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عمده فعالیت های امور فرهنگی و دانشجویی به  4گروه کلی تقسیم می شود:
 .1فرهنگی
 .2دانشجویی
 .3بسیج دانشجویی
 .4انجمن های علمی
 .1فرهنگی
فوق برنامه ها یکی از موثرترین عوامل شناخته شده برای پر کردن اوقات فراغت دانشجویان می باشد که الزم است اهداف و
رویکردهای فرهنگی مورد نظر در آن به نحوی گنجانده شود تا با سلیقه ی جوان امروزی سازگاری متناسب داشته باشد .در
این راستا مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری شهر جدید هشتگرد با اولویت به مقوله ی فرهنگ با برنامه ریزی فرهنگی در
قالب امور فرهنگی و دانشجویی پرداخته است که رئوس اهداف و برنامه های آن به شرح زیر میباشد:
 .1تقویت مبانی و باورهای دانشجویان مبتنی بر آموزه های اصیل اسالمی و ایرانی
 .2آشنا نمودن دانشجویان با معارف دینی ،بزرگان دین و ....
 .3ایجاد و تقویت فعالیت های مطالعاتی هدف دار در راستای آموزش های علمی  -کاربردی
 .4ترویج و گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش علمی با رویکرد آشنایی ایشان با آخرین یافته های علمی
 .5ایجاد فرهنگ مشارکت طلبی و آشنایی با کار گروهی
 .6پر نمودن اوقات فراغت دانشجویان  ،برگزاری جشنها  ،مراسم  ،مسابقات  ،اردوها و ....
 .7شناسایی نفرات شاخص و برتر رشته های ورزشی
 .8ایجاد و تقویت روحیه نشاط  ،شادابی و تندرستی در بین دانشجویان
 .9حضور در مسابقات سراسری  ،المپیادها و....
 .11ارایه ی راهکارهای مناسب به دانشجویان به منظور شناخت صحیح توانایی ها و مشکالت خویش
 .11کمک به دانشجویان به منظور حسن انتخاب و تصمیم گیری در امور زندگی خویش
 .12همکاری و مساعدت برای حل مشکالت تحصیلی ،اجتماعی ،اقتصادی و معیشتی از طریق مراجع ذی ربط در حد توان
 .13کمک به سازگاری موثر با محیط آموزشی،زندگی،توسعه روابط اجتماعی وپیشرفت تحصیلی و ...بااستفاده از مشاوران حازق

 .2دانشجویی
ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادها ،رقابت سالم ،تحرک و نشاط علمی ،ارتقای هر چه بیشتر مراتب معنوی و
تشویق به تهذیب و پایبندی به اصول و ارزش های واالی انسانی در میان دانشجویان ،کمک به وضعیت تحصیلی ،مهیا نمودن
محیطی امن و سالم از جمله وظایف امور دانشجویی می باشد که در این راستا اهداف زیر پیگیری می گردد:
 .1اشاعه ی فرهنگ زندگی جمعی
.2ترویج فرهنگ رعایت اصول بهداشت و نظافت در محیط های عمومی
 .3تقویت حس مشارکت دانشجویان در یک زندگی جمعی
 .4آماده سازی روحی  -روانی دانشجویان برای مسئولیت پذیری
 .5تقویت روحیه ی احترام به حقوق دیگران
.6کمک در تامین محیطی آرام و سالم در خوابگاه ها برای دانشجویان و ....
 .7پرداخت وام شهریه طبق قوانین ومقررات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم
.8انعقاد قرارداد بیمه حوادث دانشجویی
.9انتخاب دانشجوی نمونه
.11اعالم زمانهای ثبت نام حج عمره دانشجویی ،ازدواج دانشجویی و ....

 .3بسیج دانشجویی
اهداف و وظایف کلی بسیج دانشجویی
 اداره  ،هدایت  ،کنترل و نظارت امورات بسیج دانشجویی دانشکده و خوابگاه انجام اقدامات فرهنگی  ،تبلیغاتی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ اصیل و ناب اسالمی  ،تبیین و ترویج رفتار علوی ،تعمیق ایمان دینی و معنویت ترویج فرهنگ بسیجی  ،مقابله با تهاجم فرهنگی و ترویج افکار و اندیشه های حضرت امام
خمینی (ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
اقدام در جهت شناسایی  ،جذب  ،آموزش ،سازماندهی  ،حفظ و انسجام دانشجویان طبق مقررات مربوطه تقویت و توسعه بسیج خواهران به منظور مشارکت مؤثر و گسترده بانوان در عرصه های علمی  ،فرهنگی  ،سیاسی  ،اجتماعی ،ورزشی  ،سازندگی  ،امدادی  ،دفاعی و ........
 برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم در خصوص احیاء امر به معروف و نهی از منکر در چار چوب مقررات ایجاد تسهیالت الزم جهت تقویت و توسعه شبکه ارتباطات و اطالع رسانی  ،انتشار نشریات و جزوات بسیج دانشجوییانجام فعالیت های ورزشی جهت ارتقاء توانایی های روحی و جسمی دانشجویان بسیجی برنامه ریزی و اقدام درجهت فعال سازی شاخه خبرگزاری دانشجو دردانشکده مربوطه وتقویت دانسته ها وتحلیل دانشجویان برنامه ریزی و بررسی نیازهای فرهنگی  ،علمی  ،سیاسی  ،اجتماعی و آموزشی دانشجویان بسیجی و همچنین راههای تأمیناین نیازها
 برنامه ریزی به منظور ایجاد زمینه رشد  ،خالقیت  ،نو آوری و شکوفا نمودن استعدادهای بالقوه و تقویت استعدادهای بالفعلدانشجویان بسیجی در زمینه های آموزشی و پژوهشی
 تشکیل و برگزاری تجمعات  ،همایش ها  ،جلسات  ،نمایشگاهها  ،مسابقات  ،جشنواره ها  ،اردوها  ،یادواره ها و در زمینههای علمی  ،فرهنگی  ،سیاسی  ،ورزشی  ،قرآنی  ،هنری و آموزشی
 شرکت در جلسات  ،کمسیون ها و همایشهای مربوط به دانشجویان و بسیج دانشجویی ایجاد زمینه های تعامل و ارتباط مطلوب با مدیران  ،اساتید  ،تشکلها  ،نهادها و دانشجویان در راستای اهداف عالیه بسیجدانشجویی.

 .4انجمن علمی
انجمنهای علمی دانشجویی به طور کلی در تمامی دانشگاه ها  ،مسائل زیر را پیگیری می نمایند:
 ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن خالقیت و شکوفایی علمی دانشجویان نهادمند ساختن فعالیت های فوق برنامه علمی و پژوهشی دانشجویان افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با استادان شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنها در ارتقای فضای علمی دانشگاه بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی و اجرائی جذب دانشجویان عالقمند و خالق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به فعالیت های علمی-پژوهشی در میان کلیه دانشجویان برنامه ریزی جهت اجرای طرح های پژوهشی و پیشنهاد همکاری در اجرای طرح های پژوهشی همکاران و اساتید مرکز وواحدها
 همکاری با مسئوالن دانشگاه در برنامه ریزی و ساماندهی بازدیدهای علمی از مراکز علمی  ،صنعتی و فرهنگی کشور تولید و انتشار نشریه علمی  ،نرم افزارهای رایانه ای  ،فیلم های علمی  -آموزشی و تشکیل کارگاههای تخصصی به صورتمستقل و یا با همکاری سایر رشته ها و دانشگاهها

