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 ء حیطه فرهنگی از طریق برگزاری شورای فرهنگیارتقا هدف کلی

 جلسه شورای فرهنگی در هر سال 2برگزاری  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 2 1 0 جلسات برگزار شدهتعداد  1

 دکتر مقیمخانم مسئول پایش برنامه: 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
ارسال آیین نامه و درخواست تشکیل شورای فرهنگی در دانشکده به 

 شورای معاونین  همراه با مستندات و سوابق مکاتبات

دکتر مقیم، کارشناس 

 فرهنگی معاونت
15/2/1401 15/5/1401 

 15/6/1401 15/5/1401 دکتر مقیم  طرح موضوع در شورای معاونین 2

3 
دریافت مصوبه و ارسال به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه جهت 

 کسب مجوز الزم
 15/7/1401 15/6/1401 دکتر مقیم

 ارسال اسامی اعضای پیشنهادی به شورای معاونین دانشکده 4
دکتر مقیم/کارشناسی 

 فرهنگی دانشکده
15/7/1401 29/12/1401 

 15/2/1402 15/1/1402 کارشناسی فرهنگی معاونت دریافت مجوز الزم برای صدور ابالغ اعضا 5

 29/12/1403 15/2/1402 دکتر مقیم تشکیل جلسات شورا 6

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 جایگزین اقدام علت عدم اجرا
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 ترغیب دانشجویان به فعالیت بدنی و ورزش های همگانی هدف کلی

 برگزاری حداقل یک مرتبه کوهپیمایی و یک مرتبه مسابقه دو همگانی در هر سال هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 2 1 0 برگزار شدهتعداد برنامه های  1

 دکتر مقیمخانم مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 15/5/1401 15/4/1401 دکتر مقیم طرح موضوع در جلسه شورای معاونین دانشکده یا شورای فرهنگی  1

 20/6/1401 20/5/1401 دکتر مقیم دریافت مصوبه 2

 25/8/1401 25/6/1401 خانم علی بک با معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاهبرنامه ریزی و هماهنگی  3

 25/9/1401 25/8/1401 خانم علی بک اطالع رسانی به دانشجویان 4

 29/12/1403 25/9/1401 خانم علی بک اجرای برنامه 5
 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 توانمندسازی انجمن های علمی دانشجویی دانشکده هدف کلی

ر هر سال حداقل یک برنامه علمی توانمندسازی برجسته توسط هر یک از انجمن های علمی د برگزاری هدف اختصاصی

 تحصیلی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 2 1 0 تعداد کارگاه های برگزار شده توسط هر انجمن 1

 آقای حسام  مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
برنامه ریزی و پیش بینی کارگاههای ویژه توانمندسازی شورای 

 مرکزی انجمن های علمی 

دکتر صفاییان، کارشناس 

 فرهنگی معاونت
1/4/1401 1/5/1401 

 8/5/1401 1/5/1401 کارشناس فرهنگی معاونت ارسال برنامه ها به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه 2

 8/6/1401 8/5/1401 دکتر صفاییان اخذ مجوز الزم برای اجرای این برنامه ها 3

 8/7/1401 8/6/1401 کارشناس فرهنگی معاونت هماهنگی تاالرها و پذیرایی برای برگزاری کارگاه   4

 29/12/1403 8/7/1401 دکتر صفاییان اجرای کارگاهها 5
 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 پایش فعالیت های نمایندگان دانشجویی هدف کلی

 خصوص عملکرد نماینده در هر سال تحصیلی برگزاری حداقل دو نوبت نظرسنجی در هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 2 1 0 یدر خصوص عملکرد هر نماینده در هر سال تحصیل ها نظرسنجیتعداد  1

 دکتر مقیم خانم مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/5/1401 1/4/1401 خانم علی بک تهیه فرم نظرسنجی از نمایندگان  1

2 
ارسال فرم برای کمیته فرهنگی شورای مشاورین جوان جهت ارائه نظرات 

 پیشنهادی
 1/6/1401 1/5/1401 دکتر صفاییان

 1/8/1401 1/6/1401 دکتر صفاییان دریافت نظرات و اصالح در فرم مربوطه 3

 1/9/1401 1/8/1401 دکتر مقیم شورای معاونین دانشکدهارسال فرم به  4

 1/10/1401 1/9/1401 دکتر مقیم دریافت مصوبه 5

 1/10/1401 1/10/1401 خانم علی بک تهیه فرم با استفاده از گوگل فرم 6

 1/11/1401 1/10/1401 خانم علی بک ارسال لینک فرم برای دانشجویان هر ورودی 7

 29/12/1403 1/11/1401 خانم علی بک دانشجویان و تجزیه و تحلیلدریافت پاسخنامه  8

 29/12/1403 15/1/1403 دکتر صفاییان ارسال نتایج به معاون آموزشی دانشکده 9
 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء حیطه فرهنگی از طریق برگزاری کارگاه  هدف کلی

 در دو سال مهارتهای زندگیکارگاه  4برگزاری  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 4 2 0 تعداد کارگاه های برگزار شده 1

 دکتر مقیمخانم مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/8/1401 1/4/1401 خانم قاسمی، کارشناس فرهنگی دانشکده برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباط موثر  1

 29/12/1401 1/8/1401 خانم قاسمی، کارشناس فرهنگی دانشکده برگزاری کارگاه رفتار جراتمندانه 2

 31/6/1402 15/1/1402 فرهنگی دانشکده خانم قاسمی، کارشناس برگزاری کارگاه مدیریت استرس 3

 29/12/1402 31/6/1402 خانم قاسمی، کارشناس فرهنگی دانشکده برگزاری کارگاه پشگیری از سوء مصرف مواد 4
 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 یه فردیدر بحث های گروهی و رویکرد توجبرای پوشش در دانشکده   dressing Codeتبیین اهمیت    هدف کلی

 بازنگری و تدوین پوشش حرفه ای با مشارکت دانشجویان   هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %50 0 برنامه تدوین شده میزان پیشرفت بازنگری  1

 خانم دکترمقیممسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 تشکیل جلسه با نمایندگان دانشجویان و بیان مسئله  1
کارشناس فرهنگی 

 دانشکده، دکتر صفاییان
1/4/1401 1/6/1401 

 تشکیل جلسه با نمایندگان تشکل های دانشجویی 2
کارشناس فرهنگی 

 دانشکده، دکتر صفاییان
1/4/1401 1/6/1401 

 تشکیل جلسات منظم دانشجویان و تشکل ها  3
کارشناس فرهنگی 

 دانشکده، دکتر صفاییان
1/6/1401 29/12/1403 

 جمع آوری پوشش حرفه ای دانشگاه های داخلی و بین الملل 4

کارشناس فرهنگی 

دانشکده، نمایندگان 

 دانشجویان

1/6/1401 29/12/1403 

 29/12/1403 15/1/1401 دکتر مقیم ارائه برنامه بازنگری شده به دانشکده  5

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ترویج فرهنگ روزنامه خوانی و مطالعه در دانشجویان هدف کلی

 ایستگاه های روزنامه خوانی در دانشکدهایجاد  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

برقراری یک پایگاه در درصد پیشرفت در   1

 دانشکده پزشکی
0 50% 100% 

 آقای دکتر صفائیان  مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/6/1401 1/4/1401 آقای حسام تشکیل کارگروه و تعریف فرایند 1

 1/7/1401 1/6/1401 خانم دکتر مقیم ارائه درخواست و کسب مجوز در شورای معاونین دانشکده 2

 1/8/1401 1/7/1401 خانم دکتر مقیم تعیین اعضای اجرایی و مسئول ایستگاه 3

 1/9/1401 1/8/1401 خانم دکتر مقیم جهت اختصاص فضای مطالعههماهنگی با معاونت مالی، اداری دانشکده  4

 29/12/1403 1/9/1401 آقای حسام اجرای برنامه 
 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  

 

 

 

 


