
مه ريزي فعاليتهاي فرهنگي واحد هاي مختلف با عنايت به مصوبه هيات رئيسه دانشگاه مبني بر سياست گذاري و برنا
  .ميگردد ذيل جهت اطالع و اقدام الزم تقديمتوسط روابط عمومي دانشگاه، بدينوسيله شيوه نامه  ،دانشگاه براي كاركنان

  

  كنان دانشگاه علوم پزشكي كاشاناي برنامه هاي فرهنگي ويژه كارسياسته اهداف و

قرين موفقيت خواهند بود كه توام با شناخت زمان و رعايت اصول و مراحل برنامه ريزي باشند  يحركتهاي سامان يافته در امور فرهنگي، هنگام
  .تا زمينه هاي الزم، جهت انجام فعاليتهاي نوين و گشودن چشم اندازهاي جديد وافق هاي بديع فراهم آيد

  مهمترين عوامل و متغيرهاي مد نظر در تنظيم اهداف و سياستهاي فرهنگي :الف 
هداف و سياستها متناسب با نتايج حتي تغيير ابررسي و بازبيني اهداف و سياستهاي فرهنگي، در سالهاي گذشته و اصالح، تعديل و  -

  .اصل از ارزشيابيح
 .مكاناتمد نظر قرار دادن اولويتها، با توجه به محدوديت منابع و ا -

قي و فكري، معرفتي، ارزشي، اخال(بر آن است كه از ميان نيازهاي مختلف  در تدوين و تنظيم اهداف و سياستهاي فرهنگي سعي
، برخي به ترتيب درجه اهميت وناگوني كه به روابط عمومي ارائه ميشودسته هاي گو خوا) نيازهاي فكري ناظر به نظام رفتاري

  . گزينش شوند
  .مي باشدو تحقيق و بررسي در شوراي فرهنگي دانشگاه  تني بر مطالعهاين گزينش مب

 .آگاهي نسبتا دقيق از وضعيت آينده براي تدوين اهداف و سياستهاي فرهنگي اصولي و واقع بينانه -
و سياستهاي  و ايجاد هماهنگي بين اين عوامل به منظور تحقق اهداف عوامل و عناصر مادي و انساني دانشگاهمورد توجه قرار دادن  -

 .فرهنگي

  :فرهنگي  كلي اهم اهداف: ب 
 .ها در زمينه هاي مذهبي و انقالبي در همه ابعاد تبيين معرفت ديني و تعميق آگاهي -1
   .تحليل سياسي و اجتماعي ارتقاء بينش و دانش اجتماعي و سياسي به منظور باال بردن فهم و -2
 .ينه هاي  تهذيب و خودسازي معنويراستاي فراهم نمودن زم بسط فضائل ديني و اخالقي در -3
  .محيط به مظاهر اسالم و انقالباهتمام جدي به تعظيم شعائر مذهبي و آراستگي  -4
 .ا ترويج عقايد و افكار انحرافيبتحكيم مباني ديني و مقابله فرهنگي  -5

 :اهم اهداف اختصاصي فرهنگي  
 مداومت در تحقيق  پيرامون قرآن بويژه تفسيرفراهم نمودن زمينه موانست بيشتر دانشگاهيان با قرآن و همچنين  -1

بازشناسي سيره و روشهاي الگوي متعالي  و اهتمام در تاسي به اسوه هاي حسنه و فضيلتهاي رفتاري و گفتارهاي مكتب اهل بيت  -2
 ) ع(

 .تعميق و توسعه آگاهيهاي دانشگاهيان پيرامون فرهنگ و مفاهيم غني نهج البالغه -3
 قامه نماز، تعظيم شعائر، مناسك ا -4

 و صنفي  مناسبتهاي ملي، مذهبي, هاي فرهنگيهمفكري و مساعدت در اجراي برنامه  -5

 :شيوه عملكرد واحدها 
از طريق  ) 1فرم شماره ( واحدهايي كه قصد برگزاري مراسم را دارند ابتدا بايستي درخواست آنرا به همراه فرم مورد نظر •

  .رياست محترم دانشگاه ارسال نمايند اتوماسيون اداري براي 
  .ارائه نمايدي فرهنگي هر ماه برنامه خود را جهت طرح در شورا حد ميبايست تا بيستمهروا •



  .       برنامه در صورت تاييد شوراي فرهنگي قابليت اجرا و تامين اعتبار خواهد داشت  •
از محل  نسبت به پرداخت هزينه هاي آن م مخصوص،د طبق برنامه ارائه شده در فرموظفن ي دانشگاهواحدهالي امور ما •

  .اقدام نمايد روابط عمومي دانشگاهفاكتورها توسط ، پس از تاييد اعتبارات مصوب و ابالغي
به واحد توسط روابط عمومي ، در شوراي فرهنگي دانشگاه نتايج تصويب برنامه يا عدم تصويب آن، پس از طرح •

 .خواهد شد درخواست كننده منعكس
را به مديريت حراست دانشگاه  صويب شده درخواستي بط عمومي دانشگاه، موظف است رونوشتي از برنامه هاي تروا •

 .جهت اطالع و اقدام الزم ارائه نمايد
  .ميباشد برگزار كننده واحد برنامه  بعهده هرگونه عواقب اجرايي  •
  .نشگاه به عهده روابط عمومي خواهد بودمسئوليت نظارت بر اجراي برنامه طبق موارد مصوب در شوراي فرهنگي دا •
 از طريق اتوماسيون اداري، ظرف )  2فرم شماره ( طبق فرم پيوست   گزارش برنامه را دبير اجرايي مراسم موظف است، •

  .نمايد ائه به رياست محترم دانشگاه ارسالروابط عمومي دانشگاه جهت ارساعت بعد از اجراي آن به  48
و واحد درخواست كننده  به رياست محترم دانشگاه 3از برنامه طبق فرم شماره خود را  رزيابيروابط عمومي ميبايست ا •

  .اعالم نمايد
  .نظر سنجي از شركت كنندگان در مراسم و تحليل آن به عهده روابط عمومي خواهد بود •
 .بگيرند واحدها موظفند كمترين هزينه را براي برنامه خود در نظربا توجه به محدوديت منابع مالي،  •
  .فرمهاي ذكر شده در اين دستورالعمل در وب سايت روابط عمومي دانشگاه، بخش فرمها قابل دسترسي ميباشد •

  :تبصره
ميبايست به تائيد رياست محترم دانشگاه، برنامه هايي كه به صورت فوريت و خارج از زمان شوراي فرهنگي ارائه شود  •

روابط عمومي مسئول رهبري، معاونت محترم دانشجويي فرهنگي و  مسئول محترم دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم
 .و مسئول پيگيري آن، واحد درخواست كننده خواهد بودبرسد  دانشگاه 

 موالسال                                                                                                                                  
 


