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 گروه تشكيالت ، تحول اداري و بهره وريو تنظيم:  تهيه
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  و دانشجوییمعاونت فرهنگي :  ششمفصل  ١-٥
 معاون دانشجويي 

 مربوطه هاي نامه آئL و مقررات مصوبات، با مطابق ، دانشگاه دانشجويي امور كليه اجراي حسن بر نظارت و اداره •
 سالمت رفاهي، تحصييل، هاي زمينه در دانشگاه دانشجويي امور مشاوره فرآيند مديريت و اندازي راه •
 آنان رفاهي هاي برنامه و دانشجويان به ارائه قابل تسهيالت به مربوط فعاليتهاي بر نظارت •
 دانشگاه دانشجويان سالمت و بهداشتي رفاهي، صنفي، امور ارتقاي و مديريت جهت ريزي برنامه •
 دانشگاه رئيس به گزارش ارائه و موسسه سالمت و بهداشتي رفاهي، صنفي، وضعيت ارزيا\ و رصد •
 دانشگاه وضعيت ارتقاي براي دانشجويان همديل و همراهي مشاركت، جهت سازي زمينه •

  
 معاون فرهنگي و اجتماعي 

 
 نامه وآيL مقررات مصوبات، با مطابق كاركنان، و دانشجويان استادان، سطوح در موسسه فرهنگي امور كليه اجراي حسن بر نظارت و راهربي •

  ذيربط نهادهاي ساير ه�هنگي و همكاري با و مربوط هاي
 حوزه دستگاهها در در اسالم مباl و فرهنگ گســرتش و تعميق ســتادهاي و فرهنگي انقالب عايل شــوراي راهربدي ســياســتهاي اجراي و تطبيق •

 اجت�عي و فرهنگي مسائل
 معاونت پژوهيش همكاري با الزم پژوهشــهاي و مطالعات انجام همچنL و موســســه ســيايس و اجت�عي تربيتي، فرهنگي، كيل وضــعيت رصــد •

 سطوح همه انقال\ در – ايراl – اسالمي ارزشهاي تعميق و گسرتش جهت فرهنگي فعاليتهاي گذاري سياست و ريزي برنامه منظور به موسسه
 موسسه اجت�عي و فرهنگي شوراي به گزارش ارائه و موسسه

 انقال\ و فرهنگي فكري، نهادهاي و موسسات مراكز، با بيشرت چه هر همكاري و ارتباط ايجاد •
 و فرهنگي،فكري مجامع و سمينارها و آموزيش كالسهاي برگزاري طريق از اخالقي و سيايس فرهنگي، آموزشــهاي توســعه منظور به ريزي برنامه •

  آنها بر نظارت و انقال\ و اسالمي نهادهاي موجود توان از بهينه استفاده با دانشگاهي سيايس
  فراهم آوردن زمينه ترغيب عنارص موسسه به منظور حضور در صحنه هاي مختلف علمي، سيايس و فرهنگي جامعه •
  روشمند، آزاد اندييش و گسرتش زمينه ارتباط دانشگاهيان با صاحب نظران علمي، فرهنگي و سيايس اهت�م به ترويج فرهنگ گفتگو، نقد •
  مديريت محتوايي شوراي فرهنگي و اجت�عي از طريق تسهيل در فرآيند تصويب طرحها، پيشنهاد برنامه هاي الزم و پيگ�ي وظايف محوله •
ع رساl به واحدهاي مرتبط در داخل يا خارج موسسه، با هدف ايجاد ه�هنگي و نظارت پيگ�ي ابالغ مصوبات، مقررات و آيL نامه ها و اطال  •

 بر حسن اجراي آنها و ارائه گزارش ارزيا\ به شوراي فرهنگي و اجت�عي موسسه
  
 
 


