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مقدمه 

تَفیق خدهت بِ جاهعِ داًشگاّی هوَّتیی اتوت وِ بوا اعیوواد ٍ هشواک ت توواهی ٍاهودّا داًشوگاُ
هیتَاًد ًیایج هثتت ٍ هاًدگاک بِ دًتال داشیِ باشد .بدیْی اتوت وِ دک دتوییابی بوِ هَفتیوت ٍ تعوایی
تازهاًی ،تدٍیي جْتگیر ّا ٍ تیاتتّا

لی از جولِ اقداهات اتاتی ٍ هْن بشواک هیآید .بور ایوي

اتاس ،داًشگاُ ایالم «جهتگیريهاوسیاستهايکلیبرنامهتوسعهدانشگاه»کا با ّوفکر اعضوا
ّیأت علوی ٍ شَکا داًشگاُ ٍ با عٌایت بِ کٌّوَدّا ٍ هٌَیوات هتوام هعظون کّتور ٍ اتوٌاد باددتویی
شَک دک هَزُ علن ٍ فٌاٍک  ،از جولِ ،تٌد چشن اًداز  02تایِ ٍ ًتشوِ جواه علووی شوَک ،قوَاًیي ٍ
تیاتتّا هصَّب هجلس شَکا اتالهی ،کاّتردّا ٍ تیاتتّا دٍیوت تودبیر ٍ اهیود ٍ برًاهوِ ٍزیور
هحیرم علَم ،تحتیتات ٍ فٌاٍک

تدٍیي ًوَدُ اتت .اهید اتت ایي چشناًداز برا ّوۀ عَاهل دیسوَز ٍ

آیٌدًُگر داًشگاُ کاّگشا بَدُ ٍ بِ اعیتاک ٍ اًسجام بیشیر آى هدد کتاًد.
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سیاستٌایحُزيمدیریتدانشگاي :

الف.جٍتگرییٌاَ

 .1تأکید ثز تُسعّ ْىّ جبٌجّ َ وتُاسي داٌطگابِ ثگب ْگدث تتجیگت َ ت جگیه جبااگبِ اَ ،آمىگشی ووُسضگش َ
پضَْطش استبي (دانشگبه پیشتبز)،
ٌٓ .2بداٍّ کزدي پباجٍدی ثّ قُاٌیً َ وقزرات َ حزکت ثّ سُی قبٌٌُىٍدی (دانشگبه قبنونمذار)ی
 .3تفجیک َظباف َ تفُاض اختیبر ثّ وعبٌَتْگب (َ ضگُراْبی تصصصگشو َ وگدازاتْگب ثگّ وٍوگُر تقُاگت
وسئُلیت پذازی َ وسئُلیتخُاْش (دانشگبه مسئول و پبسخگو)ی
 .4تُجّ َ تأکید ثز وأوُرات اصمش داٌطگابِ َ پزْیگش اس اعبلیگتْگبی ییگز وگزَری َ حبضگیّای (دانشگگبه
مأموریت گرا)

 .5تقُات وٍشلت َ ضأي وتقبثل استبدی کبروٍد َ داٌطجُ َ تجزاه ارثبة رجُع وتٍبست ثگب ووُسْگبی اخیقگش َ
اسیوش (دانشگبه اخالق مذار)ی
 .6تقُات خُدثبَریی خیقیتی ت ُ ،گزااش َ کبر وازاٍش در ودازات داٌطابِ ثب ْگدث اجتٍگبة اس رَسوزگگش َ
رکُد َ تقُات رَحیّ کبروازاٍش در اسبتید َ داٌطجُابي (دانشگبه خالق و کبر آفرین)ی
 .7تعبول سبسٌدِ ثب کمیّ ٌٓبدْب َ ضصصیتْبی استبي ثب حفظ جباابِ َ ضأي داٌطابِ،
 .8تقُات ضُرای داٌطابِ ثب ْدث ااجبد اٌسجبن َ َحدت رَاّ ثیً َاحدْب َ تسٓیل در اجزای سیبستْبی
 .9ثزجستّسبسی خدوبت ارسٌدِ اآضبی ْیأت آمىش َ کبرکٍبي خگدَن َ ثزجسگتّ ثگب ْگدث تگزَان َ ٌٓبداٍگّ
کزدي ازٍْگ کبر َ خدوتی
 .11در اَلُات قزاردادي تغییز استزاتضی ودازات َ ازواٍدْب ثجبی تغییز َ جبثجباش گستزدِ ودازايی
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ْ .11ىجبری وؤثز ثب ٌٓبدْبی داٌطابْش اس قجیل ٌٓبد ٌىباٍدگش وقبن وعوه رْجزیی داٌطابِْبی سغح اسگتبيی
پبرک آمه َ اٍبَریی ثٍیبد ٌصجابي َ جٓبد داٌطابْشی
ٌٓ .12بداٍّ کزدي ثزٌبوّراشی در سغُح َ ثصصْبی وصتمف داٌطابِ َ تٍوگیه َ اجگزای ثزٌبوگّْگبی اجسگبلّ
تُسظ وعبٌَتْب َ ودازاتْبی
 .13تدَاً سٍد ووباص ووُسش آبلش استبي وتٍبست ثب ٌقطّ جبوع آمىش کطُری
 .14تدَاً ثزٌبوّ استزاتضاک َ ثزٌبوّْبی ویبي ودت داٌطابِی
 .15سیبستاذاری ثزای تجدال گزَِْبی وستعد داٌطابِ ثّ قغتْبی آمىشی ووُسضش َ پضَْطشی
 .16ازاْه وَردي ضزااظ ثزای حضُر اآضبی ْیأت آمىش در ضُراْب َ کبرگگبِْگبی تصصصگش اسگتبي َ ارتقگب
ٌقص داٌطابِ در تصىیه سبسیْبی استبٌشی وٍغقّای َ آمىشی
 .17استفبدِ اس تُاي ٌصجابي َ اسبتید اایوش در اقصش ٌقبط کطُر جٓت کىک ثّ ارتقب ثٍیّ آمىگشی ووُسضگش َ
پضَْطش َ ازٍْاش داٌطابِی
 .18تُسعّ اعبلیتْبی ووُسضش َ پضَْطش داٌطابِ ثب تُجّ ثّ پتبٌسیلْبی استبي در وٍبثع عجیعگشی وةی خگبکی
گبسی ٌفت َ ییزِی
 .19تقُات ادارِ رَاثظ آىُوش ثّ وٍوُر تُسعّ حضُر در آزصّ آىُوش َ تعبول ثب اص بة رسبٌّ جٓت ثبستگبة
ْزچّ ثیطتز ٌقص َ وأوُرات داٌطابِ در جبوعّی
 .21تقُات جباابِ َ ٌقص ودازات داتز حقُقشی قزاردادْب َ رسیدگش ثّ ضجبابت ثب تُجگّ ثگّ وطگجیت جگدی
داٌطابِ در ثصص دآبَیی قزاردادْب َ پیىبيْبی
 .21تعییً تجمیف تىمک اراوش داٌطابِ (پزداس اصمش داٌطابِی وشرآّ وٓزايی چُار َ سغح ضٓزوی
 .22تقُات داتز ٌوبرت َ ارسابثش ثب ْدث ارسابثش وستىز اعبلیت ثصصْبی وصتمف داٌطابِی
 .23ثجبرگیزی سیسته ارسابثش آىمجزد سبسوبٌش در تىبن سغُح سبسوبٌشی
 .24تقُات َ اعب ،سبسی ْیأت آبلش ٌوبرت ثز داٌطابِْب َ وؤسسبت ووُسش آبلش اسگتبي ثگّ وٍوگُر ثٓجگُد َ
ارتقب سغح خدوبت َ اعبلیتْبی
 .25استفبدِ حداکتزی اس ظزایتْبی ْیأت اوٍبی داٌطابِی
 .26تقُات ْیأت وىیشِ (داٌطابِ اس عزاق ااشااص جمسبتی ااشااص ویشاي حضُر اآضب َ ثٓزِگیزی ثیطتز اس تجبرة وٌبيو.
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گرییٌاَسیاستٌایآمُزیش :


جٍت
ب .
 .1ارتقب کیفیت ووُسش در داٌطابِ َ تیش ثزای ااشااص سبسگبری ٌوبن ووُسضش وتٍبست ثب تغییزات ٌوبن
ازٍْاشی اجتىبآشی اقتصبدی َ سیبسش جبوعّی
 .2اعب ،سبسی پزداس داٌطابِ ثب ْدث سبوبٌدْش دَرِْبی ضجبٌّی وجبسی َ ثزگشاری دَرِْبی ووُسضش وسادی
 .3تعبول ثب داٌطابِْبی کطُر ْىسباّ َ اقدان ثزای تجبد ،استبد َ داٌطجُی
 .4استبٌداردسبسی ٌسجت داٌطجُ َ آضُ ْیأت آمىش در گزَِْبی ووُسضشی
 .5ارسابثش وستىز گزَِْبی ووُسضش َ ودازاي گزَِْب ثب ْىبٍْاش داتز ٌوبرت َ ارسابثشی
 .6تُسعّ ت صییت تجىیمشی
 .7ثزگشاری تزن تبثستبٌش ثب ْدث ارائّ خدوبت ثیطتز ثّ داٌطجُابيی
 .8ااجبد رضتّْبی ووُسضش جداد َ ویبي رضتّای وتٍبست ثب ٌیبس جبوعّ َ استبيی
 .9تعییً تجمیف ثُرسیّْبی وتعدد َ وعغل ضدِی
 .11ثبسٌازی در ْیأت جذة داٌطابِ ثب ْدث ثٓجُد خدوبت َ تسزاع در رٌَد اوُری
 .11ارتقب ْزن اآضبی ْیبت آمىشی
 .12تقُات گزَِْبی ووُسضش َ وطبرکت دادي ويْب در تصىیهسبسی ووُسضش َ پضَْطشی
 .13تیش جٓت جذة ابرغ الت صییي وىتبس َ ٌصجابي ثُوش ثعٍُاي آضُ ْیأت آمىشی
 .14تیش جٓت ثزگشاری وسوٌُٓبی استبٌدارد سثبي اٌامیسگش (MCHEی ... َ Tolimoو ثگّ وٍوگُر کىگک ثگّ
داٌطجُابي دکتزی َ اآضبی ْیأت آمىش.
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گرییٌاَسیاستٌایپژٌَیش :


جٍت
ج .
ِ

 .1ثبسثیٍشی سبدِسبسی َ رَاي سبسی وایً ٌبوّْب َ حىباتْبی پضَْطشی
ْ .2داات پبابي ٌبوّْبی ت صیمش کبرضٍبسش ارضد َ دکتزی ثّ سُی وسبئل کبرثزدی استبي َ کطُری
 .3ااشااص سىیٍبرْبی ْىباصْب َ گزدْىباشْبی استبٌشی وٍغقّای َ ومشی
 .4ثزگشاری ٌطستْبی آمىش -تصصصش ثب ْدث ااشااص حضُر داٌطابِ در جبوعّ َ کىک ثّ حل وطگجیت
اجتىبآشی ازٍْاش َ سیبسش جبوعّی
 .5تُسعّ اعبلیتْبی پضَْطش وطتزک دَ َ چٍد جبٌجّ ثب دستابِْبی اجزااشی
 .6ارتقب کیفیت تبرٌىبی داٌطابِی
 .7ااشااص سٓه ثُدجّ پضَْطش اس ثُدجّ آىُوش داٌطابِی
 .8تقُات ازٍْگ کبرگزَْش (team workو َ اٌجبن اعبلیتْگبی پضَْطگش وطگتزک ثگیً اآضگبی ْیگأت
آمىشی
 .9ااشااص ویشاي دستزسش اآضبی ْیأت آمىش ثّ وٍبثع اعیآبتش آمىش وعتجزی
 .11تُسعّ َ تجٓیش َ ارتقبی سغح ااىٍش وسوباطابِْب َ کبرگبِْبی داٌطابِی
 .11ااشااص تعداد وجیت َ ٌطزابت آمىش َ پضَْطش داٌطابِی
 .12راِ اٌداسی گزَِْبی پضَْطش َ پضَْطجدِْب وٍغجق ثب ٌیبس رَس کطُر َ استبيی
 .13ااشااص ازصتْبی وغبلعبتش اآضبی ْیأت آمىشی
 .14اجزا َ ٌٓبداٍّ کزدي ازصت وغبلعبتش کُتبِ ودت داٌطجُابي دکتزیی
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 .15تیش ثزای ُْضىٍدسبسی داٌطابِی
 .16اعب ،سبسی وزکش رضد داٌطابِی
 .17اعب،سبسی داتز کبروازاٍش َ ارتجبط ثب صٍعت َ جبوعّی
 .18سبوبٌدْش کبرگبِْب َ سباتْبی راابٌّ داٌطابِی
 .19ااشااص پٍٓبی ثبٌد َ دستزسش ثّ ااٍتزٌت در داٌطابِی
 .21کىک َ تزییت اآضبی ْیأت آمىش ثّ ااجبد ضزکتْبی داٌص ثٍیبي َ تجبریسبسی اادِْگب َ عگزحْگبی
آمىش.


گرییٌاَسیاستٌایفرٌىگی :


جٍت
د.
 .1تُسعّ َ تٍُع اعبلیتْبی ازٍْاش ثب ْدث ثٓزِگیزی اس تُاي ازٍْاش َ اجتىبآش داٌطجُابيی
 .2تُسعّ کزسشْبی وساد اٌداطش َ ازاْه ٌىُدي ضزااظ َ سویٍّ قبٌٌُش َ اجتىبآش وٍبست جٓت ارائّ ٌوزی
ٌ .3وبرت َ ارسابثش وستىز ثز اعبلیتْبی ازٍْاش -داٌطجُاشی ثب ْدث ارتقبی کیفیت ثزٌبوّْبی
 .4تُسعّ ٌطزابت داٌطجُاشی
 .5تُسعّ داوٍّ اعبلیت اٌجىًْبی آمىش َ تطجلْبی تصصصشی اجتىبآش َ ازٍْاشی
 .6تیش ثزای اجزای وصُثبت ضُرای اسیوش ضدي داٌطابِْبی
 .7کىک ثّ رضد َ ارتقب ثیٍص داٍش داٌطجُابي ثب گستزش اعبلیتْبی داٍش َ قزوٌشی
 .8تزَان ازٍْگ ااتبر َ ضٓبدت َ رَحیّ جٓبدی.



گرییٌاَسیاستٌایدا وشجُیی :


جٍت
ي .
9

 .1ااشااص سغح سیوت جسىش َ رَاٌش داٌطجُابي اس عزاق ثٓجُد خدوبت داٌطجُاشی
 .2تقُات وزکش وطبَرِ داٌطجُاش در تىبن اوگُر جٓگت راگع وطگجیت داٌطگجُابي َ ضگجُاباش سویٍگّْگبی
ت صیمش َ آمىش َ ازٍْاش وٌبيی
 .3تقُات ثٓداضت جسىش َ رَاٌش داٌطجُابي ثب ااجبد و یغش اوًی ااىً وران َ ثب ٌطبطی
 .4ثستزسبسی ثزای وطبرکت صٍفش داٌطجُابي در حُسِ خدوبت َ ودازات داٌطجُاشی
 .5تُسعّ َرسش داٌطجُاش.


گرییٌاَسیاستٌایحُزيپشتیباینَمىابعانساین :


جٍت
َ .

 .1تُجّ ثّ راع ٌیبسْبی رابْشی َرسضش َ رَاٌش کبرکٍبي َ اآضبی ْیأت آمىشی
 .2تقُات اٌضجبط وبلش ثب تجیّ ثز اصُ ،اقتصبد وقبَوتشی
 .3سبوبٌدْش اضبی آىُوش َ ضٓزی داٌطابِی
 .4تغییز ٌوبن حسبثداری ٌقدی داٌطابِ ثّ حسبثداری تعٓدیی
 .5سبوبٌدْش ٌیزَی اٌسبٌش داٌطابِی
 .6تیش در جٓت استقی ،وبلش داٌطابِی
 .7ت ُ ،اداری َ تُاٌىٍدسبسی وٍبثع اٌسبٌش جٓت ااشااص ثٓزِ َریی
 .8تُجّ ثّ ٌقص اعب َ ،سبسٌدِ خیزاً در حىبات اس رضد َ تُسعّ داٌطابِی
 .9تُجّ ثّ ضباستّ سبالری در حُسِ وٍبثع اٌسبٌشی
 .11ثٓزِ گیزی اس اادِْب َ وٓبرتْبی ثدٌّ کبرضٍبسش داٌطابِ جٓت تُسعّ َ ثٓجُد اعبلیتْبی وي.
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گرییٌاَسیاستٌایعمراین :


جٍت
ی.

 .1سبوبٌدْش اضبی کبلجدی داٌطابِی
 .2اَلُات ثصطش ثّ پزَصِْبی ٌیىّ تىبن داٌطابِی
 .3تُجّ ثّ کیفیت اضباش داٌطابِ (گستزش اضبی سجش َ ساجبسبسی و ُعّ داٌطابِوی
 .4تُجّ ثّ ٌیبسْبی وتش اضبْبی وُرد ٌیبس داٌطابِ (احداث داٌطجدِ جدادی گستزش اضبی اداری َ ییزِوی
 .5سبوبٌدْش سازوجىُآّْبی داٌطابِ جٓت استفبدِ ثٓیٍّ اس ظزایتْب (وشرآّ وٓزايی وجتىع چُار َ ییزِوی
 .6تقُات ارتجبط داٌطابِ ثب حُسِ خدوبت ضٓزی (راِی وة َ ابویةو.
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