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 هجري شمسي 4141انداز فرهنگي دانشگاه صنعتي اميركبير در افق شمچ
 

 و تحول آفرین جریان ساز، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاهی است؛ انقالبی

دارای هویت اسالمی و ایرانی و پویا در عرصه های پژوهشی و آموزشی؛ اخالقی و معرفتی؛ 

ق آرمانهای انقالب اسالمی و نیل به جامعه تحقدر مسیر پیشرفت ایران و ؛ فرهنگی و سیاسی

 اسالمی

 

 
 انداز، ویژگیهای ذیل را خواهند داشت:دانشگاه در افق چشمگانه های چهارمؤلفه

 الف( فضاي عمومي دانشگاه

 قانونمند و  کارآمد؛ منطبق با اسناد باالدستی و سند چشم انداز دانشگاه 

 ا هویت اسالمی و ایرانیو بانشاط و دارای معماری ب ، پویامحیطی امن 

 و توانا در صنعتعالم پذیر و اخالق مدار، برخوردار از دانش آموختگانی متعهد، مسؤولیت 

 

 ب( ساختار فرهنگي: 

 نظارت و پویا در اجرای برنامهبرنامه ریزى، در سیاستگذارى هماهنگ و هدفمند ، 

 ت و نظارت مشورت پذیر؛ تأثیرگذار و جریان ساز و ایفاگر نقش هدایت، حمای 

  استعدادهای دانشگاهیان و تحوالت فرهنگی  آگاه از نیازها وبرخوردار از تخصص و مهارت الزم و

 سیاسی جامعه

 

 ج( گروه ها و نهادهاي علمي، صنفي، فرهنگي و سياسي

 و  ونمندیقان و امیدبخشی؛ مظهر دغدغه مندی، و مطالبه گری؛ محل خودسازی مجمع روشنگری

 عقل جمعی

 ه اندیشه و مبانی اسالم ناب محمدی و پایبند به آرمان های انقالب اسالمی و ملتزم به معتقد ب

 قوانین و اساسنامه مصوب 

 ساز نهضت تولید علمنخبه پرور علمی، فرهنگی، سیاسی و زمینه 

  صاحب تحلیل و مواجهه نقادانه با مبانی و رویكردهای جریانهای فكری، فرهنگی،مستقل و 

 و انقالبی اسالمی بانی سیاسی با حفظ م

 

 د( نيروي انساني:

 و متعهد با نشاط، امیدوار و خودباور؛ پرسشگر 

 معتقد و پایبند به اندیشه اسالم ناب محمدی، آرمانهای انقالب اسالمی و اصول اخالقی 
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 نسبت به تعالی دانشگاه و سرنوشت کشورو دغدغه مند  آگاه 

  و کسب مهارت جهت خدمت به جامعهپویا و هدفمند در مسیر آموزش و تحصیل علم 

 و فعال در تربیت و پرورش دانشجویان و آشنا با شرایط و نیازهای  اساتیدی مسوولیت پذیر

 ی و کارآفرینایشان و دارای جسارت علم

 کارکنانی دارای وجدان کاری، انضباط سازمانی و روحیه خدمتگذاری 
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 ارزش ها

 
 بر مبنای اندیشه  ی ایرانی و آرمانهای انقالب اسالمیوفاداری و اعتقاد به فرهنگ و هویت اسالم

 های حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری)مدظله العالی(  

  نقش و کارکرد تربیتی، فرهنگی و تحول آفرین دانشگاه در جامعهاعتقاد به 

 علم، عالم، تعلیم و تعلمرامت قدس دانشگاه و کت 

  نظامالتزام عملی به چشم انداز دانشگاه و 

 آزاداندیشی، حقیقت طلبی و آرمان خواهی 

 مشارکت اجتماعی و کار جمعی 

 قانون مداری و عدالت محوری 

 نوآوری و خالقیت 

 نظم و صرفه جویی 
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 تحلیل محیط دانشگاه:
در این گام، دانشگاه صنعتی امیرکبیر را محیط داخلی دانسته ایم که میتوان با تدوین راهبرد مناسب بر 

لبه نمود و از نقاط قوت آن برای بهبود عملکرد استفاده نمود؛ و فضای بیرون دانشگاه اعم از نقاط ضعف آن غ

فضای جامعه، وزارت علوم و شورای عالی انقالب فرهنگی را محیط بیرون میدانیم که عملکرد و تصمیماتشان 

 شده است. ش تقسیمچهار بخبه شاخصها براساس دسته بندی مولفه های چشم انداز ، بر دانشگاه موثر است

برای تفکیک دقیق شاخص ها از یکدیگر ما شاخصهایی را که دانشگاه در تحقق آن نقش زیاد داشته است، 

داخلی دانسته ایم و آنهایی را که فضای فرهنگی اجتماعی جامعه، در تحقق آن نقش بیشتر داشته، بیرونی و 

 محیط فرض کرده ایم.
   

 

 نقاط ضعف نقاط قوت

فضای 

 عمومی

 دانشگاه

 ریرکبیدانشگاه و نام ماندگار ام یاعتبار علم 

 بر  انیدانشگاه و دانشگاه یاعتقاد به اثرگذار

 تحوالت جامعه

 کالیراد ریو غ یعقالت ،یاسیس یفرهنگ تیفعال 

 یسابقه دانشگاه در خدمت به نظام جمهور 

 دفاع مقدس ژهیبه و یاسالم

 

 و تعلم میتعل یدرک حرمت فضا عدم 

 دختران ژهیعالیت های وکمبود فضای ف 

 به شعائر و نمادهای دینی انیدانشگاهبرخی  یتوجه کم 

 یفرهنگ ینیارائه عالمانه و محققانه مباحث د ضعف 
 حوزه فرهنگ یاعتقاد به قانونمند عدم 

ساختار 

 فرهنگی

 یزیو عزم مسئوالن دانشگاه به برنامه ر اعتقاد 

 جامع

 اتید و از رفتار و کردار اس انیدانشجو یریرپذیتاث

 کارمندان 

  گروه معارفاعتماد دانشجویان به اساتید 

 دانشکده ها و  ییدانشجو رانیشبکه مد وجود

ائمه جماعات مسئوالن دانشجویی ، فرهنگی و 

 خوابگاههادر 

 و ضعف در شناخت فضای فرهنگی دانشگاه  انیو انتظارات دانشجو ازهایبا ن رانیمد ییناآشنا 

    یروین یریارت کارشناسان فرهنگی و ضعف در بکارگدانش و مه زه،انگی کمبود 

 توانمند  یانسان

 در مواجهه با  یساختارها و مسئوالن فرهنگ نیدر ب هیو عدم وحدت رو ناهماهنگی

 موضوعات

 دانشجویی یو انفعال مدیریت فرهنگی در مواجهه با بحرانها یریتاثیرپذ 

 از جمله ازدواج و  انینشجوداحل مشکالت اصلی  یو نداشتن برنامه برا یفقدان متول

 اشتغال

 و  رانینسبت به مد یاعتماد یب و دانشجویی یارتباط هدفمند مسووالن با گروهها عدم

 شانیا ماتیکردن تصم یتلق یاسیس

 آنعدم مدیریت بهینه و  یبودن بودجه فرهنگ نامشخص 

گروهها و 

 نهادها

 با تنوع  ییدانشجو یحضور قانونمند گروهها

 شاتیو گرا قیسال

 توانمندی فردی فعالین دانشجویی 

 ییدانشجو یو نگاه نادرست فعاالن به رسالت و کارکرد گروهها تیمطلوب فعال ینبودن الگو 

 یگروه تیفعال یو فقدان مهارت الزم برا ییدانشجو یبرنامه در گروه ها ضعف 

 با یکدیگر ییدانشجو یارتباط گروهها عدمو  یریتعامل و نقدپذ هیشدن روح کمرنگ 

 تحصیلی دانشجویان فعال افت 

 

نیروی 

 -انسانی

 دانشجو

 و حسن سابقه  یمذهب یتیقوم یفقدان نزاع ها

 نهیزم نیدانشگاه در ا

 دیاسات ییالگو گاهیبه جا انیدانشجو اعتقاد 

  

 اساتید به ایفاء نقش آموزشی و عدم نقش آفرینی در حوزه معلمیکتفاء ا 

 یدوست یگروههااز  انیدانشجومنفعالنه  یریرپذیتاث 

 عدم توجه کارکنان به رشد و ارتقاء خود 

 مختلط و هنجارشکن یدر برنامه ها و اردوها حضور 
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 تهدیدها رصتهاف

فضای 

عمومی 

 دانشگاه

  به دانشگاهیان پایبندی درصد قابل توجهی از

 فرائض دینی

 اجتماعی،  یبه شرکت در برنامه ها یعالقمند

 سیاسی، فرهنگی و آئینی

  به ائمه  انیت دانشگاهعشق و ارادابراز

 معصومین )ص(
 بستر مناسب فضای مجازی برای فعالیت دینی 

 و نگاه حداقلی به دین سمیرشد سکوالر ،یکمرنگ شدن اعتقادات مذهب 

 دانشگاه و کشور یو صنعت یعلم یتهایو ظرف ییاز توانا یآگاه عدم 

 یاجتماع یهاینسبت به ناهنجار یتفاوت یب 

 یدر زندگ یو عمل یمطلوب فکر یبا الگوها ییناآشنا و یغرب یبه سبک زندگ لیتما 

 به عهد و صداقت یوفا گران،یحقوق د تیمانند رعا یاخالق نیمواز تیرعا کاهش 

ساختار 

 فرهنگی

 در  یکالن فرهنگ یاستهایو ابالغ س نییتع

 یانقالب فرهنگ یعال یشورا
  اهدانشگبرنامه ها، گروه ها و مدیران بعض نگاه امنیتی و سیاسی به 

گروهها 

 و نهادها
 

 ی و پرسشگریشینقد و آزاداند ینقصان در الگوی عمل 

 ییدانشجو یبر گروهها ریاهتمام عناصر خارج از دانشگاه به ارتباط و تاث 

نیروی 

 -انسانی

 دانشجو

 مندی نسبت به سرنوشت دانشگاه و  دغدغه

 جامعه

 فوق برنامه  تیدانشجویان به فعال یعالقمند

)صنفی، اجتماعی، ی و کار گروه یعلم

 مذهبی، سیاسی(

 دانشجویان استقالل طلبیو  یخواه آرمان 

 و  یفرهنگ ،ینیدر موضوعات د یپرسشگر

 یاسیس

 یشغل ندهیو نامشخص بودن آ یاعتماد به نفس و خودباور کاهش 

 در پوشش یقباحت روابط آزاد با جنس مخالف و آزاد کاهش 

 انیدانشجو انیدرم یبپذیر نبودن، بی دغدغه بودن و راحت طل مسؤولیت 

 یرفتار یگانگیمشترک و ب یگفتگو نهیبا خانواده؛ نداشتن زم انیارتباط دانشجو کاهش 

 ییدانشجو ستیز یعمل الگوی نبود 

 ییو عدم درک رسالت دانشجو یتیهو یب 

 دانشجویان انینشاط کم و بی انگیزگی در م ،یرخوت جسم ،یافسردگ 

 ادهخانو لیسن ازدواج و ترس از تشک شیافزا 

 در گذران آن یبرنامگ یبا مفهوم اوقات فراغت و ب ییآشنا عدم 

 و نگاه منفی به آینده خود و جامعه یمتعال زهیانگ فقدان 

 خروج از کشور یبرا انیاز دانشجو یدرصد عزم 

 لیبه دانش و تحص یو ماد یو نگاه تجار ییگرا مدرک 

 یمل ،یر و پوشش بومشدن از آداب، رسوم، رفتا دورو  یقوم تیو هو یمل تیهو ضعف 

 یاجتماع یمناسب از حضور زن در صحنه ها یالگو فقدان 

 یمخدر و الکل ،یبه مصرف مواد دخان لیتما 
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 :هدافا
در و  عبارت از نقطه ای است که کوشش ها معطوف به آن می باشدمیتوان هدف را اینگونه تعریف نمود که، 

 مقصود برنامه ریز نیل به آن می باشد.هدف نتیجه نهایی برنامه بوده که ، برنامه ریزی

هدفی است که تمام سازمان امکاناتش در راه رسیدن به آن بسیج شده در سلسله مراتب اهداف؛ هدف نهایی، 

 و ما در این برنامه، تحقق چشم انداز را هدف نهایی میدانیم. است

بخش های  ه ترین اهدافبه صورت عمداست که یکی از زیر هدف های بالفصل هدف نهایی و هدف کلی، 

و ما در این برنامه با توجه تغییرات فراوان محیط، الزم است تا اهداف از زماندار کنیم  سازمان ظاهر می گردد

بازه زمانی بررسی تغییرات محیط و بازنگری و فرض کرده ایم که اهداف را دو ساله بنویسیم، به عبارتی 

 برنامه را دو ساله فرض کرده ایم.

و  قابل حصول باشدمرتبط، فعالیت برنامه ریزی و تدوین بطور دقیق مطالعه و محاسبه شده و با د بایهدف 

 میتوان به کمک شاخص هایی میزان تحقق آنرا ارزیابی کرد.

 
  و انگیزاننده از طریق بهبود فضای تربیت بدنی، خاص دختران و ایجاد محیط پویا، با نشاط

 خوابگاههای دانشجویی

 ؛ نماز و امر به معروف و نهی از منكریاسالمشعائر  تعظیم 

 ی در حیطه عفاف و حجاب و اخالق مداریانقالب یفرهنگ و رفتار اسالم نش،یب قیتعم 

 ی زیست اجتماعی؛ خردورزی، ارتباط بین فردیتقویت توانمند 

 قانونمندی برنامه ها، اعمال قانون و وحدت رویه بین فعالیتها 

 یانات فرهنگی ارزشی دانشگاهآسیب شناسی و آینده پژوهی جر 

 فعال شدن و برنامه محوری ساختارهای فرهنگی در راستای تحقق چشم انداز فرهنگی 

 ایجاد ارتباط مستمر و روشمند با خانواده دانشجویان 

 شفافیت و مدیریت بودجه های فرهنگی 

 ایجاد زمینه گفتگوی فرهنگی با فعالین دانشجویی 

 یتار فرهنگساخ یکارآمدتوانمندی و  شیافزا 

  ییدانشجو یگروه ها تیتقو و تیمطلوب فعال یفضابهبود 

 در فضای عمومی و علمى ییو پاسخگو یشیآزاداند ،یخردورز تیتقو 

 استاد یتینقش ترب یساز نهینهاد 

 یرانیا یاسالم ییدانشجو یسبک زندگ جیترو 

 

  این اهداف در حال تكمیل است و هنوز نهایی نشده است


