نام و نام خانوادگی :مجتبی توکلی
سمت :مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه
میزان تحصیالت :دکترای روانشناسی
شرح وظایف:
-1نظارت بر برگزاری جشنواره های فرهنگی ،قرآنی ،دانشجویی نمونه وسایر جشنواره های تصویب شده مراجع ذیصالح
-2نظارت برانجام امور اداری ومالی وبرآورد بودجه واحد های مختلف مدیریت
-3نظارت بر فعالیت کانونها ی فرهنگی هنری
 -4نظارت بر فعالیت انجمن های علمی دانشجویی دانشکده ها
-5حمایت وپشتیبانی از تشکل های اسالمی دانشگاه براساس دستور العمل ها وآئین نامه های مربوطه
-6هماهنگی وتشکیل جلسات شورای فرهنگی اجنماعی ،شورای امر به معروف ونهی از منکر  ،کمیته طرح انطباق وکارگروه هایی که بر
اساس آئین نامه های مربوط بعهده مدیریت قرار داه شده و هماهنگی وپیگیری اجرای مصوبات آنها
 -7ارتباط با مراکز ونهادهای فرهنگی درون وبرون دانشگاهی
سمینارهاوهمایش های فرهنگی برگزار شده در سطح دانشگاه  ،استان وموارد اعالم شده از وزارت متبوع  -8شرکت در نشست ها،
 -9تشکیل جلسات،وپی گیری مصوبات کمیته ناظر برنشریات دانشگاهی وحمایت وپشتیبانی از نشریات دانشجویی
 -01پی گیری ونظارت بر اعزام نمایندگان تشکل های دانشجویی به نشست ها،جشنوارهها وهمایش های ابالغی از سوی وزارت
متبوع
 -00نظارت برمراسم ها،آئین ها ،نمایشگاههای فرهنگی برگزار شده در سطح دانشگاهی
 -02نظارت بر کارگاهها وبرنامه های آموزشی برگزار شده توسط اداره های زیر مجموعه مدیریت
 -03نظارت بر برگزاری فعالیت های فوق برنامه ای دانشجویی( اردویی  ،مراسم ها ،مناسیتها ،امور فرهنگی خوابگاههاو)...
 -04برنامه ریزی وارائه طرحها وبرنامه های فرهنگی در راستای گسترش و تعمیق ارزشهای اسالمی وایرانی در همه سطوح
دانشگاه

 -05نظارت  ،حمایت و تشویق درانجام پژوهش های فرهنگی
 -06توانمند سازی و ارتقاء آموزشی فرهنگی کارکنان مدیریت وحوزه معاونت فرهنگی دانشجویی
 -07برنامه ریزی  ،نظارت  ،هماهنگی واجرای برنامه های معارفه دانشجویان نو ورود ،جشن دانش آموختگی  ،آیین روپوش
سفید ،مراسم تقدیر از چهره های ماندگار دانشگاهی و دیگر برنامه های وابسته به رخدادهای خاص فرهنگی
 -08نظارت بر برنامه پایش عملیاتی سالیانه مدیریت
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