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 بسمه تعالی

 (و پردیس ها هادانشکده )و اجتماعی و شورای فرهنگی و اجتماعی فرهنگی ینرمشاو نامه فعالیتشیوه

 ذیل برنامه راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یزد

 هیات رییسه دانشگاه یزد 72/01/0010جلسه مورخ مصوب 

دانشگاه پرورش انسان در  .ت، تهذیب و تعهد نیز باشد، میتواند کشور را نجات بدهدمی باشد؛ یعنی در کنار تحصیالاگر دانشگاه واقعا اسال

بیانات رهبری در  ...تواند مربى باشدى دانش نیست؛ بلكه منش استاد و روش استاد میدر تراز شهید چمران الزم است... استاد فقط آموزنده

 20/20/9831دیدار اساتید بسیجی 

 مقدمه 

با ابعاد آموزشی و پژوهشی دانشگاه استاد و دانشجو  شخصیت فرهنگی و اجتماعیتربیتی، تنیدگی ابعاد نظر به درهم

 تربیتیوظیفه نی بر تاثیر گذاری نقش تربیتی استاد و طبیعتا نقش و رهنمودهای مقام معظم رهبری مببا توجه و 

 د:یگردتدوین به شرح ذیل  نامهشیوه این، عمومیبه مطالبه و گفتمان غدغه داین تبدیل  جهت ودانشگاه 

 تعاریف: 1ماده 

و ورزشی اجتماعی  -فرهنگیتربیتی،  -معرفتیهای در حوزه: مشاور دانشکده و اجتماعی فرهنگی مشاور

و با تایید شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و حکم معاون  دانشکده پیشنهاد رییس بهکه  .باشدمیدانشکده 

 گردد. می تعیین دانشگاه فرهنگی و اجتماعی

نهاد نمایندگی نماینده دفتر شورای دانشکده با حضور ترکیب اعضای  :دانشکده و اجتماعی شورای فرهنگی

به  در دانشکده و نماینده بسیج دانشجویی دانشکده فرهنگی و اجتماعیمشاور  در دانشگاه، مقام معظم رهبری

قابل و مصوبات آن با تایید شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  شوددانشکده تبدیل می فرهنگی و اجتماعیشورای 

 اجراست.

های معرفتی ـ تربیتی، فرهنگی ـ اجتماعی و ورزشی در حوزه شاورم: پردیس و اجتماعی فرهنگی مشاور

از اعضای هیات علمی مجرب  ها و یاس از بین مشاورین فرهنگی دانشکدهرییس پردی به پیشنهادکه است پردیس 

 تعیین دانشگاه حکم معاون فرهنگی و اجتماعیو  دانشگاه فرهنگی و اجتماعیشورای  با تاییدو معرفی در این حوزه 

 گردد. می

فرهنگی و مشاورین و  مشاور فرهنگی و اجتماعی پردیسمتشکل از  :پردیس و اجتماعی فرهنگیشورای 

بسیج  نمایندهو  در دانشگاه نهاد مقام معظم رهبرینمایندگی دفتر  نماینده ،پردیس آن هایاجتماعی دانشکده

گردد و ل مییپردیس تشکفرهنگی و اجتماعی مشاور  ، رییس پردیس و دبیریپردیس به ریاستدر دانشجویی 

 دانشگاه قابل اجراست. و اجتماعی مصوبات آن با تایید شورای فرهنگی

 نامهشیوه اهداف: 2ماده 

  ها شدن دانشگاه اسالمیسند های مرتبط با تبیین و ترویج اهداف و برنامه -

 ایشان تکریم مقام استادان وی قواخالی تربیت نقش تبیین -
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 اهداف زیر: حمایت، ترویج و راهبری طرح شاگرد پروری در جهت -

 بخصوص توجه به تربیت دینی و علمی هدایت و حمایت تمام مراحل زندگی دانشجویی زیر نظر استاد  -

 های استاد و دانشجوشدن فعالیت محور مسئله -

 ، ترویج خلقیات خوب علمی را نیز همراه دارد.همه جانبهتیمی کار کردن عالوه بر توسعه علمی  -

 توجه استاد به مشکالت علمی، اجتماعی، اقتصادی و .... دانشجو -

 افزایش امید و خوداتکایی دانشجو -

 کارآفرین و ماهر ق،المتعهد، خ متخصصینتربیت  -

 دانشگاه زیست بوم علم و فناوریویان به های فرهنگی اساتید و دانشجپیوند فعالیت -

دانشگاه در  و اجتماعی های فرهنگیها و تشکلی فرهنگی موجود سازمانهاحمایت، ترویج و توسعه فعالیت -

 / پردیسسطح دانشکده

ها پردیس در سطح های فرهنگی و اجتماعی از دانشجویان و پویاسازی فضای فرهنگی و اجتماعیفزایش حمایتا -
  هادانشکدهو 

 اساتید و ورزشی فرهنگی و اجتماعیتربیتی، مهارتی، از ظرفیت  بهینه گیریبهره - 

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

با  /پردیسدانشکدههر  رییس :دانشکده/پردیسانتخاب مشاورین فرهنگی و اجتماعی نحوه  -3ماده 

به معاونت  و اجتماعی فرهنگی نامزدهای تصدی سمت مشاورنفر را به عنوان سه  مشورت اعضای هیات علمی

و  شورای فرهنگیدر  ییدتأ طرح و د و معاون فرهنگی و اجتماعی پس ازکنمیپیشنهاد ه ادانشگ فرهنگی و اجتماعی

 کند.میابالغ  دو سال به مدت را و اجتماعی مشاور فرهنگی حکم، دانشگاه اجتماعی

 و اجتماعی شرایط انتخاب مشاورین فرهنگی:  4ماده  -

و  در پردیسمعرفتی ـ تربیتی، فرهنگی ـ اجتماعی و ورزشی های با توجه به اهمیت و حساسیت فعالیت -

  د:ناز شرایط ذیل برخوردار باش باید فرهنگی ینمشاور، دانشکده

 داشتن صبغه دینی و فرهنگی و انقالبی به صورت برجسته  -

 دانشجویانروحیه پاسخگویی و تعامل با  و دارای و ورزشی اجتماعی ،های فرهنگیعالقمند به فعالیت -

 معرفتی ـ تربیتی، فرهنگی ـ اجتماعی و ورزشی هایهمکاری در فعالیت یا سابقه تجربه داشتن -

 در حوزه مشاوره  یدانشگاه و اختصاص زمان کاف ییاجرا هایسمتعدم اشتغال در  -

 اجتماعی دانشگاه شورای فرهنگی و ها حسب تشخیصو کارگاه هادورهجلسات،  شرکت فعال در -

 / پردیسدانشکدهو اجتماعی  فرهنگی ینمشاوروظایف  :5ماده 

 پردیسمشاوره فعال به معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در حوزه امور دانشکده/  -

از دانشگاه فرهنگی موجود های ها و تشکلو اجتماعی سازمان های فرهنگیحمایت، ترویج و توسعه فعالیت -

 :جمله

 های آزاد اندیشیکرسی -
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)بسیج  پروریلقه های علمی مرتبط با طرح شاگردحو  (بسیج دانشجویی و بسیج اساتید)حلقه های صالحین  -

 اساتید(

 هاجلسات قرائت و تفسیر قرآن اساتید دانشکده -

 نهاد مقام معظم رهبریدفتر  و دوره های معرفت افزایی و ضیافت اندیشهجلسات هم اندیشی  -

 و ... -

)عوامل اقتصادی، عاطفی، روانی، یان بصورت عام و خاص شناسایی عوامل مؤثر بر روند تحصیلی دانشجو -

 .به مراکز مرتبط در دانشگاه ارجاعپیگیری و  و اجتماعی و فرهنگی(

 رویدادهای مذهبی،مثل  هدایت و حمایت از برنامه های فرهنگی ـ تربیتی خودجوش اساتید و دانشجویان -

 راهپیمایی اربعین، هیات های مذهبی، نذورات و... کاروان های راهیان پیشرفت، راهیان نور،

مشاوره،  و همکاری درپردیس و اجتماعی دانشکده/ شورای فرهنگی اهتمام به تشکیل و مشارکت فعال در -

 دانشگاه فرهنگی و اجتماعیها ذیل برنامه راهبردی برنامه اجرای طراحی و

ی وضعیت های ارتقاکارراهارائه  و /پردیسدانشکدهاندیشی با اساتید و دانشجویان فعال برگزاری جلسات هم -
 دانشگاه ماعی و ورزشیاجت فرهنگی،

و  اجتماعی و فرهنگی هایبه معاونتو معرفی  و ورزشی فرهنگی توانمند و خالق دانشجویان شناسایی -

  دانشجویی

)مرکز مشاوره، در دانشگاه و نیازمند و معرفی آنان به نهادهای ذیربط  پذیرآسیبدانشجویان شناسایی  -

 (دانشجویی و ... الحسنه امام رضا )ع(، ستاد ازدواجصندوق قرض

تابلو فضای مجازی، »مدیریت از جمله  پردیس/دانشکده مستقلمدیریت و نظارت بر تبلیغات محیطی در  -
 «و ورزشی اجتماعیامور فرهنگی و  /رسانه های اعالنات

و تبیین شرایط زندگی  دانشکدهدانشجویان ـ  نومراسم معارفه اردوها و ریزی برنامهو  مشاوره در طراحیارائه  -

 دانشگاه برای آنان قواعد و مقررات دانشجویی و بیان

نظارت بر و  دانشکده (التحصیلیهای فارغجشنآموختگی )مراسم دانشریزی برنامهو  مشاوره در طراحیارائه  -

 برگزاری آن

 دانشکده در سطح و برپایی مسابقات ورزشی گوناگون یهاگیری تیمدر شکلهمکاری  -

 پردیس فرهنگی مشاوروظایف  :5ماده 

  0 مشاورین فرهنگی دانشکده های پردیس متذکر در مادههماهنگی کلیه وظایف  -

 و اجتماعی مصوبات به معاونت فرهنگی پردیس و ارجاع و اجتماعی برنامه ریزی و تشکیل شورای فرهنگی -

 دانشگاه

 و اجتماعی جهت انتقال مصوبات شورای فرهنگیدانشگاه  و اجتماعی شرکت در جلسات شورای فرهنگی -
 دانشگاه و اجتماعی پردیس و پیگیری مصوبات شورای فرهنگی

و  فرهنگی محوله از شورای و اجتماعی های پژوهشی و مشورتی در جهت اهداف فرهنگیتشکیل تیم -

 دانشگاه اجتماعی

 و ... -
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 دانشکده و پردیس و اجتماعی مشاورین فرهنگی امتیاز :7ماده 

 اختصاص خواهد یافت: ذیلنماید، امتیازات به تناسب خدماتی که ارائه می /پردیسدانشکدهفرهنگی شاور به م 

یین نامه ارتقاء اعضای هیات آ 0ماده  0بر اساس بند ) فعالیت سالبه ازای هر امتیاز اجرایی/ فرهنگی  3تا  -

 علمی(

 ساعت در سال. 21ساعت به ازای هر ترم و  72الجلسه تا سقف پرداخت حق -

ماده  2مرتبط با بند  مندی از امتیاز فرهنگیبهرهبرتر در مراسم روز معلم، جهت  فرهنگی ینمشاور تقدیر از -

 آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی 0

شورای به  ارائه گزارش عملکرد پس از ها/پردیسهامشاورین فرهنگی دانشکده فرهنگی اجرایی/ امتیاز :1 تبصره

 .یافتخواهد  اختصاصدانشگاه و اجتماعی  فرهنگی معاون توسطو اجتماعی دانشگاه، به پیشنهاد شورا،  فرهنگی

فرهنگی و اجتماعی از میان گزینه های تعداد مشاورین شایسته تقدیر و نامزدهای تقدیر ساالنه توسط شورای  :2 تبصره

 گردد.پیشنهادی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تعیین می

از  رسید واجتماعی دانشگاه یزد  و به تصویب شورای فرهنگی 11/22/1422تاریخ  در تبصره 2و  ماده 7نامه با شیوهاین 

 االجراست.تاریخ الزم این


