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  هو العلیم
 لتَّدبیر؛قوام العیشِ حسنُ التَّقدیر و مالکُه حسنُ ا :قال امیر المؤمنین علیه السالم

. آن مـدیریت صـحیح اسـت    ریزي درست و وسـیلۀ  پایداري زندگی به برنامه«
  )6807غررالحکم و دررالکلم، حدیث (

 
  :فرمودند) ره(امام خمینی

مقـدرات هـر کشـوري بـه دسـت دانشـگاه و       . دانشگاه مبدأ همۀ تحوالت است«
سسۀ مـؤثر  ترین مؤ دانشگاه بزرگ. آیند  هایی است که از دانشگاه بیرون می آن

ها را دارد و از دانشگاه باید سرنوشـت   ترین مسئولیت در کشور است و بزرگ
دانشگاه براي تحقق نقش خود، باید تحـول معنـوي پیـدا    . یک ملت تعیین شود

دانشگاه باید تغییر بنیادي کند و از نـو سـاخته شـود کـه جوانـان را بـه       . کند
کننـد در کنـار آن تربیـت    تربیت اسالمی، پرورش دهد که اگر تحصیل علم می 

شـود، در راه   علومی که در دانشگاه اسالمی تحصیل مـی . اسالمی داشته باشند
  ».ملت، در راه تقویت ملت و با احتیاج ملت همراه باشد
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  مقدمه
دانشـگاه  . بـرد  تاریخ وجودي خود به سـر مـی  سال فعالیت، در موقعیتی حیاتی از  41دانشگاه کاشان با 

وجوي حقیقت  ریت آن، تعمیق آگاهی، جستترین مأمو ساز است و مهم ـ تربیتی و انسان نهادي فرهنگی
براساس الگوي انسان کامل است؛ بنابراین، مبناي اساسی  ،و کسب کرامت براي رسیدن به خصال انسانی

سازي براي برخورداري از زندگی فرهنگـی بـراي همـۀ اعضـاي      هاي دانشگاه، زمینه مأموریت و فعالیت
موضوعی  ،در این دیدگاه، مشروعیت دانشگاه. ان استدانشگاه اعم از هیئت علمی، کارکنان و دانشجوی

وري دانشگاه افزایش یابد تا کارآمـدتر   اول این نیست که چگونه بهره  مسئلۀ. تر از بازدهی آن است مهم
که در مقابلِ افزایش و اهمیت بازدهی، به تعلق ارزشی هم اهمیت داده شود است  تر این مهمبلکه  ،شود

ــد و مشــروعیت دانشــگاه از  ــد کــارایی در امــان بمان ــراي  . تهدی ــد ب ــان دانشــگاه بای توانمنــدي کارکن
اي  گونـه  هاي دانشـگاه بایـد بـه    در واقع، فعالیت. ریزي و نظارت مدنظر قرار گیرد گذاري، برنامه سیاست
  .دهی شود که روح اطمینان در ساختار آن دیده شود و اعتماد کارکنان را برانگیزد سازمان

فعالیت دانشگاه هم در سطح آموزش عالی و هم در سطح جامعۀ محلی، ملی  از سوي دیگر، محیط
ت    اي مانند تغییر ساختار اقتصادي جامعه بـه اقتصـاد دانـش    المللی، با تغییرات عمده و بین بنیـان، تحـو

همۀ این عوامل همچون تحولی بـزرگ  . رو شده است فنّاوري و ماهیت رقابتی مراکز آموزش عالی روبه
ت اخیر در حوزۀ آموزش عـالی و ظهـور موضـوعات راهبـردي جدیـد،      . خیر بوده استدر دهۀ ا تحو

هـیچ دانشـگاهی در سـطح ملـی و     . رقابت روزافزونی را بین مراکز آمـوزش عـالی پدیـد آورده اسـت    
. تواند در بلندمدت، به حفظ جایگاه و نقش سنتی خود در عرصۀ رقابـت مطمـئن باشـد   المللی نمی بین

هـا بـراي بهترمانـدن، بـه یـادگیري و ایجـاد        راي بهترشدن، به این معنی است که بهتـرین رقابت شدید ب
منظـور   ها به دانشگاه. دان جدید ملزم ر و تطابق مستمر و مداوم با وضعیتسازوکارهاي مناسب براي تغیی

ش کنند، راهبـرد   رنـد و  رقـابتی در پـیش گی  حفظ و ارتقاي جایگاه رقابتی خود، باید براي بهتربودن ت
  . دنبال نوآوري و یادگیري باشند همواره به

منـابع مزیـت   . هاي مهـم دانشـگاه اسـت    منزلۀ یکی از اولویت ارتقاي توان رقابتی دانشگاه کاشان به
ً متفاوت رقابتی پایدار دانشگاه به اند؛ بنابراین، بررسی تطبیقی عملکرد  لحاظ کیفی نسبت به گذشته کام

پذیري و شناخت عوامل ساختاري تأثیرگذار بر این عملکرد را باید از الزامات  دانشگاه از دیدگاه رقابت
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  .هاي آینده قلمداد کرد مهم انتخاب الگو و اتّخاذ راهبرد مناسبِ پیشرفت دانشگاه در سال
شدانشگاه کاشان مدیران قبلی حاضـر نیـز بـا     برنامۀ. اند براي تدوین برنامه نمودهي بسیارهاي  ، ت

کـه همـواره پـس از    ازآنجا. یستۀ قدردانی فراوان استشا همان برنامه، بررسی و تکمیل شده وه توجه ب
توان سطح کیفی جدیدتري براي آن تصـور کـرد، شایسـته اسـت      دسترسی به هر سطحی از اهداف، می

ت       مجموعه مأموریت و چشم انداز، اهداف و راهبردهاي دانشگاه، دوبـاره بـازنگري شـود؛ زیـرا تحـو
محیطـی، ماننـد رویکردهـاي جدیـد در حـوزۀ نـوآوري و فنّـاوري،          اي که از منـابع غیرمنتظـرۀ   دهفزاین

توانند بـر   سرعت می اند،  به وجود آمده هاي نوین در عرصۀ آموزش و تأکید بر کیفیت آموزشی به نگرش
ـ  . سیستم ادارۀ دانشگاه اثر بگذارند د کـه نتـوان   برخی از این مسائل ممکن است آنقدر سریع اثـر بگذارن

هـاي اساسـی    منظور تعیین جهش ریزي ادواري به هرچند برنامه. ها را به تأخیر انداخت گویی به آن پاسخ
هاي مختلف آن ضروري است، سیستم مدیریت مسائل  دانشگاه و ایجاد هماهنگی و همکاري میان بخش

ت ناشی از جهشنیز راهبردي  هـا، تهدیـدها،    صـت هایی که ممکن اسـت بـه دلیـل فر    براي حل مشک
  . ضروري استهاي جدید رخ دهند،  ضعف ها و قدرت
نظــام . هـدف طـرح راهبــردي دانشـگاه کاشـان، شناســایی موضـوعات راهبـردي دانشــگاه اسـت        

اي طراحی و اجرا شود که  گونه گذاري و مدیریت دانشگاه مبتنی بر مشارکت اعضاي آن، باید به سیاست
تعیـین  توانـایی در  : انـد از  عبـارت  ایـن طـرح   نتـایج مهـم  . عیـین کنـد  تي راهبـردي را  ها  اولویت دتوانب

ت و تغییـرات محیطـی   راهبردي، شناسایی و تحلیل بههاي  اولویت هـاي   ، طراحـی اولویـت  موقع تحو
هـدایت  راهبردي، هاي  اولویت بازنگري مستمر در هاي مختلف دانشگاه، براي فعالیت در حوزهسیاستی 

کیفیت فرایند  ،در نهایتاین طرح  .گویی پذیري و پاسخ مسئولیتي ارتقابردي و راههاي  منابع به اولویت
  .شود کیفی دانشگاه منجر می هاي در زمینۀ شاخصکارکردهاي مطلوب  بهد و ده ارتقا می را گیري تصمیم

د که در تدوین این برنامه و نیز در پیشرفت این نها از تمامی مدیران و کارشناسان دانشگاه ،در پایان
ش کرده علمی   .مکن سپاسگزاري میاند،  ت

   
                                                                                                                             

  عباس زراعت
 رئیس دانشگاه

  
  



 

  
  

  هبردها انداز و را چشم. الف

  1404در افق سال 

  

  بخش اول

  هاي بنیادي مأموریت و ارزش
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  دانشگاه کاشان تیمأمور
ارتبـاط   ارتقاي هویت اسإلمی و فرهنگـی جامعـه و   دانشگاه در حفظ و ثرؤنقش م .1 

   .هاي نظام جمهوري اسإلمی ایران آرمان و ها عمیق با ارزش
توانمنـد، کـارآفرین و برخـوردار از     تربیت نیروي انسانی مؤمن، خإلق، آزاداندیش، .2

هـاي مختلـف اجتمـاعی، فرهنگـی،      اعتماد به نفس و فضایل اخإلقی و معنوي براي حوزه
  .مدیریتی اقتصادي و

 تعامل هوشمندانه با دانش جهانی و تأکید بر کردن دانش با کاربردي ترویج و ،تولید .3 
  .نواندیشی علمی

هاي اجتمـاعی، فرهنگـی و اقتصـادي در     یر بخشگویی دانشگاه به نیازهاي سا پاسخ .4
  .المللی اي، ملی و بین سطح منطقه

 کاشان بـراي تسـهیل و    ۀگذاري و مدیریت منطق نظام سیاست دانشگاه در نقش مؤثر .5 
   .اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي منطقه ۀتوسع تسریع فرایند
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  اي بنیاديه شارز
ارتقاي معیارهاي اخإلقـی،   علم و آگاهی بشري واعتقاد به سازگاري معرفت دینی با . 1
  .پژوهشی هاي مختلف مدیریتی، آموزشی و حقوق انسانی در عرصهو  اي حرفه
 ؛فقیـه  ۀبه اصل وإلیت مطلق پایبندي ؛ي نظام جمهوري اسإلمی ایرانها تعهد به آرمان .2

  .)دام ظله(ومقام معظم رهبري) ره(فرامین امام خمینیاجراي 
تقویـت آزاداندیشـی، خـردورزي،    بـراي   آرام امن و یمحل ۀمثاب به دانشگاه به اعتقاد. 3

  .منصفانه و عالمانه يها يروشنگر و نقدپذیري علمی نقادي و
دانشـگاه   ینیآفر نقش وخودباوري، شهامت علمی، خإلقیت و نوآوري  ۀترویج روحی .4

  .فرهیخته ي شایسته وها برخوردار از انسان بنیان و دانش ۀدر استقرار جامع
تـرین سـرمایۀ دانشـگاه و ارتقـاي عـدالت در       عنوان مهـم  نگرش به منابع انسانی به. 5

   .هاي آموزشی و پژوهشی دسترسی به فرصت
ـ م علوم جادیو ا یعلم يها رشتهرشد متوازن کمی و کیفی  و تیفیبهبود مستمر ک. 6 انی
  .يا رشته
هـا   رشته ۀترویج جهاد علمی در هم تقویت وو  تعهد به ارتقاي توان رقابتی دانشگاه .7

   .هاي فعالیت دانشگاه  وعرصه
  .ۀ کاشانتعهد به بهبود کیفیت زندگی ساکنان منطق. 8 



 

   

  

  

  بخش دوم
  ینتحلیل محیطی و تبی

  موضوعات راهبردي 
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  موضوعات راهبردي
   ؛اسإلمی یرانیادر ارتقاي هویت  دانشگاه ثرؤنقش م .1
  ؛گیري و مدیریت دانشگاه متصمی ،گذاري سیاست کیفیت .2
  ؛نظام مدیریت مالی .3
  ؛منابع انسانیمدیریت  .4
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  ؛فضاي دانشگاهها و  زیرساخت .7
  .ارتباط با جامعه .8
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  ها يتوانمند. 1
  به آموزش عالی در دانشگاه؛  یدسترس يمتنوع برا يها وهیوجود ش - 
  هاي دانشگاه؛ خیر براي ایجاد و توسعۀ زیرساختجلب حمایت افراد  - 
  در دانشگاه؛ یآموزش يها ها و تخصص  رشته یتنوع نسب - 
  قابل توجه در سطح دانشگاه؛ یو انسان یانات فیزیکی، مالکها و ام زیرساخت - 
  ر؛یاخ يها در سال یلیمکالت تیتحص يها گسترش دوره - 
  در سطح دانشگاه؛ يریادگیمند به  خصص، مستعد و عالقهرده، متک لیجوان، تحص یانسان يرویوجود ن - 
از  یدر برخ یقاتیمناسب تحق يافزارها انات و سختکمراکز پژوهشی در سطح دانشگاه و وجود ام یتنوع نسب - 

  ؛یز پژوهشکمرا
  با موقعیت منطقه؛ یز پژوهشکموضوعات مرا یتناسب نسب - 
  منتشرشده؛ یرشد تعداد مقاالت علم - 
  المللی؛ در سطح ملی و بین  پژوهشگران دانشگاه يها يتوانمند - 
  ز رشد دانشگاه؛کس و توسعۀ مریتأس - 
  ؛یالملل نیب یاطالعات يها هکبه شب یرساخت نسبتاً مناسب براي دسترسیفراهم شدن ز - 
  اطالعات و ارتباطات در دانشگاه؛ فنّاوري يها رساختیز یتوسعۀ نسب - 
  ؛یدات علمیارائۀ تول يتلف برامخ يها در رشته یوجود مجالت علم - 
  .یو مل يا دانشگاه در سطح منطقه یع علمیباً مناسب رشد سریاس تقرکانع - 
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   ها ضعف .2
  هاي مختلف؛ در حوزه یتیریمد يها وهیساختارها و ش يارآمدکنا - 
  ضعف نظام مالی دانشگاه؛ -
  آنان؛ یمعل يها تینبودن فعال  یگر و گروهیضعف ارتباط نخبگان با همد -
  دانشگاه؛ يو ضعف تشکیالت و ساختار ادار یراسکغلبۀ بورو -
  هاي دانشگاه؛ وجود فرایندهاي طوالنی و پرهزینه در همۀ حوزه -
  هاي آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی دانشگاه؛   بهاي هنگفت فعالیت -
  دانشگاه؛ يپژوهش و فنّاور يها تیق اولوین و تدقییعدم تع -
  شور؛کمتخصص خارج از دانشگاه و  یاز منابع انسان يریگ رهعدم به -
  ؛ یرد منابع انسانکو سنجش عمل یابیضعف مدیریت منابع انسانی دانشگاه و فقدان نظام ارز -
  س؛یش از حد آنان به تدریپژوهشگر و الزام اشتغال ب یئت علمیه يمبود اعضاک -
   فنّاوريی و متخصص در حوزۀ خدمات پژوهش یانسان يرویمبود نک -
  ویژه صنعت و بازار؛  هاي مختلف جامعه، به آشنانبودن فعاالن بخش پژوهش با نیازهاي واقعی بخش -
  ؛ يمبادالت فنّاور يارهاکو سازو یپژوهش يدستاوردها يساز يضعف در تجار -
  ژوهشی دانشگاه؛هاي پ ع منابع متناسب با اولویتیو عدم توز يبخش پژوهش و فناور یبودن منابع مال افیکنا -
  ؛ یعلم يها ها و انجمن لکمبود تشک -
  مستقر در دانشگاه؛ یز پژوهشکاعضاي هیئت علمی و پژوهشگران و مرا یالملل نیو ب یضعف ارتباطات مل -
ها، مقاطع تحصیلی و دانشـجویان   ن در افزایش و توسعۀ رشتهیش سرزمیمرتبط با آما يها يریگ فقدان جهت -

  در سطح دانشگاه؛
ها، منابع درسی و متون  ضعف سرفصل(و یادگیري   هاي نوین آموزشی در فرایند یاددهی استفادۀ محدود از روش -

  ؛)هاي مختلف شده در رشته ارائه
 یت روحـ یـ و تقو يابـداع و نـوآور   يهـا  نـه یجاد زمیا يجا به انتقال دانش به یش از حد نظام آموزشید بکیتأ -

  ؛یو پژوهندگ ینیارآفرک
  ؛)یکیترونکمانند آموزش ال( یآموزش يها وهین در شینو يها يو فناور یرسان اطالع يها رساختیفقدان ز -
  ؛ یبه توسعۀ علوم انسان یافکعدم توجه  -
  در سطح دانشگاه؛ یابینبود نظام جامع نظارت و ارز -
  نش؛یگز يارهاین معینش دانشجو و تدویها در گز ار دانشگاهیعدم اخت - 
  اعضاي هیئت علمی؛ ییافزا دانش يوزش مداوم براآم یافکعدم ارائۀ  - 
  . حفظ و جذب نخبگان يانات دانشگاه براکنبودن ام یافک - 
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  ها  فرصت. 3
  هاي کالن فرصت. 3.1

  ؛ یتر زنان در آموزش عال يحضور جد -
  ؛یو افراد خیر در توسعۀ آموزش عال یردولتیبخش غ يگذار هیان سرماکام -
  در سطح کشور و منطقۀ کاشان؛ یختگیو فره یروشن نخبگ يها و الگوها وجود اسوه -
 قابـل  انسانی سرمایۀ ذخیرۀ توان می بالقوه منابع این صحیح هدایت و انتخاب با جوان؛ جمعیتی ذخیرۀ وجود -

  .کرد ایجاد کمی و کیفیلحاظ  به توجهی
 امکان که کار بازار ویژه به و هجامع از دریافتی عالئم مقابلِ در متقاضیان گیري هوشمند تصمیم و قوي بینش -

  کند؛ می فراهم کار بازار عالئم تصحیح طریق از کار، بازار نیازهاي سمت به را اجتماعی تقاضاي هدایت

  ظهور روندهاي جدید در قلمرو یادگیري و آموزش؛ -
  المللی؛ در سطح ملی و بین یرانیوجود دانشمندان و پژوهشگران برجستۀ ا -
  شدۀ پژوهش و آموزش در دیگر کشورها؛ شناخته يها و روشها  وجود تجربه -
  ؛یو خارج یداخل یاطالعات يها گاهیوجود پا -
  ویژه بخش صنعت، به استفاده از خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه؛ هاي اقتصادي، به نیاز بنگاه -
  هاي اجرایی ملی و استانی؛ پژوهشی بالقوه در دستگاه يها وجود بودجه -
  داخل و خارج کشور؛ يها ها، مراکز و سازمان  ر دانشگاهیا با سایو ارتباط پو يارکهم انکام - 

  آموزش راه دور و مجازي؛ يها ترویج روش -
  هاي علمی کشور در نقشۀ جامع علمی کشور؛ تبیین اولویت -
  تأکید نقشۀ جامع علمی کشور بر انطباق نظام آموزشی و پژوهشی با نیازها و مسائل جامعه؛ -
  هاي آزاد و مجازي؛ هاي توسعۀ آموزش  گسترش زمینه -
  تأکید مدیریت کالن کشور و وزارت علوم بر ارتقاي دسترسی به آموزش عالی همراه با ارتقاي کیفیت؛ -
  هاي یادگیري؛  شدن تدریس به طراحی و مدیریت تجربه تبدیل -
  ؛)مسئله حل ،گروهی کار مانند( شغلی و رديف زندگی مختلف يها زمینه در اساسی هاي روزافزون مهارت اهمیت -
  پژوهشی؛ و علمی خدمات کنندۀ ارائه عنوان سازمان به جامعه قبال در گویی دانشگاه پاسخ ارتقاي -
  شور؛ک یمل یاز فرهنگ یعنوان بخش به ی،نو در زندگ يها ياز دانش و فنّاور يریگ به بهره يمند عالقه -
  شور؛کدر  يافزار ژه به گسترش نهضت نرمیتوجه و  -
  هاي توسعۀ کشور؛ در برنامه یمحور به اقتصاد مل رد دانشیکرو -
  ؛یالن ملک يها  استیدر س يت توسعۀ فناورید توجه به اهمیروند جد -
  ها با دانشگاه؛ آن يارکنۀ مساعد همیو زم یاشانکاز نخبگان  یوجود تعداد درخور توجه - 
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  نوآور؛ وجود داوطلبان باهوش، مستعد و خالق و - 
  ت از نخبگان؛یحما يبرا یوجود توجه مل - 
 .شورک یعلم يها به قطب یکیو نزد يزکت مریلحاظ موقع دانشگاه به ینسب يها تیوجود مز - 

  ايمنطقه هاي فرصت. 3.2
و اصـفهان و مسـیرهاي دسترسـی     ع بـه تهـران  ینسبتاً سر یدسترسو بزرگ  يها با استان کاشان يجوار هم -

 به کاشان؛ انیدانشجومناسب 

  ؛یالملل نیحمل و نقل ب یجنوب یشمالدور یر کریاستقرار در مس - 
  وجود منابع سرشار انرژي خورشیدي؛ - 
  وجود اقلیم متنوع در نواحی مختلف منطقۀ کاشان؛  - 
  جوار؛  ت از مناطق همیرش جمعیپذ يبرا يساز تیظرف - 
تعد و آمـادۀ فعالیـت تـوأم بـا خـردورزي،      داراي فضاي معنوي و فرهنگی، سرمایۀ انسـانی و اجتمـاعی مسـ    -

  کوشی و کارآفرینی؛  سخت
  وجود فرهنگ حمایت از کارآفرینی و کارآفرینان در سطح منطقۀ کاشان؛  ـ
  علمی و پژوهشی منطقۀ کاشان؛ هاي اقتصادي و مراکز توان جذب نیروهاي متخصص در بنگاه ـ
  شور؛ک يانرژ یاصلانتقال و خطوط  يها منطقۀ کاشان از شبکه يبرخوردارـ 
  مناسب؛  يها رساختیو ز یاز پوشش شبکۀ مخابرات يبرخوردار ـ
  فعال؛  يدیواحد تول 1500ش از یو استقرار ب یشهرك صنعت 6استقرار  ـ
  س واحدهاي صنعتی؛ یکشور از نظر تعداد جواز تأس يها ن استانیدر برتبۀ سیزدهم کاشان  ـ
  هاي منطقۀ کاشان؛ در همۀ شهرستان یهاي صنعت  وجود شهرك ـ
  قرارگرفتن در ردۀ مناطق هدف گردشگري؛  ـ
  ع دستی در منطقه و تنوع آداب و رسوم مختلف محلی؛یهاي متنوع صنا  وجود رشته ـ
  خی متعدد؛ یوجود آثار تار ـ

 فرد مبتنی بر میراث غنی فرهنگی؛ اي برخوردار از هویت فرهنگی منحصربه ـ منطقه

  در منطقۀ مرکزي کشور؛ موقعیت جغرافیایی مناسب ـ
  هاي فکري؛   ـ برخوردار از منابع انسانی و سرمایه

  المللی؛ ـ برند مطلوب کاشان در سطح ملی و بین
  وجود فرهنگ مشارکت؛ ـ

و فضایل اخالقی و حفظ  ایمان و دانشبا مردمانی  و یجامعه به مظاهر اسالم و انقالب اسالم یـ آراستگ
  ؛»دار المؤمنین«عنوان 
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  بنیاد؛ وادهـ خان
  ؛يارکار و تالش و وجدان کـ برخوردار از فرهنگ 

ـ داراي شهروندان و ساکنان آگاه، خالق، غیرتمند، درستکار، پرنشاط، امیدوار، ایثارگر، خودباور و داراي اعتمـاد  
  به نفس؛

  هاي دینی؛  ـ برخوردار از فرهنگ شهروندي مبتنی بر آموزه
  بتی؛ـ برخوردار از اقتصاد متنوع و رقا

  گذاري؛ هاي سرمایه  مالی پروژهکننده  تأمینـ 
  ـ نرخ هنگفت تشکیل، حفظ و رشد صنایع کوچک و متوسط؛

  ـ برخوردار از نهادهاي اجتماعی فعال؛
  ـ برخوردار از حس تعلق و دلبستگی اهالی و ساکنان به کاشان؛

گـذاران و   اقتصـادي، سـرمایه  بخـش بـراي اندیشـمندان، نخبگـان و فعـاالن       ـ فضاي امن، مناسب و اطمینان
  گردشگران؛

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

  ـ برخوردار از امنیت اجتماعی، شغلی و درآمدي؛
  ـ برخوردار از مراکز آموزشی متنوع؛

  ؛یت برتر در همۀ سطوح آموزشیفکیا یافته ب توسعه یـ استقرار نظام آموزش
  .یگردشگران علم يبرا يزکـ مر
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  تهدید. 4
 کالن تهدیدهاي. 4.1

 اسالمی؛ فرهنگ هنجارهاي و ها ارزش به فرهنگی تهاجم -

  ؛فنّاوري کنندگان عرضه شمار افزایش و اللملی بین بازارهاي در شدید رقابت وجود -
  مهارتی؛ تجربی و جاي به علمی هاي پایه به فنّاوري بیشتر اتکاي -
 ؛فنّاوري توسعۀ سرعت افزایش -

  تر در تولید محصوالت؛ هاي پیچیده و امکانات آسان فنّاوريافزایش آهنگ احاطه به  -
  و دانش است؛ فنّاوريی بر نظهور الگوي جدید براي رقابت که ویژگی آن مزیت مبت -
  و تولید؛ يفنّاورهاي عظیم  ها به شبکه   ورود بنگاه -
  افزایش روند جانشینی مواد اولیۀ سنتی با مواد جدید؛ -
  ها؛ يگذار استیج پژوهش در سیاز نتا يریگ به بهره یافکعدم توجه  -
  الزم براي آموزش عالی؛ مالی منابع تأمین بودجۀ دولت در ضعف اساسی -
مجبـور   خـود  آموزشـی  يهـا  برنامـه  بـازنگري  بـه  را دانشـگاه  که( درآمد و بازار ،کاال ،کار مفاهیم در اساسی تغییرات - 

  ؛)کند می
   انسانی؛ نیروهاي آموزش و تربیت در ها دانشگاه قدرتمند عنوان رقباي به غیررسمی و رسمی علمی مراکز ظهور -
 آن اشـتغال  وضعیت با عمدتاً که تحصیلی گروه هر در محدود رشتۀ چند در اجتماعی تقاضاي تمرکز و تراکم -

 دارد؛ مستقیم تباطارها  رشته

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

  هاي دانشگاه؛  عالی در برخی از رشته آموزش در مردان مشارکت اصولی کاهش -
  هاي جامعه؛ با نیازها و اولویت یپژوهش يها استیضعف ارتباط منطقی س -
  ها؛ تیت فعالیفکیبه  یافکشور و عدم توجه کران و پژوهشگران یبین مد ییگرا تیمکاه غلبۀ نگ -
ها توسط نهادها  ج پژوهشیهاي اجرایی و ضعف استفاده از نتا ران ارشد دستگاهیضعف نگرش پژوهشی در مد -

  نفع؛ يذ يها و سازمان
ق یـ هـا از طر  منظـور حـل مشـکالت آن    بـه دانشگاه  يها تیهاي اقتصادي به قابل ضعف اعتماد مدیران بنگاه -

  پژوهش و نوآوري؛
  پژوهشگران؛ يبرا یخارج دانشگاه یت مالیجذاب -
  مهاجرت نخبگان به خارج از استان و کشور؛ -
 نهادهـاي  کـارکرد  بـر  آن تأثیرگـذاري  حـداقل  و اجتماعی اقتصادي نهادهاي از دانشگاه تأثیرپذیري حداکثر -

 ریزي؛ برنامه و مدیریتی نهادهاي و دانشگاهی کردۀ روهاي تحصیلنی کار ویژه بازار به مذکور،



 طرح راهبردي دانشگاه کاشان                                                                                           24

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

 گـذاري  سـرمایه  تـوان  از مسـتقل  عالی آموزش در گذاري سرمایه براي خانوارها و افراد مؤثر اضايتق افزایش -
 دولتی؛ روزانۀ يها دوره به ورود براي دلیل اصرار به اجتماعی تقاضاي تراکم نتیجۀ درها  آن

  ن؛ینو يها ياورهاي نوین علمی و فنّ متخصص در حوزه يرویت نیانداز ترب نبود چشم -
  شور؛کدر  ییگرا مدرك تقویت -
  شور؛ک یبر نظام علم يادت نظام اداریو س ین و مقررات مرتبط با نظام آموزش عالیقوان یینارسا -
  شور؛کگذار در حوزۀ آموزش، پژوهش و نخبگان در  استیس يتعدد نهادها -
  شور؛کاز  ها در خارج و پژوهشگران دانشگاه یئت علمیاعضاي ه يتر برا مناسب یشغل يها وجود فرصت -
  جامعه؛ يازهایمتناسب به ن ییگو پاسخ يبرا یدر نظام آموزش عال ییاینبودن پو یافک -
  جوار؛ و پژوهش در مناطق هم یروند رو به رشد آموزش عال -
  ؛ینوآورانه و پژوهش يها تیدر فعال کسیب ریزیادبودن ضر  -
  شور؛کان در اقتصاد یبن محصوالت دانش كسهم اند -
  شرفته؛یپ يشورهاکشور با ک يفناورق یاف عمکش -
  طلبد؛ یم يا رساخت گستردهیها ز به آن یابیه دستکن ینو يها يندۀ ظهور فنّاوریسرعت فزا -
  ؛ینان داخلیارآفرکپژوهشگران و  يبه دستاوردها یو صنعت یدولت يها تکران شریم مدکاعتماد  -
  سعه؛تحقیق و تو يها تیدر فعال یردولتیبخش غ يت جدکعدم مشار -
  از آن؛ يعلمی، پژوهش و فنّاور يها تیفعال يریرپذیو تأث یو اجتماع یاسیاز تحوالت س یناش یثبات یب -
ق و یـ از صنعت به تحقیجه، عدم احساس نیو در نت( یررقابتیو غ يدیرتولیغ يها تیوجود اقتصاد مشوق فعال -

  ؛)توسعه
  جامعه؛ يازهایمتناسب به ن ییگو پاسخ يبرا یدر نظام آموزش عال ییاینبودن پو یافک -
  . یاز اعتبارات عموم ي، پژوهش و فناوریبودن سهم آموزش عال یافکنا -
  

  تهدیدهاي خرد. 4.2
 یانکـ م و ینش نامناسب زمانکپرا و یطوالن یسالکخش ۀ، دورینزوالت آسمان مبودکمحدودیت منابع آبی و  -

 ؛ینیرزمیز يها افت سطح آب و یمیدا يها رودخانه عدم وجود و ها بارش

  ت در پهنۀ منطقه؛ینش جمعکو عدم توازن و پرا ابانیب يشرویپ، ریوکهجوم  و دیتهد -
 منظور ایجاد ارزش افزوده؛ ـ ضعف تعامل سازندۀ میراث فرهنگی منطقه با حیات جاري جامعه به

عنـوان منبـع    هاي توسعۀ کاشان با دانش و معرفت حاصـل از تجـارب تـاریخی مـردم، بـه      ـ عدم تناسب برنامه
  دهی مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي؛ هاي فعالیت و زندگی و سامان ارزشمند دربردارندۀ شیوه
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بـرداري خردمندانـه از میـراث     احیا و بهـره  و ـ ضعف حس مسئولیت عمومی و جلب مشارکت عمومی در حفظ
  اي؛ هاي هویتی و تحکیم همبستگی منطقه  منظور تقویت مؤلفه به ،فرهنگی

هـاي صـادراتی رقـابتی و توسـعۀ      هاي مستحکم اقتصادي، خوشـه  ـ ضعف در چرخۀ حیاتی رشد اقتصادي، پایه
  اي؛ کسب و کارهاي منطقه

هـاي   گذاران، منابع انسانی و گردشـگران در برخـی حـوزه    جذب سرمایه يبراکیفیت مطلوب مکانی  ـ ضعف در
  اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي؛

منظور بهبود موقعیت رقابتی، ایجاد ثـروت،   نفعان به اي تخصیص بهینۀ منابع ذيـ ضعف همسویی راهبردي بر
  اشتغال و کیفیت زندگی؛

اي منسـجم براسـاس اعتمـاد، همگرایـی، همـاهنگی و همسـویی راهبـردي         گیري هویت منطقـه  ـ عدم شکل
 هاي مختلف کاشان؛ فرهنگ

هـاي   هـا و مزیـت   فعالیت متناسب با قابلیـت  لحاظ پذیرش جمعیت و ـ عدم تعادل در اجزاي سازمان فضایی به
  پذیري؛ نسبی و ظرفیت توسعه

عنـوان اصـل اساسـی حفـظ و      ـ ضعف در ایجاد محیط با ثبات و با هزینۀ رقابتی براي بعضی کسب و کارها بـه 
  ایجاد اشتغال و ثروت؛ 

  ؛اي قوي داراي مسئولیت مدیریت حمل و نقل و کاربري زمین ـ ضعف نظام حکمرانی منطقه
گویی راهبردي و ارتقاي توانمندي  تشخیص تغییرات محیطی، پاسخ يبراـ ضعف در مدیریت بخش خصوصی  

  متناسب با تغییرات محیطی؛
  بخشند؛ ها حیات می اطالعات و ارتباطات به آن فنّاوريهایی که  ها و هویت ـ فقدان ساختارها، سامانه

مهم فرهنگـی مبتنـی بـر هویـت تـاریخی و میـراث فرهنگـی         ها و حوادث ـ ضعف بستر مناسب براي برگزاري پدیده
  منطقه؛

  و مدنی مردم؛ يا ، حرفهیتخصص يارتقاي توانمند يم برادائ يریادگیـ فقدان فرهنگ 
  ار؛ک يرویهاي ن ردن مهارتروزک ـ ضعف در به

  حمل و نقل با قابلیت رقابتی؛ يها  ـ ضعف زیرساخت
  ار و صنعت؛ک سب وکهاي مختلف  در بخش يور ـ ضعف بهره

  محور؛ ـ ضعف در تولید دانش در فرهنگی پژوهش
  ؛يتجار ياربردهاکو  یعلم يها هکارتباط شب يمحور با کسب و کار برا ـ ارتباط ضعیف نهادهاي دانش

  هاي نوین اقتصادي مبتنی بر دانش؛  ـ ضعف فعالیت
کسب و کارهـا، بخـش دولتـی و    گذاري براي توسعۀ مراکز تحقیق و توسعه همکاري  ـ فقدان چارچوب سیاست

  نهادهاي آموزشی؛
  .یـ ضعف صنایع خالق و فرهنگ
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  موضوعات راهبردي. 5
   یاسالم یرانیا تیهو يدر ارتقا دانشگاهثر ؤنقش م. 1.5

ـ )ع(و اهل بیـت ) ص(ـ تحقق دانشگاه اسالمی براساس دستورات قرآن و سنت پیامبر اکرم  مهـدویت و  ۀ، نظری
   ؛اصل والیت فقیه

  ؛معارف دینی و مبانی جمهوري اسالمی ایرانـ تعمیق 
علمیـه در راسـتاي تحقـق وحـدت حـوزه و دانشـگاه، تـدوین         ۀافزا و مستمر با حـوز  هاي هم ـ ارتقاي همکاري

هـاي گونـاگون     ي مشترك در زمینهها ها و پژوهش دانشجو، برگزاري دوره الگوهاي پیشرفت، تبادل استاد و
  ؛علمی و فرهنگی

  ؛هاي نظام جمهوري اسالمی ایران تعمیق ارزش اي اشاعه وسازي بر ـ زمینه
سـازي جامعـه و    بخش اسالم که نقش انکارناپذیري در هویت ـ غنابخشی به علوم انسانی براساس تعالیم حیات

  ؛سازي دارد تمدن
  .کاشان ۀکارآمدي مدیریت جامعه و انسجام منطق ،در ارتقاي فرهنگ و هویت اسالمی  دانشگاه ثرؤـ نقش م

  گیري و مدیریت دانشگاه گذاري، تصمیم سیاست کیفیت .2.5
گـو بـراي ارتقـاي تـوان      پاسـخ  خالق، نوآور و ،ـ نظام مدیریتی برخوردار از نگرش راهبردي، الگوي ذهنی پویا

  ؛رقابتی دانشگاه
شـگاه بـا   دان ۀیی اداراکـار  گـویی، اثربخشـی و   پاسـخ  ،ریزي دانشگاه براي بهبـود شـفافیت   ـ ارتقاي نظام برنامه
  ؛هاي ساده فرایندها و روش

   ؛هاي مختلف دانشگاه نگرش دینی در حوزه ـ ارتقاي فرهنگ سازمانی مبتنی بر
  ؛مدیران سطوح مختلف دانشگاه کارکنان و ،دانشجویان ،ـ مدیریت مشارکتی مبتنی بر همکاري هیئت علمی

  دانشگاه؛کاري براي کارکنان  انگیزش و شرایط مناسب دانشگاه از طریق ایجاد هاي بهذاجـ افزایش 
   .آموزش عالی ۀاي در حوز هاي منطقه ـ حمایت از همکاري

  نظام مدیریت مالی .3.5
هاي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و ارتقاي امکانات  فعالیت ۀـ ایجاد نظام مدیریت مالی راهبردي قادر به توسع

   ؛و تجهیزات دانشگاه
  ؛افزایش سهم منابع مالی غیردولتی بخشی به منابع مالی دانشگاه و ـ تنوع
  ؛رهاي افراد خی سرمایه مندي از سنت ارزشمند وقف و استفاده از ـ بهره

   .ـ ارتقاي کارایی منابع
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  منابع انسانی .4.5
اسالمی  ۀعنوان شهروندان توانمند جامع براي تربیت منابع انسانی به ،ـ اهتمام به اصل پرورش همراه با آموزش

تحلیـل عمیـق مسـائل، تعامـل      اجتماعی و اقتصادي که قادر بـه درك و  ،مختلف فرهنگی هاي براي عرصه
  ؛هوشمندانه در جامعه و توان خطرپذیري باشند

واستعدادهاي درخشان براساس فراینـد مبتنـی بـر عـدالت      ـ شناسایی، جذب، هدایت، پرورش دانشجویان برتر
  ؛پژوهشی آموزشی و

ي نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران و     هـا  ان مؤمن و متعهـد بـه ارزش  ـ حفظ و جذب هیئت علمی و پژوهشگر
  ؛المللی هاي متناسب با استانداردهاي ملی و بین ي برخوردار از توانمند

  ؛راهبردي تفکر پرورش مدیران مؤمن، خالق و برخوردار از حفظ و و ـ جذب
  .از تعهد سازمانی و برخوردار ن، توانمندحفظ کارکنان متدی ـ جذب و

  فنّاوري پژوهش و .5.5
هـاي    هدفمنـدکردن منـابع مـالی منطبـق بـا اولویـت       کـاربردي و  و  ـ حفظ توازن مناسب میان پـژوهش پایـه  

  ؛پژوهشی
  ؛بنیان تحقق اقتصاد دانش سازي دانش براي ارتقاي نقش دانشگاه در تجاري کاربردي کردن و ،ترویج ،ـ تولید

 براي حل مشکالت جامعه در راهکار ئۀبینی نیازهاي جامعه و ارا پذیر براي پیش پژوهشی انعطاف  ـ استقرار نظام
  ؛المللی اي، ملی و بین سطح منطقه
  .سازي دستاوردهاي پژوهشی تجاري حمایت از نوآوري و فرایندهاي ارتباط دانشگاه با جامعه و و ـ اصالح ساختار

  کیفیت آموزش .6.5
ـ بـا   ،آموزش عالی با نیازهاي بـازار  ها و مؤسسات هاي آموزشی دانشگاه ـ سازگاري برنامه ، اروز کـردن محتـو   هب

   ؛هاي درسی فرایندهاي آموزشی و برنامه
آفـرین اصـلی    دانشجو نقش ،آن که در فرد یادگیري منحصربه ۀـ ایجاد محیط یادگیري عمیق براي ایجاد تجرب

  ؛کارآفرین است یادگیرنده، نقاد، نوآور و ر،پذی مسئولیت ،نمتدی ،دانش ۀعرص
  ؛ي آموزشی با اهداف نظام تربیتی اسالماـ ایجاد هماهنگی میان محتو

  ؛هاي نوین ـ گسترش دسترسی به آموزش عالی با استفاده از فنّاوري
بهبود مستمر کیفیت، الگوهاي ارزیابی و ارتقاي فرهنگ مربوط   استقرار نظام ـ بهبود مستمر کیفیت آموزشی با

  .به کیفیت
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  دانشگاه يو فضا ها رساختیز .7.5
  ؛دانشگاه ۀتوسع ۀندیآ يازهاین و نینو يها فنّاوريبا  متناسب يکالبد يها ساختریز يـ ارتقا

  ؛سطح ملی در روزکردن تجهیزات و امکانات مناسب براي تحقق دانشگاه برتر هـ ب
   ؛پذیري منابع انسانی نشاط، امید به آینده، خالقیت و مسئولیت اعتماد به نفس و ۀـ ارتقاي روحی

   .دانشجویان خدمات رفاهی مناسب به اعضاي هیئت علمی، کارکنان و ۀـ ارائ

  ارتباط با جامعه .8.5
   ؛پژوهشی به ارتقاي کیفیت زندگی مردم ي آموزشی وها کردن فعالیت ـ معطوف

   ؛آتی جامعه مشکالت فعلی و سمت حل مسائل و پژوهش به گیري آموزش و ـ جهت
  ؛المللی هاي پژوهشی در سطوح ملی و بین مستمر نتایج فعالیت ـ انتشار

فرد دانشگاه  هاي منحصربه هاي دانش و دانشگاه براي شناساندن ویژگی جاذبه ۀـ ارتقاي موقعیت دانشگاه با ارائ
  ؛هاي متنوع ارتباطی در قالب شیوه

  ؛آموختگان دانشگاه دانش مند با ـ ارتباط نظام
  ؛پژوهشی و فرهنگی ،مراکز علمی المللی با سایر بین ـ همکاري متقابل ملی و

  ؛انسجام اجتماعی اي و منطقه ۀآفرینی مؤثر دانشگاه در فرایند توسع ـ نقش
   .سازي دانش با بخش خصوصی در تجاري ثرؤـ همکاري م
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  منابع رقابت
دهی فرهنگی، اجتمـاعی   در جهت ثرؤعنوان مرکز و کانون پیشرو در جامعه و م دانشگاه به .1

  ؛ادي جامعهو اقتص
  ؛المللی اي، ملی و بین موقعیت دانشگاه در سطح منطقه. 2
  ؛نظام مدیریت راهبردي براي ارتقاي توان رقابتی دانشگاه. 3
  ؛کارایی منابع منابع مالی متنوع و. 4
 ،هـاي فرهنگـی   نوآوري و انتقال دانش به حـوزه ، تولید دانش در کسب جایگاه برتر. 5

  ؛در کشور اجتماعی و اقتصادي
تربیت نیروي انسانی  و فرد یادگیري منحصربه ۀکیفیت آموزشی برتر براي ایجاد تجرب. 6

   ؛اد، نقدپذیر و تإلشگرمؤمن، توانمند، خإلق، داراي اعتماد به نفس، نقّ
  ؛حفظ هیئت علمی برجسته و توانمند با توان یادگیري مستمر جذب و. 7
  ؛دانشجویان برتر جذب استعدادهاي درخشان و. 8
خإلقیت و  ،امکانات و تسهیإلت برتر براي ارتقاي نشاط، امید به آینده ها، زیرساخت. 9

  ؛تعهد منابع انسانی
  .کاشان در سطح ملی ۀاي و ارتقاي جایگاه منطق منطقه ۀنقش مؤثر در فرایند توسع. 10
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  بخش سوم

  انداز  چشم

  و اهداف کالن 
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  دانشگاه کاشان انداز چشم
 

و  راهبردي با اتکا به قدرت إلیزال الهی و در پرتو جهاد علمی، مدیریت هوشمند، خإلق و
دانشـگاه   پنجدانشگاه کاشان در ردیف ، 1404 سال در ،ایرانی در مسیر تحقق تمدن اسإلمی

افق این  در .المللی است با اعتبار بین و مطلوب یفیک يها شاخص از برخوردار، برتر کشور
  :بود هاي زیر خواهد  نشگاه کاشان داراي ویژگیانداز، دا چشم
 بینش توحیدي اسإلمی مبتنی بر  
 نظام مدیریت راهبردي از هوشمندي رقابتی و برخوردار  
 گو به نیازهاي جامعه پاسخ  
 المللی فعال در سطح بین  
 اي نهادي منطقه  
 محور کیفیت  
 یادگیرنده  
 نوآور  
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  انداز دانشگاه کاشان توصیف چشم

 داد و خواهـد  ي خـود قـرار  هـا  بیـنش توحیـدي را مبنـاي فعالیـت     شاندانشگاه کا .1
وإلیت  ي نظام جمهوري اسإلمی ایران وها و متعهد به آرمان گرا دانشگاهی اسإلمی، معنویت

دهـی   جهـت  اخإلقی منابع انسانی و بود که موجب خودسازي معنوي و فقیه خواهد ۀمطلق
  .شد فرهنگی جامعه خواهد

 تیفعال و یرقابت طی، اطإلعات محیرقابت ياز هوشمند يبرخوردار با کاشاندانشگاه . 2
پرتـو ایـن    و در خواهـد کـرد   لیتبـد  يهنگام و راهبـرد  هب و هدفمند يرا به هوشمند رقبا

 شـفافیت و  ،کارآمـدي  ،کیفیـت  اتّخاذ تصمیمات راهبـردي و بـا تأکیـد بـر     هوشمندي و
   .بود خواهد توانمند ،المللی بین ملی و ۀعرص براي رقابت در ،گویی پاسخ
 سمت حل مسائل و ي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه بهها گیري فعالیت جهت. 3

گسترش علوم و فنون بومی  آتی جامعه و ایجاد بستر مناسب براي رشد و مشکإلت فعلی و
   .خواهد بود

 در سـطح  و شـد  عنوان دانشگاه برتر شناخته خواهد دانشگاه کاشان در سطح ملی به .4
معتبر  یمراکز علم ریسا باتعامل بین فرهنگی  المللی بر مبناي همکاري، احترام متقابل و بین

  .پیشرو خواهد بودی، الملل نیب
 المللی خود، نقش مؤثري در فراینـد  ضمن ارتقاي جایگاه ملی و بینکاشان دانشگاه  .5
ـ   منطقۀ کاشان خواهد ۀتوسع رهنگـی و  خـدمات آموزشـی، پژوهشـی، ف    ۀداشت و بـا ارائ
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راي غنابخشی به زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي و تـوان  ب ،اجتماعی به ساکنان منطقه
المللی  بین سطح ملی و براي ارتقاي جایگاه منطقۀ کاشان در فکري آنان تإلش خواهدکرد و

  .خواهد کوشید
ي مختلف اجتماعی بـه آمـوزش،   ها گسترش دسترسی گروه عإلوه برکاشان دانشگاه . 6

نفعـان خـود    براي دانشجویان، پژوهشـگران و سـایر ذي   فردي را یادگیري منحصربه ۀربتج
ـ   محـور و  داد محور، بـرون  دانشگاه کاشان دانشگاهی کیفیت. فراهم خواهد آورد  ۀبـا دغدغ

کارکنـان   هیئـت علمـی و   دانشـگاه از  .بـود  تولید محصوإلت فکري اصیل و بومی خواهد
براي ارتقـاي منزلـت، صـإلحیت     و بود خواهد خورداربر ن، خإلق، هوشمند و نوآورمتدی

  . اي و مرجعیت علمی و اجتماعی هیئت علمی تإلش خواهد کرد حرفه
بـا   اي و رشـته  بـین  تمرکـز  وي گر پرسش و نقد، چارچوب آزادي علمی دانشگاه در. 7

، تفکر نقادانـه  تا کوشید یادگیري گروهی خواهد  و تسهیل الگوي ذهنی پویا برخورداري از
  .عنوان رفتاري همگانی توسعه دهد را به هاي جدید کارآفرینی وآگاهی ،خإلقیت، نوآوري

تقویـت   ارتقـاي کـارآفرینی و   کـه بـا   بـود  خواهـد  نهـادي نـوآور  کاشان دانشگاه . 8
 فرهنگـی و  ،اجتماعی ۀهاي مختلف توسع موجب انتقال دانش به حوزه ،ي فنّاوريها ظرفیت

معتبـر   مراکـز  دانشگاه با تعامل سازنده با سـایر  .شد واهداقتصادي و کاربردهاي تجاري خ
 عنوان عامل توسـعه و  به هاي پژوهشی را ي مختلف جامعه، یافتهها بخش علمی و فنّاوري و

  .خواهد گرفت کار کیفیت زندگی به ۀارتقادهند
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  اهداف کالن

 رشد و هایفاي نقش مؤثر دانشگاه در حفظ و ارتقاي هویت اسإلمی و فرهنگی جامع .1
  ؛یعلم رشد با توأم انیدانشگاه یاخإلق
ملـی و   معتبـر  يها يبند رتبه درهاي برتر  عنوان یکی از دانشگاه ارتقاي موقعیت دانشگاه به .2

  ؛المللی بین
وري و نظـارت و   بهـره  گـویی،  پاسـخ ، شـفافیت  ،ارتقاي کیفیت، اثربخشی، کـارایی  .3

  ؛و پژوهشیسطوح اجرایی، آموزشی  ۀارزیابی مستمر در هم
  ؛مالی و ارتقاي کارایی منابع دانشگاه ابزارهايتوسعه و تنوع  .4
مرزهاي دانـش در سـطح ملـی،     ۀافزایش سهم دانشگاه در تولید و نشر علم و توسع .5
  ؛ توسعه کشور ۀویژه در راستاي برنام به ،المللی اي و بین منطقه
 رشـد  آموختگان و اشتغال دانشهاي مؤثر إلزم براي  ارتقاي دانش، توانایی و مهارت. 6

  ؛فرهنگ یادگیري مادام العمر
 هاي مختلف اجتماعی با تأکید بر گروه هاي آموزشی براي ارتقاي دسترسی به فرصت. 7

  ؛المللی جذب دانشجویان برتر ملی و بین
اي، ملی و  حفظ پژوهشگران و هیئت علمی برجسته سطح منطقه کارگیري و هجذب، ب. 8

  ؛المللی بین
  اي و ملی؛ متناسب با نیازهاي منطقه، تسهیإلت و امکانات مطلوب ها ایجاد زیرساخت. 9

خإلقیـت و   ،انگیـزه، اعتمـاد بـه نفـس، نشـاط، امیـد بـه آینـده         ،ارتقاي ایمان، اخإلق .10
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  ؛پذیري دانشجویان مسئولیت
گذاري و مدیریت منطقۀ کاشان براي تسـهیل   نظام سیاست ارتقاي نقش دانشگاه در. 11

  ؛فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي منطقه ۀتوسع تسریع فرایند و
المللی با سایر مراکز علمی، پژوهشـی و   هاي ملی و بین همکاري و ها فعالیت ۀتوسع .12

   .فرهنگی
  

   
  

  

  

  

 

 





  

 

 

 

 

  بخش چهارم

  ها راهبرد
  

  

  

  





 41                                                                 1404انداز و راهبردها در افق سال  چشم

ـ هو يارتقـا  و حفـظ  در دانشـگاه  مؤثر نقش يفایا .1 هدف کالن  و یاسـالم  تی
  یتوأم با رشد علم انیدانشگاه یو رشد اخالق جامعه یفرهنگ

  ها راهبرد
ـ  بـه  دانشگاه تا حدي که دانشگاه در تیمعنو و اخإلق روح تیتقو - ـ  ۀنمون  از یعمل

  ؛شود لیتبد جامعه در تیمعنو ۀعرص در شرفتیپ
ـ  ئـت یه ياعضـا  ان،یدانشـجو  يپرسشگر و نقد يفضا يارتقا - و کارکنـان بـا    یعلم

   ؛جدال احسن کردیرو
اصـل وإلیـت فقیـه و     ژهیو به ،)ره(ینیامام خم یاسیس و ینید ۀشیداشتن اند زنده نگه -

  ؛ها ریزي برنامه ها و عنوان معیار اصلی سیاست ها به عرصه ۀتوجه بدان در هم
علمیه در راستاي تحقق وحـدت   ۀافزا و مستمر با حوز ي همها  ارتقاي سطح همکاري -

ـ     هـا و   رفت، تبـادل اسـتاد، برگـزاري دوره   حوزه و دانشـگاه، تـدوین الگوهـاي پیش
  ؛هاي گوناگون علمی و فرهنگی ي مشترك در زمینهها پژوهش

بخـش   هاي حیـات  سازي براي پیشرفت و تحول در علوم انسانی براساس آموزه زمینه -
   .اسإلم

  
در  هـاي برتـر   عنوان یکـی از دانشـگاه   ارتقاي موقعیت دانشگاه به .2هدف کالن

  المللی ملی و بینبر هاي معت بندي رتبه
  ها راهبرد

هـا بـا    دانشـگاه و شناسـاندن آن  ) برنـد (فرد  هاي منحصربه ها و ویژگی ارتقاي جاذبه -
  ؛هاي متنوع ارتباطی استفاده از شیوه

  ؛آموختگان دانشگاه دانش مند با ارتباط نظام -
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 وپژوهشـی در سـطح ملـی     ي آموزشـی و ها کارگاه سمینارها و ،ها  برگزاري همایش -
  ؛المللی بین

  .ارتقاي نظام روابط عمومی دانشگاه -
  

 گـویی،  پاسـخ ، شـفافیت  ،ارتقـاي کیفیـت، اثربخشـی، کـارایی     .3هدف کـالن  
  سطوح اجرایی، آموزشی و پژوهشی ۀوري و نظارت و ارزیابی مستمر در هم بهره

  ها راهبرد
سـطوح   درگیري  و مـدیریت دانشـگاه    سازي، تصمیم ـ بازنگري و ارتقاي نظام تصمیم

   ؛دانشگاه ۀادار یۀپا نگرش یاساس يها لفهؤبر م یاجماع نسب تیتقو يمختلف برا
ـ  يها تیفعال ۀنظارت و ارزیابی مستمر در هم يارتقاـ  ـ  ،یآموزش ـ  ،یپژوهش  ،یفرهنگ

  ؛دانشگاه اي توسعه و یعمران
 ی وصـف  هاي مختلف در حوزهاي  حرفه اخإلق گسترش برمبتنی  ـ ارتقاي فرهنگ سازمانی

  ستادي دانشگاه؛
سـازي،   انشـجویان در نظـام تصـمیم    کارکنـان ود  ،ـ ارتقاي مشـارکت هیئـت علمـی   

  ؛اجرا گیري و تصمیم
هـاي   ي کلیدي حـوزه ها روش فرایندها وو ـ بازنگري و اصإلح ساختار کإلن دانشگاه 

  ؛مختلف
بـه   اعتماد به نفـس، نشـاط، امیـد    ،ـ ارتقاي مدیریت منابع انسانی براي ایجاد انگیزش

   .پذیري کارکنان آینده، خإلقیت و مسئولیت
  

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

   ی؛مال تیریمد مناسب ستمیس و ساختار جادیاـ 
 يگذار هیسرما قیاز طر دانشگاه مختلف يواحدها ياقتصاد يتوانمند يارتقا ـ بهبود و

 و مشـهود  يهـا  یـی دارا و ها يتوانمندبا توجه به  ياقتصـاد يها تیفعال يانداز و راه
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  ؛دانشگاه نامشهود
  ؛هاي افراد خیر سرمایه مندي از سنت ارزشمند وقف و استفاده از ـ بهره

  ؛خدمات ۀشد تمامبهاي  ـ اصإلح نظام تخصیص منابع براساس
 ۀصـرف  براساسي دانشگاه ها فعالیت) اثربخشی کارایی و( تیفیک و وري ـ ارتقاي بهره

  .دانشگاه يها تیدر فعال ياقتصاد
   

دانـش   يمرزها ۀد و نشر علم و توسعیش سهم دانشگاه در تولیافزا. 5کالن  هدف
   شورکتوسعه  ۀبرنام يژه در راستایو به ،المللی اي و بین در سطح ملی، منطقه

  ها  راهبرد
بینـی نیازهـاي    ها براي پیش ویتچارچوب اول پذیر در پژوهشی انعطاف  استقرار نظام -

اي، ملـی و   سـطح منطقـه   مشـکإلت در  بـراي حـل مسـائل و    راهکار ۀجامعه و ارائ
   ؛المللی بین

ـ متناسب با ن یپژوهش يها تیفعال تیاولو نییتع -  و جامعـه  ۀنـد یموجـود و آ  يهـا  ازی
ـ   ودانشگاه  يها تیقابل ـ اولو يدر راسـتا  یهدفمند کردن اعتبـارات پژوهش  يهـا  تی
  ی؛هشپژو

ـ و بـه  ي،راهبرد يها پژوهش از ژهیو تیحما -  و ازهـا ین بـا  مـرتبط  يهـا  پـژوهش  ژهی
  ي؛ا منطقه يها تیمز

بـراي   صنعت بخش ژهیو به ،نظام ارتباط دانشگاه با جامعه فرایندها و ،اصإلح ساختار -
   ؛ها يو نوآور یپژوهش يدستاوردها يساز يتجارتسهیل فرایند 

  ؛تقاضامحور يها پژوهش ۀتوسع يبرا اسبمن یمال يابزارها ییشناسا -
هـا   کتابخانه ها، آزمایشگاهنظیر  پژوهشی هاي امکانات و زیرساختارتقاي سطح کیفی  -

   ؛...و
در  یدانشـگاه ریغ متخصصـان  مشـارکت  شیپژوهشـگران و افـزا   يتوانمند يارتقا -

  ؛یپژوهش يها تیفعال
  .هاي علمی کتاب حمایت از نشر نتایج پژوهشی و چاپ مقاإلت معتبر و -
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هـاي مـؤثر الزم بـراي اشـتغال      ارتقـاي دانـش، توانـایی و مهـارت     .6هدف کالن 
  فرهنگ یادگیري مادام العمر  رشد آموختگان و دانش

  ها راهبرد
ـ  مختلف يها حوزه يازهاین ییشناسا يبرا یابیوارز یازسنجین نظام استقرار -  ،یفرهنگ

  ؛صمتخص کار يروین به جامعه يواقتصاد یاجتماع
 ممانعتجامعه و بازار کار و  يازهایمختلف متناسب با ن يها رشته در دانشجو جذب -

  ی؛لیتحص يها رشته یبرخ در یرمنطقیغ یانباشتگ از
هاي  و دوره یآموزش يها وهیش وها  هاي درسی و فرایند برنامه و متون ،امحتو يبازنگر -

ـ   هـاي   پـذیري بیشـتر دوره   افآموزشی دانشگاه با توجه به نیازهاي بازار کـار و انعط
  ؛اي بازار کار با توجه به نیازهاي حرفه یآموزش

ـ و بـه  ،ي آموزشی با اهداف نظام تربیتی اسإلماایجاد هماهنگی میان محتو - ـ رعا ژهی  تی
  ؛آموزش در یاخإلق ياستانداردها

ـ  از اسـتفاده  با مختلف يها رشته در یآموزش تیفیک یابیارز نظام استقرار -  يهـا  وهیش
  ی؛ابیارز نینو

ـ  در يکـارورز  و يکارآموز نظام استقرار - ـ  نیح  سـهم  يارتقـا  کـرد یرو بـا  لیتحص
  ؛مختلف يها رشته یکارشناس يها دوره در ژهیو به ی،مهارت يها آموزش

  ی؛علم يها قطب جادیا کردیرو با منتخب علوم در يگذار هیسرمااز  ژهیو تیحما -
اي دولتی و مؤسسـات خصوصـی بـراي    ه تعامل و مشارکت فعال دانشگاه با دستگاه -

هـاي مربـوط بـه مـدیریت اشـتغال و       گذاري و اجراي برنامـه  شدن در سیاست سهیم
  ؛راهکارهاي بهبود و توسعۀ آن

  
هـاي مختلـف    هاي آموزشی براي گـروه  ارتقاي دسترسی به فرصت .7هدف کالن 

  المللی جذب دانشجویان برتر ملی و بین اجتماعی با تأکید بر
  ها راهبرد

هاي اطإلعـاتی و ارتبـاطی و    گسترش دسترسی به آموزش عالی با استفاده از فنّاوريـ 
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  ؛ي نوینها روش
ـ   ـ شناسایی و جذب دانش المللـی بـراي    بـین  اي، ملـی و  منطقـه  ۀآموزان ممتـاز و نخب

  ؛هاي کارشناسی دوره
ـ  ی، مليا منطقه ۀنخب و ممتاز انیو جذب دانشجو ییـ شناسا ـ  نیو ب  يهـا  رهدو يبـرا  یالملل
   .یلیتکم إلتیتحص

  
سـطح   ۀحفظ پژوهشگران و هیئت علمی برجست کارگیري و هجذب، ب .8 هدف کالن

  المللی اي، ملی و بین منطقه
  ها راهبرد

ریزي براي جذب و استخدام اعضاي هیئت علمی مستعد، خإلق، مؤمن و متعهد  برنامه -
   ؛فقیه ۀبه نظام جمهوري اسإلمی و وإلیت مطلق

  ؛ي داخل و خارج کشورها اري استادان ممتاز دانشگاههمک جلب -
ي مطالعاتی، شرکت ها اعضاي هیئت علمی با استفاده از فرصت ۀتوانمندسازي پیوست -

  ؛المللی هاي ملی و بین و همایش ها افزایی، سمینارها، کنفرانس هاي دانش کارگاه در
  ؛عضاي هیئت علمیمنزلت اجتماعی ا اي، مرجعیت علمی و  ارتقاي صإلحیت حرفه -
  .رسیدگی مطلوب به مسائل معیشتی و رفاهی اعضاي هیئت علمی -
  

متناسـب بـا نیازهـاي    ها، تسهیالت و امکانات مطلوب  ایجاد زیرساخت .9هدف کالن 
  اي و ملی منطقه

  ها راهبرد
در عرصـۀ   هـاي نـوین   فنّـاوري با استفاده از  ي کالبدي دانشگاهها زیرساخت ۀتوسع -

  موزشی، پژوهشی و خدمات پشتیبانی؛هاي آ فرایند
ها و سایر خـدمات پشـتیبانی    ها وآزمایشگاه کارگاهروز کردن تجهیزات و امکانات  هب -

  دانشگاه؛
  .ارتقاي نظام فنّاوري اطإلعات دانشگاه -



 طرح راهبردي دانشگاه کاشان                                                                                           46

 ،ارتقاي ایمان، اخالق، انگیزه، اعتماد به نفس، نشاط، امیـد بـه آینـده    .10هدف کالن
  ي دانشجویانپذیر خالقیت و مسئولیت

  ها راهبرد
هاي دینـی، هویـت ملـی و     ي فرهنگی براي تعمیق و گسترش آموزهها ارتقاي فعالیت -

   ؛ي نظام مقدس جمهوري اسإلمی ایرانها ارزش
و تـأمین امکانـات رفـاهی مناسـب بـراي      کیفیت خـدمات دانشـجویی    يتوسعه و ارتقا - 

  بر کرامت انسانی آنان؛ دانشجویان از قبیلِ اسکان، تغذیه و بهداشت با تأکید
   .کارآفرینی دانشجویان نوآوري و ،إلزم براي رشد و شکوفایی خإلقیت ۀایجاد زمین - 
  

گـذاري و مـدیریت منطقـۀ     نظـام سیاسـت   ارتقاي نقش دانشگاه در .11 هدف کالن
  فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي منطقه  ۀتسریع فرایندتوسع کاشان براي تسهیل و

  ها راهبرد
و  شناسی با رویکرد شناساندن تـاریخ، تمـدن، فرهنـگ، هنـر     مطالعات کاشان ۀـ توسع

  ؛کاشان ۀمیراث غنی فرهنگی منطق از گیري بهره کاشان و مفاخر
  ؛اي انسجام منطقه ـ تإلش براي ارتقاي همبستگی و

هـاي   اقتصادي منطقه و سیاسـت  ۀي توسعها ـ تإلش براي هماهنگی متقابل بین سیاست
  ؛و فنّاوريآموزشی، پژوهشی 

ارتقـاي   پژوهشی بـه حـل مسـائل منطقـه و     هاي آموزشی و توجه خاص در فعالیت -
  .کیفیت زندگی مردم

  
المللـی بـا سـایر مراکـز      هاي ملی و بین همکاري و ها فعالیت ۀتوسع .12هدف کالن 

  علمی، پژوهشی و فرهنگی 
  ها راهبرد

   ؛گاهالملل دانش روابط بین ۀساختار و فرایندهاي حوزصإلح ـ ا
 و المللـی  ي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی با مراکز معتبر ملی و بینها ـ توسعه همکاري

  .دانشمندان، متخصصان ایرانی خارج از کشور



  

  ي اجراییها سیاست .ب
 

  )ها  با رویکرد اصالح ساختار و رویه(
  

  بخش پنجم
 مدت دانشگاه  میان ۀرویکرد برنام

  1396تا  1393از سال 
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  هاي  اي و چابک با ویژگی حرفه سازمان

  پذیري،  گرایی، مشارکت قانون
  پذیري گویی، انعطاف پذیري، پاسخ مسئولیت

   
هاي آموزشی،  ها و ساختارها را براي توسعۀ فعالیت برنامۀ اول دانشگاه، اصإلح سیاست

ز اي ا گیري مجموعه هدف این برنامه شکل. پژوهشی، فرهنگی و فنّاوري در نظر گرفته است
بیان دیگر، برنامۀ اول بیانگر  بههاي مختلف ادارۀ دانشگاه است؛  رفتارهاي سازگار در عرصه

گیـري دانشـگاه در خصـوص اصـإلح      ترین منویات و محتویات ذهنی نظام تصـمیم  اصلی
در ایـن برنامـه، بـه    . هـاي ادارۀ دانشـگاه اسـت    هـا و سیاسـت   ساختار، تشکیإلت، فرایند

هاي مختلف دانشگاه به  هاي حوزه شوند، نظیر اینکه فعالیت ه میهاي مهمی پاسخ داد  پرسش
هایی براي اصإلح و استمرار پیشرفت  ها و مکانیزم دهی شوند و چه روش چه صورت جهت

  . کار گرفته شوند دانشگاه به
  

  

 





 

 

 

 

 

 

 هاي فرابخشی   سیاست
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  هاي مدیریت راهبردي سیاست. 1
  عمومی مدیریت. الف
ح  ، نظـام مـدیریتی دانشـگاه    و گـذاري  سیاست ۀمنظور ارتقاي کارآمدي عرص به .1 مادۀ  واصـ

ت و ساختار ادار سازي ترکیب  بهینهو  ها و روش ها امور دانشگاه، سیستم ۀبهسازي تشکی
 1 با ترکیب و وظایف و اختیارات به شرح پیوست کارگروه مدیریت دانشگاهمدیریت، 

  .دشو تشکیل می
  

  رديراهب تفکر. ب
ارتقـاي تـوان   شناسـایی و    يبرا گروه نظارت و ارزیابیریزي و توسعه و مدیریت برنامه .2 مادۀ

مراکـز   هـا و  دانشـکده  پژوهشـی،  هـاي آموزشـی و   رقابتی و توانمندسازي مدیریت گروه
  :انجام دهدرا   زیر  اتاقدام پژوهشی،

  ؛ کارشناسی مناسب و  یچارچوب قانونکردن  تهیه -
نقشـه جـامع    منطبق با و علمیز شتایو پ  نینو  يها عرصه در هاي نو از ایده کردن حمایت -

  ؛اعتبارات مالی ویژه  اختصاص با علمی کشور
اعتبـارات    اختصـاص  باکاشان  ۀمرتبط با ناحی  يها هاي نو در عرصه ز ایدها کردن حمایت -

  ؛مالی ویژه
ـ ر در برنامـه  هشـی وپژ هـاي آموزشـی و   گـروه   تکهـاي مشـار    نـه یزمکردن  فراهم - و   يزی

  ؛ دانشگاه يها يگذار استیس
  ؛ اي ویژه مشاوره  خدماتدادن  ارائه -
   ؛هشیوپژ ي آموزشی وها گروه  یرقابت  يها تیمز  خلق  ها با هدف رساختیزدادن  توسعه -
و  ها  گروه  یرقابت   تیبا مز  و منطبق  یمنطق  تیبر حما  یمنابع پژوهشی مبتندادن  تخصیص -
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  ؛هدفمند  يها کمک  ياعطااز طریق رقابتی   يها تیفعال  لیتسه
 هـاي آموزشـی و   ن گروهیب  جاد ارتباط مناسبیا و  یتخصص ن توا  تیاز تقوکردن  حمایت -

 ؛اقتصادي  يها بنگاه ی وغیردولتی عموم ي دولتی وها  سازمان، پژوهشی با نهادها

 پذیر؛ فت گروهاي رقابتت رشد و پیشربرطرف کردن موانع و مشک -      

 هـاي آموزشـی و   دسـتورالعمل مـدیریت اثـربخش گـروه     گروه نظـارت و ارزیـابی   :تبصره
تـدوین   ،تا پایان سال اول برنامه حداکثر، بر ارتقاي جایگاه رقابتی دانشگاه تأکید پژوهشی را با

  .ندکارائه رئیسه  هیئتو به نموده 
  

  سازمانی رهبري. ج
 رهبـري  هاي ویژگی از دانشگاه مدیریت برخورداري برايریزي و توسعه  مدیریت برنامه .3 مادۀ

و مدیریت دانشگاه را با  رهبريالگوي  ،قدرشناسی و نوآوري الگو، پذیري، مشارکتمانند 
جامع علمی کشـور و تجـارب    ۀنقش، ، مقام معظم رهبري)ره(توجه به بیانات امام خمینی

حداکثر تـا   ،هاي درحال توسعه ایط دانشگاهبا توجه به شر و مناسب داخل و خارج کشور
  .ندکارائه رئیسه  هیئتو براي تصویب به ده کرتدوین  ،پایان سال دوم برنامه

گزارش مستندي از تجـارب مـدیریت دانشـگاه از سـال      ،ریزي و توسعه مدیریت برنامه :تبصره
همراه با مدیریتی را  هاي مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و در حوزه 1392تا  1370

  .ندکارائه رئیسه  هیئتبه  ،برنامه دومحداکثر تا پایان سال آن، تحلیل نقاط ضعف و قوت 
  

  رقابتی هوشمندي. د
 و  دهی سامان، منظور ارتقاي هوشمندي رقابتی دانشگاه به ،ریزي و توسعه مدیریت برنامه. 4 مادۀ

عات  يها تیاز ظرف  در استفاده  ایجاد انسجام سـایر   کاشـان و  ۀناحی، شورک  یآماري و اط
مرکز دانشگاه،   مصرح  اختیاراتو   فیبا وظا  جهان، متناسب مراکز آموزش عالی کشور و

عات راهبردي. ندکایجاد  2ۀبه شرح پیوست شمار را اطإلعات راهبردي دانشگاه  مرکز اط
 را پاسـخ  يبـرا  زم زمـان  و یابیارز را زمانشان و اثر ده،کر ییشناسا را راهبردي مسائل

 بـا  گونـه چ هکـ نیا بـارۀ در میتصـم  راهبردي، مهم مسائل فهرست انتخاب. زند می نیتخم
عـات  مرکـز  ۀعهـد  به رد،یگ صورت مطالعات چطور و شود برخورد ربط ذي مسائل  اط
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عات مرکز مأموریت. است راهبردي   :از ستا عبارت راهبردي اط
عات تحلیل و آوري جمع -   ؛دانشگاه یتفعال محیط به مربوط اط
   ؛رقابت عدب بر تأکید با تهدیدها و ها فرصت تحلیل و شناخت -
  ؛دانشگاه راهبردي مسائل تحلیل و شناخت -
  ؛راهبردي مسائل احتمالی اثر زمان تحلیل -
  ؛دانشگاه یآت ردکعمل بر راهبردي مسائل ۀندیآ ۀبالقو اثر یابیارز تحلیل -
 يبرا دانشگاه زم زمان با مسائل اثرات یحتمالا يبند زمان ۀسیمقا با( تیفور نیتخم -

  .)موقع به پاسخ
  

  راهبردي همسویی. ه
وه بر وظیفه، و توسعه ریزي برنامهمدیریت . 5 مادۀ دادمحـوري   گرایی و برون محوري، به برون ع

براي آشنایی با ابعاد  ،هاي راهبردي در طول سال و نسبت به برگزاري نشست کردهتوجه 
خـدمات مناسـب آموزشـی و پژوهشـی      ۀبا هدف ارائ و راهبردي دانشگاه ۀمختلف برنام

  .ندکاقدام 
  

  راهبردي مشاغل. و
 یمنابع انسـان  يور ش بهرهیو افزا ییاارک يمنظور ارتقا به، و توسعه ریزي برنامهیت رمدی. 6 مادۀ

بـا   دانشگاه در مشاغل راهبردي، تا پایان سال اول برنامه، طرح جامع مشاغل راهبـردي را 
  :ندکارائه رئیسه  هیئتب به ین و براي تصویتدو ،ریز  تأکید بر موارد

   ؛مشاغل راهبردي بندي طبقه شناسایی و -
زم براي تصدي مشاغل راهبردي قابلیت ن دانش، مهارت وییتع - از ین نیمنظور تأم به ،هاي 

  ؛است ریناپذ ها اجتناب آن يها تیفعال ۀه توسعکمشاغل راهبردي  یانسان يروین
   .در مشاغل راهبردي شاغل یانسان يرویی نو کم یفکی يها ارتقاي شاخص -
بـا    فعالیـت مشـترك   و  گذاري سرمایه  به  هایی که جذب نیروي انسانی جدید در معاونت : تبصره

  گذاري سرمایه  خود را براي تقویت  هاي و باید فعالیت استمجازند، ممنوع   غیردولتی  بخش
   .کنند  دهی سامان  ممکن  زمان  مذکور در حداقل  گذاري از سرمایه  و خروج  یغیردولت  بخش
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  مدیران توانمندسازي. ز
حیت و   يبراي ارتقـا  ،ریزي و توسعه برنامه مدیریت .7 مادۀ سـطوح   ظرفیـت مـدیران در   صـ

  :را انجام دهد  اقدامات زیر  دانشگاه  مختلف
 دولتـی،  بخـش فرینان و مدیران موفق آحضور کار مناسب براي ۀو ایجاد زمینریزي  برنامه -

   ؛ها دانشکده ها و گروه، خصوصی در سطح دانشگاه و عمومی
هاي آنان منطبـق بـا    آموزش مدیران براي افزایش دانش کاربردي، سطح مهارت و تغییر نگرش - 

   .الگوي مدیریتی آموزش عالی
پـرداز   ه از تجارب مدیران موفق و ایدهاستفاد دستورالعمل، و توسعهریزي  مدیریت برنامه :تبصره

  ۀي دولتی، عمـومی غیردولتـی، تعـاونی و بخـش خصوصـی را بـراي توسـع       ها در بخش
  .دتدوین کنپردازي در دانشگاه  ایده

دانشـگاه،   ۀاقتصـادي در ادار  ۀبراي ارتقـاي نگـرش صـرف   ، و توسعه ریزي برنامه مدیریت .8 مادۀ
زم براي اقدامات زیر ر و بـراي  ده کـر تـدوین   ،ا تا پایان سال اول برنامـه دستورالعمل 

  :ندکارائه رئیسه  هیئتتصویب به 
تمـام یـا بخشـی از    با پرداخـت  غیردولتی ها به بخش  از واحد يتعدادمدیریت  واگذاري -

   ؛خدمات ۀسران ۀهزین
   ؛مشارکت با بخش غیردولتی از طریق اجاره، واگذاري امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی -
   .اي و کارشناسی از بخش غیردولتی خرید خدمات مشاوره -

حیت و ظرفیت مـدیران، طـرح   ،و توسعه ریزي برنامه مدیریت .9 مادۀ  و ایجـاد   براي ارتقاي ص
بـه  براي تصویب  ،را تا سال اول برنامهدانشگاه  ۀادار نظام مدیریت مشارکتی در ۀتوسع
  .ندکارائه رئیسه  هیئت

براي ارتقـاي تـوان تحلیلـی مـدیران، شـناخت محـیط       ، و توسعهریزي  امهبرن مـدیریت  .10 مادۀ
کـه   را ، دسـتورالعمل تشـویق مـدیرانی   آنـان پـذیري   ریسـک  ۀارتقاي درجـ  و خارجی

و تـا پایـان   ده کـر تـدوین  ، کنند اجرا می هاي مختلف ارائه و هاي نوآورانه درحوزه حطر
  .دنکارائه رئیسه  هیئتبراي تصویب به  ،سال اول برنامه
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  عملکرد ارزیابی. ح
ـ  دانشـگاه کاشـان   يهـا  تیت فعالیفکی یابیارز يبرا ،یابیارز و نظارت گروه .11 ۀماد ـ  ،نیو همچن  ۀارائ

 ،ی، فرهنگـ ی، پژوهشـ یآموزشـ  يها تیفعال  تیفکی يارتقا يبراشنهادات مناسب یارها و پکراه
، نظام جامع دانشگاه یاتیعمل و يردراهب يها برنامه وستهیپ یابیارز و  دانشگاه ییو اجرا یتیریمد
 انجام يرا برا طرح نیا ياجرا يبرا مناسب ساختار وده کر نیونظارت دانشگاه را تدو یابیارز
  :ندک یطراح ریز يها تیفعال

نه یاتیعمل ۀبرنام و ییاجرا يها استیس و راهبردها انداز، چشم ياجرا یابیارز -   ؛سا
ـ  و یـی اجرا يهـا  اسـت یس و هـا  راهبـرد  انداز، چشم نیتدو يها فرض شیپ یابیارز -  ۀبرنام

نه یاتیعمل   ؛سا
  ؛ربط دانشگاه هاي مختلف از مراجع ذي در زمینه زم هاي و داده دریافت و استفاده از آمار - 
ح  يبرا شنهادیپ ۀارائ -   ؛ییاجرا يها استیس و راهبردها انداز، چشماص
  ؛مختلف سطوح در رانیمد عملکرد یابیارز -
نه از واحـدها و  کمختلف دانشگاه با اخذ گزارش عمل يها حوزه عملکرد یابیارز - رد سا

نهیتدو   ؛ن گزارش سا
  ؛یالملل نیب و یمل معتبر يبندرتبه يها نظام در دانشگاه گاهیجا نییتب و یرقابت توان یابیارز -
غ یفیتکل یابیارز -   ؛...و ياستاندار سنجش، سازمان علوم، وزارت از یاب

 ؛یعلم ئتیه ياعضا یفرهنگ و یپژوهش ،یآموزش عملکرد یابیارز -

 کارکنان؛ عملکرد یابیارز -

 رجوع؛ ارباب میتکر یابیارز -

 دانشگاه؛ نفعان يذ اعتماد و تیرضا یابیارز -

  ؛یابیارزنظارت و  يشورا ۀلیوسبه شدهنییتع يمورد يها یابیارز انجام -
نه و م ۀن برنامیتدو -   ؛در دانشگاه یو برون یدرون یابیت مربوط به ارزمدانیسا

 ؛دانشگاه يواحدها یو برون یدرون یابیارز ين دستورالعمل مناسب براییتع -

 ؛دانشگاه يواحدها یبرون یابیل ارزیسهت -

ـ ارز دانـش  يارتقا - ـ  یابی  يجملـه برگـزار   از ،دانشـگاه  مختلـف  يواحـدها  يبـرا  یدرون
  ؛یآموزش يها ارگاهک
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 ؛یدرون یابیارز يمجر يها رد گروهکند و عملیفرا نظارت بر -

ـ   يواحـدها  یو برون یدرون یابیج ارزیل نتایو تحل یبررس -  يارهـا کراه ۀمختلـف و ارائ
 ؛تیفیکبهبود  يمناسب برا

ـ ارز و نظارت يشورا و یتخصص يها ونیسیکمشده به انجام يها یابیج ارزیارائه نتا -  یابی
 ت؛یفیک

ـ فیک ین اصـل کـ عنـوان ر  بـه  یابیـ ج فرهنگ ارزیترو - ـ ی ، یعلمـ  ئـت یه ين اعضـا یت در ب
   ؛نانکارکران و یان و مدیدانشجو

 ؛دانشگاه یابیمرتبط با ارز یپژوهش يها شنهاد و انجام طرحیپ -

  ؛یت آموزش عالیفیکن یو تضم یابیربط در امر ارزيذ یالملل نیو ب یز ملکبا مرا يارکهم -
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 و اقتصادي مالی هاي سیاست .2

 مالی حوزۀ انسانی نیروي و اختارس. الف

 مـالی،  مصـارف  و منابع نیتأم نظام دهی سامان منظور به ،توسعه و ریزي مدیریت برنامه. 12 مادۀ
 راسـتاي  در دانشـگاه  مالی مصارف و منابع تحلیل براي را مالی منابع ریزي برنامه واحد

  :ندکان سال اول برنامه ایجاد یتا پا اهداف زیر
   مالی؛ ع جدیدشناسایی مناب -
   ؛هاي تأمین مالی روشکارگیري  بهطراحی و  -
  ؛ها فعالیت ۀشد سال براساس بهاي تمام برآورد مصارف هر محاسبه و -
   ؛بر مبناي عملکرد بندي بودجهمبناي  بر تخصیص منابع مالی -
  ؛هاي زاید فعالیت شناسایی و حذف وظایف و -

 .ها وري فعالیت ارتقاي بهره -

شـود کـه    منابع مالی از جمله مشاغل راهبردي دانشگاه محسـوب مـی   ریزي برنامه احدو :تبصره
در طـرح جـامع مشـاغل راهبـردي      )مهارت دانش، تجربه و(شرایط احراز این مشاغل 

  .دانشگاه مشخص خواهد شد
  

  مالی منابع تأمین. ب
ـ  منظـور اسـتقرار شـفافیت، ایجـاد انضـباط مـالی و       بـه  .13 مادۀ گـویی و   خمناسـب پاسـ   ۀزمین

ریزي و توسعه با همکاري معاونت اداري و مالی، ساختار  ، مدیریت برنامهپذیري نظارت
و  هـا  دانشکده، ها ها، مدیریت معاونت(هاي مختلف دانشگاه  حوزهـ هزینه را براي  درآمد

ـ اي که تـا پایـان برنامـه،     گونه طراحی کند؛ به )ها پژوهشکده محـل   حـوزه از  هـر  ۀهزین
 سازوکار مناسب براي این امر ،توسعهریزي و  مدیریت برنامه. شودتأمین  هاي آن درآمد
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   .ندکاجرا  را تا پایان سال اول برنامه طراحی و

منـابع مـالی    ردولتـی در یش سهم منـابع غ یمنظور افزا به، توسعه وریزي  مدیریت برنامه .14 مادۀ
هاي آموزشی، رفاهی  اهاي دانشگاه شامل فض دانشگاه، ضمن شناسایی امکانات و قابلیت

شهروندان و بخش خصوصی  ۀ، دستورالعمل استفادها  شگاهیآزما و ها ارگاهکو خدماتی، 
و  ارائـه نمـوده   رئیسـه  هیئـت  بـه  بیتصو رايب ،اشان را تا پایان سال اول برنامهک ۀیناح

  . ندکهاي اجراي آن را فراهم  زمینه

 هاي آموزشـی، پژوهشـی،   انجام فعالیت ري درو ارتقاي بهره اقتصادي و ۀمنظور صرف به .15 مادۀ
هاي مختلـف   ارتقاي توانمندي اقتصادي واحد و بهبود و دانشجویی خدمات و فرهنگی

 دانشـگاه  اقتصـادي  هـاي  طرح ستادانداز،  و نیز در راسـتاي تحقـق اهــداف سـند چشم
 پیوسـت  بـه شـرح  تحت نظارت رئیس دانشگاه با مأموریت، اهـداف و سـاختار    کاشان
  .شود تشکیل می 3 ۀشمار

می بـراي    تأمینهاي  اقتصادي براساس شیوههاي  ستاد طرح يها سیاست .1ۀ تبصر  مـالی اسـ
  .شود می اتّخاذهاي دانشگاه  ها و دارایی دن ظرفیتکر بالفعل

گـري و   صورت مشارکتی و با رویکرد عدم تصدي اقتصادي بههاي  ستاد طرح فعالیت .2 تبصرۀ
  .استکارآفرینان  ۀفزایش انگیزطریق ایجاد و ا از

 بـه  دانشـگاه  اقتصـادي  هـاي  واحـد  سـازي توانمند براي اقتصادي هاي طرح ستاد نقش .3 تبصرۀ
  :یافت خواهد تجلی زیر هاي شیوه

هـاي تحـت    گذاري و اجراي فعالیت ریزي، سرمایه پذیرش محوریت کارآفرینان در برنامه -
   ؛نظارت ستاد اقتصادي هدایت و

  ؛)تشخیص منافع بالقوه( ربازده براي فعالیت اقتصاديهاي پ حوزه هبرديرا تشخیص -
  ؛ ت اقتصاديیاز فعال  د مالی ناشییمنابع جد ارزیابی -
   ؛نانیارآفرکت با کمشار بارۀبررسی و اظهار نظر در -
 از برداري بهره براي اقتصادي مطالعات و نیازسنجی بر تأکید با اقتصادي هاي طرح تدوین -

 دادنسـوق  بـراي  دانشـگاه  در موجـود  هـاي  پتانسیل و ها زیرساخت و امکانات ها، یدارای
  نسبی؛ مزیت داراي هاي زمینه در گذاري سرمایه به کارآفرینان
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 تـأمین  عنـوان  بـه  دانشـگاه  هـاي  دارایی از گیريبهره با کارآفرینان با گذاري سرمایه در مشارکت - 
   ؛اقتصادي هاي طرح آورده از بخشی

ت، اعتبارات و مشارکت سایر نهاداست -   ؛هاي مالی و اعتباري فاده از تسهی
روابـط اداري   و پرهیز از حاکمیتسازمان هاي  ایجاد ساختاري کارآمد براي انجام فعالیت -

  ؛هاي ممکن سپاري فعالیت  تأکید بر کار کارشناسی و برون غیرضروري و
 از دانشگاه هاي واحد و پژوهشی و وزشیآم هاي گروه در توانایی و مهارت دانش، افزایش -

   مشاوره؛ و آموزش ارائۀ طریق
ح نگرش در افراد و گروه ۀایجاد انگیز -  ۀهاي دانشگاه بـراي صـرف   ها و واحد تغییر و اص

   .بازده اقتصادي اقتصادي و

صـورت متناسـب و متقـارن در     بـه  اقتصـادي  هـاي  طـرح  سـتاد هاي  خدمات و فعالیت .16 مادۀ
  هاي داراي بازده اقتصـادي  طرح ،ها  معاونت .ارائه خواهد شد دانشگاهمختلف  هاي واحد

نه طـرح هاي  طرحرا به ستاد اقتصادي ارائه داده و ستاد  هـاي   هـا و پـروژه   اقتصادي سا
  . ندکبراي اجرا انتخاب  ونموده بندي  تیمعاونت را اولو داراي بازده اقتصادي هر

ن یتـأم   دانشـگاه بـراي    داراي بـازده اقتصـادي    هـاي  ط بـه پـروژه  استفاده از وجوه مربو. 17 مادۀ
  . ي دانشگاه خواهد بودها  رساختیز درگذاري مجدد  هیها و سرما دارایی کاعتبارات تمل

دهـی   سـامان  ر ویـ خافـراد   ي هـا  کمـ ک محل وقـف و  ن منابع دانشگاه ازیتأم منظور به .18 مادۀ
 ۀافـزاري، سـتاد توسـع    نرم افزاري و سختهاي مردمی در دو قالب  تکمشار ها و کمک

  : را انجام دهد ریدانشگاه اقدامات ز
عات  کایجاد بان -   ؛آموختگان دانشگاه ویژه دانش به ،ریخافراد اط
ـ  به ر ویخافراد جذب  شناسایی و، بررسی -  ۀقالـب توسـع   هـا در  آن هـاي  کمـک  ريیارگک

   ؛ها رساختیز
  ؛ریخافراد  بهزم  يها پروژه ها و اجراي طرح شنهاد ویپ -

  .هاي مردمی سایر گروه خیر وافراد گذاري  سرمایه ۀتوسع زم براي تشویق و هاي ایجاد زمینه - 
خدمات علمی،  ۀافزاري را براي ارائ نرمدر بعد  رخیافراد هاي مشارکت  شیوه ۀتوسعستاد  :تبصره

  . ارائه نماید وکرده پژوهشی به دانشگاه شناسایی  آموزشی و
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را وقـف   اسـتفاده از الگـوي  ، توسعه با همکاري سـتاد توسـعه   ریزي و مدیریت برنامه .19 ادۀم
متخصصان وقف و  دریافت نظرات کارشناسان دینی و با وت دانشگاه یمتناسب با مأمور

براي  ونموده طراحی  ،ان سال اول برنامهیامور خیریه تا پا با هماهنگی سازمان اوقاف و
  .ندکارائه  رئیسه هیئتتصویب به 

بایـد    معاونـت آموزشـی   منابع مـالی دانشـگاه،   ردولتی دریش سهم منابع غیمنظور افزا به .20مادۀ
  :وظایف زیر را انجام دهد

اقتصادي، اجتمـاعی و   ۀپنجم توسع ۀطبق برنام ان با شهریهیجذب دانشجو مۀبرناتدوین  -
  رساند؛سه رئی هیئتبه تصویب و  ان سال اول برنامهیتا پا شورکفرهنگی 

 صـنعت و  ۀهاي مرتبط از جملـه ادار  هاي آموزشی با همکاري نهاد دورهطراحی برگزاري  -
 دانـش و   هـاي همـاهنگی   کـانون  و  ینیفرش ماش ۀ، خوش تجارت، اتاق بازرگانی معدن و

ي مختلـف  ها دانش و مهارت کارکنان بخش  براي ارتقاي، صنعت تا پایان سال اول برنامه
  رئیسه براي تصویب؛ و ارائه کردن آن به هیئتکاشان  ۀناحی هاي اجرایی هو دستگا اقتصادي

ندهی  افزایش - هاي آمـوزش آزاد   درصد درآمد اختصاصی حاصل از برگزاري دوره25ۀسا
که درآمد ایـن بخـش در    نحوي به ؛داراي متقاضی فراوان هاي جذاب و در رشته و مجازي 

  .افزایش یابد صددرصد ،پایان برنامه نسبت به سال اول

 ردولتـی در یش سـهم منـابع غ  یمنظـور افـزا   پژوهشـی و بـه  و منـابع مـالی    تـأمین براي  .21مادۀ
  :باید وظایف زیر را انجام دهد فنّاوريهاي پژوهشی، معاونت پژوهشی و  فعالیت

ح - ي ها  تیاولو  نییتع  قیاز طر  برنامه  اول  سال  انیمالی مراکز پژوهشی تا پا  نظامکردن  اص
  حل  درخصوص  ياربردک  يها پژوهش  انجام و پژوهشی  اعتبارات  ردنکپژوهشی، هدفمند

  . جامعه  تکمش
 ي پژوهشـی دانشـگاه و براسـاس نظـام    هـا  مراکز پژوهشی جدید را با توجه به اولویـت  :تبصره

  .ندکاندازي  راه »درآمدـ هزینه«
ـ از طر)  یمتقاضـ   يدارا(  یسفارش  يها از پژوهشکردن  حمایت - ـ   قی ـ یب شیپ اعتبـار در    ین

نه ۀبودج ارفرمـاي بخـش   کرا   آن  يهـا  نـه یدرصد از هز50حداقل   هکنیا  به  ، مشروط سا
  .باشد  ردهکتعهد  و  نیخصوصی تأم

   :یابد تخصیص میزیر   هاي پژوهشی به اولویت و فنّاوري فقط پژوهشیمعاونت منابع دولتی  :تبصره
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و   کوچک  يها تکبا شر ،سال اول برنامهتا پایان   یمشارکت مال ۀنحودستورالعمل تدوین  -
را در مأموریـت خـود     يا توسـعه   قـات یتحق  که انجـام   یو تعاون  یخصوص  بخش  متوسط
ت  يو ارتقا  ، اختراع ابداع  منجر به ها آن ۀستادو دارند  ارائه و ، شود یها م و روش  محصو

  ؛رئیسه براي تصویب کردن آن به هیئت
 که با همکاري بخـش خصوصـی، تعـاونی و     فنّاوريو   پژوهش  هاي از صندوقکردن  حمایت - 

  اند؛ یافتهتوسعه  وسیس أر تخیافراد 
  ؛ياورو فنّ  یپژوهش  ۀدر عرص  یالملل نیملی و ب  يها يارکهمدادن  توسعه -
زم برايکردن  تأمین - درصـد  30 وتـري  کد هـاي   هـاي دوره  نامـه  انیـ درصد پا20اعتبارات 

ـ هـاي اجرا  دسـتگاه   منـابع مـالی   ارشناسی ارشد بـا کهاي  هاي دوره نامه انیپا بخـش   و  یی
  ؛ان برنامهیخصوصی با همکاري معاونت آموزشی تا پا

صـنعتی و   هاي اقتصادي، بخش در  علمی هیئت  حضور اعضاي ۀشرایط و نحوکردن  ارائه -
  ؛هاي تقاضامحور پژوهش ۀتوسع منظور ، بههاي اجرایی تا پایان سال اول برنامه دستگاه

زم نسبت به تأمدادن  انجام - جـواز    ثبـت   يهـا  نـه یدرصد از هز 50  و پرداخت  نیاقدامات 
  ؛به بخش خصوصی  شده  ثبت  یاز علمیامت  يو فروش جوازها )Patent(  یاز علمیامت

افـراد    اسـتفاده از کمـک   جدید باي ها ارگاهک و ها شگاهیآزما ،تابخانهکز یتجه واندازي  راه -
  ؛دانشگاه ۀچارچوب ستاد توسع در ر و بخش خصوصی ویخ

هاي کاربردي معطوف به حل مسـائل بـا    ناریسم ها و شیهاي علمی، هما ارگاهکبرگزاري  -
   ؛ت بخش خصوصیکمشار

ـ یغ  يهـا  تکجاد شریمتقاضی ا خارج دانشگاه  از کارآفرینان داخل وکردن  حمایت -   یردولت
  است؛  ياورفنّ  و جذب  د، انتقالیها تول ت آنیکه مأمور  یمهندس  یو خدمات  يفناور  ۀتوسع

ـ  درصـد 50 و سمینارها و ها همایش برگزاري هاي هزینه تمامکردن  تأمین -  برگـزاري  ۀهزین
  .برنامه دوم سال آغاز از ،ها آن درآمد محل از ها کارگاه

منـابع مـالی دانشـگاه، معاونـت فرهنگـی       درردولتـی  یش سـهم منـابع غ  یمنظور افـزا  به .22مادۀ
  :هاي زیر را انجام دهد فعالیت

  ؛هاي فرهنگی ر در انجام فعالیتخیافراد نظر حامیان و جلب  -
  هنـري  هاي فرهنگی و نهاد  هاي فرهنگی با مشارکت  تیانجام فعال ۀدستورالعمل نحو  ارائۀ -
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 بیان سال اول برنامه براي تصـو یکاشان تا پا ۀناحی خصوصی کشور و ، عمومی و دولتی
  ؛رئیسه هیئتبه 

 ؛انیت مـالی دانشـجو  کجلـب مشـار   بـراي   دانشـجویی  و هاي فرهنگی تیفعال دادن انجام -
زم براي فعال50ان برنامه، یاي که تا پا گونه به با مشارکت   هاي فرهنگی تیدرصد از منابع 

  .ان طراحی و اجرا شودیمالی دانشجو

ش سـهم منـابع   یمنظـور افـزا   بهو  ییمعاونت دانشجو يگذار استینقش ساي براي ارتق .23 مادۀ
هاي زیر را انجـام   فعالیت دانشجویی، معاونت دانشجویی ۀمنابع مالی حوز ردولتی دریغ

  :دهد
نه يواگذار - بـه روش   ،یان به بخش خصوصیدانشجو یرفاه يها تیاز فعال درصد25سا

    ؛مشارکت در مدیریت، مالکیت و خرید خدمت
ها به بخش خصوصـی تـا پایـان برنامـه و      تدوین دستورالعمل واگذاري مدیریت خوابگاه -

  اجراي آن؛
دینـی،   هـاي  در حـوزه  لییگیري مشـاوران مختلـف تحصـ   رکـا  به ۀدستورالعمل نحو  ارائه -

   ؛رئیسه هیئتشناسی تا پایان سال اول برنامه براي تصویب به  روان اجتماعی و
هاي مرکز مشاوره را از محل ارائه مشاوره به مراجعـان   درصد از هزینه 30 ،تا پایان برنامه -

  .دنکتأمین بیرونی 
 ملـی  و اي منطقـه  مسابقات در شرکت براي دانشگاه ورزشی هاي تیم از حمایت طراحی نحوۀ  - 

  براي تصویب؛ رئیسه هیئت آن به  ۀارائ برنامه و اول سال پایان تا مالی حامیان جذب رویکرد با
هاي ورزشی دانشگاه تا پایان سال اول برنامه براي  فضا ر ازهاي درآمدزایی بیشت راهکار ارائۀ -

  .رئیسه تصویب به هیئت

محـل درآمـد ناشـی از     درصد منابع مالی خود را از50تا پایان برنامه،   کارآفرینی مرکز .24 مادۀ
بخش خصوصی و براي  ،هاي مختلف کارآفرینی هاي آموزشی در حوزه برگزاري کارگاه

  . ندک تأمیندولتی 
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  گذاري سرمایه. ج
 منـابع مـالی دانشـگاه،    ردولتـی در یش سهم منابع غیمنظور افزا معاونت اداري و مالی به. 25 مادۀ

 گذاري منابع نقدي دانشگاه را هاي مالی و سپرده گذاري دارایی سرمایه ۀنحودستورالعمل 
براسـاس آن اقـدام    و رسـاند بدانشـگاه  ئیسه ر هیئتبه تصویب  ،برنامه سال اولتا پایان 

  . دکن

توسـعه اجـازه داده    وریـزي   مدیریت برنامـه به  هاي دانشگاه، تیبراي ارتقاي بازده فعال .26 مادۀ
 و تجـاري  هـاي  تکشـر ل کیتشـ  ۀمقـررات، زمینـه و نحـو    ن ویت قوانیشود با رعا می

یان سال اول برنامـه بررسـی   ت دانشگاه را تا پایبا موضوعات مرتبط با مأمور بنیان دانش
  .ندکنارائه رئیسه  هیئتو براي تصویب به نموده 

ـ دانشـگاه فعال   اقتصـادي هـاي    ستاد طرحذیل مجموعه  ه،مادهاي موضوع این  شرکت :تبصره ت ی
  . نندک می

جـاد امکانـات   یبـراي ا  ،توسـعه  ریزي و مدیریت برنامهبا همکاري   ییدانشجو  معاونت .27 مادۀ
زم هاي  بگاهخوارفاهی و  مندي بخـش خصوصـی از    بهره  براي  راخودگردان، اقدامات 

  .دنفراهم کن یکت بانیتسه
ت والدین کبا همکاري ستاد توسعه نسبت به شناسایی و جلب مشار معاونت دانشجویی :تبصره

  .دکننهاي رفاهی را دارند، اقدام  نهیافی در انجام هزکن کانی که تمیدانشجو
  

  مالی عمناب تخصیص. د
  منظـور ارتقـاي   به وو مالی اداري  معاونتبا همکاري  و توسعه وریزي  مدیریت برنامه. 28 مادۀ

ص منابع مالی دانشگاه، تا پایان سال دوم برنامـه، نسـبت بـه اسـتقرار نظـام      ینظام تخص
  : ندکر اقدام یق زیطر رد ازکمبناي عمل بر  بندي بودجه

   ؛استقرار نظام حسابداري تعهدي -
 و خـدمات دانشـجویی   فرهنگـی ،  هاي آموزشی، پژوهشی تیفعال ۀشد بهاي تمام ۀمحاسب -

   ؛دانشگاه
  .عملکرد مبناي بر بندي بودجه استقرار -
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هاي دانشگاهی را  قطبگیري  براي شکل زممنابع مالی ، توسعه وریزي  مدیریت برنامه .29مادۀ
  . ندک تأمینویژه  صورت به

 از جملـه  هـاي جـاري   نهیطرح الگوي مصرف بهینه هز، توسعه وریزي  مدیریت برنامه. 30 مادۀ
 ،هـاي مختلـف دانشـگاه    حـوزه  گاز و ملزومات اداري را در ، برق، تلفن، سوخت وآب
بـراي تصـویب    ونموده ن یان سال اول برنامه تدویثر تا پاکحدا ها خوابگاه ۀحوزویژه  به

 ،ترتیـب  د که بـه کننحوي فراهم  ن را بهاجراي آ ۀزمینهمچنین،  .ندکارائه رئیسه  هیئتبه 
تـا پایـان برنامـه     جاري و ملزومات اداريهاي  هزینه يدرصد50و  30منجر به کاهش 

  . گردد

هـاي   وري نیـروي انسـانی در حـوزه    طرح ارتقاي بهـره  ،توسعه وریزي  مدیریت برنامه. 31 مادۀ
بـه   ونمـوده   ال اول برنامـه تـدوین  دانشـگاه را تـا پایـان سـ     صـفی و سـتادي  مختلف 

وري نیروي انسانی شامل طرح تناسـب نیـروي    طرح ارتقاي بهره. ندکارائه رئیسه  هیئت
  .است یانسان يرویارتقاي مسیر شغلی و طرح جایگزینی ن ۀانسانی، برنام

و  تـأمین وري نیـروي انسـانی، نسـبت بـه      منطبق بـا طـرح بهـره    ،معاونت اداري و مالی :تبصره
  .ندکنشگاه اقدام جابجایی نیروي انسانی دا

تـا   دانشگاه،غیردولتی منابع  تأمین ها را در سهم معاونت توسعه، ریزي و مدیریت برنامه .32 مادۀ
  .دکنمشخص  اول برنامهسال  پایان
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  ارتباطات هاي برند و سیاست. 3
  دانشگاه براي برند هویت ایجاد. الف
 و موجود رقباي با مقایسه در دانشگاه رقابتی توان ارتقاي و ارزیابی، براي نظارتگروه  .33 مادۀ

 آموزشـی و  کیفیـت  براسـاس  المللـی  بین و ملی رقابت ۀعرص در برتري و بالقوه رقباي
دانشگاه را براي شناسایی  برندرقابت و  تخصصی ۀکمیتفرهنگی،  هاي و فعالیت پژوهشی

ملکرد برنـد و  ع بیینت گیري و بازاریابی برند، اندازه ۀتدوین موضع برند، تدوین برنام و
 ازبرخـی  . حداکثر تا پایان سال اول برنامه تشکیل دهـد ، برند ۀحفظ ارزش ویژ رشد و

  :است از عبارت برند موضوعات
 و کیفیـت  بـا  مشـاغل  کسب در آنان موفقیت براي آموختگان دانش مهارتی و علمی توان -

  ؛برتر علمی هايموقعیت
   ؛نوآوري و فنّاوري ۀتوسع و تولید در توانا -
   ؛مالی نوین ابزارهاي و منابع به دسترسی -
   ؛المللیبین و ملی استانداردهاي داراي پژوهشی و آموزشی هايزیرساخت از برخورداري -
   ؛آموزشی کیفیت در مطلوب استانداردهاي از برخورداري -
   ؛المللیبین و ملی سطح در برتر علمی هیئت و دانشجویان حفظ و کارگیري هب جذب، -
  ؛محور مسئله و تقاضامحور هايپژوهش از حمایت -
   ؛رقابتی هوشمندي و راهبردي تشخیص از برخوردار راهبردي مدیریت نظام -
اي و کیفیت زندگی فرهنگـی،   ریزي منطقه برنامه گذاري، مدیریت و مؤثر در نظام سیاست -

  .اجتماعی اقتصادي شهروندان

هـا و   کارگاهآشنایی دانشگاهیان با مفهوم برند،  زمینۀ درو توسعه، ریزي  مدیریت برنامه. 34 مادۀ
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  .ندکتخصصی برند برگزار  ۀکمیتبا هماهنگی  ي آموزشی راها دوره

و   هـاي آموزشـی   هـا، گـروه   دهکهـا، دانشـ   معاونـت   اريکـ با هم ،تخصصی برند ۀکمیت .35 ۀماد
 در اهدانشـگ  رقـابتی  مزیـت  ارتقـاي  بـراي  ،هاي پژوهشـی  پژوهشی و در قالب فعالیت

ـ لکهـاي   هـا و جاذبـه   تیـ حداکثر تا پایان سال اول برنامـه، قابل  ،منتخب هاي حوزه دي ی
ی نموده یشناسا را شورکهاي  ز آموزش عالی و دانشگاهکر مرایدانشگاه با سا بخشتمایز

  . ندکنفعان ارائه  مطلوب به ذي ۀارائو براي 
  .نامه خواهد بودي برها تخصصی برند در تمام سال ۀمدت فعالیت کمیت :تبصره
  

  عمومی روابط ساختار اصإلح. ب
ـ ثر تـا پا کحـدا ، زیـر وظایف براي انجام  ،توسعه و ریزي مدیریت برنامه. 36 مادۀ ان سـال اول  ی

 هـاي نـوین و   روابط عمومی با تأکیـد بـر اسـتفاده از ابـزار      مناسبی براي برنامه، ساختار
  :برساند یسهرئ هیئتب یبه تصو ،گیري روابط عمومی الکترونیک شکل

 و هـا  دیـدگاه  انتقـال و تمـامی ابعـاد آن    ت پیـام در یریارآمد و اثربخش مدکاجراي نظام  -
  ؛دانشگاه ارکان و سازمانی سطوح ۀهم به دانشگاه مدیریت هاي اندیشه

 فراینـد  در دانشـگاه  مـؤثر  آفرینـی  نقـش  براي دانشگاه بیرونی مخاطبان با مند نظام ارتباط -
  ؛اجتماعی نسجاما و اي منطقه ۀتوسع

   ؛هاي روابط عمومی برنامه جاد تحول دریمخاطبان براي ا  ازسنجیین -
ع هاي شیوه در تنوع جادیا -   ؛دانشگاه درونی و بیرونی مخاطبان براي رسانی اط
ح فرا - ت روابط عمومییند تولیبازنگري و اص    ؛د محصو
 علمـی،  هیئـت  اعضـاي  شـگاه، دان مختلـف  هـاي  حـوزه  هايپیشنهاد و ها دیدگاه دریافت -

  ؛نظرسنجی و افکارسنجی مختلف هاي شیوه از استفاده با دانشجویان و کارکنان
  .هاي روابط عمومی برنامه ۀهم ی دریفی و محتواکیابی ینظارت و ارز  ارتقاي -

 دانشـگاه  مخاطبان  بندي طبقه و ییشناسا طرح برنامه، اول سال انیپا تا ،عمومی روابط .37 مادۀ
عات نوع با همراه را   .ندک تدوین ها آن نیاز مورد اط
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  نظرسنجی. ج
هـا و   ي برنامـه امحتـو  ات مخاطبـان بـر  یمنظور ارتقاي اثرگذاري نظر به، روابط عمومی. 38 مادۀ

هاي مختلف دانشگاه شـامل هیئـت    هاي گروه دگاهیهاي دانشگاه، براي دریافت د فعالیت
  :اقدامات زیر را انجام دهد ،فعانن ان و سایر ذيینان، دانشجوکارکعلمی، 

  ؛هاي مربوط ها با همکاري واحد نظرسنجی همۀانجام  -
  ؛ها نظرسنجی ۀگسترش دایر -
  .شده هاي انجام هاي تحلیلی از نظرسنجی گزارش ۀارائ -
ـ فکی در خصـوص ان یهاي دانشجو دگاهید شناخت روابط عمومی براي  :تبصره هـاي   تیـ ت فعالی

هـاي متنـوع پژوهشـی     وهیشـ  از  ،بانی و رفاهییاداري، پشت آموزشی، پژوهشی، خدمات
قـه یم بارۀهاي آنان را در دگاهیت، دیتحص ۀان دوریپا ند و درکاستفاده  منـدي و   زان ع

  . دیل و ارتباط با دانشگاه بررسی نمایتحص ۀپایبندي به ادام

ـ هـا و قابل  هـاي ارتبـاطی متنـوع، جاذبـه     وهیشـ  بـا اسـتفاده از  ، روابط عمومی. 39 مادۀ هـاي   تی
اسـتانی، مطبوعـات و    ۀملـی، رسـان   ۀسـطح رسـان   اشـان را در کفرد دانشـگاه   منحصربه

  . ندک معرفیها  خبرگزاري
  

  شکایات به گویی پاسخ. د
گویی به شکایات و اجراي آن را تا پایان سـال اول برنامـه    فرایند پاسخ ،روابط عمومی .40 مادۀ

  .ندکارائه  رئیسه هیئتبراي تصویب به  ونموده تدوین 
  

  اي ارتباطات منطقه. ه
 و پیشـرفت  علمی ستاد ،شناسی با همکاري مرکز کاشان، و توسعهریزي  مدیریت برنامه .41 مادۀ

  :زیر تشکیل دهد وظایف را با کاشان ۀناحی توسعۀ
   ؛مطالعات کاشان ۀهاي مختلف فعال در حوز ایجاد هماهنگی بین نهاد -
   ؛هنگی، اجتماعی و اقتصادي کاشانبررسی موضوعات مختلف فر -
دانشـجویان   اعضـاي هیئـت علمـی دانشـگاه و     ۀوسـیل  بـه  تاهاي پژوهشی  تعریف پروژه -

ت تکمیلی انجام شود   ؛تحصی
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هاي تخصصی براي ارتقاي همبستگی و انسجام اجتماعی در  کارگاه ها و برگزاري نشست -
  ؛کاشان ۀسطح ناحی

   ؛شهرستان مدیریتی هاي سازمان و هانهاد با پیوسته تعامل و ارتباط -
 و عمـومی  فرهنـگ  شوراي مانند شهرستان اداري هاي نشست و جلسات در مؤثر حضور -

  ؛اداري شوراي
  ؛شهرستان فرهنگی و علمی مراکز سایر با متقابل همکاري -
 و سازي تصمیم نظام در پژوهشگران و علمی هیئت اعضاي تکمشار تسهیل و دهی سامان -

  .اي منطقه نک يریگ میتصم

ها  تیبا قابل را کاشان ۀهاي درخشان ناحی ی نخبگان و استعدایطرح آشنا ،روابط عمومی .42 مادۀ
بـه  ب یتصـو  بـراي  ونمـوده  ن یهاي دانشگاه تـا پایـان سـال اول برنامـه تـدو      جاذبه و

  .ندکارائه  رئیسه هیئت

را  یشناسـ  بوط به مرکـز کاشـان  ت مریمورأساختار و م ،و توسعه يزیر برنامه تیریمد. 43 مادۀ
ح کند که م يا گونه به  ،یموضوعات فرهنگ ۀت در همیت آن شامل انجام فعالیمورأاص

آموزش و پژوهش  يها عرصه( .شرفت کاشان باشدیو امور توسعه و پ ياقتصاد، یاجتماع
  ).عموم شهروندان

ـ آموزان ناح ی دانشیطرح آشنا ،معاونت آموزشی  اريکروابط عمومی با هم .44 مادۀ  ،کاشـان  ۀی
ثر کهاي دانشگاه کاشان حـدا  جاذبه ها و با قابلیت ،آموزان مقطع دبیرستان را ویژه دانش به

  اجـراي . نـد کارائه  رئیسه هیئتب به یتصو  و براينموده ن یان سال اول برنامه تدویتا پا
  .افتیهاي برنامه ادامه خواهد  طول سال طرح در

ی مـدیران  یطـرح آشـنا   ،و توسـعه ریـزي   مـدیریت برنامـه    اريکـ مروابط عمومی با ه .45 ۀماد
می شـهرها و      و اعضـاي غیردولتـی  عمومی  هاي دولتی و نهاد، ها سازمان شـوراي اسـ
ـ یزم تاند کن یاي تدو گونه هاي دانشگاه به تیاشان را با قابلک ۀیهاي ناح روستا ارتبـاط   ۀن

  . دیهاي ناحیه فراهم آ روستاان با شهرها و یهیئت علمی و دانشجو  مستمر اعضاي

عـات جـامعی   ،اي صـورت دوره  هـا بـه   ر معاونتیاري ساکروابط عمومی با هم .46 ۀماد از   اط
 وکنـد   ارسـال   هـاي اقتصـادي   ران بنگـاه یمد  هاي دانشگاه را براي  توانمندي ها و تیقابل



 71                                                    )ها با رویکرد اصالح ساختار و رویه(هاي اجرایی  سیاست

 

و معاونـان انتقـال    رئیسه هیئتبه   قالب نظرسنجی دانشگاه در دربارۀها را  هاي آن دگاهید
  . دهد

 ،معاونـت فرهنگـی  و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري دفتر   اريکروابط عمومی با هم .47 ۀماد
ه را بـا  یهاي علم خصوص حوزه به ،کاشان ۀناحی  هاي دینی و فرهنگی ی نهادیطرح آشنا

  .دکنو اجرا  تدوینهاي دانشگاه  تیقابل

آمـوزش و پـرورش    هـاي  تیریمـد  و ي دانشـگاه ها نتبا همکاري معاو روابط عمومی .48 ۀماد
ـ ها و قابل با جاذبه را ران و معلمانیمشاوران، مد  ییهاي آشنا دوره ه،یسطح ناح هـاي   تی

  .ندک دانشگاه برگزار
سطح مـدارس   دانشگاه در  هیئت علمی  اعضاي به حضور ،كهاي مشتر تیفعال بخشی از :تبصره

  . ابدی اختصاص می

 را کـه  اشـان کها و نخبگان علمی  چهره ،شناسی با همکاري روابط عمومی شانمرکز کا .49 ۀماد
اي  گــاه برجســتهیجا از ،المللــی نیبــ و  ســطح ملــی در ،در گذشـته و در زمــان حاضــر 

هـا   نسبت به معرفی آن ،هاي متنوع ارتباطی وهیقالب ش ده و درکری یشناسا برخوردارند،
  .ندککارکنان دانشگاه اقدام  و ویژه براي اعضاي هیئت علمی، دانشجویان به

  
  المللی بینارتباطات  .و

 و المللـی دانشـگاه   المللی براي ارتقاي جایگاه بـین  هاي علمی و بین مدیریت همکاري .50 مادۀ
 د وکناقدام  زیر وظایف انجامنسبت به ، المللی هاي بین ریزي و نظارت بر فعالیت برنامه

نه به    :گزارش دهدرئیسه  هیئتسا
 از خارج یرانیا نامتخصص و دیاسات با پژوهشی و یآموزش ،یعلم هاي همکاري سترشگ -

  ؛شورک
 قیطر از ،شورک از خارج علمی زکمرا با یالملل نیب یعلم هاي همکاري گسترش و تیتقو -

   ؛دوجانبه همکاري اسناد انعقاد
 یتخصص نهادهاي و پژوهشی زکمرا و ها دانشگاه سايؤر و یخارج متخصصان از دعوت -

  ؛شورک از خارج
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  ؛خارجی علمی هیئت اعضاي کارگیري به -
  ؛خارجی دانشجویان جذب -
  ؛المللی بین هاي کنفرانس برگزاري -
  ؛برنامه پایان تا کاشان دانشگاه در ICTP شعبۀ ایجاد -
  .برنامه دوم سال پایان تا اندیشگاه به کاشان دانشگاه تبدیل ۀمطالع و بررسی -
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  پشتیبانی و ها زیرساخت منابع انسانی، هاي سیاست. 4
  انسانی منابع ریزي برنامه. الف
در تحقـق اهـداف و    ،ارتقاي جایگاه منابع انسـانی  و توسعه برايریزي  مدیریت برنامه. 51 مادۀ

ساختار جدید مدیریت منابع انسانی دانشگاه را  دانشگاه، مأموریت و ۀراهبردهاي توسع
  .امه اجرایی شودند و از سال اول برنکتدوین 

جـذب و اسـتخدام در    هـاي صـفی و سـتادي،    بخشدهی منابع انسانی در  براي سامان .52مادۀ 
ممنوع  يمانی و قراردادیپ يها وهیبرنامه به تمام ش يها سال یدر ط ير راهبردیمشاغل غ

د در مشـاغل  یـ جد یانسـان  يرویـ طـرح جـذب ن   ،و توسعهریزي  مدیریت برنامه. است
مـورد   یفرهنگـ  يها یژگیو و ها ، مهارتیها، دانش تخصص ساس ارزشرا برا يراهبرد

رئیسـه   هیئـت حداکثر تا پایان سال اول برنامه براي تصویب بـه   ،انداز نظر در سند چشم
  .ندکارائه 

در  »يمشـاغل راهبـرد  جـامع  طـرح  «ب یپـس از تصـو   يدر مشاغل راهبـرد  استخدام .1ۀ تبصر
  .مجاز است رئیسه هیئت

ـ  يهـا  ها و دسـتگاه  ر سازمانیل از ساانتقا .2ۀ تبصر در چـارچوب   يبـه مشـاغل راهبـرد    یدولت
  .استمجاز  رئیسه هیئتب یو پس از تصو ربط ذيمقررات 

مانع  استخدام در مشاغل غیرراهبردي در صورت بازنشسته .3ۀ تبصر شدن افراد در این مشاغل ب
  .است

از محل زم انسانی اداري  يروین نیمد، تأیجد يها دهکو دانش  جاد رشتهیدر صورت ا .4تبصرۀ 
بایـد بـه تصـویب     ءمـوارد اسـتثنا   .دانشگاه صورت خواهد گرفـت  یفعل یانسان يروین

  .برسدرئیسه  هیئت
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  گروهی هاي فعالیت. ب
هـا،   شوراها، کـارگروه نظیر  دانشگاه ي گروهیها فعالیت و توسعهریزي  مدیریت برنامه .53مادۀ 

ی و تحلیل نموده و گزارش آن را تا پایان سال اول برنامه بـه  ارزیاب و ها را شناسایی تیم
  . ندکارائه رئیسه  هیئت

شناسـایی   ،تیمی انجام شـود یا  تواند گروهی هایی که می فعالیت و مالیاداري معاونت  .1ۀ تبصر
  .و نتیجه را به مدیریت دانشگاه گزارش دهدکند 

سـازي و   تـیم  هـاي  براي آشنایی بـا شـیوه   اهاي آموزشی ر دوره اداري و مالیمعاونت  .2 ۀتبصر
  .ندکطراحی و اجرا  ،هاي گروهی فعالیت

هـاي کـاري را بـه     و تـیم هـا   ش اعضاي گـروه انظام پاد و توسعهریزي  مدیریت برنامه .3ۀ تبصر
  .پیشنهاد دهدرئیسه  هیئت

  
  سازمانی فرهنگ. ج

ـ  مطالعـاتی  ۀ، پـروژ و توسعه تا پایان سال اول برنامـه ریزي  مدیریت برنامه .54مادۀ   ۀرا در زمین
رئیسـه   هیئـت و نتایج آن را بـه  داده فرهنگ سازمانی دانشگاه انجام هاي  شاخص ارتقاي
لحـاظ   نهاسـ  هـاي اجرایـی    هاي پیشنهادي پژوهش مذکور در برنامه راهکار. ددهارائه 
  .شود

شفافیت نظام مدیریتی  و يریپذ تیمسئول يارتقا منظور و توسعه بهریزي  مدیریت برنامه .55مادۀ 
را  کارکنان نمونه انتخاب مدیران و ۀدستورالعمل نحو، تا پایان سال اول برنامه، دانشگاه

  .ندکارائه رئیسه  هیئتبراي تصویب به 

بـراي ارتقـاي    ،ربـط  ذيهـاي   با هماهنگی سـایر حـوزه   و توسعهریزي  مدیریت برنامه .56مادۀ 
  . ندک برگزارهاي آموزشی  گاهو کار ها نشست ،فرهنگ سازمانی دانشگاه

هـاي   اي با مدیران و کارکنان حوزه هاي دوره نسبت به برگزاري نشست دانشگاه مدیران .57مادۀ 
  .نندکها و جلسات پرسش و پاسخ اقدام  مختلف در قالب جلسات کارشناسی، کارگاه

شست راهبردي با ن ،بار یکهر سه ماه  ها و مراکز پژوهشی ساي دانشکدهؤها و ر معاونت :تبصره
  .ارائه دهندرئیسه  هیئتبه  و گزارش ارزیابی آن را ندنککارکنان برگزار 
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  سازمانی اجتماعی سرمایۀ. د
 مربـوط بـه   مطالعـاتی  ۀبرنامـه، پـروژ   دوم تا پایان سـال  و توسعهریزي  مدیریت برنامه .58مادۀ 

و نتایج آن را به  دادهدانشگاه را انجام اجتماعی  ۀهاي سرمای شاخص شناسایی و ارتقاي
ـ بایـد  هاي پیشنهادي پژوهش مـذکور   راهکار. دده ارائهرئیسه  هیئت عملیـاتی   ۀدر برنام

  .شودلحاظ  نهسا
  
  تمرکززدایی و ساختار اصإلح. ه

 جلـوگیري  مطلوب، ۀانداز با ساختاري گیري شکل براي توسعه و ریزي برنامه مدیریت .59مادۀ 
 و واحـدها  مشـترك  و مـوازي  وظـایف  کـاهش  دانشـگاه،  يادار تکیتش گسترش از

 ساختار ستاد، و صف بخش در دانشگاه هاي مدیریت ۀهم براي جدید مأموریت تدوین
 امور در زم اراتیاخت و  تیمسئول ینیب یشپ با و نموده طراحی دانشگاه براي را یمناسب
 را واحـدها  كمشـتر  و يمـواز  فیوظـا  رضـروري، یغ يواحدها ران،یمد يبرا ییاجرا

  .ندک حذف
  

  انسانی منابع توانمندسازي. و
تحصیل کارکنان را حداکثر تا پایان سـال   ۀادام ییاجرا يها وهیش اداري و مالیمعاونت  .60مادۀ 

  .دکنارسال رئیسه  هیئتبه  ،تصویب براي ونموده اول برنامه تدوین 

) اجرا، اثربخشی نیازسنجی،(ضمن تدوین طرح آموزش کارکنان  اداري و مالیمعاونت  .61مادۀ 
) ینان و اعضـاي هیئـت علمـ   کارک يبرا(دانشگاه  یآموزش يها تینسبت به تمرکز فعال

  . ندکاقدام 

ده و کـر  يبند طبقه یآموزش يازهایمشاغل دانشگاه را برحسب ن اداري و مالیمعاونت  .62مادۀ 
 يهـا  دوره یطراحـ . نـد کبـراي هـر گـروه را مشـخص      زم یها و ساعت آموزش دوره
  .ردیگ یصورت م یآموزش يازهایبرحسب ن یزشآمو

هاي مدیریتی  ش سطح مهارتیافزا ۀنیاعضاي هیئت علمی در زم يبرا یآموزش يها دوره :تبصره
اي در سـازمان   فعالیـت حرفـه   هاي مـدیریتی و  ها در زمینه نگرش آنارتقاي دانش و  و
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  .و اجرا خواهد شد یطراح

رات یهـاي آموزشـی، تـأث    بـا ارزیـابی دوره   ،يا دوره صـورت   به اداري و مالیمعاونت  .63مادۀ 
گـزارش آن را بـه    وکنـد   یرد دانشـگاه را بررسـ  کـ بر عمل یآموزش يها دوره يبرگزار
  .ارائه دهد رئیسه هیئت

هـاي   لـف بـه گذرانـدن دوره   کم ،يشده در مشاغل راهبرد ارشناسان و مدیران جذبک .64مادۀ 
  .دز معتبر خواهند بوکدر مرا یآموزشی تخصص

ثر ارزیابی عملکرد کارکنان را با ؤمعاونت اداري و مالی تا پایان سال اول برنامه، نظام م .65مادۀ 
   .ندکطراحی و اجرا  ،نظارت دانشگاه نظام جامع ارزیابی و و ربط ذيبه مقررات  توجه

نه :تبصره انمند و تو انسانی هاي براساس نتایج ارزیابی عملکرد، نیرو ،معاونت اداري و مالی سا
اي  هاي انگیزشی ویژه هاي برتر، راهکار حفظ نیرو ۀو در برنامنموده مستعد را شناسایی 

  .پیشنهاد دهد رئیسه هیئتو به کند را تعریف 

با فعالیت در دانشگاه، طـرح   جدید الورود براي آشنایی کارکنان اداري و مالیمعاونت  .66مادۀ 
از سال اول برنامه براي کارکنـان اجـرا    وده نموآموزش بدو استخدام کارکنان را تدوین 

  .هاي توجیهی بدو خدمت خواهد بود تبدیل وضعیت کارکنان منوط به طی دوره .ندک

  
  انسانی منابع مدیریت. ز

هـاي   و توسعه ساختار معاونت اداري و مالی را براساس سیاسـت ریزي  مدیریت برنامه .67مادۀ 
 ،گرایی تا پایان سال اول برنامه ي، نوآوري و تحولنگر راهبردي و با توجه به ارکان آینده

نحوي  جدید باید به دهی سازمان .ددهارائه رئیسه  هیئتو براي تصویب به کند بازنگري 
منـابع انسـانی، آمـوزش و     تـأمین از جملـه   ،انسـانی  هاي مدیریت منابع باشد که فرایند

 تأکید با مالی مدیریت و يکیفیت زندگی کار ارتقاي و کارگیري هبهسازي، نگهداري و ب
  .هاي دانشگاه باشد راستاي راهبرد در مالی تأمین نوین هاي روش شناسایی بر

ت رفـاهی   ۀارائکارکنان، دستورالعمل  ۀارتقاي انگیز برايمعاونت اداري و مالی  .68مادۀ  تسهی
  .ندکارائه رئیسه  هیئتبه  ،کارکنان را تا پایان سال اول برنامه انگیزشیو 
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اعضاي طرح مسکن  ،و توسعه با همکاري معاونت اداري و مالیریزي  مدیریت برنامه .1ۀ صرتب
و بـراي تصـویب بـه    نمـوده  هیئت علمی دانشگاه را تا پایان سـال اول برنامـه تـدوین    

  .دکنارائه رئیسه  هیئت
نه به ۀمعاونت اداري و مالی بست .2 ۀتبصر ت رفاهی را سا   .روز نماید تسهی

  
  عمرانی هاي فعالیت بر نظارت و اجرا ریزي، برنامه دفراین. ح

 ۀکالبـدي، شناسـنام   يفضـاها  دهـی  سـامان منظـور   به هاي عمرانی مدیریت فنی و طرح .69مادۀ 
  .ندکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین کها و تأسیسات دانشگاه را حدا ساختمان

مطلـوب و   ۀباید منطبـق بـا سـران    هاي کالبدي ل فضایمکهرگونه احداث و ت ینیب شیپ .70مادۀ 
عات  کبراساس بان ازید نییمنوط به تأ ي هـا  هاي فیزیکی و مبتنـی بـر سیاسـت    فضااط

و بـا درنظرگـرفتن    دیـ جد يهـا  دهکها و دانش ها، پژوهشکده رشته ۀدانشگاه براي توسع
  .هاي مجازي و نوبت دوم باشد میزان جذب دانشجویان بومی و گسترش آموزش

و توسعه، چنـد گـروه یـا    ریزي  مدیریت برنامهو با توجه به جانمایی  يوارد ضروردر م :تبصره
  . ردکاستفاده خواهند  یو آموزش يساختمان ادار یکدانشکده از 

هـاي   گونـه  ۀمطالعـ  ،منـابع طبیعـی   ۀبا همکاري دانشکدو توسعه ریزي  مدیریت برنامه .71مادۀ 
ـ ر فضاي سبز دانشگاه تـا پا استفاده د براي را گیاهی مناسب با اقلیم کویر ان سـال اول  ی

  . برنامه انجام دهد

ریـزي   برنامـه  ۀنسبت به ارتقاي توان کارشناسی حوز هاي عمرانی مدیریت فنی و طرح .72مادۀ 
  . ندکهاي عمرانی اقدام  فعالیت

وساز در دانشگاه را بـا دو   هاي مختلف ساخت روشهاي عمرانی  مدیریت فنی و طرح .1 ۀتبصر
  .ندکو روش مناسب را انتخاب  نمودهها کارشناسی  گري و هزینه  کاهش تصديرویکرد 

هـاي عمرانـی را    مطلـوب نظـارت بـر پـروژه     ۀشیو هاي عمرانی مدیریت فنی و طرح .2 ۀتبصر
  .ددهارائه رئیسه  هیئتبراي تصویب به  ونموده حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین 

ها را با توجه به کاربري  طراحی و معماري درون ساختمان عمرانیهاي  مدیریت فنی و طرح .73مادۀ 
می و بومی انجام دهد آن و طراحی بیرونی آن را براساس اقلیم ناحیه و   .طراحی اس
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براي نظـام تعمیـرات و نگهـداري    را ساختار مناسبی هاي عمرانی  مدیریت فنی و طرح .74مادۀ 
رئیسـه   هیئـت تصـویب بـه    هب ،ان سال اول برنامهحداکثر تا پای ،ها و تأسیسات ساختمان

  .ددهارائه 
  

  اداري نظام سإلمت ارتقاي فرایند. ط
مت اداري، مالی، آموزشی، پژوهشی و هیئـت   گروه نظارت و ارزیابی .75مادۀ  براي ارتقاي س

مت اداري را در طرح جامع ارزیابی و ارزیابیعلمی دانشگاه، نظام  دهی  نظارت سامان س
  .ندک

 ۀنتیجـ  گـویی،  سازي انجام امـور و افـزایش پاسـخ    ، براي شفافموردحسب  عمومیروابط  .76مادۀ 
صـورت مناسـب    ها را به میسیونکو  ها  میتهکرئیسه، شوراي دانشگاه و سایر  تصمیمات هیئت
  .قرار دهدو دانشجویان  نانکارک در اختیار مدیران،

ت انتخـاب و جـذب نیـروي انسـانی جدیـد را بـه       معاونت اداري و مالی فراینـد و مسـتندا   .77مادۀ 
  . ندکرئیسه ارائه  هیئت

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه ودفتر  اريکبا هم گروه نظارت و ارزیابی .78مادۀ 
 ۀفسادخیز دانشگاه در حوز عوامل، ریزي و توسعه و مدیریت برنامهمعاونت اداري و مالی 

قی را  کند لی و فرهنگی را شناساییآموزشی، پژوهشی، اداري و ما و استانداردهاي اخ
  .رئیسه برساند هاي مقابله با مصادیق فساد را به تصویب هیئت و راهکارنموده مشخص 

قـی کتعیین موارد فساد و راه :تبصره بایـد بـر مبنـاي     ،ارهاي مقابله با آن و تدوین استانداردهاي اخ
می باشدکاح   .ام و قوانین اس

 ۀدار منطبق با نقش تیاولو يها تیو توسعه منابع دانشگاه را به فعالریزي  برنامه مدیریت .79مادۀ 
بـدون   يهـا  ها و برنامه تیدهد و از شروع فعال ص یانداز دانشگاه تخص و چشم راهبردي

  .ندک يریجلوگ  تیاولو

 يهـا  گـروه هـا،   هـا، رشـته   دهکگزارشی از گسترش دانش و توسعه ریزي برنامهمدیریت  .80مادۀ 
معتبـر و براسـاس    يهـا  را طبق شاخص یو پژوهش یز آموزشکمرا ،یپژوهش ،یآموزش

  .ندکارائه  رئیسه هیئتبه  ،بار یکماه  شش و مستندات هر یارشناسکت یفعال
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مت اداري و  کارکمعاونت اداري و مالی طرح ایجاد نظام تشویقی براي  .81مادۀ  نان برخوردار از سـ
قی را حداکثر تا پایان سال اول برنامه ردهاي حرفهاستاندا ۀنندک رعایت تصـویب   هب، اي و اخ
  .دکن برساند و آن را اجرارئیسه  هیئت

  
   دانشگاه ادارۀ در نوآوري ارتقاي. ي

ق و نـوآور  کارکاز واحدها و  یو مال يمعاونت ادار .82مادۀ   يهـا  ژه در حـوزه یـ و بـه  ،نان خـ
  . دنکر یتقد هاي مناسب  با شیوه ،یتخصص

ان سـال اول برنامـه تـدوین    یق و پاداش را تا پایدستورالعمل تشو یو مال يمعاونت ادار :تبصره
  .سه برساندیرئ ب هیئتیو به تصوکند 

، دستورالعمل اجرایی مربوط ينوآور ۀتقویت روحی برايو توسعه ریزي  مدیریت برنامه .83مادۀ 
  .ندکاجرایی  رئیسه صویب هیئتو پس از تنموده را تا پایان سال اول برنامه تدوین 

  
  کلیدي فرایندهاي اصإلح. ك

منظور ارتقاي کیفیت خدمات  به ،و توسعه حداکثر تا سال اول برنامهریزي  مدیریت برنامه .84مادۀ 
ت و مراحل زا سازي دستورالعمل اداري، ساده ـ ها، حذف تشریفات، مداخ د، فهرسـت  ی

خدمات به هیئت علمی، کارکنان  ۀارائ  ۀز جنبهاي مختلف را که ا هاي کلیدي حوزه فرایند
ح آن  و دانشجویان از اولویت هـا در افـزایش رضـایت     و اهمیت برخوردار بوده و اص

ح فرایندنموده بررسی  ،دگذار میتأثیر مستقیم  ،مراجعان با (کلیدي  هايو نسبت به اص
  .دام کنداق) به حداقل رساندن ارتباط مستقیم مراجعان با کارکنان رویکرد

عات ياورفنّ و انهیرا زکمر :تبصره و  ين اداریمناسـب و نـو   يهـا  ياز فنـاور  يریگ با بهره ،اط
ح فرا ،ها تیفعال يارسازکخود   .دکنندها اقدام یبه اص

براي برقراري ارتباط بهتر و زبان  ها، با همکاري معاونت ریزي و توسعه مدیریت برنامه .85مادۀ 
ـ   دهندگان و زمینه ان و خدمتگیرندگ مشترك بین خدمت ارتقـاي مسـتمر    ۀسـازي برنام

 انجـام  را بـراي ها، کـارگروه استانداردسـازي خـدمات     آن ۀارائ ۀکیفیت خدمات و نحو
 :ندکوظایف زیر ایجاد 
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   ؛رسانی به مراجعان دانشگاه با اولویت خدمات ۀارائبندي خدمات قابل  و اولویتناسایی ش -
و گیرنـدگان نسـبت بـه کیفیـت، مـدت زمـان، هزینـه         خدمتتعیین سطح انتظار و توقع  -

  ؛دهندگان برخورد خدمت
  ؛تحلیل درست نیازها از قبیل مواد، انرژي، نیروي انسانی -

   ؛خدمات ۀارائ ۀسازي نحو گیرنده و شفاف دهنده و خدمت ایجاد راهنماي عمل براي خدمت -
   ؛دانشگاه ۀیسرئ هیئتشده در  هاي تدوین تصویب استاندارد وتدوین  -
آموزشی براي توانمندسازي و ارتقـاي سـطح مهـارتی کارکنـان براسـاس       ۀبرگزاري دور -

 ؛هاي جدي استاندارد

هـاي   منظـور ارزیـابی عملکـرد اسـتاندارد     نفعان اسـتانداردها بـه   اي از ذي ظرسنجی دورهن -
  ؛مدیران و کارکنان ۀاجراشد

   ؛نفعان لکرد استانداردها به ذياي از نتایج ارزیابی عم بازخورد دوره ۀارائ -
  ؛گیرندگان خدمت شکایات به رسیدگی و پیگیري و ثبت -
 مؤسسـات خـدمات   تواند در اجـراي وظـایف مـذکور، از    می و توسعه ریزي برنامهمدیریت  :تبصره

  .خصوصی استفاده کند مشاورۀ

عـات   ۀبه ارائ هاي متنوع ارتباطی، نسبت با شیوه ،اي صورت دوره روابط عمومی به .86مادۀ  اط
  .ندکاقدام رئیسه  هیئتدانشگاه به کارکنان، مدیران و خدمات 

پایـان سـال اول    حداکثر تـا  ،ارائه خدمت به مراجعان ۀبراي بهبود نحو ها معاونت همۀ .87مادۀ 
زم در خصوص خدمات قابل ارائه به مراجعان را به عات   کـه حـاوي   نحوي برنامه، اط

  :و در اختیار مراجعان قرار دهند نندمستند ک زیر باشد، هاي گزینه
  ؛نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع -
  ؛مقررات مورد عمل و مراحل انجام کار -
  ؛زمان انجام کار مدت -
  ؛عمل مورد يها و فرم زممدارك  -
  ؛ن اوقات مراجعهییانجام کار و تع يعنوان واحد، محل استقرار، نام متصد -
  ؛مورد استفاده يورانوع فنّ -
ع -    .ارائه خدمات به مراجعان ۀاز نحو یرسان اط
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عات مذکور با همۀ :تبصره ع    ،هاي متنـوع  ت و با استفاده از روشیب اولویترت د بهیاط بـه اطـ
  .مراجعان رسانده شود

نهـادن و   ی مورد انتظار و براي ارجمناسب شغل يت رفتارهایتثب يها برا تمامی معاونت .88مادۀ 
حضور مراجعان و  يبرا يمناسب ادار يضمن ایجاد فضا زم است ،ترام به مراجعاناح

زم برایامکانات و تسه   :ش و استقرار آنان، اقدامات زیر را انجام دهندیآسا يت 
  ؛لباس ی، نظم و آراستگیشناس خدمات به مراجعان، وقت ۀارائ يبرا ینظم و آمادگ -
ـ    ي،برخورد رعایت ادب، همکاري، خوش -  خـدمات خـوب بـه     ۀعـدالت و انصـاف در ارائ

   ؛مراجعان
عات و توض ۀارائ يبرا یآمادگ -   ؛رندگانیگ از به خدمتین مورد زماندر  یحات کافیاط
  .ها تیت مثبت به کار متناسب با نوع کار و فعالیوجود تما -

کیـد بـر رضـایت    ه کارکنـان را بـا تأ  یـ ق و تنبیمعاونت اداري و مالی دستورالعمل تشو .89مادۀ 
بـراي تصـویب بـه     وکنـد  و تا پایان سال اول برنامه تـدوین  نموده مراجعان، بازنگري 

  .دده ارائهرئیسه  هیئت
  

  پیشنهادات نظام .ل
شناسی آن، نسبت بـه   معاونت اداري و مالی با ارزیابی نظام پیشنهادات موجود و آسیب .90مادۀ 

ح و عملیاتی کردن آن پس از تصویب    . ندکدانشگاه اقدام رئیسه  هیئتاص
  

   وري بهره ارتقاي. م
 يهـا  دسـتورالعمل  ییبا شناسـا  ،ان سال اول برنامهیتا پا ریزي و توسعه مدیریت برنامه .91مادۀ 

  .ندکجاد ین و مقررات دانشگاه را ایقوان کمتعدد، بان
مـدیریت   هـا و نظـر   بـا پیشـنهاد حـوزه    جدیـد  نامه و دسـتورالعمل  ینیهرگونه تدوین آ :تبصره

  .راهبردي دانشگاه خواهد بود ۀو براساس برنام ریزي و توسعه برنامه

دانشـگاه شـامل    يور سند بهـره  ،برنامه دومتا پایان سال  ریزي و توسعه مدیریت برنامه .92مادۀ 
ش و یوري و سـازوکار پـا   ، ارزیابی و تحلیل، بهبود بهـره يور بهره يها ف شاخصیتعر

و به تصـویب  کند وري را تدوین  بهبود بهره يبرا ییاجرا هاي و روش يور بهره نظارت
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  .دانشگاه برساند ۀرئیس هیئت
وري  بـراي ارتقـاي بهـره    ،هـا  معاونـت  با همکـاري سـایر   ریزي و توسعه مدیریت برنامه :تبصره

هاي اداري، آموزشی، فرهنگی، رفاهی، ورزشـی   از فضا ثرؤم ۀاستفاد و هاي فیزیکی فضا
  .ها حداکثر استفاده به عمل آید ریزي کند که از ظرفیت آن ي برنامها گونه به و پژوهشی،

  

  انسانی منابع رضایت. ن
نه نسبت به ارز ،متنوع يها وهیبا استفاده از ش یروابط عموم .93مادۀ  نـان،  کارکت یرضا یابیسا

ان خرداد سال یآن را تا پا یلیند و گزارش تحلکان اقدام یو دانشجو یهیئت علم ياعضا
  .ارائه دهد رئیسه هیئتبه  ،بعد

  
  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  
  

  هاي بخشی  سیاست
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  هاي آموزشی سیاست .1
  پژوهشی و آموزشی هاي گروه راهبردي مدیریت. الف
هـاي   گروه يراهبرد ۀنقش مدیریت برنامه ریزي و توسعه،معاونت آموزشی با همکاري  .94مادۀ 

و براي تصویب به نموده  نیرنامه تدوان سال اول بیثر تا پاکرا حدا و پژوهشی آموزشی
  .ندکارائه رئیسه  هیئت

هـا بـه معاونـت     راهبـردي گـروه   ۀالگویی مناسب بـراي نقشـ   گروه نظارت و ارزیابی .1ۀ تبصر
  .دکن آموزشی ارائه

راهبـردي   ۀهاي آموزشی را منطبق با نقشـ  درونی گروه یابیارز گروه نظارت و ارزیابی .2 ۀتبصر
  .ندک ییاجراهاي مشخصی در دانشگاه  براي گروه ،اول ۀان برنامیاثر تا پکحدا ،ها آن

 يها گروه یطرح ارتباط علم ،فنّاوريبا همکاري معاونت پژوهشی و  یمعاونت آموزش .95مادۀ 
ـ از طر ،شـور کداخـل و خـارج    يهـا  دانشگاه يها ر گروهیدانشگاه را با سا یآموزش ق ی
 ،كپژوهشی مشتر يها پروژه يو اجرا یوزشآم يها ها، دوره ارگاهکها،  شیهما يبرگزار

  .ندکن و اجرا یتدو
  

  آموزشی هاي زیرساخت. ب
 برنامـه،  اول سـال  پایان تا آموزشی، معاونت همکاري با توسعه و ریزي برنامه مدیریت .96مادۀ 

ح به نسبت ت و ساختار و بازنگري اص  اي کـه  گونـه  بـه  کند؛ اقدام ها دانشکده تشکی
 اي متناسـب بـا مأموریـت و اسـتراتژي دانشـگاه      منطقی، یعنی انـدازه  زۀاندا از دانشگاه

  . باشد برخوردار
در سال پایـان   آنریزي کند که تعداد دانشجویان  اي برنامه گونه مجازي باید به ۀدانشکد .1 ۀتبصر

  .نفر برسد 500به  ،برنامه
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 يهـا  گـروه  يتوانمند یبایپس از ارز ،دیجد يها دهکبه دانش یآموزش يها ل گروهیتبد .2 ۀتبصر
 ها سایر دانشگاهدر  ،مشابه يها ر گروهیها نسبت به سا آن یتوان رقابت یابیو ارز یآموزش

  . انجام خواهد شد

 تحصـیلی  هاي رشته منطقی و یکم هدفمند ۀتوسع برايو توسعه ریزي  مدیریت برنامه .97مادۀ 
 يشی جامع از عرضه و تقاضاان سال اول برنامه، گزاریثر تا پاکحدا ،تحصیلی مقاطع و
ار کبازار  يدارا يها رشته یید بر شناساکیاشان با تأک ۀیشور و ناحکار در سطح ک يروین

بـازار   ۀنـد یآ يها ینیب شید مشتمل بر پین گزارش بایا. ندکسه ارائه یرئ به هیئت ،مطلوب
ت اقتصاد ،ارک ـ ناح شـور و ک یو فرهنگ ی، اجتماعيبا توجه به تحو . اشـد اشـان ب ک ۀی

براسـاس   يتـر کارشـد و د  یارشناسـ ک، یارشناسکدر مقاطع  یلیتحص يها رشته ۀتوسع
ت و کاشان، حـل مشـ  ک ۀیشور و ناحک یانسان يروین يگزارش جامع عرضه و تقاضا

. شـور خواهـد بـود   ک یجـامع علمـ   ۀنقشـ  يها تیجامعه و اولو يازهایبه ن ییگو پاسخ
  .ممنوع است مذکور،د خارج از موارد یجد يها دهکها و دانش ها، گروه ب رشتهیتصو

عات مرکز .1تبصرۀ  ـ ن یازسـنج ین و شیپـا  نظـام  استقرار به موظف راهبردي اط  یانسـان  رويی
 .است اجتماعی و اقتصادي مختلف هاي بخش متخصص

ـ با ،هاي موجـود  د در دانشکدهیجد يها رشته ۀتوسع يبرا یمعاونت آموزش .2 ۀتبصر ه یـ د توجی
مـدیریت  بـه   را یز آمـوزش عـال  کـ ر مراینسبت به سـا  یتوان رقابت یابیو ارز يتوانمند
درحـال  ه کـ اسـت   ییها رشته باها  رشته ۀت توسعیاولو .و توسعه ارائه دهدریزي  برنامه
  . آن در دانشگاه وجود داردبه  مربوط ۀدکدانش ،حاضر

، يقتصـاد ا يهـا  ت بنگـاه یریمـد  يارکـ تواند بـا هم  می ریزي و توسعه مدیریت برنامه .3 ۀتبصر
مختلـف   يها بخش ۀندیاز آیو با توجه به ن یگذاران بخش خصوص هینان و سرمایارآفرک

 يهـا  د در دورهیـ جد يهـا  جاد رشـته یمتخصص، نسبت به ا یانسان يرویبه ن ،ياقتصاد
  .ندکاقدام  يترکارشد و د یارشناسکو  یارشناسکمختلف 

ـ  مجاز اسـت  ییها در رشته یلیمکت تیگسترش تحص .98مادۀ   يهـا از اسـتانداردها   ه گـروه ک
ـ  سطح در رقابت يبرا مناسب یها و توان رقابت رشته يزم برا یفکی ـ  بـازار  و یمل  ارک

 و امکانات منابع، دادن سوق طرح توسعه و ریزي برنامه مدیریت. باشند برخوردار مناسب
  .دکن ئهارارئیسه  هیئت به ،شورک دار تیاولو هاي رشته و ها دوره سمت را به ها تیظرف
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 افزایش به نسبت ،کشور پنجم توسعه ۀبرنام قانون 20مادۀ اجراي در است مجاز دانشگاه :تبصره
 دانشـجو  پـذیرش  براي جدید ظرفیت ایجاد یا موجود هاي رشته درصدي پنجاه ظرفیت

ت هاي ورهد در  طریـق  از که دانشجویان این پذیرش ۀشهری. ندک اقدام تکمیلی تحصی
  .است خارجی هاي پردیس ۀشهری معادل ،گیرد می صورت  احبهمص یا داخلی آزمون

 در دانشـجو  جـذب  بـراي  ،آموزشی معاونت همکاري باریزي و توسعه  مدیریت برنامه .99مادۀ 
 و اقتصـادي  هاي فعالیت و ها سازمان جامعه، ازین و تیظرف با متناسب ،مختلف هاي رشته
 رشیپذ سازي متناسب طرح ها، رشته یبرخ در دانشجو یرمنطقیغ انباشتگی از ريیجلوگ

 ارائـه رئیسه  هیئت به امعهج ازهايین راستاي در را دانشگاه مختلف هاي رشته در دانشجو
 ارک بازار تیاولو با منطبق و شورک یعلم جامع ۀنقش تیاولو در هک ییها رشته در. دهد

 جذب د،اشب رشته آن یآموزش تیظرف درصد50 از کمتر ها آن انیمتقاض تعداد و نباشند
 پایـان  تـا  را تعدیل هاي شیوه توسعه و ریزي برنامه مدیریت. شد خواهد تعدیل دانشجو

  .برساندرئیسه  هیئت تصویب به برنامه تدوین، اول سال

هـا و   خود را به آموزش یآموزشی و پژوهش يها تیاز فعال یهاي آموزشی بخش گروه .100مادۀ 
 يبـرا  ي دیگـر هـا  دانشجویان گـروه  و یهیئت علم ين اعضایب كهاي مشتر پژوهش

 پـنج  حـداقل  ،ص دهند که در پایـان برنامـه  ینحوي تخص به ،يا رشته انیم يها تیفعال
  .جدید اضافه شود اي رشته میان رشتۀ

 ،ترتیب گزارش آن به ۀآموزشی و ارائ و یدر امور پژوهش یگروه يها تینظارت بر فعال :تبصره
  .استآموزشی  و یمعاونت پژوهش ۀبر عهد

مـاه  ها را تا پایان آذر ها و دانشکده گروه ۀگزارش توسعو توسعه ریزي  مدیریت برنامه .101مادۀ 
به  ،هاي دانش سائل جامعه و گسترش مرزکار، حل م هاي بازار براساس نیاز ،هر سال

  .ندکارائه  رئیسه هیئت
  

  توانمند علمی هیئت جذب. ج
نسبت اي عمل کند که  گونه به ،یقاي هیئت علمجذب و ارت ۀدر زمین یآموزش معاونت .102مادۀ 

درصـد و  30 و درصـد 10بـه   ،ترتیـب  دانشیار به کل اعضاي هیئت علمی بـه  و استاد
بـه   ،اعضـاي هیئـت علمـی    داراي مدرك دکتري تخصصی به کل علمی هیئتنسبت 
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 کـاهش  17به عدد  ،وقت تمام ینسبت تعداد دانشجو به هیئت علم درصد برسد و98
  .یابد

نسبت به حفـظ اعضـاي هیئـت    و مالی، با همکاري معاونت اداري  آموزشیمعاونت  .103مادۀ 
  .ندکالمللی برخوردارند، اقدام  بین علمی توانمند دانشگاه که از جایگاه ممتاز ملی و

 
  توانمند دانشجویان جذب. د

کارشناسـی  هاي  طرح آشنایی دانشجویان دوره ،اري روابط عمومیکمعاونت آموزشی با هم .104مادۀ 
ـ اي تدوین  و کارشناسی ارشد دانشگاه را به گونه د کـه دانشـجویان ورودي کارشناسـی    کن

  . خود قرار دهند ۀهاي ویژ ارشد و دکتري، دانشگاه کاشان را در اولویت

نـد  کن یتدو يا گونه اشان را بهک ۀیناح یان بومیطرح جذب دانشجو یآموزش معاونت .105مادۀ 
اشان ک ۀیان ناحیان دانشگاه در سال آخر برنامه، دانشجویدرصد دانشجو35ه حداقل ک

  .باشند

 ییطـرح آشـنا   ،و معاونـت دانشـجویی   یروابط عمـوم  يارکبا هم آموزشیمعاونت  .106مادۀ 
ها  ران گروهیرا با حضور مد يترکارشد و د یارشناسک، یارشناسک يان ورودیدانشجو

بـا   ییان ضمن آشـنا یه دانشجوکند کتدوین و اجرا  يا گونه بهعلمی  و منتخب هیئت
، یدرسـ   ۀبرنام يا، محتویلیتحص ۀي رشتها یژگیبا و ،دانشگاه يها ها و جاذبه تیقابل

زم برا ار، مهارتک ت بازاریوضع ـ ها یژگیار و وکورود به بازار  يها، دانش   ۀي ناحی
  .اشان آشنا شوندک

  
  درسی متون و منابع و کارآمدي تناسب. ه

 ثريکحدا تطابق منظور به ،و توسعهریزي  مدیریت برنامه موزشی با همکاريمعاونت آ .107مادۀ 
براسـاس مـوارد کلیـدي زیـر، نسـبت بـه       ، جامعـه  ازهـاي ین بـا  آموزشی هاي فعالیت

زم در محتو حات  ها، متون و  دروس، سرفصل(هاي تحصیلی  رشتهآموزشی  يااص
  :ندکم اقدا نظارت بر اجراي آن و در مقاطع مختلف )منابع درسی

می مبانی -    ؛اس



 89                                                                 )ها ساختار و رویهبا رویکرد اصالح (هاي اجرایی  سیاست

 

  ؛جامع علمی کشور ۀقشن -
   ؛ارکو بازار جامعه هاي  ل نیازیتحل -
ت یان تحصـ یو دانشـجو  یارشناسـ ک  ۀان سـال آخـر دور  یات دانشجوینظر یابیارز -

   ؛یلیتکم
ن و کارآفرینان اقتصادیدریافت نظر -   ؛يات فعا
 ؛هاي داخلی و خارجی تجارب سایر دانشگاه -

  ؛هاي پژوهشی ها و یافته گیري آخرین نتایج فعالیتکار به -
  .آموختگان شاغل نظر دانش -

نه گزارشی از :تبصره ح  معاونت آموزشی باید سا رئیسه  هیئتها به  رشته آموزشی يامحتواص
  .ارائه دهد

  
  و یادگیري یاددهی فرایند. و

 هـاي  دوره در دانشـجویان  ماندگاري و تحصیلی افت بر مؤثر عوامل آموزشی معاونت. 108 مادۀ
 کـاهش  راهکارهاي وکند  بررسی را تخصصی دکتري و ارشد کارشناسی کارشناسی،

  .دهد ارائه یسهئر هیئت به را تحصیلی افت

 نظـارت  مختلـف  هـاي  دانشکده در درس جلسات کامل برگزاري به یآموزش معاونت .109مادۀ 
 دررا  دانشـجویان  حضـور  بـر  تـر  جـدي  و تـر  دقیـق  نظـارت  براي زم فرایند و ندک

س   . دهد ارائه ها ک

هاي نوین  اعضاي هیئت علمی با شیوه ییهاي آشنا ها و دوره ارگاهک یمعاونت آموزش .110مادۀ 
ملـی و   ۀیاددهی و ارزشیابی دانشجویان را با حضور اعضـاي هیئـت علمـی برجسـت    

  .ندکالمللی در طول سال برگزار  بین

 و یـاددهی  فراینـد  در علمـی  هیئـت  اعضـاي  عملکرد بر ظارتن با یآموزش معاونت .111مادۀ 
 علمـی  هیئـت  اعضـاي  تدریس ۀشیو از دانشجویان رضایت ارتقاي موجب یادگیري،

  .شود 
 و یعلم هیئت ياعضا حضور با ،»نقد« اي دوره يها نشست برگزاري با یآموزش معاونت :تبصره
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  .دهد پاسخ یادگیري و یاددهی ۀحوز در ها آن هاي شنهادیپ و انتقادها به ،انیدانشجو
  

  اسإلم تربیتی ابعاد. ز
نهـاد نماینـدگی مقـام معظـم رهبـري و معاونـت       دفتـر  با همکاري  آموزشیمعاونت  .112مادۀ 

 تعلیم یمبان با انطباق منظور به ،دانشگاه آموزش نظام نوسازي و تحول برايفرهنگی، 

م تیترب و م   تبیین ابعاد «با عنوان  هایی ارگاهک ،یاس  يبـرا  »تربیتـی آمـوزش در اسـ
نه اجرا نموده طراحی  یهیئت علم ياعضا   .ندکو سا

  
  علمی هیئت توانمندسازي. ح

براساس  را یهیئت علم ياعضا یعلم ۀیت بنیهاي ارتقا و تقو زمینه یمعاونت آموزش .113مادۀ 
  .ندکگروه فراهم  هر يراهبرد ۀنقش

  
  ها مهارت ارتقاي. ط

ضـمن بررسـی و    ،)ینیارآفرکـ ز کمر( معاونت پژوهشی يارکبا هم وزشیآممعاونت  .114مادۀ 
زم را بـه  یلیتحص يها و مشاغل مرتبط با رشته يارک يها نهیزم ییشناسا عات  ، اط

  .ان ارائه دهدیدانشجو

ده و کر ییمختلف دانشگاه را شناسا يها رشته يزم برا يها مهارت ینیارآفرکز کمر .115مادۀ 
ارائه رئیسه  هیئتبه  ،ان را تا پایان سال اول برنامهیي مهارت دانشجوطرح جامع ارتقا

  .دهد

 کـرد یرو با ی رادرس هاي برنامه ،ارزیابی و نظارت گروه همکاري با یآموزش معاونت .116مادۀ 

  .ندک بازنگري آموزشی هاي برنامه در یمهارت هاي آموزش سهم گسترش

ن  فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .117مادۀ  منظـور آشـنایی    بـه  ،ینیارآفرکـ ز کـ از طریـق مر  ،هسـا
ط فعالیـت در بخـش   یبا شـرا  ،یلیمکت تیو تحص یارشناسکان سال آخر یدانشجو
  .ارائه دهدها  هاي مشاوره به آن برنامه ،یخصوص

نه معاونت پژوهشی و فنّاوري .118مادۀ  ـ    ضـمن بررسـی شـرایط بنگـاه     ،سا  ۀهـاي اقتصـادي، برنام
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ارآموزي در کـ ارشناسـی را بـراي   ک ۀخصـوص دانشـجویان دور   هب حضور دانشجویان
  .ندکاجرا ) هاي تحصیلی مرتبط با رشته(هاي اقتصادي  بنگاه

قه و دیا يبرا آموزشیمعاونت  .119مادۀ   ،یلیتحص ۀرشت ۀنیدگاه مثبت در زمیجاد و افزایش ع
ها در حین  وقت و ترغیب دانشجویان به استفاده از آن هاي شغلی پاره گسترش فرصت

ویـژه کمـک بـه     به ،هاي آنان افزایش توانایی و مهارت همچنین ،تحصیل و پس از آن
ـ هـاي شـغلی خـود و پیچ    ها و توانایی ها از رغبت شناخت آن ، هـاي بـازار کـار    دگیی

  .و اجرایی نمایدکرده راهکارهاي مناسب را شناسایی 
  

  علمی هیئت مشاورۀ. ي
 يهـا  در گـروه  یمشـاوره و حضـور اعضـاي هیئـت علمـ       ۀبر برنام آموزشیمعاونت  .120مادۀ 

ع یآموزش ـ یان در زمیدانشـجو  يزم را بـرا  یرسـان  نظارت نموده و اط سـاعات   ۀن
 ۀگزارشـی جـامع از مشـاور    همچنـین بایـد   .انجام دهـد  یاعضاي هیئت علم حضور

ارشـد و   یارشناسک، یارشناسکمختلف  يها ان دورهیبه دانشجو یهیئت علم ياعضا
  .ارائه دهد رئیسه هیئتبه  يترکد

  
  آموزشی ستادۀ. ك

 هـاي  دوره بـه  دانشـگاه  آموختگـان  دانـش  راهیـابی  افـزایش  بـراي  آموزشـی  معاونت .121مادۀ 
  .دکن اجرا و شناسایی را مناسب راهکارهاي ،دکتري و ارشد کارشناسی

عـات جـ     معاونت آموزشی در قالب تشکیل انجمن دانـش  .122مادۀ  امع آموختگـان، بانـک اط
عـات کامـل همـ    برنامـه، سـال دوم  و تا پایان  مودهآموختگان را طراحی ن دانش  ۀاط
  .دکنآموختگان دانشگاه را از زمان تأسیس تکمیل  دانش

نه :تبصره رئیسـه   آموختگان آن سال را به هیئت گزارشی جامع از وضعیت دانش ،معاونت آموزشی سا
  .ددهارائه 

هـاي   ضـمن بررسـی وضـعیت بنگـاه    ) مرکز کـارآفرینی (وري فنّامعاونت پژوهشی و  .123مادۀ 
ن و اقتصــادي و ــا فعــا اشــتغال بخشــی از  زمینــۀکارآفرینــان اقتصــادي،  مــذاکره ب
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ق و دانش   .ندک را فراهمنوآور  آموختگان خ

 از پـس  ی،آموزشـ  يهـا  گروه و ارزیابی و نظارت گروه يارکهم با آموزشی معاونت .124مادۀ 
ــتقرار ــک اس ــ بان ع ــش اتاط ــان دان ــگاه، آموختگ ــرح دانش ــابی ط ــدي ارزی  توانمن

ـ ماه بـه  توجـه  بـا  مختلـف  يها رشته در را آموختگان دانش  و دانـش  هـا و  رشـته  تی
  .ندک ارائه رئیسه هیئت به ،ارک بازار به ورود يبرا زم يها مهارت

ــت : تبصــره ــز آموزشــیمعاون ــاي انگی ــراي ارتق ــدي ۀب ــاي  دانشــجویان و اســتفاده از توانمن ه
آموختگان موفق  هایی با حضور دانش نشست ،اي صورت دوره آموختگان موفق، به دانش

  .دکن برگزارها  در تمامی زمینه

نه ینیارآفرکز کمر .125مادۀ  ار یکآموختگان ب دانش توانمندي علمی مهارت و يطرح ارتقا ،سا
  .ندکزار ت دانشگاه و با دریافت شهریه و منابع دولتی برگیرا با درنظرگرفتن ظرف

 از دانشگاه آموختگان دانش و دانشجویان تیرضا ،اي دوره صورت به یآموزش معاونت .126مادۀ 
 خـدمات  ۀحـوز  کارکنـان  هـا،  دانشـکده  آموزشـی  معاونـان  ها، گروه مدیران عملکرد
  .دکن یابیارز را دانشگاه آموزشی ۀحوز ستادي مدیران و آموزشی

طرح ارزیابی رضـایت مـدیران بخـش     ،ي معاونت آموزشیبا همکار نظارت و ارزیابی گروه :تبصره
آموختگـان دانشـگاه تـا     دانش و توانمندي ردکخصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی را از عمل

  . رئیسه برساند به تصویب هیئت ،پایان سال اول برنامه
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  هاي پژوهشی سیاست .2
  پژوهش فضاي و فرهنگ. الف
زم را بـراي تـرویج و نهادینـه    فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .127مادۀ  سـازي فرهنـگ    اقدامات 

  .دده می انجاممحور  هاي تقاضامحور، کاربردي و مسئله پژوهش
  .برنامه دوم سال پایان تا گاه اندیشه به کاشان دانشگاه تبدیل ۀمطالع و بررسی :تبصره

در  فنّـاوري  وپژوهشـی   ۀدر راستاي ارتقاي جایگاه حوزفنّاوري پژوهشی و  معاونت .128مادۀ 
ـ  گذاري دانشگاه و بهبود کیفیت تصمیم نظام سیاست  ۀگیري در شوراي پژوهشی، روی
ح   راگیري شوراي پژوهشی  سازي و تصمیم فعلی تصمیم کـه  اي  گونـه  بـه  ؛نـد کاصـ

  .تصمیمات راهبردي در شورا مطرح شود
  

  پژوهشی هاي زیرساخت. ب
 جدید شرایط به توجه با ،پژوهشی معاونت ريهمکا با توسعه و ریزي برنامه مدیریت .129مادۀ 

 و هـا  قابلیـت  و کشـور  علمـی  جـامع  ۀنقشـ  هـاي  اولویـت  ،فنّاوري و علم ۀعرص در
ت و ساختار اي، منطقه هاي مزیت  بـا  را فنّـاوري  و پژوهشـی  معاونـت  جدید تشکی

 ،برنامـه  اول سال پایان تا حداکثر ها دانشکده پژوهشی معاونت جایگاه تعیین رویکرد
  . برساندرئیسه  هیئت تصویب به

پژوهشـی، طـرح    ۀاهداف حوز ریزي و توسعه براي تحقق مأموریت و مدیریت برنامه .130مادۀ 
را حـداکثر تـا پایـان     فنّاوري نیروي انسانی معاونت پژوهشی و کمی و کیفیارتقاي 

  . برساندرئیسه  هیئتبه تصویب  ،سال اول برنامه

 ها و در راستاي ارتقاي خدمات پژوهشی، کاهش هزینهو توسعه ي ریز مدیریت برنامه .131مادۀ 
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 پژوهشـی، فراینـدهاي کلیـدي معاونـت پژوهشـی و      ۀوري بیشتر در حوز تحقق بهره
ح را ها  و آننموده شناسایی  ،را حداکثر تا پایان سال اول فنّاوري   .ندکاص

 د فعلی مراکز پژوهشی، بـراي با ارزیابی فعالیت و عملکر فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .132مادۀ 
فعالیت مراکز پژوهشی فعلی، اقدامات زیر را  ۀادام و پژوهشیجدید  مراکزاندازي  راه

  :انجام دهد
ها  هاي فعلی مراکز پژوهشی که انطباقی با مأموریت آن بازنگري فعالیت براي  اقدام -

  ؛ندارد
  ؛شی دانشگاه باشدي پژوهها مرتبط با اولویت دبایجدید پژوهشی  مراکزموضوع  -
 تأمینمشروط به فعالیت مراکز پژوهشی فعلی  ۀجدید و ادامایجاد مراکز پژوهشی  -

اي و سـایر منـابع    هاي پژوهشـی و مشـاوره   از محل درآمد فعالیتها  مالی آن منابع
  .است غیردولتی

  .شود انجام اولویت با نجوم ۀپژوهشکد ایجاد ضرورت بررسی :تبصره

برداري، تعمیر و  نظام بهره يروزرسانی و ارتقا همنظور ب به فنّاوريژوهشی و معاونت پ .133مادۀ 
  :ات زیر را انجام دهداقدام ،نگهداري تجهیزات پژوهشی

عات جامع تجهیزات پژوهشی حداکثر تـا پایـان سـال اول     تدوین و راه -  اندازي بانک اط
  ؛برنامه

اقدام به پایان سال اول برنامه و طراحی ساختار اجرایی آزمایشگاه مرکزي حداکثر تا  -
  ؛آناندازي  راه

هاي پژوهشی دانشـگاه   برداري، تعمیر و نگهداري آزمایشگاه تدوین دستورالعمل بهره -
حداکثر تا پایان ) ي مستقر در مراکز پژوهشیها  آزمایشگاه مرکزي و آزمایشگاهشامل (

 ؛سال اول برنامه

نه  به روزرسانی تجهیزات پژوهشی، هر بمنظو به فنّاوريمعاونت پژوهشی و  :تبصره  ،صورت سـا
متناسـب بـا    نسبت به نیازسنجی تجهیزات اقدام نموده و نتیجه را بـراي خریـد و تعمیـر   

هاي  تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه. ددهارجاع  ربط ذيهاي  هاي دانشگاه به حوزه ظرفیت
  .دشو می نتأمیاز محل اعتبارات پژوهانه  ،پژوهشی در اختیار پژوهشگر
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  هاي اطإلعاتی زیرساخت. ج
عات علمی معتبـر جهـانی،   ها با عضویت در پایگاه فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .134مادۀ  ي اط

برداري مناسب اعضاي هیئت علمی، دانشجویان و کارشناسـان   امکان دسترسی و بهره
  . ندکهاي علمی فراهم  هاي مطالعاتی دانشگاه را به آخرین دستاورد حوزه

عات  ياورفنّ و انهیرا زکمر .135مادۀ  تر اعضاي هیئـت علمـی و    منظور دسترسی مطلوب بهاط
 ارتقـا  را پهناي باند اینترنت دانشـگاه  جهانی اینترنت، ۀدانشجویان و کارکنان به شبک

  .دبخشبهبود را ضریب نفوذ رایانه  و دهد
  
  جذب هیئت علمی پژوهشی .د

براي توسـعه و تقویـت مراکـز     ،جذب ستادبا هماهنگی  وريفنّامعاونت پژوهشی و  .136مادۀ 
هـاي   داراي سـابقه فعالیـت  ( یپژوهشی، نسبت به جذب اعضاي هیئت علمی پژوهش

  .ندکاقدام ) ثرؤپژوهشی م

با همکاري معاونت آموزشی تا پایـان سـال اول برنامـه،     فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .137مادۀ 
ق و  و جذابی را بـراي جـذب نخبگـان   ي تشویقی و ترغیبی مناسب ها سیاست  خـ

  .ندکهاي درخشان تدوین  و استعداد نوآور
ع راهکار اتّخاذمدیریت روابط عمومی با  :تبصره رسانی مناسب، این سیاسـت را بـراي    هاي اط

  . ندکتبلیغ و ترویج  ،آگاهی داوطلبان ورود به دانشگاه
  

 پژوهشی هاي اولویت تعیین. ه

، با تـدوین دسـتورالعملی جـامع،    برنامه تا پایان سال اول فنّاوريهشی و معاونت پژو .138مادۀ 
همچـون   ،هـاي مختلـف   دار پژوهشی دانشگاه را با توجه به معیـار  هاي اولویت حوزه
هـاي آموزشـی و    هـاي گـروه   جامع علمی کشور، قابلیـت  ۀدار نقش هاي اولویت حوزه

شی مربـوط بـه دسـتیابی بـه     هاي پژوه منطقه، طرح هاي مزیت و ها پژوهشی، قابلیت
  .ندکمحور مشخص  هاي پژوهشی تیم طرح و فنّاوري

اعتبـارات   ،ریـزي و توسـعه   با همکاري مـدیریت برنامـه   فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .139مادۀ 
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  .هاي پژوهشی تخصیص دهد پژوهشی را براساس اولویت

 از پژوهشی طرح چند یا یک ارائۀ براي را زم هاي مشوق فنّاوري و پژوهشی معاونت .140 مادۀ
 علمـی  جـامع  نقشۀ پژوهش هاي  اولویت راستاي در ،دانشگاه پژوهشی هاي تیم سوي
ب عالی شوراي به ،کشور   .کند تدوین فرهنگی انق

هـاي پژوهشـی تقاضـامحور و     گسـترش طـرح  اي بـر  فنّـاوري معاونـت پژوهشـی و    .141مادۀ 
ح و   راپژوهانـه دانشـگاه    ۀنام آیین ،دار، حداکثر تا پایان سال اول برنامه اولویت اصـ

  .ندک روز هب

ـ محور و فنّـاوري  د دانـش و یتول پژوهشگران،  شمندان وین اندیمنظور تأم به .142مادۀ  ـ  تی افتن ی
هـاي شناسـایی و تعیـین قطـب      شاخص هاي آموزشی و پژوهشی، پژوهش، معاونت

د و نرسان میدانشگاه ه رئیس هیئتبه تصویب  سال اول برنامهرا تا پایان  یهشوپژ علمی
زم را براي ایجاد حداقل   ،قطـب علمـی تـا پایـان برنامـه      دوبراساس آن، سازوکار 

  .نندک اجرا می طراحی و
  

   پژوهشی حوزۀ مالی منابع تخصیص و تأمین. و
 فنّـاوري پژوهشـی و   ۀساختار مناسب مالی براي حـوز و توسعه ریزي  مدیریت برنامه .143مادۀ 

بـه کـل اعتبـارات     فنّاوري و پژوهش ۀحوزهاي  ت اعتبارات هزینهنسبند و کطراحی 
  .درصد برساند15 پایان برنامه به تااي دانشگاه را  هزینه

هاي  ي مناسب، درآمد حاصل از فعالیتها با اتّخاذ سیاست معاونت پژوهشی و فنّاوري .144مادۀ 
نه حداقل ، هاي بیرونی از محل منابع پژوهش راپژوهشی    . د افزایش دهددرص15سا

  
 اي و مشاوره تخصصی خدمات ارائۀ. ز

زم و  مشوق فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .145مادۀ  خـدمات   ۀانگیزشـی را بـراي توسـع    هـاي 
  .هدف فراهم آورد ۀجامعبه  ،اي اعضاي هیئت علمی مشاوره

 ۀعـ اي بـه جام  با هدف توسعه و تقویت خدمات مشـاوره  فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .146مادۀ 
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  :را انجام دهد زیرهدف، اقدامات 
  ؛هدف ۀفراخوان از اعضاي هیئت علمی براي پیشنهاد خدمات پژوهشی مختلف به جامع - 
عطراحی  -   ؛اینترنتی و معرفی انواع خدمات پژوهشی رسانی پایگاه اط
ع -   ؛هدف ۀهاي قابل عرضه به جامع رسانی مناسب فعالیت اط
 هاي اقتصادي بنگاهشناسی و موردکاوي  بطه با آسیبي پژوهشی در راها تشکیل تیم -

  ؛هاي بهبود راهکار ۀو ارائ
ت    ها و شرکت ها دعوت هدفمند از مدیران سازمان - ي بیرونی بـراي طـرح مشـک

  ؛هاي متبوع خویش ها و شرکت سازمان
  ؛خدمات تخصصی ۀارائبراي  صورت مدعو دانشگاهی به برون پژوهشگرانجذب  -
 و هاي عمومی و تخصصی مختلف در قالـب سـمینار، کنفـرانس    شبرگزاري همای -

  .هدف ۀکارگاه آموزشی براي جامع

هاي اقتصـادي   طرح حضور اعضاي هیئت علمی در بنگاه فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .147مادۀ 
رئیسـه   هیئتبراي تصویب به  ،هاي اجرایی را تا پایان سال اول برنامه سایر دستگاه و

  .ندکارائه 
 

 ها  رگزاري همایشب. ح

هاي پژوهشـی   ها را براساس اولویت سمینارها و کنفرانس فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .148مادۀ 
  . ندکدهی  بندي و جهت  اولویت ،دانشگاه

هـا و   برگـزاري همـایش   ۀسازي در شیو منظور هماهنگ به فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .149مادۀ 
 ،حـداکثر تـا پایـان سـال اول برنامـه      ،مرتبط هاي ها، با همکاري سایر حوزه کنفرانس

  .ندرا تدوین کزم   دستورالعمل
 

  پژوهشی هاي توانمندي توسعۀ. ط

 براي ارتقاي توانمندي پژوهشی اعضـاي هیئـت علمـی،    فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .150مادۀ 
ی هـاي پژوهشـ   ها و ابزار منظور آشنایی با روش هاي آموزشی را به سمینارها و کارگاه

  .ندکبرگزار 
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 هاي پژوهشی اعضاي هیئت علمی، توانمندي ۀبراي توسع فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .151مادۀ 
منظور انتقال دانـش و تجربـه در    به ،المللی ملی و بین ۀاز اعضاي هیئت علمی برجست

  . ثر ببردؤم ۀهاي علمی و همکاري موقت علمی، بهر قالب برگزاري سمینارها، کارگاه

 هیئـت  اعضـاي  پژوهشی و علمی توانمندي ارتقاي براي فنّاوري و پژوهشی معاونت .152مادۀ 
 کشـور  از خـارج  و داخل مطالعاتی هاي فرصت افزایش براي را زم اقدامات علمی،
  .سازد فراهم

  
 دانشجویی پژوهش. ي

هـاي دانشـجویی، اعتبـار     پـژوهش  ۀمنظـور توسـع   بـه  فنّـاوري معاونـت پژوهشـی و    .153مادۀ 
نه،دانشجویی را  ۀیافته به پژوهشکد تخصیص   .درصد افزایش دهد 10حداقل  سا

 کمـی و کیفـی  منظـور ارتقـاي    زم را بـه  هـاي  سـازوکار  فنّاوريو  پژوهشیمعاونت  .154مادۀ 
ت تکمیلی نامه پایان   .ندکفراهم  هاي تحصی

هـاي   ب فعالیـت براي ترغی ،با همکاري معاونت فرهنگی فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .155مادۀ 
هـاي   هـاي علمـی و تـیم    از انجمـن ، علمی و پژوهشی گروهـی در بـین دانشـجویان   

زم را به عمل آورد پژوهشی دانشجویی   .حمایت 

ت    فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .156مادۀ  براي ارتقاي توانمندي پژوهشی دانشـجویان تحصـی
هـاي   هـا و ابـزار   ی با روشمنظور آشنای هاي آموزشی را به سمینارها و کارگاه تکمیلی،

  .پژوهشی برگزار کند
  

  انسانی علوم ارتقاي و تحول. ك
، اقـدامات زیـر را   علوم انسـانی  ۀبا همکاري دانشکدباید  فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .157مادۀ 

 تعمیـق  و افـزاري  نـرم  جنبش تحقق ،یانسان علوم يها رشته در نیادیبن منظور تحول به

م يها ارزش ،اعتقادي یمبان ق و یاس   :اي انجام دهد حرفه اخ
 و ارتبـاط  ایجـاد  بـراي  مشـخص  هـاي  روش و ها شاخص تدوین و مطالعات انجام -

می؛ مبانی و انسانی علوم بین سازگاري   اس
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 هـاي  روش و هـا  ارزش مفاهیم، و انسانی علوم ارتباط زمینه در جهانی تجارب از استفاده - 
می   ؛انسانی علوم متون تدوین در اس

 علوم متون تدوین در روشی و ذهنی قابلیتی عنوان به نقادي روحیۀ هدایت و تقویت -

  انسانی؛
 مبـانی  بر انسانی علوم هاي رشته ابتناي از منطقی و سازگار هماهنگ، تصویري ارائۀ -

می؛   اس
 علوم متون نیتدو در یروش و یذهن یتیقابل عنوان به نقادي یۀروح تیهدا و تیتقو -

  ی؛انسان
ـ نظر هـاي  کـانون  و ادواري هـاي  شیهما( مستمر ارتباط برقراري - ـ  )پـردازي  هی  نیب

 معیارهـاي  و اصول روزآمد تعریف و پژوهش براي دانشگاه و حوزه نظران صاحب

م الگوي   .پیشرفت یرانیا یاس
  

  علمی هیئت اعضاي پژوهشی هاي ستاده. ل
 ،ناسب بـراي انتشـارات دانشـگاه   ضمن طراحی ساختار م فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .158مادۀ 

ت علمیأبراي ترغیب اعضاي هیئت علمی به ت پژوهشـی،    لیف و ترجمه کتب و مقا
  .ندکي مالی را طراحی ها  مشوق

نشـریات معتبـر علمـی در راسـتاي     انـدازي   راهنسبت به  فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .159مادۀ 
که نشریات دانشگاه در سطح ملی  اي گونه به ؛ندکاقدام  هاي پژوهشی دانشگاه اولویت

  .از اعتبار مناسب برخوردار باشد ،المللی بین و

بـراي حضـور اعضـاي هیئـت علمـی و دانشـجویان در        فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .160مادۀ 
اقدامات ) فارابی و خوارزمی(المللی  ي علمی و هنري در سطح ملی و بینها جشنواره

  .زم را انجام دهد

از ثبت اختراعات و اکتشافات اعضاي هیئت  ،طور ویژه به فنّاورياونت پژوهشی و مع .161مادۀ 
  .ندکعلمی و دانشجویان حمایت 
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  المللی بین هاي پژوهش. م
هـا،   نسبت به حضور اعضـاي هیئـت علمـی در همـایش     فنّاوري ومعاونت پژوهشی  .162مادۀ 

زم را   لمللی، مشـوق ا ویژه در سطح بین به، معتبر هاي علمی کارگاه و سمینارها هـاي 
  .ندکطراحی 

، طـرح  با همکاري معاونت پژوهشی و فنّاوري یالملل بینهاي علمی و  گروه همکاري .163مادۀ 
را حداکثر اعضاي هیئت علمی و دانشجویان  المللی ها و ارتباطات بین گسترش فعالیت

  .دهدارائه رئیسه  هیئتتا پایان سال اول برنامه، به 

ـ  بینهاي علمی و  وه همکاريگر .164مادۀ   ،فنّـاوري بـا همکـاري معاونـت پژوهشـی و      یالملل
زم  انجام المللی  همکاري با مراکز پژوهشی معتبر بین ۀنام براي عقد تفاهمرا اقدامات 

  .دهد

  .کند المللی حمایت هاي مشترك بین از پژوهشباید  فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .165مادۀ 
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  فنّاوريهاي  سیاست .3
  فنّاوري بندياولویت. الف
در (دانشـگاه   فنّـاوري براي ارزیابی موقعیـت و جایگـاه    فنّاوريمعاونت پژوهشی و  .166مادۀ 

 فنّـاوري هـاي   توانمنـدي  )هـا فنّـاوري ترین ل و پیشرفتهئامقایسه با رقبا، وضعیت اید
ند ک و نقاط ضعف و قوت آن نسبت به رقبا تجزیه و تحلیلکرده شناسایی را دانشگاه 

بـه   ،آن تـا پایـان سـال اول برنامـه     ۀمنظور توسع دانشگاه را به فنّاوريهاي  اولویت و
  .برساندرئیسه  هیئتتصویب 

  

  فناور علمی هیئت. ب
عات اعضاي هیئت علمی فنّ فنّاوريمعاونت پژوهش و  .167مادۀ  اور نسبت به تدوین بانک اط

هـا   ت آنیت فعالیو هدا نّاوريفهاي  فعال در حوزه يها تکدانشگاه، مؤسسات و شر
حمایـت ویـژه از    ۀو نحـو نموده اقدام  ،دانشگاه ياورنّف يها تیبراي فعالیت در اولو

  .خواهد رسانیدرئیسه  هیئتو به تصویب کرده آنان را تدوین 
  

  فنّاوري مراکز. ج
 و مأموریـت  ،فنّـاوري و  یو توسعه با همکاري معاونت پژوهشـ ریزي  مدیریت برنامه .168مادۀ 

بـراي تصـویب بـه     ،تا پایان سال اول برنامه فنّاوريبراي مدیریت  را ساختار مناسب
  . ندک می ارائهرئیسه  هیئت

 )کاوا( کانون توسعه و انتقال دانش و فنّاوريتأسیس  براي فنّاوريو  یمعاونت پژوهش .169مادۀ 
  .دکن می اقدام 4 ۀمطابق با پیوست شمار ،تا پایان سال اول برنامه
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مأموریـت،  ریـزي و توسـعه،    مدیریت برنامـه با همکاري  فنّاوريمعاونت پژوهش و  .170دۀ ما
ت مرکز رشد را ارزیابی  هاي ارتقاي وضـعیت آن ارائـه    شیوه و کندساختار و تشکی

  .دهد
  

  پردازيایده. د
 در خصـوص پردازي در دانشگاه،  در راستاي تقویت ایده فنّاوريو  یمعاونت پژوهش .171مادۀ 

اورانـه  هـاي فنّ  هاي حمایتی و تشویقی و تشـکیل بانـک ایـده    تدابیر و سیاست تّخاذا
  .ندکاقدام  ۀدانشگا

  
  فنّاوري سازي تجاري. ه

 حلدر راستاي  ریزي و توسعه با همکاري مدیریت برنامه فنّاوريو  یمعاونت پژوهش .172مادۀ 
و  ،خـارجی  وهـاي داخلـی    سازي و حضور در بازار مسائل راهبردي صنعت، تجاري

انـدازي   راهسـیس و  أ، نسبت بـه بررسـی و ت  فنّاوري ۀهاي نو در حوز سازي ایده پیاده
  .دکن هاي دانشگاهی اقدام می بنیان و شرکت هاي دانش شرکت

هـاي وابسـته را    شـرکت  در مشـارکت  ۀنحوو  و توسعه سازوکارریزي  برنامه مدیریت .1 ۀتبصر
  .دو ارائه کنطراحی 

  . استدانشگاه رئیسه  هیئت ۀعهد رها ب کیل این شرکتتصویب تش .2 ۀتبصر
  .ندکاقدام  فنّاوريدانشگاه نسبت به ایجاد پارك علم و  .3تبصرۀ 
  

  توسعه فنّاوري. و
در  فنّـاوري هـاي   بانـک اسـتاندارد   سـیس أت نسـبت بـه   فنّـاوري معاونت پـژوهش و   .173مادۀ 

ـ  هاي اولویت حوزه ش براي ب هـاي کشـور در    اسـتاندارد دن کـر روز هدار دانشگاه و ت
  . ندکاول اقدام  ۀالمللی تا پایان برنام ي بینها مقایسه با استاندارد

نه   .174مادۀ  هـاي   کارگـاه  سـمینارها و ، هـاي آموزشـی   دوره ،معاونت پژوهشی و فنّـاوري سـا
  .دکنتبیین مفاهیم مربوط به فنّاوري برگزار  منظور بهتخصصی 

هـاي   براي هریـک از حـوزه  را  »نگري فنّاوريآینده«وري طرح معاونت پژوهش و فنّا .175مادۀ 
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ـ  ،و حـداکثر تـا پایـان سـال دوم برنامـه     کند تدوین  دار فنّاوري دانشگاه اولویت راي ب
  . دارائه دهرئیسه  هیئتبه تصویب 

دسـتورالعمل حقـوقی    ،مـالی  معاونت پژوهش و فنّاوري با همکاري معاونت اداري و .176مادۀ 
هـاي   اورانـه را در قالـب سـازوکار   هاي فنّ نفعان از سهم و منافع طرح برخورداري ذي

و بـه  کنـد  حمایت از مالکیت صنعتی و ثبت پتنـت، برنـد و نشـان تجـاري، تـدوین      
  .دانشگاه برساند ۀرئیس هیئتتصویب 

الگـوي  و نموده هاي فناورانه را بازنگري  مالی طرح  فرایند فنّاوريمعاونت پژوهش و  .177مادۀ 
  . ندکارائه رئیسه  هیئتها را براي تصویب به  منابع مالی این طرحتنوع 

ـ  یروابـط علمـ   ارتقاي براي فنّاوريمعاونت پژوهش و  .178مادۀ  ز کـ و مرا هـا  بـا سـازمان   یفن
 فنّاوريهاي  تیفعال ۀنیدر زم ،یالملل نیو ب يا ، منطقهیدر سطح مل ياورو فنّ یپژوهش

  .ندکدانشگاه اقدام 
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  فرهنگیهاي  سیاست .4
  فرهنگی ریزي برنامه و مدیریت. الف
قی و معنوي رشد برايمعاونت فرهنگی  .179مادۀ  هـاي   فعالیـت علمـی،   رشد با توأم دانشگاهیان اخ

 :زیر را انجام دهد

ق یعمل الگوهاي ئۀارا -  و مؤمن ،ارآمدک روهايین ريیارگک به قیطر از تیمعنو و اخ
ق ق بهمتخلّ م ۀحسن اخ   ی؛اس

   ؛فرهنگی ۀحوز در ياربردکهاي   مایت از انجام پژوهشح -
   ؛یت فرهنگکازها، مسائل و مشین ییشناسا -
 ؛هاي فرهنگی فعالیت کمی و کیفیهاي  تهیه و تدوین شاخص -

نه هاي فرهنگی و دینی به تین اولوییتع -    ؛صورت سا
   ؛هاي فرهنگی نظارت، سنجش و ارزیابی اثربخشی و کارایی فعالیت -
هاي فرهنگی، نیازسـنجی مخاطبـان و پـایش مسـتمر دیـدگاه       سنجش دیدگاه نظامایجاد  - 

   ؛هاي مختلف فرهنگی دانشگاهیان در حوزه
از طریق استقبال از  ،شناسایی و افزایش مشارکت دانشجویان مستعد در امور فرهنگی -

قیت و انواع امکانات و تجهیزات سخت روزآمـد و   افـزاري افزاري و نرمابتکار و خ
  ؛جذاب

  ؛دانشجویان فعال فرهنگی عملکرد و ارزیابی فرهنگی دانشجویان ۀبررسی شناسنام -
  .هاي اجتماعی نظیر اعتیاد صحیح با ناهنجاري ۀي مقابلها بررسی و شناسایی راه -

  
  فرهنگی هاي و زیرساخت فرهنگی بخش در شاغل انسانی نیروي. ب

وه بـر ارتقـاي مهـارت    توانم يبرا یمعاونت فرهنگ .180مادۀ  هـاي   ندسازي نیروي انسانی، عـ



 105                                                                 )ها ساختار و رویهبا رویکرد اصالح (هاي اجرایی  سیاست

 

ـ یو افزایش سطح دانش کارشناسان فرهنگی، زم اجتماعیفردي و  جـذب و حفـظ    ۀن
ق و نوآور را فراهم آورد ياستعدادها   .خ

ح و تقویـت    يبـرا  ،و توسعهریزي  مدیریت برنامهمعاونت فرهنگی با همکاري  .181مادۀ  اصـ
  : اقدامات زیر را انجام دهد ،نگیفره ۀحوزنظام مدیریتی 

   ؛ها بررسی ایجاد واحد فرهنگی در دانشکده -
ل عمـل در حـوزه     ۀبررسی زمین - قیـت و       اسـتق هـاي مـدیریتی بـراي ارتقـاي خ

   ؛نوآوري
راه خود را در ابتداي هـر سـال    ۀهاي دانشجویی که نقش حمایت ویژه از مجموعه -

   ؛دهند تحصیلی ارائه می
 ؛منابع مالی در امور فرهنگی ۀو تخصیص بهین تأمینام طراحی نظ -

   ؛در ابتداي هر سال فرهنگی ۀتقویم برنام ۀارائ -
هـاي معاونـت    و بهبود فرایندها  آنرفع نقص  و ها  دستورالعمل و ها نامهینیتدوین آ -

داخـل و خـارج از    ۀات کارشناسان و مشـاوران خبـر  یمندي از نظرفرهنگی با بهره
   ؛دانشگاه

هاي مختلف دانشـجویی   بررسی چگونگی حضور کارشناسان فرهنگی در مجموعه -
  .ها نظیر خوابگاه

 
   و معنویت دینی معرفت اعتإلي. ج

ارتقـاي   رمنظو به ،با همکاري دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري یمعاونت فرهنگ .182مادۀ 
  :آگاهی از موضوعات دینی، اقدامات زیر را انجام دهد

 ؛ي گونـاگون هـا  با اسـتفاده از روش  ین و نقش آن در زندگیتبیین ابعاد د د برکیأت -
، خـوانی  کتـاب  يهـا  جلسـات پرسـش و پاسـخ، برنامـه     ي، برگـزار یسخنران مانند
   ؛هاي معرفت و برگزاري حلقه يمجاز ياز فضا يمند بهره

ت اعتقادؤبه س ییگو پاسخ - از  يمنـد  ا بهرهی يصورت حضور و رفع شبهات به يا
  ؛يمجاز يانات فضاکام

 يهـا  بـا حضـور چهـره    یشیآزاداند يها یرسک ينقد با برگزار يردن فضاک فراهم -
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  ؛ینین فرهنگ دیدر موضوعات نو ،یو دانشگاه يحوزو ۀبرجست
ـ   برگزاري مناظره براي طرح دیدگاه - مباحـث علـوم انسـانی،     ۀهاي مختلف در زمین

   ؛فرهنگی و سیاسی
  ؛هانماز جماعت در مسجد و خوابگاه ۀاز و اقامج فرهنگ نمیترو -
ـ  يهـا  ج آمـوزه یو تـرو  ریمک قرآنگسترش معارف  - هـاي   دوره يبـا برگـزار   یقرآن

غه نهجو  قرآنآموزش و تفسیر    ؛الب
   ؛رکاز من یو اهتمام به امر به معروف و نه یفرهنگ يفضاها يساز سالم -
  ؛در دانشگاهحضور  يعوت از افراد فاضل و باتقوا براد -

  ؛ها و خوابگاه ییمختلف دانشجو يهاتیدر فعال ینیاستفاده از مشاوران د -
 ۀهاي دانشجویی با موضوعات امر بـه معـروف و نهـی از منکـر، اشـاع      ایجاد ستاد -

ل و کمک به مستمندان   .کسب ح

معاونـت   می،تـرین رکـن دانشـگاه اسـ     عنوان مهـم  جایگاه علم و عالم به  با توجه به .183مادۀ 
 ي مناسب ارتقاي جایگاه مقام علم وها روش هاي کاربردي، فرهنگی با انجام پژوهش

رئیسـه   هیئـت تصویب به  ،برنامه دومعالم در دانشگاه و سطح جامعه را تا پایان سال 
  .برسانددانشگاه 

و  95عملیـاتی سـال    هـاي  در برنامـه  مـذکور هـاي   هـاي پـژوهش   اجراي دستاورد ۀزمین :تبصره
  .هاي بعد فراهم شود الس

می راهکار معاونت فرهنگی با انجام پژوهش، .184مادۀ   را هاي ترویج آداب تعلیم و تربیت اس
  .ندک اجرا و شناسایی

ثار و شهادت، یا دفاع مقدس و فرهنگ يها ترویج ارزش يدر راستا یمعاونت فرهنگ .185مادۀ 
گویی به شبهات  با تأکید بر پاسخ هاي ویژه و اثربخش نسبت به تدوین و اجراي برنامه

  .ندکدفاع مقدس اقدام 

 ناحیـۀ فرهنگی در راستاي تقویت نقش و تأثیر فرهنگـی دانشـگاه در سـطح     معاونت .186مادۀ 
کاشان را تا پایان سال اول  ۀهاي فرهنگی و مذهبی ناحی هاي ارتباطی با نهاد اشان، شیوهک

  . ندکرئیسه ارسال  هیئتراي تصویب به و بنموده بررسی  ،برنامه
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 بـه معـروف و نهـی از    هاي امر شیوهاز  ،هاي مرتبط معاونت فرهنگی با همکاري نهاد .187مادۀ 
  . ندک ستفادهدانشگاه ا منکر در

ان، هیئـت  یدانشـجو  ییمنظور آشنا به ،یبراي مقابله با تهاجم فرهنگ یمعاونت فرهنگ .188مادۀ 
ع يها وهینان با انواع شکارکو  یعلم ي هـا  و آسـیب  یجهـان  يها در رسانه یرسان اط

  .ندکرا در طول برنامه برگزار  یآموزش يها و دوره ها ارگاهک ،ها مرتبط با آن

ـ    ی ازجامع طرح ،معاونت فرهنگی تا پایان سال اول برنامه .189مادۀ   هفرهنگ حجـاب و عفـاف ارائ
  .دده

 ،تـا پایـان سـال اول برنامـه     ی،سازي ارتباطات دانشـجوی  براي سالم یمعاونت فرهنگ .190مادۀ 
زم را ارائه  راهکار   .ددههاي 

  
  اي ارتقاي اخإلق حرفه. د

ق حرفه يبرا یمعاونت فرهنگ .191مادۀ  ج عمـل براسـاس   یدانشگاهیان و ترو يا گسترش اخ
قی و حرفه   :اقدامات زیر را انجام دهد اي، اصول اعتقادي اخ

ق حرفهین و تعرییتب -    ؛سطوح دانشگاه همۀدر  يا ف رفتار و اخ
ق حرفه ياعتقاد یتوجه به مبان -    ؛يا در آموزش اخ
ق حرفه يالگوها یمعرف -   ؛هاي متنوع و تأثیرگذار گیري از شیوه با بهره يا اخ
ق حرفه ۀنیهاي مرتبط در زم آموزش و حمایت از پژوهش ۀتوسع -   ؛يا اخ

  
  ایرانی اسإلمی و تمدن فرهنگ با آشنایی. ه

 هـاي  گـرایش  بـه  توجـه  عـین  در ملـی،  همبسـتگی  فرهنگ تقویت براي فرهنگی معاونت .192 ۀماد

 عنوان به تمدنی و تاریخی فرهنگی، مذهبی، و دینی میراث حفظ به ویژه اهتمام و اي منطقه
 و فرهنـگ  شناسـاندن  و امـور  ایـن  به نسبت آگاهی گسترش و ایران بخشهویت اجزاي
میایرانی تمدن   :دهد انجام را زیر اقدامات کارکنان، و علمی هیئت ویان،دانشج به اس

  ؛طوربمهاي  کاشان با همکاري نهاد ناحیۀهاي فرهنگی و تاریخی کشور و  شناساندن جاذبه - 
 يد از دسـتاوردها یژه بازدیو به ،نیآفر تیهو يو گردشگر یارتیز ياردوها يبرگزار -
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م یو صنعت یعلم ب اس  ؛شورک یخیو تار یعیطب يها هیو سرما یانق

می جمهوري نظام جایگاه به توجه -  پیـروزي  راه در شـده  انجـام  هاي مجاهدت و اس
ب می انق  ؛شورک حفظ و اس

شـور و  ک یخیو تـار  ي، هنـر ی، ادبینی، دیبا مفاخر مل ییآشنا هاي نشست يبرگزار -
 ؛کاشان ۀناحی

هاي ملی سازگار با  شا و ارزهماداي هویت ملی و ترویج نهمادشناسایی و معرفی ن -
می  ؛فرهنگ اس

بـا   ییآشـنا  يبـرا  یفرهنگـ  يهـا  شـگاه یهاي بومی و محلی و نما  جشنواره يبرگزار -
   ؛سنن و رسوم مناطق مختلف ایران و آداب فرهنگی، خصوصیات قومی،

  .مختلف هاي رشته در فرهنگی میراث با مرتبط هاي پژوهش از حمایت -

بخـش   د بر عناصـر وحـدت  کیأانسجام ملی و ت يحفظ و ارتقا يبرا یفرهنگ معاونت .193مادۀ 
می یرانیتمدن ا ۀحوز   :دهد انجام را زیر اقدامات ،اس

   ؛اتیادب و مانند هنر ،مختلف يها در عرصه یفرهنگ يها تیت از فعالیحما -
م وحدت کد بر مناسکیأت - محـرم،   هـاي  عـزاداري  نظیـر  ،و ملی ی، مذهبیبخش اس

 ؛...و نوروز اعتکاف، مهدویت،

 ؛ت ملییت هویو تثب ینیه در بازآفریت فقیو يمحور د بر نقشِکیأت -

  .با مفاخر ارزشمند دفاع مقدس ییآشنا -

  
  اسإلم سیاسی اندیشۀ با آشنایی. و

م، به یاسیس ۀشین اندییتب يدر راستا یمعاونت فرهنگ .194مادۀ  ـ ژه اصل ویو اس ه و یـ ت فقی
ري دینی برا مردم  يها ها، دوره ارگاهکها،  نشست يانشگاهیان، نسبت به برگزارد يسا

  .دکنحوزه و دانشگاه اقدام  یعلم ۀبرجست يها با حضور چهره یتخصص یآموزش

ق فضاي جادیا براي فرهنگی معاونت .195مادۀ  ـ  فعال و یشیاندآزاد و تیخ  هـاي  یرسـ ک ردنک

 امـام  یاسـ یس يهـا  شـه یاند نیـی تب و یبازشناسـ  منظـور  بـه  دانشگاه، در پردازي هینظر
 و هــا نامــه پایــان از ،مقــدس دفــاع يهــا ارزش و يرهبــر معظــم مقــام ،)ره(ینــیخم
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  .کند حمایت مرتبط هاي پژوهش

می  یایران يالگو يت به سوکحر يبرا ریزي و توسعه مدیریت برنامه .196مادۀ  پیشـرفت،   اسـ
 شـورها ک ۀتوسـع  يالگوهـا  ینقـد و بررسـ   يهـا  نشسـت  و یشـ یآزاداند يها یرسک
  . ندکدرحال توسعه برگزار  يشورهاک سایر ایران و بارۀخصوص در به

 هردر پایان  ارزیابی، و تحلیل شده و پس از مستند همادهاي موضوع این  گزارش نشست :تبصره
  . شود دانشگاه ارائه میرئیسه  هیئتبه  ،سال

  
   مداريقانون فرهنگ ترویج. ز

 ۀمؤثر، زمین هاي متنوع و با استفاده از شیوه ،يمدارج قانونیترو براي یمعاونت فرهنگ .197مادۀ 
در طول  ،ویژه قانون اساسی و قوانین آموزش عالی به ،آشنایی دانشگاهیان را با قوانین

  .دکنبرنامه فراهم 
 

  فرهنگی محصوإلت و عرضۀ تولید. ح
ت فرهنگـ  کارکـ براي بهبود  فرهنگیمعاونت  .198مادۀ  اي حفـظ  و بـر  يو هنـر  یرد محصـو

م يها ارزش   :دهد انجام را زیر اقدامات ،یو مل یاس
ت فرهنگـی و هنـري در دانشـگاه بـا مشـارکت بخـش         ۀگسترش مراکز عرض -  محصـو

  ؛خصوصی
ت    منظور به یجذب نخبگان فرهنگ يت برایجاد تسهیا - حمایت از تولیـد محصـو

  .فرهنگی کیفی

از قبیـل   ،سازي اوقات فراغت دانشگاهیان ي غنیرا برا زم معاونت فرهنگی اقدامات .199مادۀ 
و  هـا  فرهنگ و رسانه، اکـران فـیلم، برگـزاري جلسـات نقـد سـریال       ۀخاناندازي  راه

  .هاي تلویزیونی انجام دهد برنامه
  

  کتابخوانی فرهنگ ترویج. ط

 هـاي زیـر   گزینـه بـه   توجه، با خوانی کتابمنظور گسترش فرهنگ  به یمعاونت فرهنگ .200مادۀ
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  :ندکقدام ا
خـوانی بـین کارکنـان و     هاي قانونی براي تقویـت فرهنـگ کتـاب    استفاده از فرصت -

  ؛اعضاي هیئت علمی
هاي متنوع و تأثیرگذار براي تشویق افراد به مطالعه و آشنایی با فواید  استفاده از شیوه -

  ؛آن
ح و تقویت تجهیزات کتابخانه - بخش کتب در  ها  هاي دانشگاه و خوابگاه بررسی، اص

 .غیردرسی

  
  دانشجویان در آینده به امیدواري و شادابی نشاط و روحیۀ ارتقاي. ي

ن دانشـگاهیان و احسـاس   یو نشاط در ب یجاد حس سرزندگیا يبرا یمعاونت فرهنگ .201مادۀ
نه انجام دهد به آنان تیتعلق و عضو   :دانشگاه، اقدامات زیر را سا

  ؛هاي ملی و مذهبی بزرگداشت مناسبت -
سـازي در چـارچوب قـوانین و     تقویت و تسهیل مشارکت دانشجویان در امر تصمیم -

  ؛مقررات
  ؛و فرهنگی یعلم يها مسابقات و رقابت يبرگزار -

ـ یجاد ارتباط بیا -  ياز طریـق برگـزار   ،ان و اعضـاي هیئـت علمـی   ین دانشـجو یشتر ب
  .دیراناعضاي هیئت علمی و مبا  ییدانشجو يها روهگجلسات صمیمی 

  .نندکها شرکت  بار در این فعالیت باید حداقل یک ،در طول برنامه دانشجویاندرصد  80 :صرهتب
  

  فرهنگی هاي فعالیت در هنري هاي ظرفیت از استفاده. ك
انجـام  در  را هـاي هنـري   اسـتفاده از ظرفیـت   ۀدسـتورالعمل نحـو  معاونـت فرهنگـی    .202 مادۀ

و براسـاس آن  دهد ارائه رئیسه  هیئتبه  پایان سال اول برنامهی، تا هاي فرهنگ فعالیت
  .ندکاقدام 

 
  ها انجمن و ها کانون کمی و کیفی ارتقاي .ل

 زیر موضوعات بر تأکید با دانشجویی، علمی هاي انجمن و ها انونک از فرهنگی معاونت. 203 مادۀ
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  : کند حمایت
   ؛هنر دینی و ادبی ۀحوزخصوص  به ،هاي فرهنگی و هنري  گروه -
می و ادبیات با نظارت اعضاي هیئـت    زمینه در اي مطالعاتیه  گروه -  هاي علوم انسانی، اس

   ؛علمی
هـاي بازدیـد از منـاطق محـروم،       هاي اجتماعی و خیریه بـراي اجـراي برنامـه     گروه -

هـاي    رسانی به محرومـان و برگـزاري جشـنواره    ، کمکمردمیهاي   آوري کمک جمع
   ؛خیریه

 ؛محیط زیست -

  ؛فرهنگ آزاداندیشی ۀفرهنگی در زمین هاي گروه -
  ؛اي هاي علمی بین رشته انجمن -

اقدامات زیـر را بـه    ها  ي علمی و کانونها  ارتقاي کیفی انجمن براي یمعاونت فرهنگ .204 مادۀ
  :عمل آورد

 ؛هاي علمی حمایت و نظارت بر انجمن ۀتشکیل کمیت -

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

 .علمی هاي انجمن هاي اردو دهی سامان -
  

  دانشجویی نشریات کمی و کیفی ارتقاي. م
با تأکید به موضوعات زیر  ،براي بهبود وضعیت نشریات دانشجویی یمعاونت فرهنگ .205 مادۀ

  :ندکاقدام 
 ؛هاي کاربردي در نشریات دانشجویی افزار برگزاري کارگاه آموزشی نرم -

 ؛موزشی خبرنگاري براي نشریات دانشجوییبرگزاري کارگاه آ -

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

   ؛ها در سطح خوابگاهویژه  به ،ایجاد میز نشریات و ایستگاه فرهنگی -
  ؛هدایت نشریات براي تولید محتوا و فراخوان مقاله از دانشجویان -
 ؛اي دورهصورت  به ۀبرگزید ۀمعرفی نشری -
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 ؛کیوسک فروش روزنامه در دانشگاهاندازي  راه -

  ؛هاارسال منظم نشریات به خوابگاه -

 ؛معاونت فرهنگی ۀتخصصی حوز ۀنشریاندازي  راه -

 ؛حمایت از نشریات با موضوع نقد دانشجویی و آزاداندیشی -

ت تخصصی و غ -   ؛یرتخصصی دانشجویانبرگزاري جشنوارۀ مج
گ کمی و کیفیارتقاي  -    .ها و ب

می و ملی در فضاي مجازي، ضمن  رتقايمعاونت فرهنگی براي تقویت و ا .206 مادۀ هویت اس
  :اقدامات زیر را انجام دهد ،گیري مناسب از فضاي مجازي شناسی و بهره مخاطب

  ؛گاههاي مجازي مرتبط با دانش مندي فضا دهی و قانون سامان -
حمایت از تولید محتـواي فرهنگـی بـا قابلیـت اسـتفاده در فضـاي مجـازي بـراي نشـر           - 

  ؛جهانی اینترنت ۀي فرهنگی در شبکها ارزش
  ؛روزرسانی ابزار حضور در فضاي مجازي هتقویت، توسعه و ب -

به تعریف و سفارش عنـاوین و محتویـات فرهنگـی     ،معاونت فرهنگی در موارد خاص :تبصره
  .ندکاقدام 

  
  المللی بین و ملی فرهنگی مبادإلت ارتقاي. س
المللـی و همکـاري    ملـی و بـین   هـاي فرهنگـی   فعالیت ۀمعاونت فرهنگی براي توسع .207 مادۀ

  :هاي فرهنگی، اقدامات زیر را انجام دهد ها و نهادمند با سازمان نظام
بـا سـایر    هـاي فعـال دانشـگاه    بـین کـانون   یارتبـاط  يها حلقه يبرقرار ۀایجاد زمین -

  ؛هاي فرهنگی دانشگاه ها در چارچوب مقررات و سیاست دانشگاه
هاي فرهنگـی داخـل و خـارج از دانشـگاه بـراي        جلب مشارکت و حمایت سازمان -

ن فرهنگی در دانشگاه  اجراي برنامه  .ناحیهو در سطح   هاي خرد و ک

  
   زندگی هاي مهارت. ع

ارتباطات عمیـق و دوسـویه بـا     ۀبراي توسع ،شاورهم مرکزمعاونت فرهنگی از طریق  .208 مادۀ
  .ندکخصوص دانشجویان جدید الورود اقدام  به ،دانشجویان ۀخانواد
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) پورتـال ( ايرایانـه  سیسـتم  گیريبهره زمینۀ آموزشی، معاونت همکاري با دانشجویی معاونت :تبصره
ـ  آموزشـی  تقویم نظیر هایی زمینه در را دانشجویان خانوادۀ مخصوص  هـاي  فعالیـت  اهی،و رف

  .کند فراهم را شهریه و مالی مسائل اي،برنامه فوق

هـاي فرهنگـی    فعالیـت  ۀبراي توسع ،معاونت فرهنگی با همکاري معاونت دانشجویی .209 مادۀ
  :ها، اقدامات زیر را انجام دهد خوابگاه

ها با هدف ایجاد هماهنگی بـین متولیـان   برگزاري جلسات شوراي فرهنگی خوابگاه -
اعم از فرهنگی، دانشـجویی، مشـاوره، تربیـت بـدنی و دفتـر       ،ختلف امور خوابگاهم

 ؛در دانشگاه نمایندگی نهاد مقام معظم رهبري

 ؛هاافزاري امور فرهنگی خوابگاهافزاري و سختتجهیز نرم -

بـارۀ  ها با حضور اعضاي هیئـت علمـی در   هاي صمیمی در خوابگاه برگزاري نشست -
  .ه دانشجویانموضوعات مورد دلخوا

  
  علمی هیئت اعضاي و کارکنان فرهنگی هاي فعالیت ارتقاي .ف

بـراي تقویـت    ،معاونت فرهنگی با همکاري دفتر نمایندگی نهاد مقـام معظـم رهبـري    .210مادۀ
قی، باورها ارزش ریـزي،   اجتمـاعی و برنامـه   هاي دینی، افزایش بینش سیاسـی  ي اخ
متناسب با نیازها  ،کارکنان هیئت علمی و دهی و هدایت اوقات فراغت اعضاي سامان

  :و مقتضیات روز، اقدامات زیر را انجام دهد
ارتقاي سطح دانش و معرفت دینی، سیاسی و اجتمـاعی کارکنـان و اعضـاي هیئـت      -

  ؛علمی دانشگاه
ـ  گـو و دن محیطی سالم، آزاد و مطمئن براي بحث و گفـت کر فراهم - ارتقـاي   ۀدر زمین

  ؛دینی ۀاندیش
ش  - هاي فرهنگـی در دانشـگاه و محوریـت     ها و فعالیت بخشی به برنامه براي تنوعت

خدمات فرهنگی با هدف ارتقاي سطح نشـاط و سـرزندگی در    ۀهاي روز در ارائ نیاز
  ؛بین دانشگاهیان

منظـور ارتقـاي سـطح     کارکنـان بـه   ۀخـانواد  بـراي  هاي ویژه تدوین و اجراي برنامه -
ت آن   .ها با دانشگاه تعام
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  هاي خدمات دانشجویی سیاست .5
  دانشجویی خدمات مدیریت. الف
ـ  و انـه یرا زکمرمعاونت دانشجویی با همکاري  .211 مادۀ عـات  ياورفنّ هـاي   فراینـد  ۀهمـ  ،اط

  . ندکصورت الکترونیکی ارائه  به ،خدمات دانشجویی را تا پایان برنامه
پذیرش مهمان و ثبـت   ۀجاد سامانخدمات، ای ۀکارت هوشمند چندمنظوره براي ارائ ۀتهی :تبصره

  . استرسیدگی به تخلفات دانشجویی و رزرو اینترنتی غذا در اولویت 

درصـد بهـاي   50حداقل  که دانشجویان ندکریزي  اي برنامه گونه معاونت دانشجویی به .212 مادۀ
 همکـاري  بـا  دانشجویی معاونت. نندکانواع خدمات دانشجویی را پرداخت  ۀشد تمام

 ۀصـرف  رعایت با را دانشجویی خدمات ۀشد تمام بهاي ه،توسع و ریزي نامهبر مدیریت
  .دهد قرار سیاست این مبناي و کند محاسبه اقتصادي

نظــام  نقــش آنــان را در ،هــاي دانشــجویی معاونــت دانشــجویی بــا تشــکیل شــورا .213 مــادۀ
  . هاي دانشجویی ارتقا دهد سازي فعالیت تصمیم

  

  ها خوابگاه در خدمات ارائۀ. ب
 یهـا بـه بخـش خصوصـ     ت امـور خوابگـاه  یریمد ،ان برنامهیتا پا ییمعاونت دانشجو .214 مادۀ

  . ندکواگذار 
طبـق دسـتورالعملی    یرد بخـش خصوصـ  کـ نظارت بر عمل ۀو نحو يواگذار يها روش :تبصره

ب یبـه تصـو   ،امـور حقـوقی   ۀبـا همکـاري ادار   ،ان سال اول برنامـه یه تا پاکخواهد بود 
  .رسد یسه میرئ هیئت

هـا را بـا اسـتفاده از     ان در خوابگـاه یان دانشـجو کاز اسـ  یبخشـ  ییمعاونت دانشـجو  .215 مادۀ
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  .ندکن یخصوصی و خودگردان تأم يها خوابگاه
 ،برنامـه  ان سال اولید تا پایبا ،در ساخت خوابگاه یبخش خصوص يگذار هیسرما ۀنحو :تبصره

  .ارائه گرددرئیسه  هیئتبه و شود تدوین  ریزي و توسعه مدیریت برنامه ۀوسیل به

دانشگاه،  ۀو توسعه و ستاد توسعریزي  مدیریت برنامه يارکبا هم ییمعاونت دانشجو .216 مادۀ
  .ندک جلبدانشگاه  يها ت خوابگاهیش ظرفیافزا احداث و يبرارا ر یخافراد ت یحما

  .برسد ید خوابگاهواح 100 به حداقلباید  ،هاي متأهلی تا پایان برنامه ظرفیت خوابگاه :تبصره

دانشـگاه و افـزایش دانشـجو، گزارشـی      ۀبا توجه به روند توسـع  ییمعاونت دانشجو .217 مادۀ
هـل و  أهاي خوابگاهی موجود و مورد نیاز را به تفکیک جنسیت، ت تفصیلی از ظرفیت

و تـا پایـان سـال اول برنامـه بـه      کنـد  تهیه ي برنامه ها سال مقاطع تحصیلی در طول
  .ددهائه اررئیسه  هیئت

را تـا پایـان    هـا  ي کیفی زندگی و سکونت در خوابگاهها معاونت دانشجویی شاخص .218 مادۀ
  . ددهارائه رئیسه  هیئتبه  ،براي تصویب وکند سال اول برنامه تدوین 

قی و انضباطی در خوابگاه معاونت .219 مادۀ مت اخ را  ، اقدامات زیرها  دانشجویی براي ارتقاي س
  :انجام دهد

  ؛ها خوابگاه نگهداري و حفظ جهت در دانشجویان فعال مشارکت از گیري بهره -
  ؛ها خوابگاه اي در ي مشاورهها  گسترش فعالیت -
عها  استفاده از شیوه - قی مسائلرسانی براي تبیین  ي نوین اط    ؛انضباطی و اخ
ع ویژه به ها ها با خوابگاه ارتباطی خانواده ۀایجاد سامان -  ۀخـانواد  به موقع به یانرس اط

  .احتمالی يها بیآس از يریشگیپ اولویت با خاص يرفتارها يدارا انیدانشجو

هـاي کتـابخوانی،    نسبت به گسترش فضـا  ،هاي مرتبط دانشجویی با همکاري حوزه معاونت .220مادۀ
هـاي   سـرگرمی، سـایت رایانـه، طراحـی و اجـراي فعالیـت      و ورزشی هاي  سالن، مسجد

  . ندکهاي نوین اقدام  با استفاده از شیوه ،برنامه فرهنگی و فوق
  

  تغذیه خدمات. ج
زم  بینـی  معاونـت دانشـجویی براسـاس پـیش     .221 مادۀ هـاي آزاد   هـا و رسـتوران   بوفـه  ،هـاي 
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  . دکنبخش خصوصی ایجاد  ۀوسیل بهرا دانشجویی 
زم براي  شی دانشجویان دانشگاه، پیمعاونت دانشجویی با توجه به افزایش کم .1 ۀتبصر بینی 

  . حداکثر تا پایان سال اول برنامه به عمل آوردرا  ها رستوران ۀتوسع
بخـش   حمایت دانشـگاه و صـندوق رفـاه دانشـجویان از     ۀمعاونت دانشجویی نحو .2 ۀتبصر

   . ندکحداکثر تا پایان سال اول برنامه مشخص  خصوصی را براي ایجاد رستوران،
ـ  ،تغذیه ۀآزاد با پرداخت نقدي یاران يها رستوران از خرید .3ۀ تبصر  ۀبراي دانشجویان مطابق نظری

  .شد کارشناسی انجام خواهد

تغذیه دانشـگاه اقـدام    کمی و کیفیهاي  معاونت دانشجویی نسبت به تدوین شاخص .222 مادۀ
  . ندک

ایجاد فضا و محیط مطلوب رسـتوران، تنظـیم    هاي نوین در از روش معاونت دانشجویی :تبصره
  .دکنطبخ و توزیع غذا استفاده  و غذایی، نظارت در امر تهیه ۀنامبر

  

   انضباطی امور. د
عها روش دانشجویی تا پایان سال اول برنامه، معاونت .223 مادۀ رسـانی در   ي مناسب براي اط

خصوص تخلفات انضباطی دانشجویان، ارتقاي کیفیت رسیدگی به تخلفات و سـطح  
  . رئیسه دانشگاه برساند و به تصویب هیئتکند گویی را شناسایی  پاسخ

  

  اي مشاوره خدمات .ه
ت روان دانشجویی به معاونت .224 مادۀ شـناختی دانشـجویان و کمـک بـه      منظور کاهش مشک

نسـبت بـه    ،شـناختی  هـاي روان  کمک ۀاز طریق ارائ هتر با محیط دانشگاه،سازگاري ب
اي  درمانی، مشـاوره  هاي روان  زهشناختی در حو اي و روان هاي مشاوره گسترش فعالیت

  . ندکو مددکاري با استفاده از امکانات موجود در دانشگاه اقدام 
فضاي مناسبی را بـراي   ،ریزي و توسعه معاونت دانشجویی با همکاري مدیریت برنامه .1تبصرۀ 

  . ندکمرکز مشاوره تا پایان برنامه ایجاد 
از مشاوران داخـل   متشکلاي  تیم مشاوره ،برنامه معاونت دانشجویی تا پایان سال اول .2 تبصرۀ

حیت علمی، تخصصی و حرفه   . ندکدهی  سامان رااي  و خارج دانشگاه داراي ص
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 درصد70 حداقل ،برنامه پایان تا که کند ریزي برنامهاي  گونه به باید معاونت دانشجویی .225 مادۀ
 تحصـیلی،  روانی، و وحیر مختلف هاي حوزه در مشاوره خدمات نیازمند دانشجویانِ
  . دهد قرار پوشش تحت را ...و ازدواج خانوادگی،

هاي نوین اقـدام   بخشی به خدمات مشاوره با روش معاونت دانشجویی نسبت به تنوع .226 مادۀ
  . دکن

با همکاري دفتر نهاد نمایندگی را مذهبی در مرکز مشاوره  ۀمعاونت دانشجویی مشاور .227 مادۀ
  . ندکتقویت مقام معظم رهبري 

 و خانـه  ارتباط واحداندازي  راه طریق از را دانشگاه و خانه ارتباط دانشجویی معاونت .228 مادۀ
  . ندک تقویت دانشگاه

 به آموزشی هاي کارگاه برگزاري و مشاوره خدمات ۀارائ به نسبت دانشجویی معاونت .229مادۀ 
  . ندک مددرآ کسب ،طریق این از ونموده  اقدام نیز غیردانشجویان

را پـذیر یـا در معـرض خطـر      دانشـجویان آسـیب   ،مستمر طور بهمعاونت دانشجویی  .230 مادۀ
  . ندکخدمات مددکاري اقدام  ۀشناسایی نموده و نسبت به ارائ

مکـان  حتی دانشجویی معاونت .231 مادۀ  سـال  هـر  الـورود  جدیـد  دانشـجویان  همـۀ  بـراي  ا
  . ندک برگزار ندگیز هاي مهارت آموزشی هاي کارگاه ،تحصیلی

 مختلـف  هـاي  شـیوه  بـا  را دانشجویان به ازدواج ۀمشاور خدمات دانشجویی معاونت .232 مادۀ
  . بخشد گسترش و تقویت ،آموزشی کارگاه یا سمینار برگزاري

 شـناختی  روان هاي کتاب و ها تست متعدد انواع به را مشاوره مرکز دانشجویی معاونت .233 مادۀ
  .ندک مجهز ویاندانشج ۀاستفاد جهت

مت روان در خوابگاه برنامه دانشجوییمعاونت  .234 مادۀ زم را براي ارتقاي سطح س هاي  ریزي 
هـاي   نقـد فـیلم، کارگـاه    غربت، غم بر غلبه همیار مشاور، دانشجویی، از طریق طرح

  . آموزشی و جلسات پرسش و پاسخ انجام دهد

ز معاونت دانشجویی برنامه .235 مادۀ م را براي اختصاص صندوق مددکاري ویژۀ دانشـجویان  ریزي 
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  .گونه دانشجویان انجام دهد منظور حمایت مالی از این بضاعت، به  درآمد و بی کم

 ،دانشـجویان  همـۀ  بـه  مشـاوره  مرکـز  خـدمات  گسترشمنظور  به دانشجویی معاونت .236 مادۀ
  . ددهاختصاص  مشاوره مرکز به ها دانشکده همۀ در مناسب مکانی

مت سـطح  ارتقــاي درخصـوص  ،تحصـیلی  ســال طـول  در مشــاوره مرکـز  :تبصـره   روان ســ
 را زم اتاقـدام  ،ها دانشکده در اجتماعی روانی هاي آسیب از پیشگیري و دانشجویان

  . دهد انجام

ـ  از شـده  اسـتخراج  نتـایج  براساس دانشجویی معاونت .237 مادۀ مت  ۀکارنام  ،دانشـجویان  سـ
مت  سـطح  ارتقـاي  جهـت  زم تاقداما ،مستمر صورت به  از پیشـگیري  و روان سـ

  .دهد انجام تحصیلی هاي سال طول در را ها آسیب

 
  دانشجویی وام. و

د کـه  کن میریزي  اي برنامه گونه دانشگاه به ۀمعاونت دانشجویی با همکاري ستاد توسع .238 مادۀ
بـه حـداقل    دانشـگاه  يفاطمـه زهـرا   ۀالحسـن  وام صندوق قـرض  ،اول تا پایان برنامه

  . واجد شرایط دانشگاه پرداخت شود و درصد دانشجویان متقاضی70
  . ندک یدهی م سامانرا معاونت دانشجویی  وضعیت بیمه دانشجویان  .1ۀ تبصر
ش می .2 تبصرۀ عوض پرداخت کند معاونت دانشجویی ت   .کند تا به دانشجویان ممتاز، وام ب
  

  دانشجویی کار. ز
بـا رویکـرد گسـترش کـار      ،اداري و مـالی  نشجویی با همکـاري معاونـت  دا معاونت .239 مادۀ

 هـاي مختلـف دانشـگاه و    فعالیـت  دانشجویی در هاي استفاده از کار شیوه ،دانشجویی
  .ندکشرایط فعالیت آنان در بخش خصوصی را تا پایان سال اول برنامه مشخص 

عاتی بانک ایجاد -  نیروي از بهینه ۀداستفا منظور به دانشجویی کار خصوص در اط
   ؛انسانی

 ۀحـوز  به ارتباط و دانشجویی پورتال طریق از دانشجویی کار نام ثبت ۀسامان ایجاد -
  .دانشجویی معاونت
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  درمانی و بهداشتی خدمات. ح
به ساخت و  موظف ،با همکاري معاونت دانشجویی فنی و طرح هاي عمرانیمدیریت  .240مادۀ

خـدمات   ،این مرکز به مراجعان بیرونی. استشگاه تجهیز مرکز بهداشت و درمان دان
  . درمانی ارائه خواهد کرد

  

  هاي ورزشی فعالیت .ط
 یورزش يفضاها ۀسران ،ریزي و توسعه مدیریت برنامه يارکبا هم ییمعاونت دانشجو .241 مادۀ

 ،برتـر  دانشگاه پنج فیرد درش دهد و یمتر مربع افزا دوحداقل به  ،ان برنامهیرا تا پا
  .قرار گیرد دانشگاه انداز چشم سند ۀبرنام ساسبرا

از  ،دانشگاه ۀریزي و توسعه و ستاد توسع مدیریت برنامه يارکبا هم ییمعاونت دانشجو :تبصره
  .دکرر و سنت وقف استفاده خواهد یخافراد  کمک

ـ ر برنامه يا گونه به ،متنوع يها وهیبا استفاده از ش ییمعاونت دانشجو .242 مادۀ ه تـا  کـ نـد  ک يزی
حداقل  ،انیدرصد دانشجو40نان و کارکو  یهیئت علم يدرصد اعضا50 ،ان برنامهیپا

  .ندکنت یفعال یورزش ۀرشت یکدر 
 ورزشی رشتۀ کی در حداقل را الورود جدید دانشجویان فعالیت زمینۀ دانشجویی معاونت :تبصره

  .کند فراهم

 ها دهکدانش یورزش يها انجمن يانداز اهر به نسبت ،برنامه انیپا تا ییدانشجو معاونت .243 مادۀ
  . ندک اقدام موجود يها دهکدانش تعداد به

ـ ف جـدول  قالـب  در ی،قهرمـان  ورزش گسـترش  بـه  نسـبت  ییدانشـجو  معاونـت  .244 مادۀ  زوی
  .ندک اقدام )یدانشگاه يها ورزش یمل ونیفدراس(

 یورزشـ  ۀرشـت  پـنج در قالـب   ینسبت به گسترش ورزش قهرمان ییمعاونت دانشجو .1 تبصرۀ
  .ندکان برنامه اقدام یتا پا ،خواهران يبرا یورزش ۀرشت چهاربرادران و  يبرا

حضور  يزم برا یآمادگ يها ان مستعد، دورهیدانشجو ییبا شناسا ییمعاونت دانشجو .2 تبصرۀ
ـ ه تا پاکند کبرگزار  يا گونه بهرا ان یدانشجو یورزش يها ادیدر المپ ان برنامـه، حـداقل   ی

  .ردیشور قرار گکف ده دانشگاه برتر یاشان در ردکدانشگاه بار  یک
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برنامـه،   يهـا  در طـول سـال   يا منطقـه  يت نهادهایبا جلب حما ییمعاونت دانشجو .245 مادۀ
و کند ان پسر را شناسایی یدانشجو یاد ورزشیالمپ يبرگزار یزبانیهاي اجرایی م شیوه

زم را انجام دهد   .اقدامات 
 سـطح  در مسـابقات  يبرگـزار  بـه  تیعنا با برنامه يها سال طول در ییودانشج معاونت :تبصره

  .ندک اقدام منطقه مسابقات یزبانیم به نسبت ،مناطق

 یآموزش يها دوره يبرگزار به ی،مال و يادار معاونت يارکهم با ییدانشجو معاونت .246 مادۀ
  .دکن  اقدام یعلم هیئت و نانکارک ورزش يارتقا يبرا ی،عمل و يتئور

 يارهاکراه ،یورزش نکاما ينگهدار و حفظ ضرورت به توجه با ییدانشجو معاونت .247 مادۀ
  .آورد فراهمرا  موجود يفضاها از ينگهدار يبرا زم
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پیوسـت  ( به شرح نماي پیوسـت  آن، ياجرا اجرا و نظارت بر برنامه،) یندفرا(ساختار .248 مادۀ
  : باشد می زیر هاي گزینهبراساس و ) 6ۀ شمار

غ  ربط ذيهاي  به معاونت س دانشگاهیرئ ۀوسیل بهرنامه ب -  .شود میاب

  .رئیس دانشگاه است ۀهاي برنامه به عهد نظارت عالی بر حسن اجراي سیاست -
غـ  هـاي  سیاست يت نظارت بر حسن اجرایمسئول -  ۀبـه عهـد   ،در هـر معاونـت   یاب

  .استمربوط  ونمعا
ح -  تصویب و تلفیق کمیتۀ بررسی و ها حوزه پیشنهاد با برنامه اجرایی هاي سیاست اص

  .شودمی انجام دانشگاه رئیسه هیئت
 وسـیلۀ  بـه بار  یکهر سه ماه  ،ربط ي ذيها براساس شاخص ها حوزه ردکارزیابی عمل -

  .شود انجام میگروه نظارت وارزیابی 
گروه  ۀبه عهد ،یصورت تجمع ماهه و به برنامه در مقاطع سه يااجر یابیت ارزیمسئول -

  .استنظارت وارزیابی 
کـرد توسـط رئـیس دانشـگاه انجـام      حسابرسی مدیریت براساس نتایج ارزیابی عمل -

  . شود می
ـ    برنامـه،  ياجـرا  هاي گزارش ۀیت تهیمسئول - هـا و   معاونـت  ۀعهـد ه حسـب مـورد ب

  .است توسعهریزي و  ت برنامهمدیری ۀآن به عهد يبند ت جمعیمسئول
شـنهاد  یبـا پ  ،ردکعمل ارزیابی و ییاجرا يها استیانه براساس سیسال یاتیعمل ۀبرنام -

 .شود یم انجامدانشگاه  رئیسه هیئتب یق و تصویتلف ۀتیمک یها و بررس معاونت

 یختـار  در پیوسـت  6و  تبصره 93 وماده  249 شامل اول، ۀبرنام اجرایی هاي سیاست .249 مادۀ
 از سـال  چهـار  مـدت  بـه  برنامـه  این. رسید امنا هیئت نهایی تصویب به 26/6/1393

  . دارد اعتبار 1397 مهرماه تا 1393 مهرماه
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  1 شمارۀ پیوست
  دانشگاه مدیریت کارگروه تشکیل اجرایی دستورالعمل

  مقدمه
هاي  یک سیاستمادۀ و در اجراي مفاد  مدیریتی دانشگاه در مباحث ئیسمشورت به ر ۀمنظور ارائ به

  :دشو وظایف زیر تشکیل میساختار و  کارگروه مدیریت دانشگاه با اهداف، ،اجرایی برنامه
  اهداف .1مادۀ 

   ؛گذاري استیس ۀردن عرصکارآمدک -
   ؛گویی و هوشمندي نظام مدیریتی پاسخ -
   ؛نظارت و ارزیابی عملکرد -
  .ریتب مدیکیتر يساز نهیبه -

دانشگاه را رئیسه  هیئتجز اعضاي  مأموریت کارگروه مدیریت، تمام سطوح مدیریت به ۀدامن: تبصره
  .شود شامل می

   ترکیب. 2مادۀ
  :از اند عبارته ک استنفر  7کارگروه مدیریت مرکب از 

  ؛)رئیس( معاون اداري و مالی -
   ؛)رئیس نایب( و توسعهریزي  مدیریت برنامه -
  ؛ظر و متخصص در امور مدیریتینفر صاحب ن 3 -
  .نفر از مدیران دانشگاه 2-

  .شود دبیر کارگروه در اولین نشست توسط اعضا تعیین می .1ۀ تبصر
  .شود ئیس دانشگاه ارائه میرها و پیشنهادات کارگروه به  ها، ارزیابی ها، شاخص گزارش همۀ .2ۀتبصر

  :زیر استوظایف و اختیارات کارگروه به شرح  .3مادۀ 
عات مدیران دانشگاه روزشدن و به بر استقرار نظارت -    ؛بانک اط
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هـاي مـدیران در    هـا و قابلیـت   افزایش مهـارت ، مدیران توانمندسازيهاي  اجراي طرحنظارت بر  -
   ؛یمدیریت هاي مختلف زمینه

  ؛نشگاهدا جایی مدیران هو جاب فرایند شناسایی، انتخاب و انتصاب ۀپیشنهادات دربار ۀارائ بررسی و -
   ؛تقویت فضاي سالم رقابتی بین مدیران دانشگاه ۀپیشنهادات دربار ۀارائ بررسی و -
  ؛دانشگاه انعملکرد مدیرهاي ارزیابی  شاخص ۀپیشنهادات دربار ۀارائ بررسی و -
  .نفعان گویی مدیران در برابر ذي پاسخ تقویت منظور بهپیشنهادات  ۀارائ بررسی و -

زم براي انتصاب در مشـاغل مـدیریتی   براي ارتقاي نظ .4مادۀ  ام مدیریتی دانشگاه، حداقل شرایط 
  : از اند عبارت
  ؛شغلی ۀدارا بودن مدرك کارشناسی مرتبط با رشت -
   ؛مدیریت یآموزش هاي گذراندن دوره -
   ؛شغلی مربوط یا مشابه ۀتجربی در رشت ۀسال سابق پنجحداقل  -
 بـا  دانشگاه مدیریت الگوي با منطبق مدیریتی هاي مهارت به مربوط معیارهاي از زم امتیاز حداقل اخذ - 

  . دانشگاه مدیریت کارگروه تشخیص
هاي حداقل مدیریتی، شرایط اختصاصی را مبنـا   تواند در امتیاز کارگروه مدیریت دانشگاه می: تبصره
  .قرار دهد
زم را  هـاي  پیگیـري ریتی، منظور مشارکت بانوان در امور مـدی  کارگروه مدیریت دانشگاه به .5مادۀ 

   .ها در سطوح مدیریتی انجام دهد و انتصاب آن توانمند بانوان معرفیو  براي شناسایی

با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد فرد و  ،تصدي ۀجایی مدیران قبل از پایان دور ههرگونه جاب .6مادۀ 
  .گیرد صورت میبراساس پیشنهاد کارگروه مدیریت دانشگاه 
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   2 ۀست شمارپیو
  دستورالعمل تشکیل مرکز اطالعات راهبردي دانشگاه

  مقدمه
عاتی  هاي از ظرفیت  در استفاده  ایجاد انسجامو   دهی منظور سامان به کاشان  ۀناحی و کشور  آماري و اط

هاي اجرایی، مرکـز   سیاست 4و در اجراي مفاد مادۀ  دانشگاه  رحصم مأموریت با  متناسبهاي  در زمینه
عات راهبردي دانشگاه با اهداف و وظایف زیر تشکیل میا   :شود ط

   فاهد ا .1مادۀ 
  ؛هاي جامعه شناخت نیاز -
  ؛ارتقاي تشخیص راهبردي و هوشمندي رقابتی -
   .تهدیدات ها و شناخت و تحلیل فرصت -

عات راهبردي عبارت است از .2مادۀ   :وظایف مرکز اط
عات و آمار تحلیل و آوري جمع - هـاي   مربوط به مرکز آمار ایران، بانک مرکزي و سـایر نهـاد   اط

عات کشور ۀدهند ارائه   ؛آمار و اط
عات مربوط به کشور و ناحی طبقه -   ؛کاشان ۀبندي و تحلیل اط
عات مربوط به سازمان جمع -    ؛هاي مختلف هاي مختلف ناحیه در حوزه ها و نهاد آوري و تحلیل اط
ها و مراکز آموزش عالی کشور براي  عات و آمار مربوط به سایر دانشگاهآوري و تحلیل اط جمع -

 ؛تحلیل رقابتی

هاي تفصیلی از وضعیت اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی جامعه در سطح ملی،  گزارش ۀارائ -
 ؛بار یکهر سه ماه  ،رئیسه اي و استانی به هیئت ناحیه

عات راهبردي دانشگاه ب ۀطراحی و ارائ -   .حسب نیازبردانشگاه هاي مختلف  ه حوزهاط

عات راهبردي مکلف است چارچوب ارزیابی محیط خارجی را با .3مادۀ  ها  همکاري گروه مرکز اط
  .ددهرئیسه ارائه  براي تصویب به هیئت ،حداکثر تا پایان سال اول برنامه ،ها معاونت ها و دانشکده و
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عات راهبردي با همکاري م. 4مادۀ  هـاي   نامـه  بخشی از پایـان ، فنّاوريعاونت پژوهشی و مرکز اط
نه به موضوعات مرتبط به دوره تحلیل محیط خارجی دانشگاه شامل  تحلیل هاي کارشناسی ارشد را سا

ن اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي و عوامل مرتبط با ناحی   .کاشان تخصیص دهد ۀعوامل ک

  :گیرد مورد استفاده قرار می ،زیرنشگاه به شرح نتایج حاصل از ارزیابی محیط خارجی دا .5مادۀ 
عات ارائۀ -  کاشان ناحیۀ و کشور در موجود وضعیت از پژوهشی مراکز و ها دانشکده و ها  گروه به اط

ن؛ هاي شاخص و محورها در   ک
ح اهداف، راهبردها و سیاست دن بسترکر فراهم - زم براي اص و ارتقـاي  دانشـگاه  هاي کلـی   هاي 

   ؛رد دانشگاهعملک
و پژوهشی پیشرو  یمراکز آموزش ۀدن تعامل مناسب با محیط خارجی و استفاده از تجربکر فراهم -

  ؛هاي مختلف در زمینه
هاي پیشرو  ها و نهاد سازمان سایر ۀدن تعامل مناسب با محیط خارجی و استفاده از تجربکر فراهم -

   .هاي مختلف در زمینه

عات راهبر .6مادۀ  ن کشور و ناحی تحلیل عملکرد شاخص بادي مرکز اط ها  قوتکاشان،  ۀهاي ک
  .ددهدانشگاه ارائه رئیسه  هیئت و بهکند ي دانشگاه را شناسایی ها ها و تهدید فرصتها،  وضعف
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  3 ۀپیوست شمار
  اقتصاديهاي    طرحدستورالعمل تشکیل ستاد 

  مقدمه
 ۀتوسـع ، بخشی به منـابع مـالی   ها، تنوع م فعالیتاقتصادي در انجا ۀصرف وري و منظور ارتقاي بهره به

بـا   اقتصادي دانشگاههاي  ستاد طرح ،هاي اجرایی سیاست 15مادۀ ی و در اجراي مفاد ن مالیهاي نو ابزار
  :دشو ، ساختار و وظایف زیر تشکیل میمأموریت
  مأموریت .1مادۀ 

  ؛ها فعالیت انجام در اقتصادي ۀصرف و وري بهره ارتقاي -
  ؛مالی نوین هاي ابزار ۀتوسع و مالی منابع به بخشی تنوع -
  ؛نامشهود و مشهود هاي دارایی از بهینه ۀاستفاد -
  ؛مجاز هاي فعالیت و گذاري سرمایه طریق از دانشگاه اقتصادي بازده افزایش -
  .درآمدزا واحدهاي تمرکز و دهی سامان -

  :اند از عبارت اقتصاديهاي  ستاد طرح اعضاي. 2مادۀ
  ؛)رئیس( دانشگاه سرئی -
  ؛)رئیس بینا( مالی معاون اداري و -
 ؛وتوسعهریزي  مدیریت برنامه -

  ؛ستاد توسعه ۀنمایند -
 ؛نفر از کارآفرینان تا پنج سه -

   .)به انتخاب رئیس دانشگاه( اقتصادي ستاد دبیر اجرایی -
ي در أبدون حق رنظر  تواند از افراد توانمند و صاحب حسب مورد رئیس دانشگاه میبر :تبصره

  .ندکجلسات ستاد دعوت 

  :است شرح زیره هاي اقتصادي ب ستاد طرحوظایف  .3مادۀ 
   ؛ها گذاري و اجراي فعالیت ریزي، سرمایه پذیرش محوریت کارآفرینان در برنامه -
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تشـخیص منـافع   ( براي فعالیت اقتصادي راهبردي دانشگاه و ربازدههاي پ حوزه تعیین شناسایی و -
  ؛)بالقوه

  ؛ ت اقتصاديیاز فعال  د مالی ناشییبرآورد منابع جد -
   ؛نانیارآفرکت با کمشار ۀنحو بررسی و اظهار نظر در -
هـا،   برداري از دارایی مطالعات اقتصادي براي بهره هاي اقتصادي با تأکید بر نیازسنجی و طرح ۀتهی -

دادن کارآفرینـان بـه    قسـو  هـاي موجـود در دانشـگاه بـراي     هـا و پتانسـیل   امکانات و زیرساخت
   ؛هاي داراي مزیت نسبی گذاري در زمینه سرمایه

 ۀبخشی از آورد تأمینهاي دانشگاه جهت  گذاري با کارآفرینان از محل دارایی مشارکت در سرمایه -
   ؛هاي اقتصادي طرح

ت، اعتبارات و مشارکت دیگر نهاد -    ؛هاي مالی استفاده از تسهی
   ؛هاي دانشگاه صورت متناسب و متقارن در واحد اقتصادي به ستاد هاي خدمات و فعالیت توزیع -
 - ح و بهبود روش سن اجراي طرحپایش، نظارت و ارزیابی مستمر بر ح   ؛ها ها و برنامه ها با هدف اص
ح نگرش در افراد و گروه ۀایجاد انگیز -  اقتصادي و ۀهاي دانشگاه براي صرف واحد ها و تغییر و اص

   ؛صادياقت ۀبازد
   ؛آموزش و مشاوره ۀهاي دانشگاه از طریق ارائ ها و واحد افزایش دانش، مهارت و توانایی در گروه -
روابط اداري غیرضروري  و پرهیز از حاکمیت ستاد هاي ایجاد ساختاري کارآمد براي انجام فعالیت -

  ؛هاي ممکن سپاري اکثر فعالیت تأکید بر کـار کارشناسی و برون و
هاي مختلف مرتبط با  هاي نسبی در حوزه هاي اقتصـادي با توجه به مزیت فعالیتدازي ان راه -

  .مأموریت دانشگاه
تی  هاي مالی و نامه آیین مصوبات هیئت امنا و در چارچوبهاي اقتصادي ستاد  فعالیت: تبصره معام

  .شود انجام می دانشگاه

نۀ اقتصادي هاي طرح ستاد .4 مادۀ  را معاونـت  هـر  اقتصـادي  بازده داراي هاي پروژه و ها طرح سا
  . کند انتخاب اجرا براي و بندياولویت

ـ  هـاي اقتصـادي   هاي سـتاد طـرح   حاصل از فعالیت وجوه .5مادۀ  عنـوان درآمـدهاي اختصاصـی     هب
  .مصروف، توسعه دانشگاه خواهد شد

 سازمان به و شده جددم دهی سازمان تواند می روند ۀادام در دانشگاه اقتصادي ۀتوسع ستاد .6مادۀ  
  . گردد تبدیل مستقل حقوقی شخصیت با دانشگاه اقتصادي



 133                                                                                                                ها پیوست

 

 

  4 ۀشمار پیوست
  )کاوا( فنّاوري و دانش انتقال و توسعه کانون تشکیل دستورالعمل

  مقدمه
ها،، تقویت مشارکت و هماهنگی دانشگاه  نمودن پژوهش در راستاي توسعه و تولید علم و کاربردي

کـانون  هـاي اجرایـی برنامـه،     سیاست 168مادۀ هاي خصوصی و دولتی و در اجراي  ها و نهاد با سازمان
به شـرح زیـر    ،ذکر شده است» کاوا« اختصار به ،که در این دستورالعمل فنّاوريتوسعه و انتقال دانش و 

  :شود تشکیل می
  تعریف کاوا. 1مادۀ 
ه ک اشخاص حقوقی مشارکتگذاري اعضا و با  محل سرمایه آن از ۀسرمای که است اي مجموعهکاوا 

 .شود تشکیل می نند،ک محصول فعالیت می و تولید تولید و توزیع، واردات، صادرات ۀبه نوعی در چرخ
  :از ندا اعضاي کاوا عبارت

 ؛دانشگاه کاشان -

  ؛هاي تولید محصول یا خدمات هبنگا -
  ؛هاي علمی و تخصصی دانشگاه دهکپژوهش -
  ؛هاي علمی و تخصصی لکتش -
   ؛مشتریان نمایندگی هاي لکتش -
   ؛هاي اقتصادي هاي صاحبان بنگاه لکتش -
  ؛هاي صنفی لکتش -
  .نندگانک هاي حمایت از مصرف لکتش -

  :کاوا به شرح زیر است مأموریت .2مادۀ
   ؛هاي عضو بنگاه و ها هاي شرکت توانمندي ۀها و توسع فیت فعالیتارتقاي کی -
 رقابت ملی و ۀعرصبراي ایفاي نقش سازنده و مستمرشان در اعضا هاي مشترك  رفع نیازو  تأمین -

  ؛المللی بین
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 ۀمشـاور  گسـترش  و هـا  نمـودن پـژوهش   تقویت مشارکت دانشگاه براي تولید علـم و کـاربردي   -
  ؛اي تخصصی و حرفه

  ؛ها مدیریت بنگاه درنگرش علمی  تقویت -
   .هاي مختلف هاي اقتصادي با مباحث نوین در حوزه کارکنان فعال بنگاه مدیران و ییآشنا -

  ارکان .3مادۀ 
  هیئت امنا .3.1

  هیئت مدیره .3.2
  عاملمدیر. 3.3
  بازرس یا بازرسان .4.3
  هاي تخصصی کمیته. 5.3
  
  هیئت امنا .3.1

  امنااعضاي هیئت  .1.1.3
و مـدیران  دانشـگاه   فنّـاوري ، معـاون پژوهشـی و   دانشـگاه کاشـان   رئیس شامل اعضاي هیئت امنا

  هاي اقتصادي بنگاه
  هیئت امنا وظایفو  مأموریت .3.1.2
  ؛ن و راهبرديکي ها تعیین سیاست -

   ؛بر اجراي آن و نظارت عالیه ها برنامه تصویب -
 .کاوااي ارزیابی فعالیت بر زم هايو استاندارد ها شاخص تبیین -

ن و مقررات کاوا در قالب اساسنامه به تصویب  سیاست :تبصره ح و . رسد امنا می هیئتهاي ک اص
حیت هیئت امنا می   .باشد تغییرات اساسنامه در ص

  هیئت مدیره  .3.2
ي بـرا  اعضـا از بین  نفر عضو علی البدل است که 2عضو اصلی و نفر 5 شامل ه هیئت مدیراعضاي 

  .شوند مدت دو سال انتخاب می
و نصف بهجلسات هیئت مدیره با حداقل . 1ۀ تبصر یابد و مصـوبات آن   رسمیت می اعضا کی ۀع

جراست   .زم ا
مانع استاعضاي  انتخاب مجدد .2ۀتبصر   .هیئت مدیره ب
  هیئت مدیره وظایف .3.1.2
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   ؛هیئت امنا اتاجراي مصوب -
 ؛دیرعاملنظارت بر عملکرد م ارزیابی و -

 ؛وظایف و اختیارات مدیرعامل تعیین -

  ؛هاي داخلی کاوا نامه تصویب آیین -
  ؛المللی ملی و بین در سطح بررسی مستمر بازار -

ت در سطح ملی و بین بررسی - هاي اقتصادي،  المللی و تعیین نقاط قوت و ضعف بنگاه سیر تحو
  ؛هاي اقتصادي راهبردي بنگاه ايه طرحمشارکت در تدوین  هاي پیشرو ها و فرصت تهدید

ـ  هاپیشـنهاد  ۀارائو هاي اقتصادي  بنگاه درفنّاوري  ۀهاي مبتنی بر توسع ارائه راهکار -  رفـع موانـع    ۀدر زمین
  ؛هاي اقتصادي فنّاوري در بنگاه ۀتوسع

نظارت بر تخصـیص منـابع   و  هاي اقتصادي ها از طریق بنگاه اجراي پروژه زم برايمنابع  تأمین -
 ؛ي کاواها لی در انجام فعالیتما

 مـدیران و  هاي اقتصادي با حضـور دانشـگاهیان،   با بنگاه مشاوره هاي تخصصی برگزاري نشست -
  ؛هاي اقتصادي کارکنان بنگاه

  ؛ها و هدایت آنها  انتخاب اعضاي کمیته و هاي تخصصی میتهکایجاد  -
هـاي حـال و آینـده     توجه به نیاز ار باکهاي تخصصی و شغلی براي تربیت نیروي  ارتقاي مهارت -

  ؛هاي اقتصادي بنگاه
زم به دن زمینهکر فراهم - و اعضاي هیئت علمی پژوهشگران هاي مطالعاتی  منظور انجام فرصت هاي 

  ؛هاي اقتصادي دانشگاه در بنگاه
ح برنامهییشنهاد تغیپ -  به کاواها و دروس مربوط به موضوع  رشته یدرس يها ها و سرفصل ر و اص

  ؛آن يو اجرا يزیر به برنامه کمکها و  دانشگاه
  ؛هیئت امنا بهها  گزارش منظم و مستمر از فعالیت ۀو ارائ هیته -
غ تصمیمات متّ -    .ها خذه به کمیتهاب

  مدیرعامل. 3.3
  مدیرعامل وظایف .3.1.2

   ؛هشد ، هماهنگی و هدایت و نظارت بر اجراي امور محولدهی سازمانریزي،  برنامه -
  ؛هاي مصوب ها و برنامه پیگیري و نظارت بر روند پیشرفت اجرایی طرح -
  .ي کاوا به هیئت مدیرهها گزارش مستمر از فعالیت ۀو ارائ هیته -
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  بازرس یا بازرسان .4.3
 یکبراي مدت اعضا از بین  نفر عضو علی البدل است که یکعضو اصلی و  نفریک  بازرس شامل
  .شوند سال انتخاب می

مانع است بازرس یا بازرسان انتخاب مجدد :تبصره   .ب
  وظایف بازرس یا بازرسان .4.3.1
عامل و مـدیر  مـدیره و  و تطبیق بین مصوبات هیئت امنا با عملکرد هیئت یو بازرس یانجام بررس -

 ربط؛ ذيهاي  کمیته

  ؛هیئت امنابه  کاوا ۀو اساسنام اجراي مصوبات و مقررات ۀتهیه و ارسال گزارش از نحو -
نه از وضع تهیه و ارسال -   .هیئت امنا کاوا بهت یگزارش سا
   هاي تخصصی کمیته .5.3

  :شوند انتخاب می فعالیت ۀحوزهر در  اعضاي زیر از بینتخصصی ي ها اعضاي کمیته
  ؛نمایندگان دانشگاه یا نماینده -
   ؛هاي اقتصادي نمایندگان بنگاه -
   ؛هاي اقتصادي ن مالی بنگاهنندگاک تأمینسسات مالی و ؤمدیران ارشد م -
هـاي علمـی و    قطـب  ،پژوهشی ي آموزشی وها گروه مدیران، پژوهشگران و علمی هیئتاعضاي  -

   ؛ز پژوهشی دانشگاهکمرا
   ؛هاي نمایندگی مشتریان لکمدیران تش -
  .اقتصادي ۀارشناسان خبرک -
  هاي تخصصی کمیته وظایف .5.3.1
  ؛شبرد اموریتوسعه و پ يبرا کاوا ۀزم به هیئت مدیر يها مشورت ۀئارا -
  ؛هاي اقتصادي عضو تدوین گزارش براي تبیین وضعیت بنگاه -
راهبرد به  ۀهاي اقتصادي و ارائ بنگاهي هاي پیش رو ها و فرصت تعیین نقاط قوت و ضعف، تهدید -

  ؛ها مدیریت آن
ع اجراي فعالیت - هـاي   ي پویـایی بنگـاه  رسانی و نوآوري برا هاي پژوهشی، آموزشی، مشاوره، اط

  .مزیت رقابتی و ایجاداقتصادي 

  کاوا هاي فعالیت عرصه .4مادۀ 
  پژوهش ۀحوز. الف

 تجزیـه و تحلیـل و شـناخت محـیط،    و هـاي پژوهشـی دانشـگاه کاشـان     ظرفیـت کاوا با استفاده از 
را تبیـین   للیالم اي و بین هاي ملی، منطقه عضو به صحنه رقابت هاي بنگاه مناسب براي ورود  هاي راهبرد
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 رقابـت بـا   بـراي هـاي عضـو    منظور ارتقـاي توانمنـدي شـرکت    داند که به وظیفه خود می واکا. نماید می
هـاي پژوهشـی کارآمـد در حـل مسـائل و       المللی با اجراي پروژه بیناي، ملی و  برتر منطقههاي  شرکت

ت پیش   .دنکتوصیه  اقدام را و  ترین سیاست روي آنان، مناسب معض

  آموزش ۀزحو .ب
ي هـا   هاي انسـانی بنگـاه   منابع انسانی، ارتقاي توانمندي نیرو به نقش ممتاز و کلیدي کاوا با توجه -

هاي نـوین   فنّاوريو  مناسبهاي  گیري از روش هاي آموزشی با بهره دوره انجاماز طریق  عضو را
 . دکن می گیريپی

   همشاور ۀحوز. ج
و  هـا  همسویی سیاست ۀ، زمینن و در راستاي تحقق اهداف زیرهاي نوی فنّاوريگیري از  با بهره کاوا

  :دکرخواهد  هاي اقتصادي فراهم را در بنگاه هاي اجرایی روش
   ؛هاي نوین مدیریت کارگیري شیوه هران در بیافزایش توانایی مد -
   ؛ها به کارکنان دانشی ل آنیتوانایی کارکنان براي تبد افزایش -
   ؛المللی بین ملی و ارتباطات گسترشدر ایجاد و  اه افزایش توانایی بنگاه -
ت بین -   ؛ها بنگاه افزایش تعام
ن ملی هاي  سازي گذاري بر تصمیم در تأثیر عضوهاي  بنگاه افزایش توانمندي -    .ک
  نوآوري ۀحوز. د

  :ندک نوآورسازي و تقویت آن را فراهم می ۀزمین ،هاي زیر کاوا با انجام فعالیت
ش براي  -   ؛خاص یا خدماتیا کدر خصوص محصول،  ينوآور ۀل حلقیمکتت
هـاي تولیـد و توزیـع     با نهـاد  پژوهشی و هاي آموزشی گروه ها و جاد هماهنگی بین پژوهشکدهیا -

   ؛محصول و خدمات
  .اقتصادي يها ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر دانش فنی در بنگاه -
  مستندسازي ۀحوز .ه

ارتقـاي   هـا و  فعالیـت ۀ در توسـع شـده   هاي موفـق و تجربـه   یري از شیوهکاوا با توجه به نقش یادگ
  .دکن اقدام می ایجاد بانک تجارب برترها به  ي بنگاهها توانمندي
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  5پیوست شمارۀ 
  اول دانشگاه کاشان ۀهاي کمی وکالن برنام  شاخص

 شاخص حوزه
  موجود وضع

 1392 سال در
  مطلوب وضع

 1396 سال در

شی
وز

آم
  

  12 62/10  )متر مربع(ضاي آموزشی ف ۀسران
  17 5/19 علمی هیئتنسبت تعداد دانشجو به اعضاي 

  
 تعداد دانشجو

 5000 4772 روزانه
 2000 2086  شبانه

  پردیس دانشگاهی
  )کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی(

163 500 

 500 -  هاي آموزش مجازي   دوره
 11 11 ها  تعداد دانشکده

  گرایش ـ 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

  رضایت دانشجویان ۀمیانگین ساالن
  )به درصد(علمی  هیئتاز کیفیت تدریس اعضاي 

82 88 

 75 -  )به درصد( آموختگان از دانشگاه میزان رضایت دانش
 10 5/4  )به درصد( علمی هیئتاستادي به کل اعضاي  ۀنسبت رتب
 30 15  )به درصد( علمی هیئتدانشیاري به کل اعضاي  ۀنسبت رتب

  استادیاري به باال ۀعلمی داراي رتب هیئتنسبت اعضاي 
  )به درصد( علمی هیئتبه کل اعضاي 

  

88 98 
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  موجود وضع  شاخص  حوزه
 1392 سال در

  مطلوب وضع
 1396 درسال

شی
وه

پژ
 و 

ي
ور

فنّا
  

  درصد 25  درصد 9  علمی هیئتلیف کتاب اعضاي أت ۀسران
 12 5  المللی ملی و بین ۀعلمی داراي جایز هیئتتعداد اعضاي 

 ISI 3 4و  ISC علمی پر استناد هیئتتعداد 
 4 2  المللی ملی و بین ۀتعداد دانشجویان داراي جایز

 5/2  85/0  )مترمربع( فضاي پژوهشی ۀسران
 10 3  ها و مراکز پژوهشی  تعداد پژوهشکده

 40 25  تعداد واحدهاي مستقر در مراکز رشد
 12 3 بنیان هاي دانش کتسسات و شرؤتعداد م

 12 8  پژوهشی تعداد نشریات علمی
 2 -  المللی معتبر تعداد نشریات علمی بین

ازاي هر عضو  به معتبر ۀشده در مجالت با نمای تعداد مقاالت چاپ
  علمی هیئت

61/ 4 

 90 51  تعداد مقاالت علمی معتبر با بیش از یک نویسنده
جامع  ۀشده در نقش دار تعیین ویتهاي اول نسبت مقاالت در حوزه

  )به درصد( علمی کشور به کل مقاالت
- 40 

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

- 25  

  40 10  )ساالنه( هاي تقاضامحور با حمایت بخش خصوصی تعداد پژوهش
  6/2  هدف ۀاي و پژوهشی با جامع دادهاي مشاورهقرار ۀمبلغ ساالن

  ریال میلیارد
30  
  ریال میلیارد

  20 15  )10ایندکس باالي  H(تعداد پژوهشگران با استناد باال
آموختگان به اختراعات ثبت شده و اثر بدیع هنري در  نسبت دانش

  المللی پایگاههاي معتبر ملی و بین
- 1500  

هاي معتبر ملی  اثر بدیع هنري در پایگاهنسبت اختراعات ثبت شده و 
  )به درصد( علمی هیئتالمللی به تعداد اعضاي  و بین

  درصد1 -

  8  -  لیف و چاپ کتاب به زبان انگلیسی در انتشارات معتبرأت
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  موجود وضع  شاخص  حوزه
 1392 سال در

  مطلوب وضع
 1396 سال در

ی و
فاه

، ر
گی

رهن
ف

 
یی

جو
انش

د
  

 1 9/0  )ر مربعمت( فضاي فرهنگی ۀسران

 2 46/1  )متر مربع(فضاي ورزشی  ۀسران

 20 14  هاي فرهنگی  تعداد کانون
 50 41  تعداد نشریات دانشجویی

 2200 1600  ها  ظرفیت اسمی خوابگاه
 65 6/59  ازاي هر دانشجو تعداد کتاب به ۀسران

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

نی
نسا

ع ا
مناب

 و 
ي

دار
ی، ا

مال
  

  رشد منابع مالی غیردولتی
  )هاي اقتصادي فعالیت رین وخی وقف و(

  )درصد30رشد ساالنه (  -

  -  رشد درآمدهاي اختصاصی
 

 )درصد30رشد ساالنه (

 400 332  )رسمی، پیمانی، معین( تعداد کارکنان
  300  265  وقت علمی تمام هیئتتعداد اعضاي 

 40 3/22  )به ساعت(آموزش کارکنان  ۀسران
 60 8  )به ساعت( آموزش مدیران ۀسران

  30  -  )به ساعت( علمی هیئتآموزش اعضاي  ۀسران
  8 -  شده تعداد فرایندهاي کلیدي اصالح

 )فرایند 2ساالنه(
ین

ت ب
طا

رتبا
ا

 
طقه

 من
ی و

ملل
ال

  
شده داراي مدرك دکتري  علمی جذب هیئتتعداد اعضاي 

  هاي معتبر خارجی نشگاهتخصصی از دا
- 7 

 5 1  )به درصد( نسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان
  4 -  المللی برگزارشده هاي بین  تعداد کنفرانس

 )ساالنه یک کنفرانس(

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

  16    اي هاي منطقه هاي همکاري  تعداد برنامه
 )برنامه 4سال  هر(

  

  :مالحظات
  )نشده استسازي  معادل( است منظور دانشجو نفر دانشجویان تعداد. 1
  .فضاهاي کالبدي براساس تعداد دانشجویان روزانه محاسبه شده است ۀسران. 2
 .استوقت  کادر علمی تمام ،تعداد اعضاي هیئت علمیاز منظور . 3
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  6 پیوست شمارۀ
  انشگاه کاشانریزي در د یند برنامهفرا

انداز، اهداف و راهبردها، برنامۀ  چهارگانۀ چشم تصمیمات بین ارتباط نوعی کاشان، دانشگاه راهبردي طرح در
نه میان  منطقـی  تـوالی  نتیجـه،  در و بعدي گروه تصمیمات گروه، یک تفوق نظر از مدت و برنامۀ اجرایی سا

 تصـمیمات  ،چهارگانه هاي گروه از گروه هر که هایی  مستطیل از هریک ارتفاع اگر. شود می دیده گیري تصمیم
 براسـاس  کـه  انـداز  چشـم  تعیـین  شود، تلقی گروه آن در گیري تصمیم آزادي درجۀ معرف دارند، خود در را

 خواهـد  را آزادي درجـۀ  بیشـترین  شـد،  خواهد تعیین ها موجودي و امکانات ه،یپا نگرش ،يادیبن يها ارزش
 هدفی و مبنا مطلوب، انداز چشم تبیین و تعیین بدون. شود اتّخاذ تصمیمات گروه سایر بر مقدم باید و داشت
 تعیـین  قـالبی  و هدکا می گیري تصمیم آزادي درجۀ از انداز چشم تعیین. شود نمی مشخص راهبرد تعیین براي
 . شود تدوین ها راهبرد قالب، آن در تا کند می

 از دیگـري  قسـمت  مختلف، راهبردي هاي گزینه میان از اه راهبرد تعیین با گیري، تصمیم بعديِ مرحلۀ در
 تعیـین  نظـر  مورد انداز چشم تحقق براي کلی حرکات و گیرد می قرار استفاده مورد گیري تصمیم آزادي درجۀ

  .ریزد می پی مدت میان ۀبرنام تدوین براي قالبی ها راهبرد تعیین. شود می
ـ  بـه  مربوط تصمیمات ها، ردراهب توسط شده تعیین چارچوب در بعد، ۀمرحل در  اتّخـاذ  مـدت  میـان  ۀبرنام

. یابـد  مـی  کـاهش  گیـري  تصـمیم  آزادي درجـۀ  از دیگري مقدار مدت، میان ۀبرنام در گیري تصمیم با. شود می
 هـا  راهبـرد  آن کردن عملیاتی براي و قبل ۀمرحل ۀشد تعیین هاي راهبرد چارچوب درمدت  میان ۀبرنامازآنجاکه 

 تصـمیمات  بـا  روشـن  و محکـم  ارتبـاطی  در بایـد ، مدت میان هاي برنامه به مربوط صمیماتت شود، می اتّخاذ
نه ( مدت کوتاه عملیاتی هاي برنامه به مربوط تصمیمات سرانجام .گردد تدوین راهبردي  چـارچوب  در ،)سـا

 بـراي  کمتـري  آزادي درجـۀ  ،نتیجـه  در ؛شـود  مـی  اتّخـاذ  هـا  آن کـردن  اجرایـی  بـراي  و مدت میان هاي برنامه
  . داردوجود  گیري تصمیم

  



 طرح راهبردي دانشگاه کاشان                                                                                           142

 

  

  
  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یاتیتنظیم بودجۀ عمل -

  تنظیم بودجۀ راهبردي -

   

 
  هاي فرابخشی    ـ سیاست

  هاي بخشی  سیاست -
  ـ تخصیص کلی منابع 

   

     نظارت بر سازگاري تصمیمات ـ

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

  مدت برنامۀ میان
1393-1396  

  )ي اجراییها  ستسیا(
  

  اجرایی  ۀبرنام
 ساالنه

  

 بودجه

   

  تخصیص منابع
 گیري مدنظر طرح راهبردي دانشگاه حوزۀ نظام تصمیم

 نظارت 

  مأموریت و
  انداز چشم

  دانشگاه کاشان

  کالناهداف   
  و راهبردها 

 انداز دانشگاه کاشان سند چشم
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 تدوین طرح راهبردي دانشگاه کاشان فرایند

 تنظار یسامانده
 یابیارز

 اجرا یسازمانده
 وجود ندارد يسازگار

 ب انتخا
   ها استیس

هاي  شاخصو 
 عملکرد

  نیتدو

 راهبردها 

  تعیین

 کالن اهداف
  

 یابیارز

  سناریوي مرجع

تحلیل سناریوهاي 
ممکن

 ن یب ۀفاصل یبررس
  ت موجودیوضع
 و مطلوب 

 منابع  یبررس
 ازیمورد ن

منابع و 
امکانات 

ن یانطباق ب یبررس
 منابع موجود و

 مزال

 وجود ندارد يسازگار

 ت موجودیص وضعیتشخ
 

ییعت
ح 

صال
 و ا

ن
دف

ه
 ها 

 ها  داده

 ها   داده

 ها  داده

  تبیین 
  مطلوب ۀآیند

انداز    چشم

  یهپا نگرشل یتحل

  ل یتحل
موضوعات 
  راهبردي

 و منابع رقابت

  تحلیل
 و ها فرصت 

 کالن هاي تهدید
 ايمنطقه و

 

  لیتحل
  ها منابع، قابلیت 

 يها و ضعف 
  دانشگاه



 

 

 

 

 

 

 

 


