محورهای فعالیت :











تزًاهِ ریشی جْت گستزش ارسش ّای اسالهی ٍ اًمالتی در سغح داًطکاُ
کَضص در جْت تحمك هصَتات ضَرای فزٌّگی داًطگاُ تِ هٌظَر تثثیت ارسشّا ٍ آرهاىّای اًمالب
اسالهی
هذیزیت ٍ اجزای تزًاهِّا ٍ فؼالیتّای فزٌّگیٌّ ،زی ،دیٌی ٍ اجتواػی در داًطگاُ
اجزای سیاست ّای راّثزدی داًطگاُ در حَسُ هسائل فزٌّگی ٌّ ،زی ٍ اجتواػی
جذب هطارکت داًطجَیاى در فؼالیت ّای فزٌّگیَ حوایت ٍ تطَیك پژٍّص ّای فزٌّگی داًطجَیی
حوایت ٍپطتیثاًی اس گزٍُ ّا ًٍْادّای داًطجَیی فؼال در چْارچَب سیاستْای هصَب داًطگاّی
هطارکت در اجزای تزًاهِ ّای هختلف فزٌّگی تا ًْادّای هتَلی اهَر فزٌّگی داًطگاُ
ایجاد ارتثاط ٍ ّوکاری تا هزاکش ٍ هَسسات ٍ ًْادّای فزٌّگی
جذب حوایت ّای هادی ٍ هؼٌَی هزدهی در حَسُ داًطجَیی ٍ فزٌّگی

واحد های مدیریت فرهنگی



توسعه فعالیتهای قرآنی دانشجویان



ّواٌّگی ٍ ّذفوٌذ ساسی فؼالیتّای لزآًی
اًجام هغالؼات ٍیژُ ٍ تزًاهِریشی در جْت تحَل در فؼالیتّای لزآًی تز اساس ًیاسّا ٍ ضزایظ رٍس
پیطگیزی اس آسیةّای فکزی ٍ فزٌّگی ًاضی اس تی اعالػی اس فزٌّگ لزآًی
جوغ تٌذی ٍ ارایِ دیذگاُّای داًطگاّیاى در راتغِ تا هسایل آهَسضی ٍ پژٍّطی ٍ فزٌّگی حَل هَضَع
لزآى
داًص افشایی ٍ تَاًوٌذساسی ًیزٍّای فؼال لزآًی در داًطگاُ
تالش در جْت تمَیت فضای لزآًی ٍ اخالق دیٌی در هحیظ داًطگاُ
تْزُ گیزی گستزدُ اس ضثکِ جْاًی ایٌتزًت در فؼالیتّای لزآًی داًطگاُّا
تزٍیج تَأهاى الفاػ ٍ هفاّین لزآى ٍػتزت در هیاى ًسل جَاى ٍ فزّیختِ



اداره امور فرهنگی دانشجویان و کارکنان



تزگشاری هزاسن ،هساتمات ،تزپایی ًوایطگاُ ،جطٌَارُّای فزٌّگی ٌّزی تِ هٌاسثتّای هلی ٍ هذّثی
ّواٌّگی تزًاهِ تطکلّای داًطجَیی














ّواٌّگی تزًاهِّای کاًَىّای داًطجَیی
ًظارت تز فؼالیت ٍاحذ سوؼی ٍ تصزی ٍ اهَر تثلیغات
چاج ٍ اًتطار ًطزیات داًطجَیی



اداره امور فوق برنامه



تزگشاری اردٍّای داًطجَیی
ًظارت ٍ ّواٌّگی تزًاهِ ریشی ٍ تزپایی کالسّای فَق تزًاهِ (ًحَُ لزارداد تا هزتیاى ٍ ) ...
تزًاهِریشی ٍ اًجام فؼالیتّای فزٌّگی ٍ فَق تزًاهِ در سغح خَاتگاُّای داًطجَیی
اًتخاب راتغیي فَق تزًاهِ ٍ کتاتخاًِ ٍ تؼییي ضزح ٍظایف ّزیک ٍ ًظارت تز تزًاهِریشی فزٌّگی ٍ ًحَُ
ػولکزد ایي راتغیي



دبیرخانههای فرهنگی در دانشگاه



دتیزخاًِ ضَرای فزٌّگی داًطگاُ
دتیزخاًِ ّیات ًظارت تز تطکلّای اسالهی داًطگاُ
دتیزخاًِ کویتِ اًغثاق داًطگاُ
دتیزخاًِ ضَرای اهز تِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز
دتیزخاًِ کویتِ ًاظز تز ًطزیات
دتیزخاًِ ستاد ًظارت تز اًجويّای ػلوی داًطجَیاى داًطگاُ
دتیزخاًِ ستاد فؼالیتّای جْادی داًطگاُ
دتیزخاًِ کزسیّای آساد اًذیطی
دتیزخاًِ کویتِ حجاب ٍ ػفاف داًطگاُ
دتیزخاًِ ضَرای اعالع رساًی هفذا


















