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مانذ س ده ساهل د اگشنه ردً ي يذ
دااگشنه صردًسي مشيذ يكي اس دً دااگشنه ربرت جامغ كشٌر رد تٌليذ ػلم ،نظرهي شيداسي ً تٌسعو فناًري ،ربخٌردار اس جاي گاه
ع
م
ت
مم
يت
ب
ن
م
ج
ه
س
س
س
ا
ا
ج
ج
ز رد نيب  01د اگشنه اًل يان ا الم ً زء  011د اگشنه تاس يان با ٌ ي ا ال ي -اريا ي ا ت.

مأمٌريت  01ساهل دااگشنه صردًسي مشيذ
دااگشنه صردًسي مشيذ هب عنٌان عنٌان ربرتیه دااگشنه جامغ رد نيمۀ شزقي كشٌر ً با ربخٌرداري اس قطباهي ممتاس ػلمي ميکٌشذ با التشام هب اصٌل
بي ن متع خ متخ
ص
متؼالي دیه مبيه اسالم ً با ات كاء هب سزماهياهي انساني ً ادتماعي كارآمذ ،ضمه رػايت اخالق حرهفاي هب رت ت ا ساناهي يذ ،الق ،ص،
ژپًهشگر ً كارآصریه بپزداسد ً اس ایه رىگذر پاسخگٌي نياساهي جامعو باشذ ً رد راستاي اعتالي صرهنگي آن اهتمام ًرسد .ایه مامٌريت را اس طریك
هبكارگيزي فناًرياهي پيشزفتو ،رػايت استانذا رداهي جياني ً تقٌيت هم كاري با مراكز ػلمي ً صرهنگي تحقك ميبخطذ ً رباي تٌليذ ً رتًيج ػلم انفغ رد س خط
ل
ل
م
م
ل
ن
ت
ملي ً نيبا ي الش ي مايذ.
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ارسشاهي ٌري د اگشنه ردً ي يذ


تٌحيذ محٌري ،عذا لتمحٌري ً اعتالي اصل متزقي ًاليت فقيو



اعتالي صرهنگ اسالمي -ارياني



اعتالي كرامت ً منشلت انساني ،تكريم ػلم ً ػالم ً ضاگردشيًري



مسئٌليت پذريي ً پاسخگٌيي رد قبال نياساهي ػلمي رد سطخ ملي ً نيب المللي



دانصآصريني ،دانصگستزي ً ارج نيادن هب آصرينصاهي فكري



خٌدباًري ،نٌآًري ،راقبتپذريي ً آسادانذيشي ػلمي



پايبنذي هب مصالخ عمٌمي ً تقٌيت رًحيۀ مطا كرت جم يع



تؼامل ساسنذه ً مؤرث رد هم كاري اهي ػلمي ً صرهنگي نيبالمللي



اعتالي سبان افرسي رد شمار يكي اس سباناهي ػلمي نيبالمللي

اهذا ف كالن  01ساهل دااگشنه صردًسي مشيذ
 .0اصزايص دذب دانصجٌيان نخبو ً مستؼذ ،دستيابي هب جاي گاه ممتاس آمٌسشي هب ًسيه رد تحصيالت تکميلي ،تٌسعو محيظ يادگيزي خالق ً دذا ب ،ارتقاء ارثبخشيي آميٌسش ،يسيو هيٌسهاهي
ميانرشتواي ً رتبيت دانصآمٌخت گان تٌانمنذ ً متعيذ همسٌ با نياساهي جامعو
 .2اصزايص کیفي ً کمي تٌليذا ت ػلمي ،تٌسعو متٌاسن ًاحذاهي ژپًهشي ً دستيابي هب جاي گاه ممتاس ژپًهشي رد سطخ ملي ً صراملي
تخ
 .9ارتقاي تٌانمنذيرد كارآصريني ،اصزايصظرفيت رد تٌليذ فناًري ،تٌسعو اقبليتاهي بهرهربداري ً ااقتنل فناًرياهي نٌیه ً تٌليذ ً اراهئ محصٌالت /خذمات صطي دانصبنيان
 .4تقٌيت تؼلك ً تعيذ هب اسالم ً اريان،تعميك فضايل اخالقي ً ارسشاهيانقالب اسالمي،تقٌيت مطا كرتجمعي ً انضباط ادتماعي ً ارتقاي سالمت جسماني ً نطاط رًاني ً ادتماعي
 .0استقرار مذرييت ارثبخص ،پاسخگٌ ً مبتني رب خرد جمعي ً نظام مطاركتي
 .6ربخٌرداري اس منابغ انساني كارآمذ ،ضايستو ً ملتشم هب ارسشاهي محٌري دااگشنه
 .7مذرييت مؤرث منابغ مالي ،دذب منابغ مالي متنٌع ً پايذا ر ً گستزش سمينواهي استقالل مالي
 .8گستزش ً تعميك تؼامالت ساسنذه ً هماصزا با مراكز ػلمي ،صرهنگي ،ادتماعيً ،رسشي ً اقتصادي رد سطخ ملي ً نيبالمللي
 .9ارتقاي تؼلك خاطر دانصجٌيان ً دانص آمٌخت گان هب دااگشنه
 .01تٌسعو ً ارتقاي رًسآمذ فضااهي كالبذي ً سريساختاهي تجهيشاتي ،فناًراهن ً كالبذي
 .00تٌسعو ًارتقاي رًسآمذ اقبليتاه ً كاربستاهي فناًري اعالػات ً ارتباعات
 .02تحقك دااگشنه نبش ً ايفاي نقص مؤرث رد حفظ ً بهبٌد محيظ سيست

راهبزداهي كالن دااگشنه صردًسي مشيذ
 .0بهبٌد نظام جامغ ژپًهشي دااگشنه
 .2بهبٌد نظام جامغ آمٌسشي دااگشنه
 .9طراحي ً استقرار نظام جامغ مذرييت منابغ انساني(اعضاي هيأت ػلمي) دااگشنه
 .4تٌسعو هم كارياه ً تؼامالت مؤرث دااگشنه با جامعو
 .0بستزساسي رباي اصزايص تٌليذا ت ػلمي دااگشنه
 .6استقرار نظام "هٌشمنذي راقبتي" دااگشنه
 .7بهبٌد ً تٌسعو هم كارياه ً تؼامالت نيبالمللي دااگشنه
 .8ايجاد شزايظ مغلٌب رباي تجاريساسي نتايج ژپًهشي
 .9تٌسعو ػلٌم انساني مبتني رب مباني ً ارسشاهي اسالمي -ارياني
 .01حمايت ً تٌانمنذساسي ػلمي رشتواهي داراي اقبليت تبذيل شذن هب قطب ػلمي رد دااگشنه
 .00تٌسعو نظام مذرييت ً ربانهمرزيي دااگشنه
 .02طراحي ً اصالح ساختار ساسماني دااگشنه
 .09طراحي ً اصالح صرآينذاهي ساسماني دااگشنه
 .04طراحي ً استقرار نظام جامغ ارسيابي عملكرد دااگشنه
.00بهبٌد نظام مالي ً بٌدهجرزيي دااگشنه
.06طراحي ً استقرار نظام مذرييت مبتني رب اعالػات
.07طراحي ً استقرار نظام جامغ مذرييت منابغ انساني (كا كرنان) دااگشنه
.08تجهيش دااگشنه هب ام كاانت سريساختي ً فناًرياهي نٌیه
 .09بهبٌد ً سامانذهي امٌر دانصجٌيي دااگشنه
 .21بهبٌد طرح جامغ فضاي فيشيكي دااگشنه
مح
 .20تٌسعوي امٌر سيست يطي
 .22تٌسعو فؼاليتاهي صرهنگي رد دااگشنه

