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 :فرهنگیهای  سیاست -2-1
 

 برنامه ریزی فرهنگیمدیریت و  -الف

از طريتق امتور    معاونت فرهنگتي موظتف استت   ، هاي فرهنگي براي اعتالي فعاليت - 138ماده

 هاي زير را انجام دهد: ارتباطات فرهنگي فعاليت

هاي نوين در حوزه  گيري از فناوري بهره  ها و مطالعات مستمر در زمينه انجام پژوهش  1

 فرهنگي 

 هاي کاربردي در حوزه فرهنگي   حمايت از انجام پژوهش  0

 نيازها، مسائل و مشکالت فرهنگي شناسايي   3

 هاي فرهنگي هاي کمي و کيفي فعاليت تهيه و تدوين شاخص  4

  ساالنههاي فرهنگي و ديني به صورت  تعيين اولويت  0

 هاي فرهنگي  نظارت، سنجش و ارزيابي اثربخشي و کارايي فعاليت  6

يتدگاه  هاي فرهنگي، نياز سنجي مخاطبان و پايش مستمر د سنجش ديدگاه نظامايجاد   3

 هاي مختلف فرهنگي  دانشگاهيان در حوزه

 دانشجويان فعال فرهنگي عملکرد ارزيابي  8

شناسايي و افزايش مشارکت دانشجويان مستعد در امور فرهنگي از طريق استتقبال از    3

افتزاري روزآمتد و   افزاري و نرمابتکار و خالقيت و انواع امکانات و تجهيزات سخت

 جذاب

 دانشجويانبررسي شناسنامه فرهنگي   12

 هاي اجتماعي نظير اعتياد هاي مقابله صحيح با ناهنجاريبررسي و شناسايي راه  11

 وزیرساختهای فرهنگی نیروی انسانی شاغل در بخش فرهنگی -ب

عالوه بتر ارتقتاي   ، معاونت فرهنگي موظف است براي توانمندسازي نيروي انساني -133ماده 

زمينه جذب و حفتظ  ، نش کارشناسان فرهنگيفردي و اجتماعي و افزايش سطح داهاي  مهارت

 استعدادهاي خالق و نوآور را فراهم آورد.
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با همکاري معاونت طر  و توسعه موظف استت بتراي اصتال  و     معاونت فرهنگي -182ماده 

 تقويت نظام مديريتي حوزه فرهنگي اقدامات زير را انجام دهد: 

 ها  بررسي ايجاد واحد فرهنگي در دانشکده  1

 مديريتي براي ارتقاي خالقيت و نوآوري هاي  استقالل عمل در حوزه  ينهبررسي زم  0

دانشجويي که نقشته راه ختود را در ابتتداي هتر ستال      هاي  حمايت ويژه از مجموعه  3

  .دهند مي تحصيلي ارايه

 طراحي نظام تأمين و تخصيص بهينه مناب  مالي در امور فرهنگي  4

 سال در ابتداي هر  ارايه تقويم برنامه فرهنگي  0

معاونت فرهنگي هاي  ها و بهبود فرايند دستورالعمل، ها نامهينيتدوين و يا رف  نقص آ  6

 داخل و خارج از دانشگاه  مندي از نظرات کارشناسان و مشاوران خبرهبا بهره

مختلتف دانشتجويي   هتاي   بررسي چگونگي حضور کارشناسان فرهنگي در مجموعته   3

 )نظير خوابگاه ها  

 دینی ومعنویت   اعتالی معرفت -ج

معاونت فرهنگي با همکاري دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري موظف است بته   -181ماده

 اقدامات زير را انجام دهد:، ارتقاي آگاهي از موضوعات ديني منظور

گونتاگون نظيتر   هاي  تاکيد برتبيين ابعاد دين و نقش آن در زندگي با استفاده از روش  1

بهتره منتدي از   ، کتتابخواني هتاي   برنامه، پرسش و پاسخ برگزاري جلسات، سخنراني

 معرفت هاي  فضاي مجازي و برگزاري حلقه

منتدي از   اعتقادي و رف  شبهات به صورت حضوري يتا بهتره   سواالتپاسخگويي به   0

 امکانات فضاي مجازي

هتاي   هتاي آزادانديشتي بتا حضتور چهتره      برگزاري کرسي فراهم کردن فضاي نقد با  3

 و دانشگاهي در موضوعات نوين فرهنگ دينيبرجسته حوزوي 

، مختلتف در زمينته مباحتل علتوم انستاني     هتاي    برگزاري مناظره براي طر  ديتدگاه   4

 فرهنگي و سياسي 
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 هانماز جماعت در مسجد و خوابگاه ترويج فرهنگ نماز و اقامه  0

 آموزش وهاي  قرآني با برگزاري دورههاي  گسترش معارف قرآن کريم و ترويج آموزه  6

 البالغه تفسير قرآن و نهج

 امر به معروف و نهي از منکر  سالم سازي فضاهاي فرهنگي و اهتمام به  3

  دعوت از افراد فاضل و با تقوا براي حضور در دانشگاه  8

 هاي مختلف دانشجويي و خوابگاه هااستفاده از مشاوران ديني در فعاليت  3

کست    اشاعه، و نهي از منکرامر به معروف  دانشجويي با موضوعاتهاي  ايجاد ستاد  12

 حالل و کمك به مستمندان

معاونتت   ،با توجه به جايگاه علم و عالم به عنوان مهمتترين رکتن دانشتگاه استالمي     :180ماده 

مناس  ارتقاي جايگاه مقام علتم  هاي روش ،کاربرديهاي  با انجام پژوهش فرهنگي موظف است

دانشتگاه   رئيسته  هيتأت تصوي  برنامه به  دوم تا پايان سال وعالم در دانشگاه و سطح جامعه را

 برساند.

و ستالهاي   30عملياتي سال  هاي فوق در برنامههاي  پژوهشهاي  تبصره: زمينه اجراي دستاورد

 بعد فراهم شود.

تترويج آداب تعلتيم و   هتاي   راهکار ،معاونت فرهنگي موظف است با انجام پژوهش -183ماده

 تربيت اسالمي را شناسايي نمايد.

 دفاع مقدس و فرهنگهاي معاونت فرهنگي موظف است در راستاي ترويج ارزش -184ادهم

با تأکيد بر پاسخگويي به  ويژه و اثربخشهاي  نسبت به تدوين و اجراي برنامه، ايثار و شهادت

 شبهات دفاع مقدس اقدام نمايد.

انشتگاه در  معاونت فرهنگي موظف است در راستاي تقويت نقش و تأثير فرهنگتي د  -180ماده

فرهنگي و مذهبي ناحيته کاشتان را تتا پايتان     هاي  ارتباطي با نهادهاي  شيوه، کاشان ناحيهسطح 

 ارسال نمايد.  رئيسه هيأت راي تصوي  به سال اول برنامه بررسي و ب
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هاي مترتبط موظتف استت نستبت بته بکتارگيري        معاونت فرهنگي با همکاري نهاد -186ماده 

 دانشگاه اقدام نمايد.  نهي ازمنکر درهاي امربه معروف و  شيوه

براي مقابلته بتا تهتاجم فرهنگتي بته منظتور آشتنايي         معاونت فرهنگي موظف است -183ماده

هتاي جهتاني    رستاني در رستانه   هتاي اطتالع   هيأت علمي و کارکنان با انتواع شتيوه   ،دانشجويان

اي آموزشتي را در طتول   هت  هتا و دوره  کارگتاه  ها،مرتبط با آنهاي  )اينترنت و ماهواره  و آسي 

 برنامه برگزار نمايد.

جتام    طتر  ن سال اول برنامه نسبت بته ارايته   معاونت فرهنگي موظف است تا پايا -188ماده

 فرهنگ حجاب و عفاف اقدام نمايد

معاونت فرهنگي موظف است تا پايان ستال   ،براي سالم سازي ارتباطات دانشجويي -183ماده 

 را ارايه نمايد. الزمهاي  اول برنامه راهکار

 اخالق حرفه ای ارتقای -د

براي گسترش اخالق حرفه اي دانشگاهيان و ترويج عمل بر اساس اصتول اعتقتادي    -132ماده

 معاونت فرهنگي موظف است اقدامات زير را انجام دهد: ،اي اخالقي و حرفه

 تبيين و تعريف رفتار و اخالق حرفه اي در تمام سطو  دانشگاه   1

 ي اعتقادي در آموزش اخالق حرفه اي توجه به مبان  0

 متنوع و تاثيرگذارهاي  معرفي الگوهاي اخالق حرفه اي با بهره گيري از شيوه  3

 مرتبط در زمينه اخالق حرفه اي هاي  توسعه آموزش و حمايت از پژوهش  4

 ایرانی -آشنایی با فرهنگ وتمدن اسالمی -ه

ذهبي، فرهنگتي، تتاريخي و تمتدني بته     براي اهتمام ويژه به حفظ ميراث ديني و مت  -131ماده 

عنوان اجزاي هويت بخش ايران و گسترش آگاهي نسبت به اين امتور و شناستاندن فرهنتگ و    

معاونتت فرهنگتي موظتف استت      ،علمي و کارکنتان  هيأتتمدن ايراني اسالمي به دانشجويان، 

 اقدامات زير را انجام دهد:

هتاي   کاشان با همکتاري نهتاد   حيهناتاريخي کشور و  هاي فرهنگي و شناساندن جاذبه  1

 ذيربط
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برگزاري اردوهاي زيارتي و گردشگري هويت آفرين به ويژه بازديد از دستتاوردهاي    0

 طبيعي و تاريخي کشورهاي  علمي و صنعتي انقالب اسالمي و سرمايه

انجتام شتده در راه پيتروزي    هاي  توجه به جايگاه نظام جمهوري اسالمي و مجاهدت  3

 فظ کشورانقالب اسالمي و ح

هنتري و تتاريخي کشتور و    ، ادبي، ديني، آشنايي با مفاخر ملي نشست هاي برگزاري  4

 کاشان ناحيه 

ملي سازگار بتا  هاي  هويت ملي و ترويج نمادها و ارزشهاي  شناسايي و معرفي نماد  0

 فرهنگ اسالمي

فرهنگتي بتراي آشتنايي بتا     هتاي   بومي و محلتي و نمايشتگاه  هاي   برگزاري جشنواره  6

 مناطق مختلف ايران سنن و رسوم  ،آداب  ،فرهنگي  ،قومي  خصوصيات

 هاي مختلف هاي مرتبط با ميراث فرهنگي در رشته حمايت از پژوهش  3

معاونت فرهنگي موظف است براي حفظ و ارتقاي انسجام ملي و تاکيتد بتر عناصتر     -130ماده

 ايد:اقدام نم زيراسالمي با عنايت به موارد  ت وحدت بخش حوزه تمدن ايراني

 ادبيات  ومختلف مانند هنرهاي  فرهنگي در عرصههاي  حمايت از فعاليت  1

، متذهبي و ملتي )از قبيتل عتزاداري محترم     ، تاکيد بر مناسك وحدت بخش استالمي   0

  نوروز، مهدويت، اعتکاف

 تاکيد بر نقش محوري واليت فقيه در بازآفريني و تثبيت هويت ملي  3

 آشنايي با مفاخر ارزشمند دفاع مقدس   4

 اندیشه سیاسی اسالم آشنایی با -و

به ويژه اصتل  ، معاونت فرهنگي موظف است در راستاي تبيين انديشه سياسي اسالم -133ماده 

 هتا،  کارگتاه ، هتا  نسبت به برگزاري نشستت ، واليت فقيه و مردم ساالري ديني براي دانشگاهيان

 گاه اقدام نمايد.هاي برجسته علمي حوزه و دانش هاي آموزشي تخصصي با حضور چهره دوره
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هاي سياستي امتام    معاونت فرهنگي موظف است به منظور بازشناسي و تبيين انديشه -134ماده

مترتبط  هاي  و پژوهشها  از پايان نامه دفاع مقدسهاي  مقام معظم رهبري و ارزش، خميني )ره 

 حمايت به عمل آورد.

ايرانتي   -لگوي استالمي معاونت طر  و توسعه موظف است براي حرکت به سوي ا  -130ماده

هاي نقد و بررسي الگوهاي توسعه  نشست، هاي آزادانديشي نسبت به برگزاري کرسي، پيشرفت

 اقدام نمايد.  کشورهاي در حال توسعهسايرايران و به خصوص در مورد کشورها

در پايتان   ،ارزيابي  و تحليل شده و پس از موضوع اين ماده مستندهاي  تبصره : گزارش نشست

  شود. مي دانشگاه ارايه رئيسه هيأتل به ساهر

 مداری  قانونفرهنگ ترویج  -ز

هتاي   بتا استتفاده از شتيوه    متداري معاونت فرهنگي موظف است جهت ترويج قانون -136ماده

زمينه آشنايي دانشگاهيان را با قوانين به ويژه قانون اساسي و قوانين آموزش عالي ، موثرمتنوع و

 ايد.در طول برنامه فراهم نم

 محصوالت فرهنگیوعرضه  تولید -ح

معاونت فرهنگي موظف است براي بهبود کتارکرد محصتوالت فرهنگتي و هنتري و      -133ماده

 با عنايت به موارد ذيل اقدام نمايد: هاي اسالمي و ملي براي حفظ ارزش

گسترش مراکز عرضته محصتوالت فرهنگتي و هنتري در دانشتگاه بتا مشتارکت بختش          -الف

 خصوصي

محصتوالت فرهنگتي    جاد تسهيالت براي جذب نخبگان فرهنگي براي حمايت از توليدايت ب  

 کيفي

معاونت فرهنگي موظف است اقدامات مناس  فرهنگي را براي غني سازي اوقتات    -138ماده 

برگزاري جلسات نقتد  ، اکران فيلم، فراغت دانشگاهيان از قبيل راه اندازي خانه فرهنگ و رسانه

 تلويزيوني انجام دهد.هاي  و برنامهها  سريال
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 فرهنگ کتابخوانی ترویج  -ط

بته   توجته بتا  ، معاونت فرهنگي موظف است به منظور گسترش فرهنتگ کتتابخواني   -133ماده

 موارد ذيل اقدام نمايد:

قانوني براي تقويت فرهنگ کتابخواني بين کارکنان و اعضتاي  هاي  استفاده از فرصت  1

 .علمي هيأت

براي تشويق افراد به مطالعه و آشنايي با فوايتد   متنوع و تاثيرگذار هاي استفاده از شيوه  0

 .آن

در بخش کت  ها  دانشگاه و خوابگاههاي  اصال  و تقويت تجهيزات کتابخانه، بررسي  3

 غير درسي

 دانشجویان شادابی و امیدواری به آینده در، ارتقای روحیه نشاط -ی

حتس سترزندگي و نشتاط در بتين     ايجتاد   معاونتت فرهنگتي موظتف استت بتراي      -022ماده

 انجام دهد: ساالنهاقدامات زير را ، دانشگاه به آنان دانشگاهيان و احساس تعلق و عضويت

 ملي و مذهبيهاي  بزرگداشت مناسبت  1

تقويت و تسهيل مشارکت دانشجويان در امر تصميم ستازي در چتارچوب قتوانين و      0

 مقررات

 علمي و فرهنگي هاي  برگزاري مسابقات و رقابت  3

علمي از طريق برگزاري جلستات   هيأتايجاد ارتباط بيشتر بين دانشجويان و اعضاي   4

 ديرانعلمي و م هيأتاعضاي با  دانشجوييهاي  روهگصميمي 

شترکت  هتا   بايد حداقل يك بتار در ايتن فعاليتت    درصد دانشجويان در طول برنامه 82تبصره: 

 نمايند.

 فرهنگیهای  هنری در فعالیتهای  استفاده از ظرفیت -ک

در  را هنتري هاي  استفاده از ظرفيت نحوه دستورالعملمعاونت فرهنگي موظف است  -021ماده

ه و براستاس آن اقتدام   يت به هيات رئيسته ارا  پايان سال اول برنامهتا  ي،فرهنگهاي  فعاليتانجام 

 نمايد.
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 وانجمن ها ارتقای کمی وکیفی کانون ها -ل

ر با تاکيد بت  علمي دانشجوييهاي  ها و انجمن کانون معاونت فرهنگي موظف است از -020ماده

  :موضوعات زير حمايت به عمل آورد

 هنر ديني و ادبي حوزه  فرهنگي و هنري به خصوصهاي   گروه  1

بتا نظتارت اعضتاي    اسالمي و ادبيات ، علوم انسانيهاي   زمينه در مطالعاتيهاي   گروه  0

 علمي  هيأت

، بازديتد از منتاطق محتروم   هتاي    اي برنامته اجتماعي و خيريته بتراي اجتر   هاي   گروه  3

هتاي    رساني بته محرومتان و برگتزاري جشتنواره     کمك، خيريههاي   آوري کمك جم 

 خيريه  

 محيط زيست  4

 فرهنگي در زمينه فرهنگ آزاد انديشيهاي  گروه  0

 علمي بين رشته ايهاي  انجمن  6

هتا   علمي و کانونهاي  کيفي انجمن ارتقايمعاونت فرهنگي موظف است در جهت  -023ماده 

 اقدامات زير را به عمل آورد.

 علميهاي  تشکيل کميته حمايت و نظارت بر انجمن  1

 و کانون هاها  به کارگيري استاد مشاور در انجمن  0

 علميهاي  انجمنهاي  ساماندهي اردو  3

 ارتقای کمی وکیفی نشریات دانشجویی -م

با تاکيتد بته    يات دانشجوييبهبود وضعيت نشر براي معاونت فرهنگي موظف است -024ماده 

 موضوعات زير اقدام نمايد:

 کاربردي در نشريات دانشجوييهاي  افزاربرگزاري کارگاه آموزشي نرم   1

 برگزاري کارگاه آموزشي خبرنگاري براي نشريات دانشجويي  0
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تشويق و حمايت بيشتر از نشريات علمي نسبت به ديگر نشريات در راستاي افزايش   3

 سطح علمي دانشجويان

 ها در سطح خوابگاه به ويژهايجاد ميز نشريات و ايستگاه فرهنگي   4

 هدايت نشريات براي توليد محتوا و فراخوان مقاله از دانشجويان  0

 دوره ايبرگزيده به صورت  معرفي نشريه  6

 راه اندازي کيوسك فروش روزنامه در دانشگاه   3

 ها ارسال منظم نشريات به خوابگاه  8

 معاونت فرهنگي حوزه تخصصي راه اندازي نشريه  3

 حمايت از نشريات با موضوع نقد دانشجويي و آزاد انديشي  12

 ها  ارتقای کمی وکیفی و بالگ -ن

معاونتت فرهنگتي   ، براي تقويت و افزايش هويت اسالمي و ملي در فضتاي مجتازي   -020ماده

ضمن مخاط  شناسي و بهره گيري مناست  از فضتاي مجتازي اقتدامات زيتر را       موظف است

 م دهد:انجا

 مجازي مرتبط با دانشگاههاي  ساماندهي و قانونمندي فضا  1

حمايت از توليد محتواي فرهنگي با قابليت استتفاده در فضتاي مجتازي بتراي نشتر        0

 شبکه جهاني اينترنت فرهنگي درهاي ارزش

 توسعه و به روز رساني ابزار حضور در فضاي مجازي، تقويت  3

د خاص به تعريف و سفارش عناوين و محتويات تبصره: معاونت فرهنگي موظف است در موار

 فرهنگي اقدام نمايد.

 ارتقای مبادالت فرهنگی ملی و بین المللی -س

فرهنگي ملي و بين المللتي و  هاي  معاونت فرهنگي موظف است براي توسعه فعاليت -026ماده

 اقدامات زير را انجام دهد:، فرهنگيهاي  ها و نهادمند با سازمانهمکاري نظام

فعتال دانشتگاه بتا ستاير     هتاي   ارتبتاطي بتين کتانون   هتاي   ايجاد زمينه برقراري حلقه (1

 فرهنگي دانشگاههاي  ب مقررات و سياستدر چارچوها  دانشگاه
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فرهنگتي داختل و ختارج از دانشتگاه بتراي      هتاي    جل  مشارکت و حمايت سازمان  0

 ناحيهو در سطح   خرد و کالن فرهنگي در دانشگاههاي   اجراي برنامه

 های زندگی واجتماعی مهارت -ع

مشاوره براي توسعه ارتباطات عميتق و   مرکزمعاونت فرهنگي موظف است از طريق  -023ماده

 اقدام نمايد. دو سويه با خانواده دانشجويان به خصوص دانشجويان جديد الورود

معاونتت فرهنگتي بتا همکتاري معاونتت دانشتجويي موظتف استت بتراي توستعه            -028ماده

 ها، اقدامات زير را انجام دهد: اي فرهنگي خوابگاهه فعاليت

ها با هدف ايجاد همتاهنگي بتين متوليتان    برگزاري جلسات شوراي فرهنگي خوابگاه  1

مختلف امور خوابگاه اعم از فرهنگتي، دانشتجويي، مشتاوره، تربيتت بتدني و دفتتر       

 در دانشگاه نمايندگي نهاد مقام معظم رهبري

 هااري امور فرهنگي خوابگاهافزافزاري و سختتجهيز نرم  0

علمي در رابطته   هيأتها با حضور اعضاي  هاي صميمي در خوابگاه برگزاري نشست  3

 با موضوعات مورد دلخواه دانشجويان

 علمی هیأتفرهنگی کارکنان و اعضای های  ارتقای فعالیت -ف

ف استت  معاونت فرهنگي با همکاري دفتر نمايندگي نهاد مقام معظم رهبتري موظت    -023ماده

، ريتزي  افزايش بينش سياسي ت اجتماعي و برنامه ، دينيهاي  باور، اخالقيهاي براي تقويت ارزش

علمي وکارکنان متناس  با نيازها و مقتضيات  هيأتساماندهي و هدايت اوقات فراغت اعضاي 

 انجام دهد: را اقدامات زير، روز

 هيتأت و اعضتاي   سياستي و اجتمتاعي کارکنتان   ، ارتقاي سطح دانش و معرفت ديني  1

 علمي دانشگاه

ارتقتاي  در زمينته   آزاد و مطمتئن بتراي بحتل و گفتگتو    ، فراهم آوردن محيطي سالم  0

 انديشه ديني
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فرهنگتي در دانشتگاه و محوريتت    هاي   ها و فعاليت تالش براي تنوع بخشي به برنامه  3

روز در ارايه خدمات فرهنگي با هدف ارتقاي سطح نشتاط و سترزندگي در   هاي  نياز

 ن دانشگاهيانبي

ختانواده کارکنتان بته منظتور ارتقتاي ستطح        بتراي  ويتژه هاي  برنامه تدوين و اجراي  4

 تعامالت آنها با دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


