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 مقدمه : 

توان  اي است که براي تعيين اهداف سازمان نمي روند تغيير و تحول در آموزش عالي به گونه

گيري از  گيري اکتفا کرد، بلکه بايد با بهره سازي و تصميم صرفاً به تجربيات گذشته براي تصميم

اي تدوين نمود که با شرايط مختلف آينده  گونهمديريت راهبردي، اهداف و راهبردهاي آينده را به 

 يابي باشد. بيني شده قابل دست هاي پيش هدف

اي،   انداز خود و پاسخ به نياز مخاطبان در سطح منطقه دانشگاه کاشان در راستاي تحقق سند چشم

اين  المللي، اقدام به تدوين اولين برنامه توسعه اين مرکز آموزش عالي کرده است. در ملي و بين

برنامه ارتقاي پويايي علمي، تشخيص راهبردي و هوشمندي رقابتي، نقشي اساسي در راستاي 

 تحقق دانشگاه اسالمي دارند.

تحقق اهداف برنامه توسعه دانشگاه مانند هر برنامه ديگري وابستگي مستقيمي به ميزان همکاري و 

ارکنان دانشگاه در زمينه اجراي آفريني مجموعه مديران، اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و ک نقش

هاي تعيين شده دارد که انشاءاهلل با توکل پروردگار و در سايه جهاد علمي، همسويي،  سياست

هاي پيشرفت،  ها و تحقق شاخص هماهنگي و نگرش علمي در اداره امور، ضمن اجراي برنامه

 ت.گري ممتازي خواهد داش دانشگاه کاشان در نظام آموزش عالي کشور جلوه

نفرساعت تالش فکري وعملي همکاران دانشگاه به ويژه اعضاي 0022مجموعه حاضر، حاصل 

هاي تخصصي، کميته تلفيق و دبيرخانه کميته تلفيق  محترم شوراي دانشگاه، هيأت رئيسه، کارگروه

دانم بابت جديت، هوشمندي، تالش و همکاري مؤثرشان، صميمانه از ايشان  است که الزم مي

 .تشکر نمايم

 دکتر عباس کتابي

 رئيس دانشگاه
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 بخشی:فراسیاست های  -1
 

 :مدیریت راهبردیهای  سیاست -4-4
 

 مدیریت عمومی -الف

 واصتال   ، نظتام متديريتي دانشتگاه    و ارتقاي کارآمدي عرصه سياستتگذاري  به منظور -1ماده 

ستازي ترکيت     بهينته و  هتا  و روشهتا   سيستم ،امور دانشگاهتشکيالت و ساختار اداره بهسازي 

 تشتکيل  1کارگروه مديريت دانشگاه با ترکي  و وظايف و اختيارات به شر  پيوست، مديريت

 گردد. مي

 تفکرراهبردی -ب

ارتقاي توان رقابتي و توانمندسازي متديريت    براي  است  معاونت طر  وتوسعه موظف -0ماده 

 :انجام دهدرا   ذيل  اتاقدام ،ومراکز پژوهشيها  دانشکده ،وهشيآموزشي وپژهاي  گروه

تتوان    شناستايي و تقويتت   بتراي   را  وکارشناسي مناست    چارچوب قانوني أ 

 نمايد.  فراهمها  هآموزشي وپژوهشي گرو يرقابت

نقشه جتام    ومنطبق با علميز و پيشتا  نوين  هاي هدرعرص که نوهاي  از ايده ب 

 کند.  ويژه حمايت اعتبارات مالي  ختصاصا با دنباشعلمي کشور

اعتبتارات    اختصتاص  بامرتبط با ناحيه کاشان   هاي هدر عرص نوهاي  ز ايدها ج 

 کند.  مالي ويژه حمايت

و   ريتزي  در برنامته  را هشتي وآموزشتي وپژ هتاي   گتروه   مشارکتهاي   زمينه د 

 نمايد. فراهم  دانشگاههاي  سياستگذاري

 ها دانشکده، ها ا براي تقويت توان رقابتي گروهراي  اي ويژه مشاوره  خدمات ه 

 مراکزپژوهشي ارايه دهد. و

آموزشتي  هتاي   گتروه   رقتابتي   هتاي  مزيتت   خلتق   بتا هتدف   هارا زيرساخت و 

 دهد.   هشي توسعهووپژ
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ها  گروه  رقابتي   با مزيت  و منطبق  منطقي  بر حمايت  مناب  پژوهشي را مبتني ز 

هدفمنتد  تخصتيص     هتاي  کمك  تي )اعطايرقاب  هاي فعاليت  و براي تسهيل

 دهد.

آموزشتي  هتاي   بين گتروه   ايجاد ارتباط مناس  تخصصي و  ن توا  از تقويت   

  هتاي  هبنگتا  وي دولتي وعمومي غير دولتت هاي  سازمان، وپژوهشي با نهادها

 حمايت نمايد. اقتصادي

ح برتر درستط هاي  داراي توان رقابتي مطلوب و گروههاي  گروه  براي تبديل ط 

  را رفت   رقابتت پتذير  هتاي   گروه پيشرفترشد و  و موان   مشکالت، کشور

 نمايد.

آموزشتي  هاي  معاونت طر  و توسعه موظف است دستورالعمل مديريت اثربخش گروهتبصره: 

تتدوين   حداکثر تا پايان سال اول برنامه، بر ارتقاي جايگاه رقابتي دانشگاه تاکيد وپژوهشي را با

 ايه نمايد.رئيسه ار هيأتو به 

 رهبری سازمانی -ج

و مديريت دانشگاه را با توجته بته    رهبريمعاونت طر  و توسعه موظف است الگوي  -3ماده 

نقشه جام  علمي کشور و تجارب مناس  داخل و ،  ، مقام معظم رهبري)ره بيانات امام خميني

ايان سال دوم برنامه هاي درحال توسعه حداکثر تا پ با توجه به شرايط دانشگاه و خارج از کشور

 رئيسه ارايه نمايد. هيأتتدوين و براي تصوي  به 

معاونت طر  و توسعه موظف است گزارش مستندي از تجتارب متديريت دانشتگاه از     :تبصره

هاي مختلف آموزشي، پژوهشي، فرهنگي ومتديريتي را همتراه بتا     در حوزه 1332تا  1332سال 

 رئيسه ارايه نمايد. هيأتسال اول برنامه به  تحليل نقاط ضعف و قوت حداکثر تا پايان

 هوشمندی رقابتی -د

از   در استتفاده   وايجتاد انستجام    ساماندهي ،به منظور ارتقاي هوشمندي رقابتي دانشگاه -4ماده 

ناحيه کاشان وساير مراکز آموزش عالي کشتور وجهتان،   ، کشور  آماري و اطالعاتي  هاي ظرفيت

دانشتگاه، مرکتز     مصتر    و اختيتارات   بتا وظتايف    متناس   ستا  معاونت طر  وتوسعه مکلف
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ايجتاد نمايتد. هتدف از ايجتاد مرکتز       0اطالعات راهبردي دانشگاه رابه شر  پيوستت شتماره   

گذاري و قضاوت در خصوص عملکرد کالن جامعه و ناحيه  اطالعات راهبردي، سنجش، ارزش

ملي  هاي معتبر هاي سازمان شاخص راهبردي آموزش عالي بر اساستشخيص وارزيابي کاشان، 

 بين المللي است. و

 

 همسویی راهبردی - ه
معاونت طر  و توسعه موظف است عالوه بر وظيفه محوري، توجه به برون گرايتي و   -0ماده 

هتاي راهبتردي در طتول     داده و نسبت به برگزاري نشستت  برونداد محوري را مورد توجه قرار

بتا هتدف ارايته ختدمات مناست        و برنامه راهبردي دانشگاه سال براي آشنايي با ابعاد مختلف

 آموزشي و پژوهشي اقدام نمايد.

 مشاغل راهبردی -و

، وري مناب  انساني دانشگاه در مشاغل راهبتردي  به منظور ارتقاي کارآيي و افزايش بهره -6ماده

بتا   دي راطر  جام  مشاغل راهبتر ، معاونت طر  وتوسعه مکلف است تا پايان سال اول برنامه

 يسه ارايه نمايد:ئزير تدوين و براي تصوي  به هيأت ر  تاکيد بر موارد

 مشاغل راهبردي  طبقه بنديشناسايي و .أ 

الزم براي تصدي مشاغل راهبردي به منظور تتأمين  هاي  مهارت وقابليت، تعيين دانش .ب 

 ت.آنها اجتناب ناپذير اسهاي  نياز نيروي انساني مشاغل راهبردي که توسعه فعاليت

 در مشاغل راهبردي  شاغلکيفي و کمي نيروي انساني هاي  ارتقاي شاخص .ج 

بتا    وفعاليتت مشتتر     گذاري سرمايه  به  جذب نيروي انساني جديد در معاونت هايي که:  تبصره

  ختود را بتراي تقويتت     هتاي  باشتد و بايتد فعاليتت    متي  ممنوع، باشند مجاز مي  غيردولتي  بخش

  ممکتن   زمتان   متذکور در حتداقل    گتذاري  از سترمايه   و ختروج   ولتيغيرد  بخش  گذاري سرمايه

  نمايند.  ساماندهي

 توانمندسازی مدیران -ز

تقويتت  و صالحيت وظرفيت مديران   براي ارتقاي  است  معاونت طر  وتوسعه موظف -3ماده 

 را انجام دهد:  اقدامات زير  دانشگاه  درسطو  مختلفروحيه خدمتگذاري 
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فرينتان و متديران موفتق بختش     آو ايجاد زمينه مناس  براي حضتور کار  برنامه ريزي .أ 

  .ها ودانشکدهها  گروه و دانشگاهسطح خصوصي در 

آنتان  هتاي   سطح مهارت و تغيير نگرش، آموزش مديران براي افزايش دانش کاربردي .ب 

  .منطبق با الگوي مديريتي آموزش عالي

استتفاده از تجتارب متديران موفتق و      لدستورالعممعاونت طر  و توسعه موظف است تبصره: 

تعاوني و بخش خصوصي را براي توسعه ايده  ،عمومي غيردولتي ،دولتيهاي ايده پرداز در بخش

 پردازي در دانشگاه فراهم آورد.

معاونت طر  و توستعه موظتف   ، براي ارتقاي نگرش صرفه اقتصادي در اداره دانشگاه -8ماده 

ت زير را تا پايان سال اول برنامه تدوين و براي تصوي  بته  است دستورالعمل الزم براي اقداما

 رئيسه ارايه نمايد: هيأت

به بخش غير دولتي با پرداخت تمام يا بخشي از ها  واگذاري مديريت بخشي از واحد .أ 

 هزينه سرانه خدمات 

واگذاري امکانات و تجهيتزات و منتاب     ،مشارکت با بخش غير دولتي از طريق اجاره .ب 

 فيزيکي  

 و کارشناسي از بخش غير دولتي اي  د خدمات مشاورهخري .ج 

  معاونت طر  و توسعه موظتف استت طتر     براي ارتقاي صالحيت و ظرفيت مديران، -3ماده 

بته  را تا سال اول برنامه بتراي تصتوي    اداره دانشگاه  وتوسعه نظام مديريت مشارکتي در ايجاد

 رئيسه ارايه نمايد. هيأت

درجته ريستك    ارتقتاي  و شناخت محيط ختارجي ، ن تحليلي مديرانبراي ارتقاي توا -12ماده 

هتاي    که طر را معاونت طر  و توسعه موظف است دستورالعمل تشويق مديراني ،آنانپذيري 

تتدوين و تتا پايتان ستال اول برنامته بتراي       ، کنند مي مختلف ارايه واجراهاي  حوزهنوآورانه در

 رئيسه ارايه نمايد. هيأت تصوي  به
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 ابی عملکردارزی -ح

راهبتردي   برنامته هتاي   بتراي ارزيتابي پيوستته     استت   معاونت طر  وتوسعه موظف -11ماده 

 ونظارت دانشگاه را براي تحقق اهداف زيرتدوين نمايد:  وعملياتي دانشگاه، نظام جام  ارزيابي

 هاي ستادي و صفي دانشگاه بر اساس اهداف وراهبردها  ارزيابي فعاليت واحد .أ 

 هاي مختلف دانشگاه اتي واحدارزيابي عملي .ب 

پيشنهاد براي اصال   هاي دانشگاه و هاي اهداف و راهبرد ارزيابي مباني و پيش فرض .ج 

 اهداف وراهبردها
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 مالی واقتصادیهای  سیاست -4-2
 

 مالیو نیروی انسانی حوزه ساختار  -الف

وتوسعه موظتف  معاونت طر  ، به منظور ساماندهي نظام تأمين مناب  و مصارف مالي -10ماده 

تحليل مناب  و مصتارف متالي دانشتگاه در راستتاي      براي است واحد برنامه ريزي مناب  مالي را

 تا پايان سال اول برنامه ايجاد نمايند: زير اهداف

  مالي شناسايي مناب  جديد  1

  تأمين ماليهاي  روشبه کارگيري طراحي و   0

 ها فعاليتتمام شده هاي برآورد مصارف هرسال براساس ب محاسبه و  3

 برمبناي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد  تخصيص مناب  مالي  4

 زايد هاي  شناسايي و حذف وظايف وفعاليت  0

 ها فعاليتوري  ارتقاي بهره  6

شتود کته    متي  ريزي مناب  مالي از جمله مشاغل راهبردي دانشگاه محستوب  واحد برنامه :تبصره

مشتاغل راهبتردي دانشتگاه     جتام    تجربه ومهارت  در طتر ، شرايط احراز اين مشاغل )دانش

 مشخص خواهد شد.

 تامین منابع مالی -ب

زمينته مناست  پاستخگويي و     ايجتاد انضتباط متالي و   ، بته منظتور استتقرار شتفافيت     -13ماده

وپژوهشتکده   هتا  ها ودانشکده مديريت، ها مختلف دانشگاه)معاونتهاي  حوزه در پذيري نظارت

آن تأمين خواهد شد. معاونتت طتر  و توستعه    هاي  آمدازمحل در از هزينه هرحوزه  بخشي   ها

 را تا پايان سال اول برنامه طراحي واجرا نمايد.  و کار مناس  براي اين امر موظف است ساز

به منظور افزايش سهم مناب  غيردولتي درمناب  مالي دانشگاه، معاونتت طتر  وتوستعه     -14ماده

هاي آموزشي، رفتاهي   اي دانشگاه شامل فضاه موظف است تا ضمن شناسايي امکانات و قابليت

ها، دستورالعمل استفاده شهروندان و بخش خصوصتي ناحيته    وآزمايشگاه و خدماتي، کارگاه ها
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هاي اجتراي   و زمينه ارايه نمودههيأت رئيسه  به تصوي  رايکاشان را تا پايان سال اول برنامه ب

 آن را فراهم نمايد. 

پژوهشي و ، آموزشيهاي  درانجام فعاليتوري  ي وارتقاي بهرهبه منظور صرفه اقتصاد -10ماده 

مختلتف و نيتز در راستتتاي تحقتتق     هتاي   فرهنگي و بهبود وارتقاي توانمندي اقتصادي واحتد 

اهتداف و   ،اقتصادي تحت نظارت رئيس دانشگاه با ماموريت ستاد، اهتتداف ستند چشتم انداز

 شود. مي تشکيل 3 پيوست شماره به شر ساختار 

بالفعتل نمتودن    تامين مالي اسالمي بتراي هاي  اقتصادي براساس شيوهستاد هاي : سياست1 تبصره

 شود. مي دانشگاه اتخاذهاي  ها و دارايي ظرفيت

طريتق   گتري و از  و با رويکرد عدم تصدي اقتصادي به صورت مشارکتي ستادفعاليت  :0تبصره 

 باشد. مي ايجاد و افزايش انگيزه کارآفرينان

زيتر  هاي  اقتصادي دانشگاه به شيوههاي  سازي واحد براي توانمند ستاد اقتصادينقش  :3تبصره 

 تجلي خواهد يافت:

هتاي   گتذاري و اجتراي فعاليتت    سترمايه ، ريزي پذيرش محوريت کارآفرينان در برنامه  1

  ستاد اقتصاديتحت هدايت ونظارت 

 مناف  بالقوه پر بازده براي فعاليت اقتصادي)تشخيص هاي  حوزه راهبردي تشخيص  0

  از فعاليت اقتصادي  مناب  جديد مالي ناشي ارزيابي  3

 بررسي و اظهار نظر درمورد مشارکت با کارآفرينان   4

بتا تأکيتد بتر نيتاز ستنجي ومطالعتات اقتصتادي بتراي          اقتصاديهاي  تدوين طتتتر   0

ه موجتود در دانشتگا  هاي  و پتانسيلها  امکانات و زير ساخت ها، از داراييبرداري  بهره

 داراي مزيت نسبي هاي  در زمينهگذاري  سوق دادن کارآفرينان به سرمايه براي

ه دانشتگاه بت  هتاي   با کار آفرينان با بهره گيتري از دارايتي  گذاري  مشارکت در سرمايه  6

 اقتصادي هاي  طر  عنوان تأمين بخشي از آورده

 ريمالي و اعتباهاي  اعتبارات و مشارکت ساير نهاد ،استفاده از تسهيالت  3



 

12 

 

بته صتورت متناست  و متقتارن در      ستتاد اقتصتادي  هتاي   ختدمات و فعاليتت   توزي   8

  دانشگاهمختلف هاي  واحد

با هدف اصتال  و بهبتود   ها  نظارت و ارزيابي مستمر بر حسن اجراي طر ، پايتتتش  3

 ها ها و برنامه روش

ي دانشتگاه بترا  هتاي   و واحتد هتا   ايجاد انگيزه تغيير و اصال  نگرش در افراد و گروه  12

  صرفه اقتصادي وبازده اقتصادي

هتاي   و واحتد  ي آموزشتي وپژوهشتي  هتا  مهارت و توانتايي در گتروه  ، افزايش دانش  11

 از طريق ارايه آموزش و مشاوره  دانشگاه

روابط اداري  و پرهيز از حاکميت ستادهاي  فعاليت ايجاد ساختاري کارآمد براي انجام  10

 ممکنهاي  سپاري فعتاليت  نبر کتار کتتتارشناسي و برو غير ضروري وتاکيد

 ارايته داده و  ستتاد اقتصتادي  را به   داراي بازده اقتصاديهاي  موظفند طر ها  معاونت -16ماده 

داراي بازده اقتصتادي هرمعاونتت را اولويتت بنتدي     هاي  و پروژهها  طر  ساالنه ستاد اقتصادي

 وبراي اجرا انتخاب نمايد. 

تتأمين    دانشتگاه بتراي    داراي بتازده اقتصتادي    پروژه هتاي استفاده از وجوه مربوط به  -13ماده 

 دانشگاه خواهد بود. هاي  زير ساخت درمجدد گذاري  و سرمايه ها دارايي اعتبارات تملك

هتا   خيترين وستاماندهي کمتك    هتاي  تأمين مناب  دانشگاه ازمحل وقف وکمکبه منظور -18ماده 

ستاد توستعه دانشتگاه موظتف    ، افزاري نرم مردمي در دو قال  سخت افزاري وهاي  ومشارکت

 است اقدامات زيررا انجام دهد: 

 ايجاد بانك اطالعات خيرين  1

آنهتا درقالت  توستعه     کمکهتاي  شناستايي وجتذب خيترين وبته کتارگيري      ،بررسي  0

 ها  زيرساخت

  خيرين بهالزم  يها وپروژهها  پيشنهاد واجراي طر   3
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هتاي   خيترين وستاير گتروه   گذاري  الزم براي تشويق وتوسعه سرمايه ايجاد زمينه هاي  4

 مردمي

نرم افتزاري را بتراي ارايته    در بعد  مشارکت خيرينهاي  تبصره: ستاد توسعه موظف است شيوه

 به کار گيرد.  آموزشي وپژوهشي به دانشگاه شناسايي و، خدمات علمي

وقتف   استفاده ازتوسعه با همکاري ستاد توسعه موظف است الگوي  و معاونت طر  -13ماده 

دريافت نظرات کارشناسان ديني ومتخصصتان وقتف و بتا     با ومتناس  با مأموريت دانشگاه را 

هماهنگي سازمان اوقاف وامور خيريه تا پايان سال اول برنامه طراحي وبراي تصوي  به هيتأت  

 ارايه نمايد.رئيسه 

موظف   موزشيمعاونت آ ،به منظور افزايش سهم مناب  غيردولتي درمناب  مالي دانشگاه -02ماده 

 است:

اجتمتاعي  ، برنامه جذب دانشجويان با شهريه را طبق برنامه پتنجم توستعه اقتصتادي    .أ 

 رئيسه برساند. هيأت تا پايان سال اول برنامه تدوين وبه تصوي   وفرهنگي کشور

و دستتگاههاي   مختلتف اقتصتادي  هتاي   دانش و مهارت کارکنان بخش  براي ارتقاي .ب 

از جملته اداره   مرتبطهاي  آموزشي را با همکاري نهاداي ه دوره، ناحيه کاشان اجرايي

  همتاهنگي هاي  کانون و  خوشه فرش ماشنيي،  اتاق بازرگاني، صنعت ومعدن وتجارت

تصوي  به هيأت رئيسه ارايته    برايو  طراحي دانش وصنعت تا پايان سال اول برنامه

 نمايد. 

هتاي   در رشتته  د و مجازي آموزش آزاهاي  درآمد اختصاصي حاصل از برگزاري دوره .ج 

بته نحتوي کته     ،درصد افتزايش يابتد   00بايد  ساالنهداراي متقاضي فراوان  جذاب و

 درآمد اين بخش در پايان برنامه نسبت به سال اول صد درصد افزايش يابد.

هاي  و به منظور افزايش سهم مناب  غيردولتي درفعاليت مناب  مالي پژوهشي مينأتبراي  -01ماده

 موظف است: فناوريمعاونت پژوهشي و ، پژوهشي
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هتاي    اولويتت   تعيتين   از طريتق   برنامته   اول  سال  تا پايان مالي مراکز پژوهشي را  نظام -أ 

  کتتاربردي  هتتاي پتتژوهش  انجتتام و پژوهشتتي  اعتبتتارات  هدفمنتتد کتتردن ،پژوهشتتي

 اصال  نمايد. جامعه  مشکالت  حل  درخصوص

 "پژوهشي دانشگاه و براساس نظامهاي  ه به اولويتمراکز پژوهشي جديد را با توج :تبصره

 راه اندازي نمايد. "هزينه ت درآمد

،  سنواتي  اعتبار در بودجه  بيني پيش    از طريق متقاضي  )داراي  سفارشي  هاي از پژوهش -ب 

را کارفرمتاي بختش خصوصتي      آن  هتاي  هدرصد از هزين 02حداقل   اينکه  به  مشروط

 شد حمايت نمايد .با  وتعهد کرده  تأمين

 تخصتيص   پژوهشتي هتاي   به اولويت فقط فناوريمعاونت پژوهشي و تبصره: مناب  دولتي 

 يابد.  مي

معاونتت طتر  وتوستعه موظتف استت       بتا همکتاري   فنتاوري معاونت پژوهشتي و   -ج 

و   خصوصي  بخش  و متوسط  کوچك  هاي شرکت با  نحوه مشارکت ماليدستورالعمل 

منجتر    موريت خود دارند و ستاده آنهاأرا در م  اي توسعه  يقاتتحق  که انجام را  تعاوني

 ستال اول برنامته  تتا پايتان    ،شود ميها  و روش  محصوالت  و ارتقاي  اختراع،  ابداع  به

 ارايه نمايد.دانشگاه  سهيرئ هيأتبه تصوي  راي تدوين و ب

خيترين  تعتاوني و ، که با همکاري بخش خصوصي  و فناوري  پژوهش  هاي از صندوق -د 

 حمايت نمايد.، يابند مي تاسيس ويا توسعه

 دهد.  و فناوري توسعه  پژوهشي  را در عرصه  المللي بين ملي و  هاي همکاري -ه 

درصتد پايتان    02 بتراي  اعتبتارات الزم ، با همکاري معاونت آموزشي تا پايان برنامته  -و 

ارشتد را   کارشناستي هتاي   دورههتاي   درصد پايان نامه 32دکتري و هاي  دورههاي  نامه

 کند. وبخش خصوصي تأمين اجراييهاي  دستگاه مالي بامناب 
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را هيأت علمتي   شرايط و نحوه حضور اعضاي، تقاضا محورهاي  براي توسعه پژوهش -ز 

اجرايي تا پايان ستال اول برنامته بتراي    هاي  صنعتي و دستگاه ،اقتصاديهاي  دربخش 

 رئيسه دانشگاه ارايه نمايد. هيأت تصوي  به

   Patent)  جواز امتياز علمي  ثبت  هاي هدرصد از هزين  02  و پرداخت  تأميننسبت به  -  

به بخش خصوصي اقتدامات الزم را انجتام     شده  ثبت  امتياز علمي  جوازهايو فروش 

 دهد.

از  جديتد را بتا استتفاده   ي هتا  وکارگتاه  آزمايشتگاه هتا  ، راه اندازي وتجهيز کتابخانته  -ط 

پيگيتري  ، رچارچوب ستتاد توستعه دانشتگاه   خيرين و بخش خصوصي ودهاي  کمك

 نمايد. 

کتاربردي معطتوف بته حتل مستائل را بتا       هاي  وسمينارها  همايش، علميهاي  کارگاه -ي 

  مشارکت بخش خصوصي برگزار نمايد.

  توستعه   غيردولتتي   هتاي  متقاضي ايجاد شترکت  از کارآفرينان داخل وخارج دانشگاه  -  

باشتد   متي   فناوري  و جذب  انتقال، توليد  آنهاکه مأموريت   مهندسي  خدماتي و  فناوري

 حمايت نمايد.

 درصتد  02و ستمينارها و ها  برگزاري همايشهاي  هزينهتمام  ،از آغاز سال دوم برنامه -ل 

 را از محل درآمد آنها تأمين نمايد.ها  برگزاري کارگاههزينه 

 معاونتت فرهنگتي  ، منتاب  متالي دانشتگاه    به منظور افزايش سهم مناب  غيردولتتي در  -00ماده 

 موظف است:

 فرهنگي جل  نمايد.هاي  نظر حاميان و خيرين را در انجام فعاليت -الف

،  دولتتي   فرهنگي وهنريهاي  نهاد  فرهنگي با مشارکت هاي  فعاليت دستورالعمل نحوه انجام -ب

 هيتأت بته   تصتوي   عمومي وخصوصي کشور وناحيه کاشان را تا پايان سال اول برنامته بتراي  

 يسه ارايه نمايد.رئ
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نسبت به جل  مشتارکت متالي دانشتجويان     ، دانشجويي و فرهنگيهاي  انجام فعاليت  براي -ج

بتا    فرهنگتي هاي  فعاليت درصد از مناب  الزم براي 02 ،که تا پايان برنامهاي  اقدام نمايد به گونه

 شود. مشارکت مالي دانشجويان طراحي و اجرا

معاونتت  ، م منتاب  غيردولتتي درمنتاب  متالي حتوزه دانشتجويي      به منظور افزايش سه -03ماده 

 موظف است: دانشجويي

بته روش مشتارکت در متديريت،     را هاي رفاهي دانشتجويان  از فعاليت درصد 00 ساالنه -الف

نقتش   بايتد  معاونتت دانشتجويي   نمايتد. مالکيت و خريد خدمت به بخش خصوصتي واگتذار   

 داشته باشد.سياستگذاري 

ها به بخش خصوصي را تا پايان برنامته تتدوين و    واگذاري مديريت خوابگاه دستورالعمل -ب

 عملياتي نمايد.

 و اجتمتاعي ، ديني در حوزه هاي گيري مشاوران مختلف تحصيليرنحوه به کا دستورالعمل -ج

 رئيسه ارايه نمايد.هيأت  سال اول برنامه براي تصوي  به روان شناسي را تا پايان

مشتاوره بته مراجعتان     را از محل ارايه مرکز مشاورههاي  درصد از هزينه 32 تا پايان برنامه، -د

 بيروني تامين نمايد.

 ورزشي دانشگاه با رويکترد اعتبتار بخشتي در ستطح     هاي دستورالعمل نحوه حمايت از تيم -ه

 رئيسه ارايه نمايد. هيأت سال اول برنامه براي تصوي  به و ملي را تا پاياناي  ناحيه

ورزشي دانشگاه را تا پايان سال اول برنامته بتراي   هاي  فضا ر ازدرآمدزايي بيشتهاي  راهکار -و

 رئيسه ارايه نمايد. هيأت تصوي  به

متالي ختود را ازمحتل     درصتد منتاب    02، موظف است تا پايان برنامه  مرکزکارآفريني -04ماده 

ريني بتراي بختش   مختلتف کتارآف  هتاي   آموزشي در حتوزه هاي  درآمد ناشي از برگزاري کارگاه

 نمايد.  مينأتخصوصي و دولتي 

 سرمایه گذاری -ج

معاونتت اداري و متالي    ،به منظور افزايش سهم مناب  غيردولتي درمناب  مالي دانشگاه -00ماده 

منتاب  نقتدي   گتذاري   متالي و ستپرده  هاي  داراييگذاري  نحوه سرمايهدستورالعمل موظف است 
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رئيسه دانشگاه رسانده وبر اساس آن اقدام  هيأتبه تصوي   هبرنام سال اول تا پايان دانشگاه را

 نمايد. 

شود با  مي به معاونت طر  وتوسعه اجازه داده ،دانشگاههاي  ارتقاي بازده فعاليت براي -06ماده 

با موضتوعات   بنيان تجاري و دانشهاي  تشکيل شرکت زمينه و نحوه، رعايت قوانين ومقررات

رئيسته   هيتأت  را تا پايان سال اول برنامه بررسي و براي تصوي  به مرتبط با مأموريت دانشگاه

 ارايه نمايد.

 کنند.  دانشگاه فعاليت مي  اقتصاديستادهاي موضوع اين ماده ذيل مجموعه  شرکت تبصره:

بتا    دانشتجويي هتاي   معاونت، خود گردانهاي  خوابگاهايجاد امکانات رفاهي و  براي -03ماده 

مندي بخش خصوصي از  بهره  اقدامات الزم براي توسعه موظف است و همکاري معاونت طر 

 فراهم کند.  را تسهيالت بانکي

با همکاري ستاد توسعه نسبت بته شناستايي و جلت      موظف است تبصره: معاونت دانشجويي

 اقدام نمايد.، رفاهي را دارندهاي  مشارکت والدين دانشجوياني که تمکن کافي در انجام هزينه

 مالی ص منابعتخصی(  د

هتاي طتر  و توستعه و     نظام تخصيص مناب  مالي دانشگاه، معاونت  به منظور ارتقاي -08ماده 

برمبنتاي    اداري ومالي موظفند تا پايان سال دوم برنامه، نسبت بته استتقرار نظتام بودجته بنتدي     

 عملکرد ازطريق زير اقدام نمايد: 

 استقرار نظام حسابداري تعهدي  -الف

 و ختدمات دانشتجويي   فرهنگتي ،   هاي آموزشي، پژوهشي بهاي تمام شده فعاليتمحاسبه  -ب

 دانشگاه 

هاي دانشتگاهي را بته    معاونت طر  وتوسعه موظف است مناب  مالي مورد نياز قط  -03ماده 

 ويژه تامين نمايد. صورت 

 ،جتاري)آب هاي  معاونت طر  وتوسعه موظف است طر  الگوي مصرف بهينه هزينه -32ماده 

مختلف دانشگاه حداکثر تتا پايتان   هاي  درحوزه سوخت وگاز  و ملزومات اداري را ،تلفن، برق

و زمينته اجتراي آن را بته     ارايته نمايتد  رئيسته   هيأت سال اول برنامه تدوين وبراي تصوي  به
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جتاري و  هتاي   در هزينته  يدرصتد  02و  32نحوي فراهم آورد که به ترتي  منجر بته کتاهش   

 پايان برنامه گردد. تا  ملزومات اداري

نيتروي انستاني در   وري  ارتقتاي بهتره   معاونت طتر  وتوستعه موظتف استت طتر       -31ماده 

رئيسته   هيتأت را تا پايان سال اول برنامه تدوين وبته   مختلف ستادي وصفي دانشگاههاي  حوزه

وري نيروي انساني شتامل طتر  تناست  نيتروي انستاني، برنامته        طر  ارتقاي بهره ارايه نمايد.

 مي باشد.ارتقاي مسير شغلي و طر  جايگزيني نيروي انساني 

نستبت بته    ،نيروي انستاني وري  منطبق با طر  بهره تبصره: معاونت اداري و مالي موظف است

 و جابجايي نيروي انساني دانشگاه اقدام نمايد.مين أت

دولتتي  منتاب  غيتر   مين أتت  را در ها ت طر  وتوسعه موظف است سهم معاونتمعاون -30ماده 

 مشخص نمايد. اول برنامهسال  تا پايان ،دانشگاه
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 :ارتباطات برند وهای  سیاست -4-9
 

 ایجاد هویت برند -الف

معاونت طر  وتوسعه موظف است کميته تخصصي برند دانشگاه را بتراي شناستايي    -33ماده 

برنتد و رشتد   اندازه گيري وتفستير عملکترد   ، تدوين برنامه بازاريابي برند، وتدوين موض  برند

حداکثر تا پايان سال اول برنامه تشکيل دهد. برخي از موضوعات مورد ،وحفظ ارزش ويژه برند

 عبارت است از : تاکيد

 اسالميهاي  فرهنگي مبتني بر ارزشهاي  فعاليت  1

 علمي و دانشجويان هيأتتوانمندي اعضاي   0

 دانشگاههاي  نظام مديريتي و فرايند  3

 نظام مالي دانشگاه  4

 دانش ومهارت  ها، آموزشي)براي ارتقاي ارزشهاي  ليتکيفيت فعا  0

 محور مسالههاي  پژوهش  6

 ارايه خدمات دانشجويي  3

 ناحيه محورهاي  فعاليت  8

 بين الملليهاي  فعاليت  3

، موظف است در راستاي آشنايي دانشتگاهيان بتا مفهتوم برنتد     معاونت طر  وتوسعه -34ماده 

 برگزار نمايد.ميته تخصصي برند کبا هماهنگي  آموزشي راهاي  دورهکارگاهها و 

هتاي   گتروه  هتا،  دانشتکده  هتا،  معاونت  موظف است با همکاري کميته تخصصي برند - 30ماده 

ها  قابليت، پژوهشي حداکثر تا پايان سال اول برنامههاي  و پژوهشي و در قال  فعاليت  آموزشي

هتاي   زش عتالي و دانشتگاه  ساير مراکز آمتو  کليدي را که موج  تمايز دانشگاه باهاي  و جاذبه

 شناسايي نموده و براي ارايه مطلوب به ذينفعان ارايه نمايد.  شود مي کشور

 برنامه خواهد بود.هاي در تمام سال کميته تخصصي برندتبصره: مدت فعاليت 
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 روابط عمومیاصالح ساختار  -ب

پايان ستال اول  اهداف زير وحداکثر تا   معاونت طر  وتوسعه موظف است درراستاي -36ماده 

نوين وشتکل گيتري   هاي  روابط عمومي )با تاکيد بر استفاده از ابزار  ساختارمناسبي براي ،برنامه

 يك  به تصوي  هيأت رئيسه برساند:روابط عمومي الکترون

 اجراي نظام کارآمد و اثربخش مديريت پيام درتمامي ابعاد آن   1

 روابط عمومي  هاي ايجاد تحول دربرنامه مخاطبان براي  نيازسنجي  0

 اطالع رساني هاي  ايجاد تنوع درشيوه  3

 بازنگري و اصال  فرايند توليد محصوالت روابط عمومي   4

 مخاطبان و تحوالت فرهنگي جامعه هاي  توسعه کيفي اخبار دانشگاه متناس  با نياز  0

 روابط عموميهاي  کيفي و محتوايي درهمه برنامه نظارت و ارزيابي  ارتقاي  6

  موظف است تا پايان سال اول برنامه، طتر  شناستايي و طبقته بنتدي      عمومي روابط -33ماده 

 مخاطبان دانشگاه را همراه با نوع اطالعات مورد نياز آنها تدوين نمايد.

 نظرسنجی -ج

 ،دانشگاههاي  و فعاليتها  به منظور ارتقاي اثرگذاري نظرات مخاطبان برمحتوي برنامه -38ماده 

مختلف دانشگاه شتامل هيتأت   هاي  گروههاي  راي دريافت ديدگاهروابط عمومي موظف است ب

 دانشجويان و ساير ذينفعان اقدامات زير را انجام دهد:، کارکنان، علمي

 مربوطههاي  با همکاري واحدها  انجام کليه نظرسنجي -الف

 گسترش دايره نظرسنجي ها  -ب

 انجام شدههاي  تحليلي از نظرسنجيهاي  ارايه گزارش -ج

شتناخت نظترات و    متنتوع پژوهشتي بتراي    هتاي   روابط عمومي موظف استت ازشتيوه  ه: تبصر

، ختدمات اداري ، پژوهشتي ، آموزشتي هتاي   فعاليتت  دانشجويان نسبت بته کيفيتت  هاي  ديدگاه

آنان را در متورد ميتزان   هاي  ديدگاه، استفاده نمايد و درپايان دوره تحصيالت  پشتيباني و رفاهي

 ط با دانشگاه بررسي نمايد. ادامه تحصيل و ارتباپايبندي به  و عالقه مندي
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و هتا   جاذبته ، ارتبتاطي متنتوع  هتاي   روابط عمومي موظف استت بتا استتفاده ازشتيوه     -33ماده 

مطبوعتات و  ، رستانه استتاني  ، منحصر به فرد دانشگاه کاشان را درسطح رسانه مليهاي  قابليت

 نمايد.  معرفيها  خبرگزاري

 پاسخگویی به شکایات -د

روابط عمومي موظف است فرايند پاسخگويي به شتکايات و اجتراي آن را تتا پايتان      -42اده م

 نمايد. سال اول برنامه تدوين وبراي تصوي  به هيأت رئيسه ارايه

 منطقه ای ارتباطات  -ه

معاونت طر  وتوسعه با همکاري مرکز کاشان شناستي موظتف استت ستتاد علمتي       -41ماده 

 زير تشکيل دهد: وظايف شان را باکا توسعه ناحيهپيشرفت و 

 مختلف فعال در حوزه مطالعات کاشان هاي  ايجاد هماهنگي بين نهاد  1

 اجتماعي و اقتصادي کاشان ، بررسي موضوعات مختلف فرهنگي  0

علمتي دانشتگاه ودانشتجويان     هيأتپژوهشي که به وسيله اعضاي هاي  تعريف پروژه  3

 تحصيالت تکميلي انجام شود.

تخصصي براي ارتقاي همبستگي و انسجام اجتماعي هاي  وکارگاه ها برگزاري نشست  4

 در سطح ناحيه کاشان 

خشان ناحيه کاشان هاي در روابط عمومي موظف است طر  آشنايي نخبگان و استعدا -40 ماده

هيتأت  بته  تصتوي    بتراي هاي دانشگاه را تا پايان سال اول برنامه تتدوين و  جاذبهها و با قابليت

 يد.ارايه نمارئيسه 

معاونت طر  و توسعه موظف است ستاختار و مأموريتت مربتوط بته مرکتز کاشتان        -43ماده 

پژوهشتي  ، آموزشيهاي  آن شامل انجام فعاليت مأموريتاصال  نمايد که اي  شناسي را به گونه

 کاشان باشد.  و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و امور توسعه، کليه موضوعات فرهنگي در

معاونت آموزشي موظف است طر  آشنايي دانش آمتوزان    مي با همکاريروابط عمو -44ماده 

دانشتگاه کاشتان   هتاي   وجاذبهها  با قابليت مقط  دبيرستان را ناحيه کاشان به ويژه دانش آموزان
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طر    تصوي  به هيأت رئيسه ارايه نمايد. اجراي  حداکثر تا پايان سال اول برنامه تدوين و براي

 ادامه خواهد يافت. برنامههاي  درطول سال

معاونت طر  و توسعه موظف است طر  آشنايي متديران    روابط عمومي با همکاري -40ماده 

هتاي   شوراي اسالمي شهرها و روستتا   دولتي وعمومي غير دولتي و اعضايهاي  نهاد، ها سازمان

  تمر اعضتاي تدوين کند که زمينته ارتبتاط مست   اي  دانشگاه به گونههاي  ناحيه کاشان را با قابليت

 فراهم آيد.  ناحيههاي  هيأت علمي و دانشجويان با شهرها و روستا

اطالعتات  اي  موظف است به صورت دورهها  با همکاري ساير معاونت  روابط عمومي -46ماده 

 ارستال   اقتصتادي هتاي   متديران بنگتاه    دانشتگاه را بتراي  هتاي    وتوانمنتدي ها  از قابليت  جامعي

 به هيأت رئيسه و معاونان انتقال دهد.   نسبت به دانشگاه درقال  نظرسنجيآنها را هاي  وديدگاه

معاونت فرهنگي و  نهاد نمايندگي مقام معظم رهبريدفتر   روابط عمومي با همکاري - 43ماده 

علميته  هاي  ناحيه کاشان به خصوص حوزه  ديني و فرهنگيهاي  موظف است طر  آشنايي نهاد

 و اجرا نمايد. تدوين دانشگاههاي  با قابليت را

آمتوزش و پترورش    هاي مديريت و ي دانشگاهها روابط عمومي با همکاري معاونت - 48ماده 

هتاي دانشتگاه    ها و قابليت با جاذبه را مشاوران، مديران و معلمان  هاي آشنايي دوره ،سطح ناحيه

 برگزارنمايد.

دانشتگاه درستطح متدارس      هيأت علمي  هاي مشتر  به حضوراعضاي تبصره: بخشي ازفعاليت

 يابد.  اختصاص مي

و نخبگتان  هتا   چهتره   مرکز کاشان شناسي با همکاري روابط عمومي موظتف استت    – 43ماده 

اي  وبين المللي ازجايگاه برجستته   در گذشته و در زمان حاضر درسطح ملي را که علمي کاشان

اطي نسبت به معرفتي آنهتا بته    ارتب متنوعهاي  نموده و درقال  شيوهشناسايي  ،برخوردار هستند

 اقدام نمايد. دانشجويان وکارکنان دانشگاه، علمي هيأتويژه براي اعضاي 
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 بین المللیارتباطات   -و

هاي بتين   برنامه ريزي و نظارت بر فعاليت و براي ارتقاي جايگاه بين المللي دانشگاه - 02ماده 

اقدام  زيرموارد  انجام است نسبت به علمي و بين المللي موظفهاي  مديريت همکاري، المللي

 به هيأت رئيسه گزارش دهد: ساالنهنمايد و

 علمي خارجي هيأتبه کارگيري اعضاي   1

 جذب دانشجويان خارجي  0

 بين الملليهاي  برگزاري کنفرانس  3

 پژوهشي و فرهنگي ، مختلف آموزشيهاي  بين المللي در حوزههاي  همکاريساير  4
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 پشتیبانی  وها زیرساخت ،منابع انسانیهای  سیاست -4-1
 

 برنامه ریزی منابع انسانی -الف

هتاي   برنامه به تمام شيوههاي  جذب و استخدام در مشاغل غير راهبردي در طي سال - 01ماده 

پيماني و قراردادي ممنوع است. معاونت طر  و توستعه موظتف استت طتر  جتذب نيتروي       

و هتا   مهتارت ، دانتش تخصصتي   هتا،  انساني جديتد در مشتاغل راهبتردي را بتر استاس ارزش     

تصوي   هاي فرهنگي مورد نظر در سند چشم انداز حداکثر تا پايان سال اول برنامه براي ويژگي

 ارايه نمايد. هيأت رئيسه به

در هيأت  "مشاغل راهبرديجام  طر  "استخدام در مشاغل راهبردي پس از تصوي   :1تبصره

 رئيسه مجاز است.

دولتتي بته مشتاغل راهبتردي در چتارچوب      هتاي   و دستتگاه ها  مانانتقال از ساير ساز :0تبصره

 باشد. تصوي  هيأت رئيسه مجاز مي مقررات ذيربط و پس از

استخدام در مشاغل غير راهبردي در صورت بازنشستته شتدن افتراد در ايتن مشتاغل       :3تبصره

 .بالمان  است

از  انساني اداري مورد نيازتأمين نيروي ، هاي جديد و دانشکده  در صورت ايجاد رشته -00ماده 

 صورت خواهد گرفت. محل نيروي انساني فعلي دانشگاه

 برسد. رئيسه هيأتموارد استثنايي بايد به تصوي  تبصره: 

 های گروهی فعالیت -ب

ها، تيم ها   هاي گروهي)شوراها، کارگروه معاونت طر  وتوسعه موظف است فعاليت –03ماده 

تحليل نموده و گزارش آن را تا پايان سال اول برنامه بته هيتأت    دانشگاه را شناسايي، ارزيابي و

 رئيسه ارايه نمايد. 

توانتد   معاونت طر  و توسعه موظف است نسبت به شناسايي فعاليتت هتايي کته متي    : 1تبصره

 تيمي انجام شود اقدام و نتيجه را به مديريت دانشگاه گزارش دهد.و يا گروهي 
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 براي آشنايي با شتيوه هتاي   را هاي آموزشي ظف است دورهمعاونت طر  و توسعه مو :0تبصره

 هاي گروهي طراحي و اجرا نمايد. تيم سازي و فعاليت

هتاي کتاري را    و تيم ها ش اعضاي گروهامعاونت طر  و توسعه موظف است نظام پاد :3تبصره

 به هيأت رئيسه پيشنهاد دهد.

 فرهنگ سازمانی -ج

در  را پتروژه مطالعتاتي  ، ت تا پايان سال اول برنامهمعاونت طر  و توسعه موظف اس -04ماده 

ارايته  رئيسته   هيأتفرهنگ سازماني دانشگاه انجام و نتايج آن را به شاخص هاي  ارتقاي زمينه

 .شودلحاظ  نهاالس هاي اجرايي پيشنهادي پژوهش مذکور در برنامههاي  نمايد. راهکار

معاونتت طتر  و   ، ظام مديريتي دانشتگاه وشفافيت ن پذيري ارتقاي مسؤوليتبه منظور -05ماده 

 انتخاب مديران وکارکنان نمونه نحوه دستورالعمل، توسعه موظف است تا پايان سال اول برنامه

 ارايه نمايد.رئيسه  هيأترا براي تصوي  به 

ذيتربط نستبت بته    هتاي   معاونت طر  و توسعه موظف است با هماهنگي ساير حوزه -06ماده 

 فرهنگ سازماني دانشگاه اقدام نمايد.  آموزشي براي ارتقايهاي  رگاهو کاها  برگزاري نشست

بتا  اي  دورههتاي   دانشگاه موظف هستند نسبت به برگزاري نشست رياست و معاونان –03ماده 

و جلسات پرستش  ها  کارگاه، مختلف در قال  جلسات کارشناسيهاي  مديران و کارکنان حوزه

 و پاسخ اقدام نمايند.

و مراکز پژوهشي موظفند هر سه ماه يتك بتار نشستت    ها  و روساي دانشکدهها  تمعاون: تبصره

 .يسه ارايه دهندبه هيأت رئ راهبردي با کارکنان برگزار نموده و گزارش ارزيابي آن را

 سازمانی سرمایه اجتماعی -د

مربتوط   برنامه، پروژه مطالعتاتي  دوم معاونت طر  و توسعه موظف است تا پايان سال -08ماده

 هيتأت دانشگاه را انجام و نتتايج آن را بته   سرمايه اجتماعي شاخص هاي  شناسايي و ارتقاي به

 .شودلحاظ  نههاي پيشنهادي پژوهش مذکور در برنامه عملياتي ساال رئيسه ارايه نمايد. راهکار
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 اصالح ساختار وتمرکززدایی -ه

ري دانشتگاه در طتول   معاونت طر  و توسعه موظف است از گسترش تشتکيالت ادا  -03ماده 

الزم در امور اجرايي بتراي   اتو اختيار  بيني مسئوليت هاي برنامه جلوگيري نموده و با پيش سال

 وظايف موازي و مشتر  واحدها را حذف نمايد. ي،مديران، واحدهاي غيرضرور

 منابع انسانیتوانمندسازی  -و

ادامه تحصتيل کارکنتان را    معاونت طر  و توسعه موظف است دستورالعمل اجرائي  -62ماده 

 ارسال نمايد. سهيرئ هيأتتصوي  به  برايتدوين و حداکثر تا پايان سال اول برنامه

، معاونت طر  و توسعه موظف است ضمن تدوين طر  آموزش کارکنان  )نيازسنجي -61ماده 

هيأت هاي آموزشي دانشگاه ) براي کارکنان و اعضاي  اثربخشي   نسبت به تمرکز فعاليت، اجرا

 علمي   اقدام نمايد. 

معاونت طر  و توسعه موظف است مشاغل دانشگاه را بر حس  نيازهتاي آموزشتي    -60ماده 

و ساعت آموزشي متورد نيتاز بتراي هتر گتروه را مشتخص نمايتد.        ها  بندي نموده و دوره طبقه

 گيرد. هاي آموزشي بر حس  نيازهاي آموزشي صورت مي طراحي دوره

هتاي   علمتي در زمينته افتزايش ستطح مهتارت      هيتأت وزشي براي اعضتاي  هاي آم دورهتبصره: 

در ستازمان  اي  متديريتي وفعاليتت حرفته   هتاي   نگرش آنها در زمينته ارتقاي دانش و مديريتي و

 طراحي و اجرا خواهد شد.

، آموزشيهاي  اي با ارزيابي دوره معاونت طر  و توسعه موظف است به صورت دوره -63ماده 

هيتأت  گتزارش آن را بته   بر عملکرد دانشگاه را بررستي و هاي آموزشي  دورهتأثيرات برگزاري 

 ارايه دهد.رئيسه 

هتاي   مکلف بته گذرانتدن دوره   ،جذب شده در مشاغل راهبردي کارشناسان و مديران -64ماده

 آموزشي تخصصي در مراکز معتبر خواهند بود.

ارزيتابي   متوثر نظتام  ، نامته معاونت اداري و مالي موظف است تتا پايتان ستال اول بر    -60ماده 

به مقررات ذيربط ونظام جام  ارزيابي ونظارت دانشگاه طراحتي و   توجهعملکرد کارکنان را با 

  نمايد.اجرا 
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 هتاي  نيترو ، بر اساس نتايج ارزيابي عملکترد  ساالنه معاونت اداري و مالي موظف است: تبصره 

انگيزشتي  هتاي   راهکتار ، برتتر هتاي   روتوانمند و مستعد را شناسايي و در برنامه حفظ ني انساني

 را تعريف و به هيأت رئيسه دانشگاه پيشنهاد دهد.اي  ويژه

معاونتت طتر  و توستعه    ، با فعاليتت در دانشتگاه   جديد الورود براي آشنايي کارکنان -66ماده

آموزش بدو استخدام کارکنان را تدوين واز سال اول برنامته بتراي کارکنتان     موظف است طر 

 عيت کارکنان منوط به طي دوره هاي توجيهي بدو خدمت خواهد بود.ضتبديل و د.اجرا نماي

 مدیریت منابع انسانی -ز

معاونت طر  و توسعه موظتف استت ستاختار معاونتت اداري و متالي را بتر استاس         -63ماده

نوآوري و تحول گرايي تا پايان سال اول  ،راهبردي و با توجه به ارکان آينده نگريهاي  سياست

سازماندهي جديد بايتد بته نحتوي     امه بازنگري و براي تصوي  به هيأت رئيسه ارايه نمايد.برن

 ،آمتوزش و بهستازي  ، مين منتاب  انستاني  أاز جمله تت انساني  مديريت مناب هاي  باشد که فرايند

 دانشگاه باشد.هاي  کيفيت زندگي کاري در راستاي راهبرد ارتقاي و نگهداري و به کارگيري

 ارايته معاونت اداري و مالي موظف است دستورالعمل  ،ارتقاي انگيزه کارکنان هتدرج -68ماده

 رئيسه ارايه نمايد. هيأتبه  را تا پايان سال اول برنامه کارکنان انگيزشيتسهيالت رفاهي و 

علمي دانشتگاه را بتا   هيأت اعضاي معاونت طر  و توسعه موظف است طر  مسکن  :1تبصره

الي تا پايان سال اول برنامه تدوين و براي تصوي  به هيأت رئيسته  همکاري معاونت اداري و م

 ارايه نمايد.

 به روز نمايد. ساالنهمعاونت اداري و مالي موظف است بسته تسهيالت رفاهي را  :0تبصره

 عمرانیبر فعالیتهای اجرا و نظارت ، فرایند برنامه ریزی -ح

موظف است شناستنامه   طر  و توسعه  نتمعاو، به منظور ساماندهي فضاهاي کالبدي -63ماده 

 سال اول برنامه تدوين نمايد. تا پايان را حداکثر سيسات دانشگاهأو تها  ساختمان

کالبدي بايد منطبق بتا سترانه مطلتوب و    هاي  بيني هرگونه احداث و تکميل فضا پيش -32ماده 

دانشتگاه  هتاي   سياستت  فيزيکي و مبتني برهاي  فضااطالعات براساس بانك  منوط به تأييد نياز
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و بتا در نظتر گترفتن ميتزان جتذب       هاي جديتد  و دانشکدهها  پژوهشکده، ها توسعه رشته براي

 مجازي و نوبت دوم باشد.هاي  دانشجويان بومي و گسترش آموزش

 چند گروه يا دانشتکده ، در موارد ضروري و با توجه به جانمايي معاونت طر  و توسعهتبصره: 

 و آموزشي استفاده خواهند کرد.  از يك ساختمان اداري

معاونت طر  وتوسعه با همکتاري دانشتکده منتاب  طبيعتي موظتف استت مطالعته          -31ماده 

 استفاده در فضاي سبز دانشگاه تا پايان ستال اول  براي را گياهي مناس  با اقليم کويرهاي  گونه

 برنامه انجام دهد. 

برنامته   ارتقاي توان کارشناستي حتوزه   معاونت طر  و توسعه موظف است نسبت به -30ماده 

 عمراني اقدام نمايد. هاي  ريزي فعاليت

مختلف ساخت و ساز در دانشتگاه را  هاي  معاونت طر  و توسعه موظف است روش :1تبصره 

مورد بررسي کارشناسي قرار داده و روش مناس  ها  با دو رويکرد کاهش تصدي گري و هزينه

 را انتخاب نمايد.

عمرانتي را  هتاي   موظف است شيوه مطلوب نظارت بتر پتروژه   نت طر  و توسعهمعاو :0تبصره

 حداکثر تا پايان سال اول برنامه تدوين وبراي تصوي  به هيأت رئيسه ارايه نمايد.

را با توجته  ها  معاونت طر  و توسعه موظف است طراحي و معماري درون ساختمان -33ماده 

انجتام   طراحتي استالمي و بتومي    اساس اقليم ناحيه وبه کاربري آن و طراحي بيروني آن را بر 

 دهد.

موظتف استت ستاختار مناستبي را بتراي نظتام تعميترات و         معاونت طر  وتوستعه  - 34ماده 

تصوي  به هيتأت رئيسته    هب  سيسات حداکثر تا پايان سال اول برنامهأو تها  نگهداري ساختمان

 ارايه نمايد.

 نظام اداریفرایند ارتقای سالمت  -ط

معاونت ، دانشگاه پژوهشي و هيأت علمي، آموزشي، مالي، براي ارتقاي سالمت اداري -30اده م

را در طتر  جتام  ارزيتابي ونظتارت      ستالمت اداري ارزيابي نظام  طر  وتوسعه موظف است

 ساماندهي نمايد.
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روابتط عمتومي موظتف استت     سازي انجام امور و افتزايش پاستخگويي    براي شفاف -36ماده 

ها را به  ها و کميسيون شوراي دانشگاه و ساير کميته، نتيجه تصميمات هيأت رئيسه ،موردحس  

 قرار دهد.ودانشجويان  کارکنان ،صورت مناس  در اختيار مديران

معاونت اداري و مالي موظف استت فراينتد و مستتندات انتختاب و جتذب نيتروي         -33ماده 

 ارايه نمايد.  رئيسه هيأتانساني جديد را به 

نهتاد نماينتدگي مقتام معظتم     دفتتر   موظف است بتا همکتاري   معاونت طر  وتوسعه -38 ماده

، متتوارد فستتادخيز دانشتتگاه در حتتوزه آموزشتتي، رهبتتري در دانشتتگاه ومعاونتتت اداري ومتتالي

و استتانداردهاي اخالقتي را مشتخص و     نمتوده  اداري و مالي و فرهنگي را شناسايي، پژوهشي

 به تصوي  هيأت رئيسه برساند. اد رامقابله با مصاديق فسهاي  راهکار

تعيين موارد فساد و راهکارهاي مقابله با آن و تتدوين استتانداردهاي اخالقتي بايتد بتر      تبصره: 

 مبناي احکام و قوانين اسالمي باشد.

دار منطبق  هاي اولويت معاونت طر  و توسعه موظف است مناب  دانشگاه را به فعاليت -33ماده 

هتاي بتدون    ها و برنامه دهد و از شروع فعاليت انداز دانشگاه تخصيص  چشمو  راهبرديبا نقشه 

 جلوگيري کند.  اولويت

، هتا  رشتته ، هتا  معاونت طر  و توسعه موظف استت گزارشتي از گستترش دانشتکده     -82ماده 

هاي معتبر و بر اساس  مراکز آموزشي و پژوهشي را طبق شاخص ،پژوهشي ،آموزشيهاي  گروه

 .بار به هيأت رئيسه ارايه نمايد ماه يك 6و مستندات هر فعاليت کارشناسي

معاونت اداري و مالي موظف است طر  ايجاد نظام تشويقي براي کارکنان برخوردار  -81ماده 

حداکثر تا پايتان ستال اول    اي و اخالقي را کننده استانداردهاي حرفه از سالمت اداري و رعايت

 نمايد. اجراو  تصوي  هيأت رئيسه ارايه هب برنامه

  ارتقای نوآوری در اداره دانشگاه -ی
معاونت اداري و مالي موظف است از واحدها و کارکنان خالق و نوآور بته ويتژه در    -80ماده 

 تقدير نمايد.  با شيوه هاي مناس  هاي تخصصي حوزه
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 تبصره: معاونت اداري و مالي موظف است دستورالعمل تشويق و پاداش را تتا پايتان ستال اول   

 برنامه تدوين و به تصوي  هيأت رئيسه برساند.

دستتورالعمل  ، يتقويتت روحيته نتوآور    بتراي معاونت طر  و توسعه موظف استت   -83ماده 

 اجرايي نمايد. ،و پس از تصوي  هيأت رئيسه اجرايي مربوط را تا پايان سال اول برنامه تدوين

 اصالح فرایندهای کلیدی -ک

، موظتف استت بته منظتور ارتقتاي کيفيتت ختدمات اداري        معاونت طر  و توسعه  -84ماده 

هتاي   فهرستت فراينتد  ، ديت مداخالت و مراحتل زا ، حذف تشريفات ها، سازي دستورالعمل ساده

کارکنان و دانشتجويان از  ، ارايه خدمات به هيأت علمي  هاي مختلف را که از جنبه کليدي حوزه

مستقيم در افزايش رضتايت مراجعتان دارد   و اهميت برخوردار بوده و اصال  آنها تأثير   اولويت

بته حتداقل    رويکردکليدي ) با  هايحداکثر تا سال اول برنامه بررسي و نسبت به اصال  فرايند

 رساندن ارتباط مستقيم مراجعان با کارکنان   اقدام کند.

هتتاي مناستت  و نتتوين اداري و  گيتتري از فنتتاوري معاونتتت طتتر  و توستتعه بتتا بهتترهتبصتتره: 

 ها اقدام به اصال  فرايندها نمايد. ي فعاليتخودکارساز

براي برقراري ارتباط بهتر و زبان مشتر  بين خدمت گيرندگان و خدمت دهندگان و  -80ماده 

معاونتت طتر  وتوستعه    ، زمينه سازي برنامه ارتقاي مستمر کيفيت خدمات و نحوه ارايته آنهتا  

وظتايف   انجتام  را بتراي ي خدمات استاندارد ساز کارگروه ،ها موظف است با همکاري معاونت

 زير ايجاد نمايد:

ا اولويتت ختدمات رستاني بته     و اولويت بندي خدمات قابل ارايه دانشگاه بناسايي ش  1

  مراجعان

و ، هزينته ، مدت زمتان ، تعيين سطح انتظار و توق  خدمت گيرندگان نسبت به کيفيت  0

 دهندگانبرخوردِ خدمت 

  نيروي انساني، انرژي، تحليل درست نيازها از قبيل مواد  3

ايجاد راهنماي عمل براي خدمت دهنده و خدمت گيرنده و شفاف سازي نحوه ارايته    4

 خدمات 
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 رئيسه دانشگاه  هيأتتدوين شده در هاي  استاندارد وتصوي تدوين   0

برگزاري دوره آموزشي براي توانمند سازي و ارتقاي سطح مهارتي کارکنان براستاس    6

 جديدهاي  استاندارد

هتاي   از ذينفعان استانداردها به منظور ارزيتابي عملکترد استتاندارد   اي  رهنظرسنجي دو  3

 اجرا شده مديران و کارکنان

 نفعان رزيابي عملکرد استانداردها به ذياز نتايج ااي  ارايه بازخورد دوره  8

 پيگيري و رسيدگي به شکايات خدمت گيرندگان، ثبت  3

 انداردها آسي  شناسي و بررسي موان  موجود در مسير اجراي است  12

خصوصتي   مشتاوره  مؤسسات در اجراي موارد فوق از تبصره: معاونت طر  و توسعه مي تواند

 استفاده نمايد.

بته   نسبت، متنوع ارتباطيهاي  با شيوهاي  روابط عمومي موظف است به صورت دوره -86ماده 

 مديران و هيأت رئيسه اقدام نمايد.، دانشگاه به کارکنانخدمات ارايه اطالعات 

 پايتان  مکلفند حتداکثر تتا   ها معاونتکليه  براي بهبود نحوه ارايه خدمت به مراجعان -83ماده 

اطالعات الزم در خصوص خدمات قابل ارايه بته مراجعتان را بته نحتوي کته      ، سال اول برنامه

 قرار دهند: مستند کرده و در اختيار مراجعان ،حاوي موارد زير باشد

 رجوع نوع خدمات قابل ارايه به ارباب  1

 مقررات مورد عمل و مراحل انجام کار  0

 مدت زمان انجام کار  3

 عمل  موردهاي  نياز و فرم مدار  مورد  4

 نام متصدي انجام کار و تعيين اوقات مراجعه، محل استقرار، عنوان واحد  0

 وري مورد استفادهانوع فن  6

 اطالع رساني از نحوه ارايه خدمات به مراجعان   3
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بته اطتالع    متنتوع هاي  ايد به ترتي  اولويت و با استفاده از روشکليه اطالعات مذکور بتبصره: 

 رسانده شود. مراجعان

براي تثبيت رفتارهاي مناس  شغلي مورد انتظار و براي ارج نهتادن  ها  تمامي معاونت -88ماده 

فضاي مناس  اداري براي حضور مراجعان و امکانات  و احترام به مراجعان مکلفند ضمن ايجاد

 اقدامات زير را انجام دهند:، الزم براي آسايش و استقرار آنانو تسهيالت 

 نظم و آراستگي لباس، وقت شناسي ،نظم و آمادگي براي ارايه خدمات به مراجعان  1

عدالت و انصاف در ارايه ختدمات ختوب    ،خوش برخوردي، همکاري ،رعايت ادب  0

 به مراجعان 

م موردنيتاز بته ختدمت    آمادگي براي ارايته اطالعتات و توضتيحات کتافي در هنگتا       3

 گيرندگان

 متناس  با نوع کار و فعاليت ها وجود تمايالت مثبت به کار  4

معاونت اداري و مالي موظف است دستورالعمل تشويق و تنبيه کارکنان را با تاکيد بتر   -83هماد

 بازنگري و تا پايان سال اول برنامه تدوين وبراي تصوي  بته هيتأت رئيسته    ،رضايت مراجعان

 مايد.ارايه ن

 نظام پیشنهادات -ل

معاونت اداري و مالي موظف است بتا ارزيتابي نظتام پيشتنهادات موجتود و آستي          -32ماده

دانشتگاه اقتدام    رئيسته  هيأتشناسي آن، نسبت به اصال  و عملياتي کردن آن پس از تصوي  

 نمايد. 

 وری   ارتقای بهره -م

ال اول برنامتته بتتا شناستتايي معاونتتت طتتر  و توستتعه موظتتف استتت تتتا پايتتان ستت  -31متتاده 

 بانك قوانين و مقررات دانشگاه را ايجاد نمايد.، هاي متعدد دستورالعمل

و نظر معاونت طر  و ها  با پيشنهاد حوزه جديد ين نامه و دستورالعمليهرگونه تدوين آتبصره: 

 توسعه و بر اساس برنامه راهبردي دانشگاه خواهد بود.



 

31 

 

موظتف استت ستند بهتره وري دانشتگاه شتامل تعريتف         معاونت طتر  و توستعه    -30ماده 

و ساز و کار پايش و کنترل بهره وري وري  بهبود بهره، ارزيابي و تحليل، بهره وريهاي  شاخص

 و به تصوي  هيأت برنامه تدوين دومرا تا پايان سال وري  اجرايي براي بهبود بهرههاي  و روش

 رئيسه دانشگاه برساند.

، آموزشتي ، اداريهتاي   از فضتا متوثر استتفاده  ، فيزيکي هاي فضاوري  بهرهبراي ارتقاي  : تبصره 

موظف ها  سايرمعاونت معاونت طر  و توسعه با همکاري ،ورزشي و پژوهشي، رفاهي، فرهنگي

 برنامه ريزي کند که از ظرفيت آنها حداکثر استفاده به عمل آيد.اي  به گونه است

 رضایت منابع انسانی -ن

هاي متنوع نسبت به ارزيتابي رضتايت    مومي موظف است با استفاده از شيوهروابط ع  -33ماده 

اقدام نمايد و گزارش تحليلتي آن   ساالنهاعضاي هيأت علمي و دانشجويان به صورت ، کارکنان

 را تا پايان خرداد سال بعد به هيأت رئيسه ارايه دهد.
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 دومبخش 

 سیاست های بخشی
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 های بخشی سیاست -2
 

 آموزشیهای  تسیاس -2-4
 

 پژوهشی و های آموزشی مدیریت راهبردی گروه -الف

معاونت آموزشي موظف است با همکاري معاونتت طتر  وتوستعه نقشته راهبتردي       -34ماده 

را حداکثر تا پايان سال اول برنامه تتدوين و بتراي تصتوي  بته      و پژوهشي آموزشيهاي  گروه

 هيأت رئيسه ارايه نمايد.

بته  هتا   براي نقشه راهبردي گروه و توسعه موظف است الگويي مناس  معاونت طر  : 1تبصره

 معاونت آموزشي ارايه دهد.

آموزشتي را منطبتق بتا    هتاي   دروني گروه معاونت طر  وتوسعه موظف است ارزيابي :0تبصره 

 يتي اجرادر دانشتگاه   هتاي مشخصتي   گروهبراي  حداکثر تا پايان برنامه اول آنهانقشه راهبردي 

 .نمايد

موظف است طتر  ارتبتاط    فناوريمعاونت پژوهشي و معاونت آموزشي با همکاري  -30ه ماد

هتاي داختل و ختارج کشتور از      هاي دانشگاه هاي آموزشي دانشگاه را با ساير گروه علمي گروه

هاي پژوهشتي مشتتر     هاي آموزشي و اجراي پروژه ها، دوره ها، کارگاه طريق برگزاري همايش

 تدوين و اجرا نمايد.

 های آموزشی زیرساخت -ب

برنامه ريزي کند اي  معاونت طر  و توسعه با همکاري معاونت آموزشي بايد به گونه -36ماده 

دانشکده و تعداد دانشجويان دانشتگاه   10هاي دانشگاه در سال آخر برنامه به  که تعداد دانشکده

 نفر برسد.  8022به 

ريتزي کنتد کته تعتداد دانشتجويان دانشتکده        برنامهاي  دانشکده مجازي بايد به گونه :1تبصره 

 نفر برسد.022 مجازي در سال پايان برنامه به
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هتاي   هاي جديد پس از ارزيابي توانمندي گتروه  آموزشي به دانشکدههاي  تبديل گروه :0تبصره 

مشابه در سراستر مراکتز آمتوزش    هاي  آموزشي و ارزيابي توان رقابتي آنها نسبت به ساير گروه

 خواهد شد.  عالي انجام

 درصد 30حداقل به نسبت دانشجويان دوره کارشناسي ارشد به کل دانشجويان  بايد : 3 تبصره

 درصد در پايان سال آخر برنامه برسد. 4دکتري حداقل به  و در مقط 

گزارشي جتام   ، معاونت طر  و توسعه موظف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه -33ماده 

هتاي   روي کار در سطح کشور و ناحيه کاشان ) با تأکيد بر شناسايي رشتهاز عرضه و تقاضاي ني

هتاي   بينتي  داراي بازار کار مطلوب  به هيأت رئيسه ارايه نمايد. اين گزارش بايد مشتمل بر پيش

اجتماعي و فرهنگي کشور و ناحيه کاشتان باشتد.   ، آينده بازار کار با توجه به تحوالت اقتصادي

کارشناسي ارشد و دکتري بتر استاس گتزارش    ، لي در مقاط  کارشناسيهاي تحصي توسعه رشته

حتل مشتکالت و پاستخگويي بته     ، جام  عرضه و تقاضاي نيروي انساني کشور و ناحيه کاشان

و هتا   گروه ها، هاي نقشه جام  علمي کشور خواهد بود. تصوي  رشته نيازهاي جامعه و اولويت

 ع است.هاي جديد خارج از موارد فوق ممنو دانشکده

رشته  62دانشگاه در سال پايان برنامه در دوره کارشناسي به هاي گرايش تتعداد رشته   :1تبصره

 ترشتته    40گرايش و دوره دکتري تخصصي بته   ترشته   60دوره کارشناسي ارشد به ، گرايش-

 گرايش افزايش خواهد يافت.

موجتود بايتد توجيته    اي ه هاي جديد در دانشکده معاونت آموزشي براي توسعه رشته :0 تبصره

به معاونت طر  و توسعه  را توانمندي و ارزيابي توان رقابتي نسبت به ساير مراکز آموزش عالي

هايي است که در حال حاضر دانشکده مربوط  مربوط به رشته ها اولويت توسعه رشته ارايه دهد.

 آن در دانشگاه وجود دارد. 

کارآفرينان و ، اقتصاديهاي  مکاري مديريت بنگاهتواند با ه مي معاونت طر  وتوسعه :3تبصره 

مختلف اقتصتادي بته نيتروي    هاي  گذاران بخش خصوصي و با توجه به نياز آينده بخش سرمايه



 

30 

 

هاي مختلف کارشناسي و کارشناسي  هاي جديد در دوره نسبت به ايجاد رشته ،انساني متخصص

 ارشد و دکتري اقدام نمايد.

از استتانداردهاي  هتا   هايي مجاز است کته گتروه   يلي در رشتهتحصيالت تکم گسترش -38ماده 

ها و توان رقابتي مناس  براي رقابت در سطح ملي و بتازار کتار مناست      کيفي الزم براي رشته

 برخوردار باشند. 

ر کتار  هايي که در اولويت نقشه جام  علمي کشور و منطبق بتا اولويتت بتازا    در رشته -33ماده

جتذب  ، درصتد ظرفيتت آموزشتي آن رشتته برستد      02به کمتر از ها نن آتعداد متقاضيانباشند و

 ،دانشجو تعديل خواهدشد. معاونت طر  وتوسعه با همکاري معاونت آموزشي موظتف استت  

 برساند. تا پايان سال اول به تصوي  هيأت رئيسه تعديل راهاي  شيوه

ژوهشتي ختود را بته    هاي آموزشتي و پ  هاي آموزشي موظفند بخشي از فعاليت گروه  -122ماده

هتا بتراي    هاي مشتر  بين اعضاي هيأت علمي و دانشجويان ستاير گتروه   ها و پژوهش آموزش

رشتته ميتان    0اي به نحوي تخصيص دهند که در پايتان برنامته حتداقل     هاي ميان رشته فعاليت

 اي جديد اضافه شود. رشته

رايه گزارش آن به ترتيت   هاي گروهي در امور پژوهشي وآموزشي و ا تبصره: نظارت بر فعاليت

 باشد. آموزشي مي بر عهده معاونت پژوهشي و

را تا پايتان  ها  و دانشکدهها  معاونت طر  وتوسعه موظف است گزارش توسعه گروه -121ماده 

بته    دانتش هاي  حل مسائل جامعه و گسترش مرز، بازارکارهاي  بر اساس نيازآذر ماه هر سال )

 هيأت رئيسه ارايه نمايد.

 توانمند علمی هیأتجذب  -ج

اي  معاونت آموزشي موظف است در زمينه جذب و ارتقاي هيتأت علمتي بته گونته     -120ماده 

درصد  32ودرصد 12علمي به ترتي  به  هيأتاستاد، دانشيار به کل اعضاي نسبت عمل کند که 

درصتد   38بته   علمي هيأتاعضاي  داراي مدر  دکتري تخصصي به کل علمي هيأتنسبت و 

 يابد. کاهش 13نسبت تعداد دانشجو به هيأت علمي تمام وقت به عدد  د وبرس
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 توانمند دانشجویانجذب  -د

 ،طتر  آشتنايي نخبگتان     استت  روابط عمومي موظفمعاونت آموزشي با همکاري  -123ماده 

هتاي   ها و جاذبته  با قابليت را ناحيه کاشان و دانش آموزان دوره دبيرستان هاي درخشاند استعدا

 ارايه نمايد.هيأت رئيسه به تصوي   براينشگاه  تا پايان سال اول برنامه تدوين ودا

معاونت آموزشي با همکاري روابط عمومي موظف است طر  آشتنايي دانشتجويان    -124ماده 

تتدوين نمايتد کته دانشتجويان     اي  کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه را به گونته هاي  دوره

 ويژه خود قرار دهند. هاي  دانشگاه کاشان را در اولويت، کتريورودي کارشناسي ارشد و د

معاونت آموزشي موظف است طر  جذب دانشجويان بتومي ناحيته کاشتان را بته       -120 ماده

دانشتجويان  ، درصد دانشجويان دانشگاه در سال آخر برنامته 32اي تدوين نمايد که حداقل  گونه

 ناحيه کاشان باشند.

زشي با همکاري روابط عمتومي و معاونتت دانشتجويي موظتف استت      معاونت آمو -126 ماده

کارشناسي ارشد و دکتتري را بتا حضتور متديران     ، طر  آشنايي دانشجويان ورودي کارشناسي

اي تدوين و اجرا کند که دانشتجويان ضتمن آشتنايي بتا      به گونهعلمي  هيأتو منتخ  ها  گروه

وضتعيت  ، درستي   محتوي برنامته ، ته تحصيليهاي رش با ويژگي هاي دانشگاه و جاذبهها  قابليت

 هاي ناحيه کاشان آشنا شوند. دانش الزم براي ورود به بازار کار و ويژگي ها، مهارت، بازارکار

 درسی متون تناسب وکارآمدی منابع و -ه

معاونت آموزشي موظف است با همکاري معاونت طر  و توسعه بر استاس متوارد    -123ماده 

رشتته هتاي تحصتيلي در مقتاط      اصتالحات الزم در محتتوي آموزشتي    کليدي زير، نسبت به 

 ها، متون و مناب  درسي  اقدام نمايد: )دروس، سرفصلمختلف

 مباني اسالمي   1

 نقشه جام  علمي کشور  0

 هاي اجتماعي و بازار کار  تحليل نياز  3
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کارشناستي و دانشتجويان تحصتيالت      ارزيابي نظترات دانشتجويان ستال آختر دوره      4

 تکميلي 

 افت نظرات فعاالن و کار آفرينان اقتصاديدري  0

 هاي داخلي و خارجي تجارب ساير دانشگاه  6

 هاي پژوهشي ها و يافته به کارگيري آخرين نتايج فعاليت  3

 نظر دانش آموختگان شاغل  8

 هيتأت رشتته هتا  بته     محتوي آموزشتي گزارشي ازاصال   ساالنهتبصره: معاونت آموزشي بايد 

 ارايه دهد. رئيسه

آفرينتان   معاونت آموزشي موظف است نسبت به بررسي شرايط مشارکت فعاالنه کار -128ماده 

هاي آموزشتي اقتدام نمايتد و     توي آموزشي گروهحوم درسي بخش خصوصي در تدوين برنامه

 گزارش آن را حداکثر تا پايان سال اول برنامه به هيأت رئيسه ارايه نمايد.

 فرایند یاددهی ویادگیری -و

 هاي آموزشي هاي آشنايي مديران گروه کارگاه ساالنه نت آموزشي موظف استمعاو  -123ماده 

 برگزار نمايد. هاي مديريت آموزشي و تکنولوژي آموزشي با اصول و روش را

علمي بتا   هيأتآشنايي اعضاي هاي  و دورهها  معاونت آموزشي موظف است کارگاه -112ماده 

را با حضور اعضاي هيأت علمي برجسته ملي و نوين ياددهي و ارزشيابي دانشجويان هاي  شيوه

 بين المللي در طول سال برگزار نمايد.

بتا حضتور    "نقتد "اي  هتاي دوره  ت با برگزاري نشستمعاونت آموزشي موظف اس -111ماده 

 پاسخ دهد. در حوزه آموزشيهاي آنها اعضاي هيأت علمي و دانشجويان به انتقادها و پيشنهاد

 مابعاد تربیتی اسال -ز

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبتري و  دفتر معاونت آموزشي موظف است با همکاري  -110ماده 

براي اعضتاي   "تبيين ابعاد تربيتي آموزش در اسالم"با عنوان  را معاونت فرهنگي، کارگاه هايي

 اجرا نمايد. ساالنههيأت علمي طراحي و 
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 علمی هیأتتوانمندسازی  -ح

ارتقا و تقويت بنيه علمي اعضتاي هيتأت    هايوظف است زمينه معاونت آموزشي م -113ماده 

 بر اساس نقشه راهبردي هرگروه فراهم نمايد. را علمي

 ها مهارتارتقای  -ط

مرکز کتارآفريني  موظتف استت    با همکاري معاونتت پژوهشتي)   آموزشيمعاونت   -114ماده 

 الزم اطالعات، تحصيلي هاي هاي کاري و مشاغل مرتبط با رشته شناسايي زمينه ضمن بررسي و

 را به دانشجويان ارايه دهد.

هتاي مختلتف دانشتگاه را     هاي الزم براي رشته مرکز کارآفريني موظف است مهارت -110ماده 

شناسايي نموده و طر  جام  ارتقاي مهارت دانشجويان را تا پايان ستال اول برنامته بته هيتأت     

 رئيسه ارايه دهد.

اي  موظتف استت بته گونته     همکاري معاونتت طتر  و توستعه   با  معاونت آموزشي -116ماده 

ريزي نمايد که دانشجويان، تحصيل در دانشگاه را به عنوان سرمايه گتذاري بلندمتدت در    برنامه

 نظر گيرند.

از طريق مرکز کارآفريني موظف است به منظور آشنايي  فناوريمعاونت پژوهشي و  -113ماده 

الت تکميلي با شرايط فعاليتت در بختش خصوصتي،    دانشجويان سال آخر کارشناسي و تحصي

 اجرا نمايد. ساالنههاي مشاوره به آنها را  برنامه

هتاي   ضمن بررستي شترايط بنگتاه    ساالنه موظف است فناوريمعاونت پژوهشي و  -118ماده 

را براي کارآموزي  به خصوص دانشجويان دوره کارشناسياقتصادي، برنامه حضور دانشجويان  

 هاي تحصيلي   اجرا نمايد. ي اقتصادي ) مرتبط با رشتهها در بنگاه

موظف  فناوريمعاونت پژوهشي و معاونت آموزشي با همکاري معاونت فرهنگي و  -113ماده 

است براي ايجاد و افزايش عالقه و ديدگاه مثبت در زمينه رشتته تحصتيلي، يتادگيري فعتال و     

 طراحي و اجرا نمايد. را انگيزشياقدامات  ،مداوم در دانشجويان و آينده شغلي آنان
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 علمی هیأتمشاوره  -ی

هيتأت علمتي در    اعضايمشاوره و حضور   معاونت آموزشي موظف است بر برنامه -102ماده 

رستاني الزم را بتراي دانشتجويان در زمينته ستاعات       آموزشي نظارت نموده و اطالعهاي  گروه

هاي  اي هيأت علمي به دانشجويان دورهانجام دهد و گزارشي جام  از مشاوره اعضآنان  حضور

 کارشناسي ارشد و دکتري به هيأت رئيسه ارايه دهد.، مختلف کارشناسي

 ستاده آموزشی -ک

وضعيت دانش آموختگان آن  گزارشي جام  از ساالنهمعاونت آموزشي موظف است  -101ماده 

 سال را به هيأت رئيسه ارايه نمايد.

بانتك   ،ست در قال  تشتکيل انجمتن دانتش آموختگتان    معاونت آموزشي موظف ا -100ماده 

اطالعتات کامتل    ،برنامته سال دوم  و تا پايان  اطالعات جام  دانش آموختگان را طراحي نمايد

 همه دانش آموختگان دانشگاه از زمان تأسيس را تکميل نمايد.

، ن موفتق دانتش آموختگتا  هتاي   انگيزه دانشجويان و استتفاده از توانمنتدي   براي ارتقايتبصره: 

نسبت به برگزاري نشست هتايي بتا حضتور    اي  معاونت آموزشي موظف است به صورت دوره

 اقدام نمايد.ها  موفق در تمامي زمينه دانش آموختگان

عيت ضت من بررستي و ضموظف است   مرکز کارآفريني)فناوريمعاونت پژوهشي و  -103ماده 

صادي، نسبت به اشتغال بخشتي از دانتش   هاي اقتصادي ومذاکره با فعاالن وکارآفرينان اقت بنگاه

 آموختگان خالق ونوآور اقدام نمايد.

آموزشتي موظتف   هاي  معاونت آموزشي با همکاري معاونت طر  و توسعه و گروه -104ماده 

هتاي مختلتف را بتا توجته بته ماهيتت        است طر  ارزيابي توانمندي دانش آموختگان در رشته

برنامته بته هيتأت     دومستال   پايتان  ورود به بازار کار تا الزم برايهاي  دانش و مهارت، ها رشته

 رئيسه ارايه نمايد.

آموختگان  دانش توانمندي علميمرکز کارآفريني موظف است طر  ارتقاي مهارت و -100ماده 

برگتزار   ستاالنه دولتتي   بيکار را با در نظر گرفتن ظرفيت دانشگاه و با دريافت شتهريه و منتاب   

 نمايد.
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نت طر  وتوسعه موظف است با همکتاري معاونتت آموزشتي طتر  ارزيتابي      معاو -106ماده 

 وتوانمنتتدي از عملکتترد دولتتتي و عمتتومي غيتتر دولتتتي، رضتتايت متتديران بختتش خصوصتتي

 آموختگان دانشگاه را تا پايان سال اول برنامه به تصوي  هيأت رئيسه برساند.  دانش



 

41 

 

 :پژوهشیهای  سیاست -2-2
 

 فرهنگ و فضای پژوهش -الف

 هتاي  بتا انجتام پتژوهش    ستاالنه دانشگاه موظف است  فناوريمعاونت پژوهشي و  -103ده ما

مشکالت و موانت   ، به ارزيابي فضاي پژوهش علمي و دانشجويان هيأتميداني در بين اعضاي 

 مناسبي براي رف  مشکالت و بهبود آن ارايه دهد.هاي  روي آن پرداخته و راهکار پيش

، موظف است براي ارتقاي فرهنگ خالقيت و نتوآوري  فناوري معاونت پژوهشي و -108ماده 

هتاي   ضمن اتخاذ سياستت ، علمي و دانشجويان هيأتهمکاري و فعاليت تيمي در بين اعضاي 

برگتزاري ستمينارها و    ها، تشويقي و ترغيبي به آموزش مفاهيم مرتبط از طريق انتشار ويژه نامه

 آموزشي بپردازد. هاي  کارگاه

موظف است اقتدامات الزم را بتراي تترويج و نهادينته      فناوريونت پژوهشي و معا -103ماده 

 فراهم آورد. محورکاربردي و مسئله ، تقاضا محورهاي  پژوهش سازي فرهنگ انجام

 پژوهشیهای  زیرساخت -ب

هتاي   از فضتا بترداري   معاونت طر  و توسعه موظف است نسبت به تکميل و بهتره  -132ماده 

 اقدام نمايد. پژوهشي در دست احداث

و راه انتدازي مراکتز پژوهشتي بته     در خصوص ايجتاد   فناوريمعاونت پژوهشي و  -131ماده 

 :نمايد مي زير عملهاي  شرو

 .پژوهشي دانشگاه باشدهاي  بايستي مرتبط با اولويتديد ج مراکزموضوع   -الف

هتاي   د فعاليتت از محل درآمت  مالي آنها مشروط به تأمين مناب جديد ايجاد مراکز پژوهشي  -ب

 .باشد مي و ساير مناب  غير دولتياي  پژوهشي و مشاوره

 رئيسه دانشگاه خواهد رسيد. هيأت موارد خاص به تصوي : تبصره

، نظتام بهتره بترداري    يبه منظور به روز رساني و ارتقتا  فناوريمعاونت پژوهشي و  -130ماده 

 :ا انجام دهدات زير راقدام موظف است تعمير و نگهداري تجهيزات پژوهشي
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تجهيزات پژوهشتي موجتود را    اول برنامه بانك اطالعات جام  حداکثر تا پايان سال  1

 تدوين و راه اندازي نمايد.

ستاختار اجرايتي آزمايشتگاه مرکتزي را طراحتي و      ، حداکثر تا پايان سال اول برنامته   0

 نسبت به راه اندازي و ايجاد آن اقدام نمايد.

تعميتر و نگهتداري   ، دستتورالعمل بهتره بترداري   ، حداکثر تا پايتان ستال اول برنامته     3

مستقر هاي  آزمايشگاه مرکزي و آزمايشگاهشامل پژوهشي دانشگاه را ) هاي  آزمايشگاه

 در مراکز پژوهشي   تدوين نمايد.

موظف است  فناوريمعاونت پژوهشي و  ،به منظور به روز رساني تجهيزات پژوهشي  4

نسبت به نياز سنجي تجهيزات اقدام نموده و نتيجه را براي خريد و  ساالنهت به صور

نمايتد. تجهيتزات    مي ذيربط ارجاعهاي  به حوزه دانشگاههاي  تعميرمتناس  با ظرفيت

از محتل اعتبتارات پژوهانته     پژوهشي در اختيتار پژوهشتگر  هاي  مورد نياز آزمايشگاه

 گردد. مي مينأت

 اطالعاتیهای  زیرساخت -ج

علمتي   اطالعاتهاي  عضويت در پايگاه موظف است با فناوريمعاونت پژوهشي و  -133ماده 

دانشتجويان و  ، علمتي  هيتأت مناست  اعضتاي   بترداري   امکان دسترستي و بهتره  ، معتبر جهاني

 علمي فراهم نمايد. هاي  مطالعاتي دانشگاه را به آخرين دستاوردهاي  کارشناسان حوزه

 هيتأت مطلوب تر اعضتاي   توسعه موظف است به منظور دسترسيمعاونت طر  و  -134ماده 

 ارتقتاي پهنتاي بانتد اينترنتت    نسبت به  ،علمي و دانشجويان و کارکنان به شبکه جهاني اينترنت

 اقدام نمايد. بهبود ضري  نفوذ رايانه و دانشگاه

 علمی پژوهشی هیأتجذب  -د

ت براي توسعه و تقويت مراکز جذب موظف اس ستادمعاونت پژوهشي با هماهنگي  -130ماده 

هتاي پژوهشتي    ) داراي سابقه فعاليتت  يعلمي پژوهش هيأتپژوهشي، نسبت به جذب اعضاي 

   اقدام نمايد.موثر
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علمتي در   هيتأت نسبت به حضور اعضاي موظف است  فناوريومعاونت پژوهشي  -136ماده 

 نمايد. يطراحمعتبر،مشوق هاي الزم را  هاي علمي کارگاهوسمينارهاهمايش ها، 

موظف است با همکاري معاونت آموزشي تا پايان سال  فناوريمعاونت پژوهشي و  -133ماده 

 خالق ونوآور تشويقي و ترغيبي مناس  و جذابي را براي جذب نخبگانهاي سياست، اول برنامه

 درخشان تدوين نمايد.هاي  و استعداد

ايتن  ، اطتالع رستاني مناست    اي ه مديريت روابط عمومي موظف است با اتخاذ راهکار :تبصره

 سياست را براي آگاهي داوطلبان ورود به دانشگاه تبليغ و ترويج نمايد. 

 پژوهشی های فرایند تعیین اولویت -ه

بتا تتدوين   ، برنامته  موظتف استت تتا پايتان ستال اول      فناوريمعاونت پژوهشي و  -138ماده 

مختلتف  هتاي   را با توجه به معياراولويت دار پژوهشي دانشگاه هاي  حوزه، دستورالعملي جام 

آموزشتي و  هتاي   گتروه هتاي   قابليتت ، اولويت دار نقشه جام  علمي کشتور هاي  همچون حوزه

 و فنتاوري پژوهشتي مربتوط بته دستتيابي بته      هتاي   طتر  ، منطقه ومزيتهايها قابليت، پژوهشي

 پژوهشي تيم محور مشخص نمايد.هاي  طر 

 بتا همکتاري معاونتت طتر  و توستعه،      استت  موظف فناوريمعاونت پژوهشي و  -133ماده 

 دهد. تخصيصپژوهشي هاي  اعتبارات پژوهشي را بر اساس اولويت

الزم را براي ارايه يك يا چنتد  هاي  موظف است مشوق فناوريمعاونت پژوهشي و  -142ماده 

پژوهشي دانشگاه به شوراي عالي انقالب فرهنگتي در راستتاي   هاي  طر  پژوهشي از سوي تيم

 پژوهش نقشه جام  علمي کشورتدوين نمايد.هاي  اولويت

معاونتت پژوهشتي و   ، پژوهشي تقاضا محور و اولويت دارهاي  طر  گسترشاي بر -141ماده 

موظف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصال  و بته روز رستاني آيتين     فناوري

 نامه پژوهانه دانشگاه اقدام نمايد.

ومحوريتت يتافتن    فنتاوري توليتد دانتش و   مين انديشتمندان ومحققتان،   به منظور تأ -140ماده 

هاي شناسايي و تعيين قط  علمتي   هاي آموزشي و پژوهشي موظفند شاخص پژوهش، معاونت
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دانشگاه رسانده و بر استاس آن، ستاز وکتار     به تصوي  هيأت رئيسه سال اول برنامهرا تا پايان 

 .نمايند طراحي واجراپايان برنامه  علمي تا قط دوالزم را براي ايجاد حداقل 

  پژوهشی حوزه منابع مالیمین و تخصیص أت  -و
بختش پتژوهش بته    هاي  معاونت طر  و توسعه موظف است نسبت اعتبارات هزينه -143ماده 

 درصد برساند. 12پايان برنامه به  تادانشگاه را اي  کل اعتبارات هزينه

درآمتد  ،  هاي مناست  بتا اتختاذ سياستت    استت  موظف فناوريمعاونت پژوهشي و   -144ماده 

 12حتداقل   ستاالنه  بيرونتي هتاي   از محل مناب  پژوهش را پژوهشي خودهاي  حاصل از فعاليت

 درصد افزايش دهد. 

 ومشاوره ای ارایه خدمات تخصصی  -ز

الزم وانگيزشي را براي توسعه هاي  موظف است مشوق فناوريمعاونت پژوهشي و   -140ماده 

 اعضاي هيأت علمي براي جامعه هدف فراهم آورد.اي  ورهخدمات مشا

موظتف استت بتا هتدف توستعه و تقويتت ختدمات         فنتاوري معاونت پژوهشي و  -146ماده 

 اقدامات ذيل را انجام دهد:، به جامعه هدفاي  مشاوره

  خدمات پژوهشي مختلتف بته جامعته    علمي براي پيشنهاد هيأتفراخوان از اعضاي   1

 هدف

 معرفي انواع خدمات پژوهشي ترنتي وطراحي سايت اين  0

 هدف قابل عرضه به جامعههاي  اطالع رساني مناس  فعاليت  3

 هاي اقتصتادي  بنگاهپژوهشي در رابطه با آسي  شناسي و موردکاوي هاي  تشکيل تيم  4

 بهبودهاي  و ارايه راهکار

بيرونتي بتراي طتر  مشتکالت     هتاي   و شترکت ها  دعوت هدفمند از مديران سازمان  0

 متبوع خويشهاي  و شرکتها  سازمان

 دمات تخصصيخ ارايهبرون دانشگاهي به صورت مدعو براي  پژوهشگرانجذب   6

کارگتاه  ، کنفرانس، عمومي و تخصصي مختلف در قال  سمينارهاي  برگزاري همايش  3

 هدف آموزشي براي جامعه
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علمتي در   هيتأت اي ضت ور اعضت موظف است طر  ح فناوريمعاونت پژوهشي و   -143ماده 

هيأت ههاي اقتصادي وساير دستگاههاي اجرايي را تا پايان سال اول برنامه براي تصوي  به بنگا

 ارايه نمايد.رئيسه 

 ها   برگزاری همایش -ح

را بتر استاس   هتا   موظتف استت ستمينارها و کنفترانس     فناوريمعاونت پژوهشي و  -148ماده 

 پژوهشي دانشگاه اولويت بندي و جهت دهي نمايد. هاي  اولويت

معاونتت   هتا،  و کنفترانس هتا   به منظور هماهنگ سازي در شيوه برگتزاري همتايش    -143ه ماد

مرتبط حداکثر تتا پايتان ستال اول    هاي  موظف است با همکاري ساير حوزه فناوريپژوهشي و 

 اقدام نمايد. الزم  برنامه نسبت به تدوين دستورالعمل

 پژوهشی های  توسعه توانمندی -ط

 فنتاوري معاونت پژوهشتي و   ،علمي هيأتتوانمندي پژوهشي اعضاي  براي ارتقاي -102ماده 

هتاي   و ابتزار هتا   آموزشي را بته منظتور آشتنايي بتا روش    هاي  سمينارها و کارگاه ستموظف ا

 پژوهشي برگزار نمايد.

معاونتت پژوهشتي و    ،علمتي  هيتأت هاي پژوهشتي اعضتاي    براي توسعه توانمندي -101ماده 

علمي برجسته ملي و بين المللي به منظور انتقال دانش و  هيأتموظف است از اعضاي  فناوري

 . ببرد موثرعلمي، بهره  موقتهاي علمي و همکاري  تجربه در قال  برگزاري سمينارها، کارگاه

موظف است براي ارتقاي توانمندي علمتي و پژوهشتي    فناوريمعاونت پژوهشي و  -100ماده 

مطالعتاتي داختل و ختارج از    هتاي   افزايش فرصتت  اقدامات الزم را براي، علمي هيأتاعضاي 

 .کشور فراهم سازد

 پژوهش دانشجویی  -ی

، دانشجوييهاي  موظف است به منظور توسعه پژوهش فناوريمعاونت پژوهشي و   -103ماده 

 درصد افزايش دهد. 12اعتبار تخصيص يافته به پژوهشکده دانشجويي را هر ساله حداقل 

انگيزشي الزم را به منظتور  هاي  موظف است ساز و کار فناوريو معاونت پژوهشي  -104ماده 

 فراهم نمايد.، پژوهشي دانشجويانهاي  ارتقاي کمي و کيفي فعاليت
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معاونتت  ، هاي علمي و پژوهشي گروهتي در بتين دانشتجويان    براي ترغي  فعاليت  -100ماده 

هتاي   علمي و تيمي ها از انجمن با همکاري معاونت فرهنگي موظف است  فناوريپژوهشي و 

 حمايت الزم را به عمل آورد. پژوهشي دانشجويي

معاونت پژوهشتي   ،براي ارتقاي توانمندي پژوهشي دانشجويان تحصيالت تکميلي  -106ماده 

و هتا   بته منظتور آشتنايي بتا روش     آموزشتي را هتاي   موظف است سمينارها و کارگاه فناوريو 

 برگزار کند. پژوهشيهاي  ابزار

 علوم انسانی تحول در -ک

نهتاد  دفتر نمايندگي با همکاري دانشکده علوم انساني،  فناوريمعاونت پژوهشي و   -103ماده 

مقام معظم رهبري دانشگاه و با مشارکت موسسات پژوهشي اسالمي موظف استت تتا مرکتزي    

هاي حيات بخش اسالم و منويات  بر اساس آموزه "تحول در علوم انساني  "پژوهشي در زمينه 

 و مقام معظم رهبري ايجاد نمايد.  )ره ام خمينيام

 علمی هیأتپژوهشی اعضای های  ستاده  -ل

علمتي بته    هيتأت موظف است بتراي ترغيت  اعضتاي     فناوريمعاونت پژوهشي و  -108ماده 

 مالي را طراحي نمايد.هاي  مشوق، تاليف و ترجمه کت  و مقاالت علمي پژوهشي

موظف است نستبت بته طراحتي و راه انتدازي  بانتك       فناوريمعاونت پژوهشي و  -103ماده 

 اطالعات پژوهشي اقدام نمايد.

علمتي و   هيتأت موظف استت بتراي حضتور اعضتاي      فناوريمعاونت پژوهشي و  -162ماده 

 فتارابي   و علمي و هنري در سطح ملي و بين المللتي )ختوارزمي  هاي  دانشجويان در جشنواره

 الزم را انجام دهد. اقدامات

موظتف استت بته طتور ويتژه از ثبتت اختراعتات و         فنتاوري معاونت پژوهشتي و   -161ماده 

 علمي و دانشجويان حمايت نمايد. هيأتاکتشافات اعضاي 
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 بین المللیهای  پژوهش  -م

 فنتاوري معاونتت پژوهشتي و   با همکتاري   يبين المللگروه همکاري هاي علمي و  -160ماده 

را علمي و دانشجويان  هيأتاعضاي  بين المللي طر  گسترش فعاليتها وارتباطات موظف است

 دهد.ارايه رئيسه  هيأتحداکثر تا پايان سال اول برنامه به 

 فنتاوري معاونتت پژوهشتي و   با همکتاري   يبين المللگروه همکاري هاي علمي و  -163ماده 

مللي براي عقد تفاهم نامه همکاري با مراکز پژوهشي معتبر بين الرا موظف است اقدامات الزم 

 .انجام دهد

مشتتر  بتين المللتي    هتاي   موظف استت از پتژوهش   فناوريمعاونت پژوهشي و   -164ماده 

 حمايت کند.
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 :فناوریهای  سیاست -2-9

 فناوریاولویت بندی  -الف

 فنتاوري موظف است براي ارزيابي موقعيت و جايگتاه   فناوريمعاونت پژوهشي و  - 160ماده 

  نستبت بته شناستايي    هتا فنتاوري تترين  آل و پيشرفتهوضعيت ايده ،سه با رقبادر مقايدانشگاه )

دانشگاه و تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت آن نسبت بته رقبتا اقتدام     فناوريهاي  توانمندي

دانشگاه را به منظور توسعه آن تا پايان سال اول برنامه بته تصتوي     فناوريهاي  واولويت نمايد

 هيأت رئيسه برساند.

 وراعلمی فن هیأت -ب

موظف است نسبت به تدوين بانك اطالعتات اعضتاي    فناوريمعاونت پژوهش و   -166ماده 

و هتدايت   فنتاوري هتاي   هتاي فعتال در حتوزه    علمي فناور دانشگاه، مؤسسات و شرکت هيأت

را هاي فنّاوري دانشگاه اقدام و نحوه حمايت ويژه از آنتان   فعاليت آنها براي فعاليت در اولويت

 تدوين و به تصوي  هيأت رئيسه برساند.

 فناوریمراکز -ج

 ،فنتاوري و  يمعاونت طر  و توسعه موظف است بتا همکتاري معاونتت پژوهشت      -163ماده 

تا پايان سال اول برنامه بتراي تصتوي  بته     فناوريبراي مديريت  را ساختار مناس و مأموريت

 هيأت رئيسه ارايه نمايد. 

موظف است نسبت به تأسيس کانون توستعه و انتقتال    فناوريو  يشمعاونت پژوه  -168ماده 

 اقدام نمايد. 4)کاوا  تا پايان سال اول برنامه مطابق با پيوست شماره فناوريدانش و 

موظتف استت    طتر  وتوستعه  بتا همکتاري معاونتت     فنتاوري معاونت پژوهش و   -163ماده 

پژوهشي خصوصي در بخش صتنعت   براي ايجاد دفاتر الزم را هاي تشويقي و حمايتي سياست

هيأت  براي تصوي  به علمي دانشگاه بررسي و تا پايان سال اول برنامه هيأتبه وسيله اعضاي 

 نمايد. ارايهرئيسه 
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 ایده پردازی -د

موظتف استت در راستتاي تقويتت ايتده پتردازي در        فنتاوري و  يمعاونت پژوهشت  -132ماده 

هتاي   هاي حمايتي و تشتويقي و تشتکيل بانتك ايتده     دانشگاه، نسبت به اتخاذ تدابير و سياست

 فناورانه دانشگاه اقدام نمايد.

 فناوریتجاری سازی  -ه

موظتف استت در    با همکاري معاونت طتر  و توستعه   فناوريو  يمعاونت پژوهش -131ماده 

،  هاي داخلتي وختارجي   مسائل راهبردي صنعت، تجاري سازي و حضور در بازار حلراستاي 

و راه انتدازي شترکت   ستيس  أبررستي و ت نسبت به  ،فناورييده هاي نو در حوزه پياده سازي ا

 هاي تجاري اقدام نمايد.

هتاي   شترکت  در نحتوه مشتارکت  و  کار معاونت طر  و توسعه موظف است ساز و :1تبصره  

 نمايد. ارايهو وابسته را طراحي 

 باشد.  يم به عهده هيأت رئيسه دانشگاهها  تصوي  تشکيل اين شرکت :0تبصره 

 فناوریتوسعه  -و

هتاي   بانتك استتاندارد   ستيس أت موظف است نسبت بته  فناوريمعاونت پژوهش و   -130ماده 

کشتور در  هاي  اولويت دار دانشگاه و تالش براي به روز نمودن استانداردهاي  در حوزه فناوري

 تا پايان برنامه اول اقدام نمايد.  بين الملليهاي  مقايسه با استاندارد

هتاي   نستبت بته برگتزاري دوره    ستاالنه موظف استت   فناوريمعاونت پژوهشي و   -133ده ما

 اقدام نمايد. فناوريهاي تخصصي براي تبيين مفاهيم مربوط به  سمينارها وکارگاه، آموزشي 

براي هر يتك   " فناورينگري آينده "موظف است طر   فناوريمعاونت پژوهش و  -134ماده 

راي تدوين و حداکثر تا پايتان ستال دوم برنامته بت     را دانشگاه فناوري هاي اولويت دار از حوزه

 هيأت رئيسه برساند. به تصوي  

بتا همکتاري معاونتت اداري و متالي موظتف استت        فنتاوري معاونت پتژوهش و    -130ماده 

هاي فناورانه را در قالت  ستاز و    دستورالعمل حقوقي برخورداري ذينفعان از سهم و مناف  طر 
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حمايت از مالکيت صنعتي و ثبت پتنت، برند و نشان تجتاري، تتدوين و بته تصتوي      هاي  کار

 هيأت رئيسه دانشگاه برساند.

هاي فناورانه را بتازنگري   مالي طر   موظف است فرآيند فناوريمعاونت پژوهش و  -136ماده 

 ها را براي تصوي  به هيأت رئيسه ارايه نمايد.  الگوي تنوع مناب  مالي اين طر و 

فنتي بتا    –روابتط علمتي    ارتقتاي  موظتف استت بتراي    فناوريمعاونت پژوهش و  -133ماده 

هاي  المللي در زمينه فعاليت منطقه اي و بين، و مراکز پژوهشي و فناوري در سطح مليها سازمان

 دانشگاه اقدام نمايد. فناوري
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 :فرهنگیهای  سیاست -2-1
 

 برنامه ریزی فرهنگیمدیریت و  -الف

از طريتق امتور    معاونت فرهنگتي موظتف استت   ، هاي فرهنگي براي اعتالي فعاليت - 138ماده

 هاي زير را انجام دهد: ارتباطات فرهنگي فعاليت

هاي نوين در حوزه  گيري از فناوري بهره  ها و مطالعات مستمر در زمينه انجام پژوهش  1

 فرهنگي 

 هاي کاربردي در حوزه فرهنگي   حمايت از انجام پژوهش  0

 نيازها، مسائل و مشکالت فرهنگي شناسايي   3

 هاي فرهنگي هاي کمي و کيفي فعاليت تهيه و تدوين شاخص  4

  ساالنههاي فرهنگي و ديني به صورت  تعيين اولويت  0

 هاي فرهنگي  نظارت، سنجش و ارزيابي اثربخشي و کارايي فعاليت  6

يتدگاه  هاي فرهنگي، نياز سنجي مخاطبان و پايش مستمر د سنجش ديدگاه نظامايجاد   3

 هاي مختلف فرهنگي  دانشگاهيان در حوزه

 دانشجويان فعال فرهنگي عملکرد ارزيابي  8

شناسايي و افزايش مشارکت دانشجويان مستعد در امور فرهنگي از طريق استتقبال از    3

افتزاري روزآمتد و   افزاري و نرمابتکار و خالقيت و انواع امکانات و تجهيزات سخت

 جذاب

 دانشجويانبررسي شناسنامه فرهنگي   12

 هاي اجتماعي نظير اعتياد هاي مقابله صحيح با ناهنجاريبررسي و شناسايي راه  11

 وزیرساختهای فرهنگی نیروی انسانی شاغل در بخش فرهنگی -ب

عالوه بتر ارتقتاي   ، معاونت فرهنگي موظف است براي توانمندسازي نيروي انساني -133ماده 

زمينه جذب و حفتظ  ، نش کارشناسان فرهنگيفردي و اجتماعي و افزايش سطح داهاي  مهارت

 استعدادهاي خالق و نوآور را فراهم آورد.
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با همکاري معاونت طر  و توسعه موظف استت بتراي اصتال  و     معاونت فرهنگي -182ماده 

 تقويت نظام مديريتي حوزه فرهنگي اقدامات زير را انجام دهد: 

 ها  بررسي ايجاد واحد فرهنگي در دانشکده  1

 مديريتي براي ارتقاي خالقيت و نوآوري هاي  استقالل عمل در حوزه  ينهبررسي زم  0

دانشجويي که نقشته راه ختود را در ابتتداي هتر ستال      هاي  حمايت ويژه از مجموعه  3

  .دهند مي تحصيلي ارايه

 طراحي نظام تأمين و تخصيص بهينه مناب  مالي در امور فرهنگي  4

 سال در ابتداي هر  ارايه تقويم برنامه فرهنگي  0

معاونت فرهنگي هاي  ها و بهبود فرايند دستورالعمل، ها نامهينيتدوين و يا رف  نقص آ  6

 داخل و خارج از دانشگاه  مندي از نظرات کارشناسان و مشاوران خبرهبا بهره

مختلتف دانشتجويي   هتاي   بررسي چگونگي حضور کارشناسان فرهنگي در مجموعته   3

 )نظير خوابگاه ها  

 دینی ومعنویت   اعتالی معرفت -ج

معاونت فرهنگي با همکاري دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري موظف است بته   -181ماده

 اقدامات زير را انجام دهد:، ارتقاي آگاهي از موضوعات ديني منظور

گونتاگون نظيتر   هاي  تاکيد برتبيين ابعاد دين و نقش آن در زندگي با استفاده از روش  1

بهتره منتدي از   ، کتتابخواني هتاي   برنامه، پرسش و پاسخ برگزاري جلسات، سخنراني

 معرفت هاي  فضاي مجازي و برگزاري حلقه

منتدي از   اعتقادي و رف  شبهات به صورت حضوري يتا بهتره   سواالتپاسخگويي به   0

 امکانات فضاي مجازي

هتاي   هتاي آزادانديشتي بتا حضتور چهتره      برگزاري کرسي فراهم کردن فضاي نقد با  3

 و دانشگاهي در موضوعات نوين فرهنگ دينيبرجسته حوزوي 

، مختلتف در زمينته مباحتل علتوم انستاني     هتاي    برگزاري مناظره براي طر  ديتدگاه   4

 فرهنگي و سياسي 
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 هانماز جماعت در مسجد و خوابگاه ترويج فرهنگ نماز و اقامه  0

 آموزش وهاي  قرآني با برگزاري دورههاي  گسترش معارف قرآن کريم و ترويج آموزه  6

 البالغه تفسير قرآن و نهج

 امر به معروف و نهي از منکر  سالم سازي فضاهاي فرهنگي و اهتمام به  3

  دعوت از افراد فاضل و با تقوا براي حضور در دانشگاه  8

 هاي مختلف دانشجويي و خوابگاه هااستفاده از مشاوران ديني در فعاليت  3

کست    اشاعه، و نهي از منکرامر به معروف  دانشجويي با موضوعاتهاي  ايجاد ستاد  12

 حالل و کمك به مستمندان

معاونتت   ،با توجه به جايگاه علم و عالم به عنوان مهمتترين رکتن دانشتگاه استالمي     :180ماده 

مناس  ارتقاي جايگاه مقام علتم  هاي روش ،کاربرديهاي  با انجام پژوهش فرهنگي موظف است

دانشتگاه   رئيسته  هيتأت تصوي  برنامه به  دوم تا پايان سال وعالم در دانشگاه و سطح جامعه را

 برساند.

و ستالهاي   30عملياتي سال  هاي فوق در برنامههاي  پژوهشهاي  تبصره: زمينه اجراي دستاورد

 بعد فراهم شود.

تترويج آداب تعلتيم و   هتاي   راهکار ،معاونت فرهنگي موظف است با انجام پژوهش -183ماده

 تربيت اسالمي را شناسايي نمايد.

 دفاع مقدس و فرهنگهاي معاونت فرهنگي موظف است در راستاي ترويج ارزش -184ادهم

با تأکيد بر پاسخگويي به  ويژه و اثربخشهاي  نسبت به تدوين و اجراي برنامه، ايثار و شهادت

 شبهات دفاع مقدس اقدام نمايد.

انشتگاه در  معاونت فرهنگي موظف است در راستاي تقويت نقش و تأثير فرهنگتي د  -180ماده

فرهنگي و مذهبي ناحيته کاشتان را تتا پايتان     هاي  ارتباطي با نهادهاي  شيوه، کاشان ناحيهسطح 

 ارسال نمايد.  رئيسه هيأت راي تصوي  به سال اول برنامه بررسي و ب
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هاي مترتبط موظتف استت نستبت بته بکتارگيري        معاونت فرهنگي با همکاري نهاد -186ماده 

 دانشگاه اقدام نمايد.  نهي ازمنکر درهاي امربه معروف و  شيوه

براي مقابلته بتا تهتاجم فرهنگتي بته منظتور آشتنايي         معاونت فرهنگي موظف است -183ماده

هتاي جهتاني    رستاني در رستانه   هتاي اطتالع   هيأت علمي و کارکنان با انتواع شتيوه   ،دانشجويان

اي آموزشتي را در طتول   هت  هتا و دوره  کارگتاه  ها،مرتبط با آنهاي  )اينترنت و ماهواره  و آسي 

 برنامه برگزار نمايد.

جتام    طتر  ن سال اول برنامه نسبت بته ارايته   معاونت فرهنگي موظف است تا پايا -188ماده

 فرهنگ حجاب و عفاف اقدام نمايد

معاونت فرهنگي موظف است تا پايان ستال   ،براي سالم سازي ارتباطات دانشجويي -183ماده 

 را ارايه نمايد. الزمهاي  اول برنامه راهکار

 اخالق حرفه ای ارتقای -د

براي گسترش اخالق حرفه اي دانشگاهيان و ترويج عمل بر اساس اصتول اعتقتادي    -132ماده

 معاونت فرهنگي موظف است اقدامات زير را انجام دهد: ،اي اخالقي و حرفه

 تبيين و تعريف رفتار و اخالق حرفه اي در تمام سطو  دانشگاه   1

 ي اعتقادي در آموزش اخالق حرفه اي توجه به مبان  0

 متنوع و تاثيرگذارهاي  معرفي الگوهاي اخالق حرفه اي با بهره گيري از شيوه  3

 مرتبط در زمينه اخالق حرفه اي هاي  توسعه آموزش و حمايت از پژوهش  4

 ایرانی -آشنایی با فرهنگ وتمدن اسالمی -ه

ذهبي، فرهنگتي، تتاريخي و تمتدني بته     براي اهتمام ويژه به حفظ ميراث ديني و مت  -131ماده 

عنوان اجزاي هويت بخش ايران و گسترش آگاهي نسبت به اين امتور و شناستاندن فرهنتگ و    

معاونتت فرهنگتي موظتف استت      ،علمي و کارکنتان  هيأتتمدن ايراني اسالمي به دانشجويان، 

 اقدامات زير را انجام دهد:

هتاي   کاشان با همکتاري نهتاد   حيهناتاريخي کشور و  هاي فرهنگي و شناساندن جاذبه  1

 ذيربط
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برگزاري اردوهاي زيارتي و گردشگري هويت آفرين به ويژه بازديد از دستتاوردهاي    0

 طبيعي و تاريخي کشورهاي  علمي و صنعتي انقالب اسالمي و سرمايه

انجتام شتده در راه پيتروزي    هاي  توجه به جايگاه نظام جمهوري اسالمي و مجاهدت  3

 فظ کشورانقالب اسالمي و ح

هنتري و تتاريخي کشتور و    ، ادبي، ديني، آشنايي با مفاخر ملي نشست هاي برگزاري  4

 کاشان ناحيه 

ملي سازگار بتا  هاي  هويت ملي و ترويج نمادها و ارزشهاي  شناسايي و معرفي نماد  0

 فرهنگ اسالمي

فرهنگتي بتراي آشتنايي بتا     هتاي   بومي و محلتي و نمايشتگاه  هاي   برگزاري جشنواره  6

 مناطق مختلف ايران سنن و رسوم  ،آداب  ،فرهنگي  ،قومي  خصوصيات

 هاي مختلف هاي مرتبط با ميراث فرهنگي در رشته حمايت از پژوهش  3

معاونت فرهنگي موظف است براي حفظ و ارتقاي انسجام ملي و تاکيتد بتر عناصتر     -130ماده

 ايد:اقدام نم زيراسالمي با عنايت به موارد  ت وحدت بخش حوزه تمدن ايراني

 ادبيات  ومختلف مانند هنرهاي  فرهنگي در عرصههاي  حمايت از فعاليت  1

، متذهبي و ملتي )از قبيتل عتزاداري محترم     ، تاکيد بر مناسك وحدت بخش استالمي   0

  نوروز، مهدويت، اعتکاف

 تاکيد بر نقش محوري واليت فقيه در بازآفريني و تثبيت هويت ملي  3

 آشنايي با مفاخر ارزشمند دفاع مقدس   4

 اندیشه سیاسی اسالم آشنایی با -و

به ويژه اصتل  ، معاونت فرهنگي موظف است در راستاي تبيين انديشه سياسي اسالم -133ماده 

 هتا،  کارگتاه ، هتا  نسبت به برگزاري نشستت ، واليت فقيه و مردم ساالري ديني براي دانشگاهيان

 گاه اقدام نمايد.هاي برجسته علمي حوزه و دانش هاي آموزشي تخصصي با حضور چهره دوره
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هاي سياستي امتام    معاونت فرهنگي موظف است به منظور بازشناسي و تبيين انديشه -134ماده

مترتبط  هاي  و پژوهشها  از پايان نامه دفاع مقدسهاي  مقام معظم رهبري و ارزش، خميني )ره 

 حمايت به عمل آورد.

ايرانتي   -لگوي استالمي معاونت طر  و توسعه موظف است براي حرکت به سوي ا  -130ماده

هاي نقد و بررسي الگوهاي توسعه  نشست، هاي آزادانديشي نسبت به برگزاري کرسي، پيشرفت

 اقدام نمايد.  کشورهاي در حال توسعهسايرايران و به خصوص در مورد کشورها

در پايتان   ،ارزيابي  و تحليل شده و پس از موضوع اين ماده مستندهاي  تبصره : گزارش نشست

  شود. مي دانشگاه ارايه رئيسه هيأتل به ساهر

 مداری  قانونفرهنگ ترویج  -ز

هتاي   بتا استتفاده از شتيوه    متداري معاونت فرهنگي موظف است جهت ترويج قانون -136ماده

زمينه آشنايي دانشگاهيان را با قوانين به ويژه قانون اساسي و قوانين آموزش عالي ، موثرمتنوع و

 ايد.در طول برنامه فراهم نم

 محصوالت فرهنگیوعرضه  تولید -ح

معاونت فرهنگي موظف است براي بهبود کتارکرد محصتوالت فرهنگتي و هنتري و      -133ماده

 با عنايت به موارد ذيل اقدام نمايد: هاي اسالمي و ملي براي حفظ ارزش

گسترش مراکز عرضته محصتوالت فرهنگتي و هنتري در دانشتگاه بتا مشتارکت بختش          -الف

 خصوصي

محصتوالت فرهنگتي    جاد تسهيالت براي جذب نخبگان فرهنگي براي حمايت از توليدايت ب  

 کيفي

معاونت فرهنگي موظف است اقدامات مناس  فرهنگي را براي غني سازي اوقتات    -138ماده 

برگزاري جلسات نقتد  ، اکران فيلم، فراغت دانشگاهيان از قبيل راه اندازي خانه فرهنگ و رسانه

 تلويزيوني انجام دهد.هاي  و برنامهها  سريال
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 فرهنگ کتابخوانی ترویج  -ط

بته   توجته بتا  ، معاونت فرهنگي موظف است به منظور گسترش فرهنتگ کتتابخواني   -133ماده

 موارد ذيل اقدام نمايد:

قانوني براي تقويت فرهنگ کتابخواني بين کارکنان و اعضتاي  هاي  استفاده از فرصت  1

 .علمي هيأت

براي تشويق افراد به مطالعه و آشنايي با فوايتد   متنوع و تاثيرگذار هاي استفاده از شيوه  0

 .آن

در بخش کت  ها  دانشگاه و خوابگاههاي  اصال  و تقويت تجهيزات کتابخانه، بررسي  3

 غير درسي

 دانشجویان شادابی و امیدواری به آینده در، ارتقای روحیه نشاط -ی

حتس سترزندگي و نشتاط در بتين     ايجتاد   معاونتت فرهنگتي موظتف استت بتراي      -022ماده

 انجام دهد: ساالنهاقدامات زير را ، دانشگاه به آنان دانشگاهيان و احساس تعلق و عضويت

 ملي و مذهبيهاي  بزرگداشت مناسبت  1

تقويت و تسهيل مشارکت دانشجويان در امر تصميم ستازي در چتارچوب قتوانين و      0

 مقررات

 علمي و فرهنگي هاي  برگزاري مسابقات و رقابت  3

علمي از طريق برگزاري جلستات   هيأتايجاد ارتباط بيشتر بين دانشجويان و اعضاي   4

 ديرانعلمي و م هيأتاعضاي با  دانشجوييهاي  روهگصميمي 

شترکت  هتا   بايد حداقل يك بتار در ايتن فعاليتت    درصد دانشجويان در طول برنامه 82تبصره: 

 نمايند.

 فرهنگیهای  هنری در فعالیتهای  استفاده از ظرفیت -ک

در  را هنتري هاي  استفاده از ظرفيت نحوه دستورالعملمعاونت فرهنگي موظف است  -021ماده

ه و براستاس آن اقتدام   يت به هيات رئيسته ارا  پايان سال اول برنامهتا  ي،فرهنگهاي  فعاليتانجام 

 نمايد.
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 وانجمن ها ارتقای کمی وکیفی کانون ها -ل

ر با تاکيد بت  علمي دانشجوييهاي  ها و انجمن کانون معاونت فرهنگي موظف است از -020ماده

  :موضوعات زير حمايت به عمل آورد

 هنر ديني و ادبي حوزه  فرهنگي و هنري به خصوصهاي   گروه  1

بتا نظتارت اعضتاي    اسالمي و ادبيات ، علوم انسانيهاي   زمينه در مطالعاتيهاي   گروه  0

 علمي  هيأت

، بازديتد از منتاطق محتروم   هتاي    اي برنامته اجتماعي و خيريته بتراي اجتر   هاي   گروه  3

هتاي    رساني بته محرومتان و برگتزاري جشتنواره     کمك، خيريههاي   آوري کمك جم 

 خيريه  

 محيط زيست  4

 فرهنگي در زمينه فرهنگ آزاد انديشيهاي  گروه  0

 علمي بين رشته ايهاي  انجمن  6

هتا   علمي و کانونهاي  کيفي انجمن ارتقايمعاونت فرهنگي موظف است در جهت  -023ماده 

 اقدامات زير را به عمل آورد.

 علميهاي  تشکيل کميته حمايت و نظارت بر انجمن  1

 و کانون هاها  به کارگيري استاد مشاور در انجمن  0

 علميهاي  انجمنهاي  ساماندهي اردو  3

 ارتقای کمی وکیفی نشریات دانشجویی -م

با تاکيتد بته    يات دانشجوييبهبود وضعيت نشر براي معاونت فرهنگي موظف است -024ماده 

 موضوعات زير اقدام نمايد:

 کاربردي در نشريات دانشجوييهاي  افزاربرگزاري کارگاه آموزشي نرم   1

 برگزاري کارگاه آموزشي خبرنگاري براي نشريات دانشجويي  0
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تشويق و حمايت بيشتر از نشريات علمي نسبت به ديگر نشريات در راستاي افزايش   3

 سطح علمي دانشجويان

 ها در سطح خوابگاه به ويژهايجاد ميز نشريات و ايستگاه فرهنگي   4

 هدايت نشريات براي توليد محتوا و فراخوان مقاله از دانشجويان  0

 دوره ايبرگزيده به صورت  معرفي نشريه  6

 راه اندازي کيوسك فروش روزنامه در دانشگاه   3

 ها ارسال منظم نشريات به خوابگاه  8

 معاونت فرهنگي حوزه تخصصي راه اندازي نشريه  3

 حمايت از نشريات با موضوع نقد دانشجويي و آزاد انديشي  12

 ها  ارتقای کمی وکیفی و بالگ -ن

معاونتت فرهنگتي   ، براي تقويت و افزايش هويت اسالمي و ملي در فضتاي مجتازي   -020ماده

ضمن مخاط  شناسي و بهره گيري مناست  از فضتاي مجتازي اقتدامات زيتر را       موظف است

 م دهد:انجا

 مجازي مرتبط با دانشگاههاي  ساماندهي و قانونمندي فضا  1

حمايت از توليد محتواي فرهنگي با قابليت استتفاده در فضتاي مجتازي بتراي نشتر        0

 شبکه جهاني اينترنت فرهنگي درهاي ارزش

 توسعه و به روز رساني ابزار حضور در فضاي مجازي، تقويت  3

د خاص به تعريف و سفارش عناوين و محتويات تبصره: معاونت فرهنگي موظف است در موار

 فرهنگي اقدام نمايد.

 ارتقای مبادالت فرهنگی ملی و بین المللی -س

فرهنگي ملي و بين المللتي و  هاي  معاونت فرهنگي موظف است براي توسعه فعاليت -026ماده

 اقدامات زير را انجام دهد:، فرهنگيهاي  ها و نهادمند با سازمانهمکاري نظام

فعتال دانشتگاه بتا ستاير     هتاي   ارتبتاطي بتين کتانون   هتاي   ايجاد زمينه برقراري حلقه (1

 فرهنگي دانشگاههاي  ب مقررات و سياستدر چارچوها  دانشگاه
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فرهنگتي داختل و ختارج از دانشتگاه بتراي      هتاي    جل  مشارکت و حمايت سازمان  0

 ناحيهو در سطح   خرد و کالن فرهنگي در دانشگاههاي   اجراي برنامه

 های زندگی واجتماعی مهارت -ع

مشاوره براي توسعه ارتباطات عميتق و   مرکزمعاونت فرهنگي موظف است از طريق  -023ماده

 اقدام نمايد. دو سويه با خانواده دانشجويان به خصوص دانشجويان جديد الورود

معاونتت فرهنگتي بتا همکتاري معاونتت دانشتجويي موظتف استت بتراي توستعه            -028ماده

 ها، اقدامات زير را انجام دهد: اي فرهنگي خوابگاهه فعاليت

ها با هدف ايجاد همتاهنگي بتين متوليتان    برگزاري جلسات شوراي فرهنگي خوابگاه  1

مختلف امور خوابگاه اعم از فرهنگتي، دانشتجويي، مشتاوره، تربيتت بتدني و دفتتر       

 در دانشگاه نمايندگي نهاد مقام معظم رهبري

 هااري امور فرهنگي خوابگاهافزافزاري و سختتجهيز نرم  0

علمي در رابطته   هيأتها با حضور اعضاي  هاي صميمي در خوابگاه برگزاري نشست  3

 با موضوعات مورد دلخواه دانشجويان

 علمی هیأتفرهنگی کارکنان و اعضای های  ارتقای فعالیت -ف

ف استت  معاونت فرهنگي با همکاري دفتر نمايندگي نهاد مقام معظم رهبتري موظت    -023ماده

، ريتزي  افزايش بينش سياسي ت اجتماعي و برنامه ، دينيهاي  باور، اخالقيهاي براي تقويت ارزش

علمي وکارکنان متناس  با نيازها و مقتضيات  هيأتساماندهي و هدايت اوقات فراغت اعضاي 

 انجام دهد: را اقدامات زير، روز

 هيتأت و اعضتاي   سياستي و اجتمتاعي کارکنتان   ، ارتقاي سطح دانش و معرفت ديني  1

 علمي دانشگاه

ارتقتاي  در زمينته   آزاد و مطمتئن بتراي بحتل و گفتگتو    ، فراهم آوردن محيطي سالم  0

 انديشه ديني
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فرهنگتي در دانشتگاه و محوريتت    هاي   ها و فعاليت تالش براي تنوع بخشي به برنامه  3

روز در ارايه خدمات فرهنگي با هدف ارتقاي سطح نشتاط و سترزندگي در   هاي  نياز

 ن دانشگاهيانبي

ختانواده کارکنتان بته منظتور ارتقتاي ستطح        بتراي  ويتژه هاي  برنامه تدوين و اجراي  4

 تعامالت آنها با دانشگاه
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 : خدمات دانشجوییهای  سیاست -2-5

 مدیریت خدمات دانشجویی-الف

هاي  ندمعاونت دانشجويي با همکاري معاونت طر  و توسعه موظف است همه فراي -012ماده 

 خدمات دانشجويي را تا پايان برنامه به صورت الکترونيکي ارايه نمايد. 

ايجتاد ستامانه پتذيرش ميهمتان و     ، تهيه کارت هوشمند چند منظوره براي ارايه خدماتتبصره: 

 باشد.  مي در اولويتغذا  و رزرو اينترنتيثبت رسيدگي به تخلفات دانشجويي 

اي  بته گونته   متبوعوزارت هاي  در راستاي سياست استمعاونت دانشجويي موظف  -011ماده 

تمام شده انواع خدمات دانشجويي را بهاي  درصد 02حداقل  ،که دانشجويان نمايدبرنامه ريزي 

 پرداخت نمايند.

دانشجويي نقش آنان را درنظام هاي  معاونت دانشجويي موظف است با تشکيل شورا -010ماده 

 ي ارتقا دهد. دانشجويهاي  تصميم سازي فعاليت

 خوابگاه هاخدمات در ارایه  -ب

هتا بته    ت معاونت دانشجويي موظف است نسبت به واگذاري متديريت امتور خوابگتاه   013ماده 

 بخش خصوصي تا پايان برنامه اقدام نمايد. 

واگذاري و نحوه نظارت بر عملکترد بختش خصوصتي طبتق دستتورالعملي      هاي  روش :تبصره

ل اول برنامه با همکاري اداره امور حقوقي به تصوي  هيتأت رئيسته   خواهد بود که تا پايان سا

 رسد. مي

را بتا  هتا   ت معاونت دانشجويي موظف است بخشي از اسکان دانشتجويان در خوابگتاه  014ماده 

 هاي خصوصي و خود گردان تأمين نمايد. خوابگاه استفاده از

 برنامته  د تا پايان ستال اول گذاري بخش خصوصي در ساخت خوابگاه باي نحوه سرمايه : تبصره

 .گردد ارايهتدوين و به هيات رئيسه معاونت طر  و توسعه به وسيله 

معاونت دانشجويي موظف است با همکاري معاونت طر  و توسعه و ستاد توستعه   -010ماده 

هتاي دانشتگاه    افزايش ظرفيت خوابگاه احداث و نسبت به جل  حمايت خيرين براي، دانشگاه

 اقدام نمايد.
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 برسد. يواحد خوابگاه 122 به حداقلبايدتا پايان برنامه  متأهلي هاي ظرفيت خوابگاهتبصره: 

با توجه به روند توسعه دانشگاه و افزايش دانشتجو   ت معاونت دانشجويي موظف است016ماده 

و هل أتجنسيت،  کيكاز ظرفيت هاي خوابگاهي موجود و مورد نياز را به تف تفضيليگزارشي ؛

 ارايته رئيسته   هيتأت بته   اول برنامه تهيه و تا پايان سالهاي برنامه سال طول در صيليمقاط  تح

 .نمايد

ها  کيفي زندگي و سکونت در خوابگاههاي  معاونت دانشجويي موظف است شاخص -013ماده 

 ارايه نمايد.  رئيسه هيأت را تا پايان سال اول برنامه تدوين وبراي تصوي  به

ويي موظتف استت بتراي ارتقتاي ستالمت اخالقتي و انضتباطي در        معاونت دانشج -018ماده 

 اقدامات زيررا انجام دهد: ها، خوابگاه

 درخوابگاه هااي  مشاورههاي  گسترش فعاليت  1

 نوين اطالع رساني براي تبيين موارد انضباطي و اخالقي هاي   هاستفاده از شيو  0

 با خوابگاه هاها  ايجاد سامانه ارتباطي خانواده  3

مرتبط موظف است نستبت بته گستترش    هاي  معاونت دانشجويي با همکاري حوزه -013ماده 

طراحتتي و اجتتراي ، رايانتته ستتايت، ستترگرمي، ورزشتتي، نمازجماعتتت، کتتتابخوانيهتتاي  فضتتا

 نوين اقدام نمايد. هاي  فرهنگي و فوق برنامه با استفاده از شيوههاي  فعاليت

 تغذیهخدمات  - ج

آزاد هتاي   و رستتوران هتا   استت نستبت بته ايجتاد بوفته      معاونت دانشجويي موظف -002ماده 

 الزم به وسيله بخش خصوصي اقدام نمايد. هاي  دانشجويي بر اساس پيش بيني

پتيش  ، معاونت دانشجويي موظف است با توجه به افزايش کمي دانشتجويان دانشتگاه   :1تبصره

 ه به عمل آورد. حداکثر تا پايان سال اول برنامها  بيني الزم را براي توسعه رستوران

معاونت دانشجويي موظف است نحوه حمايت دانشتگاه و صتندوق رفتاه دانشتجويان      :0تبصره

 حداکثر تا پايان سال اول برنامه مشخص نمايد.  ،ازبخش خصوصي را براي ايجاد رستوران

آزاد با پرداخت نقدي يارانته تغذيته بتراي دانشتجويان مطتابق      هاي  خريد از رستوران: 3تبصره

 .شد ه کارشناسي انجام خواهدنظري
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کمی و وکفیی وذیه ی وووو هاي نسبت به تدوين شاخص معاونت دانشجويي موظف است -001ماده 

 نمايد. اقدام ودانشگاه

نوين درايجاد فضا و محيط مطلتوب  هاي  معاونت دانشجويي موظف به استفاده از روشتبصره: 

 باشد. مي و توزي  غذاطبخ ، نظارت در امر تهيه، تنظيم برنامه غذايي، رستوران

 امور انضباطی  -د

مناست  بتراي   هاي روشت  ،معاونت دانشجويي موظف است تا پايان سال اول برنامته  -000ماده 

ارتقاي کيفيت رسيدگي به تخلفتات و   ،اطالع رساني در خصوص تخلفات انضباطي دانشجويان

 دانشگاه برساند.  رئيسه هيأتسطح پاسخگويي را شناسايي و به تصوي  

 مشاوره ای خدمات -ه

شناختي دانشجويان و کمك بته ستازگاري بهتتر بتا      به منظور کاهش مشکالت روان -003ماده 

نستبت  معاونت دانشجويي موظف استت   ،شناختي هاي روان محيط دانشگاه از طريق ارايه کمك

هتاي مختلتف بتا استتفاده از امکانتات دانشتگاه و        اي در حتوزه  مشاورههاي  فعاليت گسترشبه 

 خصوصي اقدام نمايد. همکاري بخش

 فضتاي مناست  را  معاونت دانشجويي با همکاري معاونت طر  وتوسعه موظف است  :1تبصره

 تا پايان برنامه ايجاد نمايد.  مشاوره دانشگاه براي مرکز

معاونت دانشجويي موظف است تا پايان سال اول برنامته نستبت بته ستاماندهي تتيم       :0تبصره

تخصصي ، داراي صالحيت علميمشاوران داخل وخارج دانشگاه ه گيري ازبراي بهراي  مشاوره

 اقدام نمايد. اي  و حرفه

ستطح   ،تتا پايتان برنامته   کنتد کته    برنامته ريتزي  اي  معاونت دانشجويي بايد به گونه -004ماده

 32حتداقل ها  مشاوره شغلي و ساير انواع مشاوره، دانشجويي شامل مشاوره تحصيلياي  مشاوره

 شجويان را پوشش دهد. درصد دان

بتا  اي  تنوع بخشي بته ختدمات مشتاوره    معاونت دانشجويي موظف است نسبت به -000ماده 

 نمايد.  اقدام نوينهاي روش
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مذهبي درمرکز مشاوره با  هبه تقويت مشاور است نسبت : معاونت دانشجويي موظف 006ماده 

  اقدام نمايد. نهاد نمايندگي مقام معظم رهبريدفترهمکاري 

معاونت دانشتجويي موظتف استت بتراي ارتبتاط مستتمر بتا ختانواده دانشتجويان           -003ماده 

 الزم را پيش بيني و اقدامات الزم را انجام دهد .هاي  راهکار

معاونت دانشجويي موظف است نسبت به ارايه خدمات مشاوره بته اعضتاي هيئتت     -008ماده 

 رآمد اقدام نمايد. دانشگاه و کس  د کارکنان و مراجعان خارج از، علمي

معاونت دانشجويي موظف است نسبت به شناسايي مستمر دانشجويان آسي  پتذير   -003ماده 

 يا درمعرض خطر اقدام نموده و نسبت به ارايه خدمات مددکاري اقدام نمايد. 

دوره آمتوزش   ،معاونت دانشجويي موظف است براي کليه دانشجويان جديد الورود -032ماده 

 گوناگون برگزار نمايد. هاي  ندگي درقال زهاي  مهارت

، تقويتت و گستترش ختدمات ستالمت روان     بتا  معاونت دانشجويي موظف استت  -031ماده 

 نمايد. را فراهمازدواج و تشکيل خانواده  برايزمينه آماده سازي جوانان  ،مشاوره و مددکاري

 وام دانشجویی  -و

برنامته ريتزي   اي  عه دانشگاه بايد بته گونته  معاونت دانشجويي با همکاري ستاد توس -030ماده 

 32بته حتداقل    وام صندوق قرض الحسنه فاطمه الزهترا دانشتگاه   اول، نمايد که تا پايان برنامه

 واجد شرايط دانشگاه پرداخت شود.  و درصد دانشجويان متقاضي

معاونت دانشجويي موظف است نسبت به ساماندهي وضتعيت بيمته دانشتجويان اقتدام     تبصره: 

 مايد. ن

 کار دانشجویی -ز

بتا رويکترد   معاونت دانشجويي با همکاري معاونت طر  و توستعه موظتف استت     -033ماده 

 مختلتف دانشتگاه  هتاي   استفاده از کاردانشجويي درفعاليتت هاي  شيوه گسترش کار دانشجويي،

 نان در بخش خصوصي را تا پايان سال اول برنامه مشخص نمايد.وشرايط فعاليت آ
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 ت بهداشتی و درمانیخدما -ح

معاونت طر  و توسعه با همکاري معاونت دانشجويي موظف به ساخت و تجهيز  -034ماده 

باشد. اين مرکز به مراجعان بيروني خدمات درماني ارايه  مي مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

 خواهد کرد. 

 ورزشیهای  فعالیت -ط

ستترش و بستط فرهنتگ ورزش در    در راستتاي گ معاونت دانشجويي موظف است  -030ماده 

کارکنان وغني ساختن اوقات فراغت آنان و براي نيل بته  ، علمي هيأتاعضاي  ،دانشجويانميان 

پيش  اجرايي ساالنهدر برنامه  اقدامات الزم را، سالم و تندرست و ايجاد نسلي شاداباي  جامعه

 انجام دهد. بيني و

هاي بتال استتفاده امکانتات     فاده از ظرفيتبراي استمعاونت دانشجويي موظف است  -036ماده 

طراحتي و  ، نسبت بته تعريتف  ، و نهادهاي اجراييها  ورزشي در اختيار دانشگاه و ساير سازمان

 هاي مشتر  ورزشي اقدام نمايد. اجراي فعاليّت

هاي  سرانه فضا است معاونت دانشجويي با همکاري معاونت طر  و توسعه موظف -033ماده 

 دهد. افزايش متر مرب  0/1حداقل به  ان برنامهتا پاي را ورزشي

معاونت دانشجويي با همکاري معاونت طر  و توسعه وستاد توسعه دانشتگاه از کمتك   تبصره: 

 خيرين و سنت وقف استفاده خواهد نمود.

برنامه ريزي اي  متنوع به گونههاي  معاونت دانشجويي موظف است با استفاده ازشيوه -038ماده 

درصد دانشجويان حداقل  82علمي و کارکنان و  هيأتدرصد اعضاي  02ايان برنامه کند که تا پ

 دريك رشته ورزشي فعاليت نمايند. 

فعاليت دانشتجويان   تبصره: معاونت دانشجويي با همکاري معاونت آموزشي موظف است زمينه

 حداقل در يك رشته ورزشي فراهم آورد. جديدالورود را

کارکنتان  ، ش همگتاني و ورزش قهرمتاني درستطو  دانشتجويان    براي تقويتت ورز  -033ماده 

بتراي   ي رامعاونت طر  و توستعه موظتف استت ستاختار و تشتکيالت مناستب      ، علمي هيأتو

 مديريت تربيت بدني حداکثر تا پايان سال اول برنامه ايجاد نمايد. 
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                 هتاي   شتيوه ، ستال اول برنامته  معاونت دانشتجويي موظتف استت حتداکثرتا پايتان       -042ماده 

 رئيسه برساند.  هيأتورزشي دانشگاه را به تصوي  هاي  درآمد زايي فضا

 4حتداقل   ،برنامه ريزي کند که تتا پايتان برنامته   اي  معاونت دانشجويي بايد به گونه -041ماده 

 فعال باشند.  انجمن ورزشي دردانشگاه

موظف است نستبت بته جتذب و     معاونت دانشجويي با همکاري معاونت آموزشي -040ماده 

حفظ قهرمانان کشور براي تحصيل در رشته تربيتت بتدني درمقتاط  کارشناستي و کارشناستي      

 ارشد دانشگاه اقدام نمايد. 

هاي متعتدد   اي و ملي در رشته براي ارتقاي ورزش قهرماني دانشگاه در سطح منطقه -043ماده 

هتاي   مناست  بتراي تشتکيل تتيم     ورزشيهاي  معاونت دانشجويي موظف است رشته، ورزشي

حمايتت و   که متورد  هاي ورزشي ورزشي درسطح ورزش قهرماني را شناسايي و از تشکيل تيم

 حمايت نمايد. مي باشند، همراهي سازمان ورزش وجوانان و ساير نهادهاي شهرستان

رشتته   0معاونت دانشجويي موظف است نسبت به گستترش ورزش قهرمتاني درقالت     تبصره: 

 رشته براي خواهران تا پايان برنامه اقدام نمايد.4راي برادران و ورزشي ب

آمتادگي  هتاي   دوره، شناسايي دانشجويان مستعد بامعاونت دانشجويي موظف است  -044ماده 

کته تتا پايتان    اي  بته گونته  ، ورزشي دانشجويان برگزار نمايدهاي  را براي حضور در المپياد الزم

 دانشگاه برتر کشور قرارگيرد.  کاشان در رديف دهحداقل يك بار دانشگاه  ،برنامه

موظتف استت در طتول    اي  منطقته هتاي   معاونت دانشجويي با جل  حمايتت نهتاد   -040ماده 

اقتدامات الزم را   دانشتجويان پستر   نسبت به ميزباني برگزاري المپياد ورزشتي ، برنامههاي  سال

 انجام دهد.

هاي  موظف به برگزاري دورهطر  و توسعه  با همکاري معاونتمعاونت دانشجويي  -046ماده 

 باشد. مي علمي هيأتآموزشي براي ارتقاي ورزش همگاني و قهرماني درسطح کارکنان و 
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 سومبخش 

 ساختار اجرا و نظارت 

 های اجرایی بر سیاست
 

 

 

 

 



 

63 

 

   :های اجرایی ساختار اجرا و نظارت بر سیاست -9

 بر اساس موارد زير انجام مي شود:  هاي اجرايي بر سياست ساختار اجرا و نظارت -043ماده 

 .مي شودابالغ  به معاونتهاي ذيربط رئيس دانشگاه به وسيلهبرنامه  .1

بته عهتده رئتيس     سياستتهاي برنامته  نظارت عالي بر حستن اجتراي    .0

 دانشگاه است.

 در هر معاونتت  ابالغي سياستهايمسئوليت نظارت بر حسن اجراي  .3

 .نشگاه مي باشددا انبه عهده معاون

برنامه با پيشتنهاد حتوزه هتا و بررستي      يهاي اجراي اصال  سياست .4

 .و تصوي  هيأت رئيسه دانشگاه انجام مي شود کميته تلفيق

هاي ذيربط هر سه ماه يك بر اساس شاخص حوزه ها ارزيابي عملکرد .0

 .معاونت طر  و توسعه انجام مي شود به وسيلهبار 

ه در مقتاط  سته ماهته و بته صتورت      مسئوليت ارزيابي اجراي برنام .6

  .به عهده معاونت طر  و توسعه مي باشد تجمعي

عهتده  ه حست  متورد بت    ،اجتراي برنامته   هايمسئوليت تهيه گزارشت  .3

معاونت ها و مسئوليت جم  بنتدي آن بته عهتده معاونتت طتر  و      

 .توسعه مي باشد

 عملکرد، ارزيابيبرنامه عملياتي ساليانه بر اساس سياستهاي اجرايي و .8

با پيشنهاد معاونت ها و بررسي کميته تلفيق و تصوي  هيأت رئيسته  

 .مي شود انجامدانشگاه 

پيوست در تتاريخ   0وتبصره  32ماده و 048شامل ، اول سياست هاي اجرايي برنامه – 048ماده 

بته تصتوي  نهتايي شتوراي      8/8/1331و در تاريخ رئيسه  هيأت نهايي به تصوي  08/6/1331

  معتبر است. هجري شمسي 1334تا پايان سال  و دانشگاه رسيد
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 1پیوست شماره 

 تشکیل کارگروه مدیریت دانشگاه دستورالعمل اجرایی

 مقدمه:

و در اجراي مفتاد متاده يتك سياستتهاي      دانشگاه در مباحل مديريتي ئيسبه منظور ارايه مشورت به ر 

 گردد. مي وظايف زير تشکيلو  ساختار،اهداف  دانشگاه باکارگروه مديريت  ،برنامه اجرايي

 اهداف: -1ماده

   کارآمد کردن عرصه سياستگذاري  1

 نظام مديريتي دانشگاه   يارتقا  0

 پاسخگويي و هوشمندي نظام مديريتي   3

 نظارت و ارزيابي عملکرد   4

 سازي ترکي  مديريت بهينه  0

رئيسته دانشتگاه را    هيتأت اعضاي يت به جز تمام سطو  مدير مديريت،کارگروه  مأموريت تبصره: دامنه

 شامل مي شود.

 ترکي   -0ماده

 باشد که عبارتند از: مي نفر 3مرک  از  کارگروه مديريت

 )رئيس معاون اداري و مالي -الف  6

    رئيس ي)نامعاون طر  و توسعه -ب  3

 نفر صاح  نظر و متخصص در امور مديريتي 3 -ج  8

 نفر از مديران دانشگاه 0 - د  3

 دبير کارگروه در اولين نشست توسط اعضا تعيين مي شود. :1تبصره

 مي شود. ارايه دانشگاه ئيسربه ها، ارزيابي هاو پيشنهادات کارگروه ، شاخص: کليه گزارشات0تبصره

 باشد: مي وظايف و اختيارات کارگروه به شر  ذيل -3ماده

 بانك اطالعات مديران دانشگاه  و به روز شدن بر استقرار نظارت  1

هاي مديران در  ها و قابليت افزايش مهارت ،مديران توانمند سازيهاي  طر  اجرايبر  رتنظا  0

  يمديريت هاي مختلف زمينه
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 و جابجتايي متديران   شناستايي، انتختاب و انتصتاب    فرآينتد  ارايه پيشنهادات دربارهبررسي و  3

 دانشگاه

 دانشگاه  تقويت فضاي سالم رقابتي بين مديران بررسي وارايه پيشنهادات درباره   4

 دانشگاه  انعملکرد مديرشاخص هاي ارزيابي بررسي وارايه پيشنهادات درباره   0

 پاسخگويي مديران در برابر ذينفعان در جهت تقويتبررسي وارايه پيشنهادات درباره   6

حتداقل شترايط الزم بتراي انتصتاب در مشتاغل متديريتي        ،براي ارتقاي نظام مديريتي دانشتگاه  -4ماده

 عبارتند از: 

 دارا بودن مدر  کارشناسي مرتبط با رشته شغلي -لفا

 مديريت   يآموزش هاي گذراندن دوره -ب

 سال سابقه تجربي در رشته شغلي مربوط يا مشابه   0حداقل  -ج

مديريتي منطبق با الگوي مديريت دانشتگاه  هاي  مربوط به مهارت هاي اخذ حداقل امتياز الزم از معيار -د

 دانشگاه  با تشخيص کارگروه مديريت

شرايط اختصاصي را مبنا قترار   ،حداقل مديريتيهاي  تواند در امتياز مي کارگروه مديريت دانشگاه: تبصره

 .دهد

 رهنمتودو   ،مشارکت بانوان در امتور متديريتي   به منظوراست  موظفکارگروه مديريت دانشگاه  -0ه ماد

انجتام   انتصاب آنهتا در ستطو  متديريتي   و  توانمند بانوان معرفيو  الزم را براي شناسايي پيگيري هاي

  .دده

هرگونه جابجايي مديران قبل از پايان دوره تصدي با توجه به نتايج ارزيابي عملکترد فترد و بتر     -6ماده

 صورت مي گيرد.اساس پيشنهاد کارگروه مديريت دانشگاه 

برنامته راهبتردي    "پيوست شتماره يتك  "به عنوان  ماده وپنج تبصره فتاين دستور العمل با ه – 3ماده 

 1334رئيسته دانشتگاه رستيده و تتا پايتان ستال        هيأتبه تصوي  نهايي  08/6/1331در تاريخ  دانشگاه

   .هجري شمسي معتبر است
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 :2پیوست شماره 

 دستورالعمل تشکیل مرکز اطالعات راهبردی دانشگاه
 

 مقدمه:

وناحيته کاشتان    کشور  آماري و اطالعاتي  هاي يتاز ظرف  در استفاده  ايجاد انسجامو   به منظور ساماندهي 

مرکز سياست هاي اجرايي ،  4و در اجراي مفاد ماده  دانشگاه  مصر  مأموريت با  متناس در زمينه هاي 

 .تشکيل مي گردد ريزوظايف  اهداف و اطالعات راهبردي دانشگاه با

   ف:اهد ا - 1ماده

 شناخت نياز هاي جامعه  1

 هوشمندي رقابتي وارتقاي تشخيص راهبردي   0

 تهديدات شناخت و تحليل فرصتها و  3

 وظايف مرکز اطالعات راهبردي عبارت است از :  - 0ماده

بانتك مرکتزي و ستاير     ،اطالعات و آمار مربوط به مرکز آمار ايران وتحليل جم  آوري أ 

 ارايه دهنده آمار و اطالعات کشورهاي  نهاد

 ناحيه کاشان طبقه بندي و تحليل اطالعات مربوط به کشور و ب 

مختلتف ناحيته در   هتاي   و نهتاد ها جم  آوري و تحليتل اطالعتات مربتوط بته ستازمان      ج 

 مختلف  هاي  حوزه

و مراکز آمتوزش عتالي   ها  جم  آوري و تحليل اطالعات و آمار مربوط به ساير دانشگاه د 

 .کشور براي تحليل رقابتي

سياسي جامعته در   فرهنگي و، اقتصادي ،تفصيلي از وضعيت اجتماعيهاي  ارايه گزارش ه 

 .ماه يکبار رئيسه هر سه هيأتو استاني به اي  ناحيه، سطح ملي

 دانشگاه حس  نياز.مختلف هاي  طراحي و ارايه اطالعات راهبردي دانشگاه به حوزه و 

هتا   همکاري گتروه  ارزيابي محيط خارجي را با مرکز اطالعات راهبردي مکلف است چارچوب  -3ماده

 رئيسه ارايه نمايد. هيأتحداکثر تا پايان سال اول برنامه براي تصوي  به ها  ومعاونتها  ودانشکده
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بخشتي از پايتان   ، فناوريمعاونت پژوهشي و مرکز اطالعات راهبردي موظف است با همکاري   -4ماده

محتيط ختارجي دانشتگاه     تحليتل  به موضوعات مرتبط بته  ساالنهکارشناسي ارشد را هاي  دورههاي  نامه

 فرهنگي و اقتصادي و عوامل مرتبط با ناحيه کاشان تخصيص دهد. ،مل کالن اجتماعيعواتحليل شامل 

 گيرد: مي مورد استفاده قرار زيرنتايج حاصل از ارزيابي محيط خارجي دانشگاه به شر   -0ماده

ومراکز پژوهشي از وضعيت موجود در کشور و ناحيته  ها  ودانشکدهها  گروه به ارايه اطالعات  1

 کالنهاي  خصدر محورها و شا

و دانشتگاه  کلتي  هتاي   راهبردها و سياستت  ،الزم براي اصال  اهدافهاي  فراهم نمودن بستر  0

 ارتقاي عملکرد دانشگاه  

و پژوهشتي   يفراهم نمودن تعامل مناس  با محيط خارجي و استفاده از تجربه مراکز آموزشت   3

 مختلفهاي  پيشرو در زمينه

 هتاي  و نهتاد هتا   و استفاده از تجربه سايرسازمانفراهم نمودن تعامل مناس  با محيط خارجي   4

 مختلف هاي  پيشرو در زمينه

، کالن کشور و ناحيه کاشانهاي  تحليل عملکرد شاخص باموظف است مرکز اطالعات راهبردي   6ماده

 نمايد.ارايه دانشگاه رئيسه  هيأت بهرا شناسايي و  ي دانشگاهها و تهديدها  فرصتنقاط قوت وضعفها، 

در  سياستت هتاي اجرايتي برنامته     "پيوست شتماره دو "ماده به عنوان  هفت: اين دستورالعمل با 3ماده 

هجتري شمستي    1334رئيسه دانشگاه رسيده و تا پايان سال  هيأتبه تصوي  نهايي  08/6/1331 تاريخ

   .معتبر است
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 3پیوست شماره 

 تشکیل ستاد اقتصادیدستورالعمل 

 مقدمه:

توستعه  ،تنتوع بخشتي بته منتاب  مالي    ، هتا  وصرفه اقتصادي در انجتام فعاليتت  وري  ي بهرهبه منظور ارتقا

، مأموريتت بتا   اقتصادي دانشگاهستاد  هاي اجرايي،سياست 10ي و در اجراي مفاد ماده نوين مالهاي  ابزار

 تشکيل مي گردد. ريزو وظايف  ساختار

 :مأموريت :1ماده 
 ها ام فعاليتوري وصرفه اقتصادي در انج ارتقاي بهره  1

 هاي نوين مالي توسعه ابزارو  تنوع بخشي به مناب  مالي  0

 مشهود و نامشهودهاي  دارايي از بهينه استفاده  3

 گذاري افزايش بازده اقتصادي دانشگاه از طريق سرمايه  4

 باشند: به شر  زير مي اقتصاديستاد  اعضاي :0ماده 

 )رئيس رييس دانشگاه  1

 )نائ  رئيس معاون طر  وتوسعه  0

 اون اداري وماليمع  3

 سه نفر از کارآفرينان  4

    دانشگاه رئيسبه انتخاب )اقتصادي ستاد دبير اجرايي  0

 ستاد اقتصادي بشر  زيرمي باشد:وظايف  :3 ماده 

   ها و اجراي فعاليتگذاري  سرمايه، پذيرش محوريت کارآفرينان در برنامه ريزي  1

اي فعاليت اقتصادي)تشخيص مناف  بر وراهبردي دانشگاه پر بازدههاي  حوزه شناسايي وتعيين  0

 بالقوه 

  از فعاليت اقتصادي  برآورد مناب  جديد مالي ناشي  3

 مشارکت با کارآفرينان   نحوهبررسي و اظهار نظر در  4

از بترداري   با تأکيد بر نياز سنجي ومطالعات اقتصتادي بتراي بهتره    اقتصاديهاي  تهيه طتتتر   0

ستوق دادن   موجتود در دانشتگاه بتراي   هتاي   يلو پتانست هتا   امکانات و زير ساخت ها، دارايي

 داراي مزيت نسبي هاي  در زمينهگذاري  کارآفرينان به سرمايه
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دانشگاه جهت تأمين بخشتي از  هاي  با کار آفرينان از محل داراييگذاري  مشارکت در سرمايه  6

 اقتصادي  هاي  طر  آورده

   ماليهاي  اعتبارات و مشارکت ديگر نهاد ،استفاده از تسهيالت  3

هتاي   اقتصادي بته صتورت متناست  و متقتارن در واحتد      ستاد هاي خدمات و فعاليت توزي   8

  دانشگاه

با هدف اصال  و بهبود روشها و ها  نظارت و ارزيابي مستمر بر حسن اجراي طر ، پايتتتش  3

 ها برنامه

دانشتگاه بتراي صترفه    هتاي   وواحتد هتا   ايجاد انگيزه تغيير و اصال  نگرش در افراد و گتروه   12

  تصادي وبازده اقتصادياق

از طريتق ارايته آمتوزش و     دانشتگاه هاي  و واحدها  مهارت و توانايي در گروه، افزايش دانش  11

 مشاوره 

روابتط اداري غيتر    و پرهيز از حاکميتت  ستاد هاي فعاليت ايجاد ساختاري کارآمد براي انجام  10

 ممکناي ه بر کتار کتتتارشناسي و برون سپاري اکتتتثر فعتاليت ضروري وتاکيد

هاي مختلف مرتبط بتا   هاي نسبي در حوزه هاي اقتصتادي با توجه به مزيت راه اندازي فعاليت  13

 ماموريت دانشگاه

هتاي متالي    آيتين نامته   و امنتا  هيتأت مصتوبات   در چتارچوب تبصره:فعاليت هاي اقتصادي ستتاد  

 ، انجام مي شود.ومعامالتي دانشگاه

داراي بازده اقتصتادي هرمعاونتت را اولويتت بنتدي     هاي  روژهو پها  طر  ساالنهاقتصادي ستاد  -4ماده 

 وبراي اجرا انتخاب نمايد. 

و اي  سترمايه هتاي   تتأمين اعتبتارات تملتك     بتراي  حاصتل از فعاليتهتاي ستتاد اقتصتادي     وجوه -0ماده 

ي ها کسري ناشي ازهزينه تامين دانشگاه خواهد بود واستفاده ازآن برايهاي  درزير ساختگذاري  سرمايه

 باشد.   مي جاري ممنوع

برنامته راهبتردي    "سته پيوستت شتماره   "به عنتوان   و يك تبصره ماده شش: اين دستور العمل با 6ماده 

 1334رئيسته دانشتگاه رستيده و تتا پايتان ستال        هيأتبه تصوي  نهايي  08/6/1331در تاريخ  دانشگاه

   هجري شمسي معتبر است.
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 4پیوست شماره 

 )کاوا(فناورین توسعه و انتقال دانش و کانو تشکیل دستورالعمل
 مقدمه:

تقويت مشارکت و هماهنگي دانشگاه با توسعه و توليد علم و کاربردي نمودن پژوهشها ، در راستاي    

کانون سياست هاي اجرايي برنامه،  168در اجراي ماده  و سازمانها و نهاد هاي خصوصي و دولتي

 به شر  زيرذکر شده است )کاوا ين دستورالعمل به اختصارکه در ا فناوريتوسعه و انتقال دانش و 

 تشکيل مي شود.

 ::تعريف کاوا 1ماده 

 ص حقوقياشخا مشارکتو با  اعضايمحل سرمايه گذاري  آن از سرمايه که است اي مجموعهکاوا     

 تشکيل ،کنند مي محصول فعاليت و توليد صادرات، واردات، که به نوعي در چرخه توليد و توزي 

 :، اعضاي کاوا عبارت است ازشود مي

 دانشگاه کاشان  1

 توليد محصول يا خدماتهاي  بنگاه  0

 علمي و تخصصي دانشگاههاي  پژوهشکده  3

 علمي و تخصصيهاي  تشکل  4

 ا مشتريان کالن محصول و خدماتنمايندگي مشتريان و يهاي  تشکل  0

 اقتصادي  هاي  صاحبان بنگاههاي  تشکل  6

 صنفيهاي  تشکل  3

 حمايت از مصرف کنندگانهاي  تشکل  8

 به شر  زير مي باشد: کاوا مأموريت :0ماده 

 عضو  هاي  شرکتها وبنگاههاي  ارتقاي کيفيت فعاليتها و توسعه توانمندي  1

رقابتت  عرصته  اي نقش سازنده و مستمرشان در براي ايفاعضا مشتر  هاي  رف  نيازتامين و   0

 بين المللي ملي و

مشتاوره   گستترش تقويت مشارکت دانشگاه براي توليد علم و کتاربردي نمتودن پژوهشتها و     3

 اي هتخصصي و حرف

 مديريت بنگاهها درنگرش علمي  تقويت  4

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
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  .فمختلهاي  با مباحل نوين در حوزه اقتصاديهاي  مديران وکارکنان فعال بنگاه ييآشنا  0

 :ارکان :3ماده 

 امنا هيأت 3-1 

 مديره هيأت 3-0

 عامل مدير 3-3

 بازرس يا بازرسان 3-3

 :امنا هيأتاعضاي  -أ 

هاي  و مديران بنگاه دانشگاه فناوريمعاون پژوهشي و  ،دانشگاه کاشان رييس شامل امنا هيأتاعضاي 

 اقتصادي

 امنا : هيأت وظايفو  مأموريت -ب 

  هاي کالن و راهبرديتعيين سياست  1

  اجراي آن بر و نظارت عاليه برنامه ها تصوي   0

 کاوابراي ارزيابي فعاليت  الزم هايو استاندارد هاشاخص نيتبي  3

امنا مي رسد. اصال  و  هيأتو مقررات کاوا در قال  اساسنامه به تصوي   ي کالنهاسياستتبصره :

 تغييرات اساسنامه در صالحيت هيات امناء مي باشد.

 مديره  هيأت -3-0

بتراي متدت    اعضااز بين  که است نفر عضو علي البدل 0نفرعضو اصلي و  0 شامل ه مدير هيأتضاي اع

 .شوند دو سال انتخاب مي

يابتد و مصتوبات آن الزم    مديره با حداقل نصف به عالوه يك اعضا رستميت متي   هيأتجلسات :تبصره

 االجراست.

 مديره بالمان  است. هيأتاعضاي  انتخاب مجدد :0تبصره 

 :مديره هيأت وظايف -1-3-0

 امنا   هيأت اتاجراي مصوب  1

 ارزيابي ونظارت بر عملکرد مدير عامل  0

 وظايف و اختيارات مدير عامل تعيين  3

 کاوا ين نامه هاي داخليتصوي  آي  4
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 ملي و بين المللي   در سطح بررسي مستمر بازار  0

هتاي   هسير تحوالت در سطح ملي و بين المللي و تعيين نقتاط قتوت و ضتعف بنگتا     بررسي  6

 هاي پيش رو ها و فرصت اقتصادي، تهديد

 هاي اقتصادي   راهبردي بنگاه هايطرح مشارکت در تدوين  3

ارايه پيشتنهادات در زمينته   و هاي اقتصادي  بنگاه در فناوريهاي مبتني بر توسعه  ارايه راهکار  8

 هاي اقتصادي در بنگاه فناوريرف  موان  توسعه 

نظتارت بتر تخصتيص    و  هاي اقتصتادي  ها از طريق بنگاه مناب  مورد نياز اجراي پروژه مينأت  3

 کاواي مناب  مالي در انجام فعاليتها

متديران   ،هاي اقتصادي با حضور دانشگاهيان  با بنگاه مشاوره هاي تخصصي برگزاري نشست  12

 هاي اقتصادي   وکارکنان بنگاه

 و هدايت آنهاانتخاب اعضاي کميته ها و هاي تخصصي ايجاد کميته  11

هتاي حتال و    هاي تخصصي و شغلي براي تربيت نيروي کار با توجته بته نيتاز    ارتارتقاي مه  10

 هاي اقتصادي آينده بنگاه

و اعضتاي  پژوهشتگران  هتاي مطالعتاتي    هاي الزم به منظور انجام فرصتت  فراهم آوردن زمينه  13

 هاي اقتصادي علمي دانشگاه در بنگاه هيأت

ها و دروس مربتوط بته موضتوع     ي رشتههاي درس ها و سرفصل پيشنهاد تغيير و اصال  برنامه  14

 ها و کمك به برنامه ريزي و اجراي آن به دانشگاه کاوا

 امنا هيأت به هاگزارش منظم و مستمر از فعاليت  ارايهو  تهيه  10

 ها   ابالغ تصميمات متخذه به کميته  16

 امنا هيأت بهها  طر  پيشنهادات کميته  13

 امنا  هيأتپيگيري براي تشکيل جلسات   18

 :مدير عامل فوظاي -1-3-0

   ، سازماندهي، هماهنگي و هدايت و نظارت بر اجراي امور محولهبرنامه ريزي .1

 پيشرفت اجرايي طرحها و برنامه هاي مصوب . روندو نظارت بر پيگيري  .0

 مديره هيأتبه  کاوا هايگزارش مستمر از فعاليت  هيو ارا تهيه .3
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 بازرس يا بازرسان: 3-3

سال  يكبراي مدت  اعضااز بين  که است فر عضو علي البدلن 1نفرعضو اصلي و  1 شامل بازرس

 .شوند  انتخاب مي

 بالمان  است. يا بازرسان بازرس انتخاب مجددتبصره : 

 وظايف بازرس يا بازرسان: 1-3-3

مدير عامل مديره و هيأتبا عملکرد  امنا هيأتو تطبيق بين مصوبات انجام بررسي و بازرسي  -أ 

 ذيربطکميته هاي  و

 امنا هيأتبه  کاوا و اساسنامه ارسال گزارش از نحوه اجراي مصوبات و مقرراتو  تهيه -ب 

 امنا هيأت کاوا بهگزارش ساالنه از وضعيت  تهيه و ارسال -ج 

 :هاي تخصصي  کميته -3-3

 :انتخاب مي شوند حوزه فعاليتهر در  اعضاي زير از بينتخصصي هاي اعضاي کميته 

 نمايندگان دانشگاه يا نماينده -د 

 هاي اقتصادي   ان بنگاهنمايندگ -ه 

 هاي اقتصادي   مين کنندگان مالي بنگاهأتمديران ارشد موسسات مالي و  -و 

هتاي علمتي و    قطت   ،ي آموزشي وپژوهشتي گروهها مديران، محققان و علمي هيأتاعضاي  -ز 

 مراکز پژوهشي دانشگاه  

 هاي نمايندگي مشتريان   مديران تشکل -  

 کارشناسان خبره اقتصادي -ط 

 :هاي تخصصيکميته  وظايف -1-3-3

 براي توسعه و پيشبرد امور کاوامديره  هيأتهاي الزم به  ارايه مشورت  1

 هاي اقتصادي عضو تدوين گزارش براي تبيين وضعيت بنگاه  0

هتاي اقتصتادي و ارايته     بنگتاه ي هاي پتيش رو  ها و فرصت ، تهديدتعيين نقاط قوت و ضعف  3

 مديريت آنهاراهبرد به 

، مشتاوره، اطتالع رستاني و نتوآوري بتراي پويتايي       هاي پژوهشتي، آموزشتي   اجراي فعاليت (4

 مزيت رقابتي  و ايجادهاي اقتصادي  بنگاه
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 :کاوا فعاليتهای  عرصه :4ماده

 پژوهش حوزه -3-1

  هتاي  راهبترد  ،تجزيه و تحليل و شناخت محتيط و هاي پژوهشي دانشگاه کاشان ظرفيتکاوا با استفاده از 

 را تبيين مي نمايتد.  و بين المللياي  منطقه ،مليهاي  رقابتعضو به صحنه  بنگاههاي مناس  براي ورود

برتر هاي  شرکت رقابت با برايعضو هاي  داند که به منظور ارتقاي توانمندي شرکت مي وظيفه خود واکا

روي  پژوهشي کارآمد در حل مسائل و معضالت پتيش هاي  بين المللي با اجراي پروژهملي و  ،منطقه اي

هتاي   درخواستي از سوي ساير بنگاههاي  پژوهش کاوا توصيه نمايد. واقدام را  استسي مناس  ترين، آنان

 رساند. مي به انجام موريت خود پذيرفته وأماقتصادي را نيز در راستاي 

 حوزه آموزش  -3-0

انستاني  هتاي   ارتقتاي توانمنتدي نيترو   ، منتاب  انستاني   به نقش ممتتاز و کليتدي   کاوا با توجه -أ 

و  مناست  هاي آموزشتي بتا بهتره گيتري از روشت     هاي  دوره انجامطريق  از عضو راهاي  بنگاه

متديران  ، متديران ارشتد  بتراي   کتاوا  د. ختدمات آموزشتي  کنت  متي  گيرينوين پيهاي  فناوري

 ا انجام خواهدشد.ه بنگاه و کارکنان کارشناسان،مياني

  :هحوزه مشاور  -3-3

همستويي سياستتها و    هزمينت ، اهتداف زيتر   و در راستاي تحقتق  هاي نوين فناوريبهره گيري از با  کاوا

 :خواهد نمود اقتصادي فراهمهاي  را در بنگاه اجرايي روشها

 نوين مديريت هاي  افزايش توانايي مديران در بکارگيري شيوه -الف

  توانايي کارکنان براي تبديل آنها به کارکنان دانشي افزايش -ب

 بين المللي   ملي و تباطاتار گسترشدر ايجاد و  افزايش توانايي بنگاهها -ج

 بنگاهها افزايش تعامالت بين -د

 ياخالق حرفه ا گسترش - ه

   کالن ملي هاي  گذاري بر تصميم سازي در تأثيرعضوهاي  بنگاه افزايش توانمندي -و

 :حوزه نوآوري  -3-4

 کاوا با انجام فعاليتهاي زير زمينه نوآور سازي و تقويت آن را فراهم مي نمايد:

 کاال يا خدماتي خاص، ش براي تکميل حلقه نوآوري در خصوص محصولتال -الف
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توليتد و توزيت    هاي  با نهاد وپژوهشي آموزشيهاي  وگروهها  ايجاد هماهنگي بين پژوهشکده -ب

 محصول و خدمات 

 اقتصاديهاي  ايجاد مزيت رقابتي مبتني بر دانش فني در بنگاه-ج

 مستندسازي:حوزه  -3-0

ارتقتاي  در توستعه فعاليتهتا و  يتادگيري از شتيوه هتاي موفتق و تجربته شتده        قتش بته ن کاوا بتا توجته   

 اقدام مي نمايد.ايجاد بانك تجارب برتر به ي بنگاههاها توانمندي

در  سياست هتاي اجرايتي برنامته    "چهارپيوست شماره "ماده به عنوان  پنج : اين دستور العمل با0ماده 

هجتري شمستي معتبتر     1334و تا پايان سال  نشگاه رسيددا رئيسه هيأتبه تصوي   08/6/1331تاريخ 

   است.
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 پیوست شماره پنج

 کالن برنامه اول دانشگاه کاشانکمی وشاخص های 

 شاخص حوزه
 وضع موجود

 1331درسال 

 وضع مطلوب

 1334درسال 

ی
زش

مو
آ

 

 سرانه فضای آموزشی )متر مربع(

 
55/01 01  

 علمی هیأتضای نسبت تعداد دانشجو به اع
 

5/01 17 

 

 تعداد دانشجو

 5111 1110 روزانه

 1511 0871 شبانه

 پردیس دانشگاهی
 (ی تخصصیارشد و دکتر کارشناسی)

- 511 

 511 - دوره های آموزش مجازی

 تعداد دانشکده ها
 

1 05 

 گرایش –تعداد رشته 

 

 01 15 درمقطع کارشناسی

 05 15 کارشناسی ارشددرمقطع 

 15 07 دکترای تخصصیدرمقطع 

 11 10 )به درصد(دانشجویان بومی به کل دانشجویان نسبت

 15 15 )به درصد(تکمیلی به کل دانشجویانتحصیالت دانشجویان  نسبت

 1 5/1 )به درصد(از کل دانشجویان ی تخصصیدانشجویان دکترانسبت 

 میانگین ساالنه رضایت دانشجویان

 )به درصد(علمی  هیأتاعضای از کیفیت تدریس 
71 77 

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

 01 5/1 )به درصد(علمی هیأتنسبت رتبه استادی به کل اعضای 

 11 05 )به درصد(علمی هیأتنسبت رتبه دانشیاری به کل اعضای 

  رتبه استادیاری به باالعلمی دارای  هیأتنسبت اعضای 

 )به درصد(علمی هیأتکل اعضای  به 

 

 

5/71  17  
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حوز

 ه

 

 شاخص

 وضع موجود

 1331درسال 

 وضع مطلوب

 1334درسال 

ی
ور

فنا
 و

ی
هش

ژو
پ

 

 15/1 01/1  علمی هیأتکتاب اعضای  لیفأتسرانه 

 01 5 علمی دارای جایزه ملی و بین المللی هیأتتعداد اعضای 

 ISI 1 1و  ISC پر استناد علمی هیأتتعداد 

 1 - تعداد دانشجویان دارای جایزه ملی و بین المللی

 5/1 71/1 مترمربع((سرانه فضای پژوهشی
 

 01 1 تعداد پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی

 11 15 تعداد واحدهای مستقر در مراکز رشد

 01 1 شرکت های دانش بنیان تعداد موسسات و

 01 8 پژوهشی –تعداد نشریات علمی 

 1 - ریات علمی بین المللی معتبرتعداد نش

 هیأتعضو تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت با نمایه معتبربه ازای هر 

 علمی
0/0 1 

 11 81 تعداد مقاالت علمی معتبر با بیش از یک نویسنده

نسبت  مقاالت در حوزه های اولویت دار تعیین شده در نقشه جامع علمی 

 )به درصد(کشور به کل مقاالت

- 11  

علمی سایر دانشگاه ها و مراکز   هیأتمقاالت مشترک )با  نسبت

 )به درصد(به کل مقاالت اسالم(دانشگاهی جهان 

- 15 

 11 01 ) ساالنه(خصوصیتعداد پژوهش های تقاضا محور با حمایت بخش 

 1/01 مبلغ ساالنه قراردادهای مشاوره ای و پژوهشی با جامعه هدف

 میلیارد

 ریال 

51  

 لیاردمی

 ریال 

 11 5 (01ایندکس باالی  Hتعداد پژوهشگران با استناد باال)

نسبت دانش آموختگان به اختراعات ثبت شده و اثر بدیع هنری در 

 پایگاههای معتبر ملی و بین المللی

- 0511 

هنری در پایگاههای معتبر ملی و  نسبت اختراعات ثبت شده و اثر بدیع

 )به درصد(علمی هیأتضای بین المللی به تعداد اع

 درصد0 -

 لیف و چاپ  کتاب به زبان انگلیسی در انتشارات معتبرأت

 

 

- 7 
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حوز

 ه

 وضع موجود شاخص

 1331در سال  

  مطلوبوضع 

 1334در سال 

ی
نگ

ره
ف

،
ی

اه
رف

و 
ی

وی
ج

نش
دا

 

 1/1 85/1 سرانه فضای فرهنگی)متر مربع(

 5/0 11/0 )متر مربع( سرانه فضای ورزشی

 11 01 کانون های فرهنگیتعداد 

 51 11 تعداد نشریات دانشجویی

 1111 0511 خوابگاه ها اسمی ظرفیت

 05 0/01 سرانه تعداد کتاب به ازای هر دانشجو

 00 - فرینی و ارتباط با صنعتآتعداد برنامه های کار

 برنامه( 1) ساالنه 

ی
مال

،
 و

ی
ار

اد
 

ی
سان

 ان
ع

ناب
م

 

 رشد منابع مالی غیر دولتی

 (وفعالیتهای اقتصادی قف وخیرین)و

 رشد درصد011 -

 0111نسبت به سال 

 درصد(15)رشد ساالنه 

 - رشد درآمدهای اختصاصی
 

 درصد رشد 71

 0111نسبت به سال 

 درصد(11ساالنه  رشد)

 111 111 معین( ،پیمانی ،) رسمیتعداد کارکنان

 111 111 علمی تمام وقت هیأت اعضایتعداد 

 11 1/11 )به ساعت( کارکنانسرانه آموزش 

 01 7 )به ساعت(سرانه آموزش مدیران

 11 - )به ساعت(علمی هیأتسرانه آموزش اعضای 

 7 - یندهای کلیدی اصالح شدهآفرتعداد 

 فرآیند( 1) ساالنه 

جه
و

 
ت

طا
تبا

ار
 

قه
نط

و م
ی 

ملل
 ال

ن
بی

 
ی

ا
 

 

علمی جذب شده دارای مدرک دکتری  هیأتتعداد اعضای 

 انشگاههای معتبر خارجی تخصصی از د

- 8 

 5 0 )به درصد(دانشجویان خارجی به کل دانشجویاننسبت 

 1 - های بین المللی برگزار شده تعداد کنفرانس 

 ) ساالنه یک کنفرانس(

  1 - تعداد برنامه های همکاری های بین المللی

 برنامه( 0)هر سال 

 00  منطقه ایبرنامه های همکاری های تعداد 

 برنامه( 1رسال )ه

 مالحظات:

 تعداد دانشجويان نفر دانشجو منظور است )معادل سازي نشده   1

 سرانه فضاهاي کالبدي بر اساس تعداد دانشجويان روزانه محاسبه شده است  0

 تعداد اعضاي هيات علمي منظور کادر علمي تمام وقت مي باشد  3


