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شرح وظایف:













تدوين برنامه راهبردي حوزه فرهنگی و دانشجويی دانشگاه در راستاي اسناد باالدستی ابالغی
نظارت بر اجراي قوانين و آئين نامههاي دانشجويی و فرهنگی
نظارت بر فعاليتهاي فرهنگی ،سياسی و اجتماعی دانشگاه
برنامه ريزي براي گسترش و تعميق ارزشهاي اسالمی و انقالبی در همه سطوح دانشگاهی(دانشجويان ،
اساتيد و کارکنان)
ايجاد هماهنگی و جلب مشارکت الزم ميان نهادهاي مختلف دانشگاهی با تشکيل جلسات منظم
ايجاد ارتباط و همکاري هرچه بيشتر بامراکز ،مؤسسات و نهادهاي فکري ،فرهنگی و انقالبی
نيازسنجی و تعيين اولويتهاي دانشجويی و فرهنگی و ارائه به رياست دانشگاه و معاونت توسعه
آينده نگري و پيگيري تأمين منابع و زيرساخت هاي رفاهی
حمايت و تشويق در نوآوري برنامههاي دانشجويی-فرهنگی
اجرايی کردن برنامههاي پيشنهادي معاونت دانشجويی-فرهنگی وزارت متبوع
جذب حمايتهاي مادي و معنوي مردمی در حوزه دانشجويی -فرهنگی



بیانیه رسالت:



معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت  ،در
نظر دارد در راستاي رسالت تعيين شده براي دانشگاه  ،بمنظور پرورش نسل آينده نظام سالمت و نيز
تحقق دانشگاه اسالمی ،با ايجاد بستر مطلوب فرهنگی  ،رفاهی  ،معيشتی و ورزشی براي دانشجويان ـ
بعنوان گروهی تأثيرگزار در ابعاد علمی ـ فرهنگی و سياسی جامعه ـ در تربيت نيروي انسانی توانمند و
با مهارت  ،آزادانديش  ،خردورز  ،خالق و برخوردار از هويت اسالمی ـ ايرانی و همچنين ارتقاء فرهنگی
اساتيد و کارکنان دانشگاه تالش نمايد.



چشم انداز :



در افق برنامه معاونت دانشجويی و فرهنگی  ،دانشجوی این دانشگاه فردي است مؤمن ،بصير ،متعهد
به نظام اسالمی و اصل مترقی واليت مطلقه فقيه ،حق طلب همراه با روحيه جهادي و داراي تعامل
سازنده با دانشگاه ،جامعه علمی و امّت اسالمی و کارمند دانشگاه فردي است مؤمن ،متعهد به اخالق
اسالمی و حرفه اي ،پويا و با نشاط در ارائه خدمت و استاد دانشگاه فردي است پويا و با نشاط و داراي
خصايص واالي اخالقی و متعهد به آرمانهاي انقالب و نظام مقدّس جمهوري اسالمی ايران همراه با
روحيه خدمت صادقانه و ايثارگرانه در پژوهش ،تعليم وتربيت دانشجويان و ارائه خدمت به مردم.



مأموریت :



 .1تأمين فضاي مناسب فرهنگی و اجتماعی جهت تربيت نيروي انسانی کارآمد
 .2تأمين تسهيالت رفاهی  ،معيشتی  ،درمانی دانشجويان
 .3پرورش جسم و روح دانشجويان
 .4ترويج سبک زندگی اسالمی ـ ايرانی نزد جامعه دانشگاهی ( دانشجويان – اساتيد و کارکنان)





