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 نگاهی به برنامه راهبردی جهاددانشگاهی

 ظرفیت های کشور در گام دوم انقالب

 بهره گیری از فرصت های مادی کشور بهره گیری نیروی انسانی مستعد و کارآمد

 توصیه های رهبری در بیانیه گام دوم انقالب

 سبک زندگی عزت ملی آزادیاستقالل و  عدالت و مبارزه با فساد اقتصاد معنویت و اخالق علم و پژوهش

 :چشم انداز سازمان 

 ”المللی بین سعه علم، فناوری و فرهنگ با تعامل سازنده درعرصه ملی وجهاددانشگاهی نهادی است انقالبی باهویت اسالمی، برخوردار از منابع انسانی متعهد و کارآمد، الهام بخش و موثر در کشور، پیشگام در تو“ 

 جهاد دانشگاهی کالنهای موریتأبیانیه م

 

 بنیان با هویت اسالمی. رسالت این نهاد واسط دانشگاهدانش انقالبی و های اصیل انقالب اسالمی، نهادی استجهاددانشگاهی به عنوان یکی از رویش- 

 اسالمی در دانشگاه و جامعه است. - علم، فناوری و نوآوری و گسترش و تعمیق فرهنگ اصیل ایرانیه و ترویج دولت، توسع –جامعه 

 انسانی کارآمد و متعهد و با تعامل سازنده با نهادهای علمی، فرهنگی و فناوری،  فرهنگ و مدیریت جهادی و سرمایه مندی ازجهاددانشگاهی با بهره

و تقاضای بازار، به پیشرفت علم و فناوری  جامعهای هالمللی، با شناسایی و پاسخگویی خالقانه به نیازها و چالشها در سطح ملی و بیندانشگاه خصوصاً

 کند.فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران کمک می ۀو توسع

 کند.تالش می های آینده فناوری،نسلکید بر مطالعات و تحقیقات کاربردی و فناورانه، برای رفع نیازهای تخصصی و توسعه أجهاددانشگاهی با ت 

 به منابع مالی حاصل از ارائه خدمات پژوهشی، فناورانه، آموزشی، فرهنگی و کارآفرینانه در اد عمومی غیر دولتی، با اتکا جهاددانشگاهی به عنوان یک نه

 کند.ای  و اجرایی خود را تأمین میهای دولتی و خیریه، نیازهای اقتصادی، توسعهکنار دریافت کمک

 صاحبنظران، پشتیبان نهادهای علم و فناوری است و با تعامل گسترده با اندیشمندان و بست وکار سازیای ارزنده در بومیتجربهدارای  جهاددانشگاهی

 شود.کشور میسیاستگذار

مأموریت)رسالت( جهاددانشگاهی در حوزه 

 پژوهش و فناوری

 :کمک به پیشرفت کشور و نیل به خوداتکایی ملی در حوزه های منتخب و استراتژیک علم و فناوری از طریق 

 ای مورد نیاز کشوردانش و تحقیقات کاربردی، توسعه توسعه 

 های مهم و استراتژیک کشورهای منتخب در حوزهایجاد، توسعه و انتقال فناوری 

 برداریهای آماده بهرهتوسعه تجاری سازی فناوری 
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مأموریت)رسالت( جهاددانشگاهی در حوزه 

 آموزشی

  مورد نیاز برای پیشرفت کشور از طریق:ارتقاء سطح دانش، بینش و مهارت نیروهای تخصصی  

  رویکرد آموزش پژوهش محور و فناور محورتربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و توانمند در تولید علم و فناوری با تأکید بر 

 ای با استفاده از مهارتی و حرفههای ، پیشرفته، کاربردی و تکمیلی به منظور ارتقاء توانمندیهای تخصصیارائه خدمات آموزشی با تأکید بر آموزش

 های نوین آموزشی در عرصه ملی و بین المللیفناوری

مأموریت)رسالت( جهاددانشگاهی در حوزه 

 فرهنگی

 

 قانون مدار،  مدار، اخالق گرا،کمک به اسالمی شدن دانشگاه ها و اهتمام به حضور مؤثر دانشگاهیان در پیشرفت کشور و ایجاد جامعه ای متفکر، عدالتخواه، دین

 خودباور و علم محور از طریق:

 )گسترش و تعمیق شناخت ارزش ها و آرمان های اسالم و انقالب اسالمی و آرمان های حضرت امام )ره 

 تقویت خودباوری امید به آینده و اعتالی فرهنگ کار و تالش 

 ایرانی دانشجویان و دانشگاهیان -تعمیق هویت اسالمی 

  دانشجویان در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی و هنریرشد و ارتقاء مشارکت 

 تقویت فضای تفکر و آزاد اندیشی و فضای گفتگو و خرد ورزی 

 ایجاد و گسترش ارتباط و برنامه های فرهنگی در حوزه دانشجویان جهان اسالم 

مأموریت)رسالت( جهاددانشگاهی درحوزه 

 اشتغال

 

  ،توانمندسازی و اشتغال دانش آموختگان از طریق:کمک به بهبود فضای کسب و کار 

 توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان. 

 های مناسب برای اشتغال دانش آموختگانمشارکت در ایجاد زمینه. 

 شناسایی و معرفی زمینه های نوین اشتغال و کار آفرینی. 

ترین وظایف اساسی جهاددانشگاهی، مهم

 اند ازمأموریت این نهاد، عبارتبرای تحقق 

 

 ؛های نرم و سخت و ارائه خدمات پیشرفته علمی و تخصصیتکمیل چرخه نوآوری با تاًکید بر توسعه فناوری  

 ها ؛در درون و در کنار دانشگاه یو فرهنگ یعلم ییالگو یهاتیو توسعه ساختارها و فعال جادیا 

 و کشور؛ ینقش سازنده و مؤثر در جهاددانشگاه یفایآماده ا یکارآمد، متعهد و جهاد یمنابع انسان یو توانمند ساز تیترب 

  ؛گیری در کشورریزی و تصمیمبرنامهگذاری، قانونپژوهی، بهبود سیاست ارتقاء وکمک به 

 حفظ محیط زیست؛ های( علمی و فرهنگی جامعه با تأکید بر توسعه پایدار وهای )توانمندیها و قابلیتکمک به ارتقاء آگاهی 

 ؛کمک به تقویت توان رقابت اقتصادی مراکز  تولیدی، خدماتی و فرهنگی کشور در سطح منطقه و جهان 

 ؛در کشور با تأکید بر کارآفرینی فناورانه  و اشتغال دانش آموختگان کمک به توسعه کارآفرینی 
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 و بین المللی. های پیشرفته در سطح ملیهای تخصصی نوین و مهارتکمک به توسعه آموزش 

 اهداف

 خوداتکایی به نیل برای جامعه سطح در استعدادها و تتبع روحیه شکوفایی و تحقیقات گسترش. 

 جوان نسل برای خصوص به فرهنگی نهادهای و مراجع سایر و دانشگاه حوزه، با همکاری طریق از جامعه سطح در فرهنگی امور توسعه. 

 پژوهش نتایج کارگیری به منظور به تحقیقاتی و علمی مراکز با پیوند طریق از صنعتی نیمه و کاربردی هایطرح گسترش. 

 ارزش های سازمانی

 اسالمی صیانت از اصول و ارزش های انقالب 

 تعهد به توسعه و پیشرفت کشور 

 پایبندی به اخالق 

 

 

 


