ انجام دهد هاي ، کارگاهنقد فیلم، مشاور، غلبه بر غم غربتطرح همیارطریق 
و بی  است برنامه ریزي الزم جهت اختصاص صندوق مددکاري ویژه دانشجویان کم درآمد مؤظفمعاونت دانشجویی  -234ماده 

 .بضاعت جهت حمایت مالی اینگونه دانشجویان  انجام دهد
مناسب در کلیه دانشکده ها به مرکز مشاوره نسبت به  یمکاناست نسبت به اختصاص  مؤظفمعاونت دانشجویی  -235ماده

 . گسترش خدمات مرکز مشاوره به کلیه دانشجویان اقدام نماید
پیشگیري از آسیب ي سطح سالمت روان دانشجویان واست در طول سال تحصیلی درخصوص ارتقا مؤظفمرکز مشاوره  :تبصره

 . هاي روانی اجتماعی در دانشکده ها اقدام الزم را انجام دهد
است براساس نتایج استخراج شده از کارنامه سالمت دانشجویان اقدامات الزم جهت  مؤظفمعاونت دانشجویی   -236ماده
 . ت روان و پیشگیري از آسیب ها را در طول سال هاي تحصیلی به صورت مستمر  انجام دهدسطح سالمي ارتقا

 
 وام دانشجویی  -و

وام  اول، اي برنامه ریزي نمایـد کـه تـا پایـان برنامـه      معاونت دانشجویی با همکاري ستاد توسعه دانشگاه باید به گونه -237ماده 
 . واجد شرایط دانشگاه پرداخت شود و درصد دانشجویان متقاضی 70صندوق قرض الحسنه فاطمه الزهرا دانشگاه به حداقل 

 . است نسبت به ساماندهی وضعیت بیمه دانشجویان اقدام نماید مؤظفمعاونت دانشجویی : تبصره
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 کار دانشجویی -ز
هاي اسـتفاده   شیوه است با رویکرد گسترش کار دانشجویی، مؤظفاداري و مالی تمعاونت دانشجویی با همکاري معاون -233ماده 

هاي مختلف دانشگاه وشرایط فعالیت آنان در بخش خصوصی را تا پایـان سـال اول برنامـه مشـخص      فعالیت از کاردانشجویی در
 .نماید

 ایجاد بانک اطالعاتی در خصوص کار دانشجویی جهت استفاده بهینه از نیروي انسانی 1)
 به حوزه معاونت دانشجویی ارتباطایجاد سامانه ثبت نام کار دانشجویی از طریق پورتال دانشجویی و  2)
 

 خدمات بهداشتی و درمانی -ح
به سـاخت و تجهیـز مرکـز بهداشـت و درمـان       مؤظفو توسعه با همکاري معاونت دانشجویی  مدیریت برنامه ریزي -234ماده 

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

 هاي ورزشی فعالیت -ط
است سرانه فضاهاي ورزشی را تا پایان برنامه  مؤظفو توسعه  مدیریت برنامه ریزيمعاونت دانشجویی با همکاري  - 237ماده 

 .قرار گیرد در ردیف پنج دانشگاه برتر بر اساس برنامه سند چشم انداز دانشگاهو  متر مربع افزایش دهد 2حداقل به 
و توسعه و ستاد توسعه دانشگاه از کمک خیرین و سنت وقف  مدیریت برنامه ریزيمعاونت دانشجویی با همکاري : تبصره 

 .تفاده خواهد نموداس
درصد  50است با استفاده از شیوه هاي متنوع به گونه اي برنامه ریزي کند که تا پایان برنامه  مؤظفمعاونت دانشجویی  -238ماده 

 .درصد دانشجویان حداقل در یک رشته ورزشی فعالیت نماید 40علمی و کارکنان و  هیأتاعضاي 
 .را حداقل در یک رشته ورزشی فراهم آورد دودانشجویان جدیدالوراست زمینه فعالیت  مؤظفمعاونت دانشجویی : تبصره 
نسبت به راه اندازي انجمن هاي ورزشی  ،به تعداد دانشکده هاي موجود باید معاونت دانشجویی تا پایان برنامه -241ماده 

 .  دانشکده ها اقدام نماید
فدراسیون ملی ورزشهاي ( است نسبت به گسترش ورزش قهرمانی در قالب جدول فیزو  مؤظفمعاونت دانشجویی   -243ماده 

 .اقدام نماید) دانشگاهی 
رشته  4رشته ورزشی براي برادران و  5است نسبت به گسترش ورزش قهرمانی در قالب  مؤظفمعاونت دانشجویی : 1تبصره 

 .ورزشی براي خواهران تا پایان برنامه اقدام نماید
است با شناسایی دانشجویان مستعد، دوره هاي آمادگی الزم را براي حضور در المپیاد هاي  مؤظفمعاونت دانشجویی  :2تبصره

به گونه اي که تا پایان برنامه، حداقل یک بار دانشگاه کاشان در ردیف ده دانشگاه برتر کشور  ،ورزشی دانشجویان برگزار نماید
 .قرار گیرد

، شیوه هاي اجرایی است در طول سال هاي برنامه مؤظفبا جلب حمایت نهادهاي منطقه اي  معاونت دانشجویی -245ماده 
 .اقدامات الزم را انجام دهد را شناسایی و میزبانی برگزاري المپیاد ورزشی دانشجویان پسر

میزبانی مسابقات  هاي برنامه با عنایت به برگزاري مسابقات در سطح مناطق نسبت به معاونت دانشجویی در طول سال: تبصره
 .منطقه اقدام نماید



 

٧٢ 

 

به برگزاري دوره هاي آموزشی تئوري و عملی براي  مؤظفمعاونت دانشجویی با همکاري معاونت اداري و مالی   -246ماده 
 .علمی اقدام نماید هیأتارتقاي ورزش کارکنان و 

دانشجویی راهکارهاي الزم را براي نگهداري از با توجه به ضرورت حفظ و نگهداري اماکن ورزشی، معاونت  - 247ماده 
 .فضاهاي موجود  فراهم آورد
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 بخش ششم
 ساختار

 بر  نظارت 

 ها بر سیاستاجراي 
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 : بر اساس موارد زیر انجام می شود هاي اجرایی ساختار اجرا و نظارت بر سیاست  -247ماده 

 .می شودابالغ  هاي ذیربط به معاونت رئیس دانشگاه به وسیلهرنامه ب -1

 .هاي برنامه به عهده رئیس دانشگاه است نظارت عالی بر حسن اجراي سیاست -2

 .می باشدمربوطه  به عهده معاون در هر معاونت ابالغی هاي سیاستمسئولیت نظارت بر حسن اجراي  -3

رئیسـه دانشـگاه انجـام مـی      هیأتو تصویب  کمیته تلفیقبرنامه با پیشنهاد حوزه ها و بررسی  یهاي اجرای اصالح سیاست -4
 .شود

و گروه  و توسعه مدیریت برنامه ریزي به وسیلههاي ذیربط هر سه ماه یک بار  بر اساس شاخص حوزه ها ارزیابی عملکرد -5
 .انجام می شودنظارت وارزیابی 

 .و توسعه می باشد مدیریت برنامه ریزيبه عهده  مسئولیت ارزیابی اجراي برنامه در مقاطع سه ماهه و به صورت تجمعی -6

مـدیریت  عهده معاونت ها و مسئولیت جمـع بنـدي آن بـه عهـده     ه حسب مورد ب ،اجراي برنامه اي هولیت تهیه گزارشؤمس -7
 .توسعه می باشدبرنامه ریزي و 

معاونـت هـا و بررسـی کمیتـه تلفیـق و      با پیشنهاد  عملکرد، ارزیابیهاي اجرایی و برنامه عملیاتی سالیانه بر اساس سیاست -8
 .می شود انجامرئیسه دانشگاه  هیأتتصویب 

بـه   بـازنگري و 21/4/1393پیوسـت در تـاریخ    4تبصـره و  78مـاده و  824سیاست هاي اجرایی برنامه اول، شامل  – 248ماده 
 . هجري شمسی معتبر است 1396رئیسه و تا پایان سال  هیأتتصویب نهایی 
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 ها پیوست
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 1پیوست شماره 
 دستورالعمل اجرایی تشکیل کارگروه مدیریت دانشگاه

 :مقدمه
کـارگروه مـدیریت دانشـگاه بـا      هاي اجرایی برنامـه،  و در اجراي مفاد ماده یک سیاست دانشگاه در مباحث مدیریتی ئیسبه منظور ارایه مشورت به ر 

 .گردد وظایف زیر تشکیل می،ساختار و اهداف 
 :اهداف -1ماده
 کارآمد کردن عرصه سیاستگذاري  -الف
 پاسخگویی و هوشمندي نظام مدیریتی  ،نظام مدیریتی ارتقاي -ب
 نظارت و ارزیابی عملکرد  -ج
 سازي ترکیب مدیریت بهینه -د

 .رئیسه دانشگاه را شامل می شود هیأتکارگروه مدیریت، تمام سطوح مدیریت به جز اعضاي  مأموریتدامنه : تبصره
 ترکیب  -2ماده

 :باشد که عبارتند از نفر می 7کارگروه مدیریت مرکب از 
 )رئیس(معاون اداري و مالی -الف
  )نایب رئیس(و توسعه مدیریت برنامه ریزي -ب
 نفر صاحب نظر و متخصص در امور مدیریتی 3 -ج
 نفر از مدیران دانشگاه 2 -د 

 .روه در اولین نشست توسط اعضا تعیین می شوددبیر کارگ: 1تبصره
 .ئیس دانشگاه ارایه می شودرو پیشنهادات کارگروه به  ها، ارزیابی ها ، شاخصها کلیه گزارش: 2تبصره

 :باشد وظایف و اختیارات کارگروه به شرح ذیل می -3ماده
 بانک اطالعات مدیران دانشگاه  و به روز شدن بر استقرار نظارت -
 ی مدیریت هاي مختلف هاي مدیران در زمینه ها و قابلیت افزایش مهارت، مدیران توانمند سازيهاي  اجراي طرحر نظارت ب-
 دانشگاه و جابجایی مدیران بررسی وارایه پیشنهادات درباره فرآیند شناسایی، انتخاب و انتصاب -
 تقویت فضاي سالم رقابتی بین مدیران دانشگاه بررسی وارایه پیشنهادات درباره  -
 دانشگاه  انعملکرد مدیربررسی وارایه پیشنهادات درباره شاخص هاي ارزیابی  -
 پاسخگویی مدیران در برابر ذینفعان بررسی وارایه پیشنهادات درباره در جهت تقویت -

 : انتصاب در مشاغل مدیریتی عبارتند ازبراي ارتقاي نظام مدیریتی دانشگاه، حداقل شرایط الزم براي  -4ماده
 دارا بودن مدرك کارشناسی مرتبط با رشته شغلی -الف
 مدیریت  یآموزش هاي گذراندن دوره -ب
 سال سابقه تجربی در رشته شغلی مربوط یا مشابه  5حداقل  -ج
 هاي مدیریتی منطبق با الگوي مدیریت دانشگاه با تشخیص کارگروه مدیریت دانشگاه  هاي مربوط به مهارت اخذ حداقل امتیاز الزم از معیار -د

 .هاي حداقل مدیریتی، شرایط اختصاصی را مبنا قرار دهد تواند در امتیاز کارگروه مدیریت دانشگاه می: تبصره
 توانمند بانوان معرفیو  الزم را براي شناسایی پیگیري هايبه منظور مشارکت بانوان در امور مدیریتی، است  مؤظفه کارگروه مدیریت دانشگا -5ه ماد

  .و انتصاب آنها در سطوح مدیریتی انجام دهد
صورت رگروه مدیریت دانشگاه هرگونه جابجایی مدیران قبل از پایان دوره تصدي با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد فرد و بر اساس پیشنهاد کا -6ماده

 .می گیرد
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  2پیوست شماره 
 دستورالعمل تشکیل مرکز اطالعات راهبردي دانشگاه

 

 :مقدمه
 مأموریت با  متناسبدر زمینه هاي وناحیه کاشان  کشور  آماري و اطالعاتی  هاي از ظرفیت  در استفاده  ایجاد انسجامو   به منظور ساماندهی 

 .سیاست هاي اجرایی، مرکز اطالعات راهبردي دانشگاه با اهداف و وظایف زیر تشکیل می گردد 4و در اجراي مفاد ماده  دانشگاه  مصرح
  :فاهد ا - 1ماده

 شناخت نیاز هاي جامعه )1
 ارتقاي تشخیص راهبردي و هوشمندي رقابتی )2
 شناخت و تحلیل فرصتها وتهدیدات  )3

 :وظایف مرکز اطالعات راهبردي عبارت است از   - 2ماده
 هاي ارایه دهنده آمار و اطالعات کشور اطالعات و آمار مربوط به مرکز آمار ایران، بانک مرکزي و سایر نهاد وتحلیل جمع آوري -الف

 طبقه بندي و تحلیل اطالعات مربوط به کشور و ناحیه کاشان
 هاي مختلف  هاي مختلف ناحیه در حوزه جمع آوري و تحلیل اطالعات مربوط به سازمانها و نهاد -ب
 .ها و مراکز آموزش عالی کشور براي تحلیل رقابتی جمع آوري و تحلیل اطالعات و آمار مربوط به سایر دانشگاه -ج

رئیسه هر  هیأتاي و استانی به  جامعه در سطح ملی، ناحیههاي تفصیلی از وضعیت اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی  ارایه گزارش -د
 .بار سه ماه یک

 .دانشگاه حسب نیازهاي مختلف  طراحی و ارایه اطالعات راهبردي دانشگاه به حوزه -ه
کثر تـا  ها حدا ها ومعاونت ها ودانشکده همکاري گروه مرکز اطالعات راهبردي مکلف است چارچوب ارزیابی محیط خارجی را با  -3ماده

 .رئیسه ارایه نماید هیأتپایان سال اول برنامه براي تصویب به 
هاي کارشناسی ارشد را  هاي دوره بخشی از پایان نامه، است با همکاري معاونت پژوهشی و فناوري مؤظفمرکز اطالعات راهبردي   -4ماده

کالن اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي و عوامل مرتبط با عوامل تحلیل محیط خارجی دانشگاه شامل  تحلیل ساالنه به موضوعات مرتبط به
 .ناحیه کاشان تخصیص دهد

 :گیرد مورد استفاده قرار می زیرنتایج حاصل از ارزیابی محیط خارجی دانشگاه به شرح  -5ماده
 هاي کالن ها ومراکز پژوهشی از وضعیت موجود در کشور و ناحیه در محورها و شاخص ها ودانشکده  گروه ارایه اطالعات به )1
 و ارتقاي عملکرد دانشگاه دانشگاه هاي کلی  هاي الزم براي اصالح اهداف، راهبردها و سیاست فراهم نمودن بستر )2
 هاي مختلف و پژوهشی پیشرو در زمینه یفراهم نمودن تعامل مناسب با محیط خارجی و استفاده از تجربه مراکز آموزش )3
 هاي مختلف  هاي پیشرو در زمینه ها و نهاد استفاده از تجربه سایرسازمانفراهم نمودن تعامل مناسب با محیط خارجی و  )4

هـا و   فرصتها،  وضعف ها قوتهاي کالن کشور و ناحیه کاشان،  تحلیل عملکرد شاخص بااست  مؤظفمرکز اطالعات راهبردي ) 6ماده
 .نمایددانشگاه ارایه رئیسه  هیأت ي دانشگاه را شناسایی و بهها تهدید
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 3پیوست شماره 
 اقتصاديطرح هاي دستورالعمل تشکیل ستاد 

 :مقدمه
 سیاست 15ی و در اجراي مفاد ماده هاي نوین مال توسعه ابزار،ها، تنوع بخشی به منابع مالی وري وصرفه اقتصادي در انجام فعالیت به منظور ارتقاي بهره

 .ساختار و وظایف زیر تشکیل می گردد، مأموریتبا  اقتصادي دانشگاهطرح هاي ستاد  هاي اجرایی،
 :مأموریت: 1ماده 

 ها وري وصرفه اقتصادي در انجام فعالیت ارتقاي بهره
 هاي نوین مالی توسعه ابزارو تنوع بخشی به منابع مالی 

 هاي مشهود و نامشهود از دارایی بهینه استفاده
 گذاري افزایش بازده اقتصادي دانشگاه از طریق سرمایه

 :باشند به شرح زیر می اقتصاديطرح هاي ستاد  ضاياع: 2ماده 
 )رئیس(رییس دانشگاه -
 )نائب رئیس(معاون اداري ومالی -
 وتوسعه مدیریت برنامه ریزي -
 سه نفر از کارآفرینان -
  )به انتخاب رئیس دانشگاه(اقتصادي ستاد دبیر اجرایی -

 :اقتصادي بشرح زیرمی باشد طرح هاي ستادوظایف  :3 ماده 
 ها  گذاري و اجراي فعالیت پذیرش محوریت کارآفرینان در برنامه ریزي، سرمایه -
 )تشخیص منافع بالقوه(براي فعالیت اقتصادي وراهبردي دانشگاه هاي پر بازده حوزه شناسایی وتعیین -
  از فعالیت اقتصادي  برآورد منابع جدید مالی ناشی -
 مشارکت با کارآفرینان  نحوهبررسی و اظهار نظر در -
هاي موجود در  ها و پتانسیل ها، امکانات و زیر ساخت برداري از دارایی بر نیاز سنجی ومطالعات اقتصادي براي بهره تأکیدهاي اقتصادي با  تهیه طـــرح -

 هاي داراي مزیت نسبی  گذاري در زمینه سوق دادن کارآفرینان به سرمایه دانشگاه براي
 هاي اقتصادي  طرح هاي دانشگاه جهت تأمین بخشی از آورده گذاري با کار آفرینان از محل دارایی رمایهمشارکت در س -
 هاي مالی  استفاده از تسهیالت، اعتبارات و مشارکت دیگر نهاد -
  هاي دانشگاه اقتصادي به صورت متناسب و متقارن در واحد ستاد هاي خدمات و فعالیت توزیع -
 ها ها با هدف اصالح و بهبود روشها و برنامه و ارزیابی مستمر بر حسن اجراي طرحپایـــش، نظارت  -
  هاي دانشگاه براي صرفه اقتصادي وبازده اقتصادي ها وواحد ایجاد انگیزه تغییر و اصالح نگرش در افراد و گروه -
 موزش و مشاوره هاي دانشگاه از طریق ارایه آ ها و واحد افزایش دانش، مهارت و توانایی در گروه -
بر کـار کـــارشناسی و برون سپاري  تأکیدروابط اداري غیر ضروري و و پرهیز از حاکمیت ستاد هاي ایجاد ساختاري کارآمد براي انجام فعالیت -

 هاي ممکن اکـــثر فعـالیت
 دانشگاه أموریتمهاي مختلف مرتبط با  هاي نسبی در حوزه هاي اقتصـادي با توجه به مزیت راه اندازي فعالیت -

 .، انجام می شودهاي مالی ومعامالتی دانشگاه آیین نامه مصوبات هیأت امنا و در چارچوبفعالیت هاي اقتصادي ستاد  :تبصره
 . هاي داراي بازده اقتصادي هرمعاونت را اولویت بندي وبراي اجرا انتخاب نماید ها و پروژه ساالنه طرح اقتصاديطرح هاي ستاد  -4ماده 
هاي دانشگاه  گذاري درزیر ساخت اي و سرمایه هاي سرمایه تأمین اعتبارات تملک  براي اقتصاديطرح هاي حاصل از فعالیتهاي ستاد  وجوه -5ماده 

 . باشد هاي جاري ممنوع می کسري ناشی ازهزینه تامین خواهد بود واستفاده ازآن براي
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 4پیوست شماره 
 )کاوا(انتقال دانش و فناوريکانون توسعه و دستورالعمل تشکیل 

 :مقدمه
ها و نهاد هاي خصوصی و  در راستاي توسعه و تولید علم و کاربردي نمودن پژوهشها ، تقویت مشارکت و هماهنگی دانشگاه با سازمان   

لعمل بـه  کـه در ایـن دسـتورا    کـانون توسـعه و انتقـال دانـش و فنـاوري     سیاسـت هـاي اجرایـی برنامـه،      168دولتی و در اجراي مـاده  
 .ذکر شده است به شرح زیر تشکیل می شود)کاوا(اختصار

 :تعریف کاوا: 1ماده 
کـه بـه نـوعی در چرخـه تولیـد و       اشخاص حقوقی مشارکتمحل سرمایه گذاري اعضاي و با  آن از سرمایه که است اي مجموعهکاوا     

 :، اعضاي کاوا عبارت است ازشود تشکیل می ،کنند محصول فعالیت می و تولید توزیع، واردات، صادرات
 دانشگاه کاشان )1

 هاي تولید محصول یا خدمات بنگاه )2
 هاي علمی و تخصصی دانشگاه پژوهشکده )3
 هاي علمی و تخصصی تشکل )4
 ان کالن محصول و خدماتهاي نمایندگی مشتریان و یا مشتری تشکل )5
 هاي اقتصادي  هاي صاحبان بنگاه تشکل )6
 هاي صنفی تشکل )7
 هاي حمایت از مصرف کنندگان تشکل )8

 :کاوا به شرح زیر می باشد مأموریت :2ماده 
 هاي عضو  ها وبنگاه هاي شرکت ارتقاي کیفیت فعالیتها و توسعه توانمندي )1
 بین المللی رقابت ملی وعرصه براي ایفاي نقش سازنده و مستمرشان در اعضا هاي مشترك  رفع نیازتامین و  )2
 اي تخصصی و حرفهمشاوره  گسترشها و تقویت مشارکت دانشگاه براي تولید علم و کاربردي نمودن پژوهش )3
 مدیریت بنگاهها درنگرش علمی  تقویت )4
  .هاي مختلف هاي اقتصادي با مباحث نوین در حوزه مدیران وکارکنان فعال بنگاه ییآشنا )5

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

 :امنا هیأتاعضاي  -الف
 هاي اقتصادي بنگاهو مدیران ، معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه رییس دانشگاه کاشان شامل امنا هیأتاعضاي 

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

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

 هیـأت اصالح و تغییرات اساسنامه در صالحیت . امنا می رسد هیأتسیاستهاي کالن و مقررات کاوا در قالب اساسنامه به تصویب :تبصره 
 .امناء می باشد
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 مدیره  هیأت -3-2
 .شوند براي مدت دو سال انتخاب می اعضااز بین  نفر عضو علی البدل است که 2نفرعضو اصلی و  5 شامل ه مدیر هیأتاعضاي 

 .یابد و مصوبات آن الزم االجراست مدیره با حداقل نصف به عالوه یک اعضا رسمیت می هیأتجلسات :تبصره
 .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

 نامه هاي داخلی کاوا تصویب آیین )4
 ملی و بین المللی  در سطح بررسی مستمر بازار )5

 هاي پیش رو ها و فرصت هاي اقتصادي، تهدید سیر تحوالت در سطح ملی و بین المللی و تعیین نقاط قوت و ضعف بنگاه بررسی )6
 هاي اقتصادي  راهبردي بنگاه هايطرحمشارکت در تدوین  )7
هـاي   ارایه پیشنهادات در زمینه رفـع موانـع توسـعه فنـاوري در بنگـاه     و هاي اقتصادي  بنگاه درفناوري هاي مبتنی بر توسعه  ارایه راهکار )8

 اقتصادي
 ي کاوانظارت بر تخصیص منابع مالی در انجام فعالیتهاو  هاي اقتصادي ها از طریق بنگاه منابع مورد نیاز اجراي پروژه مینأت )9

 هاي اقتصادي یران وکارکنان بنگاهمد ،هاي اقتصادي با حضور دانشگاهیان  با بنگاه مشاوره هاي تخصصی برگزاري نشست)10
 و هدایت آنهاوانتخاب اعضاي کمیته ها  هاي تخصصی ایجاد کمیته)11
 هاي اقتصادي هاي حال و آینده بنگاه هاي تخصصی و شغلی براي تربیت نیروي کار با توجه به نیاز ارتقاي مهارت) 12
 هاي اقتصادي علمی دانشگاه در بنگاه هیأتو اعضاي پژوهشگران هاي مطالعاتی  هاي الزم به منظور انجام فرصت فراهم آوردن زمینه)13
ها و کمک به برنامه ریزي و  به دانشگاه کاواها و دروس مربوط به موضوع  هاي درسی رشته ها و سرفصل پیشنهاد تغییر و اصالح برنامه) 14

 اجراي آن
 امنا هیأت به هاگزارش منظم و مستمر از فعالیت  و ارایه یهته)15
 ها  ابالغ تصمیمات متخذه به کمیته) 16
 :مدیر عامل وظایف -1-3-2
  برنامه ریزي، سازماندهی، هماهنگی و هدایت و نظارت بر اجراي امور محوله -1
 پیگیري و نظارت بر روند پیشرفت اجرایی طرحها و برنامه هاي مصوب -2
 مدیره هیأتهاي کاوا به گزارش مستمر از فعالیت  و ارایه تهیه) 3
 :بازرس یا بازرسان 3-3

 .شوند  سال انتخاب می یکبراي مدت اعضا از بین  نفر عضو علی البدل است که 1نفرعضو اصلی و  1 بازرس شامل
 .بالمانع است بازرس یا بازرسان انتخاب مجدد: تبصره 

 :نوظایف بازرس یا بازرسا 1-3-3
 مدیره ومدیر عامل و کمیته هاي ذیربط هیأتامنا با عملکرد  هیأتو تطبیق بین مصوبات انجام بررسی و بازرسی  -الف

 امنا هیأتبه  کاوا و اساسنامه تهیه و ارسال گزارش از نحوه اجراي مصوبات و مقررات -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 



 

٨١ 

 

 نمایندگان دانشگاه یا نماینده -الف
 هاي اقتصادي  نمایندگان بنگاه-ب
 هاي اقتصادي  أمین کنندگان مالی بنگاهتمدیران ارشد موسسات مالی و  - ج
 هاي علمی و مراکز پژوهشی دانشگاه  قطب ي آموزشی وپژوهشی،گروهها مدیرانو  پژوهشگران، علمی هیأتاعضاي -د
 هاي نمایندگی مشتریان  مدیران تشکل -ه
 کارشناسان خبره اقتصادي - و
 :کمیته هاي تخصصی وظایف -1-3-3
 براي توسعه و پیشبرد امور کاوامدیره  هیأتهاي الزم به  ارایه مشورت )1
 هاي اقتصادي عضو هتدوین گزارش براي تبیین وضعیت بنگا )2
 مدیریت آنهاهاي اقتصادي و ارایه راهبرد به  بنگاهي هاي پیش رو ها و فرصت تعیین نقاط قوت و ضعف، تهدید )3
 مزیت رقابتی  و ایجادهاي اقتصادي  هاي پژوهشی، آموزشی، مشاوره، اطالع رسانی و نوآوري براي پویایی بنگاه اجراي فعالیت )4

 :کاوا هاي فعالیت عرصه :4ماده
 پژوهش حوزه -3-1

عضو به  هاي بنگاه مناسب براي ورود  هاي راهبرد ،تجزیه و تحلیل و شناخت محیطو هاي پژوهشی دانشگاه کاشان ظرفیتکاوا با استفاده از 
هاي عضـو   داند که به منظور ارتقاي توانمندي شرکت وظیفه خود می واکا. را تبیین می نماید اي و بین المللی هاي ملی، منطقه صحنه رقابت

روي آنان،  هاي پژوهشی کارآمد در حل مسائل و معضالت پیش بین المللی با اجراي پروژهبرتر منطقه اي، ملی و هاي  شرکت رقابت با براي
  .توصیه نماید واقدام را  مناسب ترین سیاست

 حوزه آموزش  -3-2
هاي آموزشی  دوره انجاماز طریق  هاي عضو را  هاي انسانی بنگاه منابع انسانی، ارتقاي توانمندي نیرو به نقش ممتاز و کلیدي کاوا با توجه -أ 

 . دکن می گیريهاي نوین پی و فناوري مناسببا بهره گیري از روشهاي 

  :هحوزه مشاور  -3-3
هـاي   را در بنگـاه  اجرایـی  يها ها و روش همسویی سیاسته ، زمیناف زیرهاي نوین و در راستاي تحقق اهد با بهره گیري از فناوري کاوا

 :خواهد نمود اقتصادي فراهم
 هاي نوین مدیریت  افزایش توانایی مدیران در بکارگیري شیوه -الف
  توانایی کارکنان براي تبدیل آنها به کارکنان دانشی افزایش -ب
 بین المللی  ملی و ارتباطات گسترشدر ایجاد و  ها افزایش توانایی بنگاه -ج
 بنگاهها افزایش تعامالت بین -د
 کالن ملی  هاي  گذاري بر تصمیم سازي در تأثیرعضوهاي  بنگاه افزایش توانمندي -د
 :حوزه نوآوري  -3-4

 :هاي زیر زمینه نوآور سازي و تقویت آن را فراهم می نماید کاوا با انجام فعالیت
 وآوري در خصوص محصول، کاال یا خدماتی خاصتالش براي تکمیل حلقه ن -الف
 هاي تولید و توزیع محصول و خدمات  با نهاد وپژوهشی هاي آموزشی ها وگروه ایجاد هماهنگی بین پژوهشکده -ب
 هاي اقتصادي ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر دانش فنی در بنگاه-ج
 :مستندسازيحوزه  -3-5

ایجـاد بانـک تجـارب    ي بنگاهها به ها در توسعه فعالیتها وارتقاي توانمندياي موفق و تجربه شده کاوا با توجه به نقش یادگیري از شیوه ه
 .اقدام می نمایدبرتر

 



 

٨٢ 

 

 

 شاخص هاي کمی وکالن برنامه اول دانشگاه کاشان

 شاخص حوزه
 وضع موجود

 1392درسال 
 وضع مطلوب

 1396درسال 

شی
وز

آم
 

 )متر مربع(سرانه فضاي آموزشی 
 62/10 12 

 علمی هیأتنسبت تعداد دانشجو به اعضاي 
 

5/19 17 

 
 تعداد دانشجو

 5000 4772 روزانه

 2000 2086 شبانه

 پردیس دانشگاهی
 500 163 )کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی(

 500 - دوره هاي آموزش مجازي

 تعداد دانشکده ها
 

11 11 

 گرایش –تعداد رشته 
 

 70 61 درمقطع کارشناسی

 75 67 درمقطع کارشناسی ارشد

 40 32 درمقطع دکتراي تخصصی

 35 29 )به درصد(نسبت دانشجویان بومی به کل دانشجویان

 35 30 )به درصد(نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان

 6 5 )به درصد(نسبت دانشجویان دکتراي تخصصی از کل دانشجویان

 دانشجویانمیانگین ساالنه رضایت 
 88 82 )به درصد(علمی  هیأتاز کیفیت تدریس اعضاي 

 75 - )به درصد(میزان رضایت دانش آموختگان از دانشگاه

 10 5/4 )به درصد(علمی هیأتنسبت رتبه استادي به کل اعضاي 

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

 علمی داراي رتبه استادیاري به باال  هیأتنسبت اعضاي 
 )به درصد(علمی هیأتبه کل اعضاي  
 
 

88 98 
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 وضع موجود شاخص حوزه
 1392درسال 

 وضع مطلوب
 1396درسال 

ي
ور

فنا
ی و

هش
ژو

پ
 

 درصد 25 درصد 9 علمی هیأتلیف کتاب اعضاي أسرانه ت
 12 5 علمی داراي جایزه ملی و بین المللی هیأتتعداد اعضاي 

 ISI 3 4و  ISC علمی پر استناد هیأتتعداد 

 4 2 تعداد دانشجویان داراي جایزه ملی و بین المللی

 5/2 ٨٥/٠ )مترمربع(سرانه فضاي پژوهشی
 

 10 3 تعداد پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی

 40 25 تعداد واحدهاي مستقر در مراکز رشد

 12 3 تعداد موسسات و شرکت هاي دانش بنیان

 12 8 پژوهشی –تعداد نشریات علمی 

 2 - تعداد نشریات علمی بین المللی معتبر

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت با نمایه معتبربه ازاي هر عضو 
 4 /61 علمی هیأت

 90 51 تعداد مقاالت علمی معتبر با بیش از یک نویسنده

نقشه جامع نسبت  مقاالت در حوزه هاي اولویت دار تعیین شده در 
 )به درصد(علمی کشور به کل مقاالت

- 40 

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

- 25 

 40 10 )ساالنه( تعداد پژوهش هاي تقاضا محور با حمایت بخش خصوصی
 6/2 پژوهشی با جامعه هدفمبلغ ساالنه قراردادهاي مشاوره اي و 

 میلیارد
 ریال

30 
 میلیارد
 ریال

 20 15 )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 

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

 درصد1 -

 لیف و چاپ  کتاب به زبان انگلیسی در انتشارات معتبرأت
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 وضع موجود شاخص حوزه
 1392درسال 

 وضع مطلوب
 1396درسال 

یی
جو

انش
ود

ی 
فاه

ی،ر
هنگ

فر
 

 1 9/0 )متر مربع(سرانه فضاي فرهنگی

 2 46/1 )متر مربع(سرانه فضاي ورزشی 

 20 14 تعداد کانون هاي فرهنگی

 50 41 تعداد نشریات دانشجویی

 2200 1600 ظرفیت اسمی خوابگاه ها

 65 6/59 سرانه تعداد کتاب به ازاي هر دانشجو

 16 - تعداد برنامه هاي کارآفرینی و ارتباط با صنعت
 )برنامه 4ساالنه ( 

نی
نسا

ع ا
مناب

 و 
ي

دار
ی،ا

مال
 

 رشد منابع مالی غیر دولتی
 )وقف وخیرین وفعالیتهاي اقتصادي(

 )درصد 30رشد ساالنه (  -

 - رشد درآمدهاي اختصاصی
 

 )درصد30رشد ساالنه ( 

 400 332 )رسمی، پیمانی، معین( تعداد کارکنان

 300 265 علمی تمام وقت هیأتتعداد اعضاي 
 40 3/22 )به ساعت(سرانه آموزش کارکنان 

 60 8 )به ساعت(سرانه آموزش مدیران

 30 - )به ساعت(علمی هیأتسرانه آموزش اعضاي 
 8 - تعداد فرآیندهاي کلیدي اصالح شده

 )فرآیند 2ساالنه ( 

 

طقه
 من

ی و
ملل

ن ال
ت بی

طا
رتبا

ا

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

- 7 

 5 1 )به درصد(نسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان

 4 - تعداد کنفرانس هاي بین المللی برگزار شده
 )ساالنه یک کنفرانس( 

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

 16  برنامه هاي همکاري هاي منطقه اي تعداد
 )برنامه 4هرسال (

 

 :مالحظات

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

 

 

 

 

 


