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 اّن ٍظبیف هؼبًٍت آهَصشی داًشکذُ ثْذاشت

 ششح ٍظبیف 
 ٍ داًشکذُ آهَصشی ّبی سیبست هشی خظ اسائِ ٍ آهَصشی ّبی ثشًبهِ کلی اصَل تٌظین ٍ تْیِ ، سیضی ثشًبهِ 1

 آًْب اجشای ثشحسي ًظبست

  

استشاتژی کلی تشکیل شَسای آهَصشی داًشکذُ ٍتصوین گیشی دس خصَص هَضَػبت آهَصشی ٍتذٍیي  2

 آهَصشی هغبثق ثبسیبستْبی آهَصشی داًشگبُ

 اظْبس ًظش دس هَسد تغییش یب تَسؼِ آًْب ٍ داًشکذُ آهَصشی ّبی ثشًبهِ ثِ سسیذگی 3

 

هغبلؼِ ٍثشسسی آییي ًبهِ ّبی آهَصشی ٍاسائِ پیشٌْبدات الصم ثِ شَسای آهَصشی داًشگبُ ثشای ثبصًگشی  4

 ٍثْجَد آًْب

ٍاسصیبثی هستوش ٍضؼیت داًشجَیبى ٍهغبلؼِ ٍاتخبر تصوین دسثبسُ هسبئل آهَصشی داًشجَیبى اص اسصشیبثی  5

 لحبػ پیششفت ّبی ػلوی آى ٍاسائِ گضاسشبت الصم ثِ سیبست داًشکذُ

 دسیبفت ثخشٌبهِ ّب ٍدستَسالؼول ّب ٍعشح دس شَسای آهَصشی 6

ّیبت ػلوی ٍجزة اػضبی ّیبت ػلوی جذیذ هتٌبست ثشًبهِ سیضی ثشای استقبء فؼبلیت ّبی آهَصشی اػضبی  7

 ثبًیبصّبی آهَصشی

 ثشًبهِ سیضی ثشای تشَیق ٍحوبیت اصداًشجَیبى هوتبص ٍاستؼذادّبی دسخشبى 8

 ّوبٌّگی ثب فؼبلیت ّبی گشٍُ ّبی آهَصشی دس ساستبی اّذاف کالى داًشکذُ ٍ داًشگبُ 9

 دسهبًیآهَصشی   ٍهشاکضبًٍت ّبی ثْذاشتی ٍدسهبًی ثشقشاسی استجبط ثب سبیش ٍاحذّبی داًشگبّی هؼ 11

 ًظبست ثشحسي اجشای هقشسات آییي ًبهِ ّب ٍقَاًیي آهَصشی 11

 اًجبم هکبتجبت الصم ثب ٍاحذّبی دسٍى ٍثشٍى سبصهبًی 12

اسصشیبثی دسًٍی گشٍُ ّبی آهَصشی ٍاحذّبی آهَصشی تبثؼِ ٍّوچٌیي اسصشیبثی هستوشکبسکٌبى ٍاػضبی  13

 ػلوی ٍفشایٌذّبی آهَصشی  داًشکذُّیبت 

 ثشسسی هتَى جضٍُ ّب ٍکتت اسائِ شذُ اص جبًت اػضبی ّیبت ػلوی ثِ لحبػ تغجیق ثب سشفصلْبی هصَة 14

 کذٍُاسائِ ًتیجِ ثِ شَسای داًش ثبّوکبسی هذیشاى گشٍُ ّب

گضاسی جلسبت هستوشثب ثشگضاسی جلسبت هستوش ثب هسئَلیي آهَصشی ٍهسئَلیي سشتِ ّبی داًشکذُ ٍّچٌیي ثش 15

 داًشجَیبى دس ّشپبیبى تشم ٍسفغ هشکالت احتوبلی داًشجَیبى

ًظبست ثشاجشای دقیق ثشًبهِ آهَصشی ٍتقَین داًشگبّی ٍتبهیي ًیبصّبی آهَصشی داًشکذُ ثبّوبٌّگی گشٍُ  16

 ّبی آهَصشی

ثشًبهِ صهبًجٌذی  –ٍ آهَصش  ثِ سٍص سسبًی سبیت هؼبًٍت آهَصشی داًشکذُ ٍدستیبثی داًشجَیبى ثِ هقشسات 17

 کالسْب ٍ اهتحبى ٍتقَین داًشگبّی ٍعشح دسس اسبتیذ

تذٍیي ثشًبهِ صهبًجٌذی دس خصَص حضَس اػضبی ّیبت ػلوی دس داًشکذُ ٍسبیش هشاکض دس ساستبی اجشای  18

 دقیق تکشین اسثبة سجَع

 ثبّوبٌّگی هذیشاى گشٍُ ّب ٍکبسشٌبسبى آصهبیشگبُ ثشسسی ٍضؼیت اهکبًبت ٍتجْیضات آهَصشی ٍآصهبیشگبّی 19

 اًجبم اهَس داًشکذُ ٍصذٍس دستَسات الصم دس غیبة سئیس داًشکذُ ثشاثش اختیبسات تفَیضی 21

 


