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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه

 
گاه کارکرد موثر هر جامعه به کارکرد موثر نهادهای آن به آن ،ای بدانیمشبکه -اگر جامعه را سازمانی با ماهیت فضایی

ی اشبکه-موقعیتی فضاییتوانند شود. نهادهای بنیادینی چون نهاد خانواده در ازای عملکرد موثر خود میصورت جداگانه وابسته می

دانشگاه به عنوان یکی از  ،و تعالی جامعه را فراهم آورند. در این بین ی توسعهرو و بالنده بسازند و زمینهی پیشبرای یک جامعه

از کند. از این رو دانشگاه به عنوان نهادی برآمده نسبتی جدی با نهاد خانواده پیدا می ،ترین نهادهای متولی دانش و توسعهمهم

های خود گیرد، توجه به نهاد خانواده را از جمله ارزشکنشی مداوم با جامعه شکل میای آن در برهمت روزانه و بقاجتماع که زیس

 شمارد. می

ی دانشگاهی قرار دهد که دار خانواده دریافتی است که این مهم را بار دیگر فرا روی جامعهدانشگاه دوست ،با این رویکرد

گیر بر عملکرد دانشگاه داشته و از سوی چشم تواند تاثیریزیستی آن میوقعیت و بهت در بهبود متوجه به نهاد خانواده و مشارک

 باشد.  در پیشرفت فرایند توسعه در کشور ی مسئولیت اجتماعی دانشگاه و نقش آنساز تحقق اهدافی در حوزهدیگر زمینه

مطابق  ، تحقیقات وفناوریهای خانواده وزارت علوماستبا سیخود را است که  یدانشگاه نشاندار خانواده، دانشگاه دوست

افته است. بنابراین ؛ دست یارد که در این سند اعالم شده استای از اعتبار و استاندبا این سند پشتیبان، هماهنگ نموده و به درجه

ب نماید تواند آن را انتخانشگاه میبلکه راهی است که هر دا ،ها نیستدار خانواده یک سیاست اجباری برای دانشگاهدانشگاه دوست

های کشور ها در دانشگاهمند گردد. هر چند واضح و آشکار است که بسیاری از این سیاستهای آن نیز بهرهو البته از مزایا و مزیت

 در یک سند در حمایت از خانواده تجمیع شده است. برنامه اجرایی آن به صورت مدون و هدفمند و، ساری و جاری است

مبتنی  وبه مفهوم خانواده و درک ضرورت توجه به آن در نهاد دانشگاه  یشنهادی با هدف بازگشتپ ،دار خانوادهدانشگاه دوست

نظام آموزش  های کلی علم و فناوریسیاست، های کلی خانواده سیاست، قانون اساسیاصل دهم مانند اسناد باالدستی ترین مهم بر

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه راهبردی کشور در امور نخبگان، سند ی کشور، ه مهندسی فرهنگنقش ی،عالی، تحقیقات و فناور

های زنان در لیتئومس منشور حقوق و، های ارتقاء مشارکت زنانسیاست، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 شرفت است.و سند الگوی پایه ایرانی اسالمی پی نظام جمهوری اسالمی ایران

ها در جامعه فراهم انسان کلیهساز تعالی زمینه به عنوانامید داریم همیاری دانشگاهیان زمینه را برای زیست باکیفیت خانوادگی 

 های ایرانی باشد. میهمان مداوم زندگی و خانواده ،خوشایندی و رضایت ،آورده و از این مسیر

ها های تعریف شده برای پژوهشگاهدار خانواده عنوان شده است، بر اساس کارویژهسند تحت عنوان دانشگاه دوستاین نچه در هر آ

 و موسسات آموزش عالی نیز قابل اجرا است.

ماده نیز توسط دفتر مشاور امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  12این سند، دستورالعمل اجرایی آن شامل  برای

 گردد. ابالغ میاست که تهیه شده 
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اولفصل   

 دار خانوادهوضع مطلوب دانشگاه دوست

و  ، سالمت، مسئولیت اجتماعیش، پژوهشبند در حوزه آموز پنجدار خانواده مطابق با انداز دانشگاه دوستوضعیت مطلوب و چشم

  به شرح زیر است: توازن کار و زندگی

 آموزش 

 نفعان شامل )دانشجویان، کارکنان، اعضای هیات های چهارگانه ذیدستهخانواده برای  آموزش غیررسمی در حوزه توسعه

  علمی و جامعه(

 های مرتبط با خانوادهبهبود کیفیت آموزش رسمی رشته 

 ریزی درسی و آموزشیسازی آن از منظر برنامههای جدید متناسب با خانواده بر اساس تجارب جهانی و بومیاندازی رشتهراه 

 های مربوط به خانوادهها و فعالیتگذاریتمدیریت دانش سیاس 

 

 پژوهش

 ای و ملیدر سطح بومی، منطقهخانواده ه های پژوهشی در حوزهوسعه فعالیتت 

 خانواده پردازی بومی در حوزهنظریه توسعه 

 مسائل نوپدید خانواده پژوهی در حوزهآینده 

 های مرتبط با علوم خانوادهها و دانشکدهپژوهشکده توسعه 

 مرتبط با خانواده  ِای در حوزهرشتههای بینالیتفع توسعه 

 

 مسئولیت اجتماعي

 المللی )سواد ای، ملی و بیننفعان مختلف در سطوح بومی، منطقهخانواده به ذی قال دانش عمومی و تخصصی در حوزهانت

 خانوادگی(

 نش خانوادهها و نهادهای اجتماعی به منظور کاربردی شدن داارتباط با سازمان 

 های سازمانی نهاد دانشگاهحمایت 

 مرتبط با خانواده نهادهای مردمسسات سازمانارتباط با مو 

 خانواده فرهنگ در حوزه ارتقای 

 

 سالمت

 نفعان شامل )دانشجویان، کارکنان، اعضای ذی های چهارگانهخانواده برای دسته در حوزه نفعان چهارگانهسالمت ذی توسعه

 جامعه( هیات علمی و

 

 توازن كار و زندگي

 زیستی خانوادههای دانشگاه با بهگذاریتناسب سیاست 

 حمایت از زنان و خانواده 

 تعامل خانواده و دانشگاه 

 



مور زنان و خانواده ادفتر مشاور  -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   دار خانواده             دانشگاه دوستهای خانواده: سند پشتیبان سیاست  

3 
 

 دومفصل 

   دار خانوادهدوست های دانشگاهاولویت

 بندی است:قابل تقسیممحور به شرح زیر  هشتدر 

 

 گذاری : سیاست1محور 

های خانوادگی افراد و همچنین مسئولیت و هاهایی را با در نظر گرفتن نقشدر سطح کالن سیاست ناوریف و تتحقیقا علوم، وزارت

ها متناسب با نقشدر چارچوب سند دانشگاه دوستدار خانواده، های داخلی نامهنهاد دانشگاه در سطح خرد با تنظیم قوانین و آیین

ی و حمایت از ساز و کارهایی برای در مرکز توجه قرار گرفتن خانواده چه از منظر های خانوادگی، توازن کار و زندگو مسئولیت

 .دنزیربناهای دانشی و پژوهشی مرتبط با علوم خانواده اقدام نمای دانشگاهی و چه از منظر توسعهذی نفعان زیست بهتر 

 

 ریزی آموزشي و درسيبرنامه: 2محور

 انسانی حوزه علوم -2-1

 هایرشته یکمّ گسترش. گذارندمی تاثیر آن بر و پذیرفته تاثیر آن از ،هستند مرتبط خانواده موضوع با انسانی لومع هایرشته بیشتر

هایی است که در دانشگاه عهده بر هارشته این کیفی ارتقای و خانواده بر تاثیرگذاری و موضوعی ارتباط بیشترین با انسانی علوم

 . حوزه علوم انسانی فعال هستند

 مهندسی و فنی حوزه علوم پایه، علوم -2-2

 موضوعات این به پرداختن. دندار خانواده نهاد بر را تاثیر بیشترین که ورد غفلت هستندمی هایحوزه ،صنایع و مهندسی علوم حوزه در

  است. هااین دانشگاه توان در و عهده بر علمی مقاالت و ترجمه ،کتاب چاپ ،همایش ،پژوهش و مطالعه ،آموزشی کارگاه قالب در

 

 پژوهش: 3محور 

 نشگاههای پژوهشی مرتبط با خانواده در درون نهاد داتوسعه فعالیت -3-1

 های اجتماعی های پژوهشی حوزه خانواده در ارتباط با سازمانتوسعه فعالیت -3-2

 های حوزه خانوادهارتقای کیفیت پژوهش -3-3

 موجود حوزه خانواده و ترسیم مسیر پژوهشی آیندههای پژوهشی کردن فعالیتبه سامان -3-4

 

  غیررسمي آموزش: 4محور 

 ند:شوبندی میاده ذیل موضوعات کلی زیر دستهرسمی مرتبط با خانوهای غیرآموزش 

 زندگی  هایمهارت آموزش-4-1

 ازدواج از پیش آموزش -4-2

 خانواده  زندگی آموزش -4-3

 شکست عاطفیجدایی/طالق و مواجهه با  آموزش -4-4

 فرزندپروری آموزش -4-5

 جنسی سالمت آموزش -4-6

  خانواده اقتصاد آموزش -4-7

 روان سالمت آموزش -4-8
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  :شامل

 پیشگیری از مصرف دخانیات -4-8-1

 پیشگیری از اعتیاد و مصرف مواد -4-8-2

 پیشگیری از خودکشی -4-8-3

 پیشگیری از افسردگی -4-8-4

 تیهای خود مراقبآموزش -4-8-5

 خویشاوندی مناسبات و روابط آموزش -4-9

 ، تحصیل و زندگیآموزش توازن کار -4-10

 گری اجتماعیآموزش مشارکت و تسهیل -4-11

 
  :از عبارتند رسمی غیر آموزش مخاطب گروهچهار 

 دانشجویان -الف

  آنها خانواده و علمی هیأت اعضای و اساتید - ب

 آنها خانواده و دانشگاه کارکنان - ج

 جامعه  –د 

 

  سالمت :5محور 

را علمی و دانشجویان  هیأتها، اعضای کارکنان دانشگاه سه گروه، سالمت جسم و نشاط و تندرستی سالمت شامل سالمت روان

  شامل می شود.

 روان سالمت -5-1

 علمی و دانشجویان( هیأتها، اعضای کارکنان دانشگاهگانه )سهذینفعان ارتقای سالمت روان  -5-1-1

 ارتقای تسهیالت مرتبط با سالمت روان -5-1-2

 نفعان هر سه گروه ذیسالمت روان اهمیت به ضرورت  -5-1-3

 نفعانهر سه گروه ذیهای اجتماعی در پیشگیری از آسیب -5-1-4

 و جنسی  انواع آزارها در محیط دانشگاه به ویژه آزار روانی ، نظارت و رسیدگی در خصوص تاکید ویژه بر پیشگیری -5-1-5

 جسم سالمت - 5-2

 بررسی و رصد سالمت جسمانی مخاطبین سه گانه -5-2-1

 ارتقا و بهبود امکانات و تسهیالت سالمت جسمانی -5-2-2

 دسترسی به امکانات و تسهیالت سالمت جسمانیسهولت  -5-2-3

 تندرستی و نشاط -5-3

 

   خانواده حوزه در توسعه فرهنگي: 6محور

 در حوزه خانواده فرهنگی هاینگره حاصال یا تغییر -6-1

 آن به پرداختن برای( ریزیبرنامه و بودجه) پژوهشی سازوکار ایجاد و خانواده نوپدید مسائل بررسی -6-2

 های مشارکت اجتماع محورکردن زمینهفعال -6-3
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 : حمایت از خانواده 7 محور

 دانشجویان و اساتید : کارکنان،گروه هدف

 ،مسکن و رفاهي ورام معیشت، اقتصاد 

 مناسب مسکنتسهیل دسترسی به  -7-1

 زندگی هزینه کمکتامین  -7-2

 ازدواج تسهیالتتامین -7-3

 کار و زندگی تسهیل فرایند توازن  -7-4

 تسهیل در نگهداری و مراقبت از فرزندان -7-5

 اری گذسیاست 

 و پس از آن فرزند تولد نزما در مقطعی هایحمایت صورت به مادران شغلی تسهیالت و قوانین -7-6

 قوانین تسهیل ارتقای شغلی زنان -7-7

 مراقبتی برای زنان –امنیت شغلی پس از بازگشت از مرخصی زایمان  -7-8

 وریامندی مربوط به زنان شاغل در وزارت علوم ، تحقیقات و فنقوانین عائله -7-9

 خانوارقوانین و تسهیالت شغلی برای زنان خودسرپرست و سرپرست  -7-10

 مکان( -پذیر )زمانافترتیبات كاری انعط 

 وریاغل در وزارت علوم ، تحقیقات و فناقوانین ساعت کاری مادران ش -7-11

 

 : تعامل خانواده و دانشگاه8محور 

 با دانشگاه دانشجویان تسهیل ارتباط خانواده -8-1

 اساتید و کارکنان ،تسهیل ایجاد نهادهای خیریه و داوطلب از خانواده دانشجویان -8-2
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 سومفصل 

 دار خانوادهدانشگاه دوستو اقدامات  راهبردها

 

 گذاریسیاست -1محور 

خود های گیریو جهت هاف است تا سیاستی نخست موظدار خانواده در مرحلهشدن به دانشگاه دوستدانشگاه برای تبدیل -1-1

به دار خانواده در چارچوب سند دانشگاه دوستواضح ساخته و آن را های راهبردی دانشگاه برنامه خانواده را درحوزه مربوط به 

اندازی کرده های الزم را متناسب با سطح فعالیت خود راهتصویب هیات امنا برساند. برای این منظور دانشگاه مجاز است تا کارگروه

 و ساز و کارهای اجرایی شدن آن را طراحی کند. 

 امنای دانشگاه در حوزه تسهیل تصویب قوانین مرتبط با خانواده در دانشگاه هیأتفعال کردن نقش  -2-1

 و خانواده توازن کار و زندگی،های درونی دانشگاه با محوریت رویکردهای نامهبازنگری آیین -3-1

 

 برنامه ریزی آموزشي و درسي -2محور 

 حوزه علوم انسانی -2-1

 های مرتبط با خانواده متناسب با نیازها و مسائل نوپدیدهای درسی رشتهسازی سرفصلزآمدبازنگری و رو -2-1-1

 های جدید در حوزه خانوادهرشته اندازیاهر -2-1-2

 های مرتبط با خانوادهعلمی در رشته هیأتروزآمدسازی علمی اعضای  -2-1-3

 حوزه علوم پایه، علوم فنی و مهندسی –2-2

 های گوناگونهای مرتبط با خانواده در رشتهفهشناسایی مول-2-2-1

 های آموزشیهای شناسایی شده در سرفصلدر نظرگرفتن مولفه -2-2-2

 

 پژوهش - 3محور 

 های مرتبط با خانوادههای پژوهشی یا پژوهشکدهاندازی گروهراه – 3-1

 های مرتبط با خانوادهها و همایشبرگزاری کارگاه –3-2

 های بیرونی با محوریت موضوعات مرتبط با خانوادهدادهای پژوهشی با سازمانانعقاد قرار – 3-3

های درسی و نواده و بازنمایی آنها در برنامههای جامعه در حوزه خاطراحی سازوکارهایی برای دریافت نیازها و چالش - 3-4

 های پژوهشیفعالیت

 های پژوهشی مرتبط با خانوادهی و کیفی طرحارتقای کمّ –3-5

 پژوهی در حوزه خانوادهآینده-3-5-1

 های مرتبط با گوناگونی خانواده در ایرانپژوهش-3-5-2

 نفعان جامعه بازار های پژوهشی مرتبط با خانواده در میان ذیشدن یافتهربردیکا-3-5-3

تفاده عموم فعاالن حوزه های مرتبط با خانواده در دانشگاه برای اسای با محوریت تجمیع پژوهشاندازی سامانهراه -3-5-4

 خانواده

 ای مربوط به موضوعات پژوهشی حوزه خانواده )سامانه مشاور زنان و خانواده(اندازی سامانهراه –3-5-5
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 آموزش غیر رسمي -4محور 

مورد اشاره  گانهبا توجه به موضوعات یازده و غیره ها و محتواهای آموزشی با انواع مختلف مکتوب، صوتی، تصویریتولید بسته-4-1

 4سوم / محور در فصل 

 های آموزشی تهیه شده گر جهت آموزش بستهتربیت آموزش -4-2

 های آموزشیتسهیل دسترسی مخاطبان چهارگانه به بسته -4-3

 گانهچهار وزشی )حضوری و مجازی( برای مخاطبانهای آمبرگزاری دوره -4-4

 

  سالمت :5محور 

 علمی و دانشجویان هستند. هیأتنان، اعضای مخاطب موضوع سالمت سه گروه کارک

 سالمت روان -5-1

  سالمت روان در بدو ورود و به صورت سالیانه وضعیت بررسی -5-1-1

 پرونده )کارنامه( سالمت روان تشکیل -5-1-2

  روان سالمت بیمهاندازی و ارتقای راه-5-1-3

و نیز در  کارکنان و علمی هیات یاعضا، دانشجویان برایک ها به تفکیدانشگاهمشاوره  مراکز کیفی و کمّی توسعه-5-1-4

 هاخوابگاه

 سازی و ارتقای دانش متخصصان و مشاوران شاغل در مراکز مشاورهروز آمد-5-1-5

 های داوطلبانه و اجتماعیتوسعه فعالیت-5-1-6

 های اجتماعیشگیرانه در حوزه پیشگیری از آسیبهای پیگیری برنامهاجرا و پی-5-1-7

 های آموزش سالمت جنسی و پیشگیری از آزارگیری برنامهاجرا و پی-5-1-8

تشکیل کمیته درون دانشگاهی زیر نظر ریاست دانشگاه به منظور پیشگیری از آزار روانی و جنسی نظارت و حمایت از -5-1-9

 دیدگانآسیب

 :عبارتند ازدگان دیپیشگیری از آزار روانی و جنسی و نظارت و حمایت از آسیبکمیته  اعضای

 ریاست دانشگاه -1

 یکی از معاونین دانشگاه -2

 مدیر حراست دانشگاه   -3

 نماینده ولی فقیه در دانشگاه  -4

 به انتخاب رئیس دانشگاه علمی آشنا به موضوعات حقوقی در حوزه آزار روانی و جنسی هیأتیک عضو  -5

 به انتخاب رئیس دانشگاهزه آزار روانی و جنسی شناختی در حوآشنا به موضوعات روان نفر متخصصیک  -6

 مشاور امور زنان و خانوده یا یکی از اعضاء هیات علمی زن دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه -7

به مشاور امور زنان و خانواده الزم است تا  ،دارددانشگاه وجود  ردمشاور امور زنان و خانواده پست که در صورتی : 1تبصره 

 د. منصوب شو کمیتهعضویت 

ز بیرون تواند امی ،شناختیروانمتخصص علمی آشنا به موضوعات حقوقی و هیأتعضو میته یکی از اعضاء ک: 2تبصره 

 ها دعوت به همکاری شود.دانشگاه یا سایر دانشگاه

دیدگان الزم است و جنسی و نظارت و حمایت از آسیب دست کم یکی از اعضای کمیته پیشگیری از آزار روانی:  3تبصره 

 زن باشد.



مور زنان و خانواده ادفتر مشاور  -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   دار خانواده             دانشگاه دوستهای خانواده: سند پشتیبان سیاست  

8 
 

 

 سالمت جسم  -5-2

  جسم سالمت تشکیل پرونده )کارنامه(-5-2-1

  سالیانه( آپ چک) سالمت بررسی-5-2-2

 وسعه کمی و کیفی مراکز درمانی درون دانشگاهت-5-2-3

 پرداخت کمک هزینه درمانی توسط دانشگاه-5-2-4

  پزشکی خدمات برای تکمیلی بیمه از استفادهتسهیل -5-5-5

 نشاط و تندرستی-3-5

 کار محل از خارج یا کار محل و دانشگاه در ورزشی امکانات از استفاده تسهیل و تخصیص -5-3-1

 گانههای ورزشی با حضور خانواده مخاطبین سهبرگزاری جشنواره-5-3-2

 گانههای ورزشی توسط خانواده مخاطبین سهاستفاده از محیط-5-3-3

 خانواده حوزه در فرهنگ ارتقاء: 6محور

 هامسئولیت و خانوادگی هاینقش تبیین راستای در افزاییدانش/اندیشیهم/نشست -6-1

 زندگی و کار بین( مصالحه) تعادل افزاییدانش/اندیشیهم/نشست -6-2

 های اجتماع محور گری و فعالیتهای آموزش تسهیلبرگزاری دوره-6-3

 

 : حمایت از خانواده 7 محور

 دواجو در شرف از دانشجویان متاهل به خوابگاه تخصیص -7-1

 کارکنان و اساتید برای مسکن ساخت هایتعاونی اندازیکمک به راه -7-2

 کودک مهد هزینه کمک یا مهدکودک سیسأت-3-7

 فرزند و یا نگهداری از اعضای ناتوان خانواده منزل در سالخورده والدین از نگهداری هزینه کمک-7-4

 فرزندان برای خانواده سرپرست به تسهیالت -7-5

 لحسنه به دانشجویان دارای فرزنداقرض اعطای وام -7-6

 اعطای تسهیالت مالی و رفاهی به دانشجویان به منظور تسهیل ازدواج -7-7

 ها به منظور تسهیل ازدواجت علمی و فرزندان آنأاعضای هیاعطای تسهیالت مالی و رفاهی به کارکنان، -7-8

 ازای هر فرزند یک پایهکارکنان به  و علمی تأاعضای هی برای پایه اخذ شرایط بررسی -7-9

 پذیر به لحاظ زمانی و مکانی برای اخذ پایه ساالنه   ترتیبات کاری انعطاف -7-10

 به تسهیالت از استفاده ساعت نفر) فرزند تولد اول سال دو در مادر هر ازای به تسهیالت یا شناور کاری ساعت از استفاده -7-11

 زایمان( مرخصی در افراد ازای

سال، بدون احتساب در  6سال تحصیلی برای دانشجویان دارای فرزند زیر مجاز تحصیل به میزان یک طول دوره افزایش -7-12

 سنوات

 

 تعامل خانواده و دانشگاه -8محور 

 هاتشکیل دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه در دانشگاه -8-1
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  خانواده/والدیندولتی غیرتشکیل سازمان  تسهیل و کمک به-8-2

 قرض الحسنهو  های خیریهشکیل صندوقت -8-3

 تسهیل ارتباط خانواده با دانشگاه -8-4

 جلسات پرسش و پاسخ گروهیتشکیل  -8-4-1

 ایجاد سامانه ارتباط با خانواده  -8-4-2

 دانشجویان-خبرنامه الکترونیکی والدین نو -8-4-3

 دانشجویان-ارائه نقشه کاربردی به والدین و نو -8-4-4

 سانی بر خط به والدین و خانواده دانشجویانرکمک -8-4-5

 حضور خانواده ها در مراسم مرتبط با دانشگاه  -8-5

 دانشجویان-راهنمایی و برنامه استقبال از خانواده های نو -8-5-1

 برگزاری آخر هفته خانوادگی -8-5-2
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 چهارمفصل 

 دار خانواده های دانشگاه دوستامتیازها و مزیت

 

 و شامل اعضای زیر: وظایف نظارتیدار خانواده در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشکیل شورای دانشگاه دوست -1

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان ریاست شوراقائم مقام  -1

 مشاور وزیر در امور زنان و خانواده به عنوان دبیر شورا-2

 ممیزه مرکزی هیأتامنا و  هایهیأتمرکز یکی از اعضای محترم -3

 االختیار ایشانمعاون فرهنگی اجتماعی یا نماینده تام-4

 االختیار ایشانمعاون پژوهشی یا نماینده تام-5

 االختیار ایشانمعاون آموزشی یا نماینده تام-6

 االختیار ایشانمعاون اداری مالی یا نماینده تام-7

 االختیار ایشانممعاون حقوقی و امور مجلس یا نماینده تا-8

 االختیار ایشانرئیس سازمان امور دانشجویان یا نماینده تام-9

 یید ریاست شوراأی خانواده به تاز متخصصین حوزه دو نفر-11و10

 

 شوند.االختیار فردی است ثابت که از سوی اعضای حقوقی برای شرکت در جلسات معرفی مینماینده تام :1تبصره 

 وریادر وزارت علوم، تحقیقات و فن دار خانوادهاه دوستوظایف شورای دانشگ -2

 دار خانوادههای دوستبندی دانشگاهپایش و رتبه (1

 دار خانوادهپایش و اصالح سند دانشگاه دوست (2

 نامهها و آیینابالغ دستورالعمل (3

 دار خانوادهها در مورد دانشگاه دوستگویی به دانشگاهپاسخ (4

 

 زیر تاثیرگذار است: عالیسسات و مراکز آموزش ؤم ،هابندی دانشگاهارزیابی و رتبه بربه سه صورت دار خانواده دانشگاه دوست

وزارت علوم،  توسط دفتر نظارت و ارزیابی و کنترل کیفیت عالیکز آموزش رم یا هسسؤم ،دانشگاه ارزیابی عملکرد مدیریت -الف 

در حوزه خانواده تحقیقات و فناوری   

بندی مبتنی بر رتبه "اثرگذاری خدمات اجتماعی "هایشاخص ذیل عالیکز آموزش رم یا هسسؤم ،دانشگاهبندی رتبهتأثیر در  -ب

  دار خانوادهدانشگاه دوست

دار خانوادهبندی دانشگاه دوستمبتنی بر رتبه های مختلف مرتبط با خانوادهاختصاص بودجه در حوزه -ج   

  در صورت  عالیسسات و مراکز آموزش ؤم ،هادانشگاهخانواده در  مرتبط با هایفعالیتتخصیص اعتبار برای

 دار خانوادهدانشگاه دوستبا سند پشتیبان شده م فعالیت انجا هماهنگی
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 پنجمفصل 

 دار خانوادهردهای دانشگاه دوستاستاندا

 

 دار خانوادهمرحله استقرار دانشگاه دوست-6-1

 در چارچوب سند دانشگاه دوستدار خانوادهامنای دانشگاه  هیأتهای دانشگاه در حوزه خانواده توسط تصویب سیاست -6-1-1

دار نواده به شورای دانشگاه دوستدار خانشگاه دوستشدن به دار تبدیلیدانشگاه در مس ت امنا و برنامهأهی اعالم مصوبه-6-1-2

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خانواده

 های دانشگاهها در صورت نیاز طبق سیاستاندازی کارگروهراه -6-1-3

 سندمشخص شده در فصل چهارم این  طراحی برنامه و اقدام در هشت محور-6-1-4

های دانشگاه فهرستگیری برای قرار گرفتن در خانه به منظور تصمیمانواده وزارتدار خدوست گزارش به شورای دانشگاه -6-1-5

 دار خانوادهدوست

 زمان پیشنهادی برای مرحله استقرار حداکثر یک سال شمسی است. :1تبصره 

 

 مرحله ارزیابي  -6-2

 خانهدار خانواده وزارتدوستگزارش اقدامات صورت گرفته در دانشگاه متقاضی به شورای دانشگاه -6-2-1

 دار خانوادهمتقاضی توسط شورای دانشگاه دوست هایبندی دانشگاهپایش و رتبه-6-2-2

 

  دار خانوادهدریافت نشان دانشگاه دوستحداقل امتیاز برای  : 2تبصره 

 

 حداكثر امتیاز حداقل امتیاز انواع نهادهای آموزش عالي

 400 98 های جامعدانشگاه

 380 96 های علوم انسانیگاهدانش

 350 91 های فنی و مهندسیدانشگاه

ها و سسات پژوهشی، پژوهشکدهؤم

 های مرتبط با خانوادهپژوهشگاه
88 222 

ها و سسات پژوهشی، پژوهشکدهؤم

 های نامرتبط با خانوادهپژوهشگاه
86 192 

 

  سطح تعریف می شود. دودار خانواده در دانشگاه دوست:  3تبصره 

 امتیاز 270امتیاز و حداكثر  150حداقل در دامنه امتیاز  سطح دو )ب(دار خانواده دانشگاه دوست

 امتیاز 400امتیاز و حداكثر  271حداقل در دامنه امتیاز  سطح یک )الف(دار خانواده دانشگاه دوست

 

 د:شونسطح تعریف می دودر  هاها و پژوهشگاهوهشی، پژوهشکدهسسات پژؤم: 4 تبصره
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 150امتیاز و حداكثر  100 حداقلدر دامنه امتیاز  سطح دو )ب(های ها و پژوهشگاهسسات پژوهشی، پژوهشکدهؤم

 222 امتیاز و حداكثر  151حداقلدر دامنه امتیاز  سطح یک )الف(های ها و پژوهشگاهسسات پژوهشی، پژوهشکدهؤم

 

در  8و  2های با فعالیت غیرمرتبط با خانواده و محورهای در پژوهشگاه 8و  3، 2بندی و امتیازدهی، محور های در رتبه :5 تبصره

 های با فعالیت مرتبط با خانواده حذف شده است.پژوهشگاه

 

 

 بندی و نحوه امتیازدهيشرح رتبه

 ردیف محور عنوان حداقل امتیاز حداکثر امتیاز

 مجموع امتیاز 25 50

 1 گذاریسیاست

 های راهبردی دانشگاههای مربوط به خانواده در برنامهگیریو جهت هاسیاست تصویب 10 20

10 5 
امنای دانشگاه در حوزه تسهیل تصویب قوانین مرتبط با خانواده در  هیأتکردن نقش فعال

 دانشگاه

 و خانواده حمایت از زنانرویکردهای نامه های درونی دانشگاه با محوریت بازنگری آیین 10 20

 مجموع امتیاز 8 70

ریزی برنامه

 آموزشی و درسی
2 

5 1 
های مرتبط با های درسی رشتهبازنگری و روزآمدسازی سرفصل

 خانواده متناسب با نیازها و مسائل نوپدید

حوزه علوم  –2-1
 انسانی

30  
ازای هر یک مورد  های جدید در حوزه خانواده، بهاندازی رشتهراه 

 امتیاز 10اندازی راه

5 5/0 
های مرتبط با خانواده در دانشگاه، به ازای وجود هر رشته وجود رشته

 امتیاز 5/0

10 5 
های مرتبط با علمی در رشته هیأتروزآمدسازی علمی اعضای 

 خانواده 

حوزه علوم  -2-2 گونهای گوناهای مرتبط با خانواده در رشتهشناسایی مولفه 5/0 10
پایه، علوم فنی و 

 های آموزشیشده در سرفصلهای شناساییدر نظر گرفتن مولفه 1 10 مهندسی

 مجموع امتیاز 2 78

 3 پژوهش

 های مرتبط با خانوادههای پژوهشی یا پژوهشکدهاندازی گروهراه  26

 واده در دانشگاه های مرتبط با خانهای پژوهشی یا پژوهشکدهوجود گروه  8

10 5/0 

 امتیاز  5/0برگزاری کارگاه 

ها برگزاری کارگاه
های و همایش

 مرتبط با خانواده

 امتیاز 1برگزاری کارگاه در سطح ملی 

 امتیاز 5/1برگزاری کارگاه در سطح بین المللی 

 امتیاز 4برگزاری همایش ملی 

 امتیاز 5المللی برگزاری همایش بین

 شودامتیاز به هر همایش اضافه می 1در صورت چاپ چکیده مقاالت 
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 ردیف محور عنوان حداقل امتیاز حداکثر امتیاز

15  

 امتیاز 5ای حداکثر انعقاد قرارداد منطقه
انعقاد قراردادهای 

پژوهشی با 
های سازمان

بیرونی با 
محوریت 

موضوعات مرتبط 
 با خانواده

 امتیاز 8انعقاد قرارداد ملی حداکثر 

 امتیاز 10المللی حداکثر رارداد بینانعقاد ق

5 5/0 
های جامعه در حوزه خانواده و بازنمایی آنها طراحی ساز وکارهایی برای دریافت نیازها و چالش

 های پژوهشیهای درسی و فعالیتدر برنامه

 های پژوهشی مرتبط با خانوادهگسترش طرح 6/0 6

 پژوهی در حوزه خانوادهآینده  3

 های مرتبط با گوناگونی خانواده در ایرانپژوهش  1

 نفعان جامعه بازارهای پژوهشی مرتبط با خانواده در میان ذیشدن یافتهکاربردی  2

2 4/0 
های مرتبط با خانواده در دانشگاه برای استفاده ای با محوریت تجمیع پژوهشاندازی سامانهراه

 عموم فعاالن حوزه خانواده

 مجموع امتیاز 21 50

آموزش 

 غیررسمی
4 

20 10 
ها و محتواهای آموزشی با انواع مختلف مکتوب، صوتی، تصویری و غیره با توجه تولید بسته

 4گانه مورد اشاره در فصل سوم/ محور به موضوعات یازده

 تربیت آموزشگر جهت آموزش بسته های آموزشی تهیه شده 1 10

5 3 

تسهیل دسترسی  امتیاز 25/0 برای کارکنان حداکثر
مخاطبان 

چهارگانه به 
 های آموزشیبسته

 امتیاز 25/0علمی حداکثر  هیأتبرای اعضای 

 امتیاز 25/0برای دانشجویان حداکثر 

 امتیاز 25/2برای جامعه حداکثر 

15 7 

های برگزاری دوره امتیاز 3برای کارکنان حداکثر 
آموزشی )حضوری 

ازی( برای و مج
مخاطبان 
 چهارگانه

 امتیاز 3علمی حداکثر  هیأتبرای اعضای 

 امتیاز 3برای دانشجویان حداکثر 

 امتیاز 6برای جامعه حداکثر 

 مجموع امتیاز 5/19 58

 5 سالمت

 سالمت روان در بدو ورود و به صورت سالیانه وضعیت بررسی 1 2

 سالمت روان

 ونده )کارنامه( سالمت روانتشکیل پر 1 4

 روان سالمت راه اندازی و ارتقای بیمه 1 4

4 1 
 ها به تفکیک برایمشاوره دانشگاه مراکز کیفی و کمّی وجود و توسعه

 هاکارکنان و نیز در خوابگاه و علمی هیات دانشجویان، اعضای

2 1 
مراکز  روزآمدسازی و ارتقای دانش متخصصان و مشاوران شاغل در

 مشاوره

 های داوطلبانه و اجتماعیتوسعه فعالیت 1 4

6 2 
های های پیشگیرانه در حوزه پیشگیری از آسیبگیری برنامهاجرا و پی
 اجتماعی
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 ردیف محور عنوان حداقل امتیاز حداکثر امتیاز

 های آموزش سالمت جنسی و پیشگیری از آزارگیری برنامهاجرا و پی 1 4

2 2 
دانشگاه به منظور تشکیل کمیته درون دانشگاهی زیر نظر ریاست 

 دیدگانپیشگیری از آزار روانی و جنسی نظارت و حمایت از آسیب

 جسم سالمت تشکیل پرونده )کارنامه( 1 2

 سالمت جسم

 سالیانه( آپ چک) سالمت بررسی 1 4

 توسعه کمی و کیفی مراکز درمانی درون دانشگاه 1 3

 پرداخت کمک هزینه درمانی توسط دانشگاه 2 3

 پزشکی خدمات برای تکمیلی بیمه از تسهیل استفاده 1 2

3 1 
 محل و دانشگاه در ورزشی امکانات از استفاده تسهیل و تخصیص

 کار محل از خارج یا کار
 نشاط و تندرستی

 گانههای ورزشی با حضور خانواده مخاطبین سهبرگزاری جشنواره 1 3

 گانهتوسط خانواده مخاطبین سهاستفاده از محیط های ورزشی  1 6

 مجموع امتیاز 3 18

ارتقاء فرهنگ در 

 ی خانوادهحوزه
6 

 هامسئولیت و خانوادگی هاینقش تبیین راستای در افزاییدانش /اندیشیهم /نشست 1 6

 زندگی و کار بین( مصالحه) تعادل افزاییدانش /اندیشی هم /نشست 1 6

 ی مشارکت اجتماع محور در حوزه خانوادههاکردن زمینهفعال 1 6

 مجموع امتیاز 18 66

حمایت از 

 خانواده
7 

 دانشجویان متاهل و در شرف ازدواج به خوابگاه تخصیص 2 10

 کارکنان و اساتید برای مسکن ساخت هایتعاونی اندازیبه راهکمک  1 6

 کودک مهد هزینه کمک یا مهدکودک سیسأت 5 10

6 1 
فرزند و یا نگهداری از اعضای ناتوان  منزل در سالخورده والدین از رینگهدا هزینه کمک

 خانواده

 فرزندان برای خانواده سرپرست به تسهیالت 1 6

 الحسنه به دانشجویان دارای فرزندقرض اعطای وام  1 2

 اعطای تسهیالت مالی و رفاهی به دانشجویان به منظور تسهیل ازدواج  1 4

3 1 
ها به منظور اعضای هیات علمی و فرزندان آنی تسهیالت مالی و رفاهی به کارکنان،اعطا 

 تسهیل ازدواج

 کارکنان به ازای هر فرزند یک پایه و علمی اعضای هیات برای پایه اخذ شرایط بررسی 1 4

 ترتیبات کاری انعطفاف پذیر به لحاظ زمانی و مکانی برای اخذ پایه ساالنه    2 10

3 1 
 نفر) فرزند تولد اول سال دو در مادر هر ازای به تسهیالت یا شناور کاری ساعت از استفاده
 زایمان(    مرخصی در افراد ازای به تسهیالت از استفاده ساعت

2 1 
سال تحصیلی برای دانشجویان دارای فرزند  مجاز تحصیل به میزان یک ِافزایش طول دوره

 ر سنواتسال، بدون احتساب د 6زیر 

 مجموع امتیاز 1 10

تعامل خانواده و 

 دانشگاه
8 

 هاتشکیل دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه در دانشگاه 5/0 4

 تسهیل و کمک به تشکیل سازمان غیردولتی خانواده/والدین 5/0 2

 های خیریه و قرض الحسنهتشکیل صندوق  1
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 ردیف محور عنوان حداقل امتیاز حداکثر امتیاز

2 

 تشکیل جلسات پرسش و پاسخ گروهی 

ارتباط تسهیل 
 خانواده با دانشگاه

 ایجاد سامانه ارتباط با خانواده

 دانشجویان-خبرنامه الکترونیکی والدین نو

 دانشجویان-ارائه نقشه کاربردی به والدین و نو

 رسانی بر خط به والدین و خانواده دانشجویانکمک

1 
ها حضور خانواده دانشجویان-نو هایراهنمایی و برنامه استقبال از خانواده 

در مراسم مرتبط 
 برگزاری آخر هفته خانوادگی با دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


