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دیماه 3199

مقدمه

دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی دس جبیٍب ٜثضسيتشیٗ دا٘ـٍب ٜحضٛسی جٟبٖ ثب ػپشی وشدٖ پٙج ثش٘بٔ ٝتٛػؼٝ
ٚاسد ػشص ٝجذیذی دس ؿىٛفبیی ػّٕی ،فشٍٙٞی ،پظٞٚـی  ٚتِٛیذ ػّٓ دس وـٛس ؿذ ٜاػت وٝ
دػتبٚسدٞبی أشٚصی آٖ ٔش ٖٛٞخذٔبت ٔذیشاٖ ،اػضبی ٞیأت ػّٕی  ٚوبسوٙبٖ فذاوبسیؼت و ٝثٝ
اجشای ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػؼٔ ٝتؼٟذ ثٛدٜا٘ذ .ثش٘بٔٝسیضی  ٚثش٘بٔٔٝحٛسی دس وٙبس تخصصٌشایی صیشثٙبی
ثؼیبسی اص ٔٛفمیتٞب دس ایٗ دا٘ـٍب ٜثٛدٜاػت .دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی وٓٞ ٝاو ٖٛٙدس د ٝٞچٟبسْ
حیبت پشثشوت خٛیؾ ث ٝػش ٔی ثشد ،استمبی ویفیت ثیؾ اص پیؾ دس تٕبٔی ػشصٞٝبی آٔٛصؿی،
پظٞٚـی ،فشٍٙٞی  ٚثیٗإِّّی  ٚاػتفبدٔ ٜغّٛة اص لٛتٞب  ٚفشصتٞبی ٔٛجٛد  ٚپیؾ س٘ ٚ ٚیض
وٙتشَ تٟذیذٞب ٔ ٚذیشیت ضؼفٞب سا ثٝعٛس جذی دستذٚیٗ ثش٘بٔ ٝساٞجشدی ؿـٓ دا٘ـٍب ٜدس دػتٛس
وبس لشاس داد ٜاػت .ثشایٗ اػبع ثب تـىیُ ؿٛسای ثش٘بٔٝسیضی ساٞجشدی دس ٔؼب٘ٚت ثش٘بٔٝسیضی ٚ
أٛسالتصبدی دا٘ؾثٙیبٖ ا٘جبْ ٔغبِؼبت ٔمذٔبتی ،ؿیٜ٘ٛبٔ ٝتذٚیٗ ثش٘بٔ ٝؿـٓ تٟی ٝؿذ ٜاػت .خّك ٚ
ا٘تخبة اػتشاتظی ٞبی الصْ جٟت پبػخ ث ٝسٚیذادٞبی حبَ  ٚآیٙذ ٜدس ایٗ ثش٘بٔٛٔ ٝسد ثشسػی ٚ
ٔؼشفی لشاس ٌشفت ٝاػت ٔ ٚبٞیت آٖ ث ٝػٛٙاٖ یه ػٙصش ا٘ؼغبفپزیش ٔـخص ٌشدیذ ٜتب ٔتٙبػت ثب
ؿشایظ ٔحیغی ثتٛا٘ذ اػتشاتظیٞبی خٛد سا تغییش دٞذ  ٚثب ؿٙبػبیی ٌضیٞٝٙبی پٙجػبِ ٚ ٝچـٓا٘ذاص،
اسصؿیبثی آٟ٘ب  ٚا٘تخبة اػتشاتظی ٔٙبػت تغییشات ٔمتضی سا سلٓ ثض٘ذ .ثش٘بٔ ٝساٞجشدی ؿـٓ دا٘ـٍبٜ
آصاد اػالٔی اػتبٖ ٔشوضی ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ٞبی ػّٕی ٔ ٚتٙبػت ثب سٚیىشد آٔبیؾ ػشصٔیٗ  ٚثش
اػبع ػیبػتٞبی والٖ دا٘ـٍب ٚ ٜتٕبٔی اػٙبد ثبالدػتی ٔٗجّٕ ٝػٙذ چـٓ ا٘ذاص تٛػؼّٔ ٝی وـٛس
ػیبػت ٞبی ثش٘بٔ ٝپٙجٓ تٛػؼٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ػشض ٚ ٝتمبضبی آٔٛصؽ ػبِی وـٛس تذٚیٗ  ٚتٙظیٓ
ٌشدیذ ٜاػت.

صفحۀ  2اص 22

چشمانداز

دا٘ـٍبٞی وبسآفشیٗ  ٚپیـش ،ٚؿٙبخت ٝؿذ ٜدس ٔجبٔغ ػّٕی ٔ ٚؤثش دس سؿذ  ٚتٛػؼ ٝالتصبدی
وـٛس  ٚثشتش دس اسائ ٝخذٔبت آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی ث ٝالـبس ٔختّف جبٔؼ ٚ ٝپیـتبص دس تِٛیذ ػّٓ ٚ
تٛػؼ ٝدا٘ؾ  ٚفٗآٚسی دس ػغح جبٔؼ ،ٝپبػخٌ ٛث ٝا٘تظبسات جبٔؼ ٝثب ثٟشٌٜیشی اص وبدس ػّٕی
تٛإ٘ٙذ  ٚدا٘ـجٛیبٖ ػاللٙٔٝذ ،خالق ،فؼبَ  ٚپشتالؽ دس استجبط ٔؼتٕش  ٕٝٞ ٚجب٘ج ٝثب ٔشاوض صٙؼتی
 ٚتحمیمبتی اػتبٖ ٔشوضی.

صفحۀ  1اص 22

تیانیۀ مأموریت

ٔأٔٛسیت اصّی ٚاحذٞب ٔ ٚشاوض دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی اػتبٖ ٔشوضیٌ ،ؼتشؽ دا٘ؾٟٔ ،بست ٚ
پشٚسؽ افشادی خالق ٔ ٚتفىش اص عشیك تٛػؼ ٝخذٔبت آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی اػت .تشثیت ٘یشٚی
ا٘ؼب٘ی وبسآفشیٗ  ٚتٛػؼ ٝػّٓ  ٚفٗآٚسی ثٙٔ ٝظٛس پبػخٌٛیی ٔٙبػت ث ٝا٘تظبسات جبٔؼ ٚ ٝوٕه
ث ٝاستمبی ػغح سفب ،ٜسؿذ  ٚتٛػؼ ٝالتصبدی ،اجتٕبػی  ٚفشٍٙٞی وـٛس ،تمٛیت اسصؽٞبی اػبػی
 ٚصیشثٙبیی دس حفظ ٛٞیت اػالٔی  ٚایشا٘ی ،پبی ثٙذی  ٚتالؽ ٔؼتٕش دس جٟت تِٛیذ ػّٓ  ٚایجبد
تٛاصٖ ثیٗ ٔٙبعك وـٛس اص عشیك تٛػؼ ٝتحصیالت تىٕیّی ٌ ٚؼتشؽ سؿتٞٝبی ٔیبٖسؿتٝای  ٚفشآٞ
ٕ٘ٛدٖ صیشػبختٞبی الصْ دا٘ـٍبٞی.

صفحۀ  9اص 22

ارزشهای محوری

ٔ .1ؼؤِٚیت پزیشی  ٚپبػخٌ ٛثٛدٖ دا٘ـٍبٜٞب ث ٝا٘تظبسات جبٔؼٝ؛
 .2اسج ٟ٘بدٖ ث ٝجبیٍبٚ ٜاالی ػّٓ  ٚػبِٓ؛
 .3اػتمبد  ٚاِتضاْ ث ٝفش ًٙٞاػالٔی ،وشأت ا٘ؼب٘ی  ٚاخالق اػالٔی دس آٔٛصؽ  ٚپظٞٚؾ؛
 .4سٚیىشد ٔـتشیٔحٛسی دس فؼبِیتٞبی آٔٛصؿی  ٚتحمیمبتی؛
ِٛٔ .5ذ ػبختٗ دا٘ـٍب ٚ ٜػؼی دس تغبثك ثب سؿذ ػشیغ  ٚجٟب٘ی ػّ ٚ ْٛتىِٛٛٙطی؛
 .6تٛج ٚ ٝاحتشاْ ث ٝتفىش خالق ،آصادی ا٘ذیـٛ٘ ٚ ٝآٚسی؛
 .7اػتمبد ثٙٔ ٝبثغ ا٘ؼب٘ی ث ٝػٛٙاٖ ثبالتشیٗ ػشٔبی ٝدس ثٟشٜٚسی؛
 .8تٛج ٝثٌ ٝؼتشؽ وشػیٞبی ٘ظشیٝپشداصی؛
 .9استمبی ٔؼؤِٚیت ٞبی ٔذ٘ی.

صفحۀ  2اص 22

ماموریت های اصلی دانشگاه آزاد اسالمی استان مرکسی در ترنامه ششم

- 1افضایؾ ػ ٟٓدا٘ـٍب ٜآصاداػالٔی اػتبٖ ٔشوضی اصدا٘ـجٛیبٖ وُ اػتبٖ اصٚضؼیت فؼّی 45
دسصذ ث 66 ٝدسصذ دسپبیبٖ ثش٘بٔ ٝؿـٓ
- 2افضایؾ ػ ٟٓدا٘ـجٛیبٖ دوتشی حشف ٝای اص صفش دسصذ ث 26 ٝدسصذ
- 3حفظ ػ ٟٓدا٘ـٍب ٜاص دا٘ـجٛیبٖ تحصیالت تىٕیّی دسٔمغغ اسؿذ  ٚدوتشی دس اػتبٖ ٔشوضی
- 4سا ٜا٘ذاصی ؿٟشن فٙبٚسی آصاد (ؿفب)  ٚاػتمشاسؿشوت ٞبی تجبسی دس جٟت خّك ثشٚت اص
پظٞٚؾ
- 5پیٛػت ٍ٘بس فشٍٙٞی وّی ٝفؼبِیت ٞبی آٔٛصؿی  ،پظٞٚـی ،دا٘ـجٛیی  ٚػٕشا٘ی ٚاسائ ٝاٍِٛی
وبسآٔذثشای اػتبٖ
- 6تجذیُ ؿذٖ دا٘ـٍب ٜآصاداػالٔی ث ٝلغت ػّٕی دسصٔی ٝٙؿیٕی –٘ب٘ ٛدس ٔٙغم ٝغشة وـٛس
- 7ایجبدحذالُ ػ ٝؿؼج ٝثبؿٍب ٜفشٍٙٞی ٚسصؿی دا٘ـٍب ٜدساػتبٖ ٚاستمبء جبیٍبٚ ٜسصؿی اػتبٖ
ٔشوضی

صفحۀ  6اص 22

سیاستهای کل استان

 .1استمبی ویفیت  ٚاػتب٘ذاسدٞبی آٔٛصؿی ،پظٞٚـی  ٚفشٍٙٞی  ٚثٟجٛد تؼبِی دا٘ـٍبٜ
 .2وبٞؾ ٚاثؼتٍی ٔبِی  ٚثٛدج ٝای دا٘ـٍب ٜث ٝؿٟشی ٚ ٝتمٛیت التصبد دا٘ـٍبٜ
 .3تٛػؼ ٝفؼبِیتٟبی دا٘ؾ ثٙیبٖ ثب سٚیىشد تجذیُ ػّٓ ث ٝثشٚت  ٚاؿتغبَ دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ دا٘ـٍبٜ
ٌ .4ؼتشؽ تحصیالت تىٕیّی
 .5اصالح  ٚتمٛیت ٘ؼجت ٞ ٚشْ ٞیئت ػّٕی
 .6تٛػؼ ٝحٛص ٜػّ ْٛپضؿىی
 .7تٛػؼۀ ؿشوت ٞبی دا٘ؾ ثٙیبٖٚ ،احذٞبی فٙبٚسٔ ٚشاوض سؿذ ث ٝػٛٙاٖ ٞؼتٞ ٝبی اصّی التصبد
ٔمبٔٚتی
 .8اجشای اٞذاف والٖ  ٚساٞجشدٞبی پیٛػت فشٍٙٞی دس تٕبٔی ثخؾ ٞب
 .9اِٛٚیت دادٖ ث ٝتٛػؼۀ وٕی  ٚویفی تحصیالت تىٕیّی
 .16ثٟجٛد ٌ ٚؼتشؽ استجبعبت ػّٕی دس ٚ ٖٚثش ٖٚدا٘ـٍبٞی
ٌ .11ؼتشؽ فؼبِیت ٞبی لشآ٘ی  ٚاتخبر ساٞىبسٞبی ػّٕی ٔٙبػت ثشای تؼٕیك فش ًٙٞلشآٖ ٚ
ػتشت دس دا٘ـٍبٜ
ٌ.13ؼتشؽ وب٘ٞ ٖٛب ٘ ٚـشیبت دا٘ـجٛیی
. 14تٛػؼ ٝخذٔبت ػالٔت دا٘ـٍبٜ
 15تؼییٗ اثش ثخـی  ٚوبسایی ثش٘بٔٞ ٝبی پظٞٚؾ  ٚفٙبٚسی دس ثشاثش ٞضیٞ ٝٙبی ٔشثٛط
 16ؿٙبػبیی ظشفیت ٞب  ٚثشتشی ٞبی ثٔٛی ثشای پظٞٚؾ  ٚتِٛیذ دا٘ؾ فٙی
 17استمبی خذٔبت دا٘ـجٛیی  ٚفشٍٙٞی اص عشیك ٟ٘بدی ٝٙوشدٖ فش ًٙٞتىشیٓ اسثبة سجٛع
)دا٘ـجٛیبٖ

صفحۀ  7اص 22

 18تٕشوض ثش ؿٙبػبیی ٘بٙٞجبسی ٞبی اخاللی ٔ ٚمبثّ ٝثب آٖ دس سؿتٞ ٝبی ٔختّف ػّٕی
آٔٛصؿی دس لبِت عشح ّٔی اخالق حشف ٝای
ٟ٘ 19بدی ٝٙػبصی فش ًٙٞثش٘بٔ ٝسیضی
ٟ٘ 26بدی ٝٙػبصی ٘ظبْ ػٙجؾ ػّٕىشد  ٚتؼبِی ػبصٔب٘ی
 21تٛإ٘ٙذػبصی وبسوٙبٖ  ٚتٛػؼ ٝدٚسٞ ٜبی آٔٛصؿی وٛتبٔ ٜذت  ٚتخصصی
 22جبسی ػبصی سٚیىشد ثش٘بٔٔ ٝحٛسی دس فشایٙذٞب  ٚفؼبِیت ٞبی حٛصٔ ٜؼب٘ٚت ٚسصؽ
 23ثٟجٛد أٛس سفبٞی پشػ ٚ ُٙتالؽ جٟت تخصیص ػشا٘ ٝثٛدج ٝسفبٞی
 24تٛػؼ ٝعشح ٞبی حٕبیتی اص وبسوٙبٖ  ٚخب٘ٛاد ٜایـبٖ
 25تٛػؼ ٝصیشػبخت فٙبٚسی اعالػبت  ٚاستجبعبت

صفحۀ  8اص 22

سیاستها )ته تفکیک درجه واحدهای دانشگاهی(
سیاست ها

درجه واحد

 .1تٛػؼ ٝفؼبِیتٟبی دا٘ؾ ثٙیبٖ ثب سٚیىشد تجذیُ ػّٓ ث ٝثشٚت  ٚاؿتغبَ
دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ دا٘ـٍبٜ
جامع

ٌ .2ؼتشؽ تحصیالت تىٕیّی
 .3اصالح  ٚتمٛیت ٘ؼجت ٞ ٚشْ ٞیئت ػّٕی
 .4تٛػؼ ٝحٛص ٜػّ ْٛپضؿىی
 .5اجشای عشحٟبی ٔب٘ذٌبس  ٚفبخش فشٍٙٞی
ٌ .6ؼتشؽ ٔشص ٞبی دا٘ؾ ،دسآٔذصایی  ٚتجبسی ػبصی پظٞٚؾ
 .1استمبی ویفیت  ٚاػتب٘ذاسدٞبی آٔٛصؿی ،پظٞٚـی  ٚفشٍٙٞی ٚ
ثٟجٛد تؼبِی دا٘ـٍبٜ

بسیار بسرگ

 .2وبٞؾ ٚاثؼتٍی ٔبِی  ٚثٛدج ٝای دا٘ـٍب ٜث ٝؿٟشی ٚ ٝتمٛیت
التصبد دا٘ـٍبٜ
 .3اجشای عشحٟبی ٔب٘ذٌبس  ٚفبخش فشٍٙٞی
 .4ؿٙبػبیی ظشفیت ٞب  ٚثشتشی ٞبی ثٔٛی ثشای پظٞٚؾ  ٚتِٛیذ
دا٘ؾ فٙی
ٌ .5ؼتشؽ پی٘ٛذ دا٘ـٍب ٜثب صٙؼت،جبٔؼ ٚ ٝدِٚت ثشای ؿٙبػبیی
٘یبص ٞب  ٚپبػخٍٛیی ث ٝآٖ
 .6تؼییٗ اثش ثخـی  ٚوبسایی ثش٘بٔٞ ٝبی پظٞٚؾ  ٚفٙبٚسی دس ثشاثش
ٞضیٞ ٝٙبی ٔشثٛط
صفحۀ  9اص 22

سیاست ها

درجه واحد

 .1استمبی ویفیت  ٚاػتب٘ذاسدٞبی آٔٛصؿی ،پظٞٚـی  ٚفشٍٙٞی  ٚثٟجٛد
تؼبِی دا٘ـٍبٜ
بسرگ

 .2ایجبد ؿشوت ٞبی دا٘ؾ ثٙیبٖٚ ،احذٞبی فٙبٚسٔ ٚشاوض سؿذ ث ٝػٛٙاٖ
ٞؼتٞ ٝبی اصّی التصبد ٔمبٔٚتی
 .3اِٛٚیت دادٖ ث ٝتٛػؼۀ وٕی  ٚویفی تحصیالت تىٕیّی
 .4ثٟجٛد ٌ ٚؼتشؽ استجبعبت ػّٕی دس ٚ ٖٚثش ٖٚدا٘ـٍبٞی
.1

اِٛٚیت دادٖ ث ٝتٛػؼۀ وٕی  ٚویفی تحصیالت تىٕیّی

.2

اصالح  ٚتمٛیت ٘ؼجت ٞ ٚشْ ٞیئت ػّٕی

.3

ٌؼتشؽ فؼبِیت ٞبی لشآ٘ی  ٚاتخبر ساٞىبسٞبی ػّٕی فشٍٙٞی

متوسط

 .1اصالح  ٚتمٛیت ٘ؼجت ٞ ٚشْ ٞیئت ػّٕی
 .2وبٞؾ ٚاثؼتٍی ٔبِی  ٚثٛدج ٝای دا٘ـٍب ٜث ٝؿٟشی ٚ ٝتمٛیت التصبد
کوچک و مراکس

دا٘ـٍبٜ
 .3اِٛٚیت دادٖ ث ٝتٛػؼۀ وٕی  ٚویفی آٔٛصؽ  ٚپظٞٚؾ

صفحۀ  31اص 22

اهداف کالن کل استان

 .1استمبی وٕی  ٚویفی خذٔبت آٔٛصؿی ،پظٞٚـی  ٚدا٘ـجٛیی؛
 .2سفغ تٍٙٙبٞبی ٔبِی؛
 .3تأٔیٗ ٘یبصٞبی صیشثٙبیی آٔٛصؿی  ٚتخصصی اػتبٖ؛
 .4افضایؾ ٕٞىبسیٞبی ػّٕی  ٚتؼبُٔ ثب ٔشاوض ػّٕی  ٚدا٘ـٍبٜٞبی داخّی  ٚخبسجی؛
 .5ثٟجٛد ػیؼتٓ ٔذیشیت؛
 .6تٛػؼ ٝػشٔبی ٝث ٝػٛٙاٖ سوٗ اػبػی تٛػؼ ٝػّٓ  ٚفٗآٚسی وـٛس؛
 .7استجبط ٔؤثش ثیٗ دا٘ـٍبٜٞب ٔ ٚشاوض پظٞٚـی ثب صٙؼت  ٚثخؾٞبی ٔشثٛط؛
 .8ث ٝوبسٌیشی دا٘ؾ ٟٔ ٚبستٞبی ٘ٛیٗ دس فؼبِیتٞبی آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی؛
 .9افضایؾ ػ ٟٓدا٘ـٍبٜٞبی آصاد اػالٔی اػتبٖ ٔشوضی دس تِٛیذ ػّٓ  ٚفٗآٚسی وـٛس؛
 .16تجذیُ ؿذٖ دا٘ـٍبٜٞبی آصاد اػالٔی اػتبٖ ٔشوضی ث ٝیىی اص ٔٙبعك ثشتش وـٛس؛
 .11تٛػؼٙٔ ٝبثغ ا٘ؼب٘ی؛
 .12تشثیت  ٚپشٚسؽ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔتخصص ٔ ٚتؼٟذ ٔٛسد ٘یبص جبٔؼٝ؛
 .13استمبی ػغح ویفی اػضبی ٞیأت ػّٕی دس ساػتبی حٕبیت اص ٔأٔٛسیت دا٘ـٍبٜ؛
 .14سػبیت ٔٛاصیٗ اخاللی دس ثشخٛسد ثب ٔشاجؼٝوٙٙذٌبٖ  ٚتىشیٓ اسثبة سجٛع؛
 .15اٞتٕبْ ث ٝؿٙبخت ٘یبصٞبی جبٔؼ ٚ ٝتالؽ دس جٟت ٔشتفغ ٕ٘ٛدٖ آٟ٘ب
 .16افضایؾ ویفیت  ٚوٕیت فؼبِیت ٞبی پظٞٚؾ  ٚفٙبٚسی
 .17اسصیبثی  ٚتحّیُ فؼبِیت ٞبی پظٞٚؾ  ٚفٙبٚسی
 .18ثبال ثشدٖ اثش ثخـی پی٘ٛذ ثب جبٔؼ ،ٝصٙؼت  ٚدِٚت
 .19تِٛیذ دا٘ؾ  ٚتجذیُ آٖ ث ٝوبال  ٚخذٔبت ثشای استمبی ػغح ص٘ذٌی ٔشدْ
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ٕٞ .26ىبسی پظٞٚـی دس تشاص ّٔی  ٚثیٗ إِّّی
 .21استمبی جبیٍب ٜدا٘ـٍب ٜدس تِٛیذ ػّٓ ٌ ٚؼتشؽ ٔشصٞبی دا٘ؾ دس تشاص ّٔی  ٚثیٗ إِّّی
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اهداف کالن )ته تفکیک درجه واحدهای دانشگاهی(
اهداف کالن

درجه واحد

 .1تٛػؼ ٝػشٔبی ٝث ٝػٛٙاٖ سوٗ اػبػی تٛػؼ ٝػّٓ  ٚفٗآٚسی وـٛس
 .2استمبی وٕی  ٚویفی خذٔبت آٔٛصؿی ،پظٞٚـی  ٚدا٘ـجٛیی؛
جامع

 .3سفغ تٍٙٙبٞبی ٔبِی؛
 .9تأٔیٗ ٘یبصٞبی صیشثٙبیی آٔٛصؿی  ٚتخصصی اػتبٖ
 .2افضایؾ ویفیت  ٚوٕیت فؼبِیت ٞبی پظٞٚؾ  ٚفٙبٚسی
 .6اسصیبثی  ٚتحّیُ فؼبِیت ٞبی پظٞٚؾ  ٚفٙبٚسی
 .1افضایؾ ٕٞىبسیٞبی ػّٕی  ٚتؼبُٔ ثب ٔشاوض ػّٕی  ٚدا٘ـٍبٜٞبی
داخّی  ٚخبسجی؛

بسیار بسرگ

 .2ثٟجٛد ػیؼتٓ ٔذیشیت؛
 .3ث ٝوبسٌیشی دا٘ؾ ٟٔ ٚبستٞبی ٘ٛیٗ دس فؼبِیتٞبی آٔٛصؿی ٚ
پظٞٚـی؛
.9

افضایؾ ػ ٟٓدا٘ـٍبٜٞبی آصاد اػالٔی اػتبٖ ٔشوضی دس تِٛیذ ػّٓ
 ٚفٗآٚسی وـٛس

.2

تِٛیذ دا٘ؾ  ٚتجذیُ آٖ ث ٝوبال  ٚخذٔبت ثشای استمبی ػغح
ص٘ذٌی ٔشدْ

 .1ث ٝوبسٌیشی دا٘ؾ ٟٔ ٚبستٞبی ٘ٛیٗ دس فؼبِیتٞبی آٔٛصؿی ٚ
پظٞٚـی
بسرگ

 .2تشثیت  ٚپشٚسؽ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔتخصص ٔ ٚتؼٟذ ٔٛسد ٘یبص جبٔؼٝ؛
 .3استمبی ػغح ویفی اػضبی ٞیأت ػّٕی دس ساػتبی حٕبیت اص
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اهداف کالن

درجه واحد

ٔأٔٛسیت دا٘ـٍبٜ؛
 .9اٞتٕبْ ث ٝؿٙبخت ٘یبصٞبی جبٔؼ ٚ ٝتالؽ دس جٟت ٔشتفغ ٕ٘ٛدٖ
آٟ٘ب.
 .2تِٛیذ دا٘ؾ  ٚتجذیُ آٖ ث ٝوبال  ٚخذٔبت ثشای استمبی ػغح
ص٘ذٌی ٔشدْ
 .1تٛػؼ ٝػشٔبی ٝث ٝػٛٙاٖ سوٗ اػبػی تٛػؼ ٝػّٓ  ٚفٗآٚسی وـٛس؛
 .2استجبط ٔؤثش ثیٗ دا٘ـٍبٜٞب ٔ ٚشاوض پظٞٚـی ثب صٙؼت  ٚثخؾٞبی
متوسط

ٔشثٛط؛
.3

ثىبسٌیشی دا٘ؾ ٟٔ ٚبستٞبی ٘ٛیٗ دس فؼبِیتٞبی آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی

 .1استمبی وٕی  ٚویفی خذٔبت آٔٛصؿی ،پظٞٚـی  ٚدا٘ـجٛیی؛
کوچک و مراکس

.2

سفغ تٍٙٙبٞبی ٔبِی؛
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استراتژیهای کل استان

ثشای تؼییٗ اػتشاتظی اػتبٖ ضٕٗ ثشسػی ٕٞضٔبٖ ػٛأُ داخّی  ٚخبسجی اص اثضاسی ث٘ ٝبْ ٔبتشیغ
ػٛأُ داخّی  ٚخبسجی  IEاػتفبدٔ ٜی ؿٛد .ثب ثٟشٌ ٜیشی اص ٘تبیج حبصُ اص ایٗ ٔبتشیغ دا٘ـٍبٜ
آصاد اػالٔی اػتبٖ ٔشوضی اػتشاتظی ٞبی اصّی خٛد سا ٔـخص وشد ٜاػت تب ثتٛا٘ذ اػتشاتظیٞبی
ٔٙبػجی ٔٙغجك ثب آٖ سا ثشای اجشا ،اتخبر ٕ٘بیذ .ثب تٛج ٝث ٝتجضی ٚ ٝتحّیُ جذ SWOT َٚا٘جبْ ؿذٜ
ٔی تٛاٖ اِٛٚیتثٙذی صیش سا جٟت اجشای اػتشاتظیٞبی ٔٙتخت دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی اػتبٖ ٔشوضی
ثیبٖ وشد.
اِٛٚیت ا :َٚسؿذ ٌ ٚؼتشؽ تحصیالت تىٕیّی  ٚدٚس ٜدوتشإٞ ،چٙیٗ ایجبد  ٚتٛػؼ ٝسؿتٞٝبی
ػّ ْٛپظؿىی اص عشیك استمبء  ٚجزة اػبتیذ دس ٔشتجٞ ٝبی دا٘ـیبس  ٚاػتبد.
اِٛٚیت د :ْٚتٛػؼ ٝفؼبِیت ٞبی پظٞٚـی  ٚتحمیمبتی  ٚایجبد ٔشاوض  ٚؿٟشن ٞبی تحمیمبتی ٚ
افضایؾ استجبط ثب ػبصٔبٖ ٞبی ٔختّف ثشای ا٘جبْ پظٞٚؾ  ٚایجبد ػیؼتٓ اسصیبثی ػّٕىشد ثشای
حضٛس  ٚتالؽ ثیـتش اػبتیذ  ٚوبسوٙبٖ دس أٛس پظٞٚـی.
اِٛٚیت ػ:ْٛصشف ٝجٛیی دس ا٘جبْ فؼبِیتٞبی دا٘ـٍبٜٞب  ٚثش٘بٔٝسیضی ٔٙبػت ٔبِی دس جٟت وٕه
ث ٝدا٘ـجٛیبٖ دس پشداخت ؿٟشی ٚ ٝپـتیجب٘ی ثٟتش اص عشحٞبی پظٞٚـی.
اِٛٚیت چٟبسْ:
تمٛیت ػیؼتٓ آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی دا٘ـٍبٜٞبی اػتبٖ ثبتٛج ٝث ٝتمؼیٓ ثٙذی آٟ٘ب ثشای تٕشوض
ثشتٛإ٘ٙذیٞب  ٚأىب٘بت ثبِم ٜٛثشای ٔغشح ؿذٖ ٞشدا٘ـٍب ٜدس حٛصٜٞبی ٔـخص  ٚجٌّٛیشی اص
سلبثت وبرة آٟ٘ب ثب یىذیٍش.
اِٛٚیت پٙجٓ:
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اػتفبد ٜاص ٘یشٞٚبی ثبدا٘ؾ  ٚخالق دس أٛس فشٍٙٞی جٟت ایجبد  ٚتمٛیت ػیؼتٓ ٔذیشیت ٚ
ٟٔٙذػ ی فشٍٙٞی ثشای تٛػؼ ٝفش ًٙٞدس اػتبٖ  ٚجٌّٛیشی اص تصٕیٓ ػبصی ٞبی ػٙتی  ٚػّیم ٝای
ٕٞ ٚچٙیٗ جٌّٛیشی اص دخبِت جشیبٖٞبی غیشفشٍٙٞی دس أٛس فشٍٙٞی.
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استراتژیها )ته تفکیک درجه واحدهای دانشگاهی(
درجه واحد

جامع

بسیار بسرگ

بسرگ

متوسط

استراتژی ها

 .1ایجبد  ٚتبػیغ سؿتٞ ٝبی ٘ ٛثیٗ سؿت ٝای ٚاثؼت ٝثٔ ٝشاوض سؿذ ٔ ٚشاوض
تحمیمبتی دس ساػتبٖ تجذیُ ؿذٖ ث ٝلغت ػّٕی
ٌ .2ؼتشؽ وشػی ٞبی ٘ظشی ٝپشداصی ثب تؼبِی ثخـی ث ٝپظٞٚؾ دس دٚسٞ ٜبی
تحصیالت تىٕیّی  ٚعشح پظٞٚـی  ٚوتت تبِیفی
 .3ثٟجٛد صیش ػبختٟبی فٗ اٚسی ٔجتٙی ثش دا٘ؾ آفشیٙی ثب جّت حٕبیت ٞبی
ٔشدٔی  ٚػبصٔبٖ ٞب ثب تبویذ ثش اٞذاف والٖ دا٘ـٍبٜ
 .4افضایؾ تٛاٖ خذٔبت آٔٛصؿی ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی ث ٝجبٔؼ ٝدس ؿٟشٞبی ٘یٕٝ
ثشخٛسداس  ٚغیش ثشخٛسداس
 .5ایجبد  ٚثٟجٛد أىب٘بت الصْ جٟت جزة دا٘ـجٛیبٖ خبسجی ث ٝػٛٙاٖ یه
ٔٙجغ دسآٔذ جذیذ
 .1ایجبد  ٚ ٚتبػیغ سؿتٞ ٝبی ٘ ٛثیٗ سؿت ٝای دس تحصیالت تىٕیّی ٔغبثك ثب
٘یبصٞب  ،اِضأبت اجتٕبػی  ٚوبسثشدی  ٚوبسآفشیٗ ثٛدٖ سؿتٞ ٝب
 .2اصالح ٞشْ ٞیبت ػّٕی ثب تبویذ ثب جزة ٘یشٞٚبی ٘خج ٚ ٝخالق ٔ ٚتؼٟذ
 .3فؼبَ ػبصی پبس وٟبی فٗ آٚسی دس ثخؾ ٞبی فٙی ٟٔٙذػی دس جٟت تجبسی
ػبص ی ایذٞ ٜب

 .1فشا ٓٞػبصی ؿشایظ ثی دغذغ ٝدا٘ـجٛیبٖ ٔتمبضی تحصیالت تىٕیّی ثٝ
وـٛس دس سؿتٞ ٝبی ٔختّف خصٛصب پضؿىی
 .2تبػیغ ثٍٙبٟٞبی آٔٛصؿی پظٞٚـی  ٚالتصبدی دس دا٘ـٍب ٜثٙٔ ٝظٛس تجبسی
ػبصی ایذٞ ٜب  ٚاسائ ٝأىب٘بت ٚخذٔبت ث ٝصٙؼت  ٚػبصٔبٟ٘ب

ٞ .1ضی ٝٙوشدٖ ثٛدج ٝپظٞٚـی ثب سٚیىشد دسآٔذ صایی جٟت ثٟجٛد اٍِٞٛبی
ٞضیٚ ٝٙدسآٔذ
 .2اسائ ٝثش٘بٔٞ ٝبی تجّیغبتی ٞذفٕٙذ ثب تبویذ ثش تٛإ٘ذیٟبی ػّٕی  ٚپظٞٚـی
فشٍٙٞی ٚاحذدس دساػتبی افضایؾ تٛاٖ سلبثتی دا٘ـٍب ٚ ٜایجبد حٕبیت
اجتٕبػی ٔ ٚشدٔی
.3
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درجه واحد

کوچک و مراکس

استراتژی ها

 .1افضایؾ سؿتٞ ٝبی ٘ ٚ ٛوبسثشدی ثب تبویذ ثش پتب٘ؼیُ  ٚتمبضبی ٚاحذ یب ٔشوض
 .2ؿٙبػبیی دلیك سؿتٞ ٝب ی ٔتٙبػت ثب اِضأبت جبٔؼ ٚ ٝوبسآفشیٙی
 .3وبٞؾ ٘ؼجت ٞضیٞ ٝٙبی اداسی  ٚوٙتشَ اٖ
 .4استمب  ٚتمٛیت خذٔبت أٛصؿی
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انطثاق استراتژیها تا اهداف کالن و سیاستهای کل استان
ردیف

سیاستها

استراتژیها

اهداف کالن

استمبی ویفیت  ٚاػتب٘ذاسدٞبی آٔٛصؿی ،استمبی وٕی  ٚویفی خذٔبت آٔٛصؿی ،ایجبد  ٚتبػیغ سؿتٞ ٝبی ٘ ٛثیٗ سؿت ٝای
ٚاثؼت ٝثٔ ٝشاوض سؿذ ٔ ٚشاوض تحمیمبتی
پظٞٚـی  ٚفشٍٙٞی  ٚثٟجٛد تؼبِی دا٘ـٍب ٜپظٞٚـی  ٚدا٘ـجٛیی؛
دس ساػتبٖ تجذیُ ؿذٖ ث ٝلغت ػّٕی
________________________ __________________________ _______________________

سفغ تٍٙٙبٞبی ٔبِی؛

ثٟش ٜثشداسی اص ؿشوت ٞبی ػشٔبیٝ
ٌزاسی ثب تؼبِی ثخـی ث ٝپظٞٚؾ دس
دٚسٞ ٜبی تحصیالت تىٕیّی  ٚعشح
پظٞٚـی  ٚوتت تبِیفی

_________________________

_______________________

وبٞؾ ٚاثؼتٍی ٔبِی  ٚثٛدج ٝای دا٘ـٍبٜ
ث ٝؿٟشی ٚ ٝتمٛیت التصبد دا٘ـٍبٜ
________________________
تٛػؼ ٝفؼبِیتٟبی دا٘ؾ ثٙیبٖ ثب سٚیىشد
تجذیُ ػّٓ ث ٝثشٚت  ٚاؿتغبَ دا٘ؾ
آٔٛختٍبٖ دا٘ـٍبٜ

تأٔیٗ ٘یبصٞبی صیشثٙبیی آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی ثٟجٛد صیش ػبختٟبی فٗ اٚسی ٔجتٙی ثش
 ٚتخصصی اػتبٖ؛

دا٘ؾ آفشیٙی ثب جّت حٕبیت ٞبی
ٔشدٔی  ٚػبصٔبٖ ٞب ثب تبویذ ثش اٞذاف
والٖ دا٘ـٍبٜ

________________________ ________________________

ٌؼتشؽ تحصیالت تىٕیّی

ایجبد  ٚ ٚتبػیغ سؿتٞ ٝبی ٘ ٛثیٗ سؿتٝ
ای دس تحصیالت تىٕیّی ٔغبثك ثب ٘یبصٞب
 ،اِضأبت اجتٕبػی  ٚوبسثشدی ٚ
افضایؾ ٕٞىبسیٞبی ػّٕی  ٚتؼبُٔ ثب ٔشاوض
وبسآفشیٗ ثٛدٖ سؿتٞ ٝب
ػّٕی  ٚدا٘ـٍبٜٞبی داخّی  ٚخبسجی؛

________________________ _______________________
اصالح  ٚتمٛیت ٘ؼجت ٞ ٚشْ ٞیئت ػّٕی

________________________

ثٟجٛد ػیؼتٓ ٔذیشیت؛

صفحۀ  39اص 22

______________________
اصالح ٞشْ ٞیبت ػّٕی ثب تبویذ ثش جزة
٘یشٞٚبی ٘خج ٚ ٝخالق ٔ ٚتؼٟذ

افضایؾ تٛاٖ خذٔبت آٔٛصؿی ثٟذاؿتی
 ٚدسٔب٘ی ث ٝجبٔؼ ٝدس ؿٟشٞبی ٘یٕٝ
ثشخٛسداس  ٚغیش ثشخٛسداس

تٛػؼ ٝحٛص ٜػّ ْٛپضؿىی  ٚتٛػؼٝ
خذٔبت ػالٔت دا٘ـٍبٜ
جزة دا٘ـج ٛثب تٛج ٝث ٝتمبضب دس سؿتٞ ٝبی

________________________ ػّ ْٛپضؿىی  ٚتٛػؼ ٝػشٔبی ٝث ٝػٛٙاٖ سوٗ ______________________
اػبػی تٛػؼ ٝػّٓ  ٚفٗآٚسی وـٛس؛
اسائ ٝثش٘بٔٞ ٝبی تجّیغبتی ٞذفٕٙذ ثب تبویذ
اجشای عشحٟبی ٔب٘ذٌبس  ٚفبخش فشٍٙٞی

______________________

ثش تٛإ٘ذیٟبی ػّٕی  ٚپظٞٚـی فشٍٙٞی

اجشای اٞذاف والٖ  ٚساٞجشدٞبی پیٛػت

ٚاحذدس دساػتبی افضایؾ تٛاٖ سلبثتی

فشٍٙٞی دس تٕبٔی ثخؾ ٞب

دا٘ـٍب ٚ ٜایجبد حٕبیت اجتٕبػی ٚ
ٔشدٔی

___________________________________

_____________________________________

تٛػؼۀ ؿشوت ٞبی دا٘ؾ ثٙیبٖٚ ،احذٞبی

فؼبَ ػبصی پبس وٟبی فٗ آٚسی دس ثخؾ

فٙبٚسٔ ٚشاوض سؿذ ث ٝػٛٙاٖ ٞؼتٞ ٝبی

__________________________ ٞبی فٙی ٟٔٙذػی دس جٟت تجبسی ػبص

اصّی التصبد ٔمبٔٚتی

استجبط ٔؤثش ثیٗ دا٘ـٍبٜٞب ٔ ٚشاوض پظٞٚـی

ی ایذٞ ٜب

ثب صٙؼت  ٚثخؾٞبی ٔشثٛط؛
________________________

______________________

ثٟجٛد ٌ ٚؼتشؽ استجبعبت ػّٕی دسٚ ٖٚ

ایجبد ؿشایظ ٔغّٛة ثشای دا٘ـجٛیبٖ
تحصیالت تىٕیّی

ثش ٖٚدا٘ـٍبٞی

_____________________________

افضایؾ ػ ٟٓدا٘ـٍبٜٞبی آصاد اػالٔی اػتبٖ
ٔشوضی دس تِٛیذ ػّٓ  ٚفٗآٚسی وـٛس؛

تبػیغ ثٍٙبٟٞبی آٔٛصؿی پظٞٚـی ٚ
التصبدی دس دا٘ـٍب ٜثٙٔ ٝظٛس تجبسی
ػبصی ایذٞ ٜب  ٚاستجبط ثبصٙؼت
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استمب  ٚتمٛیت خذٔبت أٛصؿی فشٍٙٞی
 ٚلشآ٘ی دس اػتبٖ

ٌؼتشؽ فؼبِیت ٞبی لشآ٘ی  ٚاتخبر
ساٞىبسٞبی ػّٕی ٔٙبػت ثشای تؼٕیك

ٌؼتشؽ وب٘ٞ ٖٛب ٘ ٚـشیبت دا٘ـجٛیی

فش ًٙٞلشآٖ  ٚػتشت دس دا٘ـٍبٜ
________________________

تجذیُ ؿذٖ دا٘ـٍبٜٞبی آصاد اػالٔی اػتبٖ
ٔشوضی ث ٝیىی اص ٔٙبعك ثشتش وـٛس دس صٔیٝٙ

.آٔٛصؽ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی) دٚسٞ ٜبی تشثیت فش ٚ ًٙٞػّ ْٛلشآ٘ی
وبسؿٙبع ٔ ٚذیشیت فشٍٙٞی(

__________________________
تٛػؼٙٔ ٝبثغ ا٘ؼب٘ی؛ دس ثخؾ وبسوٙبٖ ٚ
اػضب ٞیبت ػّٕی

______________________
تشثیت  ٚپشٚسؽ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔتخصص
ٔ ٚتؼٟذ ٔٛسد ٘یبص جبٔؼٝ؛
استمبی ػغح ویفی اػضبی ٞیأت ػّٕی
دس ساػتبی حٕبیت اص ٔأٔٛسیت دا٘ـٍبٜ؛
______________________

_______________________

تبػیغ ثٍٙبٟٞبی پظٞٚـی ٚ
تأػیغ ٔشاوض پظٞٚـی  ٚفٙبٚسی
التصبدی دس دا٘ـٍب ٜثٙٔ ٝظٛس
تجبسی ػبصی ایذٞ ٜب  ٚاستجبط
)دس لبِت تأػیغ پبسن ٞبی ػّٓ ٚ
__________________________
ثبصٙؼت
فٙبٚسیٔ ،شاوض پظٞٚـی پیـشفتٝ
تِٛیذ دا٘ؾ  ٚتجذیُ آٖ ث ٝوبال ٚ
_______________________

_______________________

تىٕیُ آصٔبیـٍبٞ ٜبی پیـشفتٚ ٝ
تٛػؼ ٝیىپبسچ ٝؿجىٞ ٝبی
آصٔبیـٍبٞی  ٚوبسٌبٞی

خذٔبت ثشای استمبی ػغح ص٘ذٌی
ایجبد ؿشایظ ٔغّٛة ثشای
دا٘ـجٛیبٖ تحصیالت تىٕیّی ٚ
ٔشدْ
وؼت اػتب٘ذاسدٞبی أٛصؿی ٚ
_________________________
پظٞٚـی
افضایؾ ویفیت  ٚوٕیت فؼبِیت ٞبی
پظٞٚؾ  ٚفٙبٚسی
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انطثاق استراتژیها تا اهداف کالن و سیاستهای واحدهای دانشگاهی ترحسة درجه
الف -جامع
ردیف

سیاستها

3

استمبی ویفیت  ٚاػتب٘ذاسدٞبی آٔٛصؿی ،استمبی وٕی  ٚویفی خذٔبت ایجبد  ٚتبػیغ سؿتٞ ٝبی ٘ ٛثیٗ سؿتٝ
ای ٚاثؼت ٝثٔ ٝشاوض سؿذ ٔ ٚشاوض
آٔٛصؿی ،پظٞٚـی  ٚدا٘ـجٛیی
پظٞٚـی  ٚفشٍٙٞی  ٚثٟجٛد تؼبِی دا٘ؾ
تحمیمبتی دس ساػتبٖ تجذیُ ؿذٖ ثٝ
لغت ػّٕی

2

ٞضی ٝٙوشدٖ ثٛدج ٝپظٞٚـی ثب سٚیىشد

وبٞؾ ٚاثؼتٍی ٔبِی  ٚثٛدج ٝای

اهداف کالن

سفغ تٍٙٙبٞبی ٔبِی

دا٘ـٍب ٜث ٝؿٟشی ٚ ٝتمٛیت التصبد دا٘ـٍبٜ

استراتژیها

دسآٔذ صایی جٟت ثٟجٛد اٍِٞٛبی
ٞضیٚ ٝٙدسآٔذ

1

تٛػؼ ٝفؼبِیتٟبی دا٘ؾ ثٙیبٖ ثب سٚیىشد افضایؾ ٕٞىبسیٞبی ػّٕی  ٚتؼبُٔ ثب ثٟش ٜثشداسی ثیـتش اص ثٛدج ٝپظٞٚـی ثب
سٚیىشد دسآٔذ صایی جٟت لغغ
تجذیُ ػّٓ ث ٝثشٚت  ٚاؿتغبَ دا٘ؾ ٔشاوض ػّٕی  ٚدا٘ـٍبٜٞبی داخّی ٚ
ٚاثؼتٍی ث ٝؿٟشی ٝدا٘ـجٛ
خبسجی؛
آٔٛختٍبٖ دا٘ـٍبٜ

9

تشثیت  ٚپشٚسؽ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثٟش ٜثشداسی اص تٛإ٘ذیٟبی ػّٕی ٚ

تٛػؼ ٝحٛص ٜػّ ْٛپضؿىی

ٔتخصص ٔ ٚتؼٟذ ٔٛسد ٘یبص جبٔؼ ٚ ٝپظٞٚـی فشٍٙٞی ٚاحذدس دساػتبی
تٛػؼ ٝثٟذاؿت  ٚػالٔت جبٔؼٝ

افضایؾ تٛاٖ سلبثتی دا٘ـٍب ٚ ٜایجبد
حٕبیت اجتٕبػی ٔ ٚشدٔی
افضایؾ تٛاٖ خذٔبت آٔٛصؿی
ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی ث ٝجبٔؼ ٝدس
ؿٟشٞبی ٘یٕ ٝثشخٛسداس  ٚغیش
ثشخٛسداس
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ب -تسیار تسرگ
ردیف

سیاستها

اهداف کالن

3

اِٛٚیت دادٖ ث ٝتٛػؼۀ وٕی  ٚویفی

استمبی وٕی  ٚویفی خذٔبت استمب  ٚتمٛیت خذٔبت أٛصؿی دس

تحصیالت تىٕیّی

2

ٔمبعغ تحصیالت تىٕیّی

ثٟجٛد ٌ ٚؼتشؽ استجبعبت ػّٕی دس ٚ ٖٚتجذیُ ؿذٖ دا٘ـٍبٜٞبی آصاد اػالٔی فؼبَ ػبصی پبس وٟبی فٗ آٚسی دس
ثش ٖٚدا٘ـٍبٞی

1

آٔٛصؿی ،پظٞٚـی  ٚدا٘ـجٛیی

استراتژیها

ٌؼتشؽ وب٘ٞ ٖٛب ٘ ٚـشیبت دا٘ـجٛیی

اػتبٖ ٔشوضی ث ٝیىی اص ٔٙبعك ثشتش ثخؾ ٞبی فٙی ٟٔٙذػی دس جٟت
وـٛس؛

تجبسی ػبص ی ایذٞ ٜب

اػتفبد ٜاص پتب٘ؼیُ ػّٕی دا٘ـجٛیبٖ

استمب  ٚتمٛیت ػغح خذٔبت فشٍٙٞی

ج -تسرگ
ردیف

سیاستها

اهداف کالن

3

اصالح  ٚتمٛیت ٘ؼجت ٞ ٚشْ ٞیئت ػّٕی

استمبی ػغح ویفی اػضبی ٞیأت ػّٕی اصالح ٞشْ ٞیبت ػّٕی ثب تبویذ ثب

2

اِٛٚیت دادٖ ث ٝتٛػؼۀ وٕی  ٚویفی

افضایؾ ػ ٟٓدا٘ـٍبٜٞبی آصاد اػالٔی افضایؾ سؿتٞ ٝبی ٘ ٚ ٛوبسثشدی ثب
تبویذ ثش پتب٘ؼیُ  ٚتمبضبی ٚاحذ یب
اػتبٖ ٔشوضی دس تشثیت ٘یشٞٚبی
ٔشوض
ٔتخصص ٔ ٚتؼٟذ

وبٞؾ ٚاثؼتٍی ٔبِی  ٚثٛدج ٝای

ث ٝوبسٌیشی دا٘ؾ ٟٔ ٚبستٞبی ٘ٛیٗ تبػیغ ثٍٙبٟٞبی آٔٛصؿی پظٞٚـی ٚ

استراتژیها

دس ساػتبی حٕبیت اص ٔأٔٛسیت جزة ٘یشٞٚبی ٘خج ٚ ٝخالق ٔ ٚتؼٟذ
دا٘ـٍبٜ؛

تحصیالت تىٕیّی

1

دا٘ـٍب ٜث ٝؿٟشی ٚ ٝتمٛیت التصبد دا٘ـٍب ٜدس فؼبِیتٞبی آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی

التصبدی دس دا٘ـٍب ٜثٙٔ ٝظٛس تجبسی
ػبصی ایذٞ ٜب ٚاستجبط ثبصٙؼت ػبصٔبٟ٘ب
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د -متوسط
ردیف

سیاستها

3

استمبی ویفیت  ٚاػتب٘ذاسدٞبی آٔٛصؿی ،جزة ثیـتش دا٘ـج ٚ ٛایجبد ػشٔبی ٝث ٝافضایؾ تٛاٖ خذٔبت آٔٛصؿی
پظٞٚـی ٚاحذ  ٚوؼت أتیبص  ٚاستمبء
پظٞٚـی  ٚفشٍٙٞی  ٚثٟجٛد تؼبِی دا٘ـٍب ٜػٛٙاٖ سوٗ اػبػی تٛػؼ ٝػّٓ ٚ
ستجٚ ٝاحذ
فٗآٚسی وـٛس

2

جزة دا٘ـجٛیبٖ دس سؿتٞ ٝبی تشثیت  ٚپشٚسؽ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اسائ ٝثش٘بٔٞ ٝبی تجّیغبتی ٞذفٕٙذ ثب

پضؿىی

اهداف کالن

ٔتخصص ٔ ٚتؼٟذ ٔٛسد ٘یبص جبٔؼٝ

استراتژیها

تبویذ ثش تٛإ٘ذیٟبی ػّٕی  ٚپظٞٚـی
فشٍٙٞی ٚاحذدس دساػتبی افضایؾ تٛاٖ
سلبثتی دا٘ـٍب ٚ ٜایجبد حٕبیت
اجتٕبػی ٔ ٚشدٔی
افضایؾ تٛاٖ خذٔبت آٔٛصؿی
ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی ث ٝجبٔؼ ٝدس
ؿٟشٞبی ٘یٕ ٝثشخٛسداس  ٚغیش
ثشخٛسداس

هـ -کوچک و مراکس
ردیف

سیاستها

اهداف کالن

استراتژیها

3

وبٞؾ ٚاثؼتٍی ٔبِی  ٚثٛدج ٝای

سفغ تٍٙٙبٞبی ٔبِی

وبٞؾ ٘ؼجت ٞضیٞ ٝٙبی اداسی ٚ
وٙتشَ اٖ

دا٘ـٍب ٜث ٝؿٟشی ٚ ٝتمٛیت التصبد ٔشوض

2

استمبی ویفیت  ٚاػتب٘ذاسدٞبی آٔٛصؿی ،استمبی ػغح ویفی اػضبی ٞیأت ػّٕی اصالح ٞشْ ٞیبت ػّٕی ثب تبویذ ثب
جزة ٘یشٞٚبی ٘خج ٚ ٝخالق ٔ ٚتؼٟذ

پظٞٚـی  ٚفشٍٙٞی
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