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 1صفحه 

 

 صادق )ع( قرارگاه جبهه فرهنگی دانشگاه امام )اساسنامه(هویتسند 

 ریف:اتع

گير در حوزه فرهنگي و دانشجويي دانشگاه كه تركيب آن براساس آيين شوراي دانشجويي و فرهنگي دانشگاه: اولين ركن تصميم

 نامه مديريت دانشگاه است.

سبت به گذار نساز نسبت به شوراي دانشجويي و فرهنگي دانشگاه و سياستقرارگاه جبهه فرهنگي:ركن دانشجويي تصميم

و متشكل  تربيتي دانشگاه-هاي دانشجويي دانشگاه براساس تعامل هم افزا و فراتشكلي در راستاي تحقق اهداف فرهنگيتشكل

 يي است. هاي دانشجواز مسئولان فرهنگي دانشگاه و تشكل

 كارگروه طراحي شده است. 8هاي ذيل قرارگاه جبهه فرهنگي كه به صورت موضوعي در هاي موضوعي: كارگروهكارگروه

 :و جایگاه نشأ

 ساز در نسبت با شوراي دانشجويي و فرهنگي دانشگاه؛تصميم .1

 ها.اقناعي زير مجموعه سازي آنها در فرايند توجيهي وهاي كلان جبهه فرهنگي دانشگاه و پيادهتعيين سياست .2

 شرح وظایف:

 هاي فرهنگي؛ريزي جهت تحقق آن در تعامل با زيرمجموعهي جبهه فرهنگي دانشگاه و برنامههااستيستدوين  .1

 هاي فرهنگي دانشگاه؛ارائه پيشنهاد به شوراي دانشجويي و فرهنگي جهت تدوين سياست .2

 پيشنهادهاي اصلاحي ناظر به سند فرهنگي دانشگاه؛ ريزي جهت تحقق اهداف فرهنگي دانشگاه و ارائهبرنامه .3

هاي اي و ساير حوزهريزي جهت رشد و ارتقاي اعضاي قرارگاه جبهه فرهنگي در ابعاد تشكيلاتي، عملكرد جبههبرنامه .4

 اي و فرهنگي؛موردنياز اعضاء از قبيل سياسي، رسانه

 ده؛هاي انجام شها و گزارش فعاليتهاي آتي تشكلارائه برنامه .5

 هاي فرهنگي(؛رصد، پايش و دريافت گزارش از دبيران )كارشناسان قرارگاه .6

 برنامه ريزي جهت ترويج فرهنگ مسئوليت پذيري، مشاركت، نقد سازنده، آزادانديشي و ... در فضاي دانشجويي؛ .7

 رصد وضعيت كلي فرهنگي، تربيتي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي دانشجويان دانشگاه؛ .8

هاي هاي فرهنگي در راستاي تحقق آرمانهاي دانشجويي و فعاليتجهت مشاركت دانشجويان در تشكلسازي زمينه .9

 دانشگاه؛

 ربوط؛ها از مسئولين ارشد مگري نسبت به وضعيت فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، اداره دانشگاه و ديگر حوزهرصد و مطالبه .11

 نظارت و ارزيابي مستمر بر چگونگي اجراي مصوبات قرارگاه جبهه فرهنگي  .11
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 2صفحه 

 

 صادق )ع( قرارگاه جبهه فرهنگی دانشگاه امام )اساسنامه(هویتسند 

دان هاي موضوعي و ارائه پيشنهاد استاهاي دانشجويي در كارگروهها، عناوين و نمايندگان عضو از تشكلتعيين سياست .12

 گانه تربيتي به معاون فرهنگي؛و كارشناسان دفاتر هشت

 به معاون فرهنگي؛ و استاد در شوراي دانشجويي و فرهنگيارائه پيشنهاد اعضاي حقيقي دانشجو  .13

 هاي قرارگاه جبهه فرهنگي به عموم دانشجويان.رساني فعاليتارائه گزارش و اطلاع .14

 (، ساختار رسمی و مهمانحقیقیاعم از حقوقی، اعضا: )

 آن تشكل(. به اضافه مهمان الاختيار وينماينده تاميا  دارد )مسئول تشكل حقوقيعضو  هر تشكل دو 

 :است زير تفكيک به هامهمان بنديتقسيم

 كند. شركت هابحث در تواندمي و باشد داشته شركت جلسه هر در ستيبايم كه فردي: ثابت مهمان

 .رددا حضور فرهنگي جبهه قرارگاه جلسات از بعضي در محتوايي ارتباط و جلسه دستور فراخور به كه فردي: متغير مهمان

 حقوقی

 هاي دانشجويي:مسئولين تشكل 

 مهمان ثابتنفر  1به همراه  نفر 1الكريم:  دارالقرآن .1

 مهمان ثابتنفر  1به همراه  نفر 1دانشجويي:  بسيج .2

 مهمان ثابتنفر  1به همراه  نفر 1: دفتر اعزام مبلغ .3

 مهمان ثابتنفر  1به همراه  نفر 1هاي علمي دانشجويي: انجمن .4

 مهمان ثابتنفر  1به همراه  نفر 1استاني:  مجامع .5

 ساختار رسمی

 اداره كل 

 نفر 1كل فرهنگي: مدير

ستاني، جبهه مجامع افرهنگي، كارشناس مهمان اعم از  4: مدير امور فرهنگي به همراه فرهنگياداره امور  .1

 ها و جهاد علمي؛فرهنگي، انجمن
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 صادق )ع( قرارگاه جبهه فرهنگی دانشگاه امام )اساسنامه(هویتسند 

 .ناس مهمان اعم از شبكه تربيتي و دفاتركارش 2 : مدير راهنمايي و مشاوره به همراهمشاورهاداره راهنمايي و  .2

 :فرهنگي  شبكه تربيتي به مدير كلكارشناس تواند فرد پيشنهادي خود را براي جايگاه ميقرارگاه جبهه فرهنگي  مصوبه

 پيشنهاد دهد.

 با توجه به  ،مشاوره هستندراهنمايي و فرهنگي و امور اندازي دفاتر از دو اداره ه: حضور كارشناساني كه مسئول راهتبصر

لكن  ،دوران گذار و عدم استقرار كارشناس تخصصي هر يک از دفاتر، در حال حاضر عضو قرارگاه جبهه فرهنگي هستند

 .داردقرارگاه اين موضوع نياز به بازنگري  ديد،بعد از استقرار دفاتر تربيتي، در صورت صلاح

  :ثابت نفر به عنوان مهمان 1قرارگاه رسانه 

 اعضای حقیقی

راي ند، بنابراين وجهي بتشكل به دور هستواقعي و روزانه از فضاي  حقيقي به علت عدم فعاليت تشكلي در حال حاضر، افراد

حضور ندارند. البته اعضاي جديد هر دوره جبهه فرهنگي اين اختيار را دارند كه فردي يا افراد حقيقي را طبق مصوبه جلسه جبهه 

 ضافه كنند.فرهنگي، به اعضاي جبهه فرهنگي ا

 نتیجه نهایی

 نفر 21تعداد كل افراد: 

 عنوان اعضا ه بک عضو مهمان با معرفي مسئول تشكل الاختيار وي( و يتام ثابت نماينده )يا از هر تشكل، مسئول تشكل

 كنند.حضور پيدا مي

  ي دارند.رأهمه اعضاي جبهه فرهنگي، حق 

  خواهد بود.جبهه فرهنگي با نظر مديران  در تمامي جلسات حضور كارشناسانضرورت 

 :موضوعات و مسائل بندیاولویت

 . رشد و ارتقاي اعضاي جبهه فرهنگي دانشگاه؛1

 (؛11ها )ناظر به شرح وظيفه . تعيين تكليف قرارگاه2

 الف. استاد

 ب. كارشناس
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 صادق )ع( قرارگاه جبهه فرهنگی دانشگاه امام )اساسنامه(هویتسند 

 ج. عنوان

 د. اعضا

گيري بابت اين استاد( به معاون فرهنگي )تبصره: تصميم 4)( و استادان نفر 2. معرفي اعضاي حقيقي پيشنهادي دانشجويان )3

 موضوع توسط اعضاي جديد شوراي جبهه فرهنگي مشخص خواهد شد.(؛

)ناظر به شرح  هاي ممكنافزاييها جهت همهاي آتي تشكلهاي انجام شده يک ساله و ارائه برنامه. تدوين گزارش فعاليت4

 (؛13وظيفه 

 .(9يه افكار عمومي )ناظر به شرح وظيفه اي و توج. اقناع رسانه5

 :ءمحل امضا

 حجت الاسلام 

 ضمیریمجتبی 
 مدیرکل فرهنگی

 حجت الاسلام 

 سلامیمحمدحسین 

 مدیر امور فرهنگی

 سلمان زالی

 مدیر اداره 

 راهنمایی و مشاوره

 حسن شواهدی

 نماینده

 الکریمدارالقرآن

سید علی معزّی مهمان 

 الکریمدارالقرآن

 فائضیمحمدعلی 

 نماینده 

 دفتر اعزام مبلغ

 اللهمصطفی حبیب

 نماینده 

 دفتر اعزام مبلغ

 محمد جواد تسلیمی

 نماینده 

 بسیج دانشجویی

 محمد قدیمی

 نماینده 

 بسیج دانشجویی

 علی انصاری

نماینده دبیران 

های علمی انجمن

 دانشجویی

 محمد قربانی راد

 مهمان

های علمی انجمن

 دانشجویی

 مهدی محمد

 نژاد شریعتی

های نجمنا کارشناس

 علمی دانشجویی

 میر نوذریا

 کارشناس 

 مجامع استانی

 یاسین زرقی

 نماینده مجامع استانی

 رضا کریمی

 کارشناس 

 دفاتر تربیتی

 احسان داوری

 کارشناس امور فرهنگی

محمد حسن وکیل 

 کارشناس رسانه

 فرابوالفضل احسان

 کارشناس 

 جبهه فرهنگی

 

 


