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"تدوین کتاب"" ،مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده هنری" با رویکرد اسالمی در حوزههای فرهنگی-تربیتی-اجتماعی

1

تهیه و تدوین پیوست فرهنگی برای کلیه فعالیتها و همکاری مؤثر در اجرای امور فرهنگی براساس سیاستهای کلی
برنامه های پنج ساله توسعه و سیاستهای شورای اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی
مشاوره فرهنگی یا همکاری موثر با تشکل های قانونمند دانشجویان و اعضای هیات علمی و طالب و نهادهای
فرهنگی فعال در «مؤسسه» و یا حوزه علمیه به منظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگ

2
3

استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون فرهنگی «مؤسسه» یا معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان و تأیید مؤسسه محل
خدمت
 .1طراحی ،برنامهریزی و مشارکت در امور فرهنگی ،تربیتی ،اجتماعی و
مسئولیتپذیری در اصالح و هدایت علمی برای دانشجویان ،اعضای هیأت علمی و کارکنان
نگرشهای مطلوب فرهنگی و  .2عضویت در کمیتههای اخالق مراکز تحقیقاتی ،بیمارستانها و دانشگاهها
مشارکت یا انجام فعالیتهای  .3سایر فعالیتهای مرتبط از قبیل:
فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی و یا الف) عرضه خدمات مشاورهای علمی ،فرهنگی ،تربیتی ،اجتماعی و آموزشی
عناوین مشابه برای کلیه اقشار به دانشجویان
دانشگاهی (دانشجویان ،اساتید و ب) حضور مستمر و مؤثر در مراکز دانشجویی اعم از کانونها ،مساجد،
خوابگاهها و ...
کارکنان)
با کسب موافقت «مؤسسه» محل ج) مشارکت در ترویج علمی و فرهنگی الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت با
تأیید کمیسیون تخصصی ذیربط
خدمت
د) مشارکت فعاالنه در تشکیل جلسات هماندیشی اساتید
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5

6

استمرار در تقید و پایبندی به ارزشهای دینی ،فرهنگی ،ملی ،انقالبی و صداقت و امانتداری با تأیید کمیسیون
تخصصی ذیربط
کسب جوایز فرهنگی (در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،مسئولیت های فرهنگی و)...

8

طراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاری کرسیهای آزاداندیشی ،نقد و نظریه پردازی با تایید مرجع ذیصالح

9

شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینههای فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی با
ارائه گواهی معتبر (ماده « »3آئیننامه طرح دانشافزایی و توانمندسازی اعضاء هیات علمی مصوب جلسه  474شورای
اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی)

11

برگزاری نمایشگاه آثار و کارگاه هنری با رویکرد فرهنگی-اسالمی-ایرانی
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حداکثر)31 :

دکتر محمدعلی کینژاد

دکتر سید علی فارغ

ریاست دانشگاه و رئیس کمیسیون

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و دبیر کمیسیون

حجتاالسالم سید جالل موسوی شربیانی

دکتر مهدی محمدزاده

دکتر محمد تقی پیربابایی

سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

معاون آموزشی ،پژوهش و فناوری دانشگاه

عضو هیأت علمی ،مشاور عالی و قائم مقام ریاست دانشگاه

