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 بسمه تعالی

 مستقل انشکدهدپردیس/ ورزشیو اجتماعی فرهنگی،  رمشاو نامه فعالیتشیوه

 مقدمه 

وجه رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر و با تفرهنگی و اجتماعی با ابعاد اداری، آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیتی، تنیدگی ابعاد نظر به درهم

در راستای  و دغدغه به مطالبه و گفتمان عمومی جهت تبدیل ایندر نقش و وظیفه تربیتی دانشگاه و  گذاری نقش تربیتی استاد و طبیعتاَتاثیر

 و های مستقل و تبدیل نمودن موضوعات فرهنگی و اجتماعی و ورزشی به دغدغه عمومیها/ دانشکدهبه پردیسدانشگاه واگذاری هر چه بیشتر امور 

نامه فعالیت مشاور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی پردیس/دانشکده شیوه»، های فرهنگی برنامه بر دقیق نظارت و فکری حمایت ضروت به توجه با نیز

 :دانشگاه یزد  به تصویب رسید و اجتماعی به شرح ذیل در شورای فرهنگی «مستقل

 تعاریف: 1ماده 

 پردیس/دانشکده مستقلمشاور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  :فرهنگی مشاور

 

  اهداف: 2ماده 

 مستقل دانشکده/پردیس در سطح های فرهنگی و اجتماعی از دانشجویان و پویاسازی فضای فرهنگی و اجتماعیفزایش حمایتا -

 مستقل دانشکده/پردیسهای فرهنگی و اجتماعی و ورزشی دانشگاه به درون افزایش دامنه فعالیت -

 پردیس/دانشکده مستقل اجتماعی و هنری فرهنگی، هایبرنامه فوق و هابرنامه بر بهتر و بیشتر نظارت -

 هابرنامه در انقالبی و فرهنگی اسالمی، اهداف تحقق برای تالش و هابرنامه کیفی سطح ارتقاء -

 پردیس/دانشکده مستقل خاص فرهنگی نیازهای به توجه  -

 پردیس/دانشکده مستقل به اجتماعی فرهنگی، امور واگذاری برای سازیزمینه  -

 اساتید و ورزشی از ظرفیت فرهنگی و اجتماعی بهینه گیریبهره -

 کاهش فرایند اداری )بوروکراسی( در حوزه فرهنگی و اجتماعی و ورزشی -

 انتخاب مشاور فرهنگی: 3ماده 

ت را از میان اعضای هیأ مستقل پردیس/دانشکدهفرهنگی  شنهادی خود برای تصدی مسئولیت مشاورفرد یا افراد پی پردیس/دانشکده مستقلرییس 

 شورای فرهنگی ییدتأ دهد و معاون فرهنگی و اجتماعی پس ازمیپیشنهاد  دانشگاه به معاونت فرهنگی و اجتماعی  پردیس/دانشکده مستقلعلمی 

 .نمایدابالغ می سالبه مدت دو  مشاور فرهنگی را حکم، دانشگاه و اجتماعی

 از شرایط ذیل برخوردار باشد: باید فرهنگی مشاور،  پردیس/دانشکده مستقلهای فرهنگی و اجتماعی در با توجه به اهمیت و حساسیت فعالیت  

 دانشجویانروحیه پاسخگویی و تعامل با  و دارای و ورزشی اجتماعی ،های فرهنگیمند به فعالیتهعالق  .1

 داشتن صبغه دینی و فرهنگی و انقالبی به صورت برجسته   .2

 و ورزشی اجتماعی ،فرهنگی هایهمکاری در فعالیت یا سابقه تجربه داشتن  .3

 در حوزه مشاوره  یدانشگاه و اختصاص زمان کاف ییاجرا هایسمتعدم اشتغال در   .4

 تواند مشاور فرهنگی را به عنوان یکی از اعضای حقیقی شورای پردیس/دانشکده مستقل انتخاب نماید.رییس پردیس/دانشکده مستقل می :1تبصره 

 

  مشاور فرهنگیوظایف  :4ماده 

مشاور فرهنگی پردیس/دانشکده مستقل، عضو شورای پردیس/دانشکده مستقل با حق رای شرکت در شورای پردیس/دانشکده مستقل.  -

 است. 
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-)نظیر مراسم معارفه نو پردیس/دانشکده مستقل سطح در دانشجویی و اجتماعی و های فرهنگیاجرای برنامهارائه مشاوره در طراحی و  -

 آموختگی( و نظارت بر اجرای آنهادانشجویان و مراسم دانش

دانشجویی در معاونت های معاونت فرهنگی و اجتماعی و های شورای فرهنگی و اجتماعی و برنامههمکاری در طراحی و اجرای سیاست -

  پردیس/دانشکده مستقلسطح 

 و  مراجع باالتر پردیس/دانشکده مستقلو انتقال آن به رییس   پردیس/دانشکده مستقل اجتماعی و فرهنگی هایآسیب شناسایی -

فرهنگی،  وضعیت ارتقای هایبررسی راه منظور به پردیس/دانشکده مستقل فعال دانشجویان و اساتید با اندیشیهم جلسات برگزاری -

 پردیس/دانشکده مستقل ورزشی و اجتماعی

های امور فرهنگی و اجتماعی و تابلو اعالنات /رسانه»از جمله مدیریت  پردیس/دانشکده مستقلمدیریت و نظارت بر تبلیغات محیطی در   -

 «ورزشی

  و دانشجویی اجتماعی و فرهنگی هایبه معاونتو معرفی  پردیس/دانشکده مستقل و ورزشی فرهنگی توانمند و خالق دانشجویان شناسایی -

)مرکز مشاوره، صندوق در دانشگاه و معرفی آنان به نهادهای ذیربط  پردیس/دانشکده مستقلو نیازمند  پذیردانشجویان آسیبشناسایی  -

 (دانشجویی و ... الحسنه امام رضا )ع(، ستاد ازدواجقرض

 پردیس/دانشکده مستقلدر سطح  و برپایی مسابقات ورزشی گوناگون یهاگیری تیمدر شکلهمکاری  -

 پردیس/دانشکده مستقل رایشوهای فرهنگی حوزه فعالیت :5 ماده

و ارائه پیشنهادات  پردیس/دانشکده مستقلهای فرهنگی در سطح ؛ بررسی مسائل و برنامهدانشگاه و اجتماعی شورای فرهنگی با توجه به برخی وظایف

 و اجتماعی گیها و مصوبات فرهنسهیل اجرای سیاستو ت دانشگاه و اجتماعی و راهکارهای رفع مشکالت فرهنگی و اجتماعی به شورای فرهنگی

ها و نتایج ارزیابی آنها در ارائه گزارش کامل برنـامهو  ی فرهنگی و اجتماعی دانشگاهنظارت و ارزیابی فعال و مستمر در چگونگی اجرای مصوبات شورا، دانشگاه

ای تحلیلی از های دورهو دانشجویان، تدوین گزارش پردیس/دانشکده مستقلشناسی و بررسی وضعیت فرهنگی آسیب، معاونت فرهنگی و اجتماعیهر سال به 

در حوزه  شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها بهها و روندهای موجود، پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود وضعیت براساس شناخت تهدیدها و فرصتفعالیت

 .دانشکده مستقل است/های شورای پردیسفعالیت

، نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه نیز به عنوان و اجتماعی در شورای پردیس/دانشکده مستقل در بررسی موضوعات فرهنگی :1تبصره 

 شود.دعوت می شورای پردیس/دانشکده مستقلعضو شورا و با حق رای به جلسه 

و تایید رییس پردیس/دانشکده مستقل، از نماینده نهادهای دانشجویی و فرهنگی و افراد صاحب  حسب مورد، به پیشنهاد مشاور فرهنگی :2تبصره 

 شود.نظر در موضوع مورد بحث، بدون حق رای به شورا دعوت می

 است. گروه مستقل/در سطح دانشکده های فرهنگی مصوببرنامهاجرای  تسهیل و نظارت بر ولئ، مسگروه مستقل/رییس هر دانشکده :3 تبصره

 امتیازات :6ماده 

 نماید، امتیازات زیر اختصاص خواهد یافت:به تناسب خدماتی که ارائه میفرهنگی شاور به م 

 یین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی(آ 1ماده  4بر اساس بند ) سالبه ازای هر امتیاز اجرایی/ فرهنگی  2تا  -

 های مستقلدانشکدهفرهنگی ساعت برای مشاور  5/1ها و کسر پردیس فرهنگی برای مشاورهر ترم ساعت موظفی درسی در  2 کسر -

آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت  1ماده  7مرتبط با بند  مندی از امتیاز فرهنگیبرتر در مراسم روز معلم و بهره فرهنگی انمشاور تقدیر از -

 علمی

 ،هر سالدر پایان  آن ارزیابی و اجتماعی و به معاونت فرهنگی فرهنگی مشاور توسط ارائه گزارش عملکرد پس از اجرایی/فرهنگی امتیاز :1 تبصره

 .یافتخواهد  اختصاص دانشگاهو اجتماعی به پیشنهاد معاونت فرهنگی و اجتماعی و تایید شورای فرهنگی 

 

 االجراست.الزم تاریخ ابالغ از اجتماعی دانشگاه یزد رسید و و به تصویب شورای فرهنگی 27/08/1398در تاریخ  تبصره 5و  ماده 6نامه با این شیوه


