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 1مقدمه
دانشگاه صنعتی شریف نزدیک به پنج دهه پيش آغاز به كار كرد و توانست با پشتيبانی دولت ،صنعت ،خيّرین ،و با
همّت استادان ،دانش آموختگان ،دانشجویان،كاركنان ،و مدیران و خدمتگزاران سخت كوش و شایستة خود ،نقش
ارزشمندي را در ارتقاي جایگاه علمی كشور در منطقه و جهان براي خود به ارمغان آورد .این دانشگاه ،هماكنون و به
تأیيد مراجع گوناگون ،یكی از معتبرترین دانشگاههاي ایران وجهان است.
دانشگاه صنعتی شریف داراي چند ركن و ساختار اساسی است .آموزش ،پژوهش ،دانشجویان ،منابع (انسانی ومالی)،
ویژگی ها و ارزشهاي فرهنگی ،طرح هاي توسعه اي و عمرانی از ركن هاي مهم دانشگاه هستند.
 آموزش در دانشگاه بر دوش استادان است ،و از سوي معاونت آموزشی و تحصيالت تكميلی دانشگاه پشتيبانیمیشود .بالغ بر  12111دانشجوي برتر در مقاطع كارشناسی ،كارشناسی ارشد ،و دكتري هر سال در این دانشگاه
تحصيل می كنند و شرایط سختی را براي ورود به این دانشگاه پشت سرگذاشته اند .از این رو ،انتظار دارند خدمات
آموزشی متناسب با شأن و توانمندي خود را از این دانشگاه دریافت كنند .بنابراین ،این معاونت را میتوان قلب دانشگاه
دانست كه وظيفه آن فراهم ساختن زمينه هاي مناسب براي كار استادان و دانشجویان است ،ونتيجه آن كاميابی هرچه
بيشتر دانشگاه را می تواند در پی داشته باشد.
 پژوهش و نو آوري در دانشگاه نيز عمدتاً توسط استادان ،دانشجویان تحصيالت تكميلی و پسا دكتري انجام میپذیرد كه با بهره گيري از هوش و استعداد پژوهشگران ،عالوه بر تأمين قسمتی از شرایط فارغ التحصيلی ،نيز می تواند
نقش اساسی در پاسخگویی به مشكالت و نيازهاي صنعتی-اجتماعی-اقتصادي كشور داشته باشد .ازاین رو ،معاونت
پژوهشی و فناوري دانشگاه را می توان مغز دانشگاه تصور نمود كه اطاق فكر ،پشتيبان و رابط پژوهشگران دانشگاه در
هر مرتبه علمی است.
 ارائه خدمات دانشجویی مناسب به دانشجویان تأمين كننده آرامش روحی ،فكري و بالندگی آنها در امور تحصيلی وپژوهشی است .بنابراین ،معاونت دانشجویی دانشگاه مأموریتی بسيار اساسی و مهم درجلب رضایتمندي دانشجویان
دارد .كاركنان دانشگاه همانند سربازان بی ادعایی هسنتد كه با تالش خود پشت صحنه امور را مدیریت و راهبري می
كنند وآموزش حين خدمت و رضایتمندي آنان در انجام كيفی مأموریتهاي دانشگاه بسيارتأثيرگذار است.
 عمليات عمرانی در پردیس مادر ،پردیس هاي جدید ،و توسعه فضاهاي فيزیكی متناسب با نياز و شأن دانشگاه برايحال و آ ینده از دیگر اولویتهاست كه لزوم ایجاد یک معاونت عمرانی فعال در دانشگاه را در مقایسه با سایر
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دانشگاههاي بزرگ و توسعه یافته دوچندان می كند تا این مأموریت را كارشناسانه با جدیت هر چه تمامتر پی گيري
كند.
 تلطيف فضاي فرهنگی و آزاد اندیشی صرفاً مختص دانشجویان نيست و همه نيارمندیم با عبرت از تجربيات وتندروي هاي ناموفق گذشته به اصل خویش كه همانا فرهنگ زیبا ،شيرین ،و حيات بخش ایرانی-اسالمی است
بازگردیم .فرهنگ واعتقادات بومی و حس انسان دوستی و وطن پرستی را با الهام از توصيه هاي بزرگان مذهبی و
ایران زمين زنده كنيم و به آن بباليم و الگویی مناسب را براي جوانان و آیندگان به یادگار بگذاریم .در این راستا كل
خانواده شریف معاونين و مشاورین فرهنگی دانشگاه خواهند بود.
 با رشد چشمگيرجمعيت زنان در بدنه دانشجویی ،استادان ،و كاركنان دانشگاه ،لزوم هرچه بيشترمشاركت بانواندرمشاور ه ،تصميم گيریها ،و مدیریت ها از الزامات حال و آینده دانشگاه است .از این رو انتظار می رود جمعيت زنان
شریفی با حضوري نظام مند پيگير مطالبات ،حقوق ،و دغدغه هاي مربوط به زنان در فضاي سنتی مردساالر دانشگاه
صنعتی شریف باشند و رسيدگی به امور مربوط را به شيوه خود مدیریت كنند .در این راستا ،ریاست دانشگاه مشاور
و /یا معاون امور زنان را در دانشگاه رسميت خواهد بخشيد.
براي دست یابی به این كاميابی ها ،این برنامه كه تنها با یاري خداوند و پشتيبانی ،همكاري ،و همراهی بدنه دانشگاه
شامل استادان ،دانشجویان ،كاركنان ،و دانش آموختگان گرانقدر دست یافتنی است ،با ارائة جهت و رویكردي پایدار
براي آینده ،ریاست دانشگاه را در انجام مأموریت خود یاري میكند .هر چند دنبال كردن استراتژيهاي این برنامه،
احتماالً دستیابی كامل به چشمانداز ریاست دانشگاه "دانشگاه پيشرفته صنعتی شریف" را به دنبال نخواهد داشت ،اما
مناسبترین راه براي نزدیک شدن به آن است.
ویژگی برتري بخش استراتژي در پویایی آن است .از همين رو از خانواده دانشگاه صنعتی شریف درخواست میشود با
پيشنهادهاي ارزندة خود در بهبود آن مشاركت جویند .هرگونه پيشنهاد و نظر با سعه صدر مورد بررسی قرار خواهد
گرفت ،بطوریكه همگان احساس كنند جزئی از بدنه دانشگاه و تأثيرگذار در شرایط حال و آینده آن هستند .بدیهی
است ریاست دانشگاه پيشاپيش از این همكاري و همراهی دوستانه سپاسگزاري میكند.
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 2فلسفه و ارزشها
نامزد ریاست دانشگاه صنعتی شریف با تجربياتی كه در طول سالها خدمت در حوزه آموزش عالی و
دانشگاه اندوخته است براین باور است كه:
 .1آموزش و پژوهش هزینه نيستند ،بلكه گونهاي سرمایهگذاري كليدي براي توسعه و پيشرفت پایدار و
مهمترین عوامل در توليد ارزش افزوده در اقتصاد نوین به شمار میروند؛
 .2دانشگاه داراي هویتی انسانساز ،ارزشمند ،مقدس و خدا محور است؛
 .3توسعه و پيشرفت پایدار ،درون زا ،و متوازن از مسير توسعة علمی و تعالی معنوي جامعه میگذرد؛
 .4كمک به رشد و توسعة فرهنگ ،آگاهی تاریخی ،سرمایة اجتماعی ،مشاركت همگانی ،جامعهپذیري ،و
تعالی فرهنگی از كاركردهاي كليدي دانشگاه هستند ؛
 .5دانشگاهيان خالق ،كارامد ،پرتالش ،دانشمند  ،آگاه ،و داراي آزادي علمی و امنيت شغلی؛ توسعه و
پيشرفت مبتنی بر دانش را با همراهی مردم ،در كشور راهبري میكنند و استقالل كشور و توان دفاع
غيرعامل آن را بيش از پيش به ارمغان میآورند.
 .6محور كليدي سياستگذاري و مدیریت ،توجه به آرمانهاي اصيل انقالب اسالمی و منافع ملی است؛
 .7هر كنش مدیریتی خرد یا كالن در دانشگاه با سياستهاي رسمی نظام ،قوانين و مقررات ،و اعتدالگرایی
هماهنگ خواهد بود و نباید شأن ،جایگاه ،و استقالل علمی دانشگاه و دانشگاهيان را به هيچ بهایی
مخدوش كند.
 .8اعتالي اخالق ،وجدان كاري ،معنویت اسالمی و فرهنگ دینی ،پایة توليد علم و دانش سودمند و استفادة
درست از آن است.
 .9دانشگاه با پرهيز از آفت سياستزدگی ،افزون بر گسترش آموزشهاي تخصصی ،باید به گسترش اخالق،
معنویت ،و آزاداندیشی در دانشگاه و جامعه براي تربيت انسانهاي فرهيخته و شایسته و داراي دانش
پيشرفته و توان كارآفرینی ،خالقيت ،و نوآوري بپردازد؛
 .11تفكر خالق ،نوآوري ،و نظریهپردازي علمی شالودة آموزش و پژوهش در یک دانشگاه درجه یک است؛
 .11گسترش علم و دانش سودمند درگرو آزاداندیشی ،آزادي عمل ،و آزادي نقد است؛ و دانشگاه كانون
نظریهپردازي آزادانه و نقد آگاهانه است؛
 .12بدون بازآفرینی و توسعة نظام آموزشی؛ توسعة علم و فناوري بر پایة نيازها ،مزیتها ،ظرفيتها ،و
پيشرفتهاي نوین علمی شدنی نيست ؛
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 .13دانشگاه داراي رسالتی جهانی و علم دستاوردي جهانی و از آن همگان است ،و هر گونه محدود ساختن
دسترسی به آن نادرست است؛
 .14متون ،محتوا ،و برنامههاي آموزشی و درسی چشمههایی از معرفت الهی و انسانی هستند كه تازگی و
سالمت آنها ،روزآمدي و بالندگی دانشگاه و دانشآموختگان را در پی خواهد داشت.

نامزد ریاست دانشگاه صنعتی شریف در كار خود با تجربه واعتقاد راسخ بر اینكه مدیر دانشگاه است
و نه صاحب یا مالک آن:
 .1كرامت و حقوق انسانها را گرامی میدارد؛ به همكاران خود از باال نگاه نمی كند و پاسخ تلفن ،پيامک ،و
درخواست مالقات آنها را به گرمی و در محدوه زمانی قابل قبول اجابت می كند.
 .2از آموزههاي اسالم و فرهنگ و آداب ایرانی ،و قوانين و مقررات پيروي میكند؛
 .3مصالح ملی را از مصالح سازمانی و فردي برتر میداند؛ ودر دانشگاه نگاه جامع به همه دانشكده ها و مراكز
آموزشی/پژوهشی دارد.
 .4از اصول ،روشهاي علمی ،و مشورت بویژه در شوراهاي قانونی دانشگاه بهره میبرد؛
 .5آمادة همكاري ،مشاركت ،و هماهنگی است و آن را ترویج میكند؛
 .6به ظرفيتهاي سازمانی دانشگاه و شوراهاي قانونی آن اتكا میكند؛
 .7ازافراد پخته ،مجرّب ،و فعّال در مدیریت هاي كالن دانشگاه استفاده می كند.
 .8مسئوليتپذیر و پاسخگوست و با شفافيت و صداقت رفتار میكند؛
 .9نظم ،تعهد ،سختكوشی ،و وجدان كار دارد و پيگيري امور دانشگاه برایش مهمترین اولویت است؛
 .11از آزاداندیشی ،آزادي بيان ،كار گروهی ،و انتقاد پذیري پشتيبانی و زمينه هاي آنرا فراهم میكند؛
 .11به دانشگاهيان احترام میگذارد و به آنان اعتماد میكند ،وپس از خداوند رضایتمندي و آرامش خاطر آنها
در محيط كاربرایش مهمترین اصل است ،ومشوق و حدت وكارگروهی مابين همكاران و دانشجویان است؛
 .12سياست "تشویق" و نه تنبيه را در كليه امور دانشگاهی سرلوحه تصميم گيري ها قرار خواهد داد.
 .13نگاه سيستمی و بلندمدت در جهت نهادینه كردن كليه امور دانشگاهی( بویژه در ارتباط با صنعت و نهادها و
سازمان هاي بيرونی كه منبع اصلی درآمد دانشگاه هستند) دارد؛
 .14درموارد مربوط به خرید و فروش اموال مهم دانشگاه (بویژه امالک) و ساخت و سازهاي بزرگ ،از
كارشناسان حرفه اي ،مشورت با اساتيد و مدیران پيشكسوت دانشگاه استفاده خواهد كرد؛
 .15فضاي مناسبی را براي جلب مشاركت مستمر خيّرین درطرحها وبرنامه هاي دانشگاه طراحی واجرا می كند.
 .16از نام ،اعتبار ،و مدرک تحصيلی دانشگاه صنعتی شریف به جدّ حفاظت و حراست می كند.
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 .17با طراحی یک سيستم مدیریت سرمایه گذاري ( )Investment Management Systemپایدار
مشابه یک بانک خصوصی ،منابع و درامد مالی دانشگاه را گسترش می دهد.
 .18در هن گام بحران هاي مالی و غيره ،مراتب را بصورت شفاف با همكاران و شوراي دانشگاه در ميان خواهد
گذاشت؛
 .19هرگونه خبرچينی ،شنود ،جستجو در امور ومكاتبات شخصی افراد خانواده شریف ،سعایت ،و برخورد
شخصی با دیگران را مذموم می شمارد و به حریم خصوصی افراد و باورهاي آنان احترام می گذارد؛
 .21حقوق و مزایاي هيچ فردي را بدون طی مراحل قانونی و تصویب شوراها یا مراجع قانونی اداري/حقوقی/
قضایی داخل یا خارج دانشگاه قطع نمی كند .بازنشستگی اجباري اعضاي هيأت علمی فعّال را به رسميّت
نمی شناسد و دانشكده ها/مراكز را ملزم به پذیرش بورسيه هاي جدید هيأت علمی نخواهد كرد.

 3استراتژيها 


 .1موقعيتیابی

دانشگاه صنعتی شریف باید در نظام علمی كشور موقعيت ویژة خود را باز یابد و از جایگاه خود به عنوان «دانشگاهی
متفاوت و نخبه پرور» بر پایة مزیتهاي استراتژیک دفاع كند .هر دانشگاهی كه جاذبهاش براي جذب نخبگان و فارغ
التحصيالن برتر بيشتر باشد ،موفقيت آن در مسير پيشرفت و تعالی بيشتر است.


استراتژيها:
 .1اعتبارسنجی و رتبهبندي دانشكده ها بر پایة مقبوليت ،توانایی ،كارآیی ،كارآفرینی ،و اثربخشی؛
 .2بازیابی و بازتعریف جایگاه دانشگاه در نظام علمی كشور و تأثيرگزاري آن در سطح منطقه و جهان؛
 .3هماهنگی با وزارت علوم ،تحقيقات ،و فناوري درجهت اتكا به توانمندي هاي خود
 .4توسعه فعاليتهاي پژوهشی و حمایت از شركت هاي دانش بنيان و مراكز رشد



كارهاي كليدي:
 .1طراحی مدل و سامانة ارزیابی و اعتبارسنجی دانشكده ها و مراكز آموزشی/پژوهشی با استاندارهاي روز
دنيا در بافت دانشگاه؛
 .2تسریع در فرآیند جذب نخبگان به عنوان عضوهيأت علمی ،پژوهشگران پسا دكتري ،و دانشجویان دكتري،
و كاهش و روانسازي فرآیند هاي دست و پاگير نظير گزینش هاي سليقه اي ،تفتيش عقاید ،و امثالهم؛
 .3شناخت تمایزها و مزیتهاي استراتژیک دانشگاه در نظام علمی-فناوري كشور؛
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 .4تدوین نقشة راه براي رسيدن به جایگاهی نوین در بين 51دانشگاه برتر جهان؛
 .5بازآرایی منابع و توانمندیها براي پيشبرد تمایزها و مزیتهاي استراتژیک دانشگاه و همافزایی دانشكده ها
در راستاي جایگاه نوین دانشگاه؛
 .6تسهيل و تسریع فرآیند پذیرش استعدادهاي برتر در تحصيالت تكميلی با حمایت بنياد ملی نخبگان؛
 .7بازشناسایی وابستگیهاي سازمانی دانشگاه به وزارت علوم ،تحقيقات ،و فناوري و سایر ارگانهاي مربوط،
وتالش براي خود اتّكایی هر چه تمامتر برپایه توانمندي ها در برنامه هاي كوتاه و ميان مدّت؛
 .8هماوردي دانشكده هاي برتر دانشگاه با دانشكده هاي همنوع خود در دانشگاههاي برتر جهان.


 .2تصویرسازي

دانشگاه صنعتی شریف با باز یافتن موقعيت ویژة خود در نظام علمی كشور ،شایسته است تصویري نوین از خود را در
كشور و جهان ارائه كند.


استراتژيها:
 .1پيشبرد پيوند با رسانهها؛
 .2اشاعة دستاوردهاي علمی-پژوهشی-فناوري دانشگاه؛
 .3حضور اثربخش و همگام با فناوري در فضاي مجازي.



كارهاي كليدي:
 .1حمایت معنوي و مادي از انتشار تأليفات علمی بصورت كتاب در سطح ملی و جهانی؛
 .2طراحی سامانة گرداوري و شناسایی دستاوردهاي كليدي دانشگاه و معرفی آنها به جامعه؛
 .3طراحی و برگزاري رویدادهاي علمی براي شناسایی و معرفی دستاوردهاي علمی؛
 .4طراحی و اهداي جوایز ملی براي دستاوردهاي كليدي دانشگاه؛
 .5برگزاري رویدادهاي علمی ملی ،منطقه اي ،و جهانی؛
 .6توسعه انتشارات علمی دانشگاه با نگاه علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی؛
 .7تقویت استانداردها و الگوهاي پایگاه وب براي دانشگاه و زیر مجموعه هاي آن ،و پشتيبانی مستمر آنها؛
 .8پشتيبانی از بازسازي پایگاه وب دانشكده ها/پژوهشكدها/مراكز دانشگاه و رتبه بندي آنها؛
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 .3جهانیسازي

علم ،دستاوردي جهانی است و دانشگاه صنعتی شریف نيز ضروري است هویتی جهانی داشته باشد و براي تقویت
جایگاه خود در این عرصه كوشا باشد .این هویت با پيوند ميان دانشگاه و مؤسسات علمی جهان دست یافتنی است.


استراتژيها:
 .1همكاري بيشتر با سازمانهاي جهانی مانند «مؤسسة جهانی برنامهریزي آموزشی (یونسكو)»« ،سازمان
اسالمی ،آموزشی ،علمی ،و فرهنگی (آیسسكو)» ،و «اتحادیة جهانی دانشگاهها (آي.ا.یو»).؛
 .2شناسایی وكاربست ظرفيتهاي جهانی براي پيشبرد دانشگاه؛
 .3همكاري با دانشگاههاي معتبر جهان در درون و بيرون از كشور؛
 .4حضور در بازار آموزش عالی جهان به ویژه كشورهاي اسالمی و همسایه؛
 .5مشاركت وحضور مستمر و منسجم تردر برنامه هاي پژوهشی-صنعتی با نگاهی ملی ،منطقه اي ،و جهانی؛
 .6پذیرش دانشجویان خارجی ،و جذب اساتيد ميهمان خارجی براي مشاركت در تدریس/پژوهش و
راهنمایی پایان نامه هاي تحصيلی .



كارهاي كليدي:
 .1تعيين نماینده و ایفاي نقش مؤثر در سازمانهاي جهانی؛
 .2پشتيبانی از همكاريهاي ملی/جهانی دانشكده ها/مراكز و استادان دانشگاه؛
 .3پژوهش و بررسی بازار براي حضور در بازار آموزش عالی جهانی؛
 .4برنامهریزي براي گسترش دانشگاه در برخی ازكشورهاي خارجی؛
 .5بازاریابی براي پذیرش دانشجویان خارجی در پردیس هاي بين الملل دانشگاه؛
 .6شناسایی بازارها و رشته هاي هدف براي پذیرش دانشجویان خارجی در پردیس هاي بين الملل دانشگاه؛
 .7برنامه ریزي براي پذیرش هدفمند دانشجویان خارجی در دانشگاه و فراهم نمودن تسهيالت مربوط.
 .8هدفمندسازي فعاليت و توسعه پردیس هاي بين الملل كيش/تهران و ارتقاي كيفی آن ها با عناوینی
مشخص و قابل تمایز با پردیس مادر(اصلی) با ارائه طرح هایی متفاوت و جدید به شوراي دانشگاه؛



 .4گسترش آموزش عالی

آموزش عالی به عنوان مأموریت كليدي دانشگاه صنعتی شریف باید همواره متناسب با نيازها و علم روز گسترش یابد.
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استراتژيها:
 .1گسترش تحصيالت تكميلی براي توليد علم سودمند و دانش نوین در كشور؛
 .2گسترش ميانرشتهها و علوم و فناوريهاي نوین مانند فناوري زیستی ،فناوري نانو ،علوم و فناوري شناختی،
و فناوري اطالعات؛
 .3موازنة ميان رویكردهاي عرضهمحور و تقاضامحور و ساخت زمينة مناسب براي دستیابی آسان به علم و
مهارت آموزي براي نخبگان؛
 .4تازهسازي متون ،محتوا ،و برنامه هاي آموزشی و درسی كه خالقيت ،یادگيري پایدار و كاربردي ،و شادابی
را پشتيبانی میكنند؛
 .5پشتيبانی از دانشگاهيان در تحول برنامههاي درسی ،روشهاي تدریس ،روشهاي راهنمایی و مشاوره ،و
شيوههاي یاددهی و یادگيري؛
 .9گسترش آموزش در دانشگاه بر پایة آیندهنگري و نيازسنجی؛ با همسویی و موازنة ميان كميت و كيفيت
آموزش ،پژوهش ،و فناوري .هدفمندسازي فعاليت و توسعه پردیس هاي بين الملل كيش/تهران و ارتقاي
كيفی آن ها با عناوینی مشخص و قابل تمایز با پردیس مادر(اصلی) با ارائه طرح هایی متفاوت و جدید به
شوراي دانشگاه؛



كارهاي كليدي:
 .1شناسایی پيشنيازهاي گسترش تحصيالت تكميلی و ظرفيتهاي متناظر دانشگاه بهویژه در ميانرشتهها و
علوم و فناوريهاي نوین؛
 .2تمركز مفهومی ظرفيتهاي دانشگاه براي گسترش تحصيالت تكميلی ميانرشتهها و علوم و فناوريهاي
نوین؛
 .3اشاعة دستاوردهاي پژوهشهاي دانشجویان در پایاننامهها و رسالهها؛
 .4سنجش نيازهاي ملی و نيازهاي متقاضيان به نيروي انسانی متخصص در كشور؛
 .5تعيين سهم دانشگاه صنعتی شریف در تأمين دانشمندان ،استادان ،و مدیران متخصص كشور؛
 .6آسانسازي بازنگري در متون ،محتوا ،و برنامههاي آموزشی و درسی؛
 .7تأمين دسترسی گسترده به متون ،محتوا ،و برنامههاي آموزشی و درسی براي استادان؛
 .8آموزش استادان و ارائة مشاورة روزامد و تخصصی در تحول برنامههاي درسی ،روشهاي تدریس،
روشهاي راهنمایی و مشاوره ،و شيوههاي یاددهی و یادگيري.
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 .5توسعة استادان

استادان فرهيخته و داراي دانش روز و مهارتهاي نوین در آموزش و پژوهش ،كليديترین و مولدترین سرمایة
دانشگاه هستند كه بار توسعة علم و فناوري را بر دوش دارند .كيفيت و كميت این سرمایه داراي نقشی بیهمتا در
پيشرفت دانشگاه و علم و فناوري در كشور است.


استراتژيها:
 .1جذب اعضاي هيأت علمی ممتاز از ميان متخصصان و فرهيختگان ایرانی در كشور و جهان؛
 .2بهبود هرم اعضاي هيأت علمی با سرعت بخشيدن درجذب و بهكارگيري آنها؛
 .3كمک به رشد شایستگیها و روزآمدي دانش اعضاي هيأت علمی،
 .4همافزایی ميان اعضاي هيأت علمی؛



 .7كيفيت

آموزش عالی براي كارایی ،اثربخشی ،و اثرگذاري باید داراي كيفيت باالیی باشد تا به نيازهاي جامعه پاسخ گوید.


استراتژيها:
 .1ارزیابی درونی و رتبه بندي دانشكده هاي دانشگاه؛
 .2پشتيبانی از دانشكده هاي برتر دانشگاه؛
 .3روزآوري متون ،محتوا ،و برنامههاي آموزشی و درسی؛
 .4تحول در روشهاي تدریس ،روشهاي راهنمایی و مشاوره ،و شيوههاي یاددهی و یادگيري؛
 .5توسعة همهجانبه و متوازن دانشكده هاي دانشگاه از جنبههاي استاد ،فضا ،آزمایشگاه ،و اطالعات علمی؛
 .6تأمين كارایی و اثربخشی پژوهشهاي دانشجویان در پایاننامههاي كارشناسی ارشد و رسالههاي دكتراي
تخصصی در چارچوب نيازهاي فردي استادان و دانشجویان و براي رشد و توسعة شخصی و حرفهاي و
براي رشد و توسعة علم و فناوري؛
 .7پایش جامع ،یکپارچه ،و ثبتی نظام آموزشی ،ارزیابی درونی وبيرونی ،اعتبارسنجی ،و تضمين كيفيت و
همچنين نظام رتبهبندي دانشكده ها ؛
 .8همكاري با نهادهاي حرفهاي و تخصصی داخلی یا خارجی مانند انجمنهاي علمی ،انجمنهاي صنفی ،و
شوراها به عنوان ارزیابان مستقل و بیطرف.
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 .8كارآفرینی و اشتغال

جذب و اشتغال دانشآموختگان برتر دانشگاه صنعتی شریف در داخل كشور متناسب با توانایی ،شأن و منزلت آنان
یكی از چالشهاي امروز كشور است ،كه اگر بدان توجه نگردد و مهاجرت بی رویه آنان مدیریت نشود ،موجودیت
دانشگاه را زیر سئوال می برد.


استراتژيها:
 .1پيوند ساختیافته با دانشآموختگان و كارفرمایان؛
 .2تأمين همخوانی بينش ،دانش ،و مهارت دانشآموختگان دانشگاه با نيازهاي كنونی و نوپدید جامعه؛
 .3افزایش بينش ،دانش ،و مهارت دانش آموختگان در زمينة كارآفرینی ،اقتصاد ،مدیریت مالی ،حقوق
تجارت ،اخالق حرفهاي ،سواد اطالعاتی ،تفكر خالق ،و یادگيري تمامعمر؛
 .4آشناسازي دانشگاه و دانشگاهيان با نيازها و الویتهاي جامعه و آشناسازي مستمر دولت ،صنعت ،و جامعه
با توان ،مهارت ،و دانش دانشگاه صنعتی شریف و دانشآموختگان آن؛
 .5پيشبرد و بهبود دوره هاي كارآموزي و كارورزي.
 .6ایجاد مركز مشاوره و راهنمایی شغلی و كاریابی دانش آموختگان دانشگاه



 .9پيوند علمی -پژوهشی

پيوند علمی ميان دانشگاهيان شریف ودانشكده ها با یکدیگر و نهادهاي علمی ،پيشبرد دانشگاه را در پی خواهدداشت.


استراتژيها:
 .1كاربست فناوري اطالعات در پيوند علمی كارا و اثربخش در دانشگاه؛
 .2پشتيبانی از آمد و شد استادان دانشگاه و استادان دانشگاههاي دیگر در ایران و خارج از ایران؛
 .3كاربست نظام ثبتی در گردآوري ،سازماندهی ،و اشاعة دستاوردهاي علمی دانشگاهيان شریف؛
 .4تأمين اطالعات علمی داخلی و خارجی براي دانشگاهيان شریف؛
 .5بهبود كيفيت انتشارات دانشگاه؛



 .11همكاري و هماهنگی

دانشگاه صنعتی شریف به عنوان زیرمجموعهاي از نظام علمی كشور ،تنها با همكاري و هماهنگی با نهادهاي دیگر این
نظام میتواند مأموریت خود را با كارایی و اثربخشی به انجام رساند.
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استراتژيها:
 .1بازتعریف و پيشبرد نقش دانشگاه صنعتی شریف در سياستگذاري ،برنامهریزي ،كنترل ،و اولویتگذاري
در نهادهاي نظام علمی كشور ؛
 .2استوارسازي با شوراي عالی انقالب فرهنگی؛ معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري؛ وزارت علوم،
تحقيقات ،و فناوري؛ وزارت بهداشت ،درمان ،و آموزش پزشكی؛ وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت
صنعت ،معدن ،و تجارت؛ و بنياد ملی نخبگان.



 .11پيوند با جامعه ودانش آموختگان

پيوند و همراهی دانش آموختگان با دانشگاه صنعتی شریف و برعكس در پيوندي ارگانيک بر پایة اعتماد دو سویه،
سرچشمة كاميابی دانشگاه صنعتی شریف است.


استراتژيها:
 .1كاربست دیدگاهها و مشاركت دانش آموختگان در تصميمسازي ،سياستگذاري ،برنامهریزي ،و نظارت
در دانشگاه؛
 .2كاربست ظرفيت رسانهها براي آگاهسازي جامعه و دانش آموختگان از پيشرفتهاي علم و فناوري و
همگانی سازي آنها ،شناخت مشكالت و مسائل جامعه ،افزایش مشاركت ایشان در تصميمسازي،
پاسخگویی دانشگاه در برابر جامعه و پيشبرد نظارت همگانی؛
 .3كاربست فناوري اطالعات براي پيوند ميان مدیران دانشگاه و جامعه دانشگاهی و صنعتی و آگاهسازي
ذينفعان از برنامهها و پاسخگویی به آنها.

 4چشمانداز
نامزد ریاست دانشگاه با یاري خداوند و همكاري و همراهی استادان ،دانشجویان ،دانش آموختگان ،و كاركنان با
موقعيتیابی ،دانشگاه صنعتی شریف را از «دانشگاهی برتر» به «دانشگاهی پيشرفته» بدل خواهد كرد تا موقعيت ویژة
خود را در نظام علمی كشور بازیابد ،و تصویري نوین از خود را به كشور و جهان ارائه دهد.
در این موقعيت تازه ،دانشگاه هویتی جدید و جهانی خواهد یافت و گسترش آموزش عالی براي توليد علم سودمند و
دانش نوین در كشور بر پایة علم و فناوري روز در جهان و نيازهاي كشور استوار خواهد شد .استادان فرهيخته و داراي
دانش روز و مهارتهاي نوین در آموزش و پژوهش ،توسعة علم و فناوري را بيش از پيش در دانشگاه بر دوش خواهند
داشت و نقش بیهمتاي خود را در پيشرفت دانشگاه ایفا خواهند كرد .كارایی ،اثربخشی ،و اثرگذاري آموزش در
برنامة پيشنهادي براي ریاست دانشگاه صنعتی شریف ـ دکتر علی مقداری

12

دانشگاه با افزایش كيفيت دنبال خواهد شد به گونهاي كه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف همواره سرآمد باشند
و در بازار كار در اولویت بهكارگيري قرار گيرند.
پيوند علمی ميان دانشگاهيان ودانشكده ها و مراكز آموزشی-پژوهشی با یکدیگر و دیگر نهادهاي علمی ،پيشبرد
آموزش عالی و دانشگاه را در پی خواهد داشت .دانشگاه به عنوان زیرمجموعهاي از نظام علمی كشور ،با همكاري و
هماهنگی با نهادهاي دیگر این نظام مأموریت خود را با كارایی و اثربخشی به انجام خواهند رساند و از همراهی مردم با
دانشگاه و دانشگاه با مردم در پيوندي ارگانيک بر پایة اعتماد دو سویه ،كاميابی دانشگاه و مردم را پی خواهد گرفت.
این برنامه قطعاً ناقص و نيازمند اصالحاتی است كه با راهنمایی و مشورت عزیزان دانشگاهی قابل ویرایش است.
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