
 باسمه تعالی

 حوایت ازپایاى ناهه دانشجوئی باهوضوع  راهبردهای فرهنگی وتربیتی دردانشگاه :هوضوع
 
 

 با سالم و احترام        

ثِ هٌظَر تحمك داًشگبُ اسالهی پس اس ثحث ٍ ثزرسی ّبی اًدبم شذُ در شوَراعؼبیی اًموالة هزٌّگوی م سوونووَى                    

آهَسش ػبیی هدلس شَرای اسالهی ٍ حَسُ هؼبًٍت هزٌّگی داًشگبُ آساد اسالهی در سبسهبى هزسشی ٍ ًْبد هموبم هؼظون   

چگًَگی م دعذگبّْب م رٍش ّب ٍ ثزًبهِ ّبی اخزائی ّزعوک  . ف شذُ است رّجزی در داًشگبّْب ثونت ٍ عک راّجزد تؼزع

 . لزار گوزد( سبرشٌبسی ارشذ ٍ دستزی ) اس راّجزدّب هی تَاًذ هَضَع پبعبى ًبهِ داًشدَعبى تحظوالت تکوولی 

در همغوغ دستوزی عوک    داًشدَعبى ثب اًتخبة عکی  اس هَضَػبت پوَست در همغغ سبرشٌبسی ارشذ سوظذ ّشار تَهبى ٍ          

پوس اس تظوَعت در   (  پزٍپَسال ) ًنخِ ی پوشٌْبدّبی تحموك . هولوَى تَهبى اس تنْوالت تبعپ ٍ تکثوز ثزخَردار شًَذ

تنْوالت هذسَر پس اس تحَعول گوشارش   . گزٍُ پژٍّش ثِ  هؼبًٍت هزٌّگی داًشگبُ ارسبل شَد تب الذام السم ثِ ػول آعذ

 . پژٍّش لبثل پزداخت است 

 
 
 

 دکتر احودعلی فروغی ابری                                                                                                               

 ( اصفهاى ) رئیس دانشگاه آزاد اسالهی واحد خوراسگاى 

 
########################################################## 

 

 الذاهبت ٍ راّجزدّب

ٍ  اسالهی ّبی آهَسُ ثز هجتٌی داًشگبّْب تزثوتی - هزٌّگی خبهغ ًظبم عزاحی ٍ تجووي :راهبرداول

 ًظبهبت دعگز ّوبٌّگی

 اعدبد هضبی هٌظَر ثِ داًشگبّْب اسالهی تزثوتی - هزٌّگی ثٌذی رتجِ ًظبم عزاحی ٍ تجووي :دوم راهبرد

 تزثوتی - هزٌّگی ًظبم ارتمبی خْت داًشگبّْب رلبثتی
 

 داًشگبّوبى در تؼلن ٍ تؼلون اًگوشُ سبسی هتؼبیی ٍ تؼلن ٍ تؼلون هلنفِ تجووي ٍ ثبسًگزی : سوم راهبرد

 

ٍ  اًفؼبل ًفی ٍ خَدثبٍری رٍحوِ تؼووك ثب اعزاًی-اسالهی سبس توذى َّعت احوبی :چهارم راهبرد

 غزة توذى همبثل در خَدثبختگی



 

ارتمبی  ٍ داًشگبّوبى اًمالثی ٍ هزٌّگی   -سوبسی ًشبط اهشاعش ٍ ثظوزت ثوٌشم تؼووك :پنجن راهبرد

 آًبى استکجبرستوشی ٍ علجی استمالل رٍحوِ

 

 آًْب اخاللی ٍ تزثوتی ًمش ٍ اثؼبد تجووي ٍ استبد شبهخ همبم تکزعن:ششن راهبرد

 ٍری ثْوٌِ ثْزُ خْت سهبى هذعزعت ٍ داًشگبّوبى در پَعبعی ٍ اهوذ ًشبطم رٍحوِ اهشاعش: هفتن راهبرد

 ػوز سزهبعِ اس

 

در  ًمذپذعزی ٍ پبسخگَعی ٍ پزسشگزی آساداًذعشیم رٍحوِ ٍ خزدٍرسی هٌغك تمَعت :هشتن راهبرد

 داًشگبّْب ػلوی ٍ ػوَهی هضبی

 

ای  اخالق حزهِ ثِ ایتشام ٍ پذعزی ًظن هذاریم لبًَى پذعزیم یوت هنئَ رٍحوِ ارتمبی :نهن راهبرد

  اسالهی

 

 اختوبػی خبهؼِ ٍ سوبسی –هزٌّگی هشکالت حل ثز تأسوذ ثب داًشگبُ ٍ حَسُ تؼبهل ارتمبی :دهن راهبرد

 اعزاًی - اسالهی سبسی توذى خْت در

 

ثنودیم  رٍحوِ ارتمبی حفظ ٍ همذس دهبع ارسشْبی تزٍعح ٍ خْبدی هزٌّگ گنتزش :یازدهن راهبرد

 ثِ رسبًی خذهت ثزای سبسی سهوٌِ ٍ علجی ٍشْبدت اعثبرگزی

 ]درداًشگبّْب[هنتضؼفوي

هزاسش  ٍ ّْب داًشگب ثب سشَر داًشگبّْبی سوبسی ٍ اختوبػی هزٌّگیم اثزثخش تؼبهل: دوازدهن راهبرد

 آًْب ثز تأثوزگذاری سْن اهشاعش ٍ اسالم خْبى در ٍعژُ ثِ سشَرّب دعگز ػبیی آهَسش

 

هَاسعي  تجووي ٍ داًشدَعی اسدٍاج تنْول ٍ تزٍعح ٍ هحَری خبًَادُ اطل ثز اّتوبم :راهبردسیسدهن

 ًوبسّبی هؼمَل رهغ خْت در همتضوبت ٍ شزاعظ حنت هحزهوت ثزلزاری ٍ هشزٍع ارتجبط اخاللیِ ٍ دعٌی

 داًشدَعبى ٍالؼی ٍ

 

 



حفظ  ٍ داًشگبّْب ػوَهی هضبی سبهبًذّی حدبةم ٍ ػفبف هزٌّگ سبسی ًْبدعٌِ :راهبردچهاردهن

 اسالهی داًشگبُ ػلوی هحوظ شئَى

 

 خبًَادُ ثب داًشگبُ ارتجبط تمَعت ٍ داًشدَعبى ثَهی پذعزش ثِ دادى اٍیَعت  :راهبردپانسدهن

 اسالهی اًمالة ًزم لذرت ّبی هؤیفِ ثز عکِ ت ثب ًزم خٌگ ثب همبثلِ سبهبًذّی ::راهبردشانسدهن

 در هندذ ثِ ثخشوذى هحَرعت ٍ ًوبس ثِ خبص تَخِ ٍ اسالهی شؼبئز تؼظون :راهبردهفدهن

 داًشگبُ ػلوی ٍ هزٌّگی دعٌیم ّبی هؼبیوت

 اسالهی ًَعي ًنبسی توذ رٍعکزد ثب اعزاًی اسالهی سًذگی سجک تزٍعح ٍ تجووي  :راهبردهجدهن

 

ثب  ًخجگبى ٍ داًشگبّوبى هَردًوبس ّبی سهوٌِ در دعٌی ًَاًذعشی تزٍعح ٍ تجووي :  :راهبردنوزدهن

 داًشگبّی ٍ حَسٍی ّبی ظزهوت سبسهبًذّی

 

 تفکز در ٍ تذثز ٍ لزآى ثب اًس هٌظَر ثِ داًشگبّوبى ثوي در ػتزت ٍ لزآى هزٌّگ ارتمبی :بیستن راهبرد

 )ع( ثوت اّل هؼبرف ٍ ایْی آعبت

 

داًشگبّْب  تزثوتی - هزٌّگی هنتوز ارسعبثی ٍ ًظبرت خبهغ ًظبم تذٍعي ٍ عزاحی :  بیست یکن راهبرد

 اسالهی ّبی شبخض ثزاسبس

 


