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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 فصل اول

 مقدمه

دانشگاه دوست دار خانواده به این معنی است که دانشگاه به نهاد خانواده و موضوع خانواده توجه دارد و موضوع خانواده در دانشگاه 

 ،ورد غفلت نیست. اما از آنجا که دانشگاه جایگاهی اصلی و نماد نهاد آموزش و نیز نهاد علم و دانش استهای دانشگاهی مو فعالیت

مورد توجه نهاد خانواده به صورت اختصاصی و ویژه  آن باالزم است ارتباط  ود قتضیات و موضوعات خاص خود را دارنهاد ماین 

 قرار گیرد.

 دانشگاه به مثابه نهاد تولید و دار نهاد خانواده باشد؟اند دوستتوچگونه می های دانشیادترین نهدانشگاه به عنوان یکی از اصلی

، تنظیمظور منبه  نظامیهای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور چه نسبتی با نهاد خانواده به مثابه ترویج علم ، آموزش عالی و سیاست

 دارد؟  ؛پردازدانسانی میروابط انواع کردن و استاندارد تثبیت

داشته ی کارآمد و سازنده با هم ارتباط اآن به گونه  ننهادهای بنیادیالزم است ، مؤثر باشد یکارکرددارای ای برای آنکه جامعه

از آنجا که  است.، اقتصادی و آموزشی برقرار سب و ظریف میان نهادهای خانوادگی، حکومتی، مذهبیمتنا یتوازنمعموال  باشند.

، عنصر . با این همهکنددشوار  رابرقراری توازن  توانددر کارکردها میتداخل  ایجاد دارند،کردهای گوناگونی نهادهای مختلف کار

  بینجامد.دیگر رقابت در میان نهادهای اجتماعی ممکن است در نهایت به تضعیف عنصر یا عناصر سازنده یک نهاد 

انش و ، توسعه ددانشگاه در قبال خانوادهمسئولیت اخالقی و ت اجتماعی مسئولی ،بنابراین نسبت نهاد علم و آموزش با نهاد خانواده

های ها و پیامدهای خانوادگی آموزش، پژوهش و علم ، سیاست، پیوستموثر بر خانوادهپژوهش در حوزه علوم مرتبط با خانواده و 

واده در فضاهای دانشگاهی و دانشجویی، نقش ریزی مرتبط با خانگذاری و برنامهمرتبط با خانواده در حوزه آموزش عالی ، سیاست

علمی و تربیتی و هنجار فرستی استادان دانشگاه در تحول و تکوین مسائل و موضوعات مرتبط با نهاد خانواده از جمله موضوعاتی 

  گردد.بر آنها تاکید میدستورالعمل هستند که در این 

  :ده است که به شرح زیر عبارتند ازالدستی تهیه و تنظیم گردیاین دستورالعمل مبتنی بر اسناد با الز به ذکر است که

 

 هایریزیو برنامه مقررات و قوانین ، همهاست اسالمی جامعه واحد بنیادی خانواده از آنجا که" قانون اساسیاصل دهم بر اساس 

 المیاس و اخالق حقوق بر پایه روابط خانوادگی و استواری آن از قداست پاسداری ،خانواده تشکیل کردن آسان مربوط باید در جهت

  ".باشد

 هاي کلی خانوادهسياست

 های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و ها، سیاستمحور قرارگرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه

 اقتصادی 

 یم بنیان خانواده و روابط خانوادگای کشور در جهت تحکیو رسانههای آموزشی، تربیتی کارگیری یکپارچه ظرفیت به 

 مهای مرجع ناسالگیری گروهز شکلسازی رفتارهای شایسته آنها و جلوگیری اهای مرجع و برجستهاصالح رفتار گروه 

 س مبانی اسالمیای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساساماندهی نظام مشاوره 

 ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده

 ویژه سالمت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت ها بهجانبه خانوادهایجاد ساز و کارهای الزم برای ارتقاء سالمت همه

 برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده

 

 ي(و فناورهاي کلی علم و فناوري )نظام آموزش عالی، تحقيقات سياست
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 ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، هب تحول و ارتقاء علوم انسانی

های های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیتروشها و جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصالح و بازنگری در متون، برنامه

 پژوهشی مربوط

  اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسالمی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سالمت روحی و معنوی دانش

 ها و نشاط سیاسی آنانپژوهان و آگاهی

 هاو فناوری با سایر بخش ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات 

 

  ی کشورنقشه مهندسی فرهنگ

 .خانواده واحد بنیادین جامعه ، با هویتی حقیقی و مهم ترین رکن در فرهنگ سازی و انتقال فرهنگ جامعه است 

 تمامی  ها و درگذاریریزی ها و قانونها، برنامهگذاریدر کلیه سیاست التزام و اهتمام به حفظ و تعالی جایگاه خانواده

 های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و سیاسینظام

 ر انواده مبتنی بساماندهی، توسعه، عمق بخشی و حمایت از تولید و عرضه محصوالت فرهنگی، هنری، تبلیغی و آموزشی خ

 های اسالمی و مرتبط با اهداف این مصوبهارزش ها و آموزه

 پژوهشگاه ملی خانواده و زنان با مأموریت تولید منابع درسی و علمی الزم و هماهنگی  های مربوط به خانواده وایجاد رشته

 های مرتبط با خانوادهو هدایت مراکز علمی و پژوهشی و پژوهش

 

 سند راهبردي کشور در امور نخبگان 

 ج مناسب به منظور تقویت های آموزشی ، تشویقی و مشاوره ازدواج و گسترش و ترویج و تسهیل ازدواتدوین و اجرای برنامه

 بنیاد خانواده در اجتماع نخبگانی 

 های صاحبان استعداد برتر به منظور افزایش آگاهی و مهارت ای آموزشی و مشاوره برای خانوادههتدوین و اجرای برنامه

 آنان برای تربیت ، هدایت و تعامل با فرزندان خود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1033
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 فصل دوم

 ر خانوادهوضع مطلوب دانشگاه دوست دا

  ش، پژوهش و خدمات به شرح زیر است:وضعیت مطلوب و چشم انداز دانشگاه دوست دار خانواده مطابق با سه بند در حوزه آموز

 

 آموزش 

 نفعان مختلفهای آموزشی مختلف برای خانواده با برند دانشگاه و متناسب با نیاز ذیتهیه بسته 

 ا خانوادههای مرتبط ببهبود کیفیت آموزش رسمی رشته 

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

 نفعان درونی و بیرونی دانشگاههای آموزشی تربیت مربی خانواده برای ذیبرگزاری دوره 

 های آموزشی تربیت مربی خانوادهبسته 

 رتبط با خانواده های ماری آموزشبرگز 

 های مربوط به خانوادهها و فعالیتگذاریمدیریت دانش سیاست 

 

 پژوهش

 های مرتبط با خانوادهای و ملی )برگزاری همایشهای بنیادین و کاربردی خانواده در سطح بومی، منطقهی پژوهشتوسعه- 

 سخنرانی...( -مقاله –کتاب 

 وادهی خانپردازی بومی در حوزهِ نظریهتوسعه 

 ی مسائل نوپدید خانوادهپژوهی در حوزهآینده 

 ِی خانوادهتوسعه مجالت پژوهشی در حوزه 

 های مرتبط با علوم خانوادهها و دانشکدهی پژوهشکدهتوسعه 

 ی مرتبط با خانوادهِای در حوزهرشتههای بینی فعالیتتوسعه 

 

 خدمات

 واد المللی )سای، ملی و بیننفعان مختلف در سطوح بومی، منطقهذیی خانواده به انتقال دانش عمومی و تخصصی در حوزه

 خانوادگی(

 ها و نهادهای اجتماعی به منظور کاربردی شدن دانش خانوادهارتباط با سازمان 

 های سازمانی نهاد دانشگاهحمایت 

 مرتبط با خانواده نهادهای مردمسسات سازمانارتباط با مو 

 

 

 

 

 

 
 
 



لوم، تحقيقات و فناوريزارت عو                                                                                     دانشگاه دوستدار خانواده دستورالعمل   

3 
 

 فصل سوم

   دوست دار خانواده ي دانشگاهاولویت ها

 بندی است:قابل تقسیمدر شش محور به شرح زیر 

 گذاري : سياست1محور 

 ایهگذاری آموزشسیاست جنسیت، به حساس هایسیاست موضوع به است ها الزمو نیز دانشگاه آوریفن و تحقیقات علوم، وزارت

 .بپردازند آن با مرتبط هایچالش و دهخانوا حوزه در هش پژو و خانواده با مرتبط روزآمد رسمی

 

 برنامه ریزي آموزشی و درسی: 2محور

 انسانی حوزه علوم -2-1

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

ت که در هایی اسدانشگاه عهده بر ها رشته این کیفی ارتقای و خانواده بر یرگذاریتاث و موضوعی ارتباط بیشترین با انسانی علوم

 . حوزه علوم انسانی فعال هستند

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

 وضوعاتم نای به پرداختن. دندار خانواده نهاد بر را تاثیر بیشترین که ی ورد غفلت هستندهایحوزه ،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 ارتباط با سازمانهای پژوهشی حوزه خانواده در توسعه فعالیت -3-2

 های حوزه خانوادهارتقای کیفیت پژوهش -3-3

 های پژوهشی موجود حوزه خانواده و ترسیم مسیر پژوهشی آیندهکردن فعالیتبه سامان -3-4

 

  غيررسمی 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

 جدایی/طالق و مواجهه با شکست عاطفی آموزش -4-4

 فرزندپروری آموزش -4-5

 جنسی سالمت آموزش -4-6

  خانواده اقتصاد آموزش -4-7

 روان سالمت آموزش -4-8

 شامل 

 پیشگیری از مصرف دخانیات -4-8-1

 پیشگیری از اعتیاد و مصرف مواد -4-8-2

 پیشگیری از خودکشی -4-8-3
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 پیشگیری از افسردگی -4-8-4

 های خود مراقبتیآموزش -4-8-5

 خویشاوندی مناسبات و روابط آموزش -4-9

 آموزش توازن کار ، تحصیل و زندگی -4-11

 گری اجتماعیآموزش مشارکت و تسهیل -4-11

 
  :از عبارتند رسمی غیر آموزش مخاطب گروهچهار 

 دانشجویان -الف

  آنها خانواده و علمی هیات اعضای و اساتید - ب

 آنها خانواده و دانشگاه کارکنان - ج

 جامعه و عموم مردم –د 

 معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی است. عهده بر دانشجویان بهغیر رسمی  آموزش 

 معاونت فرهنگی و معاونت اداری است. عهده بر آنها خانواده و علمی هیات اعضای و اساتید به آموزش 

 معاونت اداری و معاونت فرهنگی است. عهده بر آنها خانواده و کارکنان به آموزش  

  سالمت :5محور 

ا رها ، اعضای هیات علمی و دانشجویان کارکنان دانشگاه سه گروهسالمت شامل سالمت روان ، سالمت جسم و نشاط و تندرستی 

  شامل می شود.

 روان سالمت -5-1

 ها ، اعضای هیات علمی و دانشجویان(کارکنان دانشگاهسه گانه )ذینفعان ارتقای سالمت روان  -5-1-1

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

 اعضای هیات علمیهر سه گروه ذینفعان سالمت روان اهمیت به ضرورت  -5-1-3

 گروه مخاطبسه هر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در  -5-1-4

 انواع آزارها در محیط دانشگاه به ویژه آزار روانی و جنسی  ، 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

 ترسی به امکانات و تسهیالت سالمت جسمانیدسسهولت  -5-2-3

 تندرستی و نشاط -5-3

 

 خانواده حوزه در فرهنگ ارتقاء: 6محور

 در حوزه خانواده فرهنگی های نگره اصالح یا تغییر -6-1

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

 های مشارکت اجتماع محوردن زمینهکرفعال -6-3
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 مسکن و رفاهی امور معيشت، : حمایت از زنان و خانواده با رویکرد اقتصاد،7 محور

 ،دانشجویان و اساتید گروه هدف : کارکنان 

 مناسب مسکنتسهیل دسترسی به  -7-1

 زندگی هزینه کمکتامین  -7-2

 ازدواج تسهیالتتامین -7-3

 کار و زندگی تسهیل فرایند توازن  -7-4

 اري حساس به جنسيتگذسياست 

 و پس از آن فرزند تولد زمان در مقطعی های حمایت صورت به مادران شغلی تسهیالت و قوانین -7-5

 قوانین تسهیل ارتقای شغلی زنان -7-6

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

 به زنان شاغل در وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوریقوانین عائله مندی مربوط  -7-8

 قوانین و تسهیالت شغلی برای زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار -7-9

 مکان( -ترتيبات کاري انعطاف پذیر )زمان 

 آوریقوانین ساعت کاری مادران شاغل در وزارت علوم ، تحقیقات و فن -7-11

 

 : تعامل خانواده و دانشگاه8محور 

 دانشجویانبرای  سهیل ارتباط خانواده با دانشگاهت -8-1

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

 دانشگاه دوست دار خانوادهو اقدامات  راهبردها

 گذاريسياست -1محور 

 در وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری با اعضای زیر: دار خانوادهتشکیل شواری دانشگاه دوست  1-1

 وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فن آوری به عنوان ریاست شورا -1

 ِ به عنوان دبیر شوراِمشاور محترم وزیر در امور زنان و خانواده -2

 های امنا و هیات ممیزه مرکزیمرکز هیاتیکی از اعضای محترم  -3

 االختیار ایشانماینده تاماجتماعی یا نمعاون محترم فرهنگی  -4

 ایشاناالختیار تاممعاون محترم پژوهشی یا نماینده  -5

 ایشاناالختیار تاممعاون محترم آموزشی یا نماینده  -6

 ایشاناالختیار تاممعاون اداری مالی یا نماینده  -7

 ایشاناالختیار تاممعاون حقوقی و امور مجلس یا نماینده  -8

 ایشاناالختیار تامماینده رئیس سازمان امور دانشجویان یا ن -9

ی های خود در حوزهی نخست موظف است تا سیاستدار خانواده در مرحلهشدن به دانشگاه دوستدانشگاه برای تبدیل -1-2

واضح ساخته و آن را به تصویب هیات امنا برساند. های راهبردی دانشگاه های مربوط به خانواده را در برنامهگیریو جهتخانواده 

اندازی کرده و ساز و کارهای اجرایی های الزم را متناسب با سطح فعالیت خود راهی این منظور دانشگاه مجاز است تا کارگروهبرا

 شدن آن را طراحی کند. 

 فعال کردن نقش هیات امنای دانشگاه در حوزه تسهیل تصویب قوانین مرتبط با خانواده در دانشگاه -1-3

 درونی دانشگاه با محوریت رویکردهای حساس به جنسیت و خانواده نامه هایبازنگری آیین -1-4

 

 برنامه ریزي آموزشی و درسی -2محور 

 حوزه علوم انسانی -2-1

 های مرتبط با خانواده متناسب با نیازها و مسائل نوپدیدهای درسی رشتهسازی سرفصلبازنگری و روزآمد -2-1-2

 های جدید در حوزه خانوادهرشته اندازیراه -2-1-3

 های مرتبط با خانوادهمدسازی علمی اعضای هیات علمی در رشتهروزآ -2-1-4

 
 حوزه علوم پایه ، علوم فنی و مهندسی – 2-1

 های گوناگونهای مرتبط با خانواده در رشتهشناسایی مولفه-2-2-1

 های آموزشیهای شناسایی شده در سرفصلدر نظر گرفتن 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 خانوادهانعقاد قراردادهای پژوهشی با سازمان – 3-3
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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 خانوادهارتقای کمی و کیفی طرح –3-5

 پژوهی در حوزه خانوادهآینده-3-5-1

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

 نفعان جامعه بازار میان ذیهای پژوهشی مرتبط با خانواده در شدن یافتهربردیکا-3-5-3

های مرتبط با خانواده در دانشگاه برای استفاده عموم فعاالن حوزه ای 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

 

 ش غير رسمیآموز -4محور 

شاره گانه مورد او ... با توجه به موضوعات یازده ها و محتواهای آموزشی با انواع مختلف مکتوب ، صوتی ، تصویریتولید بسته -4-1

  2سوم / محور در فصل 

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

 آموزشیهای تسهیل دسترسی مخاطبان چهارگانه به بسته -4-3

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

 

  سالمت :5محور 

 مخاطب موضوع سالمت سه گروه کارکنان ، اعضای هیات علمی و دانشجویان هستند.

 سالمت روان -5-1

 سالمت روان در بدو ورود و به صورت سالیانه وضعیت بررسی 5-2-1

 مت روان تشکیل پرونده )کارنامه( سال 5-2-2

  روان سالمت بیمهاندازی و ارتقای راه 5-2-3

ز در و نی کارکنان و علمی هیات یاعضا،  دانشجویان برایدانشگاه ها به تفکیک مشاوره  مراکز کیفی و کمّی توسعه 5-2-4

 خوابگاه ها

 سازی و ارتقای دانش متخصصان و مشاوران شاغل در مراکز مشاورهروز آمد 5-2-5

 اجتماعیهای داوطلبانه و توسعه فعالیت 5-2-6

 های اجتماعیشگیرانه در حوزه پیشگیری از آسیبهای پیگیری برنامهاجرا و پی 5-2-7

 های آموزش سالمت جنسی و پیشگیری از آزارگیری برنامهاجرا و پی 5-2-8

تشکیل کمیته درون دانشگاهی زیر نظر ریاست دانشگاه به منظور پیشگیری از آزار روانی و جنسی نظارت و حمایت  5-2-9

 دیدگاناز آسیب

 عبارتند از :پیشگیری از آزار روانی و جنسی و نظارت و حمایت از آسیب دیدگان کمیته  اعضای

 ریاست دانشگاه -1

 یکی از معاونین دانشگاه -2
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 مدیر حراست دانشگاه   -3

 نماینده ولی فقیه در دانشگاه  -4

 یک عضو هیات علمی آشنا به موضوعات حقوقی در حوزه آزار روانی و جنسی -5

 شناختی در حوزه آزار روانی و جنسی ه موضوعات روانآشنا ب نفر متخصصیک  -6

تواند از بیرون دانشگاه یا سایر دانشگاه ها دعوت میشناختی روانمتخصص علمی آشنا به موضوعات حقوقی و عضو هیات : 1تبصره 

 به همکاری شود.

دیدگان الزم است زن مایت از آسیبو جنسی و نظارت و ح دست کم یکی از اعضای کمیته پیشگیری از آزار روانی:  2تبصره 

 باشد.
 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  5-2-5

 تندرستینشاط و  -5-3

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

 برگزاری جشنواره های ورزشی با حضور خانواده مخاطبین سه گانه -5-3-2

 استفاده از محیط های ورزشی توسط خانواده مخاطبین سه گانه -5-3-3

 خانواده حوزه در فرهنگ ارتقاء: 6محور

 ها مسئولیت و خانوادگی های نقش تبیین راستای در افزایی دانش/اندیشی هم/نشست -6-1

 زندگی و کار بین( مصالحه) تعادل افزایی دانش/اندیشی هم/نشست -6-2

 برگزاری دوره های آموزش تسهیل گری و فعالیت های اجتماع محور  -6-3

 

 مسکن و رفاهی امور معيشت، : حمایت از زنان و خانواده با رویکرد اقتصاد،7 محور

 متاهلین به خوابگاه تخصیص -7-1

 کارکنان و اساتید برای مسکن ساخت هایتعاونی ایجاد -7-2

 کودک مهد هزینه کمک یا مهدکودک تاسیس-7-3

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

 فرزندان یبرا خانواده سرپرست به تسهیالت -7-5

 مرخصی در افراد کل ازای به زایمان مرخصی حین در پرداخت نفر) زایمان مرخصی حین در قوانین طبق حقوق پرداخت -7-6

 (زایمان

 دانشجویی ازدواج -7-7

 آنها فرزندان و علمی هیات اعضاء/ کارکنان ازدواج -7-8
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 ازای هر فرزند یک پایه کارکنان به و علمی اعضای هیات برای پایه اخذ شرایط بررسی -7-9

 ترتیبات کاری انعطاف پذیر به لحاظ زمانی و مکانی برای اخذ پایه ساالنه    -7-11

 هب 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

 

 تعامل خانواده و دانشگاه -8محور 

 هاتشکیل دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه در دانشگاه -8-1

  خانواده/والدیندولتی غیرتشکیل سازمان  -8-2

 تشکیل صندوق بورس تحصیلی و ابتکارات انجمن خانواده/والدین -8-3

 خانواده با دانشگاهتسهیل ارتباط  -8-4

 سش و پاسخ گروهی()جلسات پر Q&Aهای تشکیل گروه -8-4-1

 ایجاد سامانه ارتباط با خانواده  -8-4-2

 خبرنامه الکترونیکی والدین نودانشجویان -8-4-3

 ارائه نقشه کاربردی به والدین و نودانشجویان -8-4-4

 رسانی بر خط به والدین و خانواده دانشجویانکمک -8-4-5

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

 راهنمایی و برنامه استقبال از خانواده های نودانشجویان -8-5-1

 برگزاری آخر هفته خانوادگی -8-5-2
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 فصل پنجم

 استانداردهای دانشگاه دوست دار خانواده

 مرحله استقرار دانشگاه دوست دار خانواده -5-1

 نشگاه های دانشگاه در حوزه خانواده توسط هیات امنای داتصویب سیاست -5-1-1

دار خانواده به شورای دانشگاه شدن به دانشگاه دوستر تبدیلیی دانشگاه در مسی هیات امنا و برنامهِاعالم مصوبه -5-1-2

 ِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدار خانوادهدوست

 های دانشگاهها در صورت نیاز طبق سیاستراه اندازی کارگروه -5-1-3

 نامهص شده در فصل چهارم این شیوهمشخ طراحی برنامه و اقدام در هشت محور -5-1-4

های گاهدانش فهرستگیری برای قرار گرفتن در انواده وزارتخانه به منظور تصمیمگزارش به شورای دانشگاه دوست دار خ -5-1-5

 دار خانوادهدوست

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

 مرحله ارزیابی  -5-2

 صورت گرفته در دانشگاه متقاضی به شورای دانشگاه دوست دار خانواده وزارتخانهگزارش اقدامات  5-2-1

 پایش و رتبه بندی دانشگاه های متقاضی توسط شورای دانشگاه دوست دار خانواده 5-2-2

 

  دار خانوادهدانشگاه دوست نشاندریافت ز برای حداقل امتیا : 2تبصره 

 امتیاز 411امتیاز و حداکثر  98حداقل    های مادر دانشگاه -الف

 امتیاز 381امتیاز و حداکثر  96حداقل   های علوم انسانی دانشگاه -ب

  زامتیا 351امتیاز و حداکثر  91حداقل   های فنی و مهندسیدانشگاه -ج

 

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

 امتیاز 211امتیاز و حداکثر  91( در دامنه امتیاز حداقل جخانواده سطح سه )دار دوستدانشگاه 

 امتیاز 311امتیاز و حداکثر  211( در دامنه امتیاز حداقل بخانواده سطح دو )دار دوستدانشگاه 

 امتیاز 411امتیاز و حداکثر  311( در دامنه امتیاز حداقل الفخانواده سطح یک )دار دوستدانشگاه 
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 بندي و نحوه امتيازدهی شرح رتبه

حداقل  عنوان محور

 امتياز

حداکثر 

 امتياز

 55 25  گذاريسياست-1

 امنای هیات توسط خانواده حوزه در دانشگاه هایسیاست تصویب

های راهبردی گیری های مربوط به خانواده در برنامهدانشگاه و جهت

 دانشگاه

15 25 

کردن نقش هیات امنای دانشگاه در حوزه تسهیل تصویب قوانین فعال

 مرتبط با خانواده در دانشگاه
5 15 

ونی دانشگاه با محوریت رویکردهای بازنگری آیین نامه های در

 حساس به جنسیت و خانواده
15 25 

ریزي برنامه-2

رسید آموزشی و  

 8 75 

 55 5/6 حوزه علوم انسانی –2-1

های مرتبط با های درسی رشتهبازنگری و روزآمد سازی سرفصل

 خانواده متناسب با نیازها و مسائل نوپدید
1 5 

 در حوزه خانواده های جدیدراه اندازی رشته 

 امتیاز 11اندازی به ازای هر یک مورد راه
--- 35 

 های مرتبط با خانواده در دانشگاه وجود رشته

 امتیاز 5/1به ازای وجود هر رشته 
5/5 5 

های مرتبط با روزآمدسازی علمی اعضای هیات علمی در رشته

 خانواده 
5 15 

 25 5/1 یحوزه علوم پایه ، علوم فنی و مهندس -2-2

 15 5/5 های گوناگونهای مرتبط با خانواده در رشتهشناسایی مولفه

 15 1 های آموزشیشده در سرفصلهای شناساییدر نظر گرفتن مولفه

پژوهش-3  
 

 2 78 

 35  های مرتبط با خانوادههای پژوهشی یا پژوهشکدهاندازی گروهراه

مرتبط با خانواده در های های پژوهشی یا پژوهشکدهوجود گروه

 دانشگاه 
 15 

 های مرتبط با خانوادهها و همایشبرگزاری کارگاه

 امتیاز  5/1برگزاری کارگاه 

 امتیاز 1برگزاری کارگاه در سطح ملی 

 امتیاز  5/1برگزاری کارگاه در سطح بین المللی 

 امتیاز 4برگزاری همایش ملی 

 امتیاز 5المللی برگزاری همایش بین

5/5 15 
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حداقل  عنوان محور

 امتياز

حداکثر 

 امتياز

 شود.امتیاز به هر همایش اضافه می 1ت چاپ چکیده مقاالت در صور

های بیرونی با محوریت انعقاد قراردادهای پژوهشی با سازمان

 موضوعات مرتبط با خانواده

 امتیاز 5ای حداکثر انعقاد قرارداد منطقه

 امتیاز 8انعقاد قرارداد ملی حداکثر 

 متیازا 11المللی حداکثر انعقاد قرارداد بین

 15 

های جامعه در طراحی سازوکارهایی برای دریافت نیازها و چالش

های های درسی و فعالیتحوزه خانواده و بازنمایی آنها در برنامه

 پژوهشی

 

5/5 5 

 6 6/5 های پژوهشی مرتبط با خانوادهگسترش طرح

 پژوهی در حوزه خانوادهآینده

 در ایران های مرتبط با گوناگونی خانوادهپژوهش 

کاربردی شدن یافته های پژوهشی مرتبط با خانواده در میان ذی 

 نفعان جامعه بازار 

 3 

1 

2 

راه اندازی سامانه ای با محوریت تجمیع پژوهشهای مرتبط با خانواده  

 در دانشگاه برای استفاده عموم فعاالن حوزه خانواده
4/5 2 

آموزش غير  -4

 رسمی

 21 55 

و محتواهای آموزشی با انواع مختلف مکتوب ، صوتی تولید بسته ها 

، تصویری و ... با توجه به موضوعات یازده گانه مورد اشاره در فصل 

 2سوم / محور 

15 25 

 15 1 تربیت آموزشگر جهت آموزش بسته های آموزشی تهیه شده

 تسهیل دسترسی مخاطبان چهارگانه به بسته های آموزشی 

 امتیاز 1225برای کارکنان حداکثر 

 امتیاز 1225برای اعضای هیات علمی حداکثر 

 امتیاز 1225برای دانشجویان حداکثر 

 امتیاز 2225برای جامعه حداکثر 

3 5 

برگزاری دوره های آموزشی )حضوری و مجازی( برای مخاطبان چهار 

 گانه

 امتیاز 3برای کارکنان حداکثر 

 امتیاز 3برای اعضای هیات علمی حداکثر 

 امتیاز 3دانشجویان حداکثر برای 

 امتیاز 6برای جامعه حداکثر 

7 15 



لوم، تحقيقات و فناوريزارت عو                                                                                     دانشگاه دوستدار خانواده دستورالعمل   

13 
 

حداقل  عنوان محور

 امتياز

حداکثر 

 امتياز

سالمت -5   5/11 58 

 32 11 سالمت روان

 سالمت روان در بدو ورود و به صورت سالیانه وضعیت بررسی

 تشکیل پرونده )کارنامه( سالمت روان

 روان سالمت راه اندازی و ارتقای بیمه

وره دانشگاه ها به تفکیک مشا مراکز کیفی و کمّی وجود و توسعه 

 کارکنان و نیز در خوابگاه ها و علمی هیات دانشجویان ، اعضای برای

روز آمد سازی و ارتقای دانش متخصصان و مشاوران شاغل در مراکز 

 مشاوره

 توسعه فعالیتهای داوطلبانه و اجتماعی

اجرا و پی گیری برنامه های پیشگیرانه در حوزه پیشگیری از آسیب 

 ماعیهای اجت

اجرا و پی گیری برنامه های آموزش سالمت جنسی و پیشگیری از 

 آزار

تشکیل کمیته درون دانشگاهی زیر نظر ریاست دانشگاه به منظور 

 پیشگیری از آزار روانی و جنسی نظارت و حمایت از آسیب دیدگان

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

4 

6 

4 

2 

 14 6 سالمت جسم

 جسم سالمت ه(تشکیل پرونده )کارنام

 سالیانه( آپ چک) سالمت بررسی

 توسعه کمی و کیفی مراکز درمانی درون دانشگاه

 پرداخت کمک هزینه درمانی توسط دانشگاه

 پزشکی خدمات برای تکمیلی بیمه از تسهیل استفاده

1 

1 

1 

2 

1 

2 

4 

3 

3 

2 

 12 5/2 نشاط و تندرستی

 کار محل و انشگاهد در ورزشی امکانات از استفاده تسهیل و تخصیص

 کار محل از خارج یا

 های ورزشی با حضور خانواده مخاطبین سه گانهارهبرگزاری جشنو

 استفاده از محیط های ورزشی توسط خانواده مخاطبین سه گانه

1 

1 

1 

3 

3 

6 

 فرهنگ ارتقاء -6

خانواده حوزه در  

 3 18 

 هاینقش تبیین راستای در افزاییدانش /اندیشیهم /نشست

 هامسئولیت و انوادگیخ
1 6 

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

 6 1 های مشارکت اجتماع محور در حوزه خانوادهکردن زمینهفعال

 18 66 
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حداقل  عنوان محور

 امتياز

حداکثر 

 امتياز

حمایت از زنان  -7

 و خانواده ...

 15 2 متاهلین به خوابگاه تخصیص

 6 1 کارکنان و اساتید برای مسکن ساخت های تعاون ایجاد

 12 6 کودک مهد هزینه کمک یا مهدکودک تاسیس

فرزند و یا  منزل در سالخورده والدین از نگهداری هزینه کمک

 نگهداری از اعضای ناتوان خانواده
1 6 

 6 1 فرزندان برای خانواده سرپرست به تسهیالت

 رداختپ نفر) زایمان مرخصی حین در قوانین طبق حقوق پرداخت 

 (زایمان مرخصی در افراد کل ازای به زایمان مرخصی حین در
1 2 

 4 1 دانشجویی ازدواج 

 3 1 آنها فرزندان و علمی هیات اعضاء/ کارکنان ازدواج 

کارکنان به ازای  و علمی اعضای هیات برای پایه اخذ شرایط بررسی

 هر فرزند یک پایه
1 4 

حاظ زمانی و مکانی برای اخذ پایه ترتیبات کاری انعطفاف پذیر به ل

 ساالنه   
2 15 

 دو در مادر هر ازای به تسهیالت یا شناور کاری ساعت از استفاده

 در راداف ازای به تسهیالت از استفاده ساعت نفر) فرزند تولد اول سال

 زایمان(    مرخصی

1 3 

تعامل خانواده -8

 و دانشگاه

 1 15 

 4 5/5 هاو دانشگاه در دانشگاهتشکیل دفتر ارتباط خانواده 

 5/5 2 (N.G.Oتشکیل سازمان غیر دولتی خانواده/والدین )

 1  تشکیل صندوق بورس تحصیلی و ابتکارات انجمن خانواده/والدین

 تسهیل ارتباط خانواده با دانشگاه

 )جلسات پرسش و پاسخ گروهی( Q&Aتشکیل گروه های 

  خانواده با ارتباط سامانه ایجاد

 نودانشجویان والدین الکترونیکی برنامهخ

 نودانشجویان و والدین به کاربردی نقشه ارائه

 دانشجویان خانواده و والدین به خط بر رسانیکمک

 2 

 ها در مراسم مرتبط با دانشگاهحضور خانواده

 های نودانشجویانستقبال از خانوادهایی و برنامه اراهنم

 برگزاری آخر هفته خانوادگی

 1 
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 فصل ششم

 دار خانواده های دانشگاه دوستها و مزیتامتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


