هؼصَهِ هحوذ سحیوی
واسضٌاس اسضذ هغالؼات هٌغمِ ای
سوت :سشپشست اداسُ اهَس فشٌّگی ٍ فَق تشًاهِ،+دتیشخاًِ خطٌَاسُ فشٌّگی
ً -1ظاست ٍ وٌتشل تش حسي اًدام واس دس اداسُ اهَس فشٌّگی ٍ فَق تشًاهِ
 -2ػضَیت ٍضشوت دس خلسات دسٍى ساصهاًی ٍ تشٍى ساصهاًی هاًٌذ" :ضَسای هذیشیت هؼاًٍت""،
وویتِ اًتخاب داًطدَی ًوًَِ" ٍ...
 -3تطىیل خلسات اداسُ اهَس فشٌّگی ٍ اسائِ گضاسش فشایٌذ واستِ هذیشیت
 -4اخشای خظ هطی ّای تؼییي ضذُ دسصهیٌِ ّای فشٌّگی ٍفَق تشًاهِ
ّ -5واٌّگی دساخشای آییي ًاهِ ّا ٍهصَتات داًطدَیی،فشٌّگی
 -6تؼاهل تا ًْادّای دسٍى ساصهاًی ٍ تشٍى ساصهاًی
-7اهَس دتیشخاًِ داًطگاّی خطٌَاسُ فشٌّگیٌّ،شی داًطدَیاى داًطگاّْای ػلَم پضضىی وطَس
-8اعالع سساًی ضشایظ ضشوت ٍ اػالم ضؼاس ٍ هَضَع خطٌَاسُ
-9ثثت ًام اص داًطدَیاى هتماضی ضشوت
-11تحَیل آثاس اص داًطدَیاى ٍ تاسوذ گزاسی آثاس ٍ لغؼی وشدى آثاس دس سایت خطٌَاسُ
-11تشگضاسی خطٌَاسُ داخلی ٍ داٍسی داخلی آثاس ٍ اػالم ًتایح آثاس ساُ یافتِ تِ هشحلِ وطَسی تِ
دتیشخاًِ دائوی خطٌَاسُ
-12اسسال آثاس تِ داًطگاُ هیضتاى ٍ اػالم اساهی ًفشات تشگضیذُ وطَسی
ّ-13واٌّگی خْت ضشوت ًفشات تشگضیذُ دس خطٌَاسُ
-14ضشوت واسضٌاساى ٍ تشگضیذگاى دس هشحلِ ًْایی خطٌَاسُ
 -15سایش اهَسهحَلِ

اداسُ اهَس فشٌّگی ٍ فَق تشًاهِ

داًطگاُ اهشٍصُ دس سغح خْاًی ػالٍُ تش واسوشد ٍ ٍظایف آهَصضی ٍ پژٍّطی ٍظایف خذیذی دس ػشصِ فشٌّگی ٍ
اختواػی تشػْذُ گشفتِ است وِ اص خولِ هی تَاى تِ ًمص فشٌّگ ساصی ٍ خاهؼِ پزیشی اضاسُ وشد تِ ػثاست دیگش اگشچِ
داًطگاُ تشای تَلیذ داًص ٍ تشتیت افشاد هتخصص ّوت هی گواسد ٍ تشای اضتغال آیٌذُ آًْا دس اختواع تالش هی وٌذ  ،اها
دس داًطدَیاى تایذ ٌّداسّا  ،اسصش ّا ٍ تاٍسّایی دسًٍی ضَد وِ تا هحیظ ضغلی آیٌذُ آًْا هٌاسثت داضتِ تاضذ ٍ ایي
سفتاسّا ٍ ٌّداسّا  ،چیضی ًیستٌذ وِ هٌحصشا دس والس ّای سسوی تحمك پیذا وٌٌذ .
تا ػٌایت تِ واسوشدّای پیص گفتِ ٍ خایگاُ ٍیژُ داًطگاُ دس تَسؼِ ٍ پیطشفت وطَس ٍ تا تَخِ تِ اّویت فشٌّگ ٍ ًمص
اًىاس ًاپزیش فؼالیت ّای فشٌّگی ٍ فَق تشًاهِ تِ ػٌَاى آهَصش ّای غیش سسوی دس خزب استؼذادّا  ،ضىَفایی تَاًوٌذی
ّا ٍ افضایص تدشتیات سَدهٌذ داًطگاّیاى ،اّویت ٍ خایگاُ اداسُ اهَس فشٌّگی ٍ فَق تشًاهِ دس ّذایت ٍ ساهاًذّی تِ
فؼالیتْای فشٌّگی تیص اص پیص ًوایاى هی ضَد .
اداسُ اهَس فشٌّگی ،فَق تشًاهِ دس صهیٌِ ّای ریل فؼالیت هی ًوایذ :
 -1تشًاهِ سیضی ّ ،ذایت ٍ ًظاست تش فؼالیت ّای فشٌّگی داًطگاُ
 -2فشاّن آٍسدى تسْیالت الصم تشای گستشش ٍ تؼوین فؼالیت ّای فشٌّگی داًطگاّیاى
 -3تشغیة داًطدَیاى تِ ضشوت دس تشًاهِ ّای فشٌّگی ٍ ٌّشی
-4تشلشاسی استثاط ٍ ّوىاسی ّای هطتشن تا هشاوض ٍ هَسسات فشٌّگی
-5هغالؼِ ،تشسسی ٍ ضٌاسایی هؼضالت فشٌّگی داًطگاّیاىً ،یاصّای فىشی هخاعثاى ،صهیٌِ ّا ٍ ػلل آسیة پزیشی ٍ
چاسُ اًذیطی دس هَسد ساُ حل ّای هطىالت فشٌّگی .
-6ایداد تسْیالت الصم تشای آضٌایی داًطگاّیاى تاهظاّش توذى ٍ فشٌّگ دیٌی ٍ هلی اص عشیك سیاحت ٍ تاصدیذ .
-7صهیٌِ ساصی تشای آضٌایی داًطدَیاى ٍ تشلشاسی استثاط ایطاى تا ًْادّا ٍ هَسسات ػلوی  ،فشٌّگی ٍ آضٌایی تا
ػالواى  ،اًذیطوٌذاى ٍ فشصاًگاى .
-8ایداد صهیٌِ ّای هٌاسة تشای ػشضِ آثاس فشٌّگی ٍ ٌّشی داًطدَیاى .
-9حوایت ٍ پطتیثاًی اص فؼالیت ّای فشٌّگی تطىل ّای داًطدَیی .
-11تطىیل ٍ حوایت اص واًَى ّای فشٌّگی ٍ ٌّشی داًطدَیی .
-11تشگضاسی هشاسوات هختلف تدلیل  ،تىشین ٍ یادٍاسُ داًطوٌذاى ٍ فشصاًگاى .
-12تشگضاسی تشًاهِ ّای هختلف تشای پش وشدى اٍلات فشاػت داًطگاّیاى ًظیش والسْای آهَصضی ،هساتمات فشٌّگی ٍ
ٌّشی  ،اسدٍّا ً ،وایطگاّْای فشٌّگی ٍ ٌّشی ،خطٌَاسُ ّا ٍ ...

**هؼشفی تخص ّا ٍ فؼالیت ّای اداسُ اهَس فشٌّگی ٍ فَق تشًاهِ :
· ٍاحذ سوؼی ٍ تصشی ٍ هشوض ػشضِ هحصَالت فشٌّگی داًطگاُ :ایي ٍاحذ دس صهیٌِ ّای فیلوثشداسی ،ػىاسی ٍ تْیِ
گضاسش اص فؼالیت ّای فشٌّگی ٍ فَق تشًاهِ ٍ تىثیش فیلن ّای هَخَد دس آسضیَ خْت ٍاحذّا هتماضی ٍ ّوچٌیي خشیذ
الالم صَتی ،تصَیشی ًسثت تِ سفغ ًیاص هتماضیاى دس ساتغِ تا الالم فشٌّگی الذام هی ًوایذ .

* اهَس واًَى ّای فشٌّگیٌّ ،شی ٍ اختواػی داًطدَیاى :ایي ٍاحذ دس حَصُ اداسُ اهَس فشٌّگی ٍ فَق تشًاهِ تا تؼذاد
 37واًَى داًطدَیی ضاهل واًَى ّای :لشآى ٍ ػتشت ،حداب ٍ ػفاف ،ضؼش ٍ ادب ،سشٍد ،خَضٌَیسی ،فیلن ٍ ػىس،
عشاحی ٍ ًماضیّ ،الل احوش ،فٌاٍسی اعالػات ،سالهت سفتاس ،ایثاس ،اهام ػلی(ع) ،پژٍانً ،طش ،هْش ٍ هٌاسثت ّا ٍ...
فؼالیت هی ًوایذ .واًَى ّای فَق الزوش تَسظ داًطدَیاى ٍ دس هحیظ داًطگاّی دس خْت ایداد تستش هٌاسة تشای
ضٌاسایی ٍ سضذ ٍ ضىَفایی استؼذادّا ٍ تَاًایی ّای داًطدَیاى دس صهیٌِ ّای فشٌّگیٌّ ،شی ٍ اختواػی ضىل گشفتِ
است .

* اهَس اًدوي ّای ػلوی هستمل سضتِ ای :تِ هٌظَس تمَیت ًطاط ػلوی دس هیاى داًطدَیاى ٍ حوایت اص فؼالیت ّای
خوؼی ٍ خَدخَش پژٍّطی ٍ ساٌّوایی ٍ هطاسوت داًطدَیاى هستؼذ دس خْت تالٌذگی ػلوی ٍ فشٌّگی داًطگاُ،
اًدوي ّای ػلوی داًطدَیی سضتِ ّای هختلف تحصیلی دس اداسُ اهَس فشٌّگی ٍ فَق تشًاهِ تطىیل گشدیذُ است .دس
حال حاضش تؼذاد دُ اًدوي ػلوی ضاهل :اًدوي ّای ػلوی پضضىی ػلَم پایِ ،ػلَم تالیٌی ،پشستاسی ،هاهایی ،ػلَم
آصهایطگاّیَّ ،ضثشی ،اتاق ػول ،تْذاضت خاًَادُ ،تْذاضت هحیظ ٍ هثاسصُ تا تیواسی ّا تِ هٌظَس استماء سغح ػلوی
داًطدَیاى فؼالیت هی ًوایذ .

* اهَس فَق تشًاهِ :ایي ٍاحذ هتَلی غٌی ساصی اٍلات فشاغت داًطدَیاى داًطگاُ تَدُ ٍ سؼی داسد تا تشًاهِ ّای هختلف
دس ایي صهیٌِ اًدام ٍظیفِ ًوایذ .اص خولِ تشًاهِ ّای ایي ٍاحذ هی تَاى تِ هَاسد ریل اضاسُ ًوَد .1 :تشگضاسی اسدٍّای
فشٌّگی ،صیاستی ،ػلوی ٍ تفشیحی داخل استاى تصَست ّفٌگی ٍ تِ هٌاسثت ّای هختلف ٍ تا اػالم لثلی ٍ تا هطاسوت
تطىل ّای داًطدَئی ٍ هدضا «یه ّفتِ تشادساى یه ّفتِ خَاّشاى» ٍ ّوچٌیي اسدٍّای خاسج استاى دس پایاى ّش تشم
تحصیلی دس لالة دٍ واسٍاى هدضا «خَاّشاى ٍ تشادساى»  .2 .تشگضاسی ًوایطگاُ ّای وتاب ،ػىس ،آثاس ٌّشی ٍ غیشُ .3 .
تشگضاسی هساتمات فشٌّگی دس سغح پشسٌل ٍ داًطدَیاى . 4.ساهاًذّی ٍ اًدام پخص فیلن دس داًطگاُ ٍ خَاتگاُ ّای
داًطدَئی .

* اهَس هشاسوات ٍ هٌاسثت ّا :
تمشیثاً اوثش فؼالیت ّای ایي ٍاحذ ًظیش تشگضاسی هشاسن هلّی ٍ هزّثی ،خطي ّا ٍ اػیاد ،هشاسن سَگَاسی ،دُػا ٍ ًیایص،
خلسات گفتگَی داًطدَئی ،پشسص ٍ پاسخ ،ضة ضؼش ،خلسات ًمذ ٍ تشسسی ادتی ٍ تسیاسی فؼالیت ّای دس چاسچَب
واًَى ّا ٍ تطىل ّای داًطدَئی هزوَس ٍاتستِ تا هطاسوت فؼال داًطدَیاى دس داًطگاُ ٍ خَاتگاُ ّای داًطدَئی تشگضاس
هی ضَد .

* تطىل ّای اسالهی داًطدَیاى :توٌظَس تحمك آسهاى ّای حضشت اهام خویٌی(سُ) ٍ سٌّوَدّای سّثش هؼظن سّثشی
هثٌی تش تحمك داًطگاُ اسالهی ،تطىل ّای داًطدَیی دس چاسچَب ضَاتظ ٍ همشسات داًطگاُ ّا تطىیل گشدیذُ است.
ّن اوٌَى  11تطىل داًطدَئی دس داًطگاُ فؼالیت داسًذ وِ ػــثاستٌذ اص :
* حَصُ تسیح داًطدَئی داًطگاُ :
››› پایگاُ هماٍهت تسیح داًطدَئی داًطىذُ پضضىی تشادساى ››› .پایگاُ هماٍهت تسیح داًطدَئی داًطىذُ پضضىی
خَاّشاى .
››› پایگاُ هماٍهت تسیح داًطدَئی داًطىذُ پشستاسی ٍ هاهائی تشادساى ››› .پایگاُ هماٍهت تسیح داًطدَئی داًطىذُ
پشستاسی ٍ هاهائی خَاّشاى .
››› پایگاُ هماٍهت تسیح داًطدَئی داًطىذُ پیشاپضضىی ٍ تْذاضت تشادساى ››› .پایگاُ هماٍهت تسیح داًطدَئی
داًطىذُ پیشاپضضىی ٍ تْذاضت خَاّشاى .
* اًدوي اسالهی داًطدَیاى :
››› اًدوي اسالهی داًطدَیاى داًطىذُ پضضىی ››› اًدوي اسالهی داًطدَیاى داًطىذُ پشستاسی ٍ هاهائی تَیِ
››› اًدوي اسالهی داًطدَیاى داًطىذُ پیشاپضضىی ٍ تْذاضت

* اتاق فشٌّگی ٍ پایگاُ اعالع سساًی خَاتگاّْای داًطدَئی :ایي ٍاحذ اص سَی اداسُ اهَس فشٌّگی ٍ فَق تشًاهِ
داًطگاُ تِ هٌظَس پش وشدى اٍلات فشاغت داًطدَیاى همین خَاتگاُ ٍ استماء سغح آگاّی ایطاى تطىیل ضذُ وِ تِ تشخی
اص فؼالیت ّای آى هی پشداصین :
››› خذهات سایاًِ ای اص لثیل :ایٌتشًت پش سشػت ،سایت  ، CDتایپ ،پشیٌت ٍ ...
››› خذهات وتاتخاًِ ای تا خذیذتشیي وُتة دس تخص ّای هختلف دیٌی ،فشٌّگی ،اختواػی ،تْذاضت سٍاًی ،هطاٍسُ ٍ ...
››› پخص فیلن سیٌوائی ّفتِ ای دٍتاس ٍ اػضام داًطدَیاى تِ سیٌوای داخل ضْش تَسظ ٍاحذ اهَس سیٌوائی اتاق
فشٌّگی خَاتگاُ

››› خذهات هغثَػاتی اص خولِ سٍصًاهِ ّای هحلی ٍ سشاسشیً ،طشیات ٍ هدالت ػلوی ،فشٌّگی ٍ خثشی ،گفتٌی است
ایي واس عثك ًظشسٌدی اًدام ضذُ اص داًطدَیاى همین خَاتگاُ تْیِ ٍ دس اختیاس ایطاى لشاس هی گیشد .
››› تاًه ًَاس ٍ  ٍ CDاهاًت هؼتثشتشیي ٍ خذیذتشیي هحصَالت فشٌّگی تِ داًطدَیاى .
››› تشگضاسی دػای پش فیض وویلً ،ذتِ ،تَسل ٍ ّوچٌیي تشگضاسی هشاسن تِ هٌاسثت ّای هختلف هلّی ٍ هزّثی دس
خَاتگاُ وِ تؼضاً تا ّوىاسی دفتش ًْاد ًوایٌذگی ٍلی فمیِ دس داًطگاُ ٍ سایش تطىل ّای داًطدَئی اًدام هی ضَد .
››› آهَصش ٍ سشٍیس دّی تخص سایاًِ تَسظ واسداى ًاظش تش ٍاحذ سایاًِ خَاتگاُ دس عَل ّفتِ .
››› تثلیغات ٍ اعالع سساًی صحیح ٍ تِ هَلغ دس لالة پَستش ٍ اعالػیِ فشٌّگی اسائِ ضذُ اص سَی اداسُ اهَس فشٌّگی ٍ
فَق تشًاهِ داًطگاُ ٍ ...

* دتیشخاًِ وویتِ ًاظش تش ًطشیات داًطگاّی :
تْیِ دستَس واس وویتِ ًاظش تش ًطشیات
عشح دسخَاستْای اًتطاس ًطشیِ ٍ تشسسی آًْا دس وویتِ
عشح ضىایات ٍاصلِ اص ًطشیات داًطگاّی ٍ تشسسی ووی ٍ ویفی ًطشیات دس وویتِ
اخشای ػولیاتی هشاحل صذٍس هدَص ًطشیِ

* دتیشخاًِ وویتِ حوایت ًٍظاست تشاًدوي ّای هستمل سضتِ ای :
ّ .واٌّگی تا داًطىذُ ّا تشای تطىیل اًدوي ػلوی هستملذستَس واس خلسات وویتِ
تشسسی دسخَاست ّا ٍ تشًاهِ ّای اًدوي ّای ػلوی ٍ عشح دس خلسِ

اتالؽ هصَتات وویتِ تِ اػضاء « هذیشیت پژٍّطی داًطگاُ  ،اداسُ اهَس فشٌّگی ٍ فَق تشًاهِ  ،داًطىذُ ّا ٍ دتیشاى اًدوي
ّای ػلوی

