


حول تجربه زیسته مدیریت راهبردی ت

با رویکرد دانشگاه تراز اسالمی

1400زمستان 



اسناد باالدستی و منابع

دستاوردهای 
طرح تحول 

دانشگاه



کیاینکهامیدنشود،درستهممامدرسههایونشوددرستدانشگاههااگر»

.«نداریمبکنیم،پیدامااسالمیجمهوری
(1،ص9،جصحیفهامام،1358/04/17)

وربغتربیتیافتگانشرّازلکنشدیم،خالصمحمدرضاورضاخانشرّازما»

رقدرتهاابسلطةبرپادارندگاناینان.یافتنخواهیمنجاتزودیهااینبهشرق

.«وندنمیشسالحخلعمنطقیهیچباکهمیباشندسرسپردگانیوهستند
(446ص،15،جصحیفهامام،1360/10/07)

حتیدمیگذراکنونوگذشتهماملتبرآنچهکنیم،ریشهیابیدقتبااگر»

ابستهووغیرمتعهدمتخصصانوغربزدهدانشگاهازسرچشمهتحمیلی،جنگ

.«استگرفته
(111،ص19ج،امامصحیفه،1363/09/19)

بیان مسأله دانشگاه اسالمی



نشگاهدااینازبتوانیمکهبکنیمچهما

هبهراسالمینوینتمدنایجادبرای

واندمیتنقشیچهدانشگاه....ببریم

نهاای...بکند؟بایدچهکاروکندایفا

.ردداالزممفصلیتحقیقاتیکارهای

بدهمتذکّررااینمیخواهمفقطمن

ماشکند،فکراینرویمادانشگاهکه

النمسئوودانشگاههامدیرانبهعنوان

اینرویکشورآموزشعالیدستگاه

اینبررادانشگاهمسئولّیتکنید؛فکر

نایبررابرنامههابدهید،قراراساس

رفکبایداینروی....بریزیداساس

اساساینبرراکارهاهمةیعنیکنید

.بدهیدقرارباید

(1394/08/20)



اسالمیمسئلهیروی(علیهاهللرضوان)امامحضرت

اهدانشگبرایایشان.داشتنداصراردانشگاههاشدن

...بودندقائلاهمّیّتخیلی

مهمّینکاتبهدانشگاهیعناصرخودبتدریجبعدهاخب

ند،کردعملدادند،تذکّرکردند،برخوردزمینهایندر

یّهیقضیکقضیّه،اینهمچنانامّاشد،بهترمقدارییک

یداپتحقّقبایستیواستاسالمینظامدسترویمهمّ

(1400/02/21).نیستامکانپذیرتحوّلیکباجزوکند



تغییر ریل قطار پیشرفت کشورنقش دانشگاه در 
کهبکنداحساسبایددانشگاهامروز

رفتهگقرارعطفىنقطةیکدرکشور

اه،دانشگحرکت گونهدوباکهاست

اینازمتعارضومتباینمسیردو

آمد؛خواهدوجودهبعطفنقطة

کی،دانشگاهرسالتونقشامروز...

ةدآینبراى...تعیینکنندهنقش

.استکشور

همتودانشگاهیانتصمیمامروز

ىسوزنباننقشمثلدانشگاهیان،

ازکلىهبراریلىمسیردوکهاست

.یدسوزنباناالنشما.مىکندجداهم

(1386/02/25)



گام های طرح تحول

هستیمانقالبچهارمدههدرماامروز»
:استآیندهبهنگاهنگاهمانمااگر
؟چیستنیازکهبدانیمباید
واهیممیخچهکارکهبفهمیمبصیرتبا...

؟بکنیم
چیست؟هدف؟برویممیخواهیمکجا

رفت؟بایدچگونه
ت،رفبایدچگونهبدانیمبخواهیماگر
؟تاسجوریچهاوضاعاآلنبدانیمباید
؟استچگونهراه

طشرایبکنیم،مشاهدهراامروزشرایط
بزنیم؛حدسرافردا

«رافراهمکنیمبرنامهحرکتآنوقت
(1389/04/23)



وم دنیابررسی تاریخچه و گونه شناسی دانشگاه های مرس

ویژگیهایکلیهدانشگاههایبرجستهخاستگاالگوعنوانردیف

آکسبریجی1
(خدمت به الهیات)

م1200آکسفوردانانگلست
م1209کمبریج 

دولت؛ازدانشگاهاستقاللوتاریخیسنت هایتداوم•
شخصیدرشمنش،پرورشوفرهیختناجتماعی،مسئولیتبرتأکید•

دانشجویان؛معنویتعالیو
دانشگاه؛قداستوعلمیهنجارهایمراعات•
پردیس؛دراسکان•
.دقتونظمکاری،عادت های•

ناپلئونی2
(دولت-خدمت به ملت)

فرانسه
م1794مدرسه عالی پلی تکنیک 

م1794دانشسرای عالی 
م1945مدرسه ملی مدیریت 

ناپلئون؛قبلالگویازتاریخیانقطاع•
دولتی؛مدرنیزاسیونوفراگیرنظام•
.حرفه ایمتخصصانواداریلشکرتربیت•

هومبولتی3
(جستجوی حقیقت)

م1810برلین آلمان

تپیشرفوعلمتولیدمحوریتباآموزشوپژوهشهماهنگنظام•
آن؛

دولت؛برنامه ریزیباآموزش عالینظامهمگنیووحدت•
.تحصیلوتدریسدرعلمیآزادیودانشگاهیاستقالل•

4
لیبرال 

کارآفرینی و )
(درآمدزایی

م1876جانز هاپکینز آمریکا
م1636هاروارد 

؛(کارآفرینیواقتصادینگاه)فایدهاصالتوعمل گرایی•
دولتی؛حمایتباامادولتنبیرودررشد•
.(آکسبریجیتاهومبولتیازطیفی)زیادبسیارتنوع•



سالمیدانشگاه تراز اسالمی در منظومه فکری امامین انقالب ا

دانشگاه در منظومه فکری-الف
(ره)امام خمینی 

دانشگاه در منظومه فکری-ب
(مدظله العالی)امام خامنه ای 

(مدظله العالی)در منظومه فکری امام خامنه ای علیه السالمدانشگاه امام حسین -ج



مؤلفه ها و جهت گیری های تحول دانشگاه
جهتگیریعنوانمؤلفه#

1
جهت دهنده 

فلسفه وجودی، اصول و مبانی، اهداف،)
(راهبردها، کارکرد و پیامدها

اسالمیانقالبامامیناندیشه هایبرمبتنیاسالمیترازدانشگاهالگوی

شاگردپروری(استاد)انسانی سرمایه2

اسالمیانقالب تربیت کادر تراز انقالبی برای آموزش و مؤمن جذب هدفمند دانشجوی دانشجو3

روزآمدو نافع، اسالمیبا ویژگی های معرفت علمی پاسداری از انقالب اسالمی وادوره، رشته، متن و محت4

علم و پژوهش5
نقدالب برای پاسدداری از ادانش و فناوری اقتدارآفرین احصا و حل مسئله با تولید و مدیریت 

اسالمی

اسالمیانقالب نماد فرهنگ فضا و محیط6

پژوهشو آموزش،تربیتاتنظامساختار و یکپارچگیبامأموریت گرایی سازماندهی و تعامالت7





تراز انقالب اسالمیتصویر مطلوب دانشگاه 

عجل اهلل تعالی فرجه الشریفتمدن نوین اسالمی و زمینه سازی ظهور ولیّ  عصر 



ابعاد زیست بوم دانشگاه اسالمی

الگوی دانشگاه اسالمی( 1
سند تحول، طرح جامع، نظامات، )

سرمایه انسانی، رشته و متن و محتوا،

(فضا و محیط

پارک علم و فناوری و ( 2

مراکز رشد

صندوق سرمایه گذاری و ( 3

شتاب دهنده ها

سازمان ها و صنایع( 4
(صاحبان مسأله و بودجه)



دانشگاهدستاوردهای طرح تحول 

ه هاارتقاء در نظام رتبه بندی دانشگا

رتبه سال #

22 1395 1

16 1396 2

12 1397 3

10 1398 4



اسالمیسازماندهی دانشگاه متناسب با درختواره دانش و فناوری پاسداری از انقالب



نقشه راه اعضای هیئت علمی دانشگاه



انقالب اسالمیتدوین و تصویب آیین نامة ترفیع و ارتقا مبتنی بر منظومه فکری امامین

لیهالسالمعآییننامهدانشگاهجامعامامحسینمنطقتحولی-بمنطقآییننامةفعلیعتف-الف

1399/04/03مورخفرهنگیانقالبعالیشورای133جلسهدردانشگاهتحولیارتقایوترفیعآیین نامهابالغوتصویب•

استاد تمام  برای دانشگاه های کشور و ارسال به شورای عالی انقالب فرهنگی250تدوین آیین نامه ارتقا با مشارکت بسیج اساتید به ویژه •
جایگزینی (2مأموریت گرایی، (1: را برای اصالح آیین نامه ابالغ نمودندسه موضوع اساسی به وزارتین و دانشگاه آزاد 1399/12/09رئیس محترم جمهور در تاریخ •

تعریف پایان نامه ها و رساله ها برای حل مسائل(3، (وتویی)حل مسائل به جای شرط مقاله 
«.ه کنندبه دبیر شورای انقالب فرهنگی بگویید از این تحقیق و تجربه برای دانشگاه های کشور استفاد»: 1399/12/13در تاریخ مدظله العالیفرمان امام خامنه ای•




