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  سند راهبردی دانشگاه صنعتی شیراز 
 

 هیو متناسب از نظر سرما یاسلام یرانیا تیهو یاست چابک، دارا یدانشگاه رازیش یصنعتدانشگاه "

 د.پرداز یمتخصص، ماهر و کارآمد م یانسان یها هیسرما تیکه به ترب یو پژوهش یآموزش ،یانسان یها

دارد و به  یمشارکت موثر انیدانش بن ینیو ثروت آفر یدانش، توسعه فناور یگسترش مرزها در

در  ژهیبه و یو فناور یعلم یازهایبه ن ییمرجع مهم پاسخگو ن،یتوانمند و ام یعنوان همکار و مشاور

 ."جنوب کشور است

 قیاست از طر یو جامعه جهان یاسلام رانیخدمت به جامعه ا راز،یش یدانشگاه صنعت تیمأمور

 مشارکت موثر در:

 صنعت و جامعه. ازیمتخصص، متعهد، ماهر و کارآمد مورد ن یانسان یها هیسرما تتربی ●

 .انیدانش بن ینیآفرو ثروت یدانش، توسعه نوآور مرزهای گسترش ●

 .یالمللنیو ب یدر سطح مل یبا صنعت و موسسات علم افزاییهم و ارتباط ●

 و تقاضا محور  دیجد یلیتحص یهارشته جادیا -1-1-الف

 موجود(. یها)در چارچوب رشته دیجد یلیتحص یهاشیگرا جادای ●

 یهادستگاه ریسا یبا هماهنگ ای)به صورت مستقل و  یرشته ا انیو م دیجد یهارشته ستأسی ●

 (.عیو صنا ییاجرا

به  ییتوان پاسخگو شیافزا کردیبا رو یآموزش یهاودوره یدرس یهابرنامه یبازنگر -2-1-الف 

 .جامعه و صنعت یازهاین

 یازهایمتناسب با ن یو اجبار یاریدروس اخت یو اجرا یطراح ،یدرس یهاو اصلاح برنامه شپای ●

 جامعه.

 



 

 

 

  سند راهبردی دانشگاه صنعتی شیراز 
 

 .یو متناسب در دروس فن یکاربرد یهاپروژه یو اجرا نتعیی ●

 موجود. یو کارگاه یشگاهیآزما یهادرست و موثر برنامه اجرای ●

 .یابیو نظارت بر حسن اجرا و ارز ینظارت آموزش ستمیوتوسعه س جادای ●

 یهااستاندارد و متناسب با رشته یو کمک آموزش یبانیپشت ،یامکانات آموزش نیتأم -3-1-الف

 دانشگاه یلیتحص

در مقاطع  یو کارگاه یشگاهیآزما ،یپژوهش ،یآموزش زاتیفضا، امکانات وتجه یسازنهبهی ❖

 .یلیمختلف تحص

 دانشگاه. یلیتحص دیجد یهارشته یهاشگاهیآزما زیفضا و تجه نتامی ●

در حال استفاده و در صورت  یفعل یهاشگاهیآزما یفیو توسعه ک ریتعم ز،یتجه ،روزرسانی به ●

 موجود. یهارشته یبرا دیجد یهاشگاهیآزما جادیلزوم ا

 موجود. یهاشگاهیاز آزما دیواسات انیامکان استفاده دانشجو شیافزا یبرا یزریبرنامه ●

 یفیوک یدرجهت ارتقاء سطح کم یموسسات آموزش ریسا زیو ن عیصنا تظرفی از استفاده ❖

 .یشگاهیو آزما یامکانات فن

 .یمرکز شگاهیآزما یو اجرا یو طراح یارشته نیمشترک ب یهاشگاهیآزما لتشکی ●

 ها.و کارگاه هاشگاهیدرس، آزما یهاکلاس یبانیخدمات پشت یساز نهبهی ●

و آموزش  یمجاز یفضا یهاتیبا توجه به ظرف ژهیانجام کار به و یهاو روش ندهافرآی اصلاح ●

 .کیالکترون

 .یو کمک آموزش یآموزش یبانیخدمات پشت یسپارو درون سپاریبرون ●

 .یرونیو ب یوقت داخلپاره یروهایو تخصص ن تظرفی از استفاده ●

 . یافزارو نرم یافزارسخت نینو یهافناوری و هاروش از استفاده ●

 .یعلم أتیبه اعضاء ه انینسبت تعداد دانشجو استانداردسازی ●

 یانسان یهاهیسرما ینقش موثر و راهبرد شیو افزا یتوانمندساز -4-1-الف



 

 

 

  سند راهبردی دانشگاه صنعتی شیراز 
 

و اهداف کلان  هاتیمتناسب با مأمور یهایستگیشا یدارا یعلم أتیه اعضای استخدام و جذب ●

 دانشگاه

 و کارکنان  یعلم أتیه یاعضا یهایستگیو شا هاتوانمندی توسعه ●

 یجازم یفضا یهاتیبا استفاده از ظرف ژهیپاره وقت به و یروهایو تخصص ن تظرفی از استفاده ●

 یعلم أتیه یو نظام ارتقاء اعضا یابینظارت و ارز ساماندهی ●

 دانشگاه یهاتیمتناسب با راهبردها و مأمور نهیو زم یآمادگ یدارا انیجذب دانشجو -1-1-الف

متناسب با  یهادر مقاطع مختلف و اعمال مشوق یمطلوب ورود یدانشجو یهایژگیو نتعیی ●

 هر گروه.

 یآموزش یهادانشگاه بر اساس اهداف سند به گروه یمطلوب ورود یدانشجو یهایژگوی اعلام ●

 .یمصاحبه ورود طیواعمال در شرا یرساناطلاع یبرا یلیتکم لاتیدر مقاطع تحص ژهیبه و

 نیا تیتقو یبرا یزیرو برنامه یداوطلبان ورود یدانشگاه برا تیعوامل موثر بر مطلوب شناسایی ●

 راهبردها. ریسا تیو رعا نیعوامل در حدود قوان

 ف.هد یهاداوطلبان بالقوه در گروه یدانشگاه برا یهاتیظرف یمعرف یمناسب برا رسانیاطلاع ●

 منطقه جنوب کشور ژهیکشور و به و یازهایبه سمت ن یموضوعات پژوهش یدهجهت-1-2-الف

 ا.هشده آن یمعرف یهاتیو اولو ییدانشجو یهانامهانیاز پا کنندهتیحما یهاسازمان شناسایی ●

به  عیها و صناموسسه ریبا سا یهمکار یهانامهدرخصوص تفاهم یو اطلاع رسان سازیشفاف ●

 .انیو دانشجو دیاسات

 یئل منطقه وکشور برابه منظور انتخاب مسا انیو دانشجو دیاسات یلازم برا هایمشوق اعمال ●

 ییدانشجو یهانامهانیپا

ط مرتب عیها وصنابه سازمان افتهی انیدرحال انجام و پا یهانامهانیپا دهیو چک نیعناو معرفی ●

 ملاحظات مربوطه(. تیبا موضوعات مذکور )بارعا

و انجام  یعلم یهامنطقه به گروه یوپژوهش یفن ،یعلم یهایازمندیو ارائه ن آوریجمع ●



 

 

 

  سند راهبردی دانشگاه صنعتی شیراز 
 

 .یپژوهش یهافرصت ییشناسا یو هدفمند برا یدانیم یدهایبازد

 شانیا یشغل ندهیبا بازار کار و آ انیآشنا نمودن دانشجو -2-2-الف

 .یدر مقطع کارشناس یکارآموز یهادوره یسازنهیو به یشناسبآسی ●

 بازار کار. ازیو ن یلیمتناسب با مقاطع تحص یآزاد و مهارت یافرابرنامه یهاآموزش اجرای ●

 یهایبا بازار کار و کسب آمادگ انیآشنا نمودن دانشجو یبرا یو ساختار ییسازوکار اجرا نتعیی ●

 لازم.

 نانیمشاغل، کارآفر نیمشترک با فعال یآموزش یهاو کارگاه یجلسات عموم برگزاری ●

 مرتبط. یهاو کارکنان حوزه دیاسات ان،یدانشجو یوکار برامرتبط با کسب یهاوکارشناسان حوزه

 یلیتحص یهاانجام کار مرتبط با رشته یندهایاز فرآ انیدانشجو یدانیم دیبازد یهافرصت جادای ●

 .شانیا

  یاو منطقه یدانشگاه در جهت حل مشکلات مل یهاو پژوهش قاتیتحق دهیجهت ●

 نیادیبن یهااز پژوهش تیو حما یلتحصی مختلف مقاطع در پژوهش کیفیت ارتقاء ●

  یمشوق و پرنشاط پژوهش یو فضا یشگاهیآزما زاتیتجه نتأمی جهت تلاش ●

 یو خارج یپیشرفته داخل یبا مراکز علم یو تحقیقات علمی روابط گسترش ●

 یاو منطقه یحل مشکلات مل یدانشگاه در راستا یهاپژوهش یدهجهت-1-1-ب

 یصو خصو یدولت یهاو شرکت عیبا صنا یتخصص یهامشترک در حوزه یقاتیمراکز تحق جادای ●

 .یکاربرد قاتیبا هدف انجام تحق

 .یو صنعت یمراکز علم ریپیشرفته با مشارکت سا یتحقیقات یهاکارگاه برگزاری ●

دانشگاه در صنعت و جامعه به  یفعال اعضا یحضور و همکار یندهایمقررات و فرآ لهیتس ●

 و فناورانه. یارتباط سازنده علم یو برقرار ازهایبا ن ییمنظور آشنا



 

 

 

  سند راهبردی دانشگاه صنعتی شیراز 
 

 یهاو رساله هانامهانیپا یارائه یراهنما برا دیو اسات انیمؤثر از دانشجو تیو حما قتشوی ●

 کشور. یمرتبط با مسائل اساس ییدانشجو

 نیادیبن یهااز پژوهش تیو حما یلیارتقاء کیفیت پژوهش در مقاطع مختلف تحص-2-1-ب

 دانشگاه. یهابخش ریافزا با ساارتباط مؤثر و هم تیموجود و تقو یهاپژوهشکده ساماندهی ●

 یسترسد د،یکتب جد نی)تأم انیو دانشجو دیاسات ازیمورد ن یپژوهش زاتیامکانات و تجه تتقوی ●

 زیتوسعه منابع موجود و ن قیو ...( از طر یمرکز شگاهیپرسرعت، آزما نترنتیا ،یبه مجلات معتبر علم

 .یو پژوهش یها و موسسات آموزشدانشگاه ریدوجانبه و چندجانبه با سا یهایهمکار

و  یشگاهیآزما یهاتیاستفاده از ظرف یبرا یها و مراکز علمدانشگاه ریبا سا افزاییهم ●

 .یاکتابخانه

 پسادکترا. یبرنامه  یو اجرا نتدوی ●

 یمشوق و پرنشاط پژوهش یو فضا یشگاهیآزما زاتیتجه نیتلاش جهت تأم-3-1-ب

بالا  یبا تکنولوژ زاتیتجه نیمشترک جهت تأم یگذار هیسرما ای یو جذب منابع مال شناسایی ●

 .یپژوهش یهاتیفعال یامکانات لازم برا یو بهساز

 .یحوزه پژوهش یندهایفرآ یسازو شفاف لتسهی ●

 .یاو بین رشته دیجد یتأسیس مراکز پژوهش یریگیو پ بررسی ●

 و توسعه و بهبود مستمر. ییخودکفا یموجود برا یهاپژوهشکده بیو ترغ تحمای ●

 .یعلم یو تورها دهایبازد ،یو پژوهش یو مسابقات علم دادهایرو برگزاری ●

گران به پژوهش یتشویق پایه یمقالات، اعطا رتشویقینظ یو معنو یلما یهامشوق یرکارگی به ●

 برتر. یهاها و رسالهنامهپایان قیو تشو یو صنعت یاساتید ممتاز پژوهش قیبرتر، تشو

 مندی مادی و معنوی پژوهشگران از نتایج تحقیقات خود.بهره شیسازوکار افزا برقراری ●

ر د تیمند به فعالعلاقه انیدانشجو بیمشوق و ترغ یبرقرار ،یو علم یمال یهاتحمای توسعه ●

 .ییدانشجو یعلم یهاانجمن



 

 

 

  سند راهبردی دانشگاه صنعتی شیراز 
 

 یو خارج یپیشرفته داخل یبا مراکز علم یو تحقیقات یگسترش روابط علم-4-1-ب

 لیمشترک و تسه یهامنظور انجام پروژهخارج از کشور به  یرانیا نیمحقق همکاری جذب ●

 فعالیت ایشان به عنوان استاد مهمان، استاد مدعو، پژوهشگر همکار و... . نهیزم

ها و ها و نمایشگاهکنفرانس رینظ یالمللبین یدادهایشرکت در رو یدانشگاه برا نمحققی اعزام ●

 خارج از کشور. یهاو دانشگاه یبازدید از مراکز صنعت

 نیبا محقق یپژوهش یبه همکار یعلم ئتیاعضاء ه قیمناسب جهت تشو یمشوق ها نتدوی ●

 مربوط.  یندهایفرآ لیو تسه یخارج

 مدت و بلندمدت.کوتاه یپژوهش-یآموزش یهادانشجویان خارجی در دوره رشیپذ شافزای ●

 خارج از کشور. یاستفاده از فرصت مطالعات ندیفرآ لیو تسه دیمنابع جد نتأمی ●

و  یدر سطح مل یو پژوهش یها و موسسات آموزشدانشگاه ریبا سا یعلم یهایهمکار تتقوی ●

 انیانشجوو د دیاسات یبرا یو پژوهش یمطالعات یهافرصت جادیتبادل استاد و دانشجو، ا رینظ یالمللنیب

 در داخل و خارج از کشور.

 .ییاجرا یهانامهنیو آئ ندهایاح ساختار، فرآاصل و بهبود ●

 حل مسائل کشور. یدر راستا انیو دانشجو دیاسات یمناسب برا یمشوقها نتدوی ●

ه صنعت و جامع یازهایو دانش آموختگان، متناسب با ن انیدانشجو یو مهارت افزائ توانمندسازی ●

 وکار.ورود به بازار کسب یآموختگان برادانش یسازآماده یدر راستا

 دستاوردها. جیو ترو یمستندساز ،ییشناسا ،سازیفرهنگ ●

و بخش  یعموم ینهادها ،یامکانات دولت ارات،یاخت ها،تیاز ظرف یریگو بهره شناسایی ●

 مشترک. یهایو توسعه همکار لیدر جهت تسه یخصوص

 با جامعه و صنعت. هایهمکار یابیو ارز شیپا ،سازماندهی ●

 دانشگاه جهت ارائه خدمت به جامعه و صنعت. یهایتوانمند یمعرف ●

 یآموزش یهادوره یو برگزار یالمللنیوب یخارج یهابا دانشگاه همکاری نامهتفاهم انعقاد ●
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 مشترک. یعلم ینارهایوسم

 .یخارج یهامشترک با دانشگاه یهانامهانیپا فتعری و استاد و دانشجو تبادل ●

 ییاجرا یهانامه نیو آئ ندهایبهبود و اصلاح ساختار، فرآ -1-2-ب

مشترک  یجهت بهبود و توسعه همکار ازیمورد ن یهامقررات و برنامه بیو تصو نتدوی ●

 مختلف با دانشگاه یهابخش

موثر در اقتصاد کشور  یدولت ریغ یهابا بخش یمناسب همکار یهاو روش ندیفرآ طراحی ●

 و .....( . هایشهردار ها،یها، تعاونصندوق ه،یریخ یادهایبن ،یبخش خصوص یها)تشکل

دانشگاه با جامعه و  انیم یهایهمکار وهیدر ش نینو یهاسازوکارها و روش یو اجرا نتدوی ●

 صنعت.

 دانشگاه. یعلم أتیهدفمند طرح فرصت مطالعات اعضاء ه اجرای ●

عضاء ا عیکشور در استخدام، ارتقاء و ترف ازیمورد ن یپژوهش یهاتیسوابق فعال ریتأث شافزای ●

 .یعلم أتیه

 .یعلم أتیاعضاء ه یو پژوهش یآموزش یهاتیفعال نیتعادل و تناسب ب جادای ●

ارتباط دانشگاه با  لیتسه یمختلف دانشگاه برا یهاموجود در حوزه یهانامه نییآ بازنگری ●

 جامعه و صنعت

 حل مسائل کشور یدر راستا انیو دانشجو دیاسات یمناسب برا یهامشوق نیتدو -2-2-ب

و  یامنطقه ،یمل یازهایو مرتبط با ن یکاربرد دهیبرگز یهامستمر از طرح تیو حما رتقدی ●

 .یاستان

 یامنطقه ،یمل یهافعال در حل چالش یعلم أتیاعضاء ه یمناسب برا هایمشوق اختصاص ●

 .یو استان

 هایمناسب جهت گسترش همکار یهامشوق ینیبشیساختار دفتر ارتباط با صنعت و پ تتقوی ●

 ها.طرح یاجرا تیفیک شیو افزا

 و بخش ییاجرا یهاها و دستگاهوزارتخانه ع،یصاحبان صنا یمناسب برا یمشوقها ینیبشپی ●
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 با دانشگاه. شتریارتباط و تعامل ب یدر راستا یخصوص

 یو استان یامنطقه ،یمل یهافعال در حل چالش انیدانشجو یمناسب برا هایمشوق اختصاص ●

 تقاضا محور یهانامه انیپا یمجر انیو دانشجو دیلازم به اسات هایمشوق ارائه ●

 صنعت و یازهایو دانش آموختگان، متناسب با ن انیدانشجو یو مهارت افزائ یتوانمندساز -3-2-ب

 وکارورود به بازار کسب یدانش آموختگان برا یسازآماده یجامعه در راستا

آموختگان و دانش انیدانشجو ییمهارت افزا یهامستمر دوره شیگسترش و پا ،ساماندهی ●

 بازار کار. یازهایبراساس ن

 .انیدانشجو یکارآموز یهادوره یورو بهره تیفیک شیو افزا ساماندهی ●

و  یبخش خصوص یهاتشکل ،ییاجرا یهاها و دستگاهوزارتخانه تیو حما همکاری جلب ●

و دانش آموختگان  انیمناسب به دانشجو یهاو مشوق لاتیتسه ازات،یارائه امت یمرتبط برا ینهادها

 .ییمهارت افزا یاهکننده در دورهشرکت

مشترک با دانش  یو توسعه همکار یاشتغال دانش آموختگان دانشگاه تیمستمر وضع شپای ●

 دانشگاه. یهاو برنامه هاتیبهبود فعال یآموختگان برا

 کشور. یاحرفه تیدر استقرار نظام صلاح یو همکار یاو حرفه یبا سازمان فن همکاری توسعه ●

جامعه و  یشغل یازهایها و نو جذب فرصت یو کمک به شناسائ شغلی مشاوره خدمات ارائه ●

 صنعت.

 .یلیتکم لاتیتحص یهانامه انپای نمودن محور تقاضا ●

و  انیبه دانشجو یو معرف یلیتکم لاتیتحص یهانامهانیاز پا تیحما یهافرصت شناسائی ●

 .یعلم أتیه یاعضا

 دستاوردها جیو ترو یمستندساز ،ییشناسا ،یسازفرهنگ -4-2-ب

 یهاهنیدانشگاه در زم ژهیو یهایو انتشار مستمر دستاوردها و توانمند یمستندساز ،شناسایی ●

 .یو فناور یعلم

 دانشگاه به منظور ارتباط با جامعه و صنعت. ازیمورد ن ستمیاکوس دهیشکل ●
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 یعموم یرساندر جهت اطلاع یمجاز یو فضا یارسانه یهاتظرفی از موثر و مناسب استفاده ●

 و .... . یها، آمارها، توانمندها، فرصتطرح

و بخش  یعموم ینهادها ،یامکانات دولت ارات،یاخت تها،یاز ظرف یریگو بهره ییشناسا -1-2-ب

 مشترک یهایو توسعه همکار لیدر جهت تسه یخصوص

ر د یو بخش خصوص ییاجرا یهاها، دستگاهو توسعه مشترک با شرکت قیتحق یواحدها جادای ●

 دانشگاه.

 ،یمل یهاتهکمی و شوراها مجامع عتف، وزارت جلسات در صنعت با ارتباط دفتر موثر حضور ●

 .یو کشور یامنطقه

گسترش تعامل با جامعه  یساختار و امکانات موجود در دانشگاه در راستا یو هماهنگ افزاییهم ●

 و صنعت.

 ،یتوسعه فناور یهاتیحضور دانشگاه در فعال یمناسب برا ییاجرا یهاسازوکارها و روش جادای ●

 ها.ها و مناقصهپروژه

 توسط دانشگاه. یالمللنیب یکاربرد یهاپروژه یجهت اجرا مناسب یهابرنامه یو اجرا نتدوی ●

 یازهایو دانش آموختگان دانشگاه به منظور رفع ن انیدانشجو د،یاسات یسازو شبکه سازماندهی ●

 کشور.

مشارکت در توسعه  یموجود برا یهایو توانمند هارساختیدانشگاه از ز یحداکثر یرگیبهره ●

 .یپژوهش یکشور و جذب منابع مال

و  یاستفاده از تجارب کارشناسان و متخصصان صنعت یمناسب برا یهابرنامه یو اجرا نتدوی ●

 دانشگاه. یپژوهش و فناور ،یآموزش یهاتیدر فعال ییاجرا

 .یصنعت یهاشیو هما نارهاسمی در فعال حضور ●

 .ییاجرا یهاسمت یدارا ایبه عنوان مشاور  عیبا تجربه در صنا اندانشگاهی حضور ●

 با جامعه و صنعت هایهمکار یابیو ارز شیپا ،یسازمانده -6-2-ب
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 یهایبا توانمند یو خصوص یدولت یهابخش ازیارتباط ن یبرقرار یبرا یسامانه اطلاعات جادای ●

 دانشگاه.

 دانشگاه با جامعه و صنعت. یهایطرح تحول در همکار شیو پا یراهبرد یشورا لتشکی ●

 ا.همستمر آن شیارتباط با صنعت و پا یپژوهش یهاو کنترل پروژه تیرمدی سازوکار بهبود ●

در ارتباط با جامعه  یو اجرائ یپژوهش یهاپروژه یاجرا اتیو انتقال تجرب مستندسازی به کمک ●

 و صنعت.

 دانشگاه جهت ارائه خدمت به جامعه و صنعت یهایتوانمند یمعرف -7-2-ب

جامعه و  یمنابع( برا ریو سا یانسان یهاهیدانشگاه )سرما یهایو توانمند هاتیقابل معرفی ●

 .یمجاز یفضا تیو ظرف نینو یهابر استفاده از روش دیصنعت با تأک

 هدف. عیجلسات مشترک و دوجانبه با صنا لتشکی ●

 .یو خصوص یدولت یهاکارکنان بخش یمشترک  برا ایمستقل  یآموزش یهاکارگاه برگزاری ●

 در انیبندانش یهاها و شرکتدهندهشتاب ،یمراکز رشد، نوآور یفیو ک یو توسعه کم جادای ●

 .یبخش خصوص تیجوار دانشگاه با حما ایدانشگاه 

 فناورانه. یدستاوردها یابیو بازار یسازیتجار قیاز طر ینیآفرثروت شافزای ●

 .یعلم اتیه اعضای و دانشجویان دانشگاه، در کارآفرینی فرهنگ توسعه و ترویج ●

 نایبندانش یهاها و شرکتدهندهشتاب ،یمراکز رشد، نوآور یفیو ک یو توسعه کم جادیا -1-3-ب

 یبخش خصوص تیجوار دانشگاه با حما ایدر دانشگاه 

 هادهندهو شتاب یمراکز رشد، نوآور یهارساختیو ز یو کالبد یکیزیف یفضا توسعه ●

 هادهندهو شتاب ینوآور و فناور در مراکز رشد، نوآور واحدهای استقرار و جذب ●

 بزرگ یهااستان و شرکت عیو توسعه صنا قیتحق واحدهای استقرار و جذب ●

 ،یز رشد، نوآورمراک تیفعال یهانهیمرتبط با زم یو کارگاه یشگاهیخدمات آزما ارتقای ●
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 انیبندانش یهاها و شرکتدهندهشتاب

 یو خصوص یدولت یهادهندهو شتاب یو تعامل با مراکز رشد، نوآور همکاری ●

 یفناور یهاتیفعال یدر حوزه شدهینیبشیو جذب اعتبارات پ صیتخص یهاروش سازماندهی ●

 یو نوآور

( کوچک و متوسط برآمده از پژوهش و Spin-off) یشیزا انیبندانش یهاتعداد شرکت شافزای ●

 در دانشگاه یفناور

 یهاو شرکت یحوزه علم و فناور یتیحما نیموجود در قوان یهاتیظرف نمودنیاتعملی ●

 انیبندانش

 انیبندانش یهاها و شرکتدهندهو شتاب یمراکز رشد، نوآور یجیترو یهاتفعالی توسعه ●

 فناورانه یدستاوردها یابیو بازار یسازیتجار قیاز طر ینیآفرثروت شیافزا -2-3-ب

ا تعاملات موثر ب جادیو ا یفکر تیثبت اختراع و حفاظت از مالک یو سازوکارها ندهافرآی بهبود ●

 .یالمللنیو ب یمل ،یامنطقه یفکر تیدفاتر مالک

 هیبر پا یالمللنیو ب یفناورانه و ثبت اختراعات مل یاز دستاوردها تیصندوق حما اندازیراه ●

 استان و منطقه جنوب کشور. ینسب یهاتیمز

 .یفناور یابیو بازار یسازیتجار یهامهارت شافزای ●

 فناورانه. یدستاوردها یسازیتجار یدر حوزه ریپذمخاطره یگذارهیسرما جتروی ●

 فناورانه. یدستاوردها یسازیتجار یمال نیتام یدر راستا یو اعتبار مالی موسسات با تعامل ●

 .یو دائم یمجاز یالمللنیو ب یمل ،یامنطقه یفناور یو حضور موثر در بازارها شناسایی ●

 .یفناور سازیشبکه توسعه ●

 یتادر راس یعلم اتیه یترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه، دانشجویان و اعضا -3-3-ب

 نیکارآفر یهابه دانشگاه لین
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 ها وسازی دانشجویان دانشگاه از طریق ایجاد انگیزه، ارتقاء دانش، مهارتتوانمند برای تلاش ●

 های کارآفرینانه.نگرش

 فرهنگی و آموزشی پژوهشی، مختلف ابعاد در کارآفرینی تفکر و روح سازینهادینه در تلاش ●

 .کارآفرین دانشگاه هایمؤلفه شناخت طریق از دانشگاه

های ها و کارگاهبرگزاری دوره قطری از کارآفرینی مهارت و دانش فرهنگ، گسترش و ترویج ●

ای و تخصصی روزآمد در حوزه کارآفرینی ویژه دانشجویان، اعضای هیأت علمی حرفه ،یآموزشی عموم

 و مدیران اجرایی دانشگاه.

 هایسازمان و هابنگاه نهادها، ها،دستگاه ها،دانشگاه مراکز، سایر با محیطی تعاملات انجام ●

 .کارآفرینی ترویج جهت در فراملی و ملی سطح در کارآفرین

 .ای( دانشگاهی و منطقهدادهایها و روها، نمایشگاهکارآفرینی )جشنواره یهاگردهمایی برگزاری ●

 کارهای و کسب توسعه جدید، کار و کسب ایجاد زمینه در مدیریتی راهبردی هایمشاوره انجام ●

 .دانشگاه سطح در کوچک

و  ینیبواقع ،یمحوراخلاق ،یخودباور ،یتعهد، آزادگ ،یرانیا-یاسلام یهاارزش تتقوی  ●

 .انیدانشگاه نیدر ب یمدارقانون

 .یو اجتماع یدرامور فرد اندانشجوی پرورش و تجربه و دانش ارتقاء  ●

 .انیدانشگاه نیدر ب یو نوآور تینشاط، خلاق د،یام تتقوی  ●

و  انریا یاسلام یدر نظام جمهور تیدر سند فلسفه ترب تیشش گانه ترب هایساحت به توجه ●

 .بهیط اتینقش دانشگاه در تحقق مراتب ح یفایا یتلاش برا

توجه به نقش پدرانه و رابطه  ژهیدانشگاه )به و یرونیو ب یمرجع داخل یهاگروه رتاثی به توجه ●

 یوقو حق یقیحق یهاتیموثر، احزاب و شخص انیدانشگاه(، کارکنان، دانشجو دیاسات یشاگرد-یاستاد

 (.یاثرگذار فرهنگ
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 یادر فض ژهیبه و یاو رسانه یارتباط نینو یهایفناور یدهایها و تهدفرصت ها،تظرفی به توجه ●

 .یمجاز

 و کارکنان(. یعلم أتیه یاعضا ان،یدانشگاه )دانشجو یاعضا یهاخانواده یهاتظرفی به توجه ●

 یصنف ،یفرهنگ یهادر حوزه یفعال دانشگاه اتیها و نشرو توسعه تشکل جادیاز ا تیحما -1-1-ج

 یو علم

مروج  یمجاز یفعال بر بسترها یهاو گروه یاسلام یهاوتوسعه تشکل جادیاز ا تحمای ●

 .یو شعائر اسلام هایآگاه تیتقو یدر راستا ینید یهابرنامه

و  یتوسعه فرد یدر راستا انیدانشجو یوهنر یفرهنگ ،یاسیس یهاتشکل تیازفعال تحمای ●

 دانشگاه. ینقش اجتماع یفایو ا انیدانشجو یاجتماع

 .انیدانشگاه یو رفاه یصنف یهااز تشکل تیوحما تتقوی ●

 .یشیآزاداند یهایکرس یبرقرار یدانشگاه برا یبوم طیسازوکار متناسب با مح جادای ●

 یااعض یمجاز یهاو گروه کیالکترون اتینشر تیفعال یمند براسازوکار مناسب و قانون جادای ●

 دانشگاه.

 .ییدانشجو یعلم یهاوتوسعه انجمن جادیاز ا تحمای ●

 انیدانشگاه یهااز گروه کیمتناسب با هر یآموزش یهاانجام مشاوره و برنامه -2-1-ج

مختلف درون  یهاگروه یبرا یشیاندوجلسات هم یآموزش یهاها، کارگاهکلاس برگزاری ●

 فراد مرتبط با دانشگاه.ا ریو سا یدانشگاه

 .انیدانشجو تیدانشگاه در هدا دیاسات تیسازوکار استفاده از ظرف یو اجرا طراحی ●

 یاجتماع ،یاخلاق یهایو مظاهر ناهنجار قیمعروف و کاهش مصاد قیو تکرار مصاد جیترو -3-1-ج

 یو قانون
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 جلسات رینظ یو مذهب یقرآن یهاو حضور اعضا در برنامه یبرگزار قیو تشو تیحما ت،تقوی ●

 و... . ارتیجمعه وجماعت، دعا وز ینمازها م،یبا قرآن کر ییآشنا

 و مقاومت. ثاریمروج فرهنگ ا یهااز برنامه تیوحما تتقوی ●

و  یو اختصاص یو مقررات عموم نیدرخصوص قوان یهیتوج یهاها و کارگاهکلاس برگزاری ●

 .انیمختلف دانشگاه یهادانشگاه متناسب باگروه یهنجارها

 یناظر و متول یاز واحدها تیوحما یمدارنظم و انضباط و قانون یاز اجرا تیوحما تتقوی ●

 در دانشگاه. یو قانون یمسائل انضباط

 تیتقو یدر راستا نینو یهایها و فناورو استفاده از روش یفرهنگ غاتیاز انجام تبل تحمای ●

 دانشگاه. یمحور یهاارزش

دانشگاه توسط همه اعضا در مراحل مختلف  یمحور یهااصول و ارزش تیو نظارت بر رعا دتأکی ●

 .یانسان یهاهیسرما یجذب و نگهداشت و ارتقا

ش معروف وکاه قیمصاد جیمتناسب به منظور ترو هیو تنب قیتشو یو اعمال سازوکارها نتعیی ●

 .هایمظاهر ناهنجار

 یو اجتماع یسعادتمند فرد یزندگ حیصح یالگوها یمعرف -2-2-ج

 .یو فرهنگ یاجتماع ،یعلم ،ینید یبزرگداشت الگوها یهااز برنامه تیوحما قیتشو ت،تقوی ●

د ارزشمن یالگوها یدانشگاه در معرف رونیوامکانات موجود در دانشگاه و ب هاتازظرفی استفاده ●

 .انیدانشگاه نیدر ب شانیا یو سبک زندگ شهیو بازتاب اند

 انیدانشگاه نیدر ب تیمسئول رشیو پذ یاجتماع یزندگ اتیتجرب یبرا نهیزم جادیا -3-2-ج

 .هایزسامیوتصم هایریگمیدر تصم انیمختلف دانشگاه یهاوتخصص گروه شهاندی از استفاده ●

 .انیمختلف دانشگاه یهاگروه نیدر ب یشیاندوجلسات هم یمشورت یشوراها لتشکی ●

 یتوانمندساز یبرا یو اجتماع یمختلف فرد یهانهیدر زم یآموزمهارت یهاکارگاه برگزاری ●

 و کارکنان دانشگاه. دیاسات ان،یدانشجو
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ا و به اعض هاتیو مسئول فیاز وظا کیمتناسب با هر اراتیاخت یو اعطا یسازمیکار، ت متقسی ●

 .انیدانشجو

 دانشگاه تیریو مد یسازمیدر تصم انیمشارکت دانشگاه نهیزم جادیا -1-3-ج

مختلف  یهاگروه نیدر ب یصنف یهاو توسعه تشکل جادیاز ا تیمقررات و حما لتسهی ●

 .انیدانشگاه

 .شنهاداتینظام پ یو برقرار یو تحول ادار یوربهره یهاکارگروه یو سامانده ینبازبی ●

 .یمختلف دانشگاه یهادر گروه یمشورت یشوراها لتشکی ●

تحقق  یدر راستا یکاربرد شنهاداتیبه ارائه پ انیدانشگاه بیجهت ترغ هاییمشوق اعمال ●

 اهداف دانشگاه.

 ینوآورانه اعضا یهادهیاز ا تیحما یبرا ،یوخصوص یدولت یهاسازمان تظرفی از استفاده ●

 دانشگاه

 .انیدر دانشگاه یو نوآور تیخلاق جیترو یو... در راستا شگاهیجشنواره، مراسم، نما برگزاری ●

 دانشگاه. یاعضا یهاارتباط موثر با خانواده تیو تقو لیتسه یسازوکار مناسب برا برقراری ●

 دانشگاه یمستمر و ارتقاء سلامت جسم و روح اعضا شیپا -1-1-د

 .یپزشک هیاول ناتیانجام معا یبرا یبه مراکز درمان دالورودیکارکنان جد ان،دانشجوی ارجاع ●

 .انیسلامت دانشگاه تیمنظم وضع بررسی ●

داخت و پر انیکارکنان ودانشجو یمربوطه برا یروند ادار لیو تسه یلیتکم مهبی قرارداد انعقاد ●

 توسط دانشگاه. هانهیاز هز یبخش
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 ،یریشگیپ ،یهااز برنامه تیو حما هیتغذ ،یروان پزشک ،یخدمات مشاوره پزشک توتقوی توسعه ●

 .یودرمان یبهداشت جیترو

 دانشگاه. ینظافت وبهداشت عموم تیوضع بهسازی ●

و  یمنیبهداشت، سلامت، ا یهاموجود در حوزه یاستانداردها حیصح ینظارت موثر بر اجرا -2-1-د

 هیتغذ

 .یمنیبهداشت و ا ه،یامور مشاوره، تغذ یتجربه و تخصص برا دارای کارشناسان از استفاده ●

دانشگاه از  یهاها ومحوطهساختمان یلازم در احداث و بازساز یاستانداردها ترعای بر نظارت ●

 .تیو امن یمنینظر ا

مقررات  یو اجرا یو سلامت دانشگاه و برقرار هیبهداشت، تغذ ینظارت یهاستمیاز س تحمای ●

 بهداشت وسلامت. یهادر حوزه زابیبازدارنده از موارد آس

 یو رفاه یپزوهش ،یآموزش یندهایفرآ حیانجام صح یامن و آرام برا طیفراهم آوردن مح -1-2-د

 انیدانشگاه

 انتظامات و حراست دانشگاه. یروهاین تیفیلازم در خصوص تعداد وک یاستانداردها ترعای ●

 .انیمختلف دانشگاه یهاگروه یتیو امن یمنیا یو کاربرد یضرور هایآموزش ارائه ●

 دانشگاه. تیو امن یمنیا ستمیس یسازنهیبه منظور به نینو یهافناوری از استفاده ●

 یهاها ومحوطهساختمان یسازمنیو ا یشگاهیو آزما یکارگاه یهاطیمح یمنیا تتقوی ●

 دانشگاه.

 موجود یاستاندارها تیبا رعا لیکار و تلاش و تحص طیمح رنمودنیدلپذ -2-2-د

 اه.دانشگ یو رفاه یو پژوهش یآموزش ،یادار یهاطیمح یو بهداشت یفن ساتیتأس یسازنهبهی ●

مختلف  یهاگروه یبرا یو پژوهش یآموزش ،یرفاه ،یادار یامکانات و لوازم ضرور نتأمی ●

 مربوط. یازهایمتناسب با ن انیدانشگاه
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 سبز دانشگاه. یفضا یسازو به یدانشگاه و نگهدار یهاها و محوطهساختمان یباساززی ●

 یندهایوفرآ یکیزیف یارباب رجوع در فضاها میتکر یدر راستا یطیمح یاستانداردها ترعای ●

 دانشگاه. ییاجرا

و  یو ورزش یو امکانات رفاه یربومیغ انیدانشجو یبرا یخوابگاه یمناسب زندگ یفضا نتامی ●

 .انیمختلف دانشگاه یهامتناسب باگروه هیاستراحت، مطالعه و تغذ یهاطیمح

 شانیا یهاو رفاه کارکنان و خانواده یارتقاء سطح زندگ یتلاش برا-3-2-د

 .شانیکارکنان و اعضاء تحت تکفل ا یبرا یدرمان یهامهیخدمات ب یو بهساز بررسی ●

 اء.اعض یهااستفاده خانواده یو مسکن برا یحیتفر ،یورزش ،یخدمات رفاه یسازنهبهی و توسعه ●

ه الحسنقرض یهاصندوق قیاز طر یواعتبار یمال لاتیتسه یامکان اعطا یسازنهبهی و توسعه ●

 .یواعتبار یو تعامل با موسسات مال یمنابع موجود مال ،یداخل

 .شانیا یهاکارکنان و خانواده یو اجتماع یفرهنگ ،یفن یوتوانمندساز افزاییمهارت آموزش، ●

 انیدانشگاه یبرا یو رفاه یحیتفر ،یتوسعه امکانات ورزش -4-2-د

 یورزش یفضاها یو بهساز یدرحال احداث دانشگاه، نگهدار یدر فضاها ورزشی امکانات توسعه ●

 .یفعل

 .یورزش یهاحضور در برنامه شیبه افزا انیدانشگاه بترغی ●

در  انیکارکنان و دانشجو ،یعلم أتیاعضاء ه شتریحضور ب یبرا یمقررات ادار لتسهی ●

 .یورزش یهابرنامه

 .یرزشو و یاز امکانات رفاه انیاستفاده دانشگاه یموسسات برا ریبا سا همکاری نامهتفاهم انعقاد ●

 دانشگاه. یعموم ینمودن فضا ریسبز و دلپذ یفضا یو نگهدار یسازنهبهی ●

 .انیمختلف دانشگاه یهاگروه یبرا یتخصص یورزش یهاسمسابقات وکلا برگزاری ●

 یاهبه ورزش شانیمند نمودن اوعلاقه انیدانشگاه قیجهت تشو یغیتبل ابزارهای از استفاده ●

 متناسب.
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 در استفاده از فضاها و امکانات موجود. یبهره ور شیافزا -1-1-ه

 دانشگاه. یدرس یهاکلاس یبرگزار یهامتمرکز مکان یزریبرنامه ●

در شهر صدرا و استقرار مراکز  دیجد یدانشگاه به ساختمانها یانتقال واحدها یبرنامه زمان هتهی ●

 طیمح یبا توجه به فرصتها یدر مکان فعل یآزاد و مجاز یو آموزشها انیدانش بن یرشد، شرکت ها

 .ییایجغراف

 .یرونیو ب یدرون ازیمحل استقرار واحدها و اشخاص متناسب با ن یسازو متناسب بازنگری ●

 اموال بدون فیتکل نییدانشگاه و تع یواحدها ها ونحوه استفاده اموال موجود در انبار بازنگری ●

 استفاده.

 ازهایمتناسب با ن یو ادار یرفاه ،یفرهنگ ،یپژوهش ،یآموزش یفضاها یفیو ک یتوسعه کمّ -2-1-ه

 موجود یبر اساس استانداردها

توسعه هر  یهابر اساس برنامه یو ادار یرفاه ،یفرهنگ ،یپژوهش ،یآموزش یفضاها یازسنجنی ●

 دانشگاه. یاز واحدها کی

 یورو بهره نهیاستفاده به کردیهر واحد با رو یضرور زاتیو تجه ازیمورد ن یفضا نتأمی ●

 .یحداکثر

به دانشگاه و کاهش عوامل بازدارنده در جذب  یورود منابع مال یلازم برا یبسترها جادیا -1-2-ه

 یمنابع مال

 و ییشناسا یبرا ییاجرا یندهایفرآ نییو تع یگذارهیو امور سرما یزیرساختار برنامه جادای ●

 .  یو خارج یداخل یگذارهیامور سرما یریگیو پ یمال دیجد یهاتیتوسعه ظرف

 یاعانتف یهایگذارهیدر سرما شانیحضور ا یو مشوق برا نهیزم جادیو ا نیریخ قیعلا شناسایی ●

 .شانیبه ا یگذارهیسرما یهاممکن در حوزه یقانون اراتیدر دانشگاه و اعطاء اخت یرانتفاعیو غ
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از  ژهیمختلف دانشگاه به و یهابا استفاده از امکانات حوزه ارزی درآمد کسب و خدمات فروش ●

 و یپژوهش یهاتیو فعال یو مهارت یمدت تخصصبلندمدت و کوتاه یآموزش یهادوره یبرگزار قیطر

 .انیدانش بن

مرکز  رینظ یجذب منابع مال تیقابل یدارا یواحدها ترکیارتباط نزد نهزمی نمودنفراهم ●

 مشاوره با جامعه هدف. یهاکینیکل ،یقاتیآزاد، مراکز تحق یهاآموزش

به  انیدانشگاه یهاتوسط همه گروه هانهیوکاهش هز مالی منابع جذب امکان نمودنفراهم ●

 یهامشوق نییو تع یوتحول ادار یوربهره ونیسیوکم شنهاداتینظام پ نیطرق مختلف، ازجمله تدو

 .یلازم و رفع موانع قانون

و  یپژوهش ،یآموزش ،یمرتبط عمران یهاو کارگروه یجلسات کارشناس تظرفی از استفاده ●

 دانشگاه. یهاتیبه فعال صیو اعتبارات قابل تخص یردولتیو غ یمنابع دولت ییبه منظور شناسا یصنعت

و  فیوظا تیدانشگاه با رعا یهاییاز دارا ییدرآمدزا یبرا ندهایمقررات و فرآ لتسهی ●

 واحدها. یاصل یهاتیمأمور

انجام امور دانشگاه با  یها براها وسازماندستگاه ریمشترک با سا یهاتیو توسعه فعال تحمای ●

 اعتبارات مشترک. نیتأم

منابع موجود در  تیارتباط با صنعت دانشگاه با استفاده از ظرف یقراردادها تیو تقو تحمای ●

 دانشگاه و موسسات همکار.

 انیجوبا دانش سهیدر مقا یشتریب یبوم انیکه سبب جذب دانشجو ییهابرنامه تیو تقو تحمای ●

 شود. یربومیغ

برنامه به واحدها و  یبودجه بر مبنا صیدانشگاه و تخص یهاتیبرنامه محور نمودن فعال -2-2-ه

 هاتیفعال

ر د یاتیو برنامه عمل یسند راهبرد یبر مبنا یزیربه سمت بودجه یزیرنظام بودجه رتغیی ●

 مختلف. یواحدها

 یواحدها یشده برا نییتع یهابودجه کردنهیوهز صیبر نحوه تخص یسازوکار نظارت جادای ●

 مختلف.
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از  هنیواستفاده به هانهیوکنترل هز یزیربرنامه یبرا ییاجرا یبه واحدها اریاخت یجتدری اعطاء ●

 .یمنابع مال

 یساختار سازمان یسازنهیبه -1-3-ه

نمودن اندازه واحدها و  نهیو به یضرور یازهایرفع ن کردیدانشگاه با رو لاتیتشک بازنگری ●

 دانشگاه. یهاتیفعال یسازروان

و  ییکارآ شیافزا کردیکارکنان با رو یشغل فیو شرح وظا یتناسب در ساختار سازمان جادای ●

 .یوربهره

و شرح  هاتیمتناسب با مأمور ییاجرا یکار واحدها انیو اصلاح ساعات شروع و پا بازنگری ●

 واحدها. فیوظا

 خدمات. تیفیک شیو افزا یسازچابک یخدمات دانشگاه در راستا یسپارو درون سپاریبرون ●

 .ییو دانشجو یخدمت مجاز دیخر تیظرف ژهیوقت و به وپاره یروهاین تظرفی از استفاده ●

 .یو فن یبانیخدمات پشت یسپارو برون نینو یهایفناور تظرفی از استفاده ●

 انجام کار در دانشگاه یندهایفرآ یسازو روان یهدفمند -2-3-ه

داف اه نیتأم یدانشگاه در راستا لاتیواحدها و اشخاص بر اساس تشک فیدر شرح وظا بازنگری ●

 و کاهش زمان انجام کار. تیفیک شیکلان دانشگاه، افزا

 فیظاو نیتناسب ب جادیانجام کار در دانشگاه و ا یندهایواصلاح فرآ یپروژه مستندساز لتکمی ●

 دانشگاه. یکارکنان و واحدها

جام ان یدر راستا ندهایفرآ یحداکثر یسازکردن و شفاف زهیانجام کار و مکان یروندها تتثبی ●

 .ندیدانش در هر فرآ تیریحفظ و مد تیارباب رجوع وقابل میامور، تکر نهیبه

 انجام کار در دانشگاه. یندهایسازوکار بهبود مستمر فرآ یو اجرا طراحی ●

ه و توسع فیحدود وظا یسازنهیو جبران خدمت به منظور به یابیارز یهاو اصلاح نظام نگریباز ●

 عدالت.
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و اهداف کلان دانشگاه  هاتیمتناسب با مأمور یهایستگیشا یدارا یعلم أتیه اعضای جذب ●

 .هاتوسعه گروه یهاو برنامه

از مشاغل موجود در چارچوب  کیمتناسب با هر یهایستگیشا یکارکنان دارا یرکارگی به ●

 .یاو حرفه یفرد یهاتیسنجش صلاح قیمصوب از طر فیو شرح وظا لاتیتشک

 یانسان یهاهیسرما ینقش موثر و راهبرد شیو افزا یتوانمندساز -1-4-ه

 یواجتماع یفرد یهایو توانمند یسازمان فیانجام وظا یاعضا برا یستگشای و مهارت توسعه ●

 .شانیا

بر اساس اهداف  یعلم اتیه ریو غ یعلم أتیه یو ارتقاء  اعضا یابیو اصلاح نظام ارز ساماندهی ●

 دانشگاه. یسند راهبرد یو راهبردها

احراز شغل و  طیشرا ف،یکارکنان بر اساس شرح وظا یشناسنامه آموزش و توانمندساز هتهی ●

 .یعلم أتیه ریاز کارکنان غ کیهر  یلازم برا یآموزش یهاها وکارگاهدوره یو اجرا یزیربرنامه

 یجازم یفضا یهاتیبا استفاده از ظرف ژهیپاره وقت به و یروهایو تخصص ن تظرفی از استفاده ●

آموختگان و اشخاص، دانش ریو سا یفرهنگ یهایزنیها، راسفارتخانه تیاز ظرف برداریبهره ●

در  یالمللنیب یتوسعه هوشمند روابط علم یبرا یالمللنیمعتبر فعال در عرصه ب یهمکاران و نهادها

 کشور. یعلم یپلماسیتحقق اهداف سند د یراستا

عتبر م یهادانشگاه بر اساس نظام یالمللنیب گاهیعوامل موثر بر ارتقاء جا تیو تقو شناسایی ●

 دانشگاه. یهاتیمتناسب با مأمور یالمللنیب یبندرتبه

 یالمللنیب یپژوهش ،یتوسعه کارآمد روابط علم یبرا یمجاز یو امکانات فضا تظرفی از استفاده ●

 .انیدانش بن ینیآفرو ثروت

ها و مراکز پروژه ،یو دانشگاه یآموزش یهادوره لیاز قب یالمللنیب یعلم یهاهمکاری توسعه ●

وش به ر یخارج یمشترک با کشورها یگذارهیو سرما یمجلات علم ان،یبندانش یهاشرکت ،یقاتیتحق

 .رانیا یاسلام یجمهور نیمختلف مانند انعقاد تفاهم نامه در قالب قوان یها



 

 

 

  سند راهبردی دانشگاه صنعتی شیراز 
 

 یآموزش یهادوره یگزارو بر سیپرد جادیا یبرا یزیراخذ مجوز و برنامه رساخت،یز نتأمی ●

 کشورها. ریمدت و بلندمدت در ساکوتاه یو مهارت یعلم

 یو مهارت یعلم یآموزش یهادوره یبرگزار یبرا یزیراخذ مجوز و برنامه رساخت،یز نتأمی ●

 .رانیدر ا یمخاطبان خارج یمدت و بلندمدت براکوتاه

 یهاو دوره یعلم ناریکارگاه، سم یبرگزار یبرا یزیراخذ مجوز و برنامه رساخت،یز نتأمی ●

 یهاتیبا استفاده از ظرف ژهیبه و یالمللنیمشترک با موسسات و اشخاص معتبر در سطح ب یآموزش

 .یمجاز یفضا

مشترک با موسسات و اشخاص معتبر در  یآموزش یهاو دوره یعلم ناریکارگاه، سم برگزاری ●

 .یمجاز یفضا یهاتیبا استفاده از ظرف ژهیبه و یالمللنیسطح ب


