بسمه تعالي

راهبردها و اقدامات حوزه فرهنگي:
راهبرد يك :اعتال ،عمق بخشي و گسترش دادن به معرفت و بصيرت ديني
بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت(ع)
 -1گسترش و تعميق فرهنگ و جهان بيني ديني و اعتقادي در زندگي و كاربرد آن
در زندگي روزانه از قبيل كمك به بيماران ( توجه به مفهوم بسط يافته سالمت
انسان با در نظر گرفتن همه ابعاد وجود انساني)
 -2پاسخگويي به سواالت اعتقادي و رفع شبهات به صورت حضوري يا بهره مندي از
امكانات شبكه و فضاي مجازي
 -3فراهم كردن فضاي بحث و نقد از طريق ايجاد كرسي هاي آزاد انديشي در زمينه
هاي اعتقادي و مكاتب نوظهور و انحرافي
 -4ترويج معارف قرآن كريم و معرفي بازتاب آن در زندگي فردي و اجتماعي و
ارتقا آگاهي ها و فضايل اخالقي
 -5سالم سازي فضاهاي فرهنگي
 -6ايجاد ساز و كار اثربخش جهت ترويج و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از
منكر متناسب با شئونات دانشگاه
 -7ترويج شناخت صحيح مهدويت و تقويت فرهنگ انتظار
 -8آشنايي با اصل واليت فقيه و توجه به اهميت و جايگاه رفيع آن
 -9تسهيل و تقويت مناسك وحدت بخش اسالمي و مذهبي همچون رمضان ،محرم ،غدير و
اعتكاف

راهبرد دو :تبيين و نهادينه كردن فرهنگ اقامه نماز و نيايش
 -1ترويج و ترغيب دانشگاهيان براي شركت درنماز جماعت و نماز اول وقت
 -2آموزش فلسفه نماز ،آثار و بركات آن در بين دانشگاهيان و معرفي جايگاه
نماز در سيره بزرگان ديني و علمي
 -3حمايت و تشويق از محصوالت فرهنگي آموزشي و پژوهشي دانشگاهيان در حوزه
نماز و شعائر اسالمي
 -4جذب ،تقويت و ارتقاي دانش و مهارت ائمه جماعات در عرصه هاي علمي،
فرهنگي و سياسي
 -5توسعه و تجهيز مساجد و نمازخانه هاي دانشگاه و واحد هاي مربوطه

راهبرد سه :احياي هويت ايراني اسالمي
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 -1حمايت از برگزاري اردوهاي زيارتي و گردشگري هويت آفرين به ويژه بازديد
از دستاوردهاي عظيم علمي و صنعتي انقالب اسالمي ،ميراث جاويدان دفاع مقدس
و سرمايه هاي طبيعي و تاريخي كشور.
 -2استفاده از ظرفيت هاي تاريخ طب ،علم و تاريخ ايران
 -3توجه به جايگاه نظام جمهوري اسالمي و مجاهدت هاي انجام شده در راه پيروزي
انقالب اسالمي و حفظ كشور
 -4حمايت از فعاليتهاي فرهنگي در عرصه هاي مختلف مانند هنر و ادبيات در
مسير تقويت هويت ملي و برگزاري جشنواره هاي ادواري به منظور معرفي و
تكريم عناصر ميراث ديني ،ملي ،فرهنگي و تمدني
 -5ترويج برگزاري دوره هاي آشنايي با مفاخر ملي ،ديني ،ادبي ،هنري و تاريخي
و شهداي علم و فناوري كشور
 -6مطرح كردن دستاوردهاي دانشمندان اسالمي -ايراني قديم و جديد در متون درسي
 -7ترويج فرهنگ جهادي و تفكر بسيجي و زمينه سازي براي مشاركت حداكثري همه
دانشگاهيان
 -8حفظ و ارتقاي يكپارچگي بين هويت ايراني و اسالمي و ترويج نمادها و
ارزشهاي ملي سازگار با فرهنگ اسالمی
 -9ترويج نمادهاي هويت ملي تقويت و افزايش هويت ملي در فضاي مجازي ضمن لحاظ
نمودن روانشناسي مخاطبان و بهره گيري مناسب از فضاي مجازي نسبت به توليد
و ارايه محتواي علمي و فرهنگي
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حفظ و ارتقاي يكپارچگي بين هويت ايراني و اسالمي و تبليغ عناصر وحدت

بخش حوزه تمدن ايراني
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برقراري حلقه هاي ارتباطي از طريق گزارش كارگاههاي آموزشي و دوره هاي

آشنايي ميان دانشگاه ها،حوزه هاي علميه و موسسات فعال در زمينه مسائل
فرهنگي مانند دستاوردهاي انقالب اسالمي ،دفاع مقدس و دستاوردهاي نظير
جهادسازندگي ،نهضت سوادآموزي ،سپاه ،جهاد دانشگاهي و پيشرفت هاي علمي
روزافزون كشور
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پيگيري و حمايت از فعاليتهايي كه در راستاي شعار سال مقام معظم

رهبري

باشد

راهبرد چهار :تقويت روحيه ي تعهد و رفتار حرفه اي
 -1تمركز بر گسترش و تقويت زيرساختهاي تعهد حرفه اي مخاطبان و ترويج عمل بر
اساس اصول اعتقادی اخالقی و حرفه ای
 -2تبيين و تعريف رفتار و اخالق حرفه اي در تمام سطوح دانشگاه از طرق ترويج:


توجه به مباني اعتقادي – فرهنگي در آموزش تعهد حرفه اي
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رعايت اصول گروه اخالق پزشكي



معرفي الگوهاي رفتار حرفه اي



توسعه آموزش و پژوهش در زمينه رفتار حرفه اي و حمايت از افراد فعال در
اين زمينه



استقرار شيوه هاي منطبق با اخالق اسالمي در كادر پزشكي و رعايت حقوق
بيمار



رعايت كرامت انساني در رفتار با بيمار و همكاران

 -3حمايت از تدوين منشور اخالقي هر دانشكده
 -4تبيين و تدوين منشور حقوق بيمار و تكريم آن در فرآيند آموزش و درمان و
رعايت احكام شرعي و آداب اسالمي

راهبرد پنج :نهادينه سازي فرهنگ عفاف و حجاب ،ساماندهي فضاهاي
عمومي دانشگاه و حفظ شئون محيط علمي دانشگاه
 -1گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با تاكيد بر اجراي ضوابط ،متناسب سازي آن با
مقتضيات دانشگاه و مراكز آموزشي و نظارت بر حسن اجراي آن
 -2ايجاد سازوكار ترويج ،اجرا و بروزرساني طرح انطباق و بازنگري و
كارآمدسازي شاخص ها و مراعات اصول آن در فرآيند اعتباربخشي بيمارستان
ها و مراكز بهداشتي
 -3اجراي دقيق و به روز رساني استانداردها و آيين نامه هاي پوشش و رفتار
حرفه اي در محيط هاي آموزش و درماني
 -4حمايت از پژوهش ها و فعاليت هاي علمي و كاربردي در زمينه عفاف و حجاب
در دانشگاه
 -5تشويق دانشگاهيان فعال داراي نوآوري و ابتكار در جهت ترويج و زمينه
سازي فرهنگ عفاف و حجاب
 -6بازنگري و بهسازي در طراحي فضاها و بهينه سازي خدمات دانشگاه با هدف
كاهش اختالط غيرضروري پسر و دختر

راهبرد شش :تبيين نقش تربيتي و اخالقي استادان و تكريم مقام
ايشان
 -1تدوين شاخص هاي تكريم و فرآيند شناسايي و انتخاب اساتيد الگو
 -2ترغيب اساتيد به مشاركت در فعاليت هاي فرهنگي -تربيتي و اجتماعي
 -3ترويج نقش و جايگاه تربيتي و اخالقي اساتيد
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راهبرد هفت :ساماندهي مقابله با جنگ نرم با تكيه بر مولفه هاي
قدرت نرم انقالب اسالمي
 -1تبيين ابعاد گوناگون جنگ نرم دشمن و مولفه هاي قدرت نرم جمهوري اسالمي
در محيط دانشگاه
 -2شناسايي و بهره گيري از شيوه ها و فنون مبارزه با جنگ نرم و تبيين آن
در دانشگاه و استفاده كارآمد از ابزار هنر در تقويت نرم
 -3رصد جريان هاي فكري -فرهنگي و شناسايي پايگاه هاي موثر نفوذ جنگ نرم
 -4حمايت از دانشگاهيان در عرصه توليد و نشر محتوا در مقابله با جنگ نرم
به

ويژه

در

فضاي

مجازي

طراحي

برنامه

هاي

مختلف

به

منظور

تقويت

باورهاي دانشگاهيان در مقابله با تهديدات جنگ نرم دشمن

راهبرد هشت :برقراري ارتباطات اجتماعي صحيح و سالم
 -1ايجاد نشاط و شادابي در فضاهاي اداري با حفظ شئون دانشگاه و مخاطبان آن
با برگزاري امور فرهنگي و ايجاد روحيه رقابت سالم
 -2ايجاد احساس تعلق و وابستگي به خانواده دانشگاه
 -3حمايت از برنامه هاي رقابتي پژوهشي علمي و فرهنگي دانشگاهيان
 -4ايجاد ارتباط بيشتر بين دانشجويان و اساتيد مانند برگزاري جلسات غير
رسمي در گروههاي دانشجويان ،اساتيد و مسئوالن
 -5كمك به شكل گيري ،تقويت و توسعه انجمن ها و كانون هاي فرهنگي و هنري با
مشاركت و مديريت دانشجويان براي طراحي و اجراي برنامه هاي متنوع در
زمينه هاي مذهبي ،تفريح و سرگرمي ،اردو ،سينما ،تئاتر ،موسيقي ،ادبيات
و. . .
 -6تقويت رابطه استاد شاگردي از راه هاي مختلف از جمله استفاده از استاد
راهنما و مشاور ( فرهنگي و اجتماعي) در طول تحصيل
 -7تقويت حس اعتماد متقابل و تعامل اجتماعي دانشگاهيان با مسئوالن و جامعه
 -8گسترش زمينه هاي نظريه پردازي علمي -فرهنگي
 -9شركت دادن دانشجويان به عنوان برگزار كننده و عامل در اجراي كارهاي
فرهنگي
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فراهم آوردن امكان " كار دانشجويي" با توجه به نياز گروه هاي آموزشي

و اداري
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استفاده مطلوب از امكانات موجود و احداث يك مجتمع فرهنگي  -تفريحي

متناسب با شأن دانشگاه

4
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ترويج ورزش با تاكيد بر ورزش همگاني و قهرماني و توسعه امكانات ورزشي

در دانشگاه
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استفاده بهينه از اوقات فراغت براي فعاليت هاي فرهنگي سالم و مطلوب

با در نظر گرفتن عاليق و ساليق دانشگاهيان
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ايجاد شبکه فرهنگی و ارتباط درون سازماني بين كاركنان از طريق ايجاد

و انجام كارهاي گروهي و طراحي سايت هاي فرهنگي و ايجاد همدلي در بين
پرسنل
-15

توسعه آموزش هاي فرهنگي و تاكيد بر ارزش گذاري به تربيت و آداب اسالمي

كودكان در مدارس و مهدكودك هاي دانشگاه

 -16تربيت نيروي متخصص در زمينه برنامه ريزي هاي فرهنگي

راهبرد نه :ترويج پژوهش هاي فرهنگي
 -1ترويج پژوهشهاي فرهنگي در واحدهاي مختلف دانشگاه (و در نظر گرفتن سهم
مناسب براي اين گونه پژوهش ها در ارتقاء اساتيد وكاركنان)
 -2رصد وضعيت فرهنگي دانشگاه وتوجه به شاخصهاي فرهنگي و تعيين اولويتهای
فرهنگی در دانشگاه
 -3طراحي پروژه هاي پژوهش فرهنگي براي تحليل وضعيت وطراحي روش هاي مداخله
واعطاي گرنت براي آنها
 -4ايجاد و حمايت از مراكز تحقيقات يا پژوهشكده هاي فرهنگي
 -5ايجاد سامانه سنجش ديدگاههاي فرهنگي دانشگاهيان و برنامه ريزي بر اساس
نياز مخاطبان
 -6انجام نياز سنجي عاليق و نيازهاي مخاطبان وبرنامه ريزي بر اساس آن
 -7فراهم آوردن زمينه هاي برگزاري جلسات مناظره ،همايش ها و سمينارهاي
كشوري و حتي بين المللي مرتبط با دين

راهبرد ده :توسعه حوزه مطالعات و اطالعات عمومي (غير درسي)
 -1افزايش سهم دروس اختياري و تنوع بخشي آنها در جهت هم افزايي دانش مهارت
و نگرش دانش آموختگان و تقويت فضايل اخالقي و باورهاي ديني آنان
 -2توسعه ديدگاه مخاطبان با فراهم سازي امكان دسترسي دانشگاهيان و خدمت
گيرندگان به منابع عمومي
 -3ايجاد كرسي هاي معرفت نظري در شعب مختلف علوم
 -4ايجاد زمينه تعامل بيشتر با

اساتيد و دانشجويان رشته هاي مختلف در ساير

دانشگاهها و حوزه هاي علميه و رصد برنامه هاي آموزشي وتحقيقاتي آنها به
منظور بهره برداري از آنها
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 -5توسعه و ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخواني

راهبرد يازده :شناسايي و ساماندهي نخبگان علمي -فرهنگي
 -1شناسايي و الگو برداري از نخبگان فرهنگي
 -2استفاده از نخبگان در برنامه هاي فرهنگي
 -3فراهم سازي شرايط تقويت و رشد توانمندي هاي صاحبان ذوق و هنر
 -4ايجاد تسهيالت براي جذب نخبگان علمي -فرهنگي

راهبرد دوازده:تعالي وتحكيم نظام خانواده و ترويج سبك زندگي
اسالمي ايراني
 -1تشويق و ترغيب ازدواج دانشجويي با رعايت اصل سادگي و الگوسازي آيين
ازدواج آسان و آگاهانه
 -2بهره برداري از توان اساتيد براي ترغيب ،آگاهي بخشي و تبيين و ترويج
سبك زندگي اسالمي -ايراني در بين دانشگاهيان
 -3شناساندن و تعميق صحيح مهارتهاي مربوط به روابط اجتماعي دختران و پسران
در چارچوب شرع مقدس اسالم و قانون
 -4تقويت و گسترش خدمات مشاوره و مددكاري در زمينه آماده سازي جوانان در
امور مرتبط با ازدواج و سبك زندگي اسالمي ايراني
 -5توانمندسازي جوانان در امر ازدواج از طريق مشاركت فعال مردمي و ايجاد
تسهيالت شروع زندگي و ازدواج و با اولويت گذاري در استخدام افراد متاهل
(ايجاد كارآفريني جهت دانشجويان متاهل)
 -6حمايت و تشويق دانشجويان متاهل و داراي فرزند در راستاي ارتقا تحصيلي
آنان
 -7حمايت از پژوهش هاي دانشگاهي مربوط به سبك زندگي اسالمي -ايراني
 -8تقويت حس اعتماد به نفس و آموزش مهارتهاي سالم قبل از ازدواج و دوره
هاي آموزشي متناسب با سبك زندگي اسالمي

راهبرد

سيزده:

ارتقاء

كيفي

سالمت

رواني،

معنوي

و

اجتماعي

دانشگاهيان
 -1بررسي و شناسايي وضعيت موجود سالمت رواني ،معنوي و اجتماعي دانشگاهيان
 -2ارزيابي و شناسايي عوامل آسيب زاي رواني و اجتماعي دانشگاهيان و ارتقا
آگاهي و مهارت آنان
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 -3ارتقا خودآگاهي و شكل گيري هويت فردي -ملي -ديني و تقويت تعهدات بين
فردي
 -4تقويت شاخص هاي سالمت اجتماعي به منظور افزايش پذيرش مشاركت ،احساس
مسئوليت و تعهد اجتماعي در ميان دانشگاهيان
 -5شناسايي و بكارگيري راهكارهاي ارتقا بهداشت روان از طريق آموزش و ارتقا
مهارت هاي زندگي ،مديريت خانواده ،تحصيلي و شغلي و ....
 -6ارائه خدمات مشاوره اي و مداخله اي به منظور مقابله با كليه مشكالت اعم
از روانشناختي ،حقوقي ،جسماني و معنوي در دانشگاه
 -7تقويت و سامان دهي مراكز مشاوره

و مددكاري در دانشگاهها

 -8حمايت از مراكز تحقيقات سالمت رواني ،معنوي و اجتماعي در دانشگاه
 -9طراحي نظام تشويق دانشگاهيان متعهد و معرفي الگوهاي برتر اخالق پزشكي و سالمت
معنوي
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بهسازي محيط هاي درماني براساس معماري اسالمي -ايراني به منظور ارتقاي

سالمت معنوي
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آموزش و ارتقاء توانمنديها و مهارتهاي ارتباطي براي دانشگاهيان
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