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، تدوين زيبسترسادانشگاه در راستاي  بدنيتربیتو  برنامهفوقمديريت امور فرهنگي،         

یل نفرهنگي، اجتماعي و ورزشي دانشگاه جهت  هايحوزهدر  ابيیارزش، هماهنگي، نظارت و مقررات

ودن نم پذيرجامعهبه مشاركت جمعي، توسعه فرهنگي، تعمیق فكر و انديشه ديني، توانمند و 

راهبردي، در  هايبرنامهعناصر دانشگاهي و ايجاد نشاط و شادماني جسمي و روحي، از طريق 

 . كندميقالب واحدهاي ذيل ساماندهي و اجراي وظايف خود را دنبال 

 واحد سياسي و اجتماعي
 از: اهم وظايف اين واحد عبارت است 

  ر دانشجويان د يافتهنسازماعلمي در جهت افزايش مشاركت  هايطرحتدوين و اجراي

 اجتماعي، سیاسي و فرهنگي دانشگاه.  هايفعالیت

  ت اجتماعي دانشجويان در جهت حماي هايكانوناسالمي و  هايتشكلارتباط مستمر با

 . هاآنمفید و سازنده  هايفعالیتمادي و معنوي از 

  عي و سیاسي، اجتما هاينگرشو  هاگرايشمطالعه مستمر و سنجش مداوم علمي از

صحیح با  ريزيبرنامهجهت  ، درربطذيواحد فرهنگي دانشجويان دانشگاه با همكاري 

 شناخت آگاهانه از وضعیت موجود. 

 وان ي كه متناسب با نیازها، رشد آگاهي و تقويت تهايبرنامهو اجراي  ريزيبرنامه

  دانشگاهیان در حوزه مسائل فرهنگي و سیاسي را به دنبال دارد. وتحلیلتجزيه

  ،فرهنگي اجتماعي حاكم بر جامعه هايبحرانو  هاآسیب، هاچالشبررسي هنجارها 

 . راهبردي در جهت دفع يا تقلیل ناهنجارهاي شايع هايطرحدانشگاهي و تدوين و ارائه 

 ملي.  هايمناسبتمفید در  هايبرنامهو اجراي  ريزيبرنامه 

  شوراي  هايملدستورالعو  هانامهآيین، هابخشنامهنظارت و پیگیري مستمر در امر اجراي

انقالب فرهنگي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مصوبات شوراي فرهنگي 

 دانشگاه در حوزه مسائل سیاسي و اجتماعي مرتبط با دانشگاه.

 

 واحد هنري و ادبي 
 اهم وظايف اين واحد عبارت است از:

 بدنيمديريت فرهنگي و تربيت
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  ي ناسب براي شكوفايي استعدادهاي هنرجهت ايجاد بسترهاي م ريزيبرنامهمطالعه و

 دانشجويي. هايكانونو ادبي دانشجويان ترجیحاً در قالب 

 ادبي و هنري. هايكانون هايفعالیتو نظارت بر  دهيسازمان 

  ادبي و هنري دانشجويان.  هايكانونپشتیباني آموزشي، فكري و تجهیزاتي از 

 ي در بین عناصر دانشگاهيادبي و هنر هايآموزشجهت گسترش  ريزيبرنامه 

  ز مناسب جهت تعمیق اخالق انساني و مباني فكري و ديني ا هايطرحمطالعه و تدوين

 ادبي و هنري در بین دانشجويان هايبرنامهطريق 

 مختلف دانشگاه. در مراسمادبي و هنري  هايبرنامهو اجراي  ريزيبرنامه 

  كاري با هم اثربخشيو  كاراييحیث  ادبي و هنري از هايبرنامهو  هافعالیتارزيابي

 ربطيذواحد 

  و  هاجشنوارهحضور فعال دانشجويان در  منظوربهپیگیري و ايجاد تسهیالت الزم

 ادبي و هنري سراسري. هاينمايشگاه

 تشكیل و اداره امور دبیرخانه كمیته ناظر بر نشريات دانشگاهي 

 و نظارت مستمر در نشريات دانشگاهي ريزيبرنامه 

 باني مادي و معنوي از نشريات دانشگاهيپشتی 

  هايدستورالعملو  هانامهآيین، هابخشنامهاجراي  در امور رپیگیري مستمنظارت و 

شوراي انقالب فرهنگي و وزارت بهداشت و آموزش پزشكي و مصوبات شوراي 

 فرهنگي دانشگاه در حوزه مسائل هنري و ادبي. 

 نشگاه.ادبي و هنري دا هايفعالیت مستندسازي 

 

 واحد معارف ديني و مطالعات فرهنگي 

 اهم وظايف اين واحد عبارت است از:

  ديني، فكري و مطالعاتي هايكانونجهت ايجاد و گسترش  ريزيبرنامهمطالعه و 

 دانشگاهیان.

  ديني، فكري و مطالعاتي. هايكانونپشتیباني فكري، آموزشي و تجهیزاتي از 

  اسالمي دانشگاهیان هايتشكلديني  هايفعالیتپیگیري و حمايت از 

  مطالعه و تدوين طرح مناسب جهت ترويج فرهنگ تحقق و تفكر و گفتگو در آحاد عناصر

 دانشگاهي. 

 در  ويژهبهفكري، فرهنگي و ديني در سطح دانشگاه  هايبرنامهو اجراي  ريزيبرنامه

 مذهبي. هايمناسبت
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  هايدستورالعملو  هانامهآيین، اهبخشنامهنظارت و پیگیري مستمر در امر اجراي 

شوراي انقالب فرهنگي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مصوبات شوراي 

 فرهنگي دانشگاه در حوزه مسائل ديني و مطالعاتي. 

  مراسم و هاهمايشحضور فعال دانشجويان در  منظوربهپیگیري و ايجاد تسهیالت الزم ،

 . ايطقهمنديني سراسري و  هايبرنامه

  الزم  هايطرحو اثربخشي و ارائه  كارايي از حیثديني  هايبرنامهو  هافعالیتارزيابي

 ربطيذبا همكاري واحد  هاآنجهت ارتقاء سطح 

  زه و دانشجويان و دانشگاهیان در حو هاگرايش، شبهات و هاچالشمطالعه و شناسايي

ف نیازهاي حقیقي در سطح مختلدر جهت ايجاد  ريزيبرنامهمسائل اعتقادي و فكري و 

 فكري جامعه دانشگاهي. 

 

  برنامهفوقواحد 
 اهم وظايف اين واحد عبارت است از:

    جهت ايجاد نشاط و پويايي سالم در محیط دانشجويي. ريزيبرنامهمطالعه و 

  ت دانشجويان. وپر كردن اوقات فراغ برنامهفوقجهت ارتقاء سطح امور  ريزيبرنامهمطالعه و 

  ،فرهنگي،  مدتكوتاهو  بلندمدتدر خصوص اردوهاي  ريزيبرنامهو  گذاريسیاستمطالعه

 اردوها.  كاراييزيارتي و تفريحي با رويكرد افزايش اثربخشي و 

 جهت اجراي طرح گردشگري ملي جوانان و اعزام دانشجويان به اردوهاي  ريزيبرنامه

 سراسري.

  دانشجويي.  هايكانونو  هاتشكل برنامهوقفاردويي و  هايفعالیتنظارت و ارزيابي 

  دانشجويي. هايكانونو  هاتشكل برنامهفوقسالم  هايفعالیتحمايت و پشتیباني از 

 و كاركنان  علميهیئتو پیگیري الزم در خصوص اعزام دانشجويان، اعضاء  ريزيبرنامه

 دانشگاه به حج عمره مفرده

 هايآموزش دانشجويان با اولويت برنامهفوقي آموزش هايدورهو برگزاري  ريزيبرنامه 

 خارجي هايزبانارتباطات )رايانه اينترنت( و  فنّاوري

  شوراي عالي  هايدستورالعملو  هانامهآيین، هابخشنامهنظارت و پیگیري مستمر در اجراي

انقالب فرهنگي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مصوبات شوراي فرهنگي 

 دانشجويان.  برنامهفوقدر خصوص امور  دانشگاه

  ،التحصیليفارغ هايجشناجراي مناسب  منظوربه ريزيبرنامهو  گذاريسیاستمطالعه 

 دانشجويان.
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 رسانياطالعواحد آموزش، ارزيابي و 
 اهم وظايف اين واحد عبارت است از:

 ي جهت مهارتمديريتي و  هايآموزش هايكارگاهو  هادورهو برگزاري  ريزيبرنامه

 . هاكانونو  هاتشكلمختلف مديريت فرهنگي،  هايبخش

  .همكاري و پشتیباني علمي و پژوهشي از ساير واحدهاي مديريت فرهنگي 

  سودمند در راستاي اصالح مداوم ساختارها و  هايپیشنهاد ارائهتحقیق، مطالعه و

 دانشگاه.فرهنگي، هنري و اجتماعي  هايفعالیتاجرايي در حوزه  هايروش

  منظور  صاحب نظريهفرهنگي، محققان و متخصصان  مؤسساتارتباط و هماهنگي با

 از تجربیات مفید.  منديبهرهبرقراري مبادالت فرهنگي و 

  سرپرستي گروه تدوين برنامه مديريت استراتژيك حوزه مديريت فرهنگي و نظارت مستمر

 بر حسن اجراي مراحل مختلف آن

  ،جتماعي و ورزشي ثبت و صدور كارنامه فرهنگي ا افزارنرمگهداري از و ن اندازيراهتدوين

 دانشجويان دانشگاه.

  در خصوص مسائل فرهنگي، اجتماعي  نظرسنجيتحقیقاتي،  هايطرحتدوين و اجراي

 سیاسي جامعه دانشگاهي.

  ،دانشگاه. برنامهفوقو اداره سايت اطالعاتي مديريت فرهنگي و  اندازيراهايجاد 

  ،دانشجويي هايخوابگاهو نظارت بر مراكز اينترنتي  اندازيراهايجاد 

  ،فرهنگي هنري دانشجويان.  هايكانونو  هاتشكل هايسايتوپشتیباني از  اندازيراهايجاد 

 فرهنگي اجتماعي هايآگاهيو اجراي برنامه مناسب در خصوص افزايش  ريزيبرنامه 

 . جديدالوروددانشجويان 

 دانشجويي از قوانین  هايكانونو  هاتشكلاعضاي شوراهاي  سازياهآگجهت  ريزيبرنامه

 فرهنگي اجتماعي حاكم بر دانشگاه.  هايفعالیتو مقررات 

 ث واحدهاي مختلف مديريت فرهنگي از حی هايفعالیتو ارزيابي نهايي از  بنديجمع

 . كاراييو  اثربخشي

 گاه.دانش برنامهفوقفرهنگي و  تدوين عملكرد حوزه مديريت 

  نامهآيیندبیر شورا و طبق  زير نظرمسئولیت اجرايي دبیرخانه شوراي فرهنگي دانشگاه 

 تشكیل دبیرخانه شوراي فرهنگي دانشگاه.
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 واحد تبليغات سمعي و بصري
 اهم وظايف اين واحد عبارت است از:

  هاكانونو مراسم مديريت فرهنگي،  هابرنامهمتصدي كلیه امور مربوط به سمعي و بصري 

 دانشجويي. هايتشكلو 

  ي.ملي و مذهب هايمناسبتدر  هاو برنامهطراحي و اجراي كلیه امور تبلیغاتي مراسم 

  مختلف.  هايمناسبتدر مراسم و  برداريبهرهطراحي و تدوين آرشیو اطالعات جهت 

  پیگیري امور انتشارات مديريت فرهنگي 

  مرتبط با  يهاشيهماو  هاجشنواره، هانمايشگاهمشاركت در امور تبلیغاتي و دكوراسیون

 مديريت فرهنگي. 

 

 بدنيتربيتواحد 

 :اهم وظايف اين واحد عبارت است از 

  آموزشي ورزشي  هايبرنامهتهیه، تنظیم و فراهم نمودن امكانات ورزشي براي اجراي

 دانشجويان. 

  هارنامهبورزشي، خدمات فني مربیان و نحوه اجراي  هايبرنامهنظارت و ارزشیابي. 

  مختلف هايمناسبتمختلف ورزشي به  هايرقابتمسابقات و  ريزيبرنامهپیشنهاد و 

  ورزشي. هايفعالیتايجاد انگیزه و تشويق دانشجويان جهت شركت فعاالنه در 

  ورزشي. هايكالسنظرات دانشجويان جهت برگزاري  بنديجمعبررسي و 

 .همكاري در تهیه و تنظیم قراردادهاي ورزشي 

 و  هاآناستاندارد بودن  منظوربهظهارنظر در خصوص خريد وسايل و لوازم ورزشي ا

 استفاده مطلوب.

 ورزشي و پیگیري امور مربوطه به آن.  هايمكانو اداره  ريزيبرنامه 

  .تهیه و تنظیم تقويم ورزشي براي دانشجويان و اجراي آن 
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 ان:آشنايي با حقوق فرهنگي اجتماعي دانشجوي

 هاينشگاهداوزارتي، دانشجويان  يهانامهنیآئمصوبات شوراي انقالب فرهنگي و  بر اساس      

كشور عالوه بر استفاده از امكانات آموزشي، پژوهشي و رفاهي دانشگاه، داراي حقوق اجتماعي، 

در تا در كنار فعالیت علمي، احساس مسئولیت فردي و اجتماعي را  استسیاسي و فرهنگي خاصي 

ين كسب نمايند. در ا ياسالمخود تقويت نموده، توان و آمادگي مناسب را جهت ساختن آينده جامعه 

 :كنیمميحقوق فرهنگي اجتماعي دانشجويان اشاره  ترينمهمبخش به 

 -  اسالمي هايتشکلايجاد 

 هايلتشكسیاسي، فرهنگي و اجتماعي با ايجاد  هايفعالیت هادانشگاهحقوق دانشجويان  ازجمله

اسالمي  هايتشكل نامهآيیناسالمي موجود است.  هايتشكلاسالمي جديد و يا عضويت در 

شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسیده است  9/6/1378مورخ  488دانشگاهیان كه در جلسه 

 تبصره تنظیم شده است. 8ماده و  5فصل و  3در 

وق سیاسي و دانشجويي و حمايت از حق هايلیتفعاتوسعه و تشويق  نامهآيینهدف اين  ترينمهم

 اجتماعي دانشگاهیان در چارچوب قوانین موضوعه كشور است. 

هیئت  عنوانبه علميهیئتنفر از اعضاي  3نفر از دانشجويان يا  5اسالمي با درخواست  هايتشكل

 كنندميپیدا اسالمي  دانشگاه طبق ضوابط امكان دريافت موافقت اصولي را  هايتشكلنظارت بر 

مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت موافقت اصولي فهرست  مؤسسهیئت 

الزم( حداكثر ظرف در دو ماه نسبت به بررسي و تصويب اساسنامه و  حدنصاباسامي اعضاء )در 

 ماعي. محدوده فعالیت سیاسي، فرهنگي و اجتنمايدميصدور مجوز براي تشكل واجد شرايط اقدام 

اسالمي در حدود اساسنامه تشكل در داخل دانشگاه و در چارچوب ضوابط و مقررات  هايتشكل

ف و ساير قوانین موضوعه كشور مجاز خواهد بود و تشكل موظ مورداشاره نامهآيیندانشگاه و 

 است براي هرگونه فعالیت در خارج از دانشگاه طبق قانون احزاب از مقامات مسئول مجوز فعالیت

 ت نمايد. درياف

 فرهنگي، هنری و اجتماعي دانشجويان هایکانونتشكيل 

نمادهاي مشاركت دانشجويي، در  ترينشاخصيكي از  عنوانبهكانون فرهنگي، هنري و اجتماعي 

، ظهور و بروز هاخالقیتتحقق امر توسعه فرهنگي بوده  و بستر مناسبي براي به فعالیت درآمدن 

ي است، لذا تشكیل پذيرجامعههمراه با تقويت حس مسئولیت و استعدادها و بالندگي فرهنگي 

حقوق اجتماعي  عنوانبهكوچك  هايجمعفرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويان حتي با  هايكانون

 هايكانونصوص دستورالعمل نحوه تشكیل و در اين خ گرددمياين قشر فرهیخته محسوب 

مقام محترم  امضايعلوم پزشكي كشور با  هايدانشگاهفرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويان 
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تبصره  9بند و  21و  7اين دستورالعمل كه در ماده  بر اساسابالغ شده است  هادانشگاهوزارت به 

 :شوندميتدوين و به تصويب نهايي رسیده است با اهداف زير تشكیل 

  دانشجويان  ايهتواناييايجاد بستر مناسب جهت شناسايي، رشد و شكوفايي استعدادها و

 درزمینه امور فرهنگي هنري و اجتماعي. 

  و اجراي  ريزيبرنامه، گذاريسیاستارتقاء میزان مشاركت و همكاري دانشجويان در

 فرهنگي، هنري و اجتماعي در سطح دانشگاه.  هايفعالیت

 هاكانونو ارتقاء جايگاه قانوني  هافعالیت سازينهادينه . 

 اسطتقويت نهادهاي مدني حد و 

  هادانشگاهديني در  هايارزشتالش در جهت وحدت ملي و ارتقاء . 

  دانشجويان در امور فرهنگي، هنري و اجتماعي.  هايتوانمنديارتقاء آگاهي و 

مختلف در محیط  هايزمینهدر عناوين و  توانندمي هاكانون( اين دستورالعمل 1ماده ) بر اساس

، لكن عاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه به فعالیت بپردازندمستقل با هماهنگي م طوربهدانشگاهي 

 اشد. بفرهنگي، اجتماعي   هايزمینهدر يكي از  بايستمي هاآنفعالیت  طوركليبه

كانون  ، كانون مطالعات فرهنگي،البالغهنهجفرهنگي نظیر: كانون قرآن، كانون  هايكانون

 ، كانون شعر و ادب و...دستيصنايع

، زيستمحیطز ، كانون مبارزه با اعتیاد، كانون حفاظت ااحمرهاللجتماعي نظیر: كانون ا هايكانون

 كانون مبارزه با ايدز و...

 هايزمینهنفر از دانشجويان به يكي از  5 كهدرصورتياين دستورالعمل  6ماده  بر اساس

تقاضانامه  مؤسسیئت ه عنوانبه توانندميباشند  مندعالقهفرهنگي، هنري و اجتماعي  هايفعالیت

، تأيیدتشكیل كانون موردنظر خود را به معاونت دانشجويي فرهنگي ارائه نمايند و پس از 

اساسنامه كانون تدوين و جهت بررسي و تصويب نهايي در شوراي فرهنگي دانشگاه به معاونت 

عبارت  اهكانون، اركان موردبحثدستورالعمل  3ماده  بر اساسمذكور تحويل نمايند. همچنین 

ند و نفر باش 15حداقل  بايستميخواهد بود از: مجمع عمومي شورا و دبیر كانون اعضاي كانون 

 يك سالمستقیم اعضاي مجمع عمومي براي مدت  يبارأنفر اعضاي كانون كه  5شورايي متشكل از 

كانون نیز  ت. دبیركانون را بر عهده خواهند داش هايفعالیت ريزيبرنامه. وظیفه گردندميانتخاب 

معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه  تأيیداز بین اعضاي شوراي مركزي و با انتخاب ايشان و با 

 هايبرنامه. كانون را بر عهده دارد هايفعالیتو وظیفه هماهنگي  گرددميبراي مدت يك سال تعیین 

كه  هاكانون زيريبرنامهكانون پس از طرح و تصويب در شورايي تحت عنوان شوراي هماهنگي و 

، معاون دانشجويي فرهنگي، مدير امور فرهنگي و يك نفر كارشناس هاكانونمتشكل از دبیران 

 .  است اجراقابل، استفرهنگي به انتخاب معاون دانشجويي فرهنگي 

 انتشار نشريات دانشگاهي
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ت و حقوق اساسي دانشجويان انتشار نشريه طبق ضوابط قانوني و بیان آراء نظرا ازجمله

 و انتقادات نسل فرهیخته جامعه دانشگاهي است بر همین مبنا دستورالعمل اجرايي هاپیشنهاد

 صورتبهنشريات دانشگاهي از سوي وزارت مطبوع تنظیم و ابالغ شده است. به كلیه نشرياتي كه 

، علمي، يفرهنگي اجتماعي و سیاسي، هنر هايزمینهادواري يا گاهنامه با نام ثابت و تاريخ نشر در 

 هااهدانشگ( در علميهیئتتوسط گروهي از دانشگاهیان )دانشجويان و يا اعضاي  ...ادبي ورزشي و

انشگاهي نشريات د گرددميتوزيع  هادانشگاهو در محدوده  شودميو مراكز آموزش عالي منتشر 

 . شودمياطالق 

ه خواهد بود با ارائه دانشگا علميهیئتمتقاضي امتیاز انتشار نشريه كه دانشجو يا عضو 

درخواست كتبي خود به دبیرخانه كمیته ناظر بر نشريات دانشگاهي، اعالم مشخصات شخصي و 

 هايبرگه، نام نشريه، ترتیب انتشار و ساير اطالعات موردنیاز كه در مديرمسئولمشخص نمودن 

سازد.  خود فراهم زمینه الزم را به جهت انتشار نشريه موردنظر توانندميمخصوص آن آمده است، 

رئیس  عنوانبهكمیته ناظر بر نشريات دانشگاهي كه متشكل از معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه 

قام مدفتر نهاد نمايندگي  االختیارتامدبیر كمیته، نماينده  عنوانبهكمیته، مدير امور فرهنگي دانشگاه 

( سه نفر عضو رأيه )بدون حق معظم رهبري در دانشگاه، يك حقوقدان به انتخاب رئیس دانشگا

انتشار  هايدرخواستدانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه ضمن رسیدگي به  علميهیئت

. همچنین نمايدمينشريات در صورت حصول شرايط قانوني با صدور مجوز مربوطه موافقت 

ته ناظر بر مطابق مقررات نیز بر عهده كمی رأيرسیدگي به تخلفات و شكايات مكتوب، صدور 

 نشريات دانشگاهي است.

 هادانشگاهتبصره تنظیم و در  16بند و  31ماده و  7دستورالعمل اجرايي نشريات دانشگاهي در 

 . است االجراالزم

 و نشريات فعال دانشجويي دانشگاه: هاكانون، هاتشكل

 اسالمي دانشگاه: هايتشكل

فرهنگي دانشگاه را به خود اختصاص  هايفعالیتفعال دانشگاه كه حجم وسیعي از  هايتشكل

 از:اند عبارت اندداده

 بسیج دانشجويي دانشگاه 

 انجمن اسالمي 

 

 دانشجويي: هايکانون
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تخصصي  هايفعالیتاسالمي،  هايتشكلفرهنگي هنري و اجتماعي دانشجويان در كنار  هايكانون

بوده است اين  توجهقابلگیر و كه بسیار چشم اندنمودهرا در سالیان گذشته ارائه  ايويژهو 

 از: اندعبارت هاكانون

  دانشگاهكانون قرآن  و عترت 

 كانون ادب و هنر دانشكده بهداشت دامغان 

  دانشجويان دانشگاه احمرهاللكانون 

 كانون ادب و هنر دانشگاه 

  كانون نويسندگان 

 كانون مهدويت 

 كانون انديشه مسلمان 

 كانون خیريه 

 كانون آفاق 

 

 دانشجويي دانشگاهنشريات 

ف
ردي
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