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مقدمه
لَقَدْ مَنَ الّلَهُ عَّلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِجهِمْ يَتّْلُجوا عَّلَجیْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِیهِمْ وَيُعَّلِمُهُمُ الْ ِتَابَ وَالْحِ ْمَه.
(سوره آلعمران ،آیه )164

دانشگاه به عنوان مهمترین مرکز تربیت و آموزش نیروی انسانی و پژووش شژای
بنیادین و کاربردی ،نماد پیشرفت و تعالی یک ملت در جهان پرشتاب کنونی اسژت از
تعلیم و تربیت منابع انسانی در نظا مقدس جمهوریاسالمیایران قرارداد کژه در ادامژه،
با شدایتشای حکیمانه رشبر معظم انقالب اسالمی ،حضرت آیژتاهللالعظمژی خامنژهای
(مدظلّهالعالی) ،در حال تعالی و پیشرفت فزاینده است
بر این مبنا ،دانشگاهآزاداسالمی بهعنوان مولود فرشنگی و علمی انقالب اسالمی،

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

اینرو ،رشبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امژا خمینژی (ره) ،دانشژگاه را پایگژاه اصژلی

با تکیه بر دو میراث برجای مانده از رسولگرامی اسال (ص) یعنی کتاب حیاتبخ
قرآن و سیره ائمه طاشرین (ع) و بهواسطه عمل به رشنمودشای حکیمانه اما راحل (ره)
و رشبر فرزانه انقالب و پایمردی روسای شیات موسس دانشگاه ،1اینک به عنوان
بزرگترین دانشگاه حضوری جهان اسال  ،شمچون درختی تناور و ریشهدار،
تالشمیکند به منظور حرکت در مسیر موفقیت و دستیابی به آرمانشای بلند
نظا جمهوری اسالمی ایران ،ازطریق پرورش نیروشای متعهد ،متخصص ،بصیر و
باورمند نسبت به ارزششایاصیل اسالمی -ایرانی و تولید و ترویج دان  ،مسیر
پیشرفت مستمر و فزاینده خود را شمچنان ادامه دشد
از سویی فرشنگ برای شر ملت در فرایند تمدنسازی امری مهم و اساسی
برشمرده میشود و از این رو است که حضرت اما خمینی (ره) فرمودند :بدون
 1مرحو آیتاهلل اکبر شاشمی رفسنجانی و استاد دکتر علیاکبر والیتی
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تغییرات صحیح بنیادی و تحول فرشنگی و علمی امکان تحول فکری و روحی نیست و
باید با کوش

شمهجانبه از طرف دولت و رؤسای دانشگاهشا و فرشنگیان و جوانان

دانشجو به مقصود نزدیک شویم

1

اما بهرغم تمامی دستاوردشای فرشنگی ،با توجه به اشمیت عرصه فرشنگ که
مقا معظم رشبری از آن تعبیر فرمودهاند« :فرشنگ ،به معنای شوایی است که ما تنفّس
میکنیم»2؛ عرصه فرشنگ با مظلومیتشای جدی روبرواست؛ که جبران آن نیازمند
استقرار نظا مدیریت فرشنگی کارآمد ،مقاو سازی فرشنگی ،مظلومیتزدایی از
معاونت فرهنگی و دانشجویی

فرشنگ ،بکارگیری نسخهشای فرشنگی بومی و ترسیم سندی باالدستی به عنوان نقشه
راه است ،تا با نگاشی کالن و شمه جانبه به امر فرشنگ ،پاسخگوی نیازشای فرشنگی
خانواده عظیم و معظّم دانشگاه آزاد اسالمی باشد
در اين راستا ،معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه ،با همانديشي استادان برجسته دانشگاه
و حوزه و نیز در پرتو مشورت و جّلب هم اری فعاالن فرهنگي و اجتماعي و معاونان فرهنگي و
دانشجويي در واحدها و مراكز دانشگاهي ،مشورت با صاحب نظران در سطوح مّلي و سازماني ،با
درنظر گرفتن نقاط قوت ،ضعف ،تهديد و فرصتهای دانشگاه ،مطالعات میداني و رجوع به اسناد
باالدستي اقدام به ترسیم «سند راهبردی فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی» در ده محور
نموده است؛ اين سند در جّلسه شورای فرهنگي دانشگاه در تاريخ  1397/4/4به تصويب نهايي
رسید .امید است با استعانت از الطاف خداوند سبحان با اجرای اين سند ،عالوه بر نتیجه
بخشكردن فعالیتها برای همه كنشگران عرصه فرهنگ اعم از دانشجويان ،اعضای
هیاتعّلمي ،كاركنان و خانوادههای ايشان ،ثمرات فعالیتهای فرهنگي در تمامي عرصههای
آموزشي ،پژوهشي و  ...دانشگاه متجّلي شود.
معاونت فرهنگی و دانشجویی

 1صحیفه اما  ،ج ،10ص80
 2بیانات مقا معظم رشبری در حر مطهر رضوی در تاریخ 01/01/1۳۹۳
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اسناد باالدستی
این سند برگرفته و یا باتوجه به اسناد زیر تنظیم شده است:


سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور



سند نقشه جامع علمی کشور



سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق ۱۴۰۴؛



سند راهبردی توسعه فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآنی



اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها



اساسنامه اصالحی دانشگاه آزاد اسالمی



مصوبه سیاستهای کلی «علم و فناوری» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام



مصوبه سیاستهای کلی خانواده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام



مصوبه سیاستهای کلی جمعیت ،مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام



مصوبه اصول و مبانی و روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاا  ،مصاوب واورای عاالی

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی



سند دانشگاه اسالمی

انقالب فرهنگی


مصوبه راهبردهای گسترش فرهنگ عفا  ،مصوب وورای عالی انقالب فرهنگی



مصوبه سیاستهای کلی نظاام بارای تاروی و تح ایم فرهناگ ای اار و جهااد و سااماندهی
امور ای ارگران



مصوبه سیاستهای حاکم بر برنامه ملّی بازیهاای رایاناهای مصاوب واورای عاالی ف اای
مجازی



آئاای نامااه تش ا یس کرساایهااای آزاداندیشاای در دانشااگاههااا و موسساااو آمااوزش عااالی و
پژوهشی



آئی نامه تش سهای اسالمی دانشگاهیان مصوب وورای عالی انقالب فرهنگی



آئی نامه برنامههای موسیقایی در دانشگاهها و موسساو آموزش عالی سراسر کشور
9

مأموریت
در راستای نق آفرینی دانشگاه آزاد اسالمی برای احیای شویت تمدّنی و اسالمی،
مهمترین مأموریتشای معاونت فرشنگی و دانشجویی دانشگاه عبارتند از:



معاونت فرهنگی و دانشجویی



گسترش ارزششای دینی و آرمانشای انقالب اسالمی در فضای دانشگاه.
سیاستگذاری و برنامهریزی فرشنگی و دانشجویی
شدایت ،حمایت و نظارت مستمر بر حسژن اجژرای برنامژهشژا و فعالیژتشژای
فرشنگی دانشگاشیان
تربیت نیروشای انسانی مومن ،انقالبی ،بصیر ،متعهّد ،اخالقمدار ،کارآفرین،
خلّاق و برخوردار از نشاط و سالمت جسم و روان

 1ر ک سند دانشگاه اسالمی فصل اول ماموریت
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1

اصول و مبانی
1

حاكمیت اصول اعتقادی ،اح ام ،اخالق و معنويت اسالمي

1

نهادینهسازی اصول ،معارف ،شریعت و اخالق و معنویتاسالمی و توجژه بژه
فرشنگ امامت ،والیت و انتظار در تمامی ابعاد دانشگاه
 .2تعهد به آرمانهای انقالباسالمي و قانوناساسي برمبنای انديشجههجای
امام خمیني (ره) و مقام معظم رهبری و التزام به اص مترقي واليتفقیه
در تمامي ابعاد دانشگاه

و بصیرت دینی و سیاسی و ایفای نقژ

در عرصژهشژای

مختلف و حضور فعال در صژحنه و تقویژت دلبسژتگی بژه نظژا و ارزششژا و
وفاداری به فرشنگ و شویژت اسژالمی -ایرانژی و صژبر و پایژداری در جهژت
تحقق آرمانشای انقالب اسالمی
 .3وحدت حوزه و دانشگاه

3

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

برخورداری از بین

2

وحدت در شدف و تعامل و شمکاری شمژهجانبژه فرشنگژی ،علمژی ،سیاسژی،
اجتماعی و شنری حوزه و دانشگاه
 .4جداييناپذيری محیط عّلمي دانشگاه از فرهنگ و تربیت

4

توجه به قداست محیط علمژی دانشژگاه و تربیژت و تهژذیح روحژی و تعژالی
معنوی در کلیه ابعاد علمی ،اداری و مدیریتی دانشگاه و اولویت بژه تربیژت و
تهذیح روحی

 1ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل دو بند 1
 2ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل دو بند 5
 ۳ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل دو بند ۹
 4ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل دو بندشای ۳و4
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 .5روي رد تمدنسازی فرهنگ

1

انجا کلیه فعالیتشای فرشنگی با توجه به نق

تمدنی جمهوریاسالمیایران

و دستیابی به مولفهشای آن
 .6عدالت محوری فرهنگي

2

توزیع و بهرهمندی عادالنه از امکانات و بودجه فرشنگی با توجه و اولویت به
مناطق محرو
معاونت فرهنگی و دانشجویی

 .7ي پارچگي و هماهنگي برنامههای فرهنگي با ديگر برنامههای دانشگاه

3

ایجاد توازن شدفمند و یکپارچگی برنامهشای فرشنگی با نظا شژای چهارگانژه
دانشگاه ،فرشنگی -تربیتی ،آموزشی ،پووششی -فناوری و مدیریتی
 .8محوريت خانواده در هدايتگری و تعجاليبخشجي عّلمجي و فرهنگجي
دانشگاهیان

4

تقویت بنیان خانواده و گزین

بومى با تأکید بر مسئولیت پایانناپذیر خانواده

در امر تعلیم و تربیت با احترا به شویت دانشجو
 .9اعتالی فرهنگي فضای عمومي دانشگاه

5

انضباطبخشی و اعتالی فرشنگی -تربیتی فضای عمومی دانشگاهشا و رعایژت
شؤونات محیط علمی و تعظیم شعائر در دانشگاهشا بر اساس فرشنگ اسالمی

 1ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل دو بند 8
 2ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل دو بند10
 ۳ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل دو بند 11
 4ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل دو بند 12
 5ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل دو بند 1۳
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 .10نشاط و شادابي در دانشگاه

1

توجژژه بژژه نشژژاط و شژژادابی در محژژیط دانشژژگاه و پرکژژردن اوقژژات فراغژژت
دانشجویان اساتید و کارمندان با برنامهشای مفرح و فعالیتشای ورزشی
 .11عقالنیت و تدريج

2

دوری از تحجر ،جز اندیشی و تعصح بیجا ،شژعارزدگی ،سژطحیگرایژی و
ظاشرگرایی ،عوا زدگی و خرافهگرایی و تحقق ارزششای مطلوب فرشنگی،
براساس اشداف مرحلهای و با توجه به اقتضائات و شژرایط زمژان و مکژان در
 .12آزادانديشي و تضارب آرا

3

توجژه بژه چندصژدایی در فضژای فرشنگژی تشژکلشژای اسژالمی ،کژانونشژژا،
کرسیشای آزاداندیشی ،نشریات و دیگر فعالیتشای فرشنگی دانشگاه

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

فرایند شدفمند

 1ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل پنجم ،راشبرد10
 2ر ک سند نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،اصل 1۳
 ۳ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل دو بند 6
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چشمانداز

1

با اتکال به نیروی الیزال الهی و در پرتو تالششای عالمانه ،مجاشدانه و دینمحور؛
دانشژژگاهآزاداسژژالمی در حژژوزه فرشنگژژی و دانشژژجویی در سژژال ( )1404دارای
مولفهشای ذیل خواشدبود:
«خردورز ،آزاداندی

و خالق»« ،با اعتمادبهنفژس علمژى و ملژى بژاال و تژأمین

کننژژده اسژژتقالل علمژژى و خودکفژژایى کشژژور» ،برخژژوردار از «شویژژت تمژژدنسژژاز
اسالمى -ایرانى»« ،الها بخژ

در جهژان اسژال »« ،متعهژد بژه آرمژانشژای انقژالب

معاونت فرهنگی و دانشجویی

اسالمی و جمهوری اسژالمی»« ،پژرورشدشنژده نخبگژانى عژالم ،معتقژد ،متشژرع و
متخلق و مهذب» و «تجلی بخ

الگوی سبک زندگی اسالمی -ایرانژی»« ،جایگژاه

نخست در عرصه شای فرشنگ و شنر ،تعلیم و تربیت ،ارتباطات و رسژانه در سژطح
دانشگاهشای جهان اسال »

 1ر ک سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404؛ سند دانشژگاه اسژالمی ،فصژل سژو  ،بنژد 1؛ سژند
نقشه مهندسی فرشنگی کشور

14

محورهای فعالیتهای فرهنگی و دانشجویی
در حوزه فعالیتشای فرشنگی به منظور نظمدشی ،شفافسژازی ،نظژارت دقیژق در
انجا فعالیتشا و تقسژیم عادالنژه بودجژه فرشنگژی و در راسژتای اشژداف کژالن و
راشبردشای یادشده کلیه برنامهشژای فرشنگژی و دانشژجویی در ( )10محژور کژالن
دستهبندی شده است شر محور شامل اشداف ،راشبردشا و برنامهشای مژرتبط اسژت
که به صورت عملیژاتی و کمژی ،تحقژق اشژدافکژالن را جهژت ارزیژابی ،ممکژن
خواشدکرد
محور :1ایمان و تدین
محور :2والیت فقیه و انقالباسالمی
محور :۳تمدن نوین اسالمی
محور :4ارتباطات و رسانه

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

محورشای یادشده به شرح زیر است:

محور  :5آموزش و توانمندسازی دانشگاشیان
محور :6مشاوره و سالمت دینی ،فرشنگی ،اجتماعی و تربیتی
محور :7نهادشا و فعالیتشای دانشجویی (کانونشا ،تشکلشا ،شیژاتشژای مژذشبی،
اردوشای جهادی و نشریات دانشجویی)
محور :8ورزش و نشاط
محور :۹شنر و ادبیات
محور :10خدمات و تکریم
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محور :1ایمان و تدین
هدف :1تحقق دانشگاه اسالمی مبتنی بر معارف و آموزههای قرآن و
عترت
راهبرد :1تعمیق و ترويج فرهنگ قرآن كريم.

1

برنامهها:
 1نیازسژژنجی و یژژافتن موضژژوعات اولویژژتدار و پژژای

عملکژژرد (سژژتاد ،اسژژتان و

معاونت فرهنگی و دانشجویی

واحد)
 2برگزاری شمای شا و سلسله نشستشای دان محور و پووش بنیان ،مسابقات و
جشنوارهشای سراسری ،تفسیر ،تدبر و پرس

و پاسخ (ستاد ،استان و واحد)

 ۳برگزاری محافل و کرسیشای تالوت و انس با قرآنکریم (واحد)
 4حضور قاریان بینالمللی قرآن در دانشگاه (ستاد)
 5حمایت از تولید و توزیع آثار و محصوالت تبلیغی و ترویجی (آوایی ،نمایشژی،
ادبی ،رسانهای و )( 2واحد)
 6فضاسازی محیط دانشگاه با آیژات ،آمژوزهشژا و طراحژیشژای نمونژه و برگزیژده
قرآنی (واحد)
 7حمایت از فعالیتشای مؤثر قرآنی در فضای مجازی (واحد)
 8شمکاری و اجرای برنامهشای مشترک با پووششکده قرآن و عترت (ستاد)
 ۹تدوین سازوکارشای مناسح بژرای توسژعه اجژرای تژالوت ،حفژ و آشژنایی بژا
ترجمه ،تفسیر و مفاشیم قرآنکریم با بهرهگیری از شژیوهشژای تشژویقی (سژتاد و
واحد)

 1ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل ،5راشبرد 1۹
 2ر ک سند راشبردی توسعه فعالیتشای تبلیغی ترویجی قرآنی
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 10حمایت از پایاننامهشژا و طژرحشژای تحقیقژاتی بژین رشژتهای در حژوزه قژرآن و
عترت (ستاد ،استان و واحد)
1

راهبرد :2تعمیق و ترويج فرهنگ نبوی و اه بیت(ع) .

برنامهها:
 1انجا نیازسنجی و یافتن موضوعات اولویتدار و پای

عملکرد (ستاد ،اسژتان

و واحد)
 2برگزاری شمای شا و سلسلهنشستشای دان محور و پووش بنیان ،مسژابقات
اسالمی با موضوعات( :ستاد ،استان و واحد)

 شستیشناسی ،معادشناسی ،معرفتشناسی ،اما شناسی ،فرشنژگ غژدیر و
عاشورا ،نهجالبالغه ،صحیفه سجادیه و مهدویت

 نقد سکوالریسم ،لیبرالیسم ،عرفانشای نوظهور و تفکرات انحرافی مانند
بهائیت و وشابیت

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

و جشنوارهشای سراسری ،دورهشژای آموزشژی در حژوزه عتژرت(ع) و اندیشژه

 ۳تعامل با مراکز و مؤسسات قرآنی و فرشنگی (ستاد ،استان و واحد)
 4برگزاری اردوشای دیدار با فرزانگان و شخصیت شای برجسته در حوزه دین و
اخالق (واحد)
 5برگزاری نشستشای تخصصی ویوه استادان گروهشای معارف اسالمی (ستاد،
استان و واحد)
راهبرد  : 3تقويت وحدت مذاهب اسالمي در دانشگاه.

برنامهها:
 1انجا نیازسنجی و یافتن موضوعات اولویتدار و پای

عملکرد (ستاد ،اسژتان

و واحد)
 1ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل ،5راشبرد 1۹؛ نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،فصل ،6بند 1
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 2برگزاری نشستشا ،دورهشا ،شمای شا ،مسژابقات و حمایژت از پژووش شژا و
تولیدات فرشنگی با موضوع وحژدت مژذاشح اسژالمی ،بژویوه در واحژدشای
دارای ترکیح جمعیتی شیعه و سنی (واحد)

هدف : 2تحقق سبک زندگی اسالمی -ایرانی

1

راهبرد :1الگوسازی سبک زندگي اسالمي -ايراني.

برنامهها:
معاونت فرهنگی و دانشجویی

2

 1آسیحشناسی ،تبیین ،طراحی و ترویج سبک زندگی اسالمی -ایرانی (سژتاد،
استان و واحد)
 2حمایت از پووش شای دانشگاشی مربوط به سبک زندگی اسالمی  -ایرانی ۳با
تاکید بر موضوعاتی ماننژد :حمایژت از تولیژدملژی ،اقتصژادمقاومتی و اصژالح
الگوی مصرف (ستاد ،استان و واحد)
 ۳ارائه الگوی سبکزندگی اسالمی -ایرانی با تکیه بژر زنژدگی معصژومین (ع)،
امژژا و رشبژژری و شخصژژیتشژژای بژژزرگ دینژژی و انقالبژژی در قالژژح شمژژای ،
نشست ،دورهآموزشی و تولید آثار مکتوب (ستاد ،استان و واحد)
 4تدوین ،تألیف و ترویج سبکزندگی شهدا و ایثارگران انقالباسالمی ،دفژاع
مقدس ،مدافعینحر  ،علماء و اندیشمندان و مفاخر اسژالمی و ایرانژی (سژتاد،
استان و واحد)
 5احیاء تاریخ علمی و فرشنگی اسال و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهرهشای
موفق عرصه علم و فرشنگ 1و الگوسازی اساتید انقالبی و نمونه دانشگاه آزاد
اسالمی (ستاد و واحد)
 1ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل چهار  ،بند ۹؛ نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،فصل  ،6راشبرد کالن 5
 2ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد 17
 ۳پیشین

18

راهبرد  :2الگوسازی ازدواج آسان در دانشگاه.

2

برنامهها:
 1آسیحشناسی و پای

ازدواجشای دانشجویی و یافتن راهکارشایی برای ترویج

ازدواج بهموقع( ۳ستاد ،استان و واحد)
 2آمژژوزش و تبیژژین برکژژات معنژژوی و مژژادی ازدواج از قبیژژل آرامژژ  ،ثبژژات
شخصیت ،کمال انسانی و

4

(ستاد ،استان و واحد)

 ۳برگژزاری مراسژژم خطبژژهخژژوانی عقژد ازدواج در کنژژار مژژزار شژژهدایگمنژژا و
 4حمایژت از برگژزاری جشژن ازدواجدانشژجویی و اعژزا کژاروانشژژای ازدواج
دانشجویی به مشهد مقدس و کربالی معلی (ستاد ،استان و واحد)
 5ساماندشی نظا مشاوره ای و آموزش قبژل ،حژین و پژس از تشژکیل خژانواده و
تسهیل دسترسی به آن 5توسط مراکز مشاوره دانشگاه( 6واحد)
 6شناسایی و شمژاشنگی نهادشژا ،اشژخاص حقیقژی و حقژوقی خیّژر بژرای تژأمین

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

مساجد واحدشا (واحد)

امکانژژات و منژژابع موردنیژژاز ازدواجدانشژژجویی از قبیژژل خوابگژژاهشژژای متژژاشلی
مناسژژح ،افژژزای

وا شژژای ازدواجدانشژژجویی ،صژژندوقشژژای حمژژایتی ،انژژواع

بیمهشا ،کمک شزینهشا ،جهیزیه ،مسکن ،اشتغال و

7

(ستاد و واحد)

 7تشژژویق و ترغیژژح ازدواجدانشژژجویی بژژه منظژژور الگوسژژازی ازدواج آسژژان و
آگاشانه (ستاد ،استان و واحد)
 1ر ک سیاستشای کلی «علم و فناوری» ماده  ،5-4مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظا
 2ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد 16
 ۳ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد  16بند 4
 4ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور  ،راشبرد کالن ،۳اقدا 1
 5ر ک مصوبه سیاستشای کلی خانواده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظا
 6مراجعه به محور  6این سند
 7ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد  16بند 7
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 8بهرهگیری از ابزار رسانهای برای تبلیژ ازدواجشژای سژاده گژروهشژای مرجژع
(ستاد ،استان و واحد)
 ۹تدوین و اجرای آییننامه ازدواج دانشجویی (ستاد)
راهبرد :3خانواده محوری.1

برنامهها:
 1تسهیل مهمانی و نقل و انتقال دانشجویان به محژل سژکونت والژدین و شمسژر
معاونت فرهنگی و دانشجویی

(ستاد)
 2طراحی و تدوین نظژا تعامژل خژانواده و دانشژگاه و تقویژت زیرسژاختشژای
ارتباط میان دانشگاه و خانواده برای تبادل مسائل تحصیلی و فرشنگی با تأکیژد
بر فضایمجازی( 2ستاد)
 ۳برگزاری نشستشای تخصصی با موضوع مطالعژات تطبیقژی وضژعیت زنژان و
خانواده در غرب و مقایسه آن با خانواده تراز اسالمی ایرانی و پاسخگویی بژه
شبهات مربوطه( ۳ستاد ،استان و واحد)
 4حمایت و تشویق دانشجویانی که در دوره دانشجویی صاحح فرزند میشوند

4

(ستاد ،استان و واحد)

 1ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد 16
 2ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد  15بند1؛ سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد  14بند 4
 ۳ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،راشبرد کالن  ،۳اقدا 47
 4ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصژل  ،5راشبژرد  16بنژد 8؛ سیاسژتشژای کلژی جمعیژت ،مژاده ،۳مصژوبه مجمژع
تشخیص مصلحت نظا ؛ نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،راشبرد کالن ،۳اقدا ۳1؛ نقشه مهندسی فرشنگژی کشژور،
راشبرد کالن  ،4اقدا ۹-1۳
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هدف :3تعظیم شعائر اسالمی در دانشگاه
راهبججرد :1تججرويج فرهنججگ اقامججهنمججاز و مسجججدمحوری در فعالیججتهججای
1

فرهنگي .

برنامهها:
 1حمایژژت مژژادی و معنژژوی از فعالیژژتشژژا ،محصژژوالت و تولیژژدات فرشنگژژی،
آموزشی و پووششی دانشگاشیان در حوزه نمژاز ،دعژا و شعائراسژالمی (سژتاد،
استان و واحد)
معرفت و نقد و نظر وکتابخوانی در مساجد در موضوعات مذکور در شژدف
( )1محور اول این سند (واحد)
 ۳قرائت قرآنکریم بصورت روزانه در مساجد و نمازخانهشا (واحد)
 4حمایت از برگزاری نشست شای تخصصی برای شمافزایی فکری ائمهجماعات
و تقویت دان

و مهژارت آنژان در عرصژهشژای علمژی ،فرشنگژی و سیاسژی

2

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

 2برگزاری سخنرانیشای منظم توسط اساتید مجرب حوزه و دانشگاه ،حلقهشای

(ستاد ،استان و واحد)
 5حمایژژت از فعالیژژتشژژای تمیژژز و خودجژژوش دانشژژجویی در مسژژاجد و مقبژژره
شهدای گمنا در دانشگاه (استان و واحد)
 6شبکهسازی عناصر متدین و انقالبی فعال در مساجد دانشگاه (واحد)
 7حمایت از احداث ،تجهیز ،۳مرمت ،بازسازی و تکمیژل مسژاجد ،نمازخانژهشژا،
مقبره شهدایگمنژا و مراکژز اسژالمی بژا بهژرهگیژری از معمژاری اسژالمی -
ایرانی( 1ستاد ،استان و واحد)
 1ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد 18
 2ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد  -18اقدا 10
 ۳تامین اقال محتوایی مساجد دانشگاه مانند قرآن کریم ،نهج البالغه ،صژحیفه سژجادیه ،مفژاتیح الجنژان و کتژح
بصیرتافزا در موضوعات مذکور در شدف 1محور اول این سند
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 8تالش در راستای آراستگی و نظافت مستمر مساجد و وضوخانهشا (واحد)
 ۹تجمیع فضا و تمرکز فعالیتشای فرشنگی دانشگاه با محوریت مسجد( 2واحد)
 10ایجاد زمینه استفاده مردمی از مساجد دانشگاه برای استفاده عمو از برنامهشای
مساجد دانشگاه (واحد)
 11برنامژژهریژژزی بژژرای بهژژرهگیژژری از فرصژژتشژژای معنژژوی و تربیتژژی و تعظژژیم
مناسبتشای مذشبی ،با محوریت مسجد دانشگاه( ۳واحد)
 12نظارت بر اجرای بخشنامه معاونت آموزشی مبنی بر عد برگزاری کالسشای
معاونت فرهنگی و دانشجویی

درسی در وقت نماز جماعت( 4واحد)
 1۳تعظیم و بزرگداشت مناسبتشای مذشبی در مساجد دانشگاه (واحد)
 14ایجاد امکان استفاده دانشجویان از مساجد دانشگاه درطول روز (واحد)
راهبرد :2نهادينهسازی فرهنگ عفاف ،حجاب و حفج

شجان محجیط عّلمجي

دانشگاه.5

برنامهها:
 1انجا نیازسنجی و یافتن موضوعات اولویژتدار پژای

عملکژرد درخصژوص ایژن

راشبرد (ستاد ،استان و واحد)
 2حمایت از پووش شا و فعالیتشای علمی و کاربردی در زمینه عفاف و حجاب در
دانشگاه( 6ستاد و واحد)

 1ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد  -18اقدا ۳و4
 2ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد  -18اقدا 5
 ۳ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،راشبرد کالن ،۳اقدا 16
 4ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد  -18اقدا 7
 5ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد 14
 6ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد 14بند 4
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 ۳نظژژارت یکسژژان بژژر رعایژژت پوشژ

مناسژژح شژژر دو جژژنس زن و مژژرد در محژژیط

دانشگاه( 1ستاد ،استان و واحد)
 4حمایت از طراحی ،تولید ،تأمین و دسترسی آسان به پوش

متناسح بژا ارزششژای

اسالمی ،جهت توسعه فرشنگ عفاف و حجاب( 2واحد)
 5برگزاری نمایشگاه با موضوع عفاف و حجاب (واحد)
 6تبلی محیطی و نشر فرشنگ پوش

صحیح اسالمی دانشگاشیان (اسژتادان،کارکنان

و دانشجویان) ،در فضای دانشگاه (واحد)
فرشنگی به دانشجویان ،بهخصوص در جشن جدیدالورودشا و پیگیری اجرای دقیق
آن در دانشگاه( ۳واحد)
 8برگزاری نشستشای تخصصی ،برای تبیین اخالق جنسی از دیدگاه اسژال و ارائژه
راه حژژلشژژای اسژژالمی و اخالقژژی بژژرای روابژژط سژژالم دانشژژجویان در فضژژاشای
دانشگاشی( 4واحد)

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

 7اطالعرسانی مناسح آییننامه پوش

در دانشژگاه مصژوب شژورای عژالی انقژالب

 ۹تدوین و اجرای آییننامه برای گسترش فریضژه امژر بژه معژروف و نهژی از منکژر و
زمینهسازی اجرای قانون حمایت از آمران به معژروف و ناشیژان از منکژر( 5سژتاد و
واحد)

 1ر ک مصوبه اصول و مبانی و روششای اجرایی گسترش فرشنگ عفاف ،ماده ،8مصوب شورای عالی انقژالب
فرشنگی
 2ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد 14بند11؛ راشبردشای گسترش فرشنژگ عفژاف ،مژاده ،40مصژوبه
شورای عالی انقالب فرشنگی
 ۳ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد 14بند۳
 4ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد ،16بند1
 5ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،راشبرد کالن ،1اقدا 7
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محور :2والیتفقیه و انقالباسالمی
هدف :1تحکیم ارتباط معنوی و بنیادین دانشگاهیان با ولیفقیه
1

راهبرد :1تبیین مباني و كاركردِ اص واليتفقیه .

برنامهها:
 1انجا نیازسنجی و یافتن موضوعات اولویتدار (ستاد ،استان و واحد)
 2برگزاری کارگاهشا ،نشستشای علمی -آموزشی ،کرسیشای آزاداندیشژی بژا
معاونت فرهنگی و دانشجویی

موضوعات( :واحد)

 اندیشه سیاسی اسال و اصل والیتفقیه

« والیتفقیه در اندیشه سیاسی اما خمینی (ره) و رشبری»
 والیتفقیه؛ پرس شا و پاسخشا

 سیاست و حکومت در عهد نامه مالکاشتر

 اسال ناب محمدی (ص) و اسال آمریکایی در اندیشه اما خمینی(ره)
 ۳برگزاری نشستشای بررسژی تژأثیر نامژهشژای مقژا معظژمرشبژری بژه جوانژان
آمریکایی و اروپایی (واحد)
راهبرد :2تبیین زندگي ،انديشه ،اهداف وآرمانهجای امجامخمینجي (ره) و
مقام معظم رهبری.2

برنامهها:
 1برگژژزاری دورهشژژای آموزشژژی ،سژژیرمطالعاتی ،سلسژژلهنشسژژتشژژا ،مسژژابقات
کتابخوانی ،کرسیشای آزاداندیشی با موضوعات( :واحدشا)

 سیره عملی ،منظومه فکژری و ابعژاد شخصژیتی امژا خمینژی (ره) و مقژا
معظم رشبری

 1ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،فصول 4و 6؛ سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد 6بند1
 2ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،فصل  ،6راشبرد کالن  :2بند 4
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 آثار حضرت اما خمینی (ره) و مقا معظم رشبری
 2مشارکت در برنامه تجدید میثاق دانشگاشیان با آرمانشای اما خمینی و تجدید
بیعت با مقا معظم رشبری (ستاد)
 ۳برگزاری نشست ،سخنرانی ،اردو و با دعوت از شخصیتشای جهان اسژال
متأثر از اندیشه سیاسی اما خمینی (ره) و مقا معظم رشبری (ستاد و واحد)
 4نشر اندیشهشای مقا معظم رشبری در دانشگاه ،از طریق چاپ کتابشا ،توزیژع
و تحلیل پیا شا ،متنشا ودستنوشتهشا و سخنرانی ایشان (ستاد و واحد)

راهبرد :1تعمیق و افزايش بصیرت دانشگاهیان نسبت به ارزشهجای انقجالب
اسالمي و روحیه انقالبي در دانشگاه.2

برنامهها:
1

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

هدف :2نهادینه شدن گفتماان انقاالباساالمی روییاه انقالبای
1
یزباللهی و بسیجی ایثار و جهاد در دانشگاه

گسترش و تعمیق نهضت نر افزاری در جهت تدوین نظریژهشژای اجتمژاعی و
سیاسی مبتنی بر بین

۳

انقالبی -اسالمی (ستاد)

 2برگزاری جشنوارهشژا و شمژای شژای علمژی و بژینالمللژی ،در زمینژه کارآمژدی و
معرفی دستاوردشای نظا مقدس جمهوری اسالمی (ستاد)
 ۳تشژژکیل حلقژژهشژژای علمژژی ،نشسژژتشژژای تخصصژژی ،دورهشژژای آموزشژژی،
سیرمطالعاتی ،سلسلهنشست ،مسابقات کتابخوانی ،کرسیشژای آزاداندیشژی بژا
موضوعات( :ستاد و واحد)

 1ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد 1۳
 2ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد 6
 ۳ر ک سند دانشگاه اسالمی فصل  ،5راشبرد  6بند ۳

25

 بررسژژی چرایژژی و چگژژونگی شژژکلگیژژری انقژژالباسژژالمی بژژا حضژژور
چهرهشای انقالبی

 بررسی نق

دانشگاشیان در دوران مبارزه با رژیم ستمشژاشی و پیژروزی

انقالباسالمی

 پاسژخ بژه شژژبهات و بررسژی علژژل چگژونگی فتنژهشژژای پژس از انقژژالب
اسالمی ،ویوه فعاالن فرشنگی

 غربشناسی و غربزدگی ،استکبار و صهیونیسمستیزی
معاونت فرهنگی و دانشجویی

 جریانشناسی فکری و سیاسی انقالباسالمی

 تاریخ شفاشی انقالباسالمی (مطالعات انقالب اسالمی)
4

تجهیز کتابخانژهشژای واحژدشا و مراکژز دانشژگاشی بژه کتژح و آثژار مربژوط بژه
انقالب اسالمی ،اما (ره) و مقا معظم رشبری (ستاد ،استان و واحد)

 5برگزاری باشکوه جشنشای انقالب اسالمی و یو اهللشا و ایا انقالبی (مانند 1۳
آبان16 ،آذر ۹ ،دی و ) (ستاد ،استان و واحد)
 6اکران مستندشا و فیلمشای بصیرتافزا ،پیرامون وقایع انقالب و شخصژیتشژای
انقالبی در سطح دانشگاه (واحد)
 7برنامهریزی برای برگزاری کارگژاهشژای آموزشژی دانژ افژزا ،ویژوه مدرسژان
درس ریشهشای انقالب اسالمی ،وصایای حضژرتامژا (ره) ،و سژایر اسژاتید
(ستاد)
راهبرد :2گسترش فرهنگ جهاد ،ايثار ،شهادت و مقاومت در دانشگاه.

برنامهها:
 1انجا نیازسنجی و یافتن موضوعات اولویتدار و پژای
واحد)
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عملکژرد (سژتاد ،اسژتان و

 2تجلیژژل از مقژژا شژژهید بژژویوه شژژهدای دانشژژجو ،جانبژژازان مژژدافعحژژر و تکژژریم
دانشجویان شاشد و ایثارگر( 1واحد)
 ۳بازدید از آسایشگاهشای جانبازان و تجلیل از آنان و دیدار با خانواده معظژم شژهدا

2

(واحد)
 4برگزاری اردو ،نشست ،گردشمایی و برای بررسی و تبیین نق

جبههمقاومژت و

شهدای مدافع حر و دفاعمقدس در امنیت و استقالل کشور (واحد)
 5مشارکت در برگزاری اردوشای راشیاننور (ستاد و واحد)
روحیه فرشنگ و ایثار و شهادتطلبی( ۳ستاد و واحد)
 7برگژژزاری جشژژنوارهشژژا ،مسژژابقات کتژژابخژژوانی ،خژژاطرهنویسژژی ،عکاسژژی،
نمایشنامهنویسی ،پخ

فیلم ،مستند و پیرامون فرشنگ ایثار و شهادت (واحد)

 8حمایت از تولید بازیشا و مسابقات رایانهای ،با محوریت ایثار و مقاومت با اولویت
تولیدات دانشگاه( 4واحد)

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

 6بهرهگیری از کلیه ابزارشای شنری و ادبی و رسژانهای در راسژتای معرفژی و تقویژت

 ۹طراحی و ساخت سژردیس ،تنژدیس شژهدا و طراحژی و احژداث یادمژان شژهدای
گمنا  ،با اولویت طراحیشای دانشجویی( 5واحد)

 1ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،فصل  ،6راشبرد کالن  :2بند 8
 2ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،فصل  ،6راشبرد کالن  :2بند 14
 ۳ر ک سیاستشای کلی نظا برای ترویج و تحکیم فرشنگ ایثار و جهاد و ساماندشی امور ایثارگران ماده 4؛
سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد  ،1۳بند 4
 4ر ک سیاستشای حاکم بر برنامه ملّی بازیشای رایانهای مصوب شورای عالی فضای مجازی ،ماده1
 5ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،فصل  ،6راشبرد کالن  :12بند10
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هدف :3بازتولید قدرت نرم و مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمن
راهبرد :ساماندهي جبهه فرهنگي انقالب اسالمي ،راهبری فعال جنگ نرم و
1

ارتقاء مؤلفههای قدرت نرم نظام اسالمي .

برنامهها:
 1رصد ،پای

و آیندهپووشی مؤلفهشژای قژدرت نژر جبهژهانقژالب و شناسژایی

پایگاهشای نفوذ دشمن و تدوین نظا جژامع بازتولیژد و کاربسژت قژدرت نژر
معاونت فرهنگی و دانشجویی

دانشگاه آزاد اسالمی( 2ستاد ،استان و واحد)
 2برگزاری دورهشای آموزشژی ،نشسژتشژا و اردوشژای تخصصژی بژرای ارتقژاء
سژژطح بیژژن

و وظژژایف

و تحلیژژل معرفتژژی ،سیاسژژی و انقالبژژی و تبیژژین نق ژ
۳

دانشجویان ،اساتید و کارمندان در جنگ نر به عنوان «جهاد کبیر » (واحد)
 ۳برگزاری نشستشای آموزش شیوه جذب و اثرگذاری فرشنگی سیاسژی بژرای
فعالین دانشگاه (واحد)
 4شناسایی ،جذب و حف نظا مند دانشگاشیان ،نخبگژان دانشژگاه بژا طراحژی و
اجرای طرح بانک اطالعژات نیروشژای جبهژه فرشنگژی انقژالب و ارتقژاء و بژه
کارگیری ظرفیتشای آنشا برای تقویت قدرت نر

4

(ستاد ،استان و واحد)

 5شبکهسازی دانشگاشیان مومن و انقالبی دانشگاه (ستاد)
 6حمایژژت از تأسژژیس کژژانونشژژا ،مراکژژز پووششژژی -تخصصژژی قژژدرت نژژر در
دانشگاه (ستاد و واحد)
 7تشکیل حلقهشای معرفت یا بصیرت (واحد)
 1ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور،فصل  ،6راشبرد کالن 1۳
 2ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشژور ،فصژل  ،6راشبژرد کژالن  :1۳بنژد1-1؛ سژند دانشژگاه اسژالمی ،فصژل ،5
راشبرد ،20بند 4
 ۳ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد ،20بند 8
 4ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،فصل  ،6راشبرد کالن  :1۳اقدا 12
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 8ساماندشی فضایمجژازی در محژیط دانشژگاشی و مژدیریت آن براسژاس نظژا
جامع پدافند غیرعامل( 1ستاد)
 ۹تأسیس اندیشکدهشای مرتبط با موضوعات فرشنگی و سیاسی (ستاد)

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

 1ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد ،20بند6
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محور :3تمدن نوین اسالمی
هدف :زمینهسازی برای تحقق تمدن نوین اسالمی

1

راهبرد :1تعام با حوزه های عّلمیه به منظور تقويت نگرش و احیای تمدن
نوين اسالمي.2

برنامهها:
 1امکانسنجی تعامل حوزه و دانشژگاه و بررسژی و دسژتیابی بژه راشکارشژای ارتقژای
معاونت فرهنگی و دانشجویی

تعامل با حوزهشای علمیه (ستاد)
 2برگژژزاری کرسژژیشژژای نظریژژه پژژردازی ،ترویجژژی و آزاداندیشژژی ،نشسژژتشژژا و
شمای شای علمی فرشنگی مشترک حوزه و دانشگاه (واحد)
 ۳انعقژاد تفژاشمنامژه شمکژاری میژان حژژوزه و دانشژگاه ،در زمینژه اجژرای طژرحشژژای
تحقیقاتی مشترک ،با موضوع تمدن اسالمی -ایرانی (ستاد و واحد)
 4تعیین اولویتشای شمکژاری حژوزه و دانشژگاه بژرای رفژع نیازشژای جامعژه و حژل
مسایل کالن فرشنگی ،سیاسی و اجتماعی( ۳ستاد و واحد)
 5راهاندازی ،حمایت و توسعه حوزهشاى علو اسالمى در دانشگاه( 4ستاد و واحد)

 1ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،فصل سو
 2ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد 8
 ۳ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد  ،8اقدا 2
 4ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد  ،8اقدا 6
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راهبرد :2گسترش و تعمیق ارتباطات هويتي و تمدني دانشگاهي در ابعاد مّلجي
و فرامّلي.

برنامهها:
 1برگزاری شمای شای مشترک با مشارکت دانشگاهشا ،سژازمانشژا و نهادشژای
دولتی و غیردولتی در حژوزه میژراث فرشنگژی شژویتی تمژدن اسژالمی ایرانژی
(واحد)
 2تالش برای حف و تقویت شویت دینی ،ملژی و انقالبژی دانشژجویان ایرانژی و
فرشنگی ( 1ستاد و واحد)
 ۳حمایت از چاپ و انتشار آثژار علمژی مژرتبط بژا گسژترش و تعمیژق ارتباطژات
شویتی و تمدنی (ستاد :پووششکدهشای معاونت فرشنگی و دانشجویی)
 4برگزاری نشستشای علمی و شمای شای مشترک با مشژارکت دانشژگاهشژای
داخل و خژارج از کشژور در خصژوص تبیژین نامژهشژا و مطالبژات مقژا معظژم

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

غیرایرانی واحژدشای داخژل و خژارج از کشژور و ارتقژای سژطح تأثیرگژذاری

رشبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی (واحد)
5

پووش

و رصد تحوالت تمدن غرب و غژربشناسژی بژا رویکژرد انتقژادی

(ستاد :پووششکدهشای معاونت فرشنگی و دانشجویی)
6

برگزاری مسابقات کتابخوانی ،رونمایی و نقد و بررسی و نمایشژگاه کتژاب
(ستاد و واحد)

راهبرد :3بهرهگیری حداكثری از ظرفیت دانشگاهیان ،فجار التحصجیالن و
خانوادههای آنان برای تعمیق و تقويت هويت اسالمي – ايراني.

برنامهها:
 1مطالعه و پووش

درباره تعمیق و تقویت شویژت اسژالمی ایرانژی در دانشژگاه

 1ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،فصل  ،6راشبرد کالن  ،11راشبرد ملی 5
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(ستاد و واحد)
 2جلح مشارکت آرا و ایدهشای دانشگاشیان در خصوص مؤلفهشای تمدن نوین
اسالمی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی (ستاد و واحد)
 ۳حمایت ویوه از برنامهشای مرتبط با فضایمجازی ،برای آشنایی دانشجویان بژا
مؤلفهشا و شاخصشای تمدن نوین اسالمی (ستاد و واحد)
 4حمایت از نظریهپردازی ،تبیین و ترویج یکپارچگی شویت اسژالمی -ایرانژی و
انقالبژی و پاسژژخگژویی مژژؤثر بژه چژژال شژژای مربژوط بژژا بهژرهگیژژری بهینژژه از
معاونت فرهنگی و دانشجویی

ظرفیتشای رسانهشای دیداری و شنیداری و ارتباط جمعی( 1ستاد و واحد)
 5حمایت از تولیدات فرشنگی و شویتی دانشگاشیان در راسژتای تقویژت شویژت
اسالمی  -ایرانی (ستاد و واحد)
 6حمایت از مفاخر دینی ،فرشنگی و علمی دانشگاه( 2ستاد و واحد)
راهبرد :4ارتقاء جايگاه و گسترش زبان ،ادبیات و رسمالخط فارسي.3

برنامهها:
 1انجا طرحشای پووششی برای ارتقای جایگاه زبان و ادبیژات فارسژی (سژتاد و
واحد)
 2حمایت از تولید آثار علمی ،نر افزار و کتابخانهشای مجازی در حژوزه زبژان و
ادبیات فارسی (واحد)
 ۳حمایت از ایجاد و گسترش کرسی زبانفارسی ،دورهشای آموزشی و مسابقات
مرتبط در واحدشای داخل و خارج کشور( 4ستاد)

 1ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،فصل  ،6راشبرد کالن  ،2اقدا 15
 2ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،فصل  ،6راشبرد کالن  ،2اقدا 1۹
 ۳ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،فصل  ،6راشبرد کالن  :2اقدا ۹
 4ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،فصل  ،6راشبرد کالن 11اقدا 12
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 4حمایت از تولید متون و آثار فاخر به زبانفارسی( 1ستاد و واحد)
راهبرد  :5گسترش فرهنگ نظريهپردازی و آزادانديشي.

برنامهها:
 1انجا نیازسنجی و یافتن موضوعات اولویتدار و پای

عملکرد (ستاد ،اسژتان

و واحد)
 2اجژژرای آیژژیننامژژهشژژای تشژژکیل «کرسژیشژژای آزاد اندیشژی در دانشژژگاهشژژا و
موسسات آموزشعالی و پووششی» و «کرسیشای نظریژهپژردازی تخصصژی و
 ۳برگزاری دوره شای آموزشی و توجیهى مورد نیاز ،برای برگزاری کرسیشژای
آزاداندیشی و کرسیشژای تخصصژی بژرای اسژتادان ،دانشژجویان ،معژاونین و
مدیران کل فرشنگی واحدشا( 2واحد و ستاد)
 4برگزاری کرسیشای نظریهپردازی ،آزاداندیشی (نقد و مناظره) در موضوعات
فرشنگی ۳،مانند( :واحد)

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

ترویجی دانشگاه آزاد اسالمی» (ستاد و واحد)

 امکان نوگرایی با حف باورشای دینی (اسال و مقتضیات زمان)
 اولویتشای فرشنگی دانشگاه آزاد اسالمی
 راهشای مقابله با تهاجمفرشنگی و جنگنر
 مدیریت جهادی
 شویت انقالبی

 جبهه فرشنگی انقالب اسالمی

 1ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،فصل  ،6راشبرد کالن  :2اقدا 16
 2ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد  ،7اقدا 5
 ۳ر ک آئیننامه تشکیل کرسیشای آزاد اندیشی در دانشگاهشا و موسسات آموزش عالی و پووششی ،ماده 8
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محور :4ارتباطات و رسانه
هدف:ارتقا مدیریت جریان اطالعات ارتباطات و رسانه

1

راهبرد :1حضور فعال و تعیینكننده در عرصه رسانهها و فضای مجازی.

برنامهها:
 1انجا طرحشای پووششی ،آسیحشناسی و نیازسنجی بژرای شناسژایی عوامژل و
موانع تأثیرگذاری جبهه فرشنگی انقالب در فضایمجازی (ستاد و استان)
معاونت فرهنگی و دانشجویی

 2انجا کلیه برنامهشا و اقدامات فرشنگی به شمراه ارائه «پیوست فضای مجژازی»
(واحد)
 ۳حمایت و تولید محتوای سالم با حداکثر تأثیرگذاری 2از طریق فضای مجازی
در موضوعات محورشای 1تا  ۳این سند .۳مانند :برگزاری مسژابقات مژرتبط بژا
ساخت فیلم ( )100ثانیهای با شدف توزیع در شبکهشای اجتماعی( .واحد)
 4تقویت کیفی و کمی و شماشنگی راشبردی رسانهشا و خبرگزاریشای دانشگاه
آزاد اسالمی( 4ستاد)
 5توسعه و تقویت وبگاه معاونت فرشنگی و دانشجویی با منابع علمی ،فرشنگی و
اجتماعی (ستاد)

 1ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،فصل ،4شدف 11
 2ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،فصل ،6راشبرد کالن  ،10راشبرد ملی 2
 ۳ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،فصل ،6راشبرد کالن  ،10اقدا 8
 4ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،فصل ،6راشبرد کالن  ،10راشبرد ملی ۳
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راهبرد :2ايجاد و تقويت شب ه فعاالن فرهنگي انقالبي دانشگاه.1

برنامهها:
 1برنامهریزی برای تولید دان  ،نظریهپردازی و آیندهپووشی در حوزه ارتباطات
و مدیریترسانه( 2ستاد)
 2تقویت سواد رسانه ای دانشژگاشیان ،در زمینژه قژدرتنژر انقژالباسژالمی ،بژا
برگزاری کارگاهشای ارتقای سواد رسانه دانشگاشیان( ۳واحد)
 ۳برگزاری سلسله نشستشای آسیحشناسی فضاشای مجازی( 4واحد)
«جهانیشدن» و فضایمجازی ،رسانهشای نوین و جنب شای اجتماعی جدید و
شبکهشای اجتماعی (ستاد و واحد)
 5برگزاری مراسم و ایجاد زمینه برای آشنایی حضوری یا مجازی نیروشای جبهه
فرشنگی انقالب در واحدشای سراسرکشور ،به منظور شمافزایی در جنگنژر
(ستاد و واحد)

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

 4حمایت از برگزاری نشستشژای عملژی -فرشنگژی ،بژا موضژوعات مژرتبط بژا

 6تشکیل شبکه مجازی فعاالن جبهه فرشنگی انقالب در دانشگاه (ستاد)
 7مشژژارکت و شمکژژاری بژژا کژژانون فژژار التحصژژیالن بژژرای حفژژ ارتبژژاط بژژا
دان آموختگان نمونه (ستاد)

 1ر ک سند دانشگاه اسالمی فصل  ،5راشبرد  ،11اقدا 7
 2ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور فصل ،6راشبرد کالن ،10اقدا 7
 ۳ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور فصل ،6راشبرد کالن ،10اقدا ۳
 4ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور فصل ،6راشبرد کالن ،10اقدا 2۳
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محور  :5آموزش و توانمندسازی دانشگاهیان
هدف :توانمندی دانشاگاهیان در عرصاههاای دینای فرهنگای و
1
یرفهای
راهبرد :1ارتقای معرفت دينجي ،مهجارتافزايجي و توانمندسجازی معاونجان،
مديران و كاركنان حوزه فرهنگي ،دانشجويي.

برنامهها:
معاونت فرهنگی و دانشجویی

 1پای

و سنج

مهارت و تواناییشای مدیران و کارکنان فرشنگی دانشژجویی

(ستاد ،واحد)
 2تدوین منشور اخالقی و حرفهای دانشگاه( 2ستاد)
 ۳ارتقای دانژ

و مهژارت تخصصژی مژدیران و کارکنژان سژتاد و صژف حژوزه

فرشنگی و دانشجویی ،از طریژق حمایژت و یژا برگژزاری کارگژاهشژای ضژمن
خدمت ،نشستشای علمی ،تدوین ،طراحی و برگزاری دورهشای آموزشی در
حوزهشای( :ستاد ،استان و واحد)

 فرشنگ اصیل اسالمی -ایرانی و آداب دانشگاشی
 بصیرت افزایی دینی ،سیاسی و اجتماعی
 اخالق و حقوق حرفهای

۳

 اخالق ،حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی
 مهارتشای کارگروشی

 مدیریت جهادی (ویوه مدیران فرشنگی)
 دورهشای مهارتی

 1ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،4بند10
 2ر ک سند دانشگاه اسالمی فصل  ،5راشبرد  ،11اقدا 2
 ۳ر ک سند دانشگاه اسالمی فصل  ،5راشبرد  ،11اقدا 1
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 بهبود نحوه برخورد بژا دانشژجویان از طریژق برگژزاری کارگژاه ارتبژاط
موفق برای کارکنان حوزه دانشجویی
 4برگزاری کارگاه آموزشی مدیران فرشنگی و دانشجویی جدیداالنتصاب بژرای
آشنایی با وظایف محوله ،بهصورت حضوری یا مجازی (ستاد)
راهبرد :2ارتقای توانمندی و مهارتهای استادان و دانشجويان.

برنامهها:
 1حمایت و یا برگزاری کارگاهشا ،نشسژتشژای علمژی ،تژدوین و طراحژی و یژا
 فرشنگ اصیل اسالمی -ایرانی و آداب دانشجویی ،استادی در دانشگاه
 اخالق و حقوق حرفهای دانشجویی و استادی
 اخالق ،حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی
 مهارتشای کارگروشی

 مولفهشای دانشجو و استاد مومن و انقالبی

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

برگزاری دورهشای آموزشی در حوزهشای( 1:ستاد و استان و واحد)

 2استعدادیابی و برگژزاری دورهشژای توانمندسژازی فرشنگژی بژرای دانشژجویان
جدیدالورود (واحد)
 ۳برگزاری دورهشای آموزشی با شاخصهشای اسالمی و انقالبی (واحد)

 1ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،راشبرد کالن  ،۳اقدا 22
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محور :6مشاوره و سالمت دینی فرهنگی اجتماعی و تربیتی
هدف :سالمسازی محیط دانشگاه
راهبرد :پیشگیری و سالم سازی محیط دانشجگاه از بجروز شجبهات دينجي و
آسیبهای فرهنگي ،اجتماعي و تربیتي.1

برنامهها:
1

تحلیل نتایج طرح ملی «سیمای زندگی دانشجویی» و تدوین برنامه جامع برای

معاونت فرهنگی و دانشجویی

پیشگیری از آسیحشای نوپدید فرشنگی ،اجتماعی و تربیتی به تفکیک مرکز
استان (ستاد و استان)
2

شناسایی آسیحشای نوپدید در دانشگاه و دانشجویان (ستاد ،استان و واحد)
ملی آسیحشای اجتماعی (ستاد)

۳

برگزاری شمای

4

ایجاد ،ساماندشی و تنژوعبخشژی بژه خژدمات مراکژز مشژاوره و روانشژناختی در
تمامی واحدشای دانشگاشی 2با تاکید بر( :ستاد و واحد)








مشاوره مذشبی
مشاوره ازدواجدانشجویی
مشاور مهارتشای زندگی
مشاوره تحصیلی
مشاوره کسح و کار
برگزاری دورهشای آموزشی ،سلسلهنشستشژا و کارگژاهشژای خژدمات
مشژژاوره ویژژوه اسژژاتید و دانشژژجویان و کارکنژان از جملژژه مهژژارتشژژای
زندگی ،راهشای کنترل استرس ،پیشگیری و ترکاعتیاد ،بهداشژت روان
در ارتباطات دختر و پسر ،ازدواج و خانواده و

 1ر ک سند دانشگاه اسالمی فصل  ،5راشبرد  ،6اقدا ۳
 2ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،راشبرد کالن  ،6اقدا 8
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آموزش ریزمهارتشای ازدواج آسان ویوه مجردشا
بهرهبرداری از امکانات فضای مجازی در ارائه خدمات مشاورهای1
تولید و انتشار منظم محتوای مشاورهای در قالح رسانهشای مکتوب و
الکترونیکی
راهاندازی سامانه پاسخگویی مشاورین برخط (آنالین) به سؤاالت،
احکا و شبهات
تدوین و اجرای طرح «استاد معتمد» توسط مراکز مشاوره بهمنظور تسری نق

5

اساتید از حوزهشای آموزشی به حوزهشای فرشنگی و تربیتی (ستاد و واحد)
6

توجه به ارتقای شرایط تربیتی و اجتماعی در محیط دانشگاه بویوه در سراشای
دانشجویی (واحد)
جلح شمکاری سازمانشای ذیربط در رابطه با آسیحشای اجتماعی( :ستاد و

7

واحد)



8

بررسی امکان شمکاری دوجانبه و استفاده از امکانات سازمانشای

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

2

مرتبط در قالح تفاشمنامه
انعقاد تفاشمنامه دوجانبه
تشویق و حمایت از پایاننامهشای دانشجویی در زمینه پیشگیری از آسیحشای

اجتماعی ،انسجا بنیان خانواده و

(واحد)

 ۹ارائه خدمات ویوه ازدواج و خانواده مانند انتخاب صحیح ،دوران نامزدی ،تفاشم
زوجین ،فرزندآوری و فرزندپروری توسط مراکز مشاوره( ۳واحد)

 1ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،راشبرد کالن  ،1اقدا 6
 2ر ک سند دانشگاه اسالمی فصل  ،5راشبرد  ،4اقدا 6
 ۳ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور ،راشبرد کالن  ،۳اقدا 5
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محور :7نهادها و فعالیتهای دانشجویی (كانونها تشکلها
هیاتهای مذهبی اردوهای جهادی و نشریات دانشجویی)
هدف:كارآمدی و اثربخشی نهادها و فعالیتهای دانشجویی
راهبرد :ارتقای سطح بینش فرهنگي ،اجتماعي ،سیاسجي و انقالبجي و ايججاد
زمینججه تمججرين و تجربججه دانشجججويان ،در قالججب نهادهججایدانشجججويي و
جريانهای خودجوش ديني و فرهنگي.
معاونت فرهنگی و دانشجویی

برنامهها:
 1حمایت از تأسیس و فعالیت کانونشا ،تشکلشا ،شیاتشا ،اردوشژای جهژادی و
نشریات فرشنگی ،اجتماعی ،شنری و مذشبی با اولویژت نهادشژا و فعالیژتشژای
مذشبی ،انقالبی و فعال در جبهه فرشنگی انقالباسالمی (ستاد و واحد)
 2حمایت از کرسیشای آزاداندیشی دانشجویی (ستاد و واحد)
 ۳حمایت از فعالیتشای نهادشای دانشجویی در فضایمجازی (ستاد و واحد)
 4بهرهگیری از نهادشای دانشجویی برای انجا فعالیتشای فرشنگی در دانشژگاه
(واحد)
 5تشکیل شورای شماشنگی کانونشژا و شیژاتشژای مژذشبی در اسژتان (اسژتان و
واحد)
 6تشکیل شورای مرکزی نشریات و کانونشا در سازمان مرکزی (ستاد)
 7حمایت و تقویت شیأتشای مذشبی دانشجویی (تأسیس حداقل یک شیات در
شر واحد) (واحد)
 8تقویت سامانه جامع کانونشا و نشریات فرشنگی و دانشجویی دانشگاه (ستاد)
 ۹راه اندازی و تأسیس «خانه نشریات دانشژجویی» در واحژدشای مرکژز اسژتان و
واحدشای جامع مستقل (استان و واحد)
 10برگزاری جشنوارهشای سراسری کانونشا و نشریاتدانشجویی (ستاد)
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 11برگزاری انتخابژات مجژازی مژدیران مسژئول نشژریات دانشژجویی در راسژتای
اجرای آییننامه مصوب شورای عالی انقالب فرشنگی (ستاد)
 12نظارت بر تشکیل منظم و فعال شیاتشای نظژارت بژر تشژکلشژای اسژالمی در
کلیه واحدشا( 1ستاد)

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

 1ر ک آئیننامه تشکلشای اسالمی دانشگاشیان مصوب شورای عالی انقالب فرشنگی
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محور :8ورزش و نشاط
هدف  :1ایجاد نشاط همگانی در میاان دانشاگاهیان در چهاارچوب
1
آموزههای اسالمی
راهبرد :افزايش روحیه نشاط ،امید و پويايي در دانشگاه.

برنامهها:
 1حمایت از برگزاری برنامهشای مفرح مانند مسابقات و جشنوارهشا (واحد)
معاونت فرهنگی و دانشجویی

 2شناسایی و بهرهمندی از ظرفیتشای دانشگاشی و غیردانشگاشی ،برای افژزای
روحیه نشاط و پویایی (ستاد و واحد)
 ۳اجرای برنامهشای غنیسازی اوقات فراغت( 2واحد)
 4حمایت از تولید بازیشای رایانهای بومی( ۳ستاد و واحد)
 5برگزاری اردوشای متنوع غیرمختلط به شرح ذیل( :واحد)

 اردوشای زیارتی(عمره و عتبات دانشگاشیان و مراکز زیارتی کشور)
 کوهگشت


اردوشای زیارتی نیمروزه در استانشا با توجه به ظرفیتشای شر استان

 اردوشای شویژتبخژ

و بازدیژد از دسژتاوردشا و تژوانملژی جمهژوری

اسالمی ایران (مانند بازدید از موزه عبرت ،با موزه دفاع مقدس ،صنایع
موشکی ،شستهای و )

 اردوشای گردشگری و ایرانشناسی دانشگاشیان
 6حمایت از کانونشای گردشگری دانشجویان با رعایت شئون دینی و فرشنگی
(ستاد و واحد)
 1ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور فصل  ،6راشبرد کالن  :5بند 6
 2ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور فصل  ،6راشبرد کالن  ،5اقدا ملی 1۹
 ۳ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور فصل  ،6راشبرد کالن  ،10اقدا ملی ۳-17
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هدف  :2ترویج فرهنگ ورزش باا تکیاه بار مناابس انساانی درون
1
دانشگاهی
راهبرد :شناخت و بهرهگیری از استعدادهای دانشگاهیان در حوزه ورزش.

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

برنامهها:
 1برگزاری مسابقات و جشنوارهشای ورزشی داخلی و بینالمللی با رعایژت قژوانین و
مقررات (ستاد ،استان و واحد)
 2حضور پرقدرت در مجامع بینالمللی ورزشی (ستاد)
 ۳انتقال و صژدور ارزششژا و پیژا شژای متعژالی انقژالباسژالمی ،از طریژق تژیمشژای
ورزشی دانشگاه حاضر در میادین بینالمللی (ستاد)
 4تهیه بانک اطالعاتی نیروشای مستعد دانشگاه ،در کلیه رشتهشای ورزشی (سژتاد و
واحد)
 5حمایت و تقویت تژیمشژای ورزشژی در رشژتهشژای مختلژف ،در سژطح واحژدشا و
مراکز استانشا و کشور با توجه به استعدادشا و تواناییشژای موجژود در شژر منطقژه
(ستاد و واحد)
 6اختصاص جایزه اخالق در مسابقات ورزشی دانشگاه (ستاد)
 7برگزاری مراسژم تجلیژل از اعضژای شیژأت علمژی و دانشژجویان و کارکنژان برتژر
ورزشکار (واحد)
 8تقویت کژانونشژا و تشژکلشژای دانشژجویی ،بژه منظژور مشژارکت دانشژجویان در
فعالیتشای ورزشی (واحد)
 ۹افزای امکانات ورزشی در واحدشا (واحد)
 10طراحی و مدیریت ورزش شمگانی بژرای خژانواده بژزرگ دانشژگاه آزاد اسژالمی
(ستاد و واحد)
 11برنامهریزی به منظور افزای حضور بانوان در فعالیتشای ورزشی ،با رعایت شئون
دینی و فرشنگی (ستاد و واحد)
 1ر ک سند دانشگاه اسالمی فصل  ،5راشبرد ،10اقدا 6
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 12تزیین مکانشای ورزشی دانشژگاه بژه رشنمودشژای امژا خمینژی (ره) و مقژا معظژم
رشبری در حوزه ورزش و سالمت جسم و روان (واحد)
 1۳تهیه بروشور و کتابچه در زمینه سبکزندگی شهدای ورزشژکار و توزیژع آن در
رویدادشای ورزشی (واحد)
 14تجلیل از خانوادهشای شهدای ورزشکار دانشجو در مراسم اختتامیژه رویژدادشای
ورزشی (ستاد و واحد)
 15برگزاری شمای شای ورزشی در راستای معرفی سبک زنژدگی و روحیژه شژهدا
ورزشکار و دانشجو (واحد)
معاونت فرهنگی و دانشجویی

هدف  : 3توسعه زیر ساختهای سختافزاری و نرمافزاری
راهبرد :افزايش اماكن وتأسیسات ورزشي وارتقاء استانداردهای ورزشي

برنامهها:
 .1افزای

سرانه فضاشا و اماکن ورزشی (واحد)

 .2استانداردسازی اماکن و تأسیسات ورزشی موجود (واحد)
 .3راهاندازی پورتال تخصصی و بانکاطالعات حوزه ورزش (ستاد)
 .4استانداردسازی فضاشای روباز و استفاده بهینه از آن (واحد)

هدف  :4ارتقاء آموزش و پژوهش در یوزه ورزش
راهبرد :توسعه آموزش نیجروی انسجاني وانججام امجور پژوهشجي در حجوزه
ورزش.

برنامهها:
 .1انعقاد تفاشمنامه با فدراسیونشژای ورزشژی و وزارت ورزش و جوانژان در راسژتای
برگزاری دورهشای آموزشی ،مربیگری ،داوری رشتهشای مختلف ورزشژی (سژتاد
و واحد)
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 .2برگزاری دورهشای دان افزایی تخصصژی ورزشژی و دورهشژای آموزشژی ضژمن
خدمت (ستاد و واحد)
 .3برگزاری شمای

وسمینارشای علمی ورزشی (ستاد و واحد)

 .4راهاندازی مراکز خدمات آموزشی و آکادمیک تخصصی به منظور اسژتعدادیابی و
غیره (ستاد و واحد)
 .5چاپ نشریات ومجالت تخصصی حوزه ورزش (ستاد و واحد)

راهبرد :درآمدزايي از منابع دانشگاه.

برنامهها:
 .1ایجاد کمپشای تخصصی ورزش در نقاط مختلف کشور (ستاد و واحد)
 .2برگزاری دورهشای دان افزایی با دعوت مربیان بینالمللی مطرح در رشتهشای
مختلف ورزشی (ستاد و واحد)

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

هدف  :5كاهش وابستگی به شهریه دانشجویان

 .3ایجاد مراکز دان بنیان در حژوزه ورزش جهژت طراحژی وسژاخت تجهیژزات
ورزشی (ستاد و واحد)
 .4عقد قراردادشای مدتدار با بازیکنشای مستعد در تیمشای باشگاشی (ستاد)
 .5اسژژتفاده از پتانسژژیل مژژدارس و آموزشژژکدهشژژای سژژما در توسژژعه فراینژژد
استعدادیابی (واحد)
 .6تشکیل تیمشای پایه به عنوان پشتوانه تیمشای باشگاشی با توجه به مدارس سما
(ستاد و واحد)
 .7برگزاری تورشای گردشگری ورزشی (ستاد و واحد)
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محور :9هنر و ادبیات
هدف :1اعتالی هنر و ادبیات متعهد
راهبرد :ترويج هنر و ادبیات فاخر ،با شاخصهای ارزشي و انقالبي.

1

برنامهها:
 1برگزاری جشنواره ،شمای

و محفل ادبی و شنژری بژا اولویژت انقژالب اسژالمی و

دفاع مقدس (واحد)
معاونت فرهنگی و دانشجویی

 2پخ

فیلمشای ارزشی و برگزاری جلسات نقد فژیلم و تئژاتر بژا حضژور شنرمنژدان

برجسته و متعهد (واحد)
 ۳حمایت از تولید و اکران نماشنگ ،مستند ،فیلم کوتژاه ،تئژاتر و داسژتان بژا اولویژت
موضوعات دینی ،اخالقی و انقالبی (واحد)
 4حمایژژت از فعالیژژت گژژروهشژژای شمخژژوانی تواشژژیح و سژژرود دینژژی و انقالبژژی در
چهارچوب «آئیننامه برنامهشای موسیقایی در دانشگاهشا» مصوب «شورای اسژالمی
شدن دانشگاهشا»( 2واحد)
 5برگزاری مراسم نکوداشت و تکریم چهرهشا و آفرین گران ادبیژات و شنژر متعهژد
در دانشگاه (ستاد و واحد)
 6استفاده از ظرفیت واحدشا برای اکران فیلمشای جبهه فرشنگی انقالب (واحد)
 7حمایت از برگزاری کنگره سراسری شعر (ستاد)

 1ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور فصل  ،6راشبرد کالن  :۹بند 5 ،۳-1
 2ر ک آئیننامه برنامهشای موسیقایی در دانشگاهشا و موسسات آموزش عالی سراسر کشور ،ماده2
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هدف :2یمایت از كاالی فرهنگی ایرانی
راهبرد :اقتصادیكردن فعالیتهای هنری و ادبي دانشجويان در دانشگاه.

برنامهها:
 1حمایت از تولید و انتشار محصوالت ادبی و شنژری دارای رویکژرد اسژالمی-
ایرانی با اولویت محصوالت دانشگاه (ستاد و واحد)
 2ایجاد و برپایی بازارچهشای دائمی فن و شنر دانشجویی (واحد)
رویکرد تربیت نیروی خالق و کارآفرین (واحد)
 4اطالعرسانی و تبلی آثار ادبی و شنری دانشجویان در رسانهشای دانشگاه (ستاد
و واحد)
 5خرید خدمات و محصژوالت ادبژی و شنژری دانشژجویان متناسژح بژا نیازشژای
دانشگاه؛ مانند تأمین جوایز و شدایا از آثار شنری و ادبی دانشژجویان (سژتاد و

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

 ۳برگزاری دورهشا وکژالس شژای آموزشژی ادبژی و شنژری ویژوه دانشژجویان بژا

واحد)
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محور :10خدمات و تکریم
هدف :رضایتمندی دانشگاهیان
1

راهبرد :1تأمین و ارتقاء سالمت دانشجويان .

برنامهها:
2

 1انجا طرح غربالگری دانشجویان جدیدالورود (واحد)
 2ارائه خژدمات مشژاورهای و روانژی براسژاس طژرح غربژالگژری و برنامژهشژای
معاونت فرهنگی و دانشجویی

مذکور در محور ( )6این سند (واحد)
 ۳ارزیابی دورهای سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی دانشجویان (واحد)
 4صدور کارت سالمت دانشجویان (ستاد و واحد)
 5افزای

ارائه خژدمات درمژانی و بژالینی بژه دانشژجویان بژا شمکژاری معاونژت

پزشکی از طریق( :ستاد و واحد)

 تولید و انتشار محتوای سالمت عمومی دانشجویان در قالح رسانهشای
مکتوب و الکترونیکی

 برگزاری دورهشای آموزشی ،سلسلهنشستشا و کارگاهشای نظا سالمت
دانشجویان

 ترویج شاخصهشای طحسنتی در راستای ارتقای سالمت دانشجویان
راهبرد :2تامین و ارتقای خدمات سّلفسرويسها و بوفههای دانشجويي.3

برنامهها:
 1طراحی منوی غذایی و الگوی تغذیه مناسح و استاندارد بژرای دانشژجویان بژر
اساس طحسنتی( 1ستاد و واحد)
 1ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور فصل  ،6راشبرد کالن  ،5اقدا ملی17
 2ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور فصل  ،6راشبرد کالن  ،4اقدا ملی4-14
 ۳ر ک نقشه مهندسی فرشنگی کشور فصل  ،6راشبرد کالن  ،5راشبرد ملی ۳
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 2استفاده از موادغذایی با کیفیت و تازه در آشپزخانهشا و بوفهشا (واحد)
 ۳بهبود شیوه طبخ و توزیع غذای دانشجویی (واحد)
 4تشکیل کارگروه سالمت دائمی غذای دانشجویی جهت نظارت بر نظا غذایی
دانشگاه (ستاد و واحد)
 5طراحی و استقرار سیستم اطالعات تغذیه دانشجویی (واحد)
راهبرد :3تأمین و ارتقای خدمات خوابگاههای دانشجويي.

برنامهها:
واحد)
 2ایجاد خوابگاهشای متأشلی دانشجویی (ستاد و واحد)
 ۳نظارت مستمر بر کیفیت خوابگاهشای دانشجویی (ستاد و واحد)
 4راهاندازی سامانه جامع خوابگاهشا (ستاد)
 5طبقهبندی و درجهبندی خوابگاهشا (ستاد و واحد)

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

 1جمعآوری آمژار و اطالعژات خوابگژاهشژا و شژناخت وضژع موجژود (سژتاد و

 6تدوین آییننامه اداره امور خوابگاهشا (ستاد)
 7طراحی روششای بهرهبرداری بیشتر از خوابگاهشا در سطح کشور (ستاد)
 8تامین امکانات ورزشی در خوابگاهشا (ستاد)
راهبرد :4ارائه خدمات ويژه به دانشجويان معّلول.

برنامهها:
 1راهاندازی پایگاه اطالعات معلوالن دانشگاه (ستاد)
 2استفاده از کتابخانه شای صوتی با قابلیت دانلود (ستاد و واحد)
 ۳آمادهسازی و ارائه بستهشای آموزشی برای دانشجویان معلول (ستاد و واحد)

 1ر ک سند دانشگاه اسالمی فصل ،5راشبرد  ،5اقدامات  2و 5
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 4بهژژرهگیژژری از امکانژژات و کارشناسژژان سژژازمانبهزیس ژتی کشژژور در جهژژت
مناسحسازی فضای دانشگاه برای معلولین (ستاد و واحد)
راهبرد :5جّلب مشاركت خیرين و واقفین در فراهمكردن ام اناترفجاهي
دانشجويان.1

برنامهها:
 1دعوت از خیرین و واقفین و بازدید آنان در واحدشای دانشگاشی برای انجا
معاونت فرهنگی و دانشجویی

وقف به نفع دانشگاه (واحد)
 2تقدیر از واقفین و خیرین دانشگاه (ستاد و واحد)
 ۳تشکیل انجمنشای خیریه برای کمک به دانشگاشیان نیازمند (واحد)
راهبرد :6راهاندازی سامانههای م انیزه در امور خدماتي دانشجويان.

برنامهها:
 1راهاندازی سامانه مدیریت تخفیف دانشجویی (متد) (ستاد)
 2راهاندازی سامانه کمیته انضباطی دانشجویی (سکاد) (ستاد)
 ۳راهاندازی سامانه دانشجویان نمونه (ستاد)
راهبرد :7توانمندسازی دانشجويان بجه منظجور افجزايش خالقیجت و كسجب
مهارتهای شغّلي و كارآفريني.2

برنامهها:
1

استفاده از ظرفیت کار دانشجویی در فعالیتشای جمعی ،فرشنگی و تخصصی

2

(واحد)
بهرهگیری از ظرفیت مراکز رشد ،شرکتشای دان بنیان برای مشارکت
دانشجویان و تقویت خالقیت و مهارتشای کسح و کار (ستاد و واحد)

 1ر ک سند دانشگاه اسالمی فصل  ،5راشبرد  ،18اقدا ۹
 2ر ک سند دانشگاه اسالمی ،فصل  ،5راشبرد 7
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۳

برپایی نمایشگاهشای دائمی از دستاوردشای دانشجویان کارآفرین و نمونه
برای ترغیح استفاده از کاالشای ایرانی (واحد)

راهبرد :8حمايت از ايدههای برتجر در قالجب تشج ی هسجتههجای نخبگجاني و
شركتهای فرهنگي دانشبنیان.

1

برنامهها:
 1تدوین آئیننامه و ایجاد ساختار مناسح و موردنیژاز بژرای حمایژت از شژرکتشژای

راهبرد :9تشويق و ت ريم از دانشجويان الگو و نمونجه دينجي ،عّلمجي ،اخالقجي،

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی

دان بنیان فرشنگی (ستاد)
 2حمایت از مشارکت و حضور استادان و دانشجویان و صژاحبان ایژدهشژای برتژر در
مراکز رشد و شرکتشای دان بنیان فرشنگی دانشگاه و خرید خدمت فرشنگژی از
این شرکتشا و موسسات (ستاد و واحد)
 ۳تشکیل شستهشای پووش بنیان و کاربردی فرشنگی با شدف تشژکیل شژرکتشژای
دان بنیان (واحد)
فرهنگي ،سیاسي و اجتماعي.

برنامهها:
 1انتخاب ساالنه دانشجوی نمونه (ستاد و واحد)
 2فراشمکردن تسهیالت ادامه تحصیل و بورسیه دانشجویان نمونه (ستاد)
راهبرد  :10استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در حوزه دانشجويي.
برنامهها:

 1ایجاد اسکانموقت برای خدمات گردشگری (واحد)
 2ایجاد کلینیک مشاوره و مددکاری برای ارائه خدمات به آحاد جامعه (واحد)
 ۳ارائه خدمات سلفسرویسشای دانشجویی بروندانشگاشی (واحد)

 1ر ک سند دانشگاه اسالمی فصل ،5راشبرد ،5اقدامات  2و 5
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