آیین نامه معاونت فرهنگی  ،اجتماعی واموردانشجویی موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط
بر اساس مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و آئین نامه های وزارتی  ،دانشجویان دانشگاههای کشور عالوه بر
استفاده از امکانات آموزشی  ،پژوهشی و رفاهی  ،دارای حقوق اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی خاصی می باشد تا در
کنار فعالیت علمی  ،احساس مسئولیت فردی و اجتماعی را در خود تقویت نموده  ،توان و آمادگی مناسبی را جهت
ساختن آینده جامعه اسالمی کسب نمایند  .معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط درحمایت
فعالیت های فرهنگی دانشجویان ،سیاست گذاری ،برنامه ریزی ،اجرا و هدایت و نظارت ،ارزیابی و سیاستگذاری کلیه
امور فرهنگی واجتماعی  ،رفاهی و انضباطی دانشجویان را بر عهده دارد .براساس مصوبه شماره :دش 1251/09/آیین
نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ،پژوهشی وفناوری مورخ  1909/5/11وظایف کلی معاونت
فرهنگی به شرح ذیل می باشد:

وظایف معاون فرهنگی ،اجتماعی واموردانشجویی موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط
 - 1اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی موسسه ،مطابق با مصوبات ،مقررات و آئیننامههای
مربوطه
 - 5راهاندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی موسسه در زمینههای تحصیلی ،رفاهی ،سالمت
 - 9نظارت بر فعالیتهای مربوط به تسهیالت قابل ارائه به دانشجویان و برنامههای رفاهی آنان
 - 4برنامهریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی ،رفاهی ،بهداشتی و سالمت دانشجویان موسسه
 - 2رصد و ارزیابی وضعیت صنفی ،رفاهی ،بهداشتی و سالمت موسسه و ارائه گزارش به رئیس موسسه
 - 6زمینهسازی جهت مشارکت ،همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت موسسه
 - 7راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی موسسه در سطوح استادان ،دانشجویان و کارکنان،
مطابق با مصوبات ،مقررات و آییننامههای مربوط و با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای ذیربط
 - 1تطبیق و اجرای سیاستهای راهبردی شورای عالی انقالب فرهنگی و ستادهای تعمیق و گسترش فرهنگ و
مبانی اسالم در دستگاهها در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی
 - 0رصد وضعیت کلی فرهنگی ،تربیتی ،اجتماعی و سیاسی موسسه و همچنین انجام مطالعات و پژوهشهای الزم
به منظور برنامهریزی و سیاستگذاری فعالیتهای فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزشهای اسالمی ـ ایرانی ـ
انقالبی در همه سطوح
- 19ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز؛ موسسات و نهادهای فکری ،فرهنگی و انقالبی
- 11فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر موسسه به منظور حضور در صحنههای مختلف علمی ،سیاسی و فرهنگی
جامعه
- 15اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو ،نقد روشمند ،آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب
نظران علمی ،فرهنگی و سیاسی
- 19مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرحها ،پیشنهاد برنامههای
الزم و پیگیری وظایف محوله
- 14پیگیری ابالغ مصوبات ،مقررات و آییننامهها و اطالعرسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج موسسه،
با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آنها
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براساس این شرح وظایف معاونت فرهنگی  ،اجتماعی و امور دانشجویی مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط
درچهاربخش فعالیت های خود را تقدیم می کند.
 - 1اموراداری  -5فرهنگی واجتماعی  -9فعالیت درشبکه های اجتماعی  -4آیین دانش آموختگی .

 )1شرح وظایف اموراداری
 .1عضویت و شرکت در کمیته های انضباطی دانشجویی مؤسسه
 .5ایجاد هماهنگی های الزم با رئیس و معاونان در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی مؤسسه .
 .9تهیه گزارش های الزم از فعالیت های انجام شده و ارائه به ریاست
 .4ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تابعه
 .2نظارت بر تشکیل کانونها و تشکلهای دانشجویی و هدایت آنها
 .6برنامه ریزی درجهت تلطیف و سالم سازی روابط عمومی میان استادان ،دانشجویان و کارکنان
 .7رصد مراکز ،موسسات و نهادهای هم سو و ایجادارتباط و همکاری هرچه بیشتر با آن ها
 .1تنظیم بودجه معاونت فرهنگی و ارائه آن به ریاست
 .0آسیب شناسی ،نظارت و برنامه ریزی و بررسی مشکالت تحصیلی دانشجویان و تالش در رفع آن ها
 .11برنامه ر یزی در جهت حفظ دانشجویان و ایجاد جذابیت و تشویق دانشجو برای تحصیل در فضای مجازی
 .15شناسایی قابلیت ها و توانایی های دانشجویان و فراهم آوردن امکانات مورد نیاز و سازماندهی فعالیت ها،
 .19پیگیری و پشتیبانی از ارائه خدمات مشاوره اساتید به دانشجویان به روش آنالین وبا اجرای طرح ارتباط
مؤثر با اساتد (طرح اساتید رابط  -مشاور)
 .14هماهنگی و تعامل با اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری درجهت فعالیت های
فرهنگی مصوب و اجرای آن ها به روش مجازی
 .12شرکت در جلسات شورای هیات رئیسه و اجرای مصوبات مربوط به حوزه دانشجویی و فرهنگی و تبلیغات
 .16مطالعه ،بررسی و شناسایی معضالت فرهنگی دانشگاهیان ،نیازهای فکری مخاطبان ،زمینه ها و علل آسیب
پذیری و چاره اندیشی در مورد راه حل های مشکالت فرهنگی ایجاد
 .17ایجاد بستری مناسب درجهت ارتباط دانشجو با اساتید ،مسئولین در جهت رفع مشکالت پیش رو به ویژه
درخصوص آموزش الکترونیک و پی گیری تا حصول نتیجه.

 )2شرح وظایف امور فرهنگی اجتماعی
 - 1برگزاری وبینارهای فرهنگی به منظورارتقای سطح فرهنگی دانشجویان
 - 5تنظیم تقویم مناسبت های فرهنگی از مهر تا مهر و انتشار درسایت موسسه واطالع رسانی به دانشجویان
ازطریق انتشار مقاله یا خبر درسایت و تمهید مقدمات اجرائی آن پس از تصویب شورای فرهنگی یا هیات
رئیسه
 - 9تشویق و ترغیب دانشجویان به شرکت در فعالیت های فرهنگی
 - 4انتشار و ترویج ارزش های اسالمی و انقالبی از طریق انتشار پوستر ،عکس و فیلم در پروفایل دانشجویان ،و
کانال تلگرامی و شبکه های اجتماعی مرتبط با موسسه
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 - 2تهیه خبرنامه یا نشریات فرهنگی و انتشارالکترونیکی آن در پروفایل دانشجویان و یا ارسال به ایمیل آن ها و
انتشاردر شبکه های اجتماعی وابسته.
 - 6انجام مشاوره های گروهی و فردی دانشجویان ،مشاوره و پاسخ به سواالت از طریق وب ،راهنمایی و
مشاوره تحصیلی
 - 7تمهید مقدمات و دعوت از دانشجویان عالقه مند جهت انتشارالکترونیک نشریات دانشجویی
 - 1تمهید مقدمات تشکیل انجمن ها ،کانون ها و گروه های فرهنگی – علمی و مذهبی و ایجاد انجمن مجازی
( فاروم ) به منظوراجرای فعالیت های فرهنگی در فضای مجازی
 - 0شناسایی و تعیین دانشجویان عالقه مند به فعالیت های فرهنگی – علمی و مذهبی واعطای مسئولیت
درانجمن مجازی به عنوان رابطین فرهنگی
- 19به روزآوری قسمت های فرهنگی و دانشجویی سایت مؤسسه و بخش های فرهنگی پروفایل دانشجویان
- 11ایجاد تسهیالت الزم برای آشنایی دانشجویان با مظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی با بارگذاری محتوای
الکترونیکی مرتبط در شبکه های اجتماعی و سایت موسسه
- 15زمینه سازی برای آشنایی دانشجویان و برقراری ارتباط ایشان با نهادها و موسسات علمی  ،فرهنگی و
آشنایی با عالمان  ،اندیشمندان و فرزانگان ازطریق شبکه های اجتماعی و وب سایت موسسه
- 19ایجاد زمینه های مناسب برای عرصه آثار فرهنگی و هنری دانشجویان درگروه های تلگرامی و بخش
فرهنگی وب سایت موسسه
- 14حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی تشکل های دانشجویی
- 12تشکیل کانون های فرهنگی و هنری
 16ب-ارگذاری محتوا به مناسبت های ملی مذهبی دروب سایت موسسه و شبکه های اجتماعی مرتبط
- 17با توجه به مجازی بودن موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط بخش عمده فعالیت ها به صورت اینترنتی
و درفضای مجازی خواهدبود.
پیشنویس آیین
نامه های
فعالیت های
فرهنگی

 )3فعالیت درشبکه های اجتماعی
نظر به این که موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط یک دانشگاه مجازی است ازاین رو بهره برداری از شبکه های
اجتماعی برای فعالیت های فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود که به همین منظور ضرورت اقتضا می کند برای
هریک از دوره های مجازی یک گروه درشبکه های اجتماعی رایج دایرکنیم وازاین طریق دانشجویان را در فعالیت
های فرهنگی موسسه مشارکت دهیم

مرامنامه گروه های تلگرامی دانشجویان موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط
☀️ هویّت گروه :

 .1گروه در چارچوب قوانین جمهوری اسالمی حرکت می کندو براساس قوانین و مقررات وزارت علوم تحقیقات
وفناوری و موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط به منظور اطالع رسانی دانشجویان این موسسه فعالیت می کند
 .5ماهیت تاالر ،ماهیتی فرهنگی اجتماعی در سطح دانشجویان موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط می باشد
 .9اینجا مکانی است برای ارائه نظرات و پیشنهادات دانشجویان موسسه برخط و احیانا مشکالت آنان
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.4ازنقطه نظرات دانشجویان واعضای محترم استفاده میشود.
 .2این گروه را اعضای تحریریه ای از اساتید و فعاالن دانشگاهی  ،مساعدت علمی می کنند.
☀️ قوانین و مقررات گروه :

 .1گفتگوهای روزانه تاالر شامل مطالب علمی  ،درسی ،اطالع رسانی  ،مناسبت های جاری و اموری ازاین قبیل
خواهد بود.
 .5خروج از موضوع هفته جز روزهای جمعه ممنوع است .لذا انتظار می رود  -جز در تریبون آزاد جمعه ها یا مناسبت
های ملی و مذهبی که یادآوری مناسبت و احیاناً ارائه مطالب مرتبط صورت می پذیرد  -حتی المقدور از بیان مطالب
غیر مرتبط و یا تصاویر و کلیپ های نامربوط خودداری شود.
 .9از تبلیغ له یا علیه اشخاص ،و ترویج شخصیت ها و احزاب و گروهها ،درج تبلیغات انتخاباتی،گذاشتن پست های
سیاسی و طرح هر گونه مطالبی که موجب تنش یا اختالف میان اعضا گردد ،تحت هر شرایط پرهیز شود.
 .4حفظ حرمت تاالر و اعضای فرهیخته آن اقتضا می کند در مباحثات ،فضایی آرام و منطقی دنبال شود .احترام به
افکار و اندیشه های یکدیگر و حاکمیت صمیمیت در گفتگوها ،مهم و اساسی است.
 .2نقل هر گونه جوک و شوخی مطابق با شأن گروه و در حد معمول و کوتاه برای رفع خستگی البالی مطالب ایراد
ندارد.
 .6مشارکت فعال اعضا در مباحثات و گفتگوها مورد انتظار جدّی است.
 .7تالش در راستای ارائه مطالب متناسب با موضوع بر پایه باورها و قناعت های شخصی  -و نه با کپی برداری از دیگر
سایت ها و شبکه ها  -مورد انتظار است.
 .0گفتگو میان اعضا خارج از عرف یا به دور از حدود شرعی توصیه نمی شود .بنا بر این ،شوخی های بی مورد،
گفتگوهای بین االثنینی یا مواردی از این دست ،تأیید نمی شود.
.19تبلیغ گروههای مجازی همسو در شبکه های اجتماعی در چارچوب اهداف تاالر و مباحث علمی رشته های
تحصیلی امکان پذیر است.
 .11هر گونه تخلف از بندهای مرامنامه موجب حذف مطالب بدون تذکر قبلی خواهد شد.

 )4آیین جشن دانش آموختگی
به منظور ارج نهادن به شخصیت علمی ،فرهنگی و اجتماعی دانش آموختگان ،تجلی همراهی ،همدلی و ایجاد
هویت و همبستگی بین مؤسسه و دانش آموختگان ،برنامه ریزی و فعالیت هماهنگ و تبادل تجربه بین وزارتخانه،
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهاد خانواده دانشجویان ،در راستای نیل به این اهداف ،برگزاری
مراسمی بر گرفته از آداب اسالمی ـ ایرانی به عنوان جشن فراغت از تحصیل ،درنظرگرفته شده است:
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ستاد آیین دانش آموختگی  :در موسسه ستادی با این عنوان و متشکل از ریاست موسسه ،معاون آموزش،معاون
فرهنگی وکمیته ای ازمیان دانشجویان موسسه تشکیل وبرای آین آیین برنامه ریزی خواهند نمود .مسئولیت اجرای
آیین جشن دانش آموختگی بر عهده معاونت فرهنگی اجتماعی موسسه است.
اهم وظایف ستاد:
 - 1تصویب برنامه های آیین جشن دانش آموختگی دانشگاه
 - 5پیشبینی بودجه فعالیتها و برنامه های ستاد و تامین هزینه های برنامه های اجرایی
 - 9اتخاذ تصمیم در مورد جذب حامی مالی برای برنامه ها
 - 4تعیین میزان مبلغ دریافتی در قبال دعوت از خانواده های جشن دانش آموختگان
 - 2ایجاد ارتباط با رسانه های گروهی و مطبوعات محلی و ملی
 - 6هماهنگی کامل با خانواده های دانش آموختگان
 - 7نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های مربوط به آیین های جشن دانش آموختگی
 - 1تایید گزارش تهیه شده توسط دبیر ستاد برای ارسال به دبیرخانه مرکزی ستاد عالی

این آیین نامه درچهار بخش و  2صفحه در تاریخ  ....................به تصویب هیئت امنای موسسه
آموزش عالی الکترونیکی برخط رسید.
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