ماموریت دانشگاه

ماموریت دانشگاه اردکان برای دوره1397-1402 :

دانشگاه اردکان ،دانشگاه دولتی است که ماموریت نهایی خود را «ارائه هدفمند
خدمات آموزشی ،پژوهشی و فناوری و اجتماعی» در ابعاد ذیل می داند:
 تربیت نیروی انسانی مومن ،متعهد ،متخصص ،کارآفرین
 ایفای نقش موثر در نظام سیاست گذاری و جهت دهی رشد علمی و

فناوری و اجتماعی شهرستان اردکان
 پاسخگویی به نیازهای دانشی و مهارتی مورد نیاز منطقه

چشم انداز دانشگاه

چشم انداز دانشگاه اردکان برای دوره1397-1417 :

دانشگاه اردکان ،با هویت اسالمی -ایرانی ،در افق  1417دانشگاهی است:
 جامع ،مسألهمحور ،مهارت افزا و کارآفرین
 دارای محیطی خالق ،پویا و هدفمند در حوزه های آموزش ،پژوهش و
فناوری
 دارای اقتصاد خوداتکاء و پایدار
 پیشرو در حوزه های خاص منطقه ای و استان (انرژی خورشیدی،
فرآوردههای کنجدی و دامپروری)

که به عنوان محور توسعه شهرستان اردکان و دومین دانشگاه معتبر استان،
شناخته می شود.

ارزش های دانشگاه

ارزش های دانشگاه اردکان برای دوره1397-1402 :

دانشگاه اردکان ،به عنوان مظهری از یک دانشگاه ارزش مدار در استان ،در مسیر نِیل به
چشم انداز و ایفای مأموریت های تعریف شده ،تمامی ارکان و اجزای خود را متعهد به رعایت
موازین زیر می داند:
 ارزشهای واالی نظام جمهوری اسالمی ایران
 ارزش های حاکم بر نظام آموزش عالی کشور

 اخالق مداری و قانون مداری در تمامی سطوح و تمامی شئون
 تکریم و اعتالی جایگاه و شأن دانش ،دانشمند و دانشجو
 ارتقاء نشاط علمی ،روحیه خودباوری ،خوداتکایی و کار گروهی
 بهبود مستمر کیفیت در تمامی شئون دانشگاه
 تعامل سازنده و موثر در همکاری های ملّی و منطقه ای
 مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال نیازهای ملّی و منطقه ای
 بهبود کیفیت زندگی مردم شهر قنوت ،قنات و قناعت
 حفاظت از محیط زیست و دانشگاه سبز

استراتژی کالن دانشگاه اردکان

استراتژی کالن دانشگاه اردکان برای دوره1397-1402 :

با تحلیل مولفه های توان و مولفه های موثر خارجی مبتنی بر چشم انداز ،ماموریت و اهداف کیفی ،استراتژی
های کالن دانشگاه "حفظ و توسعه متمایز دانشگاه" برای این دوره و در پنج حوزه فعالیت اصلی
دانشگاه که با خرد جمعی حاصل گردیده است ،به شرح زیر می باشد:
آموزش :استراتژی کالن ،آینده نگری مبتنی بر بهینه سازی رشته-گرایش های موجود و توسعه متمایز
آموزش مبتنی بر سند آمایش برای سال های آتی
پژوهش :استراتژی کالن ،آینده نگری مبتنی بر توسعه پژوهش های مساله محور
زیرساخت :استراتژی کالن ،آینده نگاری مبتنی بر توسعه و پایدارسازی منابع درآمدی دانشگاه
ارتباطات :استراتژی کالن ،آینده نگاری مبتنی بر توسعه ارتباطات برون دانشگاهی
کارآفرینی :استراتژی کالن ،آینده نگاری مبتنی بر جهت دهی محتوا و اهداف آموزشی ،پژوهشی و
فناورانه دانشگاه به سمت کارآفرینی

