
 :رسالت بیانیه

 يوا تطکل ه ننطجهیادا کتسمطابشآنستت تتا    نکناسکا ينمنذاته ه بمجش نضناساسکا ه انصاحبنظش تخذما اص يگیش هبوش با گلستتان  پضضکی معله هنطگادا نطجهییدافشونگی ه  نتهمعا

بتا تههته بته مستته یت     پشداخته ه  ننطجهیادا ضیهسص ه يونش ، علمی ، فشونگی يواادستعذا ضکهفایی به عشیك ومین اص ه استماء داده نطجهییدا ه فشونگی تخذما ئهاسا دس سا نطجهییدا

با احتتشام   ونماییسا ه هسهمطا تخذما فاتشد اص يگیش هبوش با نیسها ه هسمی نظش اص یمنا محیغی دنکش ومافش ه خذمت ه تحصیلي  هنگیضا با نطجهیانیدا تشبیتبه  دانطگاه دس لبال هامعه

 اوتمام هسصد.ه حفظ نظام ممذس هموهسي اسالمی ایشان  واي دینی، مزوبیبه اسصش 
 

 :چشم انداز

 انکاسناپزیش حمیمتی استشاتژیک سیضي بشنامه پیطشفته، مذیشیت اص گیشي بوشه  ضهم وا، ساصمان ضذن پیچیذه ، محیظ تغییشات ه فناهسي ه علم تحهالت سیش سشعت به تههه با: انذاص چطم

 مهفمیت به دستیابی بشاي وماونگ تذابیشي نامغمتن، عهامل با ضذن مهاهه ه تغیشات با سهیاسهیی بشاي الصم الذامات ه وا وذف بینی پیص ماویت بش عالهه سیضي بشنامه صیشا است، گشدیذه

 .نمایذ می اتخار ساصمانی واي

 که است الذاماتی ومه متضمن ه باضذ می ضذه سیضي بشنامه ه مطخص نتایج حصهل بشاي عملیات وذایت ه استشاتژیک تفکش ساختن عملی بشاي چاسچهبی یا بستش ضامل استشاتژیک بشنامه

 .ضهد می ساصمان کل بشاي اوذاف به دستیابی بشاي مناسب واي استشاتژي تعیین ه اوذاف تعشیف به منجش

 ه دانطگاویان فشونگی واي هنبه ي ومه دس متهاصن ه هانبه ومه استماء ه دانطگاه دس دینی معشفت تعمیك که دانطجهیی ه فشونگی معاهنت عمذه مأمهسیت به دستیابی دنبال به بشنامه این

 آنان تا نمایذ سعی دانطجهیان سفاوی امهس بیطتش چه وش ساصي آماده با است تالش دس سهیی اص ه بهده است صنذگی ابعاد تمامی دس سضذ هوت دس بستشساصي ه محهس خذا واي انسان تشبیت

 .باضنذ عضیضمان کطهس بشاي اي ضایسته ساصان آینذه بتهاننذ تا نمهده کسب بیطتشي تهفیمات علمی هواد عشصه دس بتهاننذ

 ه اصه ی سیضي بشنامه اسالمی، دانطگاه متعا ی اوذاف به سسیذن ،ه مسته یت دانطگاه دس لبال هامعه ملی واي  سیاست چواسچهب دس دانطجهیی ه فشونگی معاهنت واي سسا ت اص بنابشاین

 .دانیم می خهد هظیه سا آن ه داضته موم این انجام دس سعی ما که باضذ می آن اهشاي به تعوذ

  دانطگاه دس لبال هامعهبنا به مسته یت   ه گیشیم لشاس کطهس دس ومشتبه بشتش دانطگاه 01 بین دس داسیم لصذ مذسآکا ه ضاخص نطجهییدا ه فشونگی يوا نتهمعا اص یکی انعنه به ما

 ننطجهیادا. دویم استماء خهد سشنهضت تعیین دس سا دانطجهیان مطاسکت ه نمهده ایجاد سیاسی ه عمیذتی ، فشونگی با نذگی ه ضکهفایی سهان، ه هسم سالمت ءتمااس هوت مناسب محیغی

  .باضنذ فشونگی ه نطجهییدا سمهدسا لفعا نکننذگا کتسمطا ه مبتکش آهس،نه ،فشونگی سمها دس ضمنذاسص ه  متعوذ نطجهیانیدا بایستی ما

 
 

 



 

 ( :  Value)  ارزشها بیانیه
 فشاوم نمایذ.نان ه اعضاي ویات علمی صمینه تعا ی آنوا سا ما به فشونگ غنی اسالمی، معنهیت ه سعایت اصهل اخاللی دس ومه ابعاد معتمذیم ه ساصمان سعی داسد تا با تأمین نیاصواي دانطجهیان، کاسک .0

 به پیص خهاوذ سفت. ساستاي سیاست واي هصاست متبهعدس چواسچهب سیاست واي ملی  ه دس دانطگاه با مذیشیت ه بشنامه سیضي دلیك  فشونگی ه دانطجهییاعتماد بش این است که حهصه معاهنت  .2

 ان بشاي پیطبشد اوذاف حهصه معاهنت دانطجهیی ه فشونگی دانطگاه ضشهسي است.اعتماد بش این است که مطاسکت دانطجهیان، کاسکنان ه اعضاي ویات علمی ه سایش رینفع .3

 سضایت منذي دانطجهیان، کاسکنان ه اعضاي ویات علمی ممذمه سضایت مشدم می باضذ ه ساصمان لصذ داسد دس این ساه گام بشداسد. .4

 باضنذ.نیشهي انسانی متعوذ، متخصص ه کاسآمذ سشمایه بسیاس اسصضمنذي بشاي ساصمان می  .5

 بوشه منذ گشدد. بشاساس منطهسحمهق بیماس، هي حك داسد اص خذمات نیشهي متعوذ، کاسآمذ ه متخصص با سعایت مهاصین ضشعی ه اخالق حشفه اي بشاي اسائه خذمات .6

 یان فشاوم نمائیم.ما معتمذیم به منظهس تشبیت نیشهي انسانی دانا ، خالق ه ضاداب بایذ فضاي امن ، سا م ه با نطاط بشاي تحصیل دانطجه  .7

 ما به منظهس حفظ کشامت انسانی ه تشبیت نیشهي انسانی متعوذ به سعایت ضشع ، اخالق ه نظم دس محیظ واي آمهصضی متعوذ وستیم   .8

 تشبیت نیشهي انسانی با اعتماد به نفص ه بشخهسداس اص سالمت سهان بشاي تحمل فضاي پشتنص محیظ واي دسمانی اص اصهل اعتمادي ماست.  .9

 مکانپزیش است . اعتماد ما بشاین است که با اتکال به لذست الیضال ا وی ه اتحاد ه ومذ ی پیمهدن ساه سخت ه دضهاس تشبیت نیشهي انسانی متعوذ ه متخصص ا .01

 

 

 

 

 

 

 



 فزهنگی و دانشجویی  استزاتژیک معاونت اهداف

 ارتقاء کمی و کیفی معیشت دانشجویان اهداف استراتژیک :

 کمیاهداف  ردیف

O1 مشارکت اجزایی دانشجویان در اداره خوابگاه های دانشجویی 

O2 توسعه فضاهای خوابگاهی 

O3 اعتبارسنجی خوابگاه های دانشجویی 

O4 اعتبارسنجی غذاخوری های دانشجویی 

O5 اعتبارسنجی فضاهای ورسشی 

O6 اجزای الگوی مطلوب تغذیه دانشجویان 

O7  خوابگاه های رتبه بندی شدهبهساسی و ارتقاء کیفی 

O8 پایش مستمز سالمت روان دانشجویان 
 

 ایزانی در دانشگاه ها -توسعه و تعمیق فزهنگ اسالمی اهداف استراتژیک :

 اهداف کمی ردیف

O1 استقزار نظام جامع نظارت، ارسشیابی و رتبه بندی فزهنگی دانشگاه ها 

O2 ایجاد سامانه رصد فعالیت های فزهنگی 

O3 توانمندساسی کارشناسان و مدیزان فزهنگی 

O4 افشایش نزخ مشارکت دانشجویان در بزنامه های فزهنگی 

O5 افشایش نزخ مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورسشی 
 

 


