
 

  

  

  اهداف راهبردي و برنامه عملياتي امور فرهنگي دانشگاه*  

  : اهداف كلي حوزه فرهنگي

  اسالم ارزشهاي احياي و  ديني معرفت تعميق •
  توسعه فرهنگ نقادي و آزاد انديشي  •
  ي بايراني، اسالمي و انقالتقويت هويت ملي و برجسته سازي تمدن  •
  نخبه پروري  •
  ايجاد روحيه تعهد، اخالق و رفتار حرفه اي •
  ) غير درسي(توسعه حوزه مطالعات و اطالعات عمومي  •

  

 :كلي هدف*

  اسالم ارزشهاي احياي و  ديني معرفت تعميق

 :راهبرد •

 قرآني معارف و ديني فرهنگ گسترش و توسعه .1

 بيت اهل فرهنگ توسعه .2

 مهدوي معارف توسعه .3

 عفاف و حيا فرهنگ ترويج .4

 دانشجويي ازدواج گسترش و ترويج و تبيين .5

 منكر از نهي و معروف امربه احياء .6

  نماز الهي فريضه ترويج .7
 : برنامه ها •

  )نهضت فراگير قرآن آموزي(هاي قرآني  اجراي آموزش .1
 انجام فعاليت هاي مربوط به علوم قرآن و عترت در فضاي مجازي .2

 دانشگاهيان نسبت به اصل واليت مطلقه فقيهتقويت بينش  .3

  تقويت و ارتقاي بنيه علمي شركت كنندگان در جشنواره هاي قرآني و فرهنگي .4

  نهضت فراگير آموزش نهج البالغه .5

  كاشان زشكيپ برنامه عملياتي حوزه دانشجويي  فرهنگي دانشگاه علوم



  آشنايي با آراء و نظريات شهيد مطهري .6

  و مقام معظم رهبري) ره(آشنايي با آراء و نظريات امام خميني .7

 مهدويت و توسعه پژوهش هايي در زمينه معارف مهدوي برگزاري نشستهاي فرهنگ  .8

 برگزاري كارگاه هاي تدبر در قرآن و توسعه پژوهش هاي قرآني .9

 ...تقويت نشست هاي جريان شناسي فرق ضاله شامل بهائيت، وهابيت، شيطان پرستي، عرفان هاي نو ظهور و  .10

  لعات زنانكارگاه هاي ويژه عفاف، حيا و حجاب و سلسله نشست هاي ويژه مطا .11

  سلسله گفتمان هاي ازدواج دانشجويي و كارگاه هاي آشنايي با مسائل و مشكالت قبل و بعد از ازدواج .12

  برگزاري دوره ها و شيوه هاي نوين امر به معروف و نهي از منكر جهت فعالين دانشجويي و اساتيد و كاركنان .13

 اساتيد، دانشجويي و كارمندي در نماز هاي جماعتتأكيد بر حضور اعضاي شوراهاي مركزي كانون ها و تشكل هاي  .14

 مشهد مقدس, تداوم برگزاري اردوهاي زيارتي فرهنگي قم جمكران  .15

  برگزاري كرسي هاي آزاد انديشي و نظريه پردازي .16

  برگزاري دوره هاي آموزشي احكام نماز .17

  تداوم برگزاري مراسم معنوي اعتكاف .18

 ...برگزاري دعاي كميل، ندبه، توسل و  .19

 گزاري مراسم اعياد مذهبي و سوگواري اهل بيت با تأكيد بر دانش افزايي مخاطبان و استفاده از خطيبان خبرهبر .20

 برگزاري كرسي هاي تخصص تالوت با دعوت از قاريان ممتاز بين المللي و كشوري .21

 استفاده از توانمندي كالس هاي گروه معارف در ترويج ازدواج دانشجويي .22

  ارتهاي زندگي با رويكرد دينيبرگزاري كارگاه هاي مه .23

  

 :هدف كلي * 

 توسعه فرهنگ نقادي و آزاد انديشي 

 :راهبرد •
  تقويت روحيه آزاد انديشي .1

  تقويت فرهنگ گفتگو .2

 : برنامه •

  تشكيل و تقويت كميسيون و دبيرخانه كرسي هاي آزاد انديشي جهت دانشجويان و اعضاء هيئت علمي .1

  دانشجويي و نقد و نظريه پردازيتداوم برگزاري كرسي هاي آزاد فكري  .2

  تقويت برنامه هاي هم انديشي اساتيد .3

   تشويق و ترغيب دانشجويان به برگزاري تريبون هاي آزاد با موضوعات مختلف مخصوصاً  موضوعات  صنفي .4

 

  



 

 :هدف كلي * 

 تقويت هويت ملي و برجسته سازي تمدن ايراني، اسالمي و انقالبي 

 :راهبرد •
  مقاوت ايثار و شهادتتوسعه فرهنگ  .1

  تقويت روحيه  خود باوري و سعي در زدودن آثار غربزدگي .2

  تقويت هويت ملي و اسالمي .3

 : ها برنامه •

  برگزاري اردوي راهيان نور مناطق  جنوب و غرب .1

  برپايي جشن هاي ويژه پيروزي انقالب اسالمي ايران .2

  گردشگري و آثار باستاني و مليبرگزاري اردوي فرهنگي تفريحي جهت بازديد از مناطق  .3

  بازديد از موزه هاي مختلف ايران .4

 بازديد و تكريم از خانواده معظم شهدا و ايثارگران .5

  برگزراي نشست هايي با موضوع خدمات متقابل اسالم و ايران .6

  برگزراي نشست هايي با موضوع بررسي تاريخ و تمدن ايراني اسالمي و اثرات آن بر ساير تمدن ها .7

زاري نشست هايي با موضوع خيانت هاي سلسله هاي قاجار و پهلوي به ايران و اثرات انقالب اسالمي ايران بر فرهنگ برگ .8
  عمومي كشور و ساير كشورها

  سال دفاع مقدس 8برگزاري نشست هايي با موضوع بررسي  .9

  ترويج نمادهاي هويت اسالمي و ملي و شناخت آن ها .10

  بي در مسير تقويت هويت اسالمي دينيحمايت از فعاليت هاي هنري و اد .11

  استفاده از تاريخ طب ايراني اسالمي در راستاي هويت بخشي .12

  

  

 :هدف كلي *

 نخبه پروري 

 :راهبرد •
  زمينه سازي براي بروز خالقيت هاي فرهنگي و هنري دانشجويان و كاركنان .1

  تعميق آگاهي هاي سياسي .2

 : برنامه ها •



  دانشگاهي و كشوري برگزراي جشنواره هاي فرهنگي هنري .1

  ...تشكيل كارگاه هاي هنري از قبيل خط، نقاشي، تذهيب و  .2
  )دانشجو، كارمن و استاد(شناسايي خالقيتها و نوآوري هاي دانشگاهيان  .3
  برگزراي كارگاه هاي بصيرت ويژه فعاالن فرهنگي .4

 برگزراي كارگاه هاي بصيرت ويژه اعضاي هيئت علمي .5

  فعاليتهاي فرهنگيايجاد جو رقابت مثبت در  .6

  

  

 

 :هدف كلي *

 ايجاد روحيه تعهد، اخالق و رفتار حرفه اي

 :راهبرد •
  تقويت زير ساخت هاي الزم براي آموزش اخالق پزشكي .1

  تبيين و تعريف رفتار و اخالق حرفه اي .2

 : برنامه ها •

  ... معرفي كادر اخالق مدار پزشكي و پيراپزشكي در روزهاي خاص مثل روز پرستار، روز پزشك و .1
  آموزش هاي پودماني ويژه كاركنان .2

  تقويت بينش دانشجويان و پرسنل درماني و بهداشتي نسبت به رعايت رفتار و اخالق حرفه اي .3

 

 :هدف كلي *

 ) غير درسي(توسعه حوزه مطالعات و اطالعات عمومي 

 :راهبرد •
  )غير درسي(دانشگاه به منابع عمومي ترويج فرهنگ كتاب خواني و مطالعات فرهنگي و عمومي و افزايش دسترسي  .1
ايجاد زمينه تعامل بيشتر با ساير دانشگاه ها به منظور برخورد اساتيد و دانشجويان با رشته ها و دانشجويان ساير دانشگاه ها و  .2

  تأثير مثبت متقابل

  

  : برنامه ها •



  برگزاري مسابقات كتابخواني جهت دانشجويان و اعضاء هيئت علمي .1

  در مورد كالس ها و برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي در موسسات ديگر اطالع رساني .2

  برگزاري نمايشگاه هاي كتاب به مناسبت هاي مختلف .3

  

  

  

  

  

  

  

  :اسكان دانشجويان *

 :هدف كلي  •

 مترمربع  15به سطح استاندارد كشوري » اطاق زيست « ارتقاء شاخص فضاي اقامت 

 :برنامه ها •
 پيگيري جهت تكميل ساختمان خوابگاه در حال ساخت  .1

 »تاسيساتي  –عمراني « اصالح ساختار و بهينه سازي فضاهاي موجود و تعميرات اساسي فضاهاي خوابگاهي  .2
 ناسب در خوابگاه هاراه اندازي فضاهاي ورزشي و تفريحي م .3

 پذيرش اينترنتي دانشجويان در خوابگاه .4

 راه اندازي نرم افزار كنترل ورود و خروج دانشجويي با استفاده از كارت دانشجويي .5

 ايجادامكانات رفاهي تفريحي مانند كافي نت، كافي شاپ، كتابخانه مركزي ويژه دانشجويان مقيم خوابگاه .6

  

  : تغذيه دانشجويان *

 :هدف كلي  •

 ارتقاء كيفي غذاي دانشجويان-١

 برنامه عملياتي امور رفاهي و معيشتي دانشجويان



 تسريع و تسهيل در ارائه خدمات اداره تغذيه - 2

  :برنامه ها •
 تامين تجهيزات مكانيزه و پيشرفته  .1

 اصالح وارتقاء سيستم اتوماسيون تغذيه  .2

 تكميل تجهيزات نگهداري مواد غذايي .3

  اجراي فيبر نوري و نصب سيستم اتوماسيون تحت وب .4

  

 

  :سرويس اياب و ذهاب*

 : هدف كلي  •

 ارتقاء وضعيت سرويس هاي اياب و ذهاب

 :برنامه ها •
 تامين سرويس دانشجويان مناطق شهري دور دست .1

  افزايش سرويس دهي دانشجويان مراكز بيمارستاني و آموزشي سطح شهر .2

 

 :كار دانشجويي* 

  :هدف كلي •

 كيفي سازي كار دانشجويي 

  : برنامه ها •
 .نياز بيشتر و مؤثرتري دارنداشتغال دانشجويان در بخش هايي كه  .1
  شناسايي دانشجويان مستعد و توانمند و استفاده بهينه از قابليتهاي آنها در زمينه امور آموزشي و پژوهشي و فرهنگي .2

  

  :تربيت بدني *

 :هدف كلي  •



 توسعه و ارتقاء ورزشهاي همگاني  .1

 توسعه و ارتقاء ورزش هاي حرفه اي و قهرماني  .2

 :برنامه ها •

 

 رشته هاي ورزشي دانشجوييافزايش  .1

 نوسازي تاسيسات استخر و سالن تربيت بدني .2

 واگذاري مجموعه استخر دانشگاه به بخش خصوصي .3

 تشكيل گروه آموزشي تربيت بدني در دانشگاه  .4

 تكميل زمين تنيس خاكي و تجهيز مجموعه اسب سواري .5

 احداث و راه اندازي پيست و زمين دوچرخه سواري .6

 رختكن زمين چمن –شاگر تكميل پروژه سكوي تما .7

 ايجاد فضاي ورزشي مناسب در خوابگاههاي دانشجويي  .8

 تكميل و راه اندازي سيستم اتوماسيون پذيرش استخر .9

 

  اداره مشاوره و راهنمايي دانشگاه *

  هدف كلي •

رفع موانع رشدي و كمك به تعالي دانشجويان از طريق پيشگيري ودرمان  مشكالت روانشناختي و نيز تامين و 
  ارتقاء سطح سالمت رواني دانشجويان

 اهداف اختصاصي  •

 تأمين سالمت رواني دانشجويان .1

 بهبود وضعيت تحصيلي، اجتماعي و انضباطي دانشجويان .2

 بهبود مهارتهاي زندگي .3

 كمك به سازگاري مؤثر با محيط دانشگاه و زندگي دانشجويي .4

 افزايش خودآگاهي در خصوص توانايي ها و استعدادها .5

 بيماري نگر به سالمت نگر تغيير نگرش .6

   :برنامه ها •
 غربالگري سالمت  رواني دانشجويان جديد الورود .1

 مشاوره و روان درماني فردي و گروهي  .2

 برگزاري كالس هاي آموزشي براي دانشجويان ، اساتيد راهنما و ناظمه ها .3

 پيگيري دانشجويان در معرض آسيب و مداخالت مقتضي .4



 انجام طرح درمان چند بعدي افت تحصيلي  .5

 تقويت مشاوره در خوابگاهها .6

  انتشار و توزيع پمفلت هاي آموزشي بهداشت روان .7

 بر طرف كردن مشكالت ساختاري اداره مشاوره و راهنمايي دانشگاه از جمله ايجاد  .8

  تشكيالت اداري و تامين نيروهاي متخصص .9

 احداث يك باب ساختمان مناسب جهت ارائه خدمات روانشناختي  .10

 ) برگزاري كارگاهها ، تحقيقات(نظارت مستقيم بر كليه امور مربوط به بهداشت رواني دانشجويان  .11

  گنجاندن آموزش مهارتهاي زندگي دربرنامه آموزشي دانشگاه .12

  

 

  :روابط عمومي *

  :هدف كلي •

  ارتقاء اطالع رسانی به موقع 

 :ها برنامه •
 ارتقاء و افزايش لينك ها و مطالب مفيد و مورد نياز دانشجويان در پورتال خبري معاونت .1

جداول فوري هفتگي و ماهانه براساس اهميت و  جمع آوري و گزارش نويسي كليه اخبار و رويدادهاي واحد مربوطه طبق .2
 فوريت عناوين

  در دوره هاي آموزشي مربوطه   تالش در جهت ارتقاي دانش و مهارتهاي روابط عمومي با شركت .3
 نظارت و كمك در تهيه مقدمات الزم جهت برگزاري جشن ها،كنفرانس ها،سمينارها،مالقاتها ومسافرت مقامها .4

 تهيه اعالميه و بروشورهاي مختلف در رابطه با مسائل دانشگاه وجامعه .5

      شركت فعال در جلسات مدير و مسئوالن واحد مربوطه .6

 در حوزه هاي مختلف معاونت الكترونيكي در سرنصب تابلوهاي  .7

  تبريك روز تولد و پيام تسليت از طريق نرم افزار ارسال پيامك   ارسال پيام .8
 انعكاس برنامه هاي در دست اقدام واحد مربوطه به روابط عمومي قبل و بعد از انجام برنامه .9

  رسيدگي به مشكالت آنان و حوزه برنامه ريزي جهت نشست هاي منظم معاون و مديران با كاركنان جهت .10

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

  ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشكي كاشان *

  :اهداف كلي •

 ارائه خدمات شايسته و مناسب آموزشي ، فرهنگي و نيز تامين و ارتقاء سطح سالمت رواني براي  .1

  دانشجويان شاهد و ايثارگر

هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي در جهت  شاهد و ايثارگر در عرصهزمينه سازي براي مشاركت فعاالنه دانشجويان  .2
 رشد و تعالي بيشتر آنان

  ترويج فرهنگ ايثارگري  و شهادت .3

 :برنامه ها •
  در دانشگاه ايثارگر ايجاد مديريت امور دانشجويان شاهد و .1

 اختصاص رديف و پست سازماني مورد نياز به ستاد شاهد و ايثارگر .2

 دانشجويان در معرض آسيبپيگيري وضعيت  .3

 پيگيري و جذب اعتبارات به منظور پيشبرد برنامه ها و فعاليت هاي مصوب از همه منابع ممكن .4

 تهيه بانك اطالعاتي جامع از وضعيت آموزشي، فرهنگي، رفاهي و سالمت دانشجويان شاهد و ايثارگر .5

 طريق شناسايي و جلب همكاري اعضاي افزايش كالس هاي تقويتي با توجه به گروههاي درسي دانشجويان، از  .6

 هيأت علمي و دانشجويان موفق علمي در راستاي اجراي طرح تقويت بنيه علمي و استاد مشاور .7

 توجه خاص به دانشجويان در معرض خطر افت تحصيلي از طريق مشاوره هاي تحصيلي و طرح استاد مشاور به  .8

 .منظور كاهش مشكالت تحصيلي .9
  استاد مشاور نظارت براجراي كامل طرح .10
 ---- ارتقاي آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر از طريق آموزش توجيهي به دانشجويان جديدالورود و مشروطي  .11

 حمايت از دانشجويان نمونه و نخبه شاهد و ايثارگر .12



 PhDكمك به رشد و ارتقاء دانشجويان از طريق كالسهاي آمادگي كنكور كارشناسي ارشد و  .13

 و ايثارگر به منظور رشد فرهنگي دانشجويان و فعاليت آنها در زمينه پژوهش و تحقيق حمايت از كانون شاهد .14

  گسترش فضاي فيزيكي و اداري دفتر ستاد شاهد وايثارگر .15

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 اهم فعاليت هاي حوزه دانشجويي فرهنگي دانشگاه در يكسال گذشته

 انتخاب دانشگاه به عنوان دانشگاه برتر قراني 

  90ارديبهشت  29تا  27هاي علوم پزشكي كشور از ميزباني شانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان دانشگاه

 برپايي كرسي هاي آزادانديشي با حضور اعضا هيئت علمي، اساتيد و دانشجويان فعال فرهنگي

  است، دعا در ظهورهاي مهدويت با موضوعات اخالق در ظهور، نقد سي دي ظهور نزديك برپايي سلسله گفتمان

 هاي موثر حضور فعال در اردوي جهادي در روستاهاي وركان، آرنجن، پنداس و تجره و انجام فعاليت

 هاي جهادي استان اصفهانعمراني،اجتماعي، پزشكي و كسب رتبه برترين رئيس دانشگاه در فعاليت

 ساتيد، كاركنان و دانشجوياننفر از ا 150برپايي مراسم بزرگ اعتكاف در دانشگاه با حضور بيش از 

 هاي علوم پزشكي كشور در گلستان و داير كردن حضور فعال در سومين جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاه

 غرفه آثار فرهنگي دانشجويي معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه

 فرهنگي، قرآني دانشگاه در نمايشگاهالمللي قرآن كريم تهران و ارائه دستاوردهاي حضور فعال در نوزدهمين نمايشگاه بين

  هاي تالوت قرآن كريم با حضور قاريان مطرح كشوري و  بين المللي همچون استاد جواد پناهي، استاد انور شحات انوربرپايي كرسي

ت نام در شانزدهمين كسب رتبه اول ثبت نام اساتيد و رتبه سوم كاركنان در پانزدهمين جشنواره قرآني اساتيد و كاركنان و رتبه اول ثب
  جشنواره دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

  هاي علوم پزشكي كشوركسب مقام دومي تيم اساتيد و كاركنان دانشگاه در پانزدهمين جشنواره قرآني اساتيد و كاركنان دانشگاه

  شكي كشورهاي علوم پزهاي قرآني در بين دانشگاهكسب مقام اولي دانشگاه در زمينه فعاليت

كسب رتبه برترين معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه  و مديريت فرهنگي در زمينه فعاليت قرآني در اولين دوره تجليل از خادمان و 
 فعاالن قران و عترت

 واحد دانشگاه جهت انجام كار دانشجويي و پرداخت حق الزحمه آنها به صورت ماهانه  23دانشجو به  180معرفي 

 خبر ، گزارش و مصاحبه در يك سال گذشته 370پرتال جديد معاونت و وب سايت شانزدهمين جشنواره قرآني و تهيه بيش از  راه اندازي

 دانشجو در اين انتخابات 1000برگزاري انتخابات شوراهاي صنفي دانشكده ها و خوابگاههاي دانشگاه با شركت بيش از 

  دانشگاه در مسابقات مچ اندازي منطقهكسب مقام قهرماني تيم بدنسازي و پرورش اندام 



 كسب مدال طال در رشته كاراته توسط خانم فرشته موسوي در المپياد دانشجويي شهركرد در مرداد ماه

 افتتاح ورزش هاي اسب سواري و تيراندازي با كمان و ورزش باستاني زور خانه اي

آذر  16ي ميز ، مچ اندازي ، شطرنج ، دارت ، تير و كمان به مناسبت برگزاري مسابقات ورزشي از قبيل فوتسال ، طناب كشي ، تنيس رو
 و هفته خوابگاه ها

 صعود تيم واليبال دانشجويان دانشگاه به المپياد ورزشي دانشجويي در مسابقات تك رشته اي خزر آباد ساري

 )جلسه 15(يان جديدالورود دانشجو) ارتباط موثر و جراتمندي و مديريت استرس(برگزاري كارگاههاي مهارتهاي زندگي

 انجام معاينات روانشناختي كليه دانشجويان جديدالورود

 خانواده 90كالس و حضور بيش از  15برگزاري كالس هاي آموزشي و توجيهي براي خانواده هاي دانشجويان جديدالورود به تعداد 

نفر ،اهداي بسته هاي  70تعداد دانشجويان شركت كننده ) ع(همايش دانشجويان شاهد و ايثارگر درآستان مقدس امامزاده هالل بن علي 
و پمفلت شهيد چمران،و اهداي هديه شامل نت بوك به كليه شركت كنندگان،اهداي هديه به دانشجويان ممتاز و   CDفرهنگي شامل 

 ... ودانشجويان پيشرفت تحصيلي 

  برنامه ريزي جهت اسكان دانشجويان جديدالورود در تمامي خوابگاه ها

  –وديعه مسكن  –مسكن  –ريال تسهيالت در قالب وام هاي تحصيلي 25585175000پرداخت  

 نفر دانشجو و همچنين پوشش بيمه خدمات درماني براي  1832ضروري و شهريه شبانه به بيش از 

 نفردانشجو2258براي نفر و بيمه حوادث  196

  89افتتاح سلف سرويس مركزي دانشگاه با حضور وزير محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكي در بهمن 

 خريد ميز و صندلي مورد نياز و تامين تجهيزات مورد نياز آشپزخانه سلف

 تهيه و نصب اتوماسيون تغذيه با قابليت شارژ اينترنتي

 برق و برق كشي كل خوابگاه الزهرا با سيستم تراكينگ تعويض كابل كشي تلفن و تابلوهاي 

 و ايجاد سيستم اعالن حريق و همچنين اصالح لوله كشي آب و فاضالب سرويس هاي بهداشتي خوابگاه

 تعويض لوله كشي فاضالب و تعويض لوله كشي آب مصرفي كل خوابگاه امام علي 

 بهداشتي و نصب سقف عمليات تخريب ، بسترسازي و تعميرات اساسي سرويس هاي 

 كاذب سرويسها و حمام خوابگاه امام علي 

  تكميل شبكه كامپيوتري خوابگاه امام علي


