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  دیباچه

هجری شمسی با رهبری  امام  7531پیروزی انقالب اسالمی ایران در بهمن ماه 

ایران، نقطه عطفی در سیر و نقش آفرینی بی بدیل ملت شهیدپرور  )ره(راحل

تاریخی ملت ایران گردید تا مسیر حرکت جامعه ایرانی به سوی اهداف مکتب 

اسالم جهت گیری نماید. مسیری که تا کنون با تداوم نقش آفرینی ملت ایران 

حفظ گردیده و در نتیجه این استقامت  )دام عزه(تحت هدایت رهبر معظم انقالب

 تر جلوه کرده است. زمان دیگر دست یافتنی بر مسیر حق، مقصد نیز از هر

ی علمی کشور در سیر مبارزات انقالبی تا مقطع در این میان نقش جامعه

پیروزی و نیز مقاطع پس از آن در راستای محافظت از دستاوردهای انقالب در 

برابر تهاجمات نظامی، فرهنگی و اقتصادی دشمن بر کسی پوشیده نیست؛ آمار 

شگاهیان شهید و ایثارگر در عرصه انقالب و جنگ تحمیلی و نیز قابل توجه دان

 ای گواه این مدعاست. شهادت دانشمندان عزیز هسته

های اولیه اکنون و با قریب به چهار دهه تجربه حفظ مسیر انقالب با همان آرمان

های و اهداف مقدس اسالمی و دستیابی به پیشرفت های شگرف در عرصه

ی دشمن، جامعه علمی کشور با در اختیار های همه جانبهممختلف در عین تحری

داشتن اسناد مهمی همچون سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 

یابی به اهداف چشم ، نقشه جامع علمی کشور به عنوان نقشه راه دست7141

های انداز و اسناد پشتیبان نقشه به ویژه سند دانشگاه اسالمی در کنار سیاست

ی کشور، هدف و راه را ی جاری توسعهجرایی وزارت عتف برخاسته از برنامها

 کند. تر نظاره میاز همیشه مشخص
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ی علمی و به عنوان نهادی دانشگاه دامغان نیز به عنوان عضوی از این جامعه

برخاسته از حس علم دوستی مردم شریف دامغان، مصمم است با درک دقیق 

ای و جایگاه فعلی ر نظرداشتن شرایط بومی و منطقهمفاد اسناد باالدستی و د

 ای و ملی بپردازد. دانشگاه، به ایفای نقشی موثرتر از پیش در مقیاس منطقه

در این راستا، الگوی برنامه ریزی دانشگاه دامغان در سه بخش بلندمدت، میان 

سند چشم انداز دانشگاه در افق "مدت و کوتاه مدت به ترتیب در سه قالب 

طرح "و  "(7593-99برنامه اجرایی پنجساله اول دانشگاه )"و  "ه.ش. 7141

چنان تدوین گردیده که اهداف دست یافتنی دانشگاه را در  "های پشتیبان برنامه

 طول دوره ای ده ساله بخوبی ترسیم نماید. 

گیری از با بهره "7141سند چشم انداز دانشگاه دامغان در افق "بر این اساس، 

ی دانشگاهیان دامغان، به شرح حاضر چنان تدوین گردیده که مبنای خرد جمع

های مختلف آموزشی، های اجرایی دانشگاه دامغان در حوزهبرنامه ریزی

ی متوالی پژوهشی، اداری، مالی، فرهنگی و اجتماعی و رفاهی در دو دوره

حیح پنجساله منطبق با برنامه های توسعه کشور قرار خواهد گرفت تا با درک ص

ها( و شرایط ها و قوتو دقیق از شرایط و قابلیت های درونی موجود)ضعف

-ها و تهدیدها( و نیز تکیه بر شاخص های قابل اندازهبیرونی پیش رو )فرصت

گیری در هرحوزه، هدایت مجموعه دانشگاه به سمت اهداف چشم انداز 

دانشگاه، پذیر گردیده و از این طریق ضمن تحقق همه جانبه رسالت امکان

 های مشخص در شعار دانشگاه نیز صورت پذیرد.  عینیت بخشی به مولفه

با تالش  )عج(عصرامید است در پناه الطاف الهی و در ظل توجهات حضرت ولی

در جهت عملیاتی نمودن مفاد این سند، اقدامی موثر در راستای تحقق مفاد سند 

 ت پذیرد.صور 7141چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 
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 مفاهیم مهم در نظام برنامه ریزی دانشگاه

به منظور ایجاد وحدت رویه در سیر تدوین اسناد برنامه ریزی دانشگاه )سند 

چشم انداز، برنامه اجرایی پنج ساله اول، طرح های پشتیبان برنامه( و نیز اجرای 

ارائه برنامه ها در کلیه سطوح و موضوعات برنامه ریزی، سعی شده است تا با 

الگویی واحد و ادبیاتی یکسان به این مهم دست یافته شود. بر این اساس 

تعدادی از مهمترین مفاهیم بکار گرفته شده در متن اسناد برنامه ریزی دانشگاه 

 به اختصار به شرح ذیل تبیین می گردند : 

فرایندی است هوشمندانه که طی آن مدیریت دانشگاه، اهداف  برنامه ریزی:

ه را برای زمان مشخص و بر اساس مبانی ارزشی و قانونی متقن، تعیین دانشگا

نموده و چارچوب های تصمیم گیری برای نیل به اهداف تعیین شده در سطوح 

مختلف را با توجه به محدودیت های موجود و قابل پیش بینی در طی برنامه 

 مشخص می کند. 

ی اطالق می گردد که که به سازمان، تشکیالت و روش های نظام برنامه ریزی:

در چارچوب مجموعه ای قوانین و مقررات به منظور تهیه و تدوین، اجرا، 

 نظارت و ارزیابی برنامه توسعه دانشگاه طراحی شده اند. 

چارچوب ویژه ای است که عناصر و اجزای مهم برنامه  الگوی برنامه ریزی:

 ئه است. ریزی و ارتباطات آنها با یکدیگر در درون آن قابل ارا

مبانی قانونی برنامه ریزی که در سطح کالن مشتمل بر سند  اسناد باالدستی:

ه.ش.، نقشه جامع علمی کشور  7141چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 

و اسناد پشتیبان مربوطه بویژه سند دانشگاه اسالمی و برنامه پنجساله جاری توسعه 

 می باشد. وزارت عتف  از سوی و آیین نامه های ابالغی کشور
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پیش نیازهای اصلی برای تحقق اثربخش  :برنامهتعهدآور الزامات )مفروضات( 

که زمینه تعهد به  امور برنامه ریزی، اجرای برنامه و ارزیابی برنامه در دانشگاه

 .اقدام راهبردی را در مدیران فراهم می آورد

فاد اسناد باالدستی و موضوعی که پیگیری آن بر اساس م رسالت )یا ماموریت(:

تایید مراجع ذیربط به عهده دانشگاه )یا هریک از واحدهای اجرایی دانشگاه( 

 قرار می گیرد. 

هدفی است آرمانی و دست یافتنی که برای افق  هدف غایی یا چشم انداز:

 زمانی مشخص تدوین می شود. 

دستیابی مشخص کننده مسیر و راه اصلی حرکت مجموعه دانشگاه برای  راهبرد:

صحت و دقت راهبردها مستلزم شناسایی به هدف غایی یا چشم انداز می باشد. 

 دقبق چشم انداز می باشد.

؛ دقت اطالق می گردد ها(مسیرراهبرد )نقاط عطف به یکایک  هدف راهبردی:

  اهداف راهبردی نشانگر وضوح مسیر است.

ها و اهداف تحقق راهبرد ابزار کنترل پیشرفت در مسیر شاخص های کالن:

  می باشند.آن مسیر مکان یاب های دانشگاه در  مربوطه و به عبارتی

در راستای انتخاب گزینه های  –مجموعه ای از تدابیر  سیاست های اجرایی:

می باشند که اتخاذ آنها موجبات و تسهیالت الزم را جهت  –مختلف اجرایی 

 تحقق اهداف راهبردی فراهم می سازد. 

فعالیت های تحت نظر واحدهای اجرایی دانشگاه است که  یی:راهکارهای اجرا

با استفاده از منابع در اختیار واحد اجرایی، موجب حرکت دانشگاه به سمت 

 اهداف راهبردی می گردند. 
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 و مشخصات دقیق جزئیات طرح های پشتیبان برنامه )در قالب ضمایم برنامه(:

و  طرح پشتیبان مطمئن ؛دانشگاه به سمت اهداف راهبردی می باشدحرکت 

شناخت دقیق جوانب مختلف راهکار اجرایی و میزان  نیازمند، اثربخش

است. اهمیت طرح های پشتیبان به اندازه  منابع انسانی در اختیارتوانمندی 

 اهمیت برنامه اجرایی دانشگاه است.  

محدودیت هاو کمبودهای درونی دانشگاه که بر فعالیت های اجرایی  ضعف ها:

 ده دانشگاه تاثیرگذار است. آین

توانمندی ها و دارایی های درونی دانشگاه که بر فعالیت های اجرایی  :قوت ها

 آینده دانشگاه تاثیرگذار است. 

قابلیت ها و ظرفیت های بیرونی و پیش روی دانشگاه که حرکت  فرصت ها:

 دانشگاه را به سمت اهداف خود تسهیل، تسریع یا امکانپذیر می سازد. 

مشکالت و تنگناهای بیرونی و پیش روی دانشگاه که می تواند مانع  :تهدیدها

 پیشرفت قابل قبول دانشگاه به سمت اهداف خود گردد.
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 دانشگاه دامغان مبانی ارزشی سند چشم انداز

 های دانشگاهبینی توحیدی در فعالیتتوسعه و تعمیق جهان 

 های مختلف جهادی در عرصهی ترویج معنویت، مکارم اخالق و روحیه

 دانشگاه اداری علمی و

  اهتمام به تکریم علم و عالم و اعتقاد به تأثیر قطعی و زیربنایی دانش در اداره

 صحیح جامعه 

 های دانشگاهی و وجود آزادی برای نقش کلیدی استقالل فکری در عرصه

 تحقیق و نقد افکار و نظریات گوناگون

 کید برأمت علمی، خالقیت و نوآوری با تخودباوری، شها یترویج روحیه 

 ارتقای جایگاه زبان فارسی

 های رجیح فعالیتبر منافع شخصی و ت مصالح جمعیو  منافع دانشگاهقدم ت

 های دانشگاهیتمامی عرصههای فردی در گروهی بر تالش

  در راستای و پژوهشی  های آموزشیعدالت در دسترسی به فرصترعایت

  دیپرورش استعدادهای فر

 علوم میان  و گسترش های علمی و ایجادرشد متوازن کمی وکیفی رشته

 ی علمیبه عنوان یک نیاز جامعه ایرشته

  ارتقای توان رقابتی دانشگاهدر راستای انسانی های سرمایهبه توجه ویژه 

 های های جامعه و توجه به جنبهبرقراری پیوند عملکرد دانشگاه با واقعیت

 قیقات نظریعملی و کاربردی تح
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 مبانی قانونی سند چشم انداز دانشگاه دامغان

ایران "هجری شمسی،  7141در چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 

کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با 

و  هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم، دارای تعامل سازنده

 (. 7)پیوست  "موثر در روابط بین الملل است

جمهوری اسالمی ایران در افق "همچنین بر اساس نقشه جامع علمی کشور، 

هجری شمسی در علم و فناوری، با اتکال به قدرت الیزال الهی و با  7141

ایرانی برای پیشرفت ملی،  -احیای فرهنگ و برپایی تمدن نوین اسالمی

های صالح، بخشی در جهان، کشوری برخوردار از انسانگسترش عدالت و الهام

فرهیخته، سالم و تربیت شده در مکتب اسالم و انقالب و با دانشمندانی در تراز 

آوری و نوآوری و به های جهان و توانا در تولید و توسعه علم و فنبرترین

کارگیری دستاوردهای آن و پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت 

 (.  2)پیوست "علمی در جهان خواهد بود

-های ترسیم شده در اسناد باالدستی فوقدر راستای تحقق اهداف و سیاست

ی زمانی معین و االشاره، تدوین و اجرای برنامه پیشرفت دانشگاه دامغان در بازه

ها به عنوان یک پیش گیری امور پشتیبانی همسو با تحقق اهداف برنامهجهت

گردد و در گام روری در شرایط فعلی دانشگاه دامغان محسوب مینیاز، امری ض

 "ه. ش. 7141چشم انداز دانشگاه دامغان در افق "اول پاسخ به این ضرورت، 

 تدوین گردیده است.
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 رسالت دانشگاه دامغانبیانیه 

دانشگاه دامغان به عنوان نهاد علمی برخاسته از حس علم دوستی مردم دامغان با 

، در )ع(و ائمه معصومین )ص(های پیامبر اعظمز الطاف الهی و آموزهاستعانت ا

و در چارچوب اسناد  )دام عزه(و مقام معظم رهبری )ره(راستای منویات امام راحل

های ابالغی از سوی وزارت متبوع، باالدستی همراه با تعهد به اجرای سیاست

لف دانشگاه از جمله های مختمصمم است به ترویج علم و تعمیق ایمان در مولفه

 اساتید، دانشجویان و نظام مدیریتی بپردازد. 

وری خود از طریق بهبود این دانشگاه ضمن توجه ویژه به ارتقای کیفیت و بهره

افزاری و مستمر نظام مدیریتی و فراهم آوردن امکانات و تجهیزات سخت

لزم به تربیت افزاری روزآمد و فراهم آوردن منابع مالی پایدار، خود را منرم

نیروی انسانی متخصص، مومن، خالق، آزاداندیش، توانمند، کارآفرین و 

های مختلف برخوردار از اعتماد به نفس و فضایل اخالقی و معنوی برای حوزه

اجتماع از رهگذر توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی، فرهنگی و رفاهی 

 داند. می

نواندیشی علمی و افزایش سهم ی از طرفی درصدد است از طریق توسعه

ای، ملی و های منطقهتولیدات علمی به ارتقای جایگاه پژوهشی دانشگاه در رده

ی دانش و تحقیقات کاربردی، نقشی المللی بپردازد و نیز از طریق توسعهبین

اثربخش در حل مسائل کشور، استان و شهرستان و در نتیجه تسهیل و تسریع 

 فا نماید.فرآیند توسعه منطقه ای
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  4141چشم انداز دانشگاه دامغان در افق بیانیه 
 

 

، دانشگاهی پاسخگو در برابر 7141دانشگاه دامغان در افق 

ی نیروی انسانی متخصص، مطالبات بومی و تربیت کننده

مومن، خالق و کارآفرین بوده و همچنین ایفاگر نقش موثر 

نش از طریق در توسعه مرزهای دانش و نیز کاربردی کردن دا

ها و مراکز برقراری ارتباط موثر با صنعت و سایر دانشگاه

 پژوهشی در سطح ملی و بین المللی می باشد. 

ی توسعه و تعمیق فرهنگ دینــی در این دانشگاه، در عرصـه

های های علمی پیشرو بوده و از موضع فعال در عرصهمحیط

 فرهنگی و اجتماعی منطقه برخوردار است.
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 دانشگاه راهبردهای

 آموزشی و تحصیالت تکمیلی: 

 گرایش-های تخصصی هر رشتهحیطه کیفیت آموزش در ارتقای:  7اولویت 

 انطباق آموزش ها با نیازهای جامعه و بازار کار:  2اولویت 

ای و های دانشگاه متناسب با نیازهای منطقـه گرایش  -توسعه رشته:  5اولویت 

 ملی

 

 پژوهشی و فناوری: 

دانش با افـزایش بهـره وری    در تولید دانشگاه نقش برجسته سازی:  7اولویت 

 فعالیت های پژوهشی

 وکاربردی بنیادیهای پژوهش نمیا وازن: ت 2اولویت 

 پژوهشی دستاوردهای سازیتجاری:  5اولویت 

 

 فرهنگی و اجتماعی: 

 ترویج جهان بینی توحیدی در فعالیت های دانشگاهیان:  7اولویت 

 با نقش آموزشی ایشان برجسته سازی نقش تربیتی اساتید هماهنگ:  2لویت او

 : ارتقای کیفیت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان  5اولویت 

 

 دانشجویی: 

برون سپاری خدمات رفاهی دانشجویان ضمن تقویت نقش نظارتی :  7اولویت 

 دانشگاه
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علمـی و فرهنگـی دانشـجویان از     هایبسترسازی الزم برای فعالیت:  2اولویت 

 طریق اهتمام به رفع مشکالت اجتماعی و معیشتی دانشجویان

 

 اداری و مالی: 

  افزایش بهره وری در حوزه اداری و مالی دانشگاه:  7اولویت 

 در حوزه اداری دانشگاه شغلی رضایت افزایش:  2اولویت 

 

 حوزه ریاست و روابط بین الملل: 

تقویـت اسـتقالل دانشـگاه در ابعـاد هـدایت، حمایـت و       توسـعه و  :  7اولویت 

  نظارت در چارچوب ضوابط باالدستی

 ی فضاهای کالبدی دانشگاه مطابق با استانداردهای موجودتوسعه:  2اولویت 

ی دانشـگاه  المللی دانشگاه و ارتقاء رتبههای بینی همکاریتوسعه:  5اولویت 

 جهانای، ملی، جهان اسالم و در سطوح منطقه
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 اهداف راهبردی دانشگاه  

 آموزشی و تحصیالت تکمیلی : 

 : 7اولویت 

 توانمندسازی اعضای هیات علمی )توسعه کیفی منابع انسانی( -

 افزایش جذب هیات علمی توانمند )توسعه کمی منابع انسانی( -

بسترسازی در راستای بهره گیری هر چـه بیشـتر از ظرفیـت اعضـای      -

 توسعه نرم افزاری(هیات علمی )

ارتقای تجهیزات آموزشـی و بهـره گیـری حـداکثری از تجهیـزات       -

 موجود )توسعه سخت افزاری(

در چارچوب  "آموزش موثر"کیفیت سنجی مخاطبان برای طراحی  -

 ضوابط موجود )تحلیل شرایط محیطی(

 :  2اولویت 

یاز تطبیق مبانی نظری دوره های آموزشی با زمینه های عملی مورد ن -

 بخش اجرایی کشور

 ارتقای کیفی دوره های کارآموزی و تبدیل آنها به دوره کارورزی -

جهت دهی پایان نامه های تحصیالت تکمیلـی بـه سـمت تحقیقـات      -

 میدانی و تجربی با نگاه به نیازهای جامعه

 های آموزشی تخصصی مورد نیاز جامعهایجاد دوره -

 :   5اولویت 

 های تخصصیدانشکده و اهگروه تعداد افزایش -
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جامعـه و   نیازهای گرفتن نظر در با جدید هایرشته ایجاد -

ی کارشناسی بر اساس افزایش جمعیت دانشجویان در دوره

 نرخ منطقی

 مجازی هایآموزش توسعه و ایجاد -

 

 پژوهشی و فناوری : 

 : 7اولویت 

فضـا، تجهیـزات و    -تقای زیرساخت هـای پـژوهش و فنـاوری    ار -

 در دانشگاه  - منابع سه گانه

 )توسعه سخت افزاری(

ایجاد و توسعه هسته های پژوهشی هدفدار در راستای ایجاد قطب  -

 های علمی در دانشگاه 

 )توسعه نرم افزاری از طریق جهت دهی به منابع انسانی(

 برنامه محوری در تخصیص اعتبارات پژوهشی و فناوری دانشگاه  -

 ه نرم افزاری از طریق جهت دهی به منابع مالی()توسع

تمرکززدایی از فرایند مدیریت فعالیـت هـای پژوهشـی و فنـاوری      -

دانشگاه با حفظ نقش نظارتی حوزه ستادی )توسـعه نـرم افـزاری از    

 طریق جهت دهی به فرایندهای اداری(

ــدات   - ــداد مجل ــزایش تع ــی اف ــم از   و علم ــگاه )اع ــی دانش پژوهش

 (مجالت و کتب

 :  2اولویت 

 تقویت نقش حمایتی دانشگاه از پژوهش های کاربردی -
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 و رشـد  کـارآفرینی،  ارتباط اساتید و دانشجویان با مراکـز  تقویت -

  علم و فناوری پارک

 ای های بین رشتهتأسیس پژوهشکده -

 :   5اولویت 

 ازینداراه حلاتسهیل مرطریق  از ننشبنیادا یشرکتهای توسعه -

 ها با محوریت اعضای هیات علمیکتشراین  فعالیت و

  افزایش ابداعات و اختراعات -

 

 فرهنگی و اجتماعی : 

 :  7اولویت 

بخشی ارزشی به موضوع آموزش و پژوهش علوم به عنـوان  جهت -

ی اســالمی و تــرویج روحیــه جهــادی در بدنــه علمــی یــک فریضــه

 دانشگاه 

وان یک فریضه جهت بخشی ارزشی به موضوع کار و تالش به عن -

 اسالمی و ترویج روحیه جهادی در بدنه اداری دانشگاه 

 :  2اولویت 

ــه اصــل    - ــزم ب شناســایی، تکــریم و حمایــت از اســتادان معتقــد و ملت

 همزمانی تزکیه و تعلیم

هـای قـانونی موجـود در راسـتای     بهره منـدی حـداکثری از ظرفیـت    -

 ارتقای نقش تربیتی اساتید

 :   5اولویت 
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ی زیرساخت های موجود در حوزه فوق برنامـه بـه سـمت    جهت ده -

ــا     ــویتی ب ــیرتی و معن ــی، بص ــارتی، معرفت ــادگیری مه ــای ی ــاد فض ایج

 محوریت شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

ضابطه مندی در فعالیت فرهنگی و اجتماعی دانشـگاهیان بـه منظـور     -

 هاایجاد نظم و انضباط و نیز فضای عادالنه جهت گسترش فعالیت

ــارکت       - ــعه مش ــگاه و توس ــیط دانش ــاط در مح ــور و نش ــزایش ش اف

 دانشجویی در چارچوب ضوابط موجود 

 پیشگیری از شیوع آسیب های فرهنگی و اجتماعی دانشجویی -

 

 دانشجویی : 

 :  7اولویت 

 تقویت اطالع رسانی خدمات قابل واگذاری در سطح منطقه -

خصوصـی در   عملکـرد بخـش  افزایش کیفیت نظـارت دانشـگاه بـر     -

 ت دانشجوییامرابطه با خد

 سرعت بخشی به فرایند نظارتی بهنگام و اصالحات الزم -

 :  2اولویت 

 تنوع بخشی به خدمات رفاهی دانشجویان   -

های منـع و دفـع   های اقناع و ارشاد در کنار سیاستتوجه به سیاست -

 در موضوع رفتارسازی صحیح دانشگاهیان

توسـعه و انسـجام خـدمات مشـاوره ای و     تقویت فرهنگ مشاوره و  -

 تربیت بدنی
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ایجاد تسهیالت برای ازدواج دانشجویان با تاکیـد بـر تقویـت نقـش      -

 خانواده در این امر

همکاری با نهادهای متولی امور خیریه در راستای تقویت و پویـایی   -

  نهادهای خیریه دانشجویی

 

 اداری و مالی : 

 :  7اولویت 

 مه ایتدوین بودجه برنا -

عملیاتی کردن بودجه دانشگاه از طریق توزیع اعتبارات مربـوط بـه     -

ی رقـابتی بـین   واحدهای مختلف دانشگاه در راستای تقویـت روحیـه  

 مدیران

 کاهش هزینه های غیرضروری دانشگاه -

 افزایش کارآیی تجهیزات و کارآمدی منابع انسانی -

اســب امــور توســعه متناســب فضــای مجــازی )دوفضــایی ســازی متن -

 اجرایی دانشگاه(

 : 2اولویت 

ی اداری دانشـگاه در قبـال شـرح    ی پاسخگویی بدنـه تقویت روحیه -

 ی سطوحوظایف ابالغ شده در کلیه

می و توجه به امور رفـاهی  بهبود معیشت کارکنان و اعضاء هیأت عل -

 ن، بهداشت و...کنظیر مس

 

 حوزه ریاست و روابط بین الملل : 
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 : 7اولویت 

ــه و طراحــی و اجــرای نظــام مــدیریتی هماهنــگ، مشــارکت   - جویان

هــای آموزشــی، پژوهشــی، راهبــردی در عرصــه نگــرش از برخــوردار

 فرهنگی و پشتیبانی

گرایانـه نقـش مراجـع سیاسـتگذاری، برنامـه ریـزی و       تفکیک عمل -

 اجرایی در نظام اداری دانشگاه

ــدیرا      - ــذیری م ــئولیت پ ــل و مس ــتقالل عم ــرویج اس ــو و ت ن در تبلی

 چارچوب نظام مدیریتی دانشگاه

تــرویج روحیــه نظــارت پــذیری در ســطوح و حیطــه هــای مختلــف  -

 فعالیت دانشگاهی

 کاهش وابستگی به مراجع تصمیم گیری فرادانشگاهی -

 نظارت بر عملیاتی کردن بودجه دانشگاه  -

اتخــاذ راهکارهــای دســتیابی بــه تنــوع منــابع درآمــدی در راســتای   -

 بودجه عمومی دولت کاهش اتکا به

 : 2اولویت 

انسـانی   علـوم  مهندسی، و فنی هایدانشکده فیزیکی فضای یتوسعه -

 هنر و

 فرهنگی، رفاهی، ورزشی و مرکز مشاوره فضاهای یتوسعه -

 افزایش بهره وری فضاهای موجود با تکیه بر اصالح کاربری -

  استانداردسازی فرایند نگهداری ساختمان ها -

 :  5اولویت 
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هـای  های جذب دانشجویان خـارجی و نیـز ایجـاد دوره   ایجاد زمینه -

های معتبـر داخـل و خـارج از    مشترک آموزشی و پژوهشی با دانشگاه

 کشور

های مطالعاتی بـرای اعضـای هیـأت علمـی در     آوردن فرصت فراهم -

ریزی برای گسترش ارتباط اسـاتید بـا   دانشگاههای برتر جهان و برنامه

 ر خارج از دانشگاهمحققان صاحبنظ

هـای  هـای دانشـگاه  های بیشـتر بـا اتحادیـه   تالش در جهت همکاری -

های موثر اجرایی ( و کسب کرسیFUIW,IAUجهان و جهان اسالم)

 های فوقدر اتحادیه

 های جذب دانشجویان خارجیایجاد زمینه -
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 شاخص های کالن دانشگاه

 مفهوم شاخص عنوان شاخص 
ح

ی و ت
آموزش

ی
ت تکمیل

ال
صی

 ارتقای کیفی آموزش 
ــی   ــوزش در ط ــی آم ــت و اثربخش کیفی

 دوره آموزشی

 آموزشی دانشگاه -توانمندی علمی  نسبت دانشجو به استاد

 هرم اعضای هیات علمی
تناسب مراتب اعضـای هیـات علمـی و    

 توانمندی علمی دانشگاه

 طول دوره آموزشی
 -بهره وری دانشـگاه در عرصـه علمـی    

 آموزشی

 هرم مقاطع آموزشی
تناسب مقـاطع تحصـیلی در دانشـگاه و    

 گروه های آموزشی

   

ی
ش و فناور

پژوه
 

سرانه تولیدات علمی و 

 سرانه ارجاعات علمی
 توانایی در تولید علم

نسبت هزینه های پژوهش و 

فناوری به کل هزینه های 

 دانشگاه

ــره وری و  ــای  بهـ کیفیـــت فعالیـــت هـ

 پژوهشی و فناوری

 کارگروهیمیزان 
فعالیت بیش از یک نفر در ارائـه طـرح   

 ها، مقاالت و اختراعات

درصد پایان نامه های 

دارای حمایت مالی از 

 خارج از دانشگاه

انطباق آمـوزش و پـژوهش دانشـگاه بـا     

 نیازهای جامعه
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 درآمد پژوهشی و فناوری
میزان پیوستگی تولید علم در دانشگاه با 

 نیازهای بازار

ت های دانش تعداد شرک

 بنیان

میزان پاسخگویی دانشـگاه بـه نیازهـای    

 علمی بازار

 فناوری و نوآوری
میـــزان اختراعـــات و نـــوآوری هـــا در 

 دانشگاه

   

ی
جتماع

ی و ا
فرهنگ

 

سرانه کانون ها، انجمن ها 

 و نشریات دانشجویی

میزان مشارکت دانشـجویی در فعالیـت   

هــای فرهنگــی و اجتمــاعی دانشــگاه و  

گروهی در بدنـه دانشـجویی   میزان کار 

 دانشگاه

کیفیت فعالیت های 

فرهنگی و اجتماعی 

 دانشگاهیان

ــای    ــت هـ ــی فعالیـ ــت و اثربخشـ کیفیـ

 فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان 

   

ی
جوی

دانش
 

درصد خدمات رفاهی 

واگذار شده به بخش 

 خصوصی

میــزان بــرون ســپاری خــدمات قابــل     

 واگذاری 
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ی
ی و مال

ادار
 

 سطح علمی بدنه کارشناسی دانشگاه ارکنانهرم تحصیلی ک

تعداد فرایندهای اداری و 

 مالی الکترونیکی شده

بهره وری امکانـات فضـای مجـازی در    

 حوزه اجرایی

درصد دروس تدریس شده 

 بصورت الکترونیکی

بهره وری امکانـات فضـای مجـازی در    

 حوزه آموزشی 

نسبت کارمند به هیات 

 علمی
 دانشگاه بهره وری بدنه اداری

   

ل
ن المل

ط بی
ت و رواب

حوزه ریاس
 

میزان درآمدهای 

 اختصاصی از محل آموزش

ــوزش در   ــازی آمـ ــاری سـ ــزان تجـ میـ

 دانشگاه

میزان درآمدهای 

اختصاصی از محل پژوهش 

 و فناوری

 میزان تجاری سازی دانش در دانشگاه

میزان درآمدهای 

اختصاصی از محل امور 

 خیریه

مردمـی در   میزان جلب مشـارکت هـای  

 دانشگاه

سرانه و کیفیت فضای 

 کالبدی

میزان برخورداری از فضای آموزشی و 

 کمک آموزشی با کیفیت 

 مشارکت های بین المللی
ــی و    ــی )آموزش ــارکت علم ــزان مش می

 پژوهشی(

الزم به ذکر است که شاخص های کمی و کیفی در سطوح راهبردی، هـدف و  

 تکمیل، تفکیک و ابالغ خواهند شد. عملیاتی در طی برنامه های دانشگاه 
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هجری شمسی 4141چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق   

امه ریزی با اتکال به قدرت  الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برن

شدن و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرماان هاا و الاول قاانون اساسای ، در      

ساله ، ایران کشوری است توسعه یافته باا جایگااه اول اقتداادی ،     24چشم انداز 

علمی و فناوری در سطح منطقه ، با هویت اساالمی و انقالبای ، الهاام بداش در     

 ین الملل . جهان اسالم و با تعامل سازنده در روابط ب

 جامعه ایرانی در افق این چشم انداز ، چنین ویژگی هایی خواهد داشت :

توسعه یافته ، متناسب با مقتدیات فرهنگی ، جغرافیایی و تاریدی خاود متکای    -

برالول اخالقی و ارزش های اسالمی ، ملی و انقالبی ، با تأکید بر مردم سااالری  

روع ، حفظ کرامت و حقاو  انساان هاا و    دینی ، عدالت اجتماعی ، آزادیهای مش

 بهره مند از امنیت اجتماعی و قدایی . 

برخورداراز دانش پیشرفته ، توانا در تولید علم و فن آوری ، متکی بر سهم برتر  -

 منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.  

نباه و  امن ، مستقل و مقتدر باا ساامان دفااعی مبتنای بار بازدارنادگی هماه جا        -

 پیوستگی مردم و حکومت . 

برخوردار از سالمت ، رفاه ، امنیت اجتماعی ، فرلت های برابر ، توزیع مناسب  -

درآمد ، نهاد مستحکم خانواده ، به دور از فقار ، فسااد ، تبعای  و بهاره مناد از      

 محیط مطلوب . 

وجادان  فعال ، مسئولیت پذیر ، ایثارگر ، مومن ، رضاایت مناد ، برخاوردار از     -

کاری ، اندباط ، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی ، متعهاد باه انقاالب و نظاام     

 اسالمی و شکوفایی ایران و مفتدر به ایرانی بودن . 

دست یافته به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فن آوری در سطح منطقه آسایای   -

ای همساایه    جنوب غربی ) شامل آسیای میانه ، قفقاز ، خاورمیانه و کشورهای ه
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با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم ، رشاد پرشاتاب و مساتمر اقتصاادی ،     

 ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل . 

الهام بدش ، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوی مردم اسالمی دینای ،   -

ایی فکری و اجتماعی تأثیر گذار توسعه کارآمد ، جامعه اخالقی ، نو اندیشی و پوی

 بر همگرایی اسالمی و منطقه ای بر اساس تعالیم واندیشه های امام خمینی )ره   

 دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس الول عزت، حکمت و مصلحت.  -

 مالحظه :

در تهیه ،تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه هاای ساالیانه ، ایان نکتاه     

د توجه قرار گیرد : شاخص های کمی کالن آنها از قبیل، نرخ سرمایه گذاری ، مور

درآمد سرانه ، تولید ناخالص ملی ، نرخ اشتغال و تورم ، کاهش فالله درآمد میان 

دهک های باال و پایین جامعه ، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی هاای  

وساعه و اهاداف و الزماات چشام     دفاعی وامنیتی ، باید متناسب با سیاست های ت

انداز ، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست ها و هدف ها به لورت کامل مراعات 

 شود. 

شایان ذکر است ، این چشم انداز مبنای تنظیم سیاست های کلی چهار برنامه پان   

ساله آینده خواهد بود و افق جهت گیری کلی فعالیت خهاای کشاور را در ابعااد    

 سال آینده مشدص می کند. 24مدتلف در 
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 نقشه جامع علمی کشور

های بلند نظام مقدس جمهوری اساالمی ایاران مساتلزم تاالش     دستیابی به آرمان 

جانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتمااعی و اقتصاادی اسات. از ایان رو     همه

بع های زمانی معاین و اختصاام مناا   های پیشرفت در بازهتدوین و اجرای برنامه

ها از لوازم ضروری احاراز جایگااهی در شاأن    الزم برای تحقق اهداف این برنامه

های ترین زیرساختایران اسالمی است. از سوی دیگر مقولۀ علم و فناوری از مهم

های مدتلف است. باه ایان ترتیاب    پیشرفت کشور و ابزار جدی رقابت در عرله

ظیر احیای تمادن عظایم اساالمی،    های متعالی انقالب اسالمی ایران نتحقق آرمان

هاا و کساب آماادگی بارای برقاراری      حدور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت

جانبه در علم اسات؛ علمای کاه    عدالت و معنویت در جهان در گرو پیشرفتی همه

 دارای سه شاخصۀ عدالت، معنویت و عقالنیت است.

نحوة طی مسیر، منابع و  تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشۀ راهی است که در آن

امکانات الزم، تقسیم کار در سطح ملی و الزامات طی این مسیر به طور شافاف و  

انداز و راهبردهای علام و  دقیق مشدص شده باشد. به این ترتیب الزم است چشم

ساالۀ توساعۀ کشاور،    هاای پان   تر نظیر برناماه فناوری در سطوح کالن و عملیاتی

گیری از اساناد  در ترسیم این نقشه کوشش شده، تا با الهامتدوین شود. از این رو، 

شاده و توجاه باه اهاداف     گیاری از ارزشاهای بنیاادین اساتدرا     باالدستی و بهره

 1444اناداز علام و فنااوری در افاق     راهبردی نظام جمهوری اسالمی ایران، چشم

کال باه  جمهوری اسالمی ایران با ات»انداز، هجری شمسی تبیین شود. در این چشم

ایرانی بارای   -قدرت الیزال الهی و با احیای فرهنگ و برپایی تمدن نوین اسالمی

بدشای در جهاان، کشاوری برخاوردار از     پیشرفت ملی، گسترش عدالت و الهاام 

شاده در مکتاب اساالم و انقاالب و باا      های لالح، فرهیدته، سالم و تربیتانسان

در تولیاد و توساعۀ علام، فنااوری و     های جهان؛ توانا دانشمندانی در تراز برترین
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نوآوری و به کارگیری دستاوردهای آن و پیشتاز در مرزهای داناش و فنااوری باا    

 خواهد بود.« مرجعیت علمی در جهان

رهبر معظم انقالب اسالمی با درکی هوشمندانه از ظرفیات کشاور در ایفاای ایان     

وجاود در کشاور،   نقش خطیر و نیز با اشراف بر امکانات و اساتعدادهای عظایم م  

هاای عملیااتی،   ریازی گذاری دقیق در زمینۀ علم و فناوری و برنامهخواستار هدف

اناد. ایشاان در   بندی شده و یکپارچه در ساطوح مدتلاف ایان عرلاه شاده     زمان

بارداری از مجموعاۀ مناابع کشاور را بارای طای       تأکیدات مکرر خود بهترین بهره

جایگااه علمای آرماانی را در قالاب      حرکتی منظم و پیوسته از وضعیت موجود به

اند. این تأکیدات در کنار رهنمودهای سالهای نقشۀ جامع علمی کشور مطالبه نموده

افزاری و نهدت تولید علم و نیز انتظار جدی له با مدامین جنبش نرمگذشتۀ معظم

ایشان برای اهتمام و جدیت در مسیر پیشرفت علمی کشاور موجاب گردیاد کاه     

امع علمی کشور به طور ویژه در دستور کار شورای عاالی انقاالب   تدوین نقشۀ ج

 فرهنگی قرار گیرد.

ای جامع، هماهناگ و پویاا از   بر اساس تعریف، نقشۀ جامع علمی کشور مجموعه

مبانی، اهداف، سیاستها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحاول راهباردی علام و    

انداز گر برای دستیابی به اهداف چشمنهای اسالمی و آیندهفناوری مبتنی بر ارزش

ساله کشور است. در این سند  تالش شده به مبانی ارزشی و باومی کشاور،   بیست

های علمی و تجارب عملی تکیه شود. در این ها و نمونهتجربیات گذشته و نظریه

 خصوم توجه به نکات زیر ضروری است:

  بیر انقاالب اساالمی)ره ،   کنقشه جامع علمی کشور در چارچوب رهنمودهای رهبر

بینای  مقام معظم رهبری و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایاران باوده و باا پایش    

ایرانی  -سازوکارهای الزم بروز رسانی، توانایی تبیین ساحت علمی الگوی اسالمی

 باشد.پیشرفت را دارا می
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 در هاای متعادد کارشناسای    ریزی، فعالیت، و تاالش کمیتاه  این نقشه حالل برنامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ معاونت علمی و فناوری ریاسات جمهاوری و   

وزارت بهداشت، درمان و آماوزش پزشاکی؛ انجاام پژوهشاهای گونااگون؛ بهاره       

گرفتن از پژوهشهای موجود و مشارکت جمع زیادی از لاحبنظران و اندیشمندان 

و مدیریت کاالن   اندرکاران سیاستگذاریعرلۀ علم و فناوری کشور اعم از دست

ها ها، پژوهشگاها، قطبنظام علمی کشور، مدیران، استادان و پژوهشگران دانشگاه

و انجمنهای علمی، کارشناسان آموزش و پرورش، لاحبنظران حوزة علمیه قام، و  

های اجرایی کشاور باوده،   ها و بدشمدیران و مسؤوالن علم و فناوری از دستگاه

 شود.کر میکه از همۀ آنان قدردانی و تش

        مجموعۀ پژوهشها و آرای لاحبنظران کاه پشاتوانۀ علمای و پژوهشای ایان نقشاه

شوند در قالب مجلدات متعدد تحت عنوان اسناد پشتیبان نقشه جامع محسوب می

برداری به تدری  توساط دبیرخاناه شاورای عاالی     علمی کشور تنظیم و برای بهره

 گیرد.انقالب فرهنگی در دسترس عموم قرار می

با ابالغ نقشۀ جامع علمی کشور الزم است کلیه دستگاهها اجرایی و نهادها نهایت 

ها و اقدامات آن بکار گیرند. امید است کاه  تالش خود را برای اجرای کامل برنامه

با اجرای این نقشه زمینه و بساتر الزم بارای تحقاق کامال اهاداف نظاام مقادس        

ام معظام رهباری از جامعاۀ علمای     حق مقا جمهوری اسالمی ایران و انتظارات به

 .... شاءافراهم شود، ان
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