مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه
مدیریت امور فرهنگی وفوق برنامه دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی گلستان
ًبم ٍ ًبم
خبًَادگی :
هدرن
تحصیلی :

رضتِ
تحصیلی :

لٌجر رٍحی لوراسىی
وبرضٌبس ارضد

هدیریت خدهبت
ثْداضتی ٍ درهبًی

سرپرست ادارُ اهَر خَاثگبُ ّبی داًطگبُ از سبل  7711ثودت  2سبل
هسئَل آهَزش داًطىدُ پرستبری ٍ هبهبئی (از سبل 7731ثودت  4سبل
هسئَل پژٍّص داًطىدُ پرستبری ٍ هبهبئی(از سبل  7737تب ) 7732
عضَ اتبق فىر داًطگبُ یه دٍرُ دٍ سبلِ
عضَ ضَرای  H S Rداًطگبُ
دثیر اجرایی سویٌبر سراسری هفبّین پرستبری (گرگبى )7737
عضَیت در وویتِ تدٍیي استراتژی داًطگبُ علَم پسضىی گلستبى 7737
سَاثك اجرایی  :عضَیت دروویتِ تدٍیي استراتژی سبزهبى ًظبم پرستبری وطَر7731
عضَیت در وویتِ ارزیبثی آزهَى ٍ تدٍیي طرح درس هروس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش پسضىی داًطگبُ علَم
پسضىی گلستبى ثودت  2سبل
هطبٍر علوی هروس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش پسضىی داًطگبُ علَم پسضىی گلستبى ثودت  2سبل
عضَ ّیبت تحریریِ هجلِ علوی داًطىدُ پرستبری ٍ هبهبیی ثَیِ
عضَ ضَرای پژٍّطی داًطىدُ پرستبری ٍ هبهبیی ثَیِ تبوٌَى
عضَ ضَرای  E D Cداًطىدُ پرستبری ٍ هبهبیی ثَیِ تبوٌَى
تلفي ٍ فبوس 72473711-171 :
پست
الىترًٍیه :
آدرس :

modir-farhangi@goums.ac.ir
گرگبى هجوَعِ فلسفی ضصت وال-هدیریت اهَرداًطجَیی،فرٌّگی ٍ فَق ثرًبهِ

در جبهعِ اسالهی ثِ تالش ثر وست علن ٍ داًص ٍ تىرین داًطجَ تأوید ٍ تَجِ عویك ضدُ است ٍ هدیریت اهَر فرٌّگی ٍفَق
ثرًبهِ داًطگبُ ثب اعتمبد ٍ استٌبد ثِ ایي ثبٍر در ایجبد هحیطی اهي ٍ تَأم ثب آسبیص ٍ ثِ دٍر از فطبرّبی رٍحی ٍ رٍاًی ثرای
داًطجَیبى عسیس فعبلیت دارد ٍ هی وَضد تب ثب تالش هضبعف ٍ ّوىبری پرسٌل هرثَطِ وٌبر اّداف ّر چِ ثْتر ضدى اهَر رفبّی
ٍ هعیطتی داًطجَیبى ثِ فعبلیت ّبی فرٌّگی ،اجتوبعی ،فَق ثرًبهِ ٍ ٍرزضی داًطگبُ ثِ عٌَاى زیرثٌبی فعبلیت ّبی آهَزضی،
پژٍّطی ،عمیدُ سیبسی ٍ اجتوبعی ثِ ًحَ احسي اًجبم ٍظیفِ ًوبید .عسم راسخ دارد ثب ّوبٌّگی ّوّت ولیِ ًْبدّبی فرٌّگی
اجتوبعی داًطگبُ تطىل ّبی داًطجَیی ترٍیج ٍ تجلیػ ارزش ّب ٍ فرٌّگ اسالهی ٍ آضٌب ًوَدى داًطجَیبى ثب جلَُ ّبی اسالم
ًبة هحودی( ظ) ٍ دستبٍردّبی اًمالة اسالهی ثپردازد .

مدیریت فرهنگی وفوق برنامه درحیطه های زیر فعالیت دارد :
الف-اهَر فرٌّگی ٍفَق ثرًبهِ
ضرح ٍظبیف هدیریت درحیطِ اهَر فرٌّگی ٍفَق ثرًبهِ ضبهل هَارد زیر هی ثبضد :
ً)7ظبرت ثر فعبلیتْبی فرٌّگی  ،سیبسی ٍ اجتوبعی داًطگبُ  ) 2ثرًبهِ ریسی ثرای گسترش ٍ تعویك ارزضْبی اسالهی ٍ اًمالثی
در ّوِ سطَح داًطگبّی  )7ایجبد ارتجبط ٍّوىبری ّرچِ ثیطتر ثب هراوس ،هَسسبت ٍ ًْبدّبی فىری  ،فرٌّگی ٍ اًمالثی ثرای
ضىَفبیی ثیطتر فعبلیت ّبی فىری  ،فرٌّگی ٍ ٌّری ٍ ...
دثیر خبًِ ضَرای فرٌّگی داًطگبُ :
 )7تْیِ دستَر وبر جلسِ ضَرای فرٌّگی ٍ اثالغ هصَثبت ضَرا ثِ ٍاحدّبی هرثَطِ
 )2طرح هصَثبت ٍ آئیي ًبهِ ّبی ضَرای عبلی اًمالة فرٌّگی ٍ ٍزارت هتجَع در ضَرای فرٌّگی ٍ ثررسی راّىبرّبی اجرائی ٍ
تٌظین دستَر العول ّبی اجرائی آى در ضَرای فرٌّگی ثبّوبٌّگی دثیر ضَرا
 )7طرح پیطٌْبدات ٍاصلِ درخصَظ فعبلیت ّبی فرٌّگی  ،اجتوبعی درحَزُ داًطگبُ ٍ ثررسی آًْب در ضَرای فرٌّگی
داًطگبُ

