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بخش اول :مصوبه جلسه  791شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی
طرح مصادیق پوشش (مجاز و غیر مجاز) ویژه دانشجویان در تبیین تبصره  / 3د ماده 6
آئین نامه انضباطی دانشجویان
( مصوب جلسه  353شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ ) 11/6/71

 1ـ پوشش در دانشگاه
 1ـ پوشش مختص محیط آموزشی دانشگاه ( کالسها  ،سفرهای مطالعاتی  ،اردو  ،سلف  ،داخل سرویسها و ) ....
 1ـ  1ـ لباس
 1ـ  1ـ  1ـ لباس ها همواره باید ساده و آراسته ،با وضعیت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباسهای سایر
محیط ها نظیر جشن ها ،محیط های تفریحی ورزشی ،استراحت و  ....متفاوت و به دور از مدهای افراطی باشد.
1ـ  1ـ  2ـ رنگ لباس ها باید متعادل بوده و تند و زننده نباشد و موجب جلب توجه نگردد.
 1ـ  1ـ 3ـ لباس های مورد استفاده در دانشگاه باید مصادیق لباس های غیر مجاز نباشد.
 1ـ  2ـ کفش و جوراب
 1ـ  2ـ  1ـ کفش هاب باید ساده و در خور شأن و منزلت دانشگاه باشد.
 1ـ  2ـ  2ـ کفش های صندل و دمپایی ،پاشنه های خیلی بلند ( 5سانتی متر) پوتین های بلند ( تا زانو) در صورتی
که با شلوارک پوشیده شود و کفش هایی که در مهمانی ها و مجالس ویژه استفاده می گردد  ،نباید پوشیده شود .
 1ـ  2ـ  3ـ پوشیدن جوراب در محیط های آموزشی الزم می باشد.
 1ـ  2ـ  4ـ رنگ جورابها و کفش ها باید متعادل بوده تند و زننده نباشد.
 1ـ  3ـ جواهرات و زیور آالت
جواهرات و زیور آالت مورد استفاده در محیط آموزشی باید از مصادیق مجاز (مانند :حلقه ازدواج  ،ساعت و  ) ...باشد.
 1ـ  4ـ مواد معطر
استفاده از مواد معطر مالیم مجاز است .
 1ـ  5ـ  1ـ بهداشت و پاکیزگی فردی شرط الزم برای دانشجویان می باشد .
 1ـ  5ـ  2ـ آرایش هایی که جنبه زیبایی و جلب توجه دیگران را دارد در محیط آموزشی ممنوع می باشد (مثل
استفاده از پروتز و ژل برای پسران و لوازم آرایشی صورت برای دختران )
 1ـ  5ـ  3ـ طول ناخن ها باید مناسب باشد استفاده از الک ناخن مصنوعی و جواهرات ناخن ممنوع می باشد.
 1ـ  5ـ  4ـ آرایش و پیرایش موها باید مناسب با شأن دانشگاه باشد .
 2ـ پوشش مختص بخش های بالینی و حرفه ای آزمایشگاهی
 2ـ  1ـ پوشیدن لباس فرم در بخش های بالینی و حرفه ای ضروری و الزم می باشد.
 2ـ  2ـ پوشیدن لباس های فرم خیلی تنگ مجاز نمی باشد .
 2ـ  3ـ ضخامت لباس های فرم باید به گونه ای باشد که از ورای آن لباسهای زیر جلوه نمایی ننماید ( از پوشیدن
لباس زیر به تنهایی و یا لباس های رکابی و حلقه ای که قسمتی از بدن مشخص می شود باید خودداری گردد )
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 2ـ  4ـ لباس ها باید تمیز و مرتب باشد  ،باالخص لباسهایی که در محیط بیمارستان و یا  ....استفاده می گردد .
 2ـ  5ـ پوشیدن جوراب با ضخامت مناسب و کفش با پاشنه مناسب الزم و ضروری است .
 2ـ  6ـ استفاده از جواهرات و زیور آالت در محیط های بالینی  ،کارآموزی و کارورزی می بایست از مصادیق جواهرات
و زیور آالت مجاز باشد .
 2ـ  7ـ استفاده از عطر و ادکلن با بوهای تند در بخش های بالینی ممنوع می باشد .
 2ـ  8ـ استفاده از آرایش صورت و بلندی ناخن ها در بخش های بالینی و تشخیصی ممنوع است.
ماده  2ـ مصادیق البسه  ،متعلقات وابسته به البسه و ( ....غیر مجاز)
 1ـ مصادیق غیر مجاز برای دختران
 1ـ  1ـ استفاده از کاله بدون مقنعه ممنوع می با شد .
 1ـ  2ـ نپوشاندن کامل موی سر ،گردن ،سینه و هرجای دیگر بدن جز صورت و دست ها تا مچ (مانند استفاده
ازروسری های نازک و کوتاه استفاده از جوراب نازک و )...
 1ـ  3ـ استفاده از دامن ممنوع می باشد به استثناء افراد خاص (بیمار  ،باردار)
 1ـ  4ـ استفاده از شلوارهای چسبان و کوتاه و شلوارهایی که تعمداً پاره یا وصله داشته باشد ممنوع می باشد.
 1ـ  5ـ استفاده از طال و جواهرات که مستلزم سوراخ کردن قسمتی از بدن به جز گوشواره (نظیر بینی ،زبان ،ابرو و )...
 1ـ  6ـ بلند بودن ناخن بیش از معمول ،استفاده از ناخن مصنوعی ،استفاده از جواهرات ناخن با طرحهای هنری روی
ناخن ،استفاده از الک ناخن در محیط آموزشی ممنوع می باشد.
 1ـ  7ـ استفاده از جواهرات و زیور آالت غیر معمول (مانند استفاده از پازیت (زنجیر پا) و انگشتر در پا و نگین های
دندان )....
 1ـ  8ـ آرایش صورت و مو به طور غیرمتعارف (مثل تاتو کردن (لب و چشم) ،بافتن مو ،درست کردن مو به صورت تیغ
تیغی و) ...
 1ـ  9ـ مانتوهای نامناسب (مانند  :مانتوهای کوتاه باالتر از زانو ،مانتوهای تنگ و چسبان ،کت و پیراهن مردانه که
حجم بدن کامالً مشخص باشد مانتوهای با رنگ زننده و تند و) ...
 2ـ مصادیق غیر مجاز برای پسران دانشجو
 2ـ  1ـ استفاده از کراوات و پاپیون از هر نوع.
 2ـ  2ـ استفاده از البسه زنانه شلوارهای کوتاه ،چسبان ،تنگ و نازک و شلوارهایی که تعمداً پاره و وصله داشته باشد.
 2ـ  3ـ استفاده از زیورآالت  ،گردن بند  ،زنجیر  ،مچ بند  ،دست بند  ،گوشواره  ،الک و انگشتر طال (به استثنای حلقه
ازدواج)
 2ـ  4ـ استفاده از رنگ ها و آرایشهای مو به صورت تند و زننده ( مش کردن  ،فر کردن  ،بافتن و  ) ...بلند بودن مو
بیش از حد معمول به طوری که از یقه لباس پایین تر بیاید و  ....ممنوع می باشد .
 2ـ  5ـ استفاده از کاله های نامتناسب با محیط دانشگاه
 2ـ  6ـ برداشتن ابرو  ،تاتو و رنگ کردن
 2ـ  7ـ لباسهای اندامی مردانه  ،تنگ و چسبان آستین خیلی کوتاه مانند حلقه ای  ،رکابی و ...
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 3ـ مصادیق غیر مجاز برای دختران و پسران دانشجو
 3ـ  1ـ مچ بندهای ( دست و پا ) غیر متعارف که دارای نقوش زننده عالیم گروه های ضد اسالم و ضد انقالب و ضد
اخالق یا رنگ دار  ،پولک دار  ،چراغ دار  ،قفل دار  ،زنجیر دار و  ....می باشند .
 3ـ  2ـ استفاده از پیشانی بند  ،شال و دستمال گردن  ،کمربند  ،انگشتر و کیفهایی که دارای نقوش و نوشته هایی با
حروق التین و زننده و یا دارای عالمت گروه های ضد اسالم  ،ضد انقالب و ضد اخالق باشند .
 3ـ  3ـ استفاده از لباسهایی که روی آن تصاویر زن  ،الفاظ رکیک  ،عبارات عاشقانه و مبتذل  ،تصاویر مستجن ،
تصاویر فکاهی و پوچ و بی معنا  ،شعارهای قومی و نژادی  ،آرم و نشانه های ضد اسالم و ضد انقالب و ضد
اخالق و گروه های ضد اسالم  ،ضد انقالب و ضد اخالق و گروه های خاص حاوی تبلیغات تجاری که براساس
هنجارهای اجتماعی می توانند زننده یا توهین آمیز تلقی شوند یا محیط آموزشی را خصمانه سازند و گروه
های خاص انحرافی از جمله رپ  ،هوی و ....ممنوع ا ست .
 3ـ  4ـ در نواحی قابل رویت بدن نباید خالکوبی وجود داشته باشد و در صورت وجود  ،حتی االمکان باید پوشیده
شوند .
 3ـ  5ـ تاتو صورت ( لب و چشم )
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بخش دوم:
اصول و مبانی و روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف
جلسه شماره  | 173مورخ 71/77/7316
مصوبه شماره /1314دش | مورخ 66/74/7316
اصول و مبانی روشهای اجرایی در مساله گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
برای آنکه روشهای اجرایی دستگاههای مختلف در اهتمام به تقویت عفاف و حجاب ،منطقی و جامع و هماهنگ و تابع
یک سلسله اصول و مبانی باشد .به این اصول و مبانی فهرستوار اشاره میشود:
-1عفاف و حجاب از نتایج و مظاهر ایمان و تقوی است .بنابراین برای تقویت آن باید در درجه اول به تحکیم ایمان و
تقویت باورهای دینی افراد جامعه که در حکم روح و ریشه اخالق و رفتار آنان است ،توجه شود.
-2در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب ،الزم است به تحکیم ارزشها و مفاهیم اخالقی خاصی از قبیل شرم و حیا و آزرم و
غیرت که با عفاف و حجاب رابطه نزدیک و بیواسطه دارند و خود از ثمرات ایمان و تقوی محسوب میشوند و نیز به
آموزش احکام شرعی مربوط به عفاف و حجاب و آموزش صحیح رفتار زن و مرد با یکدیگر در جامعه و خانواده توجه
کافی مبذول شود.
-3توضیح و تبیین دایمی فلسفه و فواید عفاف و حجاب در زندگی فردی و اجتماعی و بیان آثار و نتایج سوءعدم رعایت
عفاف و بیحجابی برای درک حقیقت عقالنی و منطقی عفاف و حجاب امری ضروری است.
-4عفاف و حجاب یک امر تربیتی خانواده است و تربیت خانوادگی در تثبیت فرهنگ عفاف و حجاب در اندیشه و روح
افراد ،نقش اصلی و عمده را ایفا میکند.
-5الزم است توجه عموم افراد ،خصوصاً جوانان به نقش عفاف و حجاب در ایجاد هویت فرهنگی و ملی مستقل برای
کشور و ملت و همچنین به آثار مثبت سیاسی این استقالل جلب و مقاصد دشمنان در ترویج فرهنگ برهنگی که خود
یکی از راههای تهاجم فرهنگی است با ذکر شواهد و نمونههای تاریخی تشریح شود.
-6ضروری است به ریشهها و زمینههای اجتماعی و اقتصادی ضعف عفاف و حجاب از قبیل روحیه اشرافیگری و
تجملپرستی از یک سو و فقر و استیصال مادی از سوی دیگر و نیز دشواریهای موجود بر سر راه ازدواج شرعی و قانونی
و تشکیل خانواده توجه شود و با مبارزه و مقابله با این ریشهها و انگیزهها موجبات ترویج و توسعه عفاف و حجاب فراهم
شود.
-7در توسعه و ترویج عفاف و حجاب باید بر فعالیتهای فرهنگی ،آموزشی و تبلیغی تاکید شده سعی شود فضای
اجتماعی و فرهنگی جامعه و محیط به نحوی ساخته شود که افراد به صورتی طبیعی در آن فضا به رعایت عفاف و
حجاب رغبت نمایند و بدان عادت کنند و از کارهایی که موجب بدبینی نسبت به اسالم و نظام اسالمی گردد پرهیز
شود.
-8در توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نباید تنها زنان ،مخاطب قرار گیرند و نقش و مسوولیت مردان فراموش
شود بلکه باید عفاف و حجاب به عنوان امری که به هر دو جنس زن و مرد مربوط میشود ،تلقی شود.
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- 9الزم است در معرفی اسوهها و الگوها در جامعه ،به عفاف و حجاب به عنوان یک ارزش ،عنایت کافی شود و در
تبلیغات و نیز در آثار ادبی و هنری شان و منزلت انسانی زنان و ارزش حجاب مورد توجه قرار گیرد.
-11تبلیغ عفاف و حجاب باید چنان باشد که خود موجب بدآموزی و اشاعه فحشا نشود و دراین امر ،میباید مقتضیات
سنی ،روحی و فرهنگی مخاطبان موردتوجه قرار گیرد.
-11در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب الزم است میان فعالیتهای فرهنگی ،ارشادی و اجرایی ،همسویی و هماهنگی
وجود داشته باشد و برنامهها و اقدامات انجامشده به صورتی مستمر موردنظارت و ارزیابی قرار گیرد.
-12در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب باید بیشتر به جنبههای مثبت تکیه شود و شیوهها و طرز بیان دوستانه و مودبانه
به کار گرفته شود و واکنش نسبت به عدم رعایت عفاف و بیحجابی باید تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و
از برخوردهای خشن و اهانتآمیز خودداری شود.
-13مدیران و مسووالن باید از آگاهی و حساسیت الزم نسبت به مساله عفاف و حجاب برخوردار باشند و مخصوصاً باید
به آموزش صحیح مجریان تبلیغ و پاسداری از عفاف و حجاب اولویت داده شود.
-14در شهرسازی و معماری باید فرهنگ عفاف و حجاب مدنظر قرار گیرد و محیط کار و نوع برنامهها و استفاده از
وسایل و امکانات به نحوی نباشد که خود موجب اختالط نامناسب زن و مرد شود.
-15در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید به نوع کار و شرایط مقتضیات محیط زندگی و خصوصیات اقلیمی و سنتها و
آداب محلی و منطقهای مربوط به لباس و پوشش ،با رعایت اصل حکم فقهی حجاب توجه شود و ضمن قایل شدن
حرمت و احترام برای چادر به عنوان کاملترین و رایجترین نوع حجاب و تشویق آن به دور از افراط و تفریط ،از الزام
همگان به استفاده از یک نوع ،رنگ و شکل خاص خودداری شود( .مراکز اداری ،آموزشی و درمانی تابع ضوابط خاص
خود میباشند).
-16به موازات اهتمام نسبت به عفاف و حجاب و تبلیغ و ترویج آن باید تدابیری اتخاذ شود تا چادر و انواع لباسهایی که
استفاده از آنها الزمه رعایت عفاف و حجاب است به آسانی و با هزینهای معقول و منطقی قابل تامین باشد.
این اصول در 16بند در جلسه  413مورخ  14/11/76شورایعالی انقالب فرهنگی به تصویب نهایی رسید.
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بخش سوم :راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
متن کامل قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب که در  13دی  1384به تصویب شورای عالی
انقالب فرهنگی رسید به شرح زیر می باشد:
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی و رییس شورای فرهنگ عمومی
به استناد مصوبه جلسه  566مورخ  84/5/4و تصمیم جلسه  589مورخ  85/6/14شورای عالی انقالب فرهنگی به
موجب این حکم جنابعالی به سمت مسول پیگیری و نظارت بر امر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب منصوب میشوید .
کلیه دستگاههای مشمول ماده  161قانون برنامه چهارم توسعه  ،موظفند بر اساس راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ
عفاف و حجاب مصوب جلسه  427مورخ  84/11/13شورای فرهنگ عمومی با تشکیل ستاد ویژه به ریاست یکی از
معاونین خود نسبت به تدوین و تصویب آیین نامهها و شیوة نامههای اجرایی و نیزراهکارهای مرتبط با دستگاه متبوع
اقدام کرده و ضمن هدایت و نظارت بر آن گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به شورای فرهنگ عمومی ارسال
نمایند  .الزم است جنابعالی نیز هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات دستگاهها را پس از جمعبندی به اینجانب و
شورای عالی انقالب فرهنگی ارایه نمایید.
گزارش فوق باید حاوی حسن عمل یا ضعف مجریان در خصوص مصوبات مذکور و دیگر مصوبات شورای فرهنگ
عمومی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب باشد .توفیق جنابعالی را در انجام امور محوله از خداوند متعال
خواستارم .
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقالب فرهنگی
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مقدمه:
«حجاب» از ارزندهترین نمودهای فرهنگی ،اجتماعی در تمدن ایرانی  -اسالمی است که پیشینه آن به قبل از ورود
اسالم میرسد ،اما در فرهنگ اسالمی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود میرسد.
حجاب و عفاف پدیده مذهبی  -ارزشی مهمی در تعالیم اسالمی است و توجه به زمینههای فرهنگی  -اجتماعی به
عنوان بستر آن بسیار شایسته و الزم استد و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزشهای بنیادین و مداوم در خانواده،
مدرسه ،دانشگاه و اجتماع است.
بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ ،نیازمند درونی و
نهادینه شدن آن در وجود افراد است بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و
دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند است.
سیاستها و راهکارها
 -1در اولویت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامههای دستگاههای اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده
بدحجابی.
 -2ابالغ روشهای اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخشهای رسمی و
اداری کشور.
 -3نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمانهای دولتی و عمومی و نظارت و تأکید بر ضرورت رعایت سادگی
و پوشش و فرمهای اسالمی و حضور ساده و بیآرایش در محیط کار به دلیل تأثیر منفی بر مراجعان.
 -4تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب برای ترویج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ دینی و ملی و فراهم کردن
زمینههای الزم برای ترویج الگوهای مناسب پوشش اسالمی توسط نهادهای الگو ده.
 -5ایجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی ،ارائه مدلهای مناسب و متنوع و ایجاد رقابت سالم در زمینه بین
افراد.
 -6وضع قوانین و مقررات الزم برای اصالح وضعیت پوشش در جامعه.
 -7گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسالمی در جامعه.
 -8اصالت بخشی به فرهنگ عفاف از طریق محصوالت متنوع فرهنگی ،هنری متناسب.
 -9رعایت حجاب و حفظ شئون اسالمی از سوی مدیران ،مسئوالن حکومتی و خانوادههای آنان و تدوین شاخصهایی
در این زمینه برای گزینش مدیران.
 -11رفع اشکاالت قانونی در نحوه تولید ،توزیع و عرضه پوشاک داخلی و خارجی.
 -11پیگیری نحوه اجرای طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شورای فرهنگ عمومی استانها و
ارائه گزارشهای منظم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی (رئیس کمیته).
 -12ارزیابی دقیق از اجرای طرحها توسط دستگاههای فرهنگی ،انتظامی و قضایی برای مقابله با مظاهر بدحجابی و
یافتن راهکارهای مناسب توسط کمیته توسعه و ترویج فرهنگ عفاف.
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 -13نظارت و ارزیابی عملکرد رسانهها  -خصوصاً صدا و سیما  -در ارتباط با الگوهای تبلیغی آنها و تأثیر آن در جامعه.
 -14احیاء سنت حسنه «امر به معروف و نهی از منکر» درمورد حجاب و عفاف.
 -15فراهم کردن زمینههای الزم برای تهیه کتب ،نشریات و تولیدات علمی  -فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و
پاسخگویی به شبهات موجود در مورد آن.
 -16انجام سیاستهای تشویقی درباره مدیران و کارگزارانی که در محیط کار خود اصول عفاف و پوشش اسالمی را
رعایت میکنند.
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  -دانشگاهها و مراکز آموزش عالي
 -1تدوین برنامه جامع فرهنگ عفاف و حجاب با توجه به ضرورت الگو ساز بهینه سازی و به روز کردن الگوها ،با در
نظر گرفتن تنوع فرهنگی موجود در کشور در محیطهای دانشگاهی توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 -2آشنا شاختن دانشجویان  -خصوصاً دختران  -با توطئهها ،زمینهها ،روش های نفوذ فرهنگ غرب و تاثیر منفی آن
در عفاف و حجاب.
 -3انتشار فصلنامه علمی  -پژوهشی در مورد توسعه فرهنگ عفاف و انجام تحقیقات جامع در این زمینه.
 -4نظارت جدی بر اجرای آئین نامه انضباطی دانشجویی در محیط دانشگاهی ،دانشکدهها ،خوابگاهها ،اردوها و همایش
دانشجویی در زمینه توسعه فرهنگ عفاف.
 -5تقدم رعایت کنندگان حجاب و عفاف ،در جامعه و حمایت از نخبگان با حجاب و معرفی افراد نمونه محجبه.
 -6حمایت از پایان نامههای دانشجویی مرتبط با گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.
 -7رعایت آمایش سرزمینی در جذب دانشجویان بومی.
 -8برگزاری میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب.
 -9آموزش ،ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زن به منظور نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع ،همراه با
روشهای پسندیده و احترام به حریم افراد.
 -11تهیه و نشر کتب ،مقاالت و جزوات تخصصی در زمینه تقویت بنیه اعتقادی و دینی و توسعه فرهنگ عفاف برای
والدین و دانشجویان توسط دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها.
 -11آموزش و بکارگیری جوانان آشنا و معارف اسالمی ،روان شناسی و جامعه شناسی زن مردم جهت ارائه مشاوره،
ترویج معروفهای اخالقی و اجرای مناسبتر اصول حجاب.
 -12برخورد غیر مستقیم با عوامل فساد و پوشش نامناسب از طریق تشکلهای دانشجویی.
 -13عدم بکارگیری کارکنان بی تفاوت به ارزشها و فاقد صالحیت در دانشگاهها.
 -14تهیه گزارش ساالنه از وضعیت عفاف و حجاب در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور و نشان دادن و
نتایج اجرایی راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و ارائه آن به شورای عالی انقالب فرهنگی.
-15حمایت از تشکلهای فعال دانشگاهی جهت انجام اقدامات مناسب در گسترش فرهنگ عفاف.
 -16تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوهای اسالمی توسط کارکنان و دانشجویان و اساتید و آرایش نکردن در
دانشگاهها.
 -17آشنا کردن دانشجویان با شرایط ازدواج آسان و تشکیل خانواده مستقل و نیمه مستقل و کمک به انجام
ازدواج های سالم دانشجویی.
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وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
 -1اجرای کامل قانون انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس اسالم و ابالغ دستورالعملهای اجرایی جهت نگهداری
از بیماران و همراهان در محیطهای درمانی
 -2تنظیم و ابالغ آئیننامه انضباطی محیطهای دانشگاهی پیرو مصوبه شماره  512مورخ  1381/5/22شورای عالی
انقالب فرهنگی با تأکید بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.
 -3طراحی و ساخت خوابگاههای دانشجویی متناسب با ارزشهای اسالمی.
 -4نظارت بیشتر بر بیمارستانهای خصوصی به منظور ترویج فرهنگ حجاب و رعایت حقوق زنان بیمار.
 -5اهمیت دادن به حجاب و اخالق اسالمی به عنوان یکی از پیششرطهای اساسی در انتصاب و استخدام رؤسای
دانشگاهها ،معاونان ،مدیران ،مسئوالن حوزه علمی ،فرهنگی و ورزشی و کارکنان.
 -6طراحی مبلمان اداری در ساختمانهای ستادی بیمارستانها ،دانشگاهها و  ...بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین
کارمندان زن و مرد و پرهیز از بکارگیری معماری  openکه موجب رعایت نکردن حریمهای اخالقی بین کارمندان زن
و مرد میشود.
 -7تقویت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها.
 -8اهمیت مسئله حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاههای علوم پزشکی.
 -9ایجاد تسهیالت ویژه برای ازدواج دانشجویی ،ساخت خوابگاههای متأهلی و فعال کردن دفاتر مشاوره در امر ازدواج
دانشجویی.
 -11فعال کردن دانشجویان در حوزه پژوهشهای علمی درباره حجاب و عفاف در دانشگاهها.
 -11تنظیم و ابالغ آئیننامه نحوه حضور پرسنل همگن و غیرهمگن در بخشهای تشخیص و درمان و نظارت بر اجرای
آن.
 -12الگوسازی مناسب برای جامعه پزشکی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با برگزاری همایشها و
جشنوارههای علمی و فرهنگی
 -13نظارت بر رعایت عفاف و حجاب در سازمانهای خارجی و موسسات پزشکی خصوصی ،مانند یونسکو ،یونیسف،
سازمان بهداشت جهانی و  ...و یکسانسازی یونیفرم کارمندان شاغل در مراکز فوق.
 -14تدوینی قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباسهای دست دوم خارجی در کشور (با همکاری دستگاههای ذیربط)
 -15اهداء بستههای فرهنگی به دانشجویان جدیدالورود با موضوع آموزش در حوزه عفاف و حجاب
 -16ایجاد سایتهای اینترنتی در حوزه فلسفه حجاب ،برگزاری جلسات سخنرانی ،پرسش و پاسخ و همایشهای علمی
درباره حجاب توسط کانونهای فرهنگی  -هنری دانشگاها.
 -17ارائه لباسهای مناسب به بیماران برای ورود به اتاق عمل جراحی.
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بخش چهارم :راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف
شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه  566مورخ  84/5/4در چارچوب اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش
فرهنگ عفاف (مصوب جلسه  413مورخ  )76/11/14راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف را به شرح ذیل تصویب نموده
است.
مصوب پانصد و شصت و ششمین جلسه مورخ  1384/15/14شورای عالی انقالب فرهنگی تاریخ ابالغ1384/15/17 :
شماره ابالغ/2214 :دش شرح :شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه  566مورخ  84/5/4در چارچوب اصول و مبانی
روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف (مصوب جلسه  413مورخ  )76/11/14راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف را
به شرح ذیل تصویب نمود1 :ـ توسعة فرهنگ کنکاش و تفکر در مفاهیم دینی توسط جوانان به منظور پذیرش درونی و
قلبی و عمل به آنها ؛ 2ـ تبیین دائمی جایگاه واال و پر اعتبار زن در اسالم و مقایسه آن با سایر مکاتب به منظور
احساس برتری شخصیت زن مسلمان نسبت به زنان سایر مکاتب و پرهیز از روی آوردن به جاذبهها و شخصیتهای
کاذب؛ 3ـ تقویت بنیة اعتقادی ،اخالقی و اصول و مبانی تربیت برای والدین ،خصوصاً مادران نسبت به امر عفاف و
حجاب و ایجاد حساسیت در آنها نسبت به آسیب های ناشی از عدم رعایت آن برای خود ،خانواده و فرزندان؛ 4ـ اتخاذ
تدابیر مناسب جهت جذب ،تربیت و به کارگیری نیروی انسانی شایسته نظیر مدیران ،معلمین و اساتید معتقد و عامل
به رعایت حجاب و عفاف در کلیة مراکز اداری و آموزشی؛ 5ـ تبیین آموزههای دینی در خصوص ضرورت رعایت اصول
حیا و عفت متناسب با قابلیتها و ویژگیهای زنان و مردان و ایجاد تعادل در روابط اجتماعی آنها؛ 6ـ احیاء و ترویج
سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر؛ 7ـ ارتقاء سطح آگاهی جوانان در خصوص ارتباطات صحیح انسانی و اخالقی
بین آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و خانواده؛ 8ـ تبیین فلسفه و پیامدهای مثبت فرهنگی اجتماعی،
روانی و اخالقی عفاف و حجاب درعرصههای مختلف زندگی و اثرات منفی عدم رعایت آن در سست کردن بنیانهای
اخالقی خانواده و جامعه؛ 9ـ تبیین دیدگاه اسالم در خصوص عفاف ،پوشش ،حجاب و ضرورت بیان  ،فلسفه ،احکام و
دستاوردهای مثبت رعایت آن در جامعه متناسب با شرایط سنی جوانان و نوجوانان با شیوههای جذاب؛ 11ـ توجه
دادن به رعایت و نیز باور پوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعی بلکه به عنوان یک ارزش انسانی ،دینی و معنوی و
یک باور قلبی جهت مصونیت از زشتی ها و آسیبهای اجتماعی؛ 11ـ افزایش آگاهی والدین نسبت به رعایت حجاب و
عفاف خصوصاً در خانواده و نقش الگویی آنان در این امر؛ 12ـ اهتمام جدی نهاد خانواده نسبت به تأمین نیازهای
عاطفی و شخصیتی فرزندان به ویژه دختران و تأثیر آن در شکل گیری هویت دینی و اجتماعی آنها؛ 13ـ تبیین نقش
عفاف و حجاب در تقویت هویت ملی و فرهنگی جوانان و تأثیر آن بر استقالل فرهنگی و سیاسی کشور؛ 14ـ تقویت
روحیه تعادل در جوانان در رویکرد آنان به مدگرایی و بیان مستدل و منطقی اثرات و پیامدهای مدگرایی افراطی و
پرهیز از تقلید کورکورانه از مدهای غربی و تقویت مدگرایی ملی؛ 15ـ تبیین ریشههای تاریخی و فرهنگی و نشانه های
روشن از وجود حجاب و پوشش در ادیان الهی و جوامع دارای سابقه تاریخی و تمدن فرهنگی؛ 16ـ زمینه سازی
اجتماعی مناسب برای دختران و پسران جهت کشف ،هدایت و بروز قابلیتها و توانمندیها و تأمین مطالبات خود به
منظور جلوگیری از بروز جلوهگریهای نامناسب در حیطة فرهنگ عفاف و حجاب؛ 17ـ اختصاص بخشی از موضوعات
تحقیقاتی به بررسی «زمینه ،علل و موانع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه» و بررسی تأثیرات محصوالت
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فرهنگی کشور بر این موضوع؛ 18ـ تشویق و ترغیب خانوادهها و جوانان به ازدواج آسان و آشنا نمودن آنان با معیارهای
شرعی انتخاب همسر ،حقوق و وظایف یکدیگر ،تقویت روحیة ساده زیستی و قناعت پیشگی در زندگی؛ 19ـ تقویت
هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در برنامهریزی و تأمین امکانات الزم جهت رفع مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی موجود بر سر راه ازدواج جوانان؛ 21ـ توسعة فعالیتهای بنیادهای ازدواج به منظور جلب مساعدت دولت و
خیرین در امر ازدواج جوانان؛ 21ـ ارتقای مهارتهای فنی و حرفهای و توانمندیهای جوانان جهت توسعة طرحهای خود
اشتغالی و آشنایی با بازار کار و زمینههای مختلف فعالیت به عنوان زمینه ساز ازدواج ،تشکیل خانواده و نهایتاً توسعة
فرهنگ عفاف؛ 22ـ اهتمام جدی مراکز فرهنگی و کلیة رسانههای کشور نسبت به ارائه الگوی مطلوب از عفاف و
حجاب در محصوالت فرهنگی خود (فیلم ،سریال ،تئاتر و…) و پرهیز از ایجاد تضاد و تناقض برای جوانان در این امر؛
23ـ جذب ،تربیت و بکارگیری نیروی انسانی آگاه و عامل به مبانی دینی عفاف و حجاب در برنامههای فرهنگی و
تبلیغی؛ 24ـ جهت دهی و تقویت امر عفاف و حجاب با استفاده از قابلیتها و ظرفیت سازمان ها ،احزاب ،تشکلهای
غیردولتی و هیئت های مذهبی در کشور؛ 25ـ هدایت تبلیغات تجاری به سوی استقالل فرهنگی و اقتصادی؛ 26ـ
سازماندهی مبلغان آشنا به اصول و مبانی فرهنگ عفاف و حجاب به روشهای صحیح تبلیغ و استفاده بهینه از آنها در
مجامع دینی و خودجوش مردمی؛ 27ـ نظارت دقیق و همه جانبه در امر تولید و نشر کتاب ،مطبوعات و مجالت
سینمایی در خصوص رعایت حریم عفاف و حجاب از نظر محتوایی و شکلی؛ 28ـ تبیین ضرورت رعایت حجاب و عفاف
توسط زنان و مردان در برنامه های فرهنگی ،تبلیغی و هنری و پرهیز از یک سونگری؛ 29ـ الگوسازی و ایجاد گرایشات
عمیق و پایدار نسبت به امر حجاب و عفاف از طریق معرفی سیره عملی معصومین (ع) ،بزرگان علمی و ادبی و
فرهنگی ،منطبق با مقتضیات زمان و مکان و شرایط سنی جوانان31 .ـ تبیین عدم مغایرت پوشیدگی ،حجاب و عفاف
با حضور و فعالیتهای اجتماعی زنان و رفع شبهه تعارض بین آن دو؛ 31ـ توسعة ارتباطات و تبادل اطالعات بین
دستگاههای مختلف آموزشی ،فرهنگی و تبلیغی در جهت تبیین و تعیین حدود و ضوابط هماهنگ در رعایت عفاف و
حجاب در ارائه برنامه ها و کاالهای فرهنگی؛ 32ـ تربیت و توسعة نیروی انسانی مؤمن ،کارآمد و آشنا به مسائل
فرهنگی ـ تبلیغی در امر عفاف و حجاب و پرهیز ازبرخوردهای خشن ،فیزیکی و تحقیر آمیز با متخلفین؛ 33ـ
هماهنگی و وحدت رویه مستمر و پایدار در برخورد با ناهنجاریهای فرهنگی توسط دستگاههای مختلف در چارچوب
قانون؛ 34ـ ارتقای سطح آگاهی وایجاد حساسیت در مدیران نسبت به توسعة فرهنگ عفاف و حاکمیت ارزشهای
اخالقی در مجموعههای تحت مسئولیت آنها؛ 35ـ طراحی و اجرای فعالیتهای فرهنگی در مراکز تبلیغی ،آموزشی و
فرهنگی در راستای توسعة امر عفاف و حجاب؛ 36ـ ترغیب مسئولین و مدیران نسبت به مناسبسازی فیزیکی و
فرهنگی محیط کار در ادرات ،بانکها ،مدارس ،دانشگاهها ،شرکتهای خصوصی برای شاغلین و مراجعین؛ 37ـ توسعه
و تنوع بخشی به الگوهای مناسب حجاب و تبلیغ آن توسط رسانهها به منظور اقناع روحیه تنوع طلبی و حس زیبا
شناختی جوانان ضمن ترویج و تشویق چادر به عنوان حجاب برتر و پرهیز از تحمیل و اجباری کردن یک الگوی ثابت
از حجاب؛ 38ـ توجه دستگاهها و نهادهای فرهنگساز به مد به عنوان مؤلفهای نوین و تأثیر گذار در جهتدهی به نوع
پوشش و آراستگی جوانان؛ 39ـ تشویق وترغیب و تبلیغ نمادها و الگوهای لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف کشور و
ممانعت از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی؛ 41ـ اتخاذ تدابیر الزم جهت تولید و توزیع اقالم مورد نیاز
جامعه در رعایت حجاب؛ 41ـ ایجاد زمینههای دسترسی عمومی به پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی ـ اسالمی و
حمایت از طراحان و تولید کنندگان آن؛ 42ـ ایجاد زمینة تبادل فرهنگی ملل اسالمی از طریق ارائه الگوها ونمادهای
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پارچه و لباس ایرانی ـ اسالمی؛ 43ـ فراهم ساختن زمینههای امکان رقابلت برای تولید کنندگان داخلی و حمایت مالی
از آنها؛ 44ـ تقویت فرهنگ استفاده از پارچه و لباسهای منطبق با الگوهای ایرانی ـ اسالمی؛ 45ـ تهیة مقررات الزم
برای جلوگیری از واردات پارچه و لباس غیر متناسب با فرهنگ عفاف و حجاب؛ 46ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین
دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه
کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف با ترکیب ذیل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل خواهد شد و گزارش
عملکرد آن هر شش ماه یکبار به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه خواهد گردید1 .ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی (
رئیس کمیته) 2ـ رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ( نائب رئیس کمیته) 3ـ دبیر شورای فرهنگ عمومی (دبیر کمیته)
4ـ نماینده سازمان ملی جوانان 5ـ نماینده وزارت اطالعات 6ـ نماینده نیروی انتظامی 7ـ نماینده وزارت کشور 8ـ
نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 9ـ نماینده وزارت آموزش وپرورش 11ـ نماینده وزارت علوم،
تحقیقات و فنآوری 11ـ نماینده وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی 12ـ نماینده سازمان صدا و سیما 13ـ
نماینده وزارت بازرگانی 14ـ نماینده ستاد امر به معروف و نهی از منکر 15ـ نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان
16ـ نماینده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 17ـ نماینده وزارت مسکن وشهرسازی 18ـ نماینده وزارت اقتصاد
و دارایی 19ـ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 21ـ نماینده گمرگ جمهوری اسالمی ایران 21ـ نماینده
سازمان تربیت بدنی 22ـ نماینده مرکز امور مشارکت زنان 47ـ کمیتة ترویج و گسترش فرهنگ عفاف موظف است
حداکثر ظرف مدت دو ماه راهکارها ،آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی و نقش دستگاههای ذیربط در این خصوص
را تهیه و تصویب نموده و به اطالع شورای عالی انقالب فرهنگی برساند.
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بخش پنجم  :ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
مصوبه  516شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ 33/3/46
مقدمه
به منظور ضابطه مند نمودن فعالیت های نشریات دانشگاهی و در راستای نهادینه کردن حقوق این نشریات ضوابط
ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی به شرح ذیل به تصویب می رسد :
ماده  : 1تعریف نشریات دانشگاهی :
 1ـ 1ـ کلیه نشریاتی که به صورت ادواری یا گاهنامه و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت در زمینه های فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی ،هنری ،ادبی و ورزشی توسط هریک از اساتید و اعضای هیئت علمی ،دانشجویان،
تشکل های اسالمی و یا گروهی از اعضای هئیت علمی یا دانشجویان در دانشگاه  ...مراکز آموزش عالی و واحدهای
دانشگاهی منتشر و در محدوده دانشگاه ها توزیع می شوند  ،نشریات دانشگاهی محسوب و تحت شمول این ضوابط
قرار می گیرند.
تبصره  :نشریات علمی که توسط دانشگاه ها  ،انجمن های علمی و یا سایر سازمان ها با مجوز وزارتین علوم  ،تحقیقات
و فناوری  ،بهداشت  ،درمان آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی منتشر می شوند از شمول این ماده مستثنی
هستند.
 2ـ  1ـ توزیع نشریات دانشگاهی در خارج از محدوده دانشگاه ها  ،مراکز آموزش عالی و واحدهای دانشگاهی منوط به
کسب مجوز از مراجع ذی ربط است.
ماده  2ـ مراجع رسیدگی به درخواست های صدور مجوز انتشار  ،نظارت بر نشریات  ،رسیدگی به تخلفات و شکایت
ناشی از عملکرد نشریات دانشگاهی.
 1ـ  2ـ رسیدگی ابتدایی به درخواست های صدور مجوز انتشار نشریات دانشگاهی و نظارت بر عملکرد آنها و همچنین
رسیدگی به تخلفات نشریات دانشگاهی و انجام سایر وظایفی که در این خصوص در دستورالعمل اجرایی پیش بینی
می شود ،در هر دانشگاه مرکز آموزش عالی و واحد دانشگاهی در صالحیت کمیته ای تحت عنوان «کمیته ناظر بر
نشریات دانشگاهی » خواهد بود که زیر نظر شورای فرهنگی دانشگاهی مرکز آموزش عالی یا واحد دانشگاهی فعالیت
می نماید .
تبصره  :به منظور رعایت اختصار در این ضوابط شورای فرهنگی دانشگاه یا مرکز آموزش عالی و یا واحد دانشگاهی «
شورای فرهنگی دانشگاه » عنوان می شود .
 2ـ 2ـ ترکیب کمیته ناظر به شرح ذیل می باشد :
 معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  ،مرکز آموزش عالی و یا واحد دانشگاهی ( رئیس کمیته ) نماینده تام االختیار دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و یا واحد دانشگاهی یک حقوقدان به انتخاب رئیس دانشگاه یا واحد دانشگاهی -دو نفر عضو هیات علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه
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 دو نفر نماینده از مدیران مسوول نشریات موجود در دانشگاه به انتخاب مدیران مسوول نشریات دانشگاهیدانشگاه یا واحد دانشگاهی که یک نفر از آنها به عنوان عضو علی البدل محسوب می گردد.
 مدیر امور فرهنگی دانشگاه یا واحد دانشگاهی (دبیر کمیته ) 3ـ  2ـ شورای فرهنگی هر دانشگاه مرجع تجدید نظر نسبت به تصمیمات و آراءکمیته ناظر همان دانشگاه ،مرکز
آموزش عالی و یا واحد دانشگاهی می باشد .
4ـ  2ـ به منظور تجدید نظر در تصمیمات شورای فرهنگی دانشگاه و رسیدگی به اعتراضات ناشی از تصمیمات و
عملکرد این شورا و انجام سایر وظایفی که در دستور العمل اجرایی پیش بینی می شود در هر وزارتخانه یا دستگاه
مربوطه شورایی با عنوان «شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی» با ترکیب ذیل تشکیل می شود :
 معاون فرهنگی وزرات یا دستگاه متبوع (رئیس شورا) مدیر کل فرهنگی وزرات یا دستگاه متبوع ( دبیر شورا) معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها یا نماینده تام االختیار رئیس نهاد یک نفر حقوقدان به انتخاب معاون فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع دو نفر از نمایندگان مدیران مسوول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسوول نشریات دانشگاهی دانشگاههای کشور که یک نفر از آنها به عنوان عضو علی البدل محسوب می گردد.
تبصره  :تصمیمات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی قطعی و الزم االجرا است .
ماده  3ـ حقوق و حدود نشریات فرهنگی
1ـ 3ـ نشریات دانشگاهی از کلیه حقوق مصرح در قانون مطبوعات جمهوری اسالمی ایران برخوردار بوده و در
انتشارمطالب و تصاویر جز در موارد اخالل به مبانی و احکام اسالمی و حقوق عمومی و خصوصی مطابق ماده  6قانون
مطبوعات آزاد هستند .
 2ـ - 3کسب و انتشار اخبار داخل و خارج دانشگاه که به منظور افزایش آگاهی جامعه دانشگاهی و حفظ مصالح جامعه
باشد با رعایت قانون مطبوعات و این ضوابط و دستورالعمل های اجرایی ذی ربط حق مسلم نشریات دانشگاهی است .
 3ـ 3ـ اعمالی که از نظر این ضوابط برای نشریات دانشگاهی  ،تخلف محسوب و مستلزم رسیدگی و صدور رای در
مراجع پیش بینی شده در ماده  2می باشد همان موارد مطرح در فصل ششم قانون مطبوعات است ضمانت اجراهای
این تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها و صدور رای در این موارد با در نظر داشتن صالحیت مراجع فوق الذکر مطابق با
دستورالعمل اجرایی موضوع ماده  5این ضوابط خواهد بود.
 4ـ  3ـ در کلیه موارد که تخلف ارتکابی نشریه براساس قوانین موضوعه کشور جرم تلقی شود ،شورای فرهنگی دانشگاه
می تواند مدیر مسوول نشریه را به کمیته انضباطی دانشگاه و یا واحد دانشگاهی معرفی کند و کمیته مزبور پس از
رسیدگی می تواند مراتب را به دادگاه های صالحه منعکس نماید.
ماده  4ـ وزیر یا رئیس دستگاه مسوول نظارت برحسن اجرای این ضوابط می باشد.
ماه  5ـ دستورالعمل اجرایی این ضوابط با محتوا و شکل واحد درجلسه مشترک شوراهای مرکزی ناظر بر نشریات
دانشگاهی وزراتخانه های علوم  ،تحقیقات و فناوری  ،بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی در
محل دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی ظرف مدت دو ماه به تصویب نهایی می رسد و پس از ابالغ از سوی وزیر و
یا رئیس دستگاه متبوع الزم االجرا است.
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ماده  6ـ این سیاست ها مشتمل بر  6ماده و  3تبصره در تاریخ  83/3/26به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی
رسید.
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بخش ششم:
اصالح مصوبه ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
مصوب  531جلسه مورخ  7335/63/69شورای عالی انقالب فرهنگی
شماره ابالغ /7153 :د ش

تاریخ ابالغ 7335/63/37 :

شرح :
شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه  584مورخ  85/3/9اصالح بندهایی از مصوبه ضوابط ناظر به فعالیت نشریات
دانشگاهی (مصوب جلسه  541مورخ  )83/3/26را به شرح ذیل تصویب نمود :
 1ـ در شق  4و  5بند  2ماده  2به ترتیب تعداد اعضای هیات علمی و نمایندگان مدیران مسوول و نشریات از  2نفر به
 3نفر افزایش می یابد.
 2ـ در شق  2بند  4ماده  2معاونت امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی جایگزین مدیر کل فرهنگی وزارت یا
دستگاه متبوع می شود.
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بخش هفتم:
دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
مصوبه  516شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ 33/3/46
مقدمه :

بر اساس ماده  5ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی (مصوب جلسه  545مورخ  33/3/62شورای عالی انقالب
فرهنگی) دستورالعمل اجرایی این ضوابط به شرح ذیل به تصویب می رسد :
ماده  7ـ تعاریف و کلیات
 7ـ  7نشریات دانشگاهی

مطابق بند  1ماده  1ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ،کلیه نشریاتی که به صورت ادواری ،گاهنامه یا تک
شماره و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر در زمینه های فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی ،هنری ،ادبی،
ورزشی توسط هریک از اساتید و اعضای هیئت علمی ،دانشجویان و تشکل های اسالمی یا گروهی از دانشگاهیان
(دانشجویان یا اعضای هیئت علمی) در دانشگاه ها منتشر و در محدوده دانشگاه ها توزیع می شوند نشریات دانشگاهی
محسوب و تحت شمول این دستورالعمل قرار می گیرند.
تبصره  : 1عنوان فرهنگی و اجتماعی شامل زمینه های عقیدتی ،صنفی ،خبری و طنز نیز می گردد.
تبصره  6ـ نشریات علمی که توسط اعضای هیئت علمی ،دانشجویان ،تشکل های دانشجویی یا انجمن های علمی
دانشجویی منتشر می شوند و از مراجع ذی صالح دیگر مجوز ندارند مشمول این آیین نامه هستند.
تبصره  3ـ نشریات دانشگاهی می توانند ویژه نامه هایی به مناسبت های مختلف منتشر نمایند .
تبصره  4ـ وبالگ ها و سایت های شخصی دانشجویان و اعضاء هیات علمی که از نشان دانشگاه یا تشکلهای دانشگاه
استفاده نمی کنند از شمول این آئین نامه خارج است.
تبصره  5ـ پردیس های دانشگاهی ،خوابگاه ها ،بیمارستان های آموزشی و اردوگاهها در حکم محدوده دانشگاه
محسوب می شود و توزیع نشریات دانشگاهی در خارج از محدوده دانشگاه ها ،منوط به کسب مجوز از مراجع ذیربط
است .
 4ـ  7ـ دانشگاه

منظور از دانشگاه در این دستورالعمل کلیه دانشگاه ها  ،مراکز آموزش عالی و مراکز و واحدهای دانشگاهی است .
 3ـ  7ـ کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

بر اساس بند  6ماده  1ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی در هر دانشگاه کمیته ای تحت عنوان
" کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی زیر نظر شورای فرهنگی دانشگاه " که در این دستورالعمل به اختصار " کمیته
ناظر " نامیده می شود تشکیل می شود .
 1ـ  7ـ ترکیب کمیته ناظر :

 -معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ( رئیس کمیته )
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نماینده تام االختیار دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
یک حقوقدان به انتخاب رئیس دانشگاه
دو نفر عضو هیات علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه
مدیر امور فرهنگی دانشگاه ( دبیر کمیته )
دو نفر از مدیران مسول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاه که یک نفر از آنها به عنوان عضو
علی البدل محسوب می گردد .
تبصره  1ـ در دانشگاه هایی که این کمیته برای اولین بار تشکیل می شود  ،یک ماه فرصت داده می شود تا انتخاب
نمایندگان مدیران مسئول برگزار شود و طی این یک ماه کمیته می تواند بدون حضور نمایندگان مدیران مسئول
نشریات دانشگاهی تشکیل شود .
تبصره  6ـ شیوه نامه انتخاب نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی توسط شورای مرکزی ناظر هر دستگاه
تصویب خواهد شد .
تبصره  3ـ معاونت دانشجویی  ،فرهنگی هر دانشگاه موظف است براساس شیوه نامه مصوب شورای مرکزی ناظر نسبت
به برگزاری انتخابات جهت تعیین نمایندگان مدیران مسئول اقدام نماید .
تبصره  4ـ اعضای انتخابی کمیته ناظر برای مدت یکسال انتخاب و رئیس دانشگاه نسبت به صدور ابالغ آنها اقدام می
نماید.
تبصره 5ـ عضو علی البدل نماینده مدیران مسئول بدون حق رای در جلسات کمیته ناظر شرکت می نماید و صرفاً در
صورت عدم حضور عضو اصلی حق رای خواهد داشت.
تبصره 2ـ چنانچه نماینده اصلی مدیران مسئول عضو کمیته ناظر ـ بر اساس شیوه نامه مصوب شورای مرکزی ناظرـ
شرایط عضویت در کمیته ناظر را از دست بدهد عضو علی البدل جایگزین وی خواهد شد.
تبصره  7ـ دبیرخانه کمیته ناظر در حوزه معاونت دانشجویی  ،فرهنگی دانشگاه مستقر است و با مسئولیت دبیر کمیته
ناظر متولی انجام امور اداری و اجرایی کمیته ناظر می باشد.
 5ـ  7جلسات کمیته ناظر

جلسات کمیته ناظر با دعوت مکتوب از کلیه اعضا حداقل سه روز قبل از زمان جلسه با اعالم دستور جلسه توسط دبیر
کمیته و با حضور حداقل  5نفر از اعضاء دارای حق رای  ،رسمی است و مصوبات آن نیز با رای اکثریت معتبر است .
تبصره 1ـ در صورتی که هر یک از اعضاء شاکی خصوصی یا مشتکی عنه باشد در زمان رسیدگی به شکایت مطروحه
حق رای نخواهد داشت .
تبصره  6ـ دبیرخانه کمیته ناظر موظف است صورتجلسات کمیته را بطور مرتب به دبیرخانه شورای مرکزی ناظر هر
دستگاه ارسال نماید .
 6ـ  7وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در هر دانشگاه عبارت است از :
 بررسی درخواست و صدور مجوز انتشار مطابق ماده  6این دستورالعمل نظارت بر عملکرد نشریات دانشگاهی -رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد نشریات دانشگاهی مطابق ماده  2این دستورالعمل
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 نظارت بر حسن اجرای این دستوالعمل مصوبات و شیوه نامه های شورای مرکزی ناظر-7-1شورای فرهنگی هر دانشگاه مرجع تجدید نظر نسبت به تصمیمات و آراء کمیته ناظر همان دانشگاه می باشد.
 3ـ  7ـ شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی

براساس بند  4ماده  6ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی  ،در هر وزارتخانه یا دستگاه شورایی با عنوان «شورای
مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی » که در این دستور العمل به اختصار « شورای مرکزی ناظر » نامیده می شود
تشکیل می شود.
 9ـ  7ـ ترکیب شورای مرکزی ناظر :

 معاون فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع ( رئیس شورا ) مدیر کل امور فرهنگی وزرات یا دستگاه متبوع ( دبیر شورا ) معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه یا نماینده تام االختیار رئیس نهاد یک نفر حقوقدان به انتخاب معاونت فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع دو نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاه های کشور که یک نفر از آنهابه عنوان عضو علی البدل محسوب می شود .
تبصره 1ـ در صورت نبودن پست معاون فرهنگی یا مدیرکل امور فرهنگی یا عناوین مشابه ،نمایندگان تام االختیار
توسط وزیر یا رئیس دستگاه تعیین می شوند.
تبصره  6ـ رییس شورای مرکزی ناظر ـ طبق شیوه نامه مصوب شورای مرکزی ناظر ـ نسبت به برگزاری انتخابات
نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی جهت عضویت در شورای مرکزی ناظر اقدام خواهد کرد.
تبصره  3ـ اعضای انتخابی شورای مرکزی ناظر برای مدت یکسال انتخاب می شوند و ابالغ اعضای انتخابی توسط
رئیس شورا صادر می شود .
تبصره  4ـ عضو علی البدل نماینده مدیران مسئول می تواند بدون حق رای در جلسات شورای مرکزی ناظر شرکت
نماید و صرفاً در صورت عدم حضور عضو اصلی حق رای خواهد داشت.
تبصره  5ـ چنانچه نماینده اصلی مدیران مسئول عضو شورای مرکزی ناظر ـ براساس شیوه نامه مصوب شورای مرکزی
ناظر ـ شرایط عضویت در شورا را از دست بدهد عضو علی البدل جایگزین وی خواهد شد.
تبصره  2ـ دبیرخانه شورای مرکزی ناظر در اداره کل امور فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع یا عناوین مشابه مستقر
است و دبیر شورای مرکزی ناظر متولی انجام امور اداری و اجرایی شوار می باشد.
 76ـ  7ـ وظایف و اختیارات شورا مرکزی ناظر

-

وظایف این شورا در هر وزارت یا دستگاه عبارت است از :
رسیدگی به اعتراضات در خصوص عدم صدور مجوز نشریات دانشگاهی
تجدید نظر در تصمیمات شورای فرهنگی دانشگاه
رسیدگی به اعتراضات ناشی از تصمیمات و عملکرد شورای فرهنگی دانشگاه
تدوین شیوه نامه های اجرایی
تفسیر مفاد دستورالعمل حاضر
نظارت بر عملکرد کمیته های ناظر بر نشریات دانشگاه ها
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تبصره ـ مصوبات شورای مرکزی ناظر قطعی و الزم االجرا است .
 77ـ 7ـ جلسات شورای مرکزی ناظر

جلسات شورای مرکزی ناظر حداقل هر  6ماه یکبار با دعوت مکتوب از کلیه اعضاء یک هفته قبل از زمان جلسه با
اعالم دستور جلسه توسط دبیر شورا تشکیل می شود و جلسات با حضور حداثل  4تن از اعضاء دارای حق رای  ،رسمی
است و مصوبات آن با رای اکثریت معتبر است .
ماده  4ـ نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی

 1ـ  6ـ متقاضی امتیاز انتشار نشریه دانشگاهی موظف است درخواست کتبی خود را با اعالم مشخصات خود و مدیر
مسئول ،نام نشریه ،ترتیب انتشار (موضوع بند  1ـ  )1به انضمام تصریح به پایبندی به قانون اساسی قوانین موضوعه و
این دستور العمل ،به دبیرخانه کمیته ناظر طبق فرم پیوست شماره  1تحویل نماید.
 6ـ  6ـ شرایط صاحب امتیاز
متقاضی امتیاز نشریه دانشگاهی باید دارای شرایط ذیل باشد :
الف ـ یکی از دانشجویان یا اعضای هیأت علمی به عنوان شخص حقیقی و یا تشکل ،نهاد ،انجمن ،کانون ،یا یکی از
بخش های دانشگاه و یا هر شخص حقوقی دیگر در دانشگاه
ب  :عدم محکومیت قطعی منجر به محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی و بیشتر در مورد دانشجویان و
انفصال موقت از خدمت در مورد اعضا هیئت علمی :
تبصره 1ـ افراد مشمول بند «ب» پس از یک سال از تاریخ اتمام محرومیت می توانند به عنوان صاحب امتیاز نشریات
دانشگاهی فعالیت نمایند.
تبصره  6ـ در صورتی که صاحب امتیاز یکی از شرایط فوق را از دست بدهد  ،ظرف یک ماه پس از اطالع می تواند
انتقال امتیاز نشریه را به شخص واجد شرایط دیگر به کمیته ناظر ارسال کند و در غیر اینصورت امتیاز نشریه لغو می
شود کمیته ناظر موظف است ظرف مدت  6هفته از تاریخ وصول درخواست متقاضی نظر خود را اعالم نماید .
 3ـ  6ـ شرایط مدیر مسئول
مدیر مسئول نشریه دانشگاهی باید واجد شرایط ذیل باشد :
الف ـ دانشجو یا عضو هیات علمی همان دانشگاه باشد .
ب ـ عدم محکومیت قطعی منجر به محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی و بیشتر در مورد دانشجویان و
انفصال موقت از خدمت در مورد اعضاء هیئت علمی .
ج ـ به هنگام معرفی نمی باید  6ترم متوالی مشروط شده باشد .
د ـ عدم شهرت به فساد اخالق
تبصره  1ـ شهرت به فساد اخالق صرفاً بااجماع کلیه اعضای کمیته ناظر قابل احراز می باشد .
تبصره  6ـ افراد مشمول بند «ب» پس از یکسال از تاریخ اتمام محرومیت می توانند به عنوان مدیر مسئول نشریات
دانشگاهی فعالیت نمایند.
تبصره  3ـ در صورتی که مدیر مسئول یکی از شرایط فوق را از دست بدهد  ،صاحب امتیاز موظف است ظرف یک ماه
مدیر مسئول جدید را به کمیته ناظر معرفی کند و در غیر اینصورت امتیاز نشریه لغو می شود کمیته ناظر موظف است
ظرف مدت  6هفته در این خصوص اعالم نظر نماید .
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 4ـ  6ـ هیچکس نمی تواند در زمان واحد مدیر مسئول بیش از یک نشریه باشد .
 5ـ  6ـ در صورتی که تقاضانامه ها ناقص و یا متقاضیان امتیاز یا مدیران مسئول نشریات فاقد شرایط مقرر در این
دستورالعمل باشند کمیته ناظر موظف است مراتب را به صورت مکتوب و با استناد به دالیل و مدارک الزم حداکثر
ظرف  15روز از تاریخ دریافت و ثبت درخواست به متقاضیان اعالم نماید .
 2ـ  6ـ درج شناسنامه نشریه شامل نام صاحب امتیاز  ،مدیر مسئول  ،دانشگاه صادر کننده مجوز  ،شماره  ،تاریخ
انتشار و دوره نشر در هر شماره نشریه الزامی است .
 7ـ  6ـ چنانچه صاحب امتیاز نشریه ای متقاضی توزیع آن در سایر دانشگاه ها باشد تقاضای خود رابا ذکر محدوده
توزیع به کمیته ناظر دانشگاه تسلیم نماید کمیته ناظر دانشگاه در صورت موافقت موظف است ظرف مدت ده روز از
تاریخ وصول  ،درخواست را جهت اعالم نظر نهایی به شورای مرکزی ناظر ارسال نماید شورای مرکزی ناظر موظف است
ظرف مدت یک ماه نسبت به درخواست مزبور اعالم نظر نماید .
تبصره  1ـ در صورت عدم موافقت کمیته ناظر  ،متقاضی می تواند مراتب اعتراض خود را به شورای مرکزی اعالم نماید.
تبصره 6ـ نظارت و رسیدگی به تخلفات یا شکایات این نشریات برعهده کمیته ناظر دانشگاه صادر کننده مجوز
می باشند .
 3ـ  6ـاتحادیه ها و تشکل های دانشگاهی  ،مجامع و انجمن های صنفی دانشجویی دارای مجوز رسمی که در بیش از
یک دانشگاه فعالیت داشته و متقاضی انتشار نشریه باشند می توانند درخواست خود را به شورای مرکزی دستگاه
مربوطه اعالم نمایند نظارت و رسیدگی به شکایات و تخلفات اینگونه نشریات برعهده شورای مرکزی ناظر می باشد .
تبصره ـ شرایط ناظر بر صدور مجوز صاحب امتیاز و مدیر مسئول اینگونه نشریات تابع این دستورالعمل می باشد .
 9ـ  6ـ کمیته ناظر موظف است در صورت فراهم بودن شرایط قانونی انتشار نشریه  ،حداکثر ظرف مدت  15روز
نسبت به صدور مجوز مربوط اقدام نماید .
 15ـ - 6در صورتی که کمیته ناظر با صدور مجوز نشریه مخالفت نماید و یا ظرف مدت  15روز نسبت به صدور مجوز
یا اعالم کتبی دالیل عدم موافقت اقدام نکند متقاضی می تواند مراتب اعتراض خود را به صورت مکتوب به شورای
فرهنگی دانشگاه اعالم نماید شورای فرهنگی موظف است ظرف مدت  65روز موضوع اعتراض را بررسی و اعالم نظر
نماید .
 11ـ  6ـ مسئولیت کلیه مطالب مندرج در نشریه به عهده مدیر مسئول ا ست و وی موظف است  3نسخه از هر شماره
را بالفاصله پس از انتشار به دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه تحویل نماید .
تبصره ـ دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه موظف است یک نسخه از نشریه را به دبیرخانه شورای مرکزی ناظر ارسال نماید.
 16ـ  6ـ در صورتی که صاحب امتیاز ظرف مدت یک سال از زمان صدور مجوز و یا از تاریخ انتشار آخرین شماره
نشریه ( بدون احتساب زمان توقیف موقت ) پس از اخطار کتبی و مهلت یک ماهه اقدام به انتشار نشریه نکند مجوز
صادره از اعتبار ساقط است .
 13ـ  6ـ صاحب امتیاز می تواند درخواست خود را مبنی بر انتقال امتیاز نشریه به دیگری و یا تغییر مشخصات ذکر
شده در فرم درخواست مجوز نشریه اعم از ( مدیر مسئول  ،نام نشریه  ،دوره انتشار و زمینه انتشار ) به کمیته ناظر ارائه
نماید و کمیته ناظر موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را به صورت مکتوب به
صاحب امتیاز اعالم نماید .
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ماده  3ـ حقوق نشریات دانشگاهی

 1ـ  3ـنشریات دانشگاهی از کلیه حقوق مطروحه در قانون مطبوعات جمهوری اسالمی برخودار می باشند از جمله:
 جستجو کسب و انتشار اخبار داخل و خارج دانشگاه به منظور افزایش آگاهی جامعه دانشگاهی با رعایت موازینقانونی و حفظ مصالح جامعه .
 هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر نشریات برآید یا بهسانسور و کنترل محتوای نشریات مبادرت نماید .
 6ـ  3ـ معاونت های دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی و سایر نهادهای فرهنگی دانشگاه باید در چارچوب قوانین و
در حدود اختیارات و امکانات از نشریات دانشگاهی حمایت کنند .
 1ـ حدود نشریات دانشگاهی

 1ـ  4ـ نشریات دانشگاهی در انتشار مطالب و تصاویر جز در موارد اخالل به مبانی و احکام اسالم و حقوق عمومی و
خصوصی مطابق ماده  2قانون مطبوعات آزاد هستند .
 6ـ  4ـ هرگاه نشریه ای مطالبی مشتمل بر توهین  ،افترا ،خالف واقع و یا انتقاد نسبت به اشخاص ( اعم از حقیقی یا
حقوقی ) منتشر نماید  ،ذینفع حق دارد پاسخ آن را حداکثر تا دو ماه ازتاریخ انتشار به صورت مکتوب برای همان
نشریه ارسال نماید و نشریه مزبور نیز موظف است توضیح و یا پاسخ دریافت شده را در اولین شماره که پس از وصول
پاسخ منتشر می شود در همان صفحه و ستون و با همان حروفی که اصل مطلب منتشر شده است به رایگان به چاپ
برساند منوط به آن که در جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد
تبصره  1ـ اگر نشریه عالوه بر پاسخ مذکور مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید در این صورت حق پاسخگویی
مجدد برای معترض باقی است بدیهی است که درج قسمتی از پاسخ  ،در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک
شماره و بطور کامل درج شود .
تبصره  6ـ در صورتی که نشریه پاسخ را منتشر ننماید ذینفع می تواند به کمیته ناظر شکایت کند و کمیته ناظر در
صورت محق شناختن شاکی جهت نظر پاسخ به نشریه اخطار خواهد نمود و هرگاه این اخطار موثر واقع نشود کمیته
ناظر نشریه را به یکی از تنبیهات بندهای  4تا  2ماده  5محکوم می نماید .
تبصره  3ـ مفاد این ماده و تبصره های آن نافی حق ذینفع در خصوص پیگیری شکایت از طریق کمیته ناظر نخواهد
بود.
 3ـ  4ـ نشریات دانشگاهی که بنا به تشخیص کمیته ناظر مرتکب تخلفات مواد  67 ، 62 ، 65 ، 64قانون مطبوعات
شوند  ،به یکی از تنبیهات بندهای  15تا  13ماده  5محکوم می شوند .
 4ـ  4ـ در صورت انتشار عکسها و تصاویر مطالب خالف عفت عمومی ،کمیته ناظر نشریه را به یکی از بندهای  5تا 9
ماده  5محکوم می کند و در صورت تکرار جرم پس از محکومیت اولیه  ،نشریه به یکی از تنبیهات بندهای  15تا 16
ماده  5محکوم می شود .
 5ـ  4ـ نشریات دانشگاهی که بنا به تشخیص کمیته ناظر مرتکب تخلفات موضوع ماده  69قانون مطبوعات شوند به
یکی از تنبیهات بندهای  3و  9ماده  5محکوم می شوند.
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 2ـ - 4در صورت انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت ،افتراء ،فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و
نظایر آن نسبت به اشخاص ،تهدید و هتک شرف یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی  ،در صورت وجود شاکی
خصوصی نشریه به یکی از تنبیهات بندهای  5تا  9ماده  5محکوم می شود .
 7ـ  4ـ در صورت تخلف از تبصره  5بند  1ماده  1یا بندهای 11 ، 2و  13ماده  6این دستورالعمل برای بار اول نشریه
به یکی از تنبیهات بندهای  1تا  3و در صورت تکراری به یکی از تنبیهات بندهای  4تا  7ماده  5محکوم می شود .
 3ـ  4ـ در صورتی که نشریه ای بدون اخذ مجوز از کمیته ناظر منتشر شود نشریه توقیف شده و انتشار دهنده به مدت
یکسال نمی تواند صاحب امتیاز نشریه جدیدی باشد و در صورت تکرار اگر متخلف شخص حقیقی باشد تا پایان مقطع
تحصیلی و در صورتی که متخلف شخص حقوقی باشد تا سه سال حق انتشار هیچ نشریه ای را نخواهد داشت .
 9ـ  4ـ در مواردی که تخلف ارتکابی نشریه براساس قوانین موضوعه کشور جرم تلقی شود بنا به تشخیص کمیته ناظر
مدیر مسئول نشریه جهت تصمیم گیری مقتضی به کمیته انضباطی معرفی می گردد .
ماده  5ـ تنبیهات

 1ـ احضاریه کمیته ناظر و تذکر شفاهی
 6ـ تذکر کتبی
 3ـ اخطار کتبی
 4ـ محرومیت موقت نشریه از تسهیالت دانشگاهی تا شش ماه
 5ـ محرومیت موقت مدیر مسئول از تصدی این سمت تا  2ماه
 2ـ محرومیت موقت مدیر مسئول از تصدی این سمت از  2ماه تا یکسال
 7ـ توقیف موقت نشریه تا  3ماه
 3ـ توقیف موقت نشریه از سه تا  2ماه
 9ـ توقیف موقت نشریه از  2ماه تا یکسال
 15ـ توقیف موقت نشریه از یک سال تا دوسال
 11ـ منع انتشار دائم نشریه
 16ـ منع انتشار دائم نشریه و محرومیت مدیر مسئول از تصدی این سمت تا یکسال
 13ـ منع انتشار دائم نشریه و محرومیت مدیر مسئول از تصدی این سمت تا پایان مقطع تحصیلی
ماده  6ـ رسیدگی به تخلفات و شکایات

 1ـ - 2کمیته ناظر موظف است به شکایات مکتوب حداکثر ظرف مدت  15روز از تاریخ دریافت و ثبت آن در دبیرخانه
رسیدگی کرده و رای خود را صادر نمایند .
 6ـ - 2کمیته ناظر ،مدیر مسئول نشریه ای را که تخلف نموده و یا از آن شکایت شده است بصورت کتبی و با ذکر
موارد تخلف یا شکایات و با ارائه مهلت یک هفته از تاریخ ابالغ جهت ادای توضیحات دعوت می کند ودر صورت عدم
حضور غیر موجه وی یا عدم ارائه توضیحات کتبی  ،کمیته ناظر می تواند حکم مقتضی را در مورد نشریه صادر نماید .
 3ـ - 2کمیته ناظر باید آراء خود را با ذکر موارد تخلف یا شکایت مستند به مواد  4و  5صادر و آنرا بصورت کتبی
حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از صدور به مدیر مسئول و شاکی خصوصی نشریه ابالغ کند.
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 4ـ - 2آرای صادره ظرف مدت  65روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و در خواست تجدید نظر در شورای فرهنگی
دانشگاه می باشد ،در صورت عدم اعتراض در مهلت تعیین شده ،حکم قطعی محسوب می شود.
 5ـ - 2نشریاتی که براساس حکم کمیته ناظر دانشگاه به منع ا نتشار محکوم شده اند تا زمان قطعی شدن حکم  ،با
صالحدید کمیته ناظر دانشگاه می توانند منتشر شوند.
 2ـ - 2شورای فرهنگی دانشگاه موظف است رای خود را در مورد اعتراضات مکتوب واصله حداکثر ظرف مدت یک ماه
از تاریخ دریافت اعتراض توسط دبیرخانه به صورت مکتوب به معترض و کمیته ناظر دانشگاه ابالغ نماید .
 7ـ - 2تصمیم شورای فرهنگی دانشگاه ظرف مدت  65روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض به شورای مرکزی ناظر می
باشد شورای مرکزی ناظر موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت اعتراض ،رای خود را صادر و آن را ابالغ
نماید آراء شورای مرکزی ناظر قطعی الزم االجرا است .
ماده  7ـ نحوه صدور مجوز نشریات دانشگاهی  ،نظارت بر آنها  ،رسیدگی به تخلفات و شکایات تنها براساس
دستورالعمل حاضر خواهد بود تعیین و تصویب هرگونه شرایط و مقررات مغایر یا محدود کننده عالوه بر مفاد این ِآئین
نامه نظیر صدور مجوز های مشروط یا موقت ممنوع است .
ماده  3ـ به کلیه نشریات دانشگاهی که قبل از تصویب این دستوالعمل انتشار می یابد مدت  3ماه فرصت داده می شود
تا خود را با ضوابط و مقررات این دستورالعمل منطبق نمایند .
ماده  9ـ دستورالعمل اجرایی نشریات دانشگاهی در  9ماده  46بند و  33تبصره به تصویب شوراهای مرکزی ناظر بر
نشریات دانشگاهی رسید.
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بخش هشتم:
شیوه نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاهی در کمیته های ناظر و
شورای مرکزی ناظر برنشریات مورخ 31/4/77
مقدمه :

بنا به مصوبه شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری  ،طبق تبصره  2ماده  4و
تبصره  2ماده  9دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر برفعالیت نشریات دانشگاهی  ،شیوه نامه حاضر به منظور برگزاری
انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه ها جهت برگزیدن نمایندگان عضو کمیته های ناظر و نمایندگان
ایشان برای شرکت در انتخابات شورای مرکزی ناظر تدوین گردیده است این انتخابات در ترم دوم هر سال تحصیلی
(در نیمه اول اسفند ماه هر سال) در دانشگاه ها برگزار خواهد شد.
فصل اول ـ انتخابات

ماده  1ـ در جلسه انتخابات ضمن تعیین اعضای دانشجویی کمیته ناظر دانشگاه با توجه به تعداد نشریات منتشره که
دارای شرایط ذکر شده در ماده  3شیوه نامه باشند نمایندگان مدیران مسئول دانشگاه به منظور شرکت در انتخابات
شورای مرکزی ناظر براساس جدول ذیل انتخاب می گردند .
ماده  1ـ در جلسه انتخابات اعضای دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه ،ضمن انتخاب اعضای اصلی  ،عضو علی البدل
و کاندیدا هایی که به ترتیب بیشترین آرا را اخذ نموده اند در صورت تمایل (طبق جدول ذیل) جهت شرکت در انتخابات
مدیران مسئول شورای مرکزی ناظر بر نشریات به دبیرخانه شورا معرفی می گردند .

تعداد نمایندگان منتخب نسبت به تعداد نشریات منتشره هر دانشگاه
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

تعداد نشریات واجد شرایط
از  1تا  11نشریه
از  11تا  21نشریه
از  21تا  31نشریه
از  31تا  41نشریه
از  41تا  51نشریه
از  51تا  65نشریه
از  66تا  81نشریه
از  81تا  95نشریه
از  96تا  111نشریه
تعداد نشریات واجد شرایط
از  1تا  21نشریه
از  21تا  31نشریه
از  31تا  45نشریه
از  46تا  61نشریه
از  61تا  75نشریه
از  76تا  91نشریه
از  91تا  115نشریه
از  116تا  121نشریه

تعداد نمایندگان منتخب
 2نفر
 4نفر
 6نفر
 7نفر
 8نفر
 9نفر
 11نفر
 11نفر
 12نفر
تعداد نمایندگان منتخب
 2نفر
 4نفر
 6نفر
 7نفر
 8نفر
 9نفر
 11نفر
 11نفر
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تبصره  :1در دانشگاههایی که تعداد نشریات فعال بیش از  121نشریه باشد به ازای هر  21نشریه مازاد برآن یک نفر به
تعداد نمایندگان آن دانشگاه افزاوده می شود .
تبصره  : 2در کلیه دانشگاهها نفر اول و نفر دوم منتخبان  ،اعضای اصلی  ،و نفر سوم عضو علی االبدل کمیته ناظر
دانشگاه خواهد بود .
تبصره  : 3در صورت سلب شرایط یا استعفای هر یک از نمایندگان منتخب مدیران مسئول دانشگاه تا زمان برگزاری
انتخابات شورای مرکزی ناظر  ،اولین فردی که نام او در فهرست شمارش آراء انتخابات پس از نمایندگان منتخب بوده
است جایگزین وی می شود .
فصل دوم ـ نظارت بر انتخابات

ماده  2ـ کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه مسئولیت نظارت بر روند انتخابات از زمان ثبت نام کاندیداها تا اعالم نتایج
نهایی ،رسیدگی اولیه به شکایات ،تنظیم صورتجلسه نهایی انتخابات و معرفی برگزیدگان کمیته ناظر دانشگاه و
منتخبان جهت شرکت در انتخابات شورای مرکزی ناظر را بر عهده دارد جلسات این کمیته با حضور حداقل  5نفر از
اعضا رسمیت می یابد در این شیوه نامه به این کمیته عنوان کمیته ناظر بر انتخابات اطالق می گردد تصمیمات این
کمیته با رای اکثریت مطلق حاضران اجرا می شود.
تبصره  :عضو علی البدل دانشجو در کمیته ناظر بر انتخابات حق حضور و رای خواهد داشت.
ماده  : 3مسئولیت برگزاری انتخابات بر عهده مدیر فرهنگی دانشگاه است .
تبصره  :جهت ثبت نام کاندیداها  ،برگزاری انتخابات و شمارش آراء با پیشنهاد مدیر فرهنگی و تایید کمیته ناظر بر
انتخابات تعدادی از دانشجویان یا کارکنان دانشگاه انتخاب می شوند .
ماده  4ـ مرجع تایید صحت انتخابات کمیته ناظر بر انتخابات است .
ماده  5ـدر پایان هر مرحله از انتخابات ( تایید کاندیداها و اعالم اسامی اولیه  ،رسیدگی به شکایات  ،اعالم اسامی
نهایی کاندیداها  ،برگزاری انتخابات  ،رسیدگی به شکایات انتخاباتی شمارش آراء و اعالم نتایج ) صورت جلسات
مربوطه توسط کمیته ناظر بر انتخابات تنظیم و به تایید اعضا می رسد.
فصل سوم ـ شرایط کاندیداها و رای دهندگان :

ماده  6ـ کاندیداها باید حائز شرایط زیر باشند :
 1ـ مدیر مسئول بوده و حداقل دو ترم از تحصیل ایشان بدون احتساب ترم جاری باقی مانده باشد .
تبصره  :کاندایدها باید در زمان ثبت نام عالوه بر تکمیل فرم ثبت نام  ،تصویر کارت دانشجویی ویک نسخه از آخرین
شماره نشریه خود را جهت تشکیل پرونده ارائه دهند .
ماده  7ـ تنها مدیر مسئول نشریاتی که دارای مجوز انتشار از کمیته ناظر دانشگاه بوده و در یکسال قبل از تاریخ
انتخابات حداقل یک شماره منتشر شده باشند یا نماینده آنها ( با ارائه معرفی نامه مکتوب ) حق رای دارند .
تبصره  : 1هر فرد تنها می تواند نماینده یک مدیر مسئول باشد و یک مدیر مسئول نمی تواند نماینده مدیر مسئول
دیگر باشد .
تبصره  : 2در صورت معرفی نماینده از طرف مدیر مسئول الزم است مراتب تا پایان وقت اداری روز قبل از انتخابات به
صورت مکتوب به اطالع مدیر فرهنگی دانشگاه برسد .
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فصل چهارم -اخذ رای :

ماده  8ـ جهت ثبت نام کاندیداهای انتخاباتی باید حداقل سه روز کاری در نظر گرفته شود و این مهلت به طور مکتوب
و به نحو مقتضی به اطالع مدیران مسئول نشریات دانشگاه برسد .
ماده  9ـ کاندیداها در هر مرحله ای که قصد انصراف داشته باشند ،موظفند مراتب را به صورت کتبی به کمیته ناظر بر
انتخابات اعالم نمایند .
ماده  11ـ تاریخ دقیق جلسه برگزاری انتخابات در دانشگاه ،به همراه فهرست نشریاتی که دارای حق رای می باشند،
حداقل یک هفته پیش از زمان تعیین شده باشد به طور مکتوب و به نحو مقتضی به اطالع کلیه مدیران مسئول
نشریات برسد .
تبصره  :مدیر مسئول نشریه ای که نامش در فهرست نیست می تواند مراتب را به کمیته ناظر اعالم و کمیته ناظر پس
از بررسی ،فهرست نهایی را در زمان برگزاری انتخابات اعالم خواهد کرد .
ماده  11ـ جلسه انتخابات با حضور اکثریت مطلق ( نصف به عالوه یک ) مدیران مسئول نشریات دارای حق رای
رسمیت می یابد در صورتیکه جلسه انتخابات حد نصاب تعیین شده را کسب ننماید جلسه مجدد حداکثر طی دو هفته
بعد از آن تاریخ برگزار و انتخابات با رای حاضران انجام خواهد شد .
ماده  12ـ چنانچه تعداد کاندیداها برابر یا کمتر از تعداد تعیین شده نمایندگان دانشگاه ( طبق جدول ) باشد انتخابات
کمیته ناظر دانشگاه برگزار و سه عضو دانشجوی این کمیته انتخاب و بقیه کاندیداها به همراه ایشان جهت شرکت در
انتخابات شورای مرکزی ناظر معرفی می شوند .
ماده  13ـ درهر برگ رای به تعداد نمایندگان منتخب دانشگاه (طبق جدول) اسامی کاندیداها ثبت می گردد و پس از
شمارش آراء نفر اول ودوم به عنوان اعضای اصلی کمیته ناظر و نفر سوم به عنوان عضو علی البدل خواهند بود که حق
شرکت در انتخابات شورای مرکزی را دارند در صورتی که تعداد نمایندگان منتخب دانشگاه جهت شرکت در انتخابات
شورای مرکزی ( طبق جدول ) بیش از سه نفر باشد به ترتیب آراء ماخوذه نفرات بعدی معرفی می شوند .
ماده  14ـ در صورت برابری آراء دو نفر از منتخبان  ،یکی از ایشان به قید قرعه انتخاب می گردد .
فصل پنجم ـ شمارش آراء :

ماده  15ـ آراء ناخوانا آراء حاوی اسامی دیگری غیر از نامزدهای انتخاباتی و آراء سفید جزء آراء باطله محسوب ولی به
عنوان آراء ماخوذه شمارش می گردد .
ماه  16ـ آراء فاقد مهر و آراء مندرج در برگه های غیر از تعرفه های انتخاباتی باطل بوده و شمارش نمی شود .
ماده  17ـ در صورتی که در برگ رای عالوه بر نام کاندیداهای اعالم شده ( مطابق فهرست نهایی ) اسامی دیگری
نوشته شده باشد یا نام یک داوطلب چند بار تکرار شده باشد برگ رای باطل نبوده و فقط اسامی اضافی شمارش نمی
شود .
تبصره  :در صورتی که بیشتر از تعداد مورد نیاز نام هایی درج شده باشد به تعداد مورد نظر از باالی فهرست اسامی در
برگ رای خوانده و اسامی اضافی حذف می شود .
ماده  11ـ کمیته ناظر بر انتخابات موظف است حداکثر تا  2روز پس از برگزاری انتخابات نتیجه را اعالم و در خصوص
تایید انتخابات اعالم نظر نماید .
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فصل ششم ـ تایید ابطال انتخابات و اعالم شکایات :

ماده  11ـ چنانچه مدیران مسئول نشریات نسبت به نحوه برگزاری انتخابات یا نتایج حاصله اعتراض داشته باشند می
توانند تا  3روز پس از اعالم نتایج شکایت خود را به صورت کتبی و مستند به کمیته ناظر بر انتخابات تسلیم نمایند
کمیته ناظر نیز می باید طی  5روز شکایات را بررسی و نظر نهایی را اعالم نماید.
تبصره  :کمیته ناظر می تواند در صورت وصول شکایت در خصوص ارتکاب تخلف در شمارش آراء نسبت به باز شماری
آراء اقدام نماید .
ماده  - 22موارد ابطال انتخابات عبارتند از :
 1ـ کاندیداهایی که به عنوان عضو علی البدل کمیته ناظر برگزیده می شوند شرایط مذکور در ماده  7را دارا نباشند.
 2ـ حد نصاب تعیین شده د ر ماده  11رعایت نشده باشد.
 3ـ محرز گردد که در اطالع رسانی زمان دقیق برگزاری جلسه انتخابات به مدیران مسئول کوتاهی شده است .
 4ـ در صورت محرز شدن تخلفی که منجر به تغییر نتیجه انتخابات گردد .
ماده  21ـ چنانچه مدیران مسئول نسبت به عملکرد کمیته ناظر بر انتخابات اعتراض داشته باشند می توانند شکایات
خود را ظرف مدت سه روز همراه مستندات به شورای فرهنگی دانشگاه ارائه دهند و این شورا ظرف دو هفته به آن
رسیدگی و در خصوص شکایت اعالم نظر می کند .
ماده  22ـ در صورت ابطال انتخابات  ،ضمن ارائه دالیل مستند  ،کمیته ناظر بر انتخابات زمان برگزاری مجدد انتخابات
را حداکثر تا  2هفته بعد تعیین نموده و مراتب را به اطالع مدیران مسئول خواهد رساند
این شیوه نامه د رشش فصل  22ماده و  11تبصره در تاریخ  17/2/11به تصویب شورای مرکزی ناظر بر نشریات
دانشگاهی رسید.
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بخش نهم:
متن بخش چهارم از ماده دوازده «آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ،پژوهشی و
فناوری» مصوب جلسه  486مورخ  88/01/01شورای عالی انقالب فرهنگی

 -4شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی :
 -1-4ترکیب اعضای شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی :
 .1رئیس مؤسسه به عنوان رئیس شورا.
.2مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مؤسسه.
 .3معاون فرهنگی و اجتماعی به عنوان دبیر شورا.
 .4معاون دانشجوئی.
 .5معاون آموزشی.
 .6مسئول بسیج اساتید.
 .7دبیر مرکز هم اندیشی اساتید.
 .1یک عضو هیأت علمی از میان سه عضو حائز رتبه برتر فرهنگی به انتخاب رئیس مؤسسه.
 .1نماینده بزرگ ترین تشکل اسالمی دانشجویی (تشخیص بزرگ ترین تشکل با هیأت نظارت بر تشکل ها است).
 .12مسئول بسیج دانشجویی (براساس قانون بسیج دانشجویی).
 .11نماینده هر تشکل رسمی ذینفع مرتبط با موضوع جلسه ( با حق رأی در جلسه مربوطه).
تبصره  -1در مراکزی که معاون دانشجویی و معاون فرهنگی و اجتماعی یک نفر می باشد ،مدیرکل فرهنگی یا رئیس
دفتر فرهنگ اسالمی به اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی اضافه می شود.
تبصره  -2حضور سایر صاحبنظران فرهنگی در جلسات شورای فرهنگی و اجتماعی ،بدون حق رأی و با صالحدید
رئیس جلسه حسب مورد بالمانع است.
تبصره  -3در مؤسساتی که جهاد دانشگاهی فعال وجود دارد حسب تشخیص رئیس مؤسسه ،رئیس جهاد دانشگاهی به
عنوان عضو جلسه خواهد بود.
 -2-4وظایف و اختیارات شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی :
 .1پیگیری به منظور تحقق و اجرای مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای اسالمی شدن
دانشگاه ها و اجرا و پیگیری دستورالعمل های ستاد گسترش و تعمیق مبانی و ارزش های اسالمی در مراکز
آموزشی.
 .2برنامه ریزی در جهت هماهنگی و انسجام بخشی به اولویت ها و فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی در
مؤسسه.
 .3برنامه ریزی جامع به منظور انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در مؤسسه با توجه به اولویت های مصوب
ساالنه در دستگاه مربوطه با همکاری معاونت های دانشجویی ،فرهنگی و اجتماعی و پژوهشی.
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 .4برنامه ریزی برای ایجاد پیوند فعال و گسترش مناسبات مؤسسه با حوزه های علمیه و نهادهای فرهنگی،
انقالبی و مردمی.
 .5تصویب و اعطای مجوز به برنامه های فرهنگی ،ترویجی و تبلیغی ساالنه ،نیمسال و یا فصلی.
 .6تسهیل حضور داوطلبانه دانشجویان ،استادان و کارمندان در فعالیت های فرهنگی از طریق ساماندهی
فرآیندهای کارشناسی ،تسهیل و ساماندهی فرآیندهای کارشناسی ،تصویب و ارزیابی جهت تقویت حضور
داوطلبانه دانشجویان.
 .7آسیب شناسی و بررسی وضعیت فرهنگی مؤسسه و دانشجویان ،تدوین گزارش های دوره ای تحلیلی از
فعالیتها و روندهای موجود ،پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود وضعیت براساس شناخت تهدیدها وفرصت های
به رئیس مؤسسه و وزارت.
 .1نظارت و ارزیابی فعال و مستمر در چگونگی اجرای مصوبات شورا ،مطابق با اهداف مورد انتظار.
 .1ارائه گزارش کامل برنامه ها ،طرح های مصوب و نتایج ارزیابی آنها در هر سال به دستگاه مربوطه.
 .12همکاری سازنده با نهادهای دانشجویی و فرهنگی به منظور تشکیل بانک اطالعاتی مناسب از نیروهای متعهد و
مستعد مؤسسه جهت ساماندهی و بهره مندی از توان موجود.
تبصره  -1شورای فرهنگی و اجتماعی حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور اکثریت اعضاء،
رسمی است و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضر ،معتبر است.
تبصره  -2مصوبات شورای فرهنگی و اجتماعی نباید منافاتی با مواد اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه ها داشته باشد.
تبصره  -3شورای فرهنگی و اجتماعی می تواند در موارد نیاز با تشکیل کمیته هایی ،از نظرات کارشناسی و مشورتی
صاحب نظران استفاده نماید.
تبصره  -4ستادهای گسترش و تعمیق مبانی و ارزش های اسالمی در وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری،
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی هر ساله قبل از شروع سال تحصیلی می بایست
سیاست ها و اولویت های موضوعی را به منظور جهت دهی فرهنگی مؤسسه ها ،ذیل سیاست های کالن فرهنگی کشور
تدوین و نیز شیوه نامه ای به منظور تهیه دقیق تر گزارش عملکرد و اجرای مصوبات در مؤسسه تنظیم نموده و آنها را
در اختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی مؤسسه ها گذارند.
تبصره  -5حوزه اختیارات شورای فرهنگی و اجتماعی اتخاذ تصمیم و تدابیر الزم در حوزه طرح ها و فعالیت های
فرهنگی است و تصمیم و تصویب برنامه تشکل ها در حیطه وظایف هیأت نظارت بر تشکل ها می باشد.
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فصل دوم:

ساختار و تشکیالت مدیریت فرهنگی
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بخش اول :انتصابات
ماده  -1شاخص های صالحیت انتصاب و تمدید حکم روسای دفاتر فرهنگ اسالمي واحدها و مراکز
دانشگاهي به شرح ذیل است:

1

الف-شاخص های عمومی صالحیت احراز پست روسای دفاتر فرهنگ اسالمی
 -1مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی
 -2دارای حسن سابقه ،امانت و تقوا
-3برخورداری از سالمت کامل جسمی
-4دارا بودن حداقل  31و حداکثر  45سال سن
-5متاهل بودن
-6داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت غیرپزشکی از خدمت برای انتصاب (افراد غیر عضو هیات علمی)
-7حضور تمام وقت و عدم تعهد خدمت نسبت به سایر وزارتخانه ها ،سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی
-8عدم پذیرش و انجام فعالیت در سایر پست ها و مشاغل در درون واحد دانشگاهی
ب -شاخص های اختصاصی صالحیت احراز پست روسای دفاتر فرهنگ اسالمی
 -1سکونت در شهر محل خدمت
 -2داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته های علوم انسانی ترجیحاً مرتبط با امور فرهنگی و یا
داشتن مدرک سطح سه از مراکز مدیریت حوزه های علمیه
تبصره  -1در صورت عدم دسترسی به فرد واجد شرایط با مجوز کتبی کمیته انتصابات معاونت فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه انتصاب امکان پذیر خواهد بود.
تبصره  -2انتصاب و تمدید حکم معاونین فرهنگی و اجتماعی واحدها می بایست بر اساس مفاد آیین نامه نحوه انتصاب
2
رییسان و معاونان واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه اقدام شود.
ماده  -2ضروری است کمیته انتصابات استانی عالوه بر استعالم از مراجع ذیصالح (حراست ،گزینش و بازرسی) از
معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان مرکزی جهت تایید احراز شرایط عمومی و اختصاصی اخذ نظر کنند و یک نسخه
از رزومه و برنامه آتی معاون فرهنگی یا روسای دفاتر فرهنگ اسالمی را جهت انجام مصاحبه به این معاونت ارسال
نمایند و صرفاً پس از اخذ تاییدیه کتبی از کمیته انتصابات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صدور حکم آنها توسط
رییس واحد یا مرکز آموزشی بالمانع می باشد و رییس واحد یا مرکز دانشگاهی می بایست یک نسخه از حکم صادره را
3
به معاونت فرهنگی و اجتماعی ارسال نمایند.

 بخشنامه شماره  /420442مورخ 24/2/42- 4بخشنامه شماره  4/424 72مورخ  ( 24/ /0آیین نامه داخلی نحوه انتصاب رییسان و معاونان واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی)
 - 4بخشنامه شماره  /420442مورخ 24/2/42
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ماده  -3هرگونه تغییر ،استعفا ،جابجایی ،ماموریت و انتقال می بایست با هماهنگی و تایید معاونت فرهنگی و
1
اجتماعی دانشگاه و بر اساس مقررات دانشگاه صورت پذیرد.
تبصره -رعایت و مسئولیت حسن اجرای ضوابط مربوطه به عهده روسای هیات های استانی واحدها و مراکز آموزشی
2
می باشد.

 -بخشنامه شماره  /420442مورخ 24/2/42
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ماده  -4تمدید احکام معاونین و روسای دفاتر فرهنگ اسالمي به شرح ذیل مي باشد :
با توجه به اینکه عملکرد فرهنگی معاونین فرهنگی و رؤسای دفاتر فرهنگ اسالمی آن استان در ارتقاء و بینش
فرهنگی دانشجویان ،اساتید و کارکنان از اهمیت بسزایی برخوردار است لطفاً ،به منظور تمدید احکام آنان بر اساس
شاخص های اعالم شده  1اظهار نظر نموده و به همراه نظرات مراجع محترم دیگر از جمله معاون هماهنگی استان ،نهاد
رهبری در استان و رئیس واحد یا مرکز دانشگاهی را به این معاونت ارسال فرمائید .شایان ذکر است نتایج بررسی ها در
کمیته انتصابات و نظارت بر عملکرد مدیران فرهنگی این معاونت جهت ادامه همکاری متعاقباً اعالم خواهد شد.
همچنین یاد آور می شود شاخص های اختصاصی ماده  1بندهای  1و  2مقررات مربوطه  2شامل حال افرادی که قبل
از صدور این بخشنامه همکاری دارند نبوده و صرفاً عملکرد فعالیت های فرهنگی آنان بررسی خواهد شد اما برای افراد
3
جدیداالنتصاب به قوت خود باقی و الزم االجراست.

 پیوست شماره- 2بخشنامه شماره  11/220442مورخ 22/2/22
 - 3بخشنامه شماره  11/2422مورخ 22/0/0
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بخش دوم  :بودجه
ماده  -5نحوه هزینه کرد فعالیت هاي فرهنگی و اجتماعی واحدها و مراکز دانشگاهی بر اساس سرفصل
برنامه ها در هشت محور اصلی زیر محاسبه و تجمیع شده است:
محورهای اصلی

کد بودجه(معین ) 1

دین و اخالق

111421

امام ،انقالب اسالمی و رهبری

111422

فرهنگ

111423

هنر

111424

کانون ها و باشگاه های واقعی و مجازی

111425

سیاحت و تفریحات

111426

مشاوره

111427

مشارکت های اجتماعی

111421

تبصره  -برای هر محور اصلی ،یازده قالب اجرایی مشخص شده که بسته ای از سرفصل برنامه های مرتبط در هر قالب
اجرایی جای می گیرد .این قالب ها شامل موارد زیر است:
قالب های هر محور

کد بودجه(معین ) 2

جلسات موضوعی (که البته کد معین  1قبل از آن می آید
مثالًجلسات موضوعی دین و اخالق  11142121می شود)

21

آموزش و پژوهش

22

زیرساختی و ارتباطی

23

مراسم و رویداد

24

اجرای هنری

25

نمایش و عرضه

26

مجازی

27

تولید فرهنگی

21

گردشگری و دیدار

21

مشاوره

12

ترکیبی

11

 -بخشنامه شماره  /2 4420مورخ 24/ 4/ 4
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ماده  -6تامین هزینه های فرهنگی واجتماعی هر واحد یا مرکز به میزان چهاردرصد درآمد بودجه سالیانه (شهریه
سال قبل) آن واحد یا مرکز تعیین شده است اما هر واحد یا مرکز می بایست برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی سال
 1313خود را با سقف  1/1درصد از بودجه سال  1313واحد ( 45درصد از کل بودجه فرهنگی واجتماعی واحد یا
مرکز) طراحی نماید (نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که با ورود بودجه ساالنه واحد ،سطوح بودجه فرهنگی به
صورت خودکار تعیین و تخصیص می یابد) واحدها و مراکز تا سقف این مبلغ جهت فعالیت ها هزینه نمایند.
تذکر :چنانچه واحد یا مرکزی نتواند برنامه های خود را به سقف  1/1درصد بودجه سالیانه برساند و یا در طی سال
تحصیلی نتواند با اجرای برنامه های مصوب ،آن را جذب نماید ،بودجه هزینه نشده در سازمان مرکزی تجمیع خواهد
1
شد.
ماده  -7در هنگام برآورد بودجه در ابتدای هر سال مالی بر مبنای شهریه ی سال گذشته معادل  4درصد به عنوان
2
بودجه فرهنگی در معین های مربوطه طبق شرح ثبت های ذیل اقدام شود:
الف -کد  1114عنوان تامین بودجه فرهنگی و اجتماعی (بدهکار)
کد  2114طرف حساب تامین اعتبار بودجه فرهنگی و اجتماعی (بستانکار)
ب -از کل مبلغ اعتبار در نظرگرفته شده می بایست معادل  2/2درصد کل شهریه به شرح ثبت های ذیل به حساب
سازمان مرکزی که متعاقباً اعالم خواهد شد واریز شود.
کد  2114طرف حساب تامین اعتبار بودجه فرهنگی و اجتماعی (بدهکار)
کد  1114تامین اعتبار بودجه فرهنگی و اجتماعی (بستانکار)
کد  4514تامین اعتبار هزینه های فرهنگی و اجتماعی (بدهکار)
کد  1112بانک (بستانکار)
ج -واحدها و مراکز آموزشی براساس سرفصل های برنامه فرهنگی و اجتماعی می توانند هزینه های انجام شده را
مطابق ثبت های ذیل اعالم نمایند:
کد  521217هزینه های آموزشی/فعالیت های فرهنگی و اجتماعی (بدهکار)
کد  1112بانک (بستانکار)
کد  2114طرف حساب تامین اعتبار بودجه فرهنگی و اجتماعی (بدهکار)
کد  1114تامین اعتبار بودجه فرهنگی و اجتماعی (بستانکار)
تبصره  :در صورت پرداخت ،هزینه هایی که طبق ماده  124قانون مالیات های مستقیم و ماده  31قانون تامین
اجتماعی مشمول کسورات قانونی می گردند می بایست از محل بودجه مذکور محاسبه و به مراجع ذیصالح پرداخت
گردد.
ماده  -8فرم طراحی شده به نام "جمع عملیات" واحدها به گونه ای است که واحدها با وارد کردن درصد تخصیص
بودجه در هر قالب اجرایی و مبلغ کل بودجه سال  1313واحد یا مرکز ،به صورت خودکار تسهیم بودجه در محورها و
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قالبها به دست خواهد آمد .گفتنی است درصدهای پیشنهادی هر قالب از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی در فرم
1
مربوطه ثبت شده است که در صورت پذیرش همان پیشنهاد کافیست فقط مبلغ کل بودجه ساالنه را ثبت نمایند.
ماده  -9در مقابل هر قالب اجرایی ،بسته ای از سرفصل برنامه ها جای گرفته است که در فرآیند برنامه ریزی
فرهنگی و اجتماعی ،به صورت پیشنهادی طراحی شده است .الزم است واحدها و مراکز به تناسب توانمندی و
2
موقعیت ،هر مقدار از برنامه های پیشنهادی را انتخاب و تعداد تکرار هر برنامه را ثبت نمایند.
ماده  -01به منظور تسهیل و انعطاف در برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی برای واحدها و مراکز درصد بودجه ای که
به هر محور و قالب تعلق می گیرد مشخص شده است ،اما برای سرفصل برنامه ها بودجه مشخص نشده است تا
واحدها و مراکز بتوانند در برنامه ریزی فرهنگی با انعطاف بیشتری برنامه ریزی کنند ،لذا واحدها و مراکز در برنامه
3
ریزی فرهنگی واحد می توانند:
الف -توزیع بودجه هر محور برای قالب های یازده گانه در فرم های پیشنهادی موجود است .واحدها و مراکز
می توانند بودجه هر قالب را حداکثر  5درصد کاهش دهند .بدیهی است افزایش این بودجه به قالب های دیگر
مشروط به این است که جمع بودجه قالب ها برابر صد درصد بودجه همان محور اصلی باشد؛ مثالً برای قالب جلسات
موضوعی در محور هنر 14 ،درصد بودجه محور اصلی به آن اختصاص داده شده است که واحدها می توانند به 1
درصد تقلیل دهند و مقدار تقلیل داده شده را به قالب یا قالب های دیگر تخصیص دهند .در ضمن سعی نمایند حتّی
االمکان بودجه های کاهش داده شده را به طور متعادل بین قالب های دیگر توزیع کنند.
ب -واحدها و مراکز نمی توانند درصد بودجه محورهای اصلی را افزایش و یا کاهش دهند.
ج -چنان چه واحدها و مراکز تصمیم به اجرای برنامه هایی به جز عنوان های تعیین شده دارند ،با مشخص نمودن
قالب اجرایی برنامه در یکی از محورهای مصوب ،برنامه را ثبت نمایند .همین طور در صورتی که برنامه ای طراحی
کرده اند که در هیچ یک از قالب های تعیین شده نمی گنجد با مشخص کردن محور اصلی برنامه آن را در قالب
ترکیبی ثبت نمایند.
ماده  -00نحوه زمان بندی تنظیم برنامه وبودجه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی واحدها و مراکز دانشگاه آزاد
4
اسالمی
الف -واحدها ومراکز موظف هستند از ابتدای هرسال براساس دستور العمل مذکور وبه میزان  %4درآمد اعالم شده از
سوی واحد یا مرکزاقدام به تنظیم برنامه وبودجه سال آتی نمایند.
ب -به منظور بررسی برنامه ها وتطبیق آن با محورهای اعالم شده ،واحدها و مراکز مکلّفند ده روز پس از صدور
بخشنامه پیش بینی اعتبارات فرهنگی سال  1313را از طریق معاون هماهنگی استان ها به معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه ارسال نمایند.
ج -جمع بندی و تجمیع اطالعات در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه انجام خواهد شد و تاییدیه نهایی
برنامه های مصوب مالک بودجه بندی خواهد بود که به واحدها ومراکز اعالم می گردد.
 بخشنامه شماره  /2 4420مورخ 24/ 4/ 4- 4همان مآخذ
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ماده  -01در پیش بینی برنامه ها و بودجه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی واحدها و مراکز جامعه مخاطبین که اعم
1
از استادان  ،کارکنان و دانشجویان و خانواده می باشند را در نظر بگیرند.
ماده  -13با توجه به حلول ماه مبارک رمضان و بعضاً برگزاری مراسم افطاری توسط واحدها و مراکز آموزشی در
سنوات گذشته برای اقشار مختلف از بودجه دانشگاه ،تخصیص هر گونه بودجه از شهریه دانشجویان برای برگزاری
ضیافت افطاری شرعاً جایز نمی باشد.
تبصره  -در صورت وجود سایر منابع مالی و یا مشارکت اشخاص ،سازمان ها و نهادها احیای سنت افطاری با رعایت
2
شان دانشگاه بالمانع می باشد.

 بخشنامه شماره  /2 4420مورخ 24/ 4/ 4 - 4همان مآخذ
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بخش سوم  :تنخواه
ماده  -14در راستای فراهم نمودن شرایط و امکانات بهتر برای پیشبرد و گسترش فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و
ایجاد تسهیالت برای دفاتر فرهنگ اسالمی موارد ذیل باید رعایت شود:
 1ـ به منظور سهولت در اجرای امور و فعالیتهای مربوط توسط رئیس واحد در واحدهای کوچک و متوسط مبلغ
دویست و پنجاه هزار ریال و در واحدهای بزرگ و بسیار بزرگ مبلغ پانصد هزار ریال بصورت تنخواه در اختیار دفاتر
فرهنگ اسالمی قرار گیرد .بدیهی است پس از هزینه کردن اسناد آن تحویل امور مالی شده و تسویه می گردد.
 6ـ روسای دفاتر فرهنگ اسالمی میتوانند با حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی در سازمان مرکزی و نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در استان مکاتبه نمایند مشروط بر اینکه رونوشت مکاتبات در اختیار رئیس واحد دانشگاهی قرار
گیرد.
تبصره  -نمونه امضاء روسای دفاتر فرهنگ اسالمی بایستی توسط روسای واحدها و مراکز به اداره دبیرخانه سازمان
1
مرکزی ارسال گردد.

 -بخشنامه شماره بخشنامه شماره / 442

تاریخ )22/4/ 4
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بخش چهارم  :جابجایی نیرو
ماده  -15در مورد تدریس مدیران فرهنگی ،اشتغال به کار کارکنان حوزه فرهنگی در سایر مشاغل ،تغییر و جابجایی
کارکنان حوزه فرهنگی و استفاده از بودجه فرهنگی صرفاً در امور فرهنگی موارد ذیل باید توجه شود:
 -1هرگونه انتقال و جابجایی کارکنان معاونت فرهنگی و اجتماعی واحدها و مراکز و یا دفاتر فرهنگ اسالمی بایستی با
هماهنگی و مکاتبه با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صورت گیرد.
-6در واگذاری مسئولیت به کارکنان معاونت فرهنگی و اجتماعی واحد ها و مراکز و یا دفاتر فرهنگ اسالمی خارج از
حوزه عملکرد و چار چوب فرهنگی به ویژه انجام وظایف امور انتظاماتی و  ..جداً خودداری نمایند.
 -3اشتغال به کار کارکنان معاونت فرهنگی و اجتماعی واحدها و مراکز و یا دفاتر فرهنگ اسالمی بطور همزمان در
بخش های دیگر واحد ا زجمله آموزشی  ،پژوهشی  ،دانشجویی و  ...ممنوع می باشد.
-4استفاده از بودجه فرهنگی صرفاً در امور فرهنگی برای سرفصلها ،برنامه های دفاتر فرهنگ اسالمی و بخشنامه های
فرهنگی صورت پذیرد و ریز هزینه کرد آن هر ماه به استان ارسال گردد و از اعمال سخت گیریهای غیر ضرور و
ممانعتهای بی مورد در امر تخصیص بودجه و تامین اعتبار برای فعالیت های فرهنگی به مدیران فرهنگی و اجتماعی
جلوگیری نمایند.
-5تدریس مدیران فرهنگی در ساعات اداری ممنوع می باشد مگر اینکه زمان تدریس و کالسها محدودیت داشته
باشند.
-2مدیران فرهنگی استان مکاتبات و مذاکرات تلفنی مدیران معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان مرکزی را با جدیت
1
بیشتری پیگیری نماید.

 -بخشنامه شماره  452/44444تاریخ ( 07/2/مستخرج از بخشنامه هاي شماره  /440407مورخ  0 / / 4و شماره  /4 440مورخ )0 /2/0
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ماده  -11کلیه واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی بدون هماهنگی با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه باید از
1
هرگونه تغییر در پست سازمانی کارکنان دفاتر فرهنگ اسالمی خودداری نمایند.
ماده  -11قبل از هرگونه قطع همکاری با کارکنان دفاتر فرهنگ اسالمی باید مراتب به معاونت فرهنگی و اجتماعی
6
دانشگاه اعالم گردد.
ماده  -11معاون فرهنگی /رئیس دفتر فرهنگ اسالمی آن واحدی که دارای حکم قانونی می باشد و به تایید کمیته
3
انتصابات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رسیده است عضو هیات رئیسه واحد دانشگاهی محسوب می گردد.

 بخشنامه شماره / 42م ف مورخ 22/ 4/40 - 4بخشنامه شماره  /440407مورخ 0 / / 4
 - 4بخشنامه شماره / 02442

تاریخ 0 / 4/ 4
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بخش پنجم  :شرح وظایف

ماده  -11شرح وظايف فرهنگي مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه به شرح ذيل مي باشد:
 1ـ گزارش برنامه اجرایی ،آموزشی ،پژوهشی ،خدماتی توسط هریک از گروهها به رئیس دانشکده (یا رئیس واحد در
صورت عدم وجود دانشکده) قبل از هر نیمسال تحصیلی.
 6ـ ابالغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و خدماتی به هریک از اعضای گروه.
 3ـ نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و خدماتی گروهی.
 4ـ تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضا گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده (یا رئیس واحد در صورت عدم
وجود دانشکده)
 5ـ تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتهای و تغییرات و تحوالت و پیشنهاد آنها به مراجع ذیربط
جهت بررسی و تصویب.
 2ـ تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار ،مصوبات پیشنهادات و نظریات جمعی گروه به رئیس
دانشکده (یا رئیس واحد در صورت عدم وجود دانشکده ) برای هماهنگی اجرایی.
 7ـ پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده ( یا رئیس واحد در صورت عدم وجود دانشکده )
 3ـ انجام مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه کتاب ها  ،نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده (یا رئیس واحد در
صورت عدم وجود دانشکده )
 9ـ پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس
دانشکده ( یا رئیس واحد در صورت عدم وجود دانشکده ) برا ی تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه .
 15ـ ارزیابی کارساالنه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده ( یا رئیس واحد در صورت عدم وجود دانشکده)
 11ـ توجیه مستمر دانشجویان در ارتباط با برنامه ها و فعالیت های علمی  ،پژوهشی و مسئولیت های اجتماعی و
تعهدات اخالقی و ارزشی براساس اهداف متعالی دانشگاه آزاد اسالمی با همکاری موثر اعضای هیات علمی گروه .
 16ـ نظارت مستمر بر فعالیت های علمی و پژوهشی ،مسئولیت پذیری اجتماعی و ایفای تعهدات اخالقی ،تقیدات
اسالمی و ارزشمداری دانشجویان در حریم دانشگاه با همکاری موثر و پایدار اعضای هیات علمی گروه.
 13ـ بهره گیری از وجود اساتید متخصص و برجسته  ،مومن  ،متعهد مقید به ارزش ها و احکام الهی در برنامه های
آموزشی و پژوهشی
 14ـ ایجاد هماهنگی الزم با اعضای هیات علمی گروه آموزشی برای توجه و نظارت مستمر بر رفتار تحصیلی و تعهد
اخالقی دانشجویان
 15ـ برگزاری جلسات گفت و شنود با والدین دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه آموزشی پیرامون برنامه های
1
علمی و پژوهشی گروه  ،وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانشجویان در صورت لزوم .

-بخشنامه شماره /42404

تاریخ 02/ 4/45
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 12ـ توجه مستمر به ویژگی های شخصیتی و حسن رفتار تحصیلی و اجتماعی دانشجویان در طول دوره تحصیلی و
برگزاری جلسات خاص و ارائه راهنمایی های الزم به آن دسته از دانشجویانی که دچار افت تحصیلی گردیده و یا
احتماالً در معرض برخی از آسیب ها و کژروی های فردی و اجتماعی قرار می گیرند.
 17ـ ارزیابی مستمر رفتار تحصیلی ،تعهدات اخالقی و رفتار اجتماعی دانشجویان در حریم دانشگاه با همکاری اعضای
هیات علمی گروه.
1
 13ـ همکاری مستمر و متقابل با مسئوالن فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و مراکز مشاوره.

 -بخشنامه شماره /42404

تاریخ 02/ 4/45
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ماده  -22ترکیب و وظايف و اختیارات شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي واحد به شرح ذیل است:
با عنایت به مصوبه  614مورخ  11/12/12شورای عالی انقالب فرهنگی درخصوص بازنگری و تدوین آیین نامه جامع
مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ،پژوهش و فناوری به پیوست  1ترکیب و وظایف و اختیارات شورای
تخصصی فرهنگی و اجتماعی واحد ارسال می گردد.
در اجرای مقررات و شرح وظایف توجه به موارد ذیل الزامی می باشد:
-1منظور از مؤسسه ،دانشگاه ها و یا دانشکده های مستقل می باشد.
 -2در واحدهایی که در نمودار سازمانی آنها به جای معاون فرهنگی و اجتماعی رییس دفتر فرهنگ اسالمی منظور
شده است ،رییس دفتر فرهنگ اسالمی دبیر شورا می باشد.
 -3با توجه به ابالغ آئین نامه تشکیل شورای راهبردی فرهنگی کشور و استان ،شورای فرهنگی واحدها ملزم به تبعیت
از سیاست های ابالغی از سوی دو شورای مذکور در حوزه فعالیت های کشوری و استانی می باشند.
 -4از آنجایی که نیمی از جمعیت دانشجویان را خانم ها تشکیل می دهند و برنامه ریزی ویژه در حوزه فرهنگی و
دینی این قشر دانشگاهی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد؛ لذا پیشنهاد می گردد درخصوص بند  ،1ترکیب اعضای
شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی ( انتخاب یک نفر عضو هیأت علمی) ترجیحاً از میان بانوان دانشگاهی صورت
پذیرد .همچنین یکی از خواهران مدیر و یا کارشناس امور فرهنگی خواهر واحدها و مراکز آموزشی (رسمی و تمام
وقت) به عنوان عضو مدعو و ثابت در جلسات شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی شرکت نمایند.
 -5حضور هر فرد به جز اعضای مصوب با حق رأی در جلسات غیرقانونی می باشد.
2
 -6مسئولیت اجرای دقیق آیین نامه به عهده رییس واحد دانشگاهی و مراکز آموزشی می باشد.

فصل اول  ،بخش نهم  ،ص 44 - 4بخشنامه شماره  /5442مورخ 24/5/ 0
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ماده  -10با عنایت به شکل گیری نظام مند و هدفمند برنامه های فرهنگی در سطح دانشگاه آزاد اسالمی و در
راستای اجرایی شدن اسناد ملی فرهنگی کشور در این دانشگاه از این پس کلیه امور فرهنگی دانشگاه در قالب
بخشنامه ها و برنامه های ابالغی از سوی این معاونت تنظیم می گردد و تنها مرجع تصویب کننده برنامه های فرهنگی
برای اجرا در سطوح واحدها و مراکز دانشگاهی فقط شوراهای فرهنگی واحدها بوده و هیچ یک از تشکل ها یا نهادهای
مستقر در واحدها به عنوان مرجع تصمیم گیری نخواهند بود و از این پس باید برنامه های پیشنهادی خود را جهت
بررسی و تصویب به شورای فرهنگی واحد تقدیم نمایند .مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده روسای محترم
1
واحدها و مدیران فرهنگی خواهد بود.

 -بخشنامه شماره /42444

مورخ 24/ 4/ 2

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

51

بخش ششم :مقررات داخلی شوراهای راهبردی فرهنگی و اجتماعی استانی دانشگاه

ماده  -11وظایف شوراهاي راهبردي فرهنگی و اجتماعی استانی دانشگاه به شرح ذیل است:
-1نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و برنامه های ابالغ شده از سوی شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و
حوزه معاونت فرهنگی ،اجتماعی سازمان مرکزی
-2برنامه ریزی برای اجرای سیاست ها و برنامه های ابالغی با عنایت به شرایط بومی (فرهنگی ،اجتماعی و اقلیمی
استان)
-3ارایه پیشنهاد در قالب طرح و برنامه در چارچوب سیاست ها و برنامه های ابالغ شده با توجه به نیازها و
ضرورت های بومی  -منطقه ای جهت طرح در شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه (سازمان مرکزی)
-4بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های فرهنگی در واحدها و مراکز دانشگاه های استان در چارچوب سیاست های
ابالغی شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و اعالم مصوبات و اقدامات به دبیرخانه شورای راهبردی مستقر در
1
معاونت فرهنگی سازمان مرکزی.
ماده  -12ترکیب اعضاي شوراهاي راهبردي فرهنگی و اجتماعی استانی دانشگاه به شرح ذیل می باشد:
الف -اعضاي حقوقی
-1نماینده تام االختیار ریاست دانشگاه یا معاون هماهنگی استان به عنوان رییس شورا
-2مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استان (دبیر شورا)
-3نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان
 3-4تا  5نفر از معاونین فرهنگی به انتخاب معاونین و روسای دفتر فرهنگ واحدهای دانشگاهی (با توجه به تعداد
واحدها)
-5نماینده ریاست دانشگاه در تشکل های استادان استان
 -6نماینده ریاست دانشگاه در تشکل های دانشجویی استان
-7رییس بزرگترین واحد دانشگاهی استان
 -1یک نفر نماینده از شورای زنان فرهیخته دانشگاه در استان
-1یک نفر از معاونان دانشجویی به انتخاب معاونان دانشجویی استان
-12یک نفر از مدیران روابط عمومی واحدها به انتخاب معاون هماهنگی استان
-11یک نفر نماینده استانی از مرکز امام و انقالب اسالمی
2
-12یک نفر نماینده دانشجویی از کانون های دانشجویی معاونت های فرهنگی و اجتماعی واحدهای استان

 بخشنامه شماره /4242 - 4همان مآخذ
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ب -اعضاي حقیقی:
اعضای حقیقی مشتمل بر  5نفر از صاحبنظران و اندیشمندان فرهنگی ،اجتماعی و هنری استان که با تایید معاون
فرهنگی – اجتماعی دانشگاه (سازمان مرکزی) و با حکم نماینده تام االختیار رییس دانشگاه به عضویت شورا منصوب
می شوند.
تبصره :1مقررات فوق در برگیرنده کلیه اعضای اداری ،آموزشی(اعضای هیأت علمی شاغل و حقالتدریسی) ،دانشجویان
و مراکز سما خواهد بود.
1
ماده  -12جلسات عادی شورا ،حداقل ماهی یکبار تشکیل می شود.
تبصره  -حسب ضرورت و نیاز شورا می تواند جلسات فوق العاده برگزار نماید.
ماده  -12جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و مصوبات با رای موافق نصف بعالوه یک
2
نفر از اعضا به تصویب می رسد.
ماده  -16جلسات فوق العاده شورا با صالحدید دبیر شورا و یا با درخواست حداقل  5نفر از اعضای شورا تشکیل
3
می شود.
ماده -17شورا می تواند در صورت لزوم از افراد صاحب نظر در جلسات شورا بدون حق رای دعوت بعمل آورد.
تبصره  -دستور جلسات (با توجه به شرح وظایف شورای راهبردی استان) توسط دبیر شورا به کمیسیون تخصصی
4
ارسال شده تا پس از کارشناسی و جمع بندی جهت اجرایی شدن در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرد.
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بخش اول :مقررات مربوط به درس آشنایی با قرآن کریم
1

ماده  -18ترتیبی اتخاذ گردد تا اهمیت این درس برای دانشجویان کامالً محسوس باشد.
ماده  -19با بهره گیری از شیوه های نوین ،آزمایشگاه و تاسیس مراکز سمعی -بصری قرآنی زمینه عالقه مندی بیش
2
از پیش دانشجویان به این درس مهم فراهم گردد.
ماده  -21در ارایه درس از مدرسانی استفاده شود که عالوه بر دارا بودن شرایط الزم عامل به احکام شرع و متخلق به
3
اخالق اسالمی باشند.
تبصره -1بدون تردید میزان توجه ریاست و مسئوالن واحدهای دانشگاهی به این امر در ارزیابی های کلی و نیز
ارزیابی های فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی که این مسئولیت خطیر را بر عهده دارد لحاظ خواهد شد.
تبصره  -2منظور از اداره کل در مقررات مربوطه  ،4اداره کل فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه است.
ماده  -20شرایط مدرّسان درس آشنایی با قرآن کریم به شرح ذیل است:
 .1ارائه مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی (در رشته های مـرتبط چـون شـاخه هـای الهیـات،
ادبیات عرب و )...
 .2توانائی قرائت (حداقل ترتیل) :تجوید ،وقف و ابتداء ،آواشناسی ،صوت و لحن در حـد فصـیح خـوانی و سـبک هـای
آموزشی.
 .3قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی مرکز.
 .4فصاحت و بالغت در گفتار.
5
 .5اشتهار به حسن خلق.
تبصره :قاریان برجسته و حافظان قرآن کریم و افرادی که در مسابقات سراسری (بخش حفظ و قرائـت) مرکـز و سـایر
مسابقات معتبر کشوری رتبه اول تا سوم را کسب کنند در صورت تائید مرکز می توانند مجوز تدریس اخذ نمایند.
ماده  -21اولویّت هاي مدرسان و درس آشنایی با قرآن کریم با توجه به شرایط زیر است:
 -1دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط.
 -2ارائه روش های کارگاهی موفق و مقبول در آموزش قرآن کریم.
 -3داشتن سابقه تدریس موفق و مورد تائید مرکز و یا دیگر مراکز معتبر فرهنگی ،قرآنی و علمی.
6
 -4ارائه تالیف یا تحقیق برجسته در زمینه قرآن.
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ماده  -22منابع و مآخذ آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی درس آشنایی با قرآن کریم به شرح ذیل می باشد:
 .1تفسیر قرآن
تفسیر المیزان ،اثر عالمه محمدحسین طباطبایی
 .2تجوید
تجوید (اثر محمدصادق قمحاوی ،ترجمه و شرح دکتر سیدمحمدباقر حجتی) – انتشارات سمت.
تجوید جامع نوشته ابراهیم پورفرزیب – انتشارات سمت.
 .3وقف و ابتداء
آموزش وقف و ابتدا تألیف دکتر محمدکاظم شاکر – ناشر :دفتر تبلیغات اسالمی قم.
 .4آواشناسی
بخش های منتخب از کتاب بررسی تطبیقی میان علم تجوید و آواشناسی تألیف محمدرضا ستوده نیـا – ناشـر :وزارت
1
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
تبصره -کلیه مدرسان این درس الزم است در دوره های بازآموزی که از سوی معاونـت فرهنگـی و اجتمـاعی دانشـگاه
(مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت) برگزار می گردد شرکت کنند.
ماده  -22در خصوص عنوان درس ،تعداد واحد ،مبنع درس ،زمان ارایـه درس ،نحـوه ارزیـابی درس ،برنامـه ریـزی و
3
نظارت ،حدود مسئولیت ها بر اساس مقررات مربوط  2به درس آشنایی با قرآن کریم در پیوست مراجعه شود.

 بخشنامه شماره 22 - 4همان مآخذ
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ماده  -22مقررات اجرایی مربوط به :
-1نمایشگاه بین المللی قرآن کریم.
 -2مسابقات قرآن و عترت اعضای هیات علمی و مدرسان ،دانشجویان و کارکنان.
-3جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی اعضای هیات علمی و مدرسان ،دانشجویان وکارکنان.
اداره کل فعالیت های قرآن و عترت معاونت فرهنگی و اجتماعی با بهره گیری از تجربیات گذشته و با رویکردی علمی،
ضوابط فعالیت های خود را بازنگری کرده و ارتقاء کیفی بخشیده و در این میان مقررات جدید مسابقات ،فضای علمـی
مطلوب در اختیار فعاالن قرآنی دانشگاه قرار می دهد .به منظور جذب و مشـارکت حـداکثری اسـتادان ،دانشـجویان و
کارکنان الزم است رؤسای محترم واحدهای دانشگاهی پس از مطالعه دقیق این مقررات ،تمهیدات الزم را در خصـوص
1
اطالع رسانی گسترده آن فراهم نمایند.

-بخشنامه شماره /55422
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بخش دوم :شرایط برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم (ماه مبارک رمضان) توسط واحدهای
دانشگاه:
ماده  -26اهداف و سیاست هاي بخش هاي پژوهشي و هنري فعالیت هاي قرآني به شرح ذيل است:
 .1جامعه نگری و تالش در جهت شناساندن جایگاه قرآنی نظام مقدس جمهوری اسالمی در سطح بینالملل
 .6توجه به کاربرد  ،فراملی و جهانی تولیدات قرآنی و سعی در معرفی موثر هر چه بیشتر به همه
 .3به نمایش گذاردن فضاهای مجازی فعالیت های قرآنی دانشگاه و استفاده بهینه از این فضاها
 .4بسترسازی برای توسعه فعالیتهای قرآن پژوهی
 .5فراهم آوردن زمینه همافزایی و تعامل پژوهشگران و مراکز قرآن پژوهی
 .2بهرهگیری از ظرفیت منابع انسانی و مراکز قرآن پژوهی
 .7اطالع رسانی از آخرین دستاوردهای پژوهش های قرآنی
 .3ایجاد فضای نقد و نظریه پردازی
 .9ارتقاء سطح پایاننامه نگاری قرآنی
 .15معرفی و تقدیر از پایاننامههای برتر قرآنی واحدهای دانشگاهی
 .11دستیابی و به نمایش گذاشتن به آثار فاخر قرآنی دانشجویان و اساتید هنرمند
 .16گسترش رابطه بازدیدکنندگان با فعالیتهای قرآنی از طریق ثبت خاطرات مراجعان
1
 .13رشد و ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی از هنرهای قرآنی
ماده  -27اهداف و سیاست هاي حوزه مفهومي نشست ها و فعالیت هاي قرآني به شرح ذيل مي باشد:
-1آموزش عمومی قرآن  :برنامه های آموزشی مربوط به خواندن و درک مفاهیم و معارف قرآن که برای انس آحاد
جامعه با قرآن و استفاده از آن ارائه می شود.
-6آموزش عالی (وتخصصی) قرآنی  :برنامه های آموزشی که به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص فعالیت های
مختلف قرآنی به اجرا در می آید.
-3پژوهش های قرآنی :پژوهش هایی که با هدف شناخت قرآن و معارف آن وظایف فرد و جامعه نسبت به قرآن و
چگونگی تحقق توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه انجام می شود.
-4فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی :فعالیت هایی که با به کارگیری دانش ،روش و ابزارهای مختلف هنر و ارتباطات،
6
به منظور گسترش توجه و اشتیاق نسبت به قرآن کریم و توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه انجام می شود.
ماده  -28اهداف و سیاست هاي حوزه نتايج فعالیت هاي قرآني به شرح ذيل است:
 -1فرهنگ سازی قرآنی :تعالی نگرش افراد جامعه نسبت به قرآن کریم در حوزه باور ،علم و عمل که از طریق توسعه
آموزش عمومی قرآن و توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی انجام می شود.
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 -6نظام سازی قرآنی :باز طراحی نظام های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و خرده نظام های آن مبتنی بر
1
مفاهیم و معارف قرآنی
ماده  -29طبق بررسی بعمل آمده ،محورهایی برای عناوین نشست های نمایشگاه ارائه می شود .این محورها بر اساس
نیازهای دانشی توسعه فرهنگ قرآنی ارائه شده است .هرچند بخش ها می توانند با تشخیص خود عناوین جدیدی را
برای نشست انتخاب کند ولی می توانند بر اساس محورهای ارائه شده ،موضوعی به شرح زیر را برای نشست طراحی
کنند.
انس با قرآن کریم اقشار مختلف جامعه
.1
ایمان سازی قرآنی جامعه
.6
بودجه فعالیت های قرآنی
.3
ارزش یابی آموزش قرآن
.4
ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاهها و نهادهای دولتی و قرآنی
.5
آسیب شناسی رشته های قرآنی کشور
.2
اندیشه های قرآنی امام خمینی(ره)
.7
ترویج آیات و مفاهیم قرآن کریم در حوزه فرهنگ
.3
ترویج فرهنگ حفظ میان کودکان و نوجوانان
.9
 .15توسعه فرهنگ قرآنی در سایر کشورهای اسالمی
 .11چگونگی حاکم کردن اصول و مبانی قرآنی در برنامه های توسعه بلند مدت و میان مدت کشور
 .16دستاوردهای نهضت قرآن آموزی
 .13راهکارهای ارتقای توانمندی معلمان قرآن
 .14راهکارهای ارتقابخشی نظام تعلیم و تربیت ،نظام رسانه ای و نظام تبلیغات دینی با الهام از تعالیم قرآن کریم
 .15راهکارهای اصالح نظام های اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی براساس اصول و مبانی قرآنی
 .12راهکارهای بهره گیری حداکثری از ظرفیت دانشگاهیان در توسعه فرهنگ قرآنی
 .17راهکارهای هم افزایی و تعامل مؤثر مؤسسات قرآنی با مدارس قرآنی
 .13رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقالب اسالمی در حوزه قرآن کریم
 .19روش های مناسب آموزش قرآن
 .65زمینه های هنری قرآن کریم
 .61سازوکارهای گسترش فرهنگ وقف در راستای توسعه فرهنگ قرآنی
 .66سیره اهل بیت علیهم السالم در تعلیم قرآن
 .63شاخص های ارزیابی و نظارت بر فعالیت های قرآنی
 .64شاخص های توسعه فرهنگ قرآنی
 .65شاخص های جامعه مطلوب قرآنی
 -بخشنامه شماره /55422

مورخ 24/7/

58

.62
.67
.63
.69

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

شاخص های فرهنگ قرآن کریم در حوزه فردی و نرخ مطلوب آن
شیوه های آموزش قرآن کودکان و نوجوانان
علل مهجوریت قرآن در نظام های آموزشی و فرهنگی کشور
1
سبک زندگی اسالمی از منظر قرآن واهل بیت علیهم السالم

ماده  -21اقدامات ضروري دبیرخانه هیأت امناي استان (حسب مورد) شامل موارد زير است:
-1دبیرخانه های هیأت امنای استان در صورت درخواست کتبی اداره کل در خصوص همکاری آن استان جهت حضور
واحدهای تابعه در نمایشگاه می بایست کلیه اقدامات الزم را به عمل آورند.
-6دبیرخانه هیأت امنای استان می بایست اقدامات الزم جهت حضور فعال حداکثر 3واحد فعال قرآنی (جامع و یا بسیار
بزرگ) بنا به پیشنهاد اداره کل در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به عمل آورد.
-3دبیرخانه هیأت امنای استان می بایست اقدامات و هماهنگی های الزم جهت ایجاد و راه اندازی غرفه های معاونت
فرهنگی و اجتماعی توسط واحدهای دانشگاهی (مشخص گردیده) از طریق تعامل و هماهنگی با اداره کل به عمل
آورد.
 -4دبیرخانه هیأت امنای استان با تأیید اداره کل ،هماهنگی جهت ارائه برنامه های مدنظر با زمانبندی جهت اجرای به
عمل آورد.
-5دبیرخانه هیأت امنای استان می بایست نسبت به تصویب برنامه های مدنظر در شورای اداری و فرهنگی استان و
تعیین بودجه جهت هزینه های درنظرگرفته شده از طرف اداره کل (بر اساس صورت جلسه) اقدام نماید.
-2دبیرخانه هیأت امنای استان می بایست دستور تشکیل جلسه ویا جلسات با حضور مدیر فرهنگی اجتماعی استان،
معاونان فرهنگی هر واحد به همراه مسئولین غرفه ها با نظر اداره کل جهت هماهنگی و تبادل نظر و تشکیل اتاق فکر
در خصوص برنامه ها و تنظیم و تصویب صورتجلسات صادر نماید.
-7دبیرخانه هیأت امنای استان می بایست نسبت به صدور مجوز جهت اعزام حداقل  6نفر از پرسنل هر واحد
دانشگاهی به عنوان مسؤول و غرفه دار از طرف واحدهای تعیین شده اقدام و به اداره کل معرفی نماید.
-3با توجه به مدت زمان کار نمایشگاه به مدت  35روز ،لذا مجوز مأموریت و اضافه کاری پرسنل حاضر خارج از سایر
ضوابط اداری (مازاد بر مجوز تعیین شده) خواهد بود.
-9دبیرخانه هیأت امنای استان دستورات الزم جهت آماده سازی بسته های فرهنگی جهت اهداء به بازدیدکنندگان از
غرفه های دانشگاه آزاد اسالمی براساس اعالم اداره کل از طریق واحدهای دانشگاهی تابعه (جامع ،بسیار بزرگ و
بزرگ) به عمل آورد.
-15آماده سازی کاتالوگ ،بروشور ،بسته های اطالع رسانی و معرفی فعالیتهای قرآنی و ...در سطح واحدهای دانشگاهی
با هماهنگی دبیرخانه هیأت امنای استان صورت پذیرد.
 -11جمع آوری آثار در زمینه های قرآن و عترت بر اساس فراخوان اداره کل از طریق واحدهای مشارکت کننده انجام
گیرد.
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-16دبیر شورای قرآن و عترت هر استان موظف است با توجه به برپایی نمایشگاه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان ،بر
اساس فراخوان اعالم شده از طرف اداره کل فعالیت های قرآن و عترت نسبت به جمع آوری کلیه نشریات ویژه ماه
مبارک رمضان ،مقاالت و تألیفات برگزیده قرآن پژوهی و همایش های برگزار گردیده که توسط واحدهای دانشگاهی
چاپ و انتشار یافته است اقدام و نمایندگان واحدهای مشارکت کننده در نمایشگاه تحویل نمایند.
 -13دبیرخانه هیأت امنای استان هماهنگی ،اطالع رسانی و برنامه ریزی جهت حضور فعال مسؤالن و به خصوص
مسؤوالن فرهنگی ،استادان ،دانشجویان و کارکنان کلیه واحد های دانشگاهی به منظور بازدید از غرفه های معاونت
1
فرهنگی و شرکت در جلسات و نشست های تخصصی به عمل آورند.
ماده  -20شرايط اختصاصي و عمومي واحدهاي دانشگاهي فعال قرآني جهت حضور در نمايشگاه بین
المللي قرآن کريم به شرح ذيل مي باشد:
-1واحدهای مشارکت کننده از هر استان می بایست اقدامات الزم از طریق اعزام یک نماینده به عنوان عکاس و
خبرنگار در خصوص به روز رسانی و انعکاس اخبار محتوایی ویژه نمایشگاه در سایت های مرتبط با واحدهای
دانشگاهی هر استان و سایت خبرگزاری دانشگاه (آنا) ،سایت اداره کل (تسنیم) و سایر سایت های خارج از مجموعه
اقدام و نیز در به تصویر کشیدن کلیه فعالیت های غرفه های دانشگاه جهت اعالم در رسانه های سمعی و بصری ویژه
نمایشگاه و همکاری دانشجویی با باشگاه خبرنگاران جوان برای ایجاد پایگاه خبری را مدنظر داشته باشند.
-6واحدهای مشارکت کننده می بایست اقدامات الزم جهت غرفه آرایی و دکوراسیون در دو بخش ثابت و متغیر با
لحاظ فضای مربوط به نشستن ،رایانه ،صفحه نمایش و  ...به عمل آورند.
-3واحدهای مشارکت کننده با توجه به مدت زمان کار نمایشگاه نسبت به پرداخت حق ماموریت و اضافه کاری
کارکنان اعزامی بر اساس میزان ساعات حضور در نمایشگاه خارج از سایر ضوابط اداری (مازاد بر مجوز تعیین شده) و
با تائید اداره کل اقدام نمایند.
 -4جوائز منتخبان و حق الزحمه برگزاری کارگاه ها بر اساس مقررات هدایا پرداخت شود.
 -5واحدهای مشارکت کننده می بایست اقدامات الزم جهت تعیین حداقل 6نفراز پرسنل به عنوان مسؤل و غرفه دار
از طرف هر واحد (ترجیحاً مسؤل و یا کارشناس قرآن و عترت) به همراه عکس پرسنلی وکارت ملی طبق مقرارت و
ضوابط نمایشگاه جهت صدور کارت تردد ،اجرای برنامه های تصویب شده در نمایشگاه (به مدت  35روز) و هم چنین
حفظ آثار و لوازم و ملزومات اداری ارائه شده آن واحد در غرفه به اداره کل اقدام نمایند.
-2واحدهای مشارکت کننده می بایست همکاری الزم در جهت دریافت آثار در زمینه های قرآن و عترت (ع) بر اساس
فراخوان اداره کل به عمل آورند.
 -7واحدهای مشارکت کننده از هر استان می بایست اقدامات الزم جهت ایجاد و راه اندازی غرفه فرهنگی( ،فراهم
نمودن کلیه وسایل و لوازم اداری ) با هماهنگی اداره کل (بر اساس فضا و متراژ هر غرفه) آماده و ارسال نمایند.
-3با توجه به عدم تعیین دقیق متراژ و نقشه هرغرفه وتغییرات هرساله و عدم امکان دسترسی واحدهای مشارکت
کننده به محل راه اندازی غرفه های مذکور لذا کلیه هماهنگی ها جهت آماده سازی از طرف اداره کل صورت
می پذیرد و کلیه هزینه های مربوط از طرف واحدهای مشارکت کننده پرداخت می گردد.
 -بخشنامه شماره /55422
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-9واحدهای دانشگاهی از هر استان می بایست اقدامات الزم جهت راه اندازی کارگاه های هنری ،آموزشی ،قرآنی و
فرهنگی توسط استادان و دانشجویان به ویژه (واحدهای دانشگاهی استان های البرز ،تهران و قم) با اعالم اداره کل
برگزار نمایند.
-15واحدهای دانشگاهی از هر استان اقدامات الزم جهت برگزاری حداقل یک جلسه «دفاعیه پایان نامههای قرآنی» با
اعالم از طرف اداره کل به عمل آورند.
-11واحدهای دانشگاهی می بایست با هماهنگی اداره کل اقدامات الزم جهت برگزاری نشست قرآنی با حضور
کارشناسان کانون های قرآن و عترت ،مدرسان قرآن کریم و کلیه پرسنل فرهنگی واحدهای دانشگاهی استان های
تهران و البرز به عمل آورند.
 -16واحدهای دانشگاهی جهت برگزاری حداقل یک جلسه نشست تخصصی با موضوعات تخصصی اعالم گردیده در
بخش نشست ها با توجه هماهنگی درنظر گرفته شده از طرف اداره کل و با تمامی تمهیدات الزم از قبیل ،سخنران
(شناخته شده و دارای جایگاه علمی در عرصه علوم قرآنی) ،حضور حداکثری مخاطب ،تبلیغات از طریق بنر و استند،
فیلم برداری ،برگزاری برنامه های جانبی از قبیل تواشیح ،طرح پرسش و پاسخ قرآنی ،پذیرایی ،افطاری و شام و اطالع
رسانی اقدام نمایند.
 -13واحدهای دانشگاهی مشارکت کننده آمادگی الزم جهت به نمایش گذاشتن کلیه فعالیت های فرهنگی اعم فیلم
های کوتاه آموزشی ،قرآنی و فرهنگی و کتب و آثار پژوهشی استادان واحد های دانشگاهی استان ،معرفی چهرهای
قرآنی در داخل غرفه داشته باشند.
 -14برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با حضور استادان و مدیران فرهنگی هر واحد دانشگاهی در داخل غرفه (گفتمان
و کرسی های آزاداندیشی توسط دانشجویان و استادان) صورت پذیرد.
 -15واحدهای دانشگاهی جهت تهیه کاتالوگ و بروشور و بسته های اطالع رسانی و معرفی فعالیت های قرآنی و در
اختیار نهادن گزارش فعالیت های قرآنی دانشجویان و استادان واحدها و ...... .با هماهنگی استان تهیه و عرضه نمایند.
 -12واحدهای دانشگاهی جهت راه اندازی و به نمایش گذاشتن کتابخانه دیجیتالی پایان نامه های قرآنی معاونت
فرهنگی و اجتماعی اقدامات الزم انجام نمایند.
 -17ارائه برنامه با زمان بندی جهت اجرا با هماهنگی اداره کل صورت پذیرد.
 -13واحدهای دانشگاهی جهت تولید نرم افزار جامع ،بروشور ،کلیپ ویدئویی و سایر موارد از فعالیت های فرهنگی
صورت پذیرفته در نمایشگاه قرآن کریم با آرم معاونت فرهنگی و اجتماعی  ،استان و واحد مشارکت کننده با تأیید
اداره کل آماده و ارائه نماید.
 -19واحدهای دانشگاهی در طول برپایی نمایشگاه جهت به نمایش گذاشتن آثار مکتوب معاونت فرهنگی و اجتماعی و
گزارش های تصویری ،مسابقات ،جشنواره هنر و ادبیات دینی و همایش های بین المللی و سایر برنامه های فرهنگی به
عمل آورند.
 -65واحدهای دانشگاهی از هر استان می بایست نسبت به استفاده از توانمندیهای استادان و دانشجویان واحد و یا
استان جهت برپایی مراسم قرآنی از قبیل :برگزاری محفل انس ،تواشیح ،کارگاه های آموزشی قرآنی ،کارگاه های هنری
(اجراء زنده کارهای هنری در غرفه مانند خوشنویسی قرآنی و طراحی ،خطاطی ،معرق ،منبت و ).....در غرفه ،کارگاه
قرآن و حدیث پژوهی ،پیام کوتاه (مسیج) قرآنی به صورت آنالین ،برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای جستجو در
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آیات و روایات ،برگزاری و طرح مسابقات متنوع قرآنی بر اساس مناسبت ها (ماه رمضان ،شبهای قدر) و جایزه ویژه
برای هر شب ،تالوت قرآن کریم با استفاده از قاریان مطرح دانشجویی در صورت فراهم بودن امکانات اقدام نمایند.
 -61واحدهای دانشگاهی نسبت به تهیه و آماده سازی لوح فشرده ( (DVDمربوط به نشست تخصصی برگزار نموده با
آرم معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و واحد مربوطه اقدام و به اداره کل ارسال نمایند.
 -66واحدهای دانشگاهی مشارکت کننده نسبت به آماده سازی بروشورهای آیه های سالمت ،نشریه قرآن و سالمت،
کارت پستال هایی با موضوع حجاب و عفاف و بیداری اسالمی با تکیه اهل بیت (ع) و احادیث معصومین ،روایات و
آیات قرآن کریم ،همچنین بسته فرهنگی شامل معرفی خادمین قرآنی و اماکن تاریخی و مذهبی در استان ،تهیه بنر و
استند در خصوص برنامه های اصلی و فرعی ،خالقیت و نوآوری و سایر موارد به عمل آورند.
-63کلیه هزینه درنظر گرفته شده جهت برگزاری و انجام فعالیت های فرهنگی و قرآنی در نمایشگاه بین المللی قرآن
کریم شامل (پذیرایی ،افطاری ،شام ،هزینه ایاب و ذهاب پرسنل ،غرفه آرایی ،اسکان ،تهیه ملزومات اداری ،بسته
فرهنگی ،چاپ بروشور ،ویژه نامه (ماه مبارک رمضان) ،پوستر ،بنر تبلیغاتی ،سخنران ،لوح فشرده نشست ها و برنامه ها،
1
پاورپوینت ،نرم افزار و سایر موارد) بر اساس مصوبات شورای فرهنگی واحد تامین و پرداخت می شود.
ماده  -21هیات امنای استان موظف است کلیه مقاالت و تالیفات برگزیده قرآن پژوهی که توسط واحدهای دانشگاهی
چاپ و انتشار یافته است بر اساس فراخوان اعالم گردیده از طرف اداره کل توسط دبیر شورای قرآن و عترت هر استان
6
جمع آوری و به مسوالن کانون های قرآن و عترت واحدهای شرکت کننده در نمایشگاه تحویل نمایند.
ماده  -22کلیه واحدهای دانشگاهی موظفند با توجه به برپایی نمایشگاه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان نسبت به
انتشار نشریه ویژه ماه مبارک رمضان و تحویل آن جهت ارائه در نمایشگاه از طریق استان به کانون های قرآن و عترت
3
واحدهای شرکت کننده در نمایشگاه بر اساس فراخوان مربوط و طبق تقویم زمانی درج گردیده اقدام نمایند.
ماده  -22واحدهای مشارکت کننده می بایست با هماهنگی اداره کل نسبت به دریافت آثار هنری جشنواره (در
4
رشته های :تذهیب ،قالی ،مشبک ،خط ،نقاشی خط ،طراحی پوستر و )...و تحویل پس از اتمام نمایشگاه اقدام نمایند.
ماده  -22اقدامات معاونت فرهنگی و اجتماعی (اداره کل فعالیت های قرآن و عترت) به شرح ذیل می باشد :
-1اداره کل می بایست نسبت به اعالم واحدهای دانشگاهی نمونه و فعال قرآنی هر استان جهت آمادگی و برنامه ریزی
در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم اقدام نماید.
 -6اداره کل نسبت به برگزاری جلسات با حضور مدیر فرهنگی و اجتماعی استان ،روسای و یا معاونان فرهنگی و
مسئولین غرفه ها جهت هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص انسجام دراجرای برنامه های مدنظر معاونت فرهنگی و
اجتماعی اقدام نماید.
 -3تنظیم صورت جلسه در خصوص برنامه های اجرایی ،برگزاری نشست های تخصصی ،تامین بودجه و سایر موارد
اقدام شود.

 بخشنامه شماره /55422 - 4همان مآخذ
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 - 2همان مآخذ
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 -4اداره کل می بایست تمهیدات الزم جهت راه اندازی و ایجاد غرفه توسط واحدهای مشارکت کننده در نمایشگاه بین
المللی قرآن کریم فراهم نماید.
 -5اداره کل اقدامات الزم جهت اعالم تعداد و متراژ هر غرفه به دبیرخانه استان و واحدهای مربوطه بعمل آورد.
 -2هماهنگی ها در خصوص غرفه آرایی و دکوراسیون از طرف اداره کل صورت می پذیرد و هزینه های مربوطه توسط
واحدهای مشارکت کننده پرداخت می گردد.
 -7اداره کل می بایست نسبت به اعالم فهرست لوازم و ملزومات اداری ضروری و مورد نیاز جهت ایجاد و راه
اندازی غرفه های فرهنگی به دبیرخانه هیأت امنای استان هیات امنای ستان و واحدهای مشارکت کننده در نمایشگاه
بین المللی قرآن کریم کتباً اقدام نماید.
 -3اداره کل می تواند جهت همکاری در نمایشگاه از پرسنل ،دانشجویان و اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاهی
دعوت به عمل آورد و پرداخت حق الزحمه توسط واحد دانشگاهی مربوطه و به تأیید اداره کل قابل پرداخت می باشد.
 -9تامین و پرداخت بودجه جهت اجرای برنامه های مدنظر اداره کل در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به عهده امور
مالی سازمان مرکزی دانشگاه می باشد.
 -15هزینه های افطاری ،شام ،پذیرایی ،محل اسکان و وسیله ایاب و ذهاب پرسنل حاضر در نمایشگاه بین المللی قرآن
کریم با درخواست اداره کل به عهده امور مالی سازمان مرکزی دانشگاه می باشد.
 -11به عوامل اجرایی (اداره کل فعالیت های قرآن و عترت) حاضر در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا سقف دویست
ساعت اضافه کاری تشویقی تعلق می گیرد.
-16حقوق و مزایای اضافه کاری پرسنل حاضر در نمایشگاه بر اساس میزان ساعات حضور و خارج از ضوابط اداری و
مالی (مازاد بر مجوز تعیین شده) به صورت کلی قابل پرداخت می باشد.
-13اضافه کاری پرسنل حاضر در نمایشگاه در زمان (تعطیالت دانشگاهی) بر اساس روزهای تعطیل محاسبه و قابل
1
پرداخت می باشد.
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ماده  -26در پرداخت هدایای نمایشگاه بین المللی قرآن کریم نکات زیر قابل توجه است:
 -1به کلیه شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم لوح تقدیر از طرف واحدهای مربوطه اهداء خواهد
شد.
-6به حائزان رتبه های اول لوح تقدیر و تندیس نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از طرف اداره کل اهداء می شود.
-3هدایا از محل بودجه جاری دانشگاه توسط واحدهای مربوطه پرداخت می گردد.
ماده – حق الزحمه و تشویق عوامل اجرایی مشارکت کننده در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به شرح ذیل
می باشد:
تشویق عوامل اجرایی شرکت کننده در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم توسط واحدهای مربوطه و با تایید اداره کل
فعالیت های قرآن و عترت صورت می پذیرد:
الف-رییس واحد (مبلغ  15/555/555ریال)
ب-معاون فرهنگی واحد (مبلغ  15/555/555ریال)
ج-مسئول غرفه (مبلغ  5/555/555ریال)
د -غرفه دار (مبلغ  7/555/555ریال)
1
هـ-سایر عوامل اجرایی هر کدام (مبلغ  7/555/555ریال)
6
تبصره -جدول هدایای نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در پیوست موجود می باشد.
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بخش سوم :ضوابط برگزاری مسابقات قرآن و عترت ویژه استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه:
ماده  -27مقررات بخش کتبی دارای نکات زیر است:
-1عضو هیات علمی به شخصی اطالق می شود که دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد بوده و دردانشگاه
آزاد اسالمی به صورت تمام وقت یا نیمه وقت به تدریس اشتغال داشته باشد.
 -6استادان حق التدریس کلیه رشته ها می توانند در مسابقات شرکت نمایند.
 -3منظور از اداره کل ،اداره کل فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمی و منظور از استان دبیرخانه هیات
امنای استان و منظور از واحد ،واحد دانشگاهی هر شهر و منظور از کانون ،کانون قرآن و عترت واحد و منظور از سایت،
سایت تسنیم (  )www. Tasnim.irاست.
-4معاونین فرهنگی ،روسای دفتر فرهنگ اسالمی و مسؤوالن و کارشناسان کانون ها نمی توانند در مسابقات کتبی
شرکت کنند.
1
تبصره -جدول زمان بندی برنامه های مسابقات قرآن و عترت ساالنه دانشگاه در پیوست موجود می باشد.
 -5مسابقات کتبی استادان دانشگاه ها در رشته های :ترجمه و تفسیر قرآن کریم ؛ ترجمه و درک مفاهیم نهج البالغه
و زندگانی چهارده معصوم (علیهم السالم) و ترجمه قرآن کریم به زبان انگلیسی به صورت یک مرحله ای و چهار
گزینه ای برگزار می گردد( 6 .در صورت ضرورت در برخی رشته ها سؤال تشریحی نیز طراحی می شود)
 -2منابع مسابقات از طریق واحد ها تهیه و به صورت رایگان در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.
 -7ثبت نام کلیه رشته ها از طریق کانون انجام می پذیرد .الزم است مسئوالن کانون ها اطالعات داوطلبان را جهت
تأیید نهایی از طریق اینترنت در سایت ثبت نمایند.
-3سواالت مسابقات توسط مرکز طراحی و به استان ها ارسال می شود.
 -9پس از برگزاری آزمون نتایج از طریق سایت اعالم خواهد شد.
 -15نفرات اول تا سوم واحد ها بر اساس نمره آزمون اعالم شده در سایت ،از طریق کانون هر واحد انتخاب و معرفی
می شود.
 -11شرکت استادان و اعضای هیأت علمی در رشته ای که در دو دوره گذشته شرکت و رتبه اول را کسب کرده اند
(در سطح کشور) مجاز نیست.
 -16هر داوطلب تنها می تواند در هر بخش در یک رشته ثبت نام نماید.
 -13مسؤوالن برگزاری مسابقات در هر واحد می بایست پاسخ نامه ها را حداکثر یک روز پس از برگزاری آزمون از
طریق پست پیشتاز به دبیر خانه مسابقات مستقر در اداره کل (به نشانی :تهران ،بزرگراه اشرفی اصفهانی ،پونک ،میدان
3
دانشگاه ،سازمان مرکزی ،بلوک یک ،طبقه  )4ارسال نمایند.
تبصره  -1با توجه به اینکه نتایج مسابقات بر اساس کد داوطلبی اعالم می شود الزم است داوطلبان محترم کد
داوطلبی خود را تا اعالم نتایج به همراه داشته باشند.
پیوست شماره 4 پیوست شماره 5 - 3بخشنامه شماره /55345
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تبصره  -6به شرکت کنندگان در آزمون کتبی که حداقل  25درصد امتیاز را کسب کنند لوح تقدیر با امضای رییس
واحد اعطا می شود.
تبصره  :3پاسخ نامه هایی که به هر نحوی خدشه دار (منگنه،کپی ،تا شده) باشد به هیچ عنوان تصحیح نخواهد شد.
ماده  -28مقررات بخش شفاهي داراي نکات زير است:
-1مسابقات شفاهی در سه سطح واحدی (مقدماتی) ،استانی وکشوری (نهایی) و در رشته های حفظ (32،22،12،5
جزء) و قرائت (تحقیق و ترتیل) برگزار می گردد.
-2مرحله مقدماتی آزمون بخش شفاهی براساس زمان اعالم شده در واحدها انجام می گیرد .
 -3منتخبان واحد (داوطلبانی که حداقل %72امتیاز را کسب کرده اند) توسط واحد و بر اساس رشتۀ انتخابی از
واحدهای جامع و بسیار بزرگ  2نفر و دیگر واحدها و مراکز یک نفر به استان معرفی می شوند و استان بر اساس
جدول زمانی مشخص مسابقات استانی را برگزار می کند.
 -4برگزیدگان استان پس از کسب امتیاز الزم (حداقل  )%72جهت برگزاری مرحله نهایی به اداره کل معرفی
می شوند( .مرحله نهایی طبق یک جدول زمانی با همکاری و نظارت اداره کل به میزبانی یکی از واحدهای دانشگاهی
برگزار می گردد).
-5دارندگان رتبه اول کشوری نمی توانند در دو دوره بعدی این مسابقات شرکت کنند( .در بخش حفظ به شرط
شرکت در مقطع باالتر ثبت نام و شرکت بالمانع است).
-6چنانچه داوطلبی از دو حوزه و یا در دو مقطع ثبت نام نماید و این امر برای مسئولین احراز شود شخص داوطلب از
دور مسابقات حذف خواهد شد دیگر حق شرکت در مسابقات دوره های بعدی را نخواهد داشت.
-7واحدهای دانشگاهی و استان ها تسهیالت ضروری را جهت رفاه حال داوطلبان و برگزاری با شکوه مسابقات در
1
اختیار خواهند گذاشت.
تبصره  -1چنانچه استان ها لیست منتخبان خود را در مهلت تعیین شده به اداره کل ارسال ننمایند بعد از معرفی
شدگان آن استان ها از ادامه مسابقات حذف خواهند شد.
تبصره  -2استان فیلم مسابقات را (به صورت  )DVDحداکثر ظرف  22روز پس از اجرای مسابقات به اداره کل تحویل
خواهد داد.
تبصره  -3به شرکت کنندگانی که در آزمون مرحله واحدی ،حداقل  %62امتیاز را کسب کنند هدایا و لوح تقدیر با
امضای رییس واحد اعطا خواهد شد.
تبصره  -4برنامه ریزی مرحله استانی ،دعوت از منتخبان ،انتخاب داوران ،اعالم نتایج شرکت کنندگان و معرفی
برگزیدگان استان به اداره کل ،بر عهده استان است.
تبصره  -5چنانچه نتایج مسابقات استانی مورد اعتراض واقع شود و به نتیجه قابل قبولی نرسند مرجع تصمیم گیری
اداره کل خواهد بود.
تبصره  -2در صورت تغییر در نتایج و یا به هر علت دیگری منتخبان استان تغییر بکند استان به صورت رسمی تغییرات
انجام شده را ده روز مانده به آزمون نهایی بایستی به اداره کل اعالم نماید.
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ماده  -29در پرداخت هدایای مربوط به مسابقات قرآن و عترت بخش استادان و اعضای هیات علمی نکات زیر رعایت
شود:
-1هدایای برگزیدگان بخش کتبی و شفاهی بر اساس ضوابط مقرر  1در سطح واحد توسط واحد دانشگاهی  ،منتخبان
استانی توسط استان و برگزیدگان کشوری توسط اداره کل فعالیت های قرآن و عترت اعطا می گردد.
-6هدایا از محل بودجه فرهنگی دانشگاه در قالب کارت هدیه پرداخت می گردد.
-3هدایای مرحله کشوری مسابقات تنها به برگزیدگانی تعلق می گیرد که در مراسم اختتامیه شرکت نمایند .اطالع
رسانی به برگزیدگان ،بر عهده مسؤوالن کانونها است.
-4چنانچه در هر مرحله از مسابقات نفراتی امتیاز مشترک داشته باشند هدیه همان رتبه بین افراد دارای امتیاز مساوی
6
توزیع می شود و یا این که منتخبان به قید قرعه مشخص می شوند.
تبصره -برگ ثبت نام مسابقات قرآن و عترت و رشته های بخش کتبی و شفاهی اعضای هیات علمی و مدرسان
3
دانشگاه در پیوست موجود می باشد.

 پیوست شماره  6و 5 - 4بخشنامه شماره /55422
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بخش چهارم :ضوابط برگزاری مسابقات قرآن و عترت ویژه دانشجویان دانشگاه:
ماده  -21مقررات بخش کتبي مسابقات قرآن و عترت دانشجويان داراي نکات زير مي باشد:
 -1مسابقات کتبی دانشجویان در رشته های :ترجمه قرآن کریم ،تفسیر قرآن کریم ،آشنایی با زندگانی معصومین،
حفظ و ترجمه زیارت عاشورا و جامعه کبیره ،نماز ،احکام خواهران ،احکام برادران ،ترجمه قرآن کریم به زبان انگلیسی،
نهج البالغه و زندگانی پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) به صورت یک مرحله ای و چهارگزینه ای برگزار می گردد (در
1
صورت ضرورت در برخی رشته ها سؤاالت تشریحی نیز طراحی می شود).
 -6تهیه کتب مسابقات و هزینه مربوط به آن بر عهده واحد های دانشگاهی می باشد که به صورت رایگان در اختیار
داوطلبان قرار می گیرد و محل تامین آن از بودجه پژوهشی یا فرهنگی می باشد( .هماهنگی تهیه و چاپ کتب به
عهده اداره کل است)
-3سؤاالت مسابقات توسط اداره کل طراحی و به استان ها دانشگاهی ارسال و سپس توسط استان ها به واحدهای تابعه
ارسال می گردد (سئواالت احکام به صورت مشترک خواهد بود)
 -4پس از برگزاری آزمون نفرات اول تا سوم کشوری توسط اداره کل و از طریق سایت معرفی خواهند شد.
-5نفرات اول تا پنجم واحد ها بر اساس نمره آزمون اعالم شده از طریق سایت توسط کانونهای قرآن و عترت انتخاب و
هدایا نیز توسط واحد از محل بودجه جاری و در قالب کارت هدیه پرداخت می گردد.
-2چنانچه داوطلب در نیم سال اول و دوم سال تحصیلی مربوطه و یا ترم تابستانی درس یا دروسی را انتخاب کرده
است که محتوای آن با رشته یا رشته هایی از مسابقات هماهنگ است؛ اگر در رشته انتخابی مسابقات حداقل %25
امتیاز را کسب کند ،به نمره پایان نیم سال آن درس با هماهنگی مدیر گروه آموزشی و مسؤالن کانون قرآن و عترت و
اداره آموزش دو نمره اضافه می شود.
-7چنانچه داوطلب در  6رشته (کتبی و شفاهی) شرکت نماید و امتیاز الزم را کسب کند  6نمره تشویقی فقط به یک
درس اضافه می شود.
 -3ثبت نام کلیه رشته های مسابقات از طریق کانون قرآن و عترت می باشد و در نهایت ارسال اسامی توسط کانون از
طریق اینترنت (سایت تسنیم  )www.tasnim.irانجام می گیرد.
 -9شرکت داوطلبان در رشته ای که در دوره های گذشته در سطح کشوری رتبه اول کسب کرده اند ،مجاز نیست و در
صورت مشاهده از دور مسابقات حذف خواهند شد و دیگر در هیچ دوره ای اجازه شرکت در مسابقات ندارند .مسئولیت
این امر به عهده مسووالن کانون های قرآن و عترت است.
-15چنانچه داوطلبی از دو حوزه ثبت نام نماید و این امر برای مسئولین برگزاری محرز شود داوطلب از دور مسابقات
حذف خواهد شد (اطالع رسانی این بند به عهده کانونها می باشد).
-11مسؤوالن برگزاری مسابقات در هر واحد می بایست پاسخ نامه ها را یک روز پس از برگزاری آزمون از طریق پست
پیشتاز به دبیرخانه مسابقات مستقر در اداره کل ارسال نمایند.
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-16زمان اعتراض به نتایج مسابقات کتبی ده روز بعد از اعالم نتایج از سایت می باشد .بدیهی است بعد از مهلت تعیین
1
شده به اعتراض ها رسیدگی نخواهد شد.
تبصره  :1به داوطلبان محترم تذکر داده شود کد داوطلبی خود را تا اعالم نتایج به همراه داشته باشند.
تبصره  :6به شرکت کنندگان در آزمون کتبی که حداقل  25درصد امتیاز مسابقات را کسب کنند از سوی واحدهای
دانشگاهی و با امضای رییس واحد لوح تقدیر اعطا می شود.
تبصره  :3هر داوطلب می تواند در هر بخش فقط در یک رشته ثبت نام کند.
تبصره  :4اصل بر این است که داوطلب در واحدی که ثبت نام کرده در آزمون شرکت نماید اما چنانچه دانشجویی
امکان حضور در آزمون کتبی واحد نداشته باشد می تواند تنها برای آزمون کتبی طی نامه ای که از کانون واحد دریافت
می کند در واحد دانشگاهی دیگری شرکت نمایید .کانون مقصد می بایست طی مکاتبه ای این مسأله را به موقع به
اداره کل اعالم نماید.
ماده  -20مقررات بخش شفاهي مسابقات قرآن و عترت دانشجويان دانشگاه داراي نکات زير ميباشد:
 -1مسابقات شفاهی در سه سطح واحد (مقدماتی) استان و کشور (نهایی) و در رشته های حفظ (جزءسی ،سه جز
متوالی ،15،65 ، 5 ،و 35جزء قرآن کریم) ،قرائت تحقیق ،قرائت ترتیل و اذان (تحقیق و ترتیل) برگزار میگردد.
تبصره -مسابقه حفظ جزء سی مرحله مقدماتی و سه جزء فقط در واحد و استان برگزار می گردد و مرحله کشوری
ندارد.
 -6مرحله مقدماتی آزمون بخش شفاهی پس از ثبت نام داوطلبان توسط کانون در واحد مربوطه برگزار می گردد.
تبصره -برخی واحدهای همجوار می توانند به منظور صرفه جویی مسابقات شفاهی را مشترک برگزار نمایند.
-3منتخبان واحد (کسانی که حداقل %75امتیاز را کسب کرده اند) توسط واحد (تعداد نفرات هر واحد بر اساس
صالحدید مسئوالن استان) به استان معرفی می شوند و استان بر اساس جدول زمانی مشخص مسابقات را برگزار
می کند.
-4برگزیدگان استان پس از کسب امتیاز الزم (حداقل  %75امتیاز) به مرکز معرفی می شوند (در هر رشته یک نفر).
مرحله نهایی طبق یک جدول زمانی با همکاری و نظارت مرکز ،توسط استان و به میزبانی یکی از واحدهای
دانشگاهی برگزار می گردد.
-5دارندگان رتبه اول کشوری نمی توانند در دو دوره بعدی این مسابقات شرکت کنند( .در بخش حفظ به شرط
شرکت در مقطع باالتر ثبت نام بالمانع است).
-2چنانچه داوطلبی از دو حوزه یا دو مقطع ثبت نام نماید و این امر برای مسئولین احراز شود شخص داوطلب از
دوره مسابقات حذف خواهد شد و دیگر حق شرکت در مسابقات سراسری دانشگاه را ندارد.
-7واحدهای دانشگاهی و نیز استان ها تسهیالت ضروری را جهت رفاه حال و اسکان داوطلبان و داوران و برگزاری
6
باشکوه مسابقات در اختیار قرار خواهند داد.
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تبصره  -1چنانچه استان لیست منتخبان خود را در مهلت تعیین شده به اداره کل ارسال نکند آن استان از ادامه
مسابقات حذف خواهد شد.
تبصره  -6دبیرخانه هیات امنای استان فیلم مسابقات را (به صورت  )DVDحداکثر ظرف  65روز پس از اجرای
مسابقات باید به اداره کل تحویل دهد.
تبصره  -3به شرکت کنندگانی که در آزمون مرحله واحدی ،حداقل  %25امتیاز را کسب کنند لوح تقدیر با امضای
رییس واحد اعطا خواهد شد.
تبصره  -4برنامه ریزی مرحله استانی ،دعوت از منتخبان ،انتخاب داوران ،اعالم نتایج شرکت کنندگان و معرفی
برگزیدگان استان به اداره کل ،بر عهده استان است.
تبصره  -5نیازی به ارسال نمرات و نتایج شرکت کنندگان بخش شفاهی به اداره کل نیست.
ماده  -21در پرداخت هداياي مربوط به مسابقات قرآن و عترت بخش دانشجويان نکات زير رعايت
مي گردد:
-1هدایای برگزیدگان بخش کتبی و شفاهی بر اساس ضوابط مقرر 1در سطح واحد توسط واحد دانشگاهی ،منتخبان
استانی توسط استان و برگزیدگان کشوری توسط اداره کل اعطا می گردد.
-6هدایا از محل بودجه جاری دانشگاه در قالب کارت هدیه پرداخت می گردد.
-3هدایای مرحله کشوری مسابقات تنها به برگزیدگانی تعلق می گیرد که در مراسم اختتامیه شرکت نمایند .اطالع
6
رسانی این امر بر عهده مسؤوالن کانونها است.
تبصره  -1با توجه به تفکیک مسابقات خواهران و برادران هدایا نیز به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
3
تبصره  -6برگ ثبت نام متقاضیان مسابقات قرآن و عترت در پیوست موجود می باشد.

پیوست شماره  1و بخشنامه شماره /55422- 3پیوست شماره
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ماده  -22مقررات داوري ،انضباطي و اجرايي بخش شفاهي مسابقات قرآن و عترت داراي نکات زير
ميباشد.
 -1زمان قرائت در مرحله واحدی حداکثر  5دقیقه و در مرحله استان ای و نهایی  15دقیقه است.
 -6حداقل امتیاز برای راه یابی از مرحله استان به کشوری  75از  155می باشد.
 -3نسخ قرآنی شرکت کنندگان و داوران باید یکی باشد و همه شرکت کنندگان باید از نسخه ای که در جایگاه قرار
دارد که ترجیحاً از قرآن به خط عثمان طه می باشد ،تالوت کنند .در صورت وجود هرگونه ایراد چاپی و غیره در آن،
داوطلب باید بالفاصله مراتب را به هیات داوران اعالم نماید.
 -4قطعات انتخابی برای کلیه رشته ها قبالً توسط هیات داوران آماده شده و بر اساس قرعه توسط شرکت کننده و قبل
از شروع برنامه داوطلب قبلی انتخاب خواهد شد.
 -5داوطلب باید برنامه خود را با استعاذه شروع و با تصدیق تمام کند و قرائت عبارت یا جمالتی مانند صلوات و هرگونه
صحبت ،موجب کسر  1نمره خواهد شد.
 -2چنانچه شرکت کنندگان نسبت به امتیاز خود اعتراض داشته باشند ،می تواند مراتب را به صورت کتبی به مسئول
برگزاری مسابقات اعالم کنند تا در زمان مقرر رسیدگی شود.
 -7هرگونه اخالل در نظم مسابقات ،موجب محرومیت از مسابقات حداکثر تا  3دوره خواهد شد.
تبصره -کسر نمره در موارد فوق از کل نمره اخذ شده قاری ،با نظر مسؤول و اعضای هیات داوران اعمال خواهد شد.
 -3هر داوطلب فقط  6بار و در دو نوبت با فاصله مشخص جهت اجرای برنامه دعوت خواهد شد و در صورت عدم
حضور در محل اصلی برگزاری ،از دور مسابقات حذف می شود .در مرحله استانی و نهایی ،قبل از شروع مسابقات قرعه
کشی و زمان اجرای برنامه هر داوطلب به وی اعالم خواهد شد.
 -9خواندن غلط اعرابی ،حرفی و کلمه ای (در رشته قرائت به روش تحقیق  6مورد و در روش ترتیل  3مورد) موجب
حذف قاری از دور مسابقات خواهد شد.
 -15هیات داوران مرحله مقدماتی باید حداقل  4نفر و دارای سوابق و تجربیات مثبت در داوری مسابقات (حداقل
1
شهرستانی) باشند.
ماده  -22مقررات مربوط به نحوه برگزاري رشته هاي قرائت به روش تحقیق ،قرائت به روش ترتیل و رشته
حفظ و ترجمه فارسي قرآن کريم به پیوست ارجاع شده است.
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بخش پنجم :مقررات اجرایی و انضباطی اعضای هیات داوران مسابقات قرآن و عترت:
ماده  -22داوران از میان خود ،یک نفر را به عنوان رئیس و دو نفر را به عنوان عضو کمیته فنی انتخاب می کنند که
نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و دستورالعمل ها و هماهنگی با مسئول کمیته فنی مسابقات به عهده وی خواهد
1
بود.
ماده  -26اعضای کمیته فنی هیات داوران مسابقات قرآن و عترت عبارتند از 6 :نفر منتخب هیات داوران و کارشناس
کانون قرآن و عترت (خواهران یا برادران) ،مسئول کمیته فنی کارشناس کانون قرآن و عترت می باشد.
ماده  -27رئیس هیات داوران باید به مسئله حضور به موقع داوران در محل مسابقه ،انجام داوری مطلوب ،بررسی
وضع سالمت داوران ،تنظیم اوقات استراحت ،حجم برنامه ها و سایر مسائل داوران اهتمام داشته و برای رفع مشکالت
احتمالی از جمله :آماده نبودن قطعات انتخابی ،فهرست ها و غیره با مسئول کمیته فنی مسابقات مذاکره و اقدام الزم را
3
انجام دهد.
ماده  -28رشته و موضوع داوری هر یک از اعضای هیات داوران قبل از برگزاری مسابقات باید در جلسه هماهنگی
4
داوران مشخص و قطعی شود.
ماده  -29چنانچه هر یک از داوران برخالف هماهنگی قبلی ،در رشته یا موضوع دیگری داوری کند امتیازهای داده
5
شده توسط وی معتبر نمی باشد و هیات داوران شخص دیگری را از میان خود به جای او تعیین خواهد کرد.
2
ماده  -61هیات داوران و مسئول کمیته فنی ،قبل از اعالم رسمی نتایج مجاز به افشای امتیازها نمی باشند.
ماده  -60هیچ یک از اعضای هیات داوران برای درج امتیاز شرکت کنندگان نباید با عضو دیگر هیات هماهنگی و
7
مشورت کند.
ماده  -61در موارد پیش بینی نشده و غیر مصرّح در آیین نامه های مورد اجرا ،رای اکثریت هیات داوران و مسئول
3
کمیته فنی مسابقه مالک عمل خواهد بود.
9
ماده  -62تعلیم و راهنمایی داوران به شرکت کنندگان در حین داوری ممنوع می باشد.
ماده  -62هیچ یک از اعضای هیات داوران و مجری مسابقات مجاز نیستند در حین تالوت هیچ گونه عکس العمل
مثبت یا منفی از خود بروز دهند.
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ماده  -62چنانچه ادامه داوری برای یکی از اعضای هیات داوران به علت بیماری و یا هر علت دیگر مقدور نباشد ،کلیه
نمرات وی کان لم یکن تلقی می شود و در صورتی که داور در آن موضوع منفرد باشد کمیته فنی مسابقات با مشورت
رئیس هیات داوران شخص دیگری را تعیین می کند تا طبق نظر هیات داوران نسبت به نحوه ادامه داوری اتخاذ
1
تصمیم نماید.
6
ماده  -66داوران موظف اند راس ساعت اعالم شده برای برگزاری مسابقات در جایگاه آماده داوری باشند.
ماده  -67چنانچه داوری با تاخیر در جایگاه حاضر شود باید در اولین فرصت نسبت به استماع نوار و اعالم نمره
متسابق اقدام نماید و اگر امتیاز این افراد در رشته مربوط نزدیک به امتیاز افراد منتخب باشد نسبت به بررسی نوار
3
مابقی منتخبین تا میزان  6رتبه باالتر و پایین تر اقدام کند.
4
ماده  -68کلیه اعضای هیات داوران ملزم هستند طبق آیین نامه مصوب فنی مسابقات داوری کنند.
تبصره  -در صورتی که هر یک از داوران ،پیشنهادی در رابطه با مفاد آیین نامه و یا قسمتی از آن داشته باشند نظر
خود را به صورت کتبی به کمته فنی مسابقات اعالم کرده تا در وقت مقتضی بررسی به عمل آمد.
ماده  -69موارد خالف آیین نامه داوری و یا ضعف داوری که توسط رئیس هیات نظارت مشاهده می شود ،در آن
هیات بررسی و تصمیمات متخذه در اسرع وقت به کمیته فنی اعالم می شود.

5

تبصره  -1مسئوالن برگزاری مسابقات در واحدها و استان ها این بخش از مقررات را در اختیار هیات داوران قرار دهند.
تبصره  -6فرم ارسال آمار ثبت نام در مسابقات قرآن و عترت بخش شفاهی و کتبی به استان در پیوست موجود
2
می باشد.
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بخش ششم :ضوابط پرداخت حق الزحمه داوران و هزینه های مربوط به بخش شفاهی مسابقات
قرآن و عترت:
ماده  -71داوران بخش شفاهی به  4گروه تقسیم می شوند:
-1داور بین المللی :فردی که حداقل یک دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم را داوری کرده باشد.
-6داور کشوری :فردی که حداقل داوری مرحله پایانی یک دوره از مسابقات کشوری را انجام داده باشد.
-3داور استانی :فردی که حداقل یک دوره از مسابقات قرآن کریم را در سطح استان داوری کرده باشد.
1
 -4داور شهرستانی  :فردی که حداقل یک دوره از مسابقات قرآن کریم را در سطح شهرستان داوری کرده باشد.
ماده  -70میزان حق الزحمه داوران بخش شفاهی به شرح زیر است:
-1داور بین المللی برای هر ساعت داوری  355555ریال (سیصد هزار ریال)
-6داور کشوری برای هر ساعت داوری  655555ریال (دویست و پنجاه هزار ریال)
-3داور استانی برای هر ساعت داوری  655555ریال (دویست هزار ریال )
-4داور شهرستانی برای هر ساعت داوری  155555ریال (یکصد و پنجاه هزار ریال)
تبصره  -1حق الزحمه داوری ها همه ساله از طرف اداره کل اعالم خواهد شد.
تبصره  -6چنانچه داوری مسابقات کمتر از  5ساعت به طول انجامد ،حق الزحمه  5ساعت پرداخت می شود.
ماده  -71مقررات هزينه هاي مربوط به برگزاري مسابقات و داوري ،همايش ها و اختتامیه ها داراي نکات
زير مي باشد:
-1هزینه های تبلیغات (چاپ پوستر ،بنر ،استند ،تیزر تلویزیونی) ،هدایای عمومی ،فیلم برداری و عکاسی ،لوح تقدیر،
گالینگور ،تندیس ،ایاب و ذهاب داوران و عوامل اجرایی داوران و مجری برنامه ها به عهده واحد میزبان می باشد.
-6کلیه هزینه های اسکان و پذیرایی به عهده واحد میزبان می باشد.
-3هزینه های مربوط به مسابقات و حق الزحمه داوری به عهده سازمان مرکزی دانشگاه می باشد که پس از هزینه کرد
3
واحد میزبان از حساب فی مابین پرداخت خواهد شد.
ماده  -72شرایط پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی آزمون کتبی و عوامل اجرایی برگزاری مسابقات شفاهی
قرآن و عترت به شرح زیر می باشد:
-1با توجه به برگزاری آزمون بخش کتبی مسابقات سراسری آموزشی قرآن و عترت دانشگاه ها در واحدهای سراسر
کشور و ارسال دستورالعمل برگزاری آزمون توسط اداره کل حق الزحمه عوامل اجرایی بر اساس آخرین دستورالعمل
ارسالی هر سال از سوی معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه پرداخت شود.
-6واحدهایی که درصد شرکت کنندگان در مسابقات (کتبی -شفاهی و هنر ادبیات دینی) به حد نصاب برسد (جامع
 ،%15مراکز و واحدهای کوچک  ،%45بقیه واحدها  )%15به ترتیب ذیل مورد تشویق قرار می گیرند.
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رییس واحد ( 4555555ریال معادل چهارصد هزار تومان) معاون یا رییس دفتر فرهنگ اسالمی ( 4555555ریال
معادل چهارصد هزار تومان) مسئول کانون ها و کارشناسان قرآن و عترت ( 5555555ریال معادل پانصد هزار تومان)
تبصره  -1واحدهایی که بیش از درصد تعیین شده مشارکت داشته باشند به ازای هر یک درصد افزایش مشارکت
کنندگان دو درصد به مبلغ تشویقی اضافه خواهد شد.
تبصره -6تشویق ها پس از درخواست واحد و تایید اداره کل اعمال خواهد شد.
تبصره -3مالک اعمال تشویق ها  ،آمار شرکت کنندگان در مسابقات است نه ثبت نام.
تبصره  -4واحدهایی که دانشکده های مصوب دارند تشویق شامل آنها نیز می شود.
 -3رییس دبیرخانه برگزاری مسابقات سراسری شفاهی قرآن و عترت به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان
-4دبیران اجرایی و برگزاری مسابقات شفاهی هر کدام به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان
-5مسئوالن کمیته های داخلی هر کدام به مبلغ چهارصد هزار تومان
-2سایر اعضای کمیته ها هر کدام به مبلغ دویست هزار تومان
1
تبصره -برای عوامل اجرایی مسابقات استانی ،یک سوم مبالغ تعیین شده کشوری پرداخت خواهد شد.

 -بخشنامه شماره /55422
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ماده  - 72مقررات هزينه طراحي سؤاالت و تصحیح پاسخنامه مسابقات بخش کتبي قرآن و عترت داراي نکات زير
مي باشد:

-1سئواالت تشریحی داوطلبانی که رتبه مشترک دارند باید توسط اعضای هیات علمی تصحیح شود .و برای هر سؤال
یک هزار تومان حق التصحیح منظور شده که پس از کسر مالیات پرداخت می گردد.
 -6برای هر پاسخنامه پانصد تومان حق التصحیح منظور شده که پس از کسر مالیات پرداخت می گردد .
 -3حق الزحمه طراحی هر سؤال تستی و تشریحی برای اعضای هیات علمی دانشگاه به مبلغ چهار هزار تومان است
که پس از کسر مالیات قابل پرداخت است .
-4چاپ و تصحیح پاسخنامه های کامپیوتری زیر نظر معاونت فرهنگی (اداره کل فعالیت های قرآن و عترت) انجام
می گیرد و هزینه های مربوط به آن پس از تایید اداره کل توسط واحد ها (براساس تعداد ثبت نام کنندگان) پرداخت
1
می گردد.
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بخش هفتم  :ضوابط مسابقات سراسری قرآن و عترت ویژه کارکنان دانشگاه به شرح زیر است:
ماده  -72مسابقات کتبی در یک مرحله و مسابقات شفاهی در سه مرحله برگزار می شود :
الف  -مرحله واحدی مسابقات
ب  -مرحله استانی مسابقات
1
ج-مرحله کشوری (نهایی مسابقات)
تبصره -1داوطلبان می توانند فقط در یک بخش از مسابقات (استادان ،دانشجویان یا کارکنان) شرکت نمایند.
تبصره  -2با توجه به اینکه مسـئولیت برگـزاری مسـابقات بـه عهـده کانونهاسـت .مسـؤالن کانونهـای قـرآن و عتـرت
نمی توانند در بخش کتبی مسابقات شرکت کنند.
تبصره -3کارکنان دبیرخانه استان ها می توانند در واحد دانشگاهی شهری که دبیرخانه در آن واقع است در مسـابقات
شرکت نمایند و پرداخت هدایا به عهده واحد میزبان است.
تبصره  -4کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه می توانند در یکی از واحد های استان تهران در مسابقات شرکت نماینـد و
پرداخت هدایا در صورت برگزیده شدن به عهده واحد میزبان است.
6
ماده  -76ثبت نام کلیه داوطلبان از طریق کانون های قرآن و عترت واحدها انجام می گیرد.
ماده  -77به کلیه شرکت کنندگان در آزمون بخش شفاهی و کتبی در مرحله واحدی که 25درصد امتیاز را کسب
3
کنند ،از سوی واحدهای دانشگاهی لوح تقدیر با امضای رئیس واحد اهدا می شود.
ماده  -78داوطلبانی که رتبه اول را در مراحل کشوری مسابقات (شفاهی و کتبی) کسب نمایند دو دوره حق شرکت
4
در آن رشته را ندارند.
ماده  -79سؤاالت آزمون توسط استان طراحی و در اختیار واحدها قرار می گیرد( .در هر رشته حداقل  45سؤال
5
تستی و  6سؤال تشریحی در نظر گرفته شود).
ماده  -81پاسخ نامه ها توسط مسؤول کانون قرآن و عترت در واحد ها و مراکز آموزشی که مسؤول کانون ندارند،
2
توسط مسؤول دفتر فرهنگ اسالمی طراحی ،تهیه و پس از آزمون تصحیح و نتایج اعالم می گردد.
ماده  -80آزمون بخش شفاهی مرحله مقدماتی در واحد مربوط برگزار و منتخبان واحد به استان معرفی می شوند.
7
(حد نصاب الزم برای منتخبان حداقل  %25امتیاز است).
ماده  -81آزمون مرحله استانی در بین منتخبان واحدها برگزار و به برگزیدگان هر استان جوایز ارزنده به همراه لوح
3
تقدیر اهدا می گردد.
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تبصره  -1در بخش کتبی و شفاهی ،در واحدهای جامع در هر رشته سه نفر ،در واحد های بسیار بزرگ و بزرگ در هر
رشته دو نفر و در بقیه واحدها و مراکز آموزشی در هر رشته یک نفر (به شرط کسب  %25امتیاز) به مرحله استانی راه
می یابند.
تبصره  -6الزم به یادآوری است مسابقات بخش شفاهی در هر دو مرحله ،در قسمت خواهران و برادران به طور جداگانه
برگزار وهدایا نیز جداگانه محاسبه و پرداخت می گردد.
تبصره  -3محل تامین هدایای مسابقات مرحله واحدی از محل بودجه فرهنگی واحد دانشگاهی می باشد.
تبصره -4هدایای مرحله استانی مسابقات به صورت سرانه پس از تصویب شورای قرآن و عترت استان و تایید معاون
هماهنگی استان پرداخت می گردد.
تبصره  -5حق الزحمه طراحی سواالت آزمون بخش کتبی مسابقات قرآن و عترت کارکنان ،حق الزحمه طراحی سوال
1
تستی و تصحیح پاسخ نامه ها همانند بخش دانشجویی می باشد .
تبصره  -2جدول رشته ها و هدایای مرحله مقدماتی و مرحله استانی مسابقات سراسری قرآن و عترت ویژه کارکنان
6
دانشگاه در پیوست موجود می باشد.
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بخش هشتم  :ضوابط ارزیابی عملکرد کانون های قرآن و عترت دانشگاه:
ماده  -82در مورد ارزیابی کانون های آموزشکده های سما ،الزم است پس از بررسی در هیات های استانی ،از طریق
1
معاونت فرهنگی و اجتماعی سما به مرکز اعالم گردد.
ماده  -82ارزیابی در مورد کانون های قرآن و عترتی صـورت مـی گیـرد کـه در ایـن دسـتورالعمل «کـانون» نامیـده
6

می شود.

ماده  -82ارزیابی مربوط به کانون های «واحدهای دانشگاهی ،مراکز دانشگاهی و آموزشکده های سما» می باشد کـه
3

در این دستورالعمل «دانشگاه» نامیده می شود.

4

ماده  -86مستندات مربوط به هر فعالیت با کدگذاری مربوط تفکیک می شود.
ماده  -87منابع خود ارزیابی (از سوی واحد) و ارزیابی (از سوی اداره کل فعالیتهای قرآن و عترت) دارای عناوین زیـر
است:
-1مستندات و شواهد (مکتوب ،مصور ،نرم افزاری و)...
 -6تکمیل جدول های آماری طرح در امتیاز ارزیابی مؤثر خواهد بود.
 -3اظهارات مسؤالن اداره کل فعالیتهای قرآن و عترت و مدیران فرهنگی مناطق در ارزیابی اثر بخش خواهد بود.
 -4مشاهدات عینی بازرسان منطقه و معاونت فرهنگی دانشگاه (در نظارت و بازدید از فعالیت ها) در جلسات ارزیابی به
عنوان یک شاخص لحاظ خواهد شد ،لذا ضرورت دارد رؤسای مناطق تا پایان سـال ،افـراد مسـئول را جهـت بازدیـد از
دانشگاه مأمور نمایند و همچنین گزارش بازدید را به همراه چک لیست های مربوط به مرکز ارسال نمایند.
5
ارزیابی سال بر اساس شاخص های اعالم شده صورت می گیرد.
ماده  -88دوره ارزيابي عملکرد به شرح زير مي باشد:
 -1آغاز سال شمسی
 -6برنامه ها و فعالیت های چند وجهی فقط از یک جهت مورد ارزیابی قرار می گیرد.
-3دانشگاه بر اساس شاخص های موجود و طبق زمان پیش بینی شده خودارزیـابی نمـوده و مسـتندات را بـه منطقـه
ارسال نماید (منطقه می تواند در صورت صالحدید نماینده ای برای تکمیل خودارزیابی در دانشگاه تعیین نماید).
 -4استان خود ارزیابی دانشگاه را با حضور نماینده دانشگاه و هیأت داوری تعیین شده ارزیـابی ،و جهـت نهـایی شـدن
نتایج ،به مرکز ارسال نماید.
 -5ارزیابی انجام شده هر منطقه توسط کارشناس قرآن و عترت با مستندات بررسی و نتایج نهایی ارزیـابی بـا امضـای
رئیس مرکز مشخص و اعالم می گردد.
بخشنامه شماره 1331 همان مآخذ - 3همان مآخذ
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 -2کلیه اسناد و مدارک به همراه جدول های تعیینی با کد گذاری ارائه شود.
 -7دانشگاه ،مدارک و اسناد را به همراه فرم تکمیلی خود ارزیابی ،به استان ارسال می دارد که استان پـس از بررسـی،
آن ها را به دانشگاه مربوطه عودت می دهد و تنها فرم های خود ارزیابی و ارزیابی عملکرد شاخص ها را به مرکز ارسال
می دارد.
1
 -3ارزیابی واحدهای استان با حضور دبیر شورای قرآن و عترت منطقه انجام خواهد شد.
تبصره  -فرم ارزیابی عملکرد کانون های قرآن و عترت و امتیازدهی از سوی بازرسان به دفاتر مذکور در پیوست موجود
6
می باشد.

 بخشنامه شماره  1331مورخ 88/ 1/ 4-پیوست شماره 3

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

81

بخش نهم :مقررات جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی اعضای هیات علمی و مدرسان ،دانشجویان و
کارکنان به شرح ذیل می باشد:
 .1آیین نامه جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت استادان واعضای هیأت علمی.
 .6آیین نامه جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت دانشجویان.
 .3آیین نامه جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت کارکنان.
 .4دستورالعمل برگزاری اختتامیه جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت .
 .5دستورالعمل تشویق و پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی جشنواره هنر وادبیات دینی و پژوهشی.
 .2دستورالعمل پرداخت حق الزحمه داوران جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت.
 .7دستورالعمل برگزاری اختتامیه جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت.
 .3دستورالعمل پرداخت هدایای جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت.
تبصره -کلیه مقررات مذکور (بخش نهم) در پیوست موجود می باشد.
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بخش دهم :مقررات مربوط به نحوه چاپ و انتشار کتاب همایش های فرهنگی ،نشستهای تخصصی و...
ماده  -89تدوین و انتشار متون مجموعۀ مقاالت همایش های فرهنگی در قالب کتاب خالصۀ مقاالت و کتاب
مجموعۀ مقاالت ،جهت بهره برداری استادان ،دانشجویان و دیگر عالقه مندان صورت می پذیرد .نحوه ارایه مجموعۀ
1
مقاالت ،بسیار تأثیر گذار است و به عنوان فعالیتهای علمی ارائه خواهد شد.
ماده  -91کتاب خالصۀ مقاالت همایش تا یک هفته پیش از آغاز همایش و کتاب مجموعۀ کامل مقاالت حداکثر سه
6
ماه پس از برگزاری هر همایش چاپ و منتشر می گردد.
تبصره  -کتاب خالصه مقاالت مشتمل خواهد بود بر :فهرست مقاالت ،چکیده مقاالت به فارسی و انگلیسی (و بر حسب
مورد به عربی یا دیگر زبان ها) .یادآوری می گردد در هر چکیده عنوان به صورت وسط چین و معمولی ( Font 14
 ، )Boldسپس نام و نام خانوادگی مؤلف بالفاصله پس از عنوان و وابستگی دانشگاهی و نیز نشانی پست الکترونیکی در
پاورقی نوشته می شود .در نگارش چکیده ها( )Font12می بایست کلیه استانداردهای یک چکیده نویسی خوب
رعایت گردد (حقایق واصول بکار برده شده ،روشها ،نتایج اصلی ،اهمیت نتایج و تعبیر و تفسیر آنها) .یک چکیده باید
حداکثر  155کلمه باشد .پس از هرچکیده کلید واژه ها ( 3تا  7کلمه کلیدی) قرار می گیرند.
ماده  -90طرح جلد کتاب خالصه و مجموعه کامل مقاالت همایش پس از تهیه ،به معاونت فرهنگی دانشگاه (اداره کل
فعالیتهای قرآن و عترت یا پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی) ارسال خواهد شد و پس از تأیید نهایی مرکز مربوط
3
قابل چاپ و انتشار است.
ماده  -91استفاده از عنوان معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی در پوستر ،بروشور و یا جلد کتاب های
4
همایش پس از تایید کتبی و رسمی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بالمانع است.
ماده  -92نحوۀ انتشار کتاب همایش و تنظیم مقاالت در کتاب مجموعه کامل مقاالت به شرح ذیل است:
 -1طرح روی جلد برگرفته و خالصه ای از طرح پوستر همایش خواهد بود.
 -6تمامی مشخصات و عبارت های روی جلد در پشت جلد به زبان التین درج می شود.
 -3در صفحه اول «بسم اهلل الرحمن الرحیم» درج می گردد.
 -4در صفحه دوم مشخصات کتاب شناسی :عنوان کتاب ،نام و نام خانوادگی مؤلف ،شمارگان ،ناشر ،مکان ،تاریخ چاپ
و شابک ( ،)ISBNدرج خواهد شد (اخذ شابک الزامی است).
 -5در صفحه سوم نام رئیس ،دبیر ،اعضاءکمیته علمی و اجرایی همایش با ذکر مرتبۀ دانشگاهی درج خواهد شد
(شایان ذکر است درج اسامی و یا عکس در قالب مسؤولیت های دیگر ،در این گونه کتابها معمول نیست ،بنابراین الزم
است این موضوع به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد).
-بخشنامه شماره 54/3138
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 -2صفحه چهارم کتاب جایگاه پیام علمی به همایش است که پس از تأیید مرجع ذیربط درج خواهد شد.
 -7شروع هر مقاله از صفحات فرد (سمت چپ کتاب) خواهد بود.
 -3عنوان مقاله در وسط صفحه و با قلم درشت تر( )Font 16نسبت به متن مقاله( ،)Font14و نام مؤلف (آن)
بالفاصله پس از عنوان به صورت وسط چین در ذیل آن نوشته می شود.
-9مرتبه و وابستگی دانشگاهی و نشانی پست الکترونیکی مؤلف به صورت پاورقی در ذیل صفحه اول مقاله درج خواهد
شد.
-15در مستند سازی مقاله می توان به صورت درون متنی و از شیوه های  APAیا  MLAاستفاده کرد .به این شرط
که هر یک از شیوه های به کار رفته در تمام مقاله(ارجاعات درون متن و فهرست منابع پایانی) ثابت باشد .تنها منابعی
باید در پایان مقاله ذکر شود که در متن نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد و از ذکر منابع کم اهمیت خودداری شود.
-11در سربرگ صفحات زوج عنوان همایش و در صفحات فرد عنوان مقاله درج می گردد.
-16فهرست روی جلد بدون نام مؤلف و فهرست داخل کتاب به همراه نام مؤلف باشد و در پشت جلد نیز به صورت
1
التین همین مورد اعمال شود.
روی جلد

پشت جلد

آرم
عنوان همایش (فارسی)

عنوان

معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد
اسالمی

Conference name
slamic Azad University
Vice Chancellor in

همایش

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ....

Culture

ماده  -92درج نام واحدهای مشارکت کننده و یا سایر دانشگاه ها ،سازمان ها ،وزارتخانه ها و نهادهای خارج از
دانشگاه آزاد اسالمی منوط به مشارکت کامل آن ها در تمامی مراحل علمی ،تبلیغاتی و اجرایی است.

6

ماده  -92کتاب خالصۀ مقاالت در قطع رقعی و کتاب مجموعۀ کامل مقاالت در قطع وزیری صفحه آرایی و چاپ
خواهد شد.

3
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ماده  -96کلیه همایش ها پس از ایجاد کارتابل الکترونیکی ،مجوز الکترونیکی دریافت خواهند نمود که رسمی و
1
معتبر به شمار می رود.
ماده  -97در هر همایش ارکان علمی اجرایی همایش عبارتند از -1 :رییس -6 .دبیر -3 .اعضاء کمیته علمی-4 .
اعضاء کمیته اجرایی.

6

ماده  -98واحد میزبان کتاب خالصه مقاالت را یک هفته پیش از همایش و کتاب مجموعه کامل مقاالت را حداکثر تا
3

سه ماه پس از برگزاری با رعایت دقیق استانداردهای الزم در نگارش ،منتشر می نماید.

تبصره  -شورای فرهنگی مناطق مجوز انتشار کتاب مجموعه مقاالت همایش های برگزاری شده در سطح واحد ،استان
و منطقه را صادر خواهد نمود .صدور مجوز انتشار مجموعه مقاالت همایش های ملی از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه
انجام می پذیرد.
ماده  -99حداکثر تا یک ماه قبل از آغاز همایش موارد ذیل برای مرجع تصویب کننده همایش ارسال می گردد:
فهرست برنامه ها ،اسامی سخنرانان به همراه سوابق علمی( CV ،)CVهیأت داوران ،فهرست اسامی میهمانان ویژه و
دیگر دعوت شدگان ،لیست مالی هزینه ها.

4

ماده  -011هنگام برگزاری همایش های فرهنگی متن مکتوب و لوح فشرده سه مقاله ی برتر همایش جهت چاپ در
5

نشریات معتبر به معاونت فرهنگی ارسال می گردد.

ماده  -010با توجه به در نظر گرفتن امتیاز در آیین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی برای برگزاری همایش های فرهنگی
در صورت تطبیق همایش با مفاد این مقررات و پس از ارزیابی کتاب همایش گواهی الزم برای بهره گیری از امتیاز یاد
شده از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صادر می گردد.

2

تبصره -الزم است مقررات فوق به نحو مقتضی به اطالع کلیه واحدها ،مراکز و گروه های آموزشی رسانده شود و با
توجه به امتیاز در نظر گرفته شده در ماده  1آیین نامه جدید ارتقای مرتبه اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و
مؤسسه های آموزش عالی (مصوب  )37/3/13برای فعالیت های فرهنگی ،استفاده از ظرفیت علمی گروه های آموزشی
جهت برگزاری همایش ها و سمینارها ،مدیریت بایسته ضرورت می یابد.

 بخشنامه شماره 54/3138 همان مآخذ - 3همان مآخذ
 - 4همان مآخذ
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بخش یازدهم :ابالغ هفته فرهنگی دانشگاه تحت عنوان «آفتاب مهر»

ماده  -011نظر به ضرورت راه اندازی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی ،دانشجویان ،استادان و کارکنان در
قالب کانون های فرهنگی ،هنری و اجتماعی و تشکلهای اسالمی – سیاسی و همچنین فراگیر نمودن حوزه فعالیت
کانون های قرآن و عترت و با توجه به مصوبه دهمین نشست شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،بدینوسیله
برگزاری هفته فرهنگی دانشگاه تحت عنوان «آفتاب مهر» از دهم مهر ماه هر سال به مدت یک هفته در سطح واحدها
و مراکز دانشگاهی آزاد با هدف ایجاد فضای شور و نشاط و رقابت از طریق ارایه دستاوردها و تولیدات کانون های قرآن
و عترت ،فرهنگی ،هنری و اجتماعی و تشکلهای نظیر و همچنین ترغیب و جذب دانشجویان جدیدالورود برای حضور
در این گونه فعالیتها برای برنامه ریزی و اجرا ابالغ می شود.
بدیهی است که کلیه واحدها و مراکز دانشگاهی موظف هستند ،ضمن هماهنگی و همراهی با سیاست ها و برنامه های
حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،کلیه امور و فعالیتهای خود در هفته ذکر شده را بگونه ای برنامه ریزی و
1
اجرا کنند که امکان حضور آحاد دانشگاهیان در این برنامه ها فراهم آید.

 -بخشنامه شماره /254

مورخ 24/4/42
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بخش دوازدهم :مقررات شورای قرآن و عترت استانی دانشگاه
ماده  - 012اهداف شورای قرآن و عترت استاني دانشگاه به شرح ذیل است:

-1فراهم آوردن زمینة رشد و توسعه فرهنگ قرآن و عترت در دانشگاه.
-2ایجاد انگیزه در عالقه مندان و مشارکت حداکثری دانشگاهیان در فعالیت های مرتبط با قرآن و عترت.
-3هماهنگی و وحدت رویه میان کانون های قرآن و عترت واحدها و مراکز استان.
-4گسترش فعالیت ها و هم افزایی در برگزاری (مسابقات ،جشنواره ها ،نمایشگاه ها ،همایش ها ،کارگاه های آموزشی و
1
.)...
ماده  - 012تابعیت شورای قرآن و عترت استاني دانشگاه:

شورای قرآن و عترت استان زیر نظر معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه (اداره کل فعالیت های قرآن و عترت ) در
2
راستای تحقق اهداف و وظایف محوّله فعالیت می نماید.
ماده  -012اعضای شورای قرآن و عترت و نحوه انتخاب به شرح زیر مي باشد:

الف :اعضاء شورا:
 -1معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسالمی استان به عنوان رییس شورای قرآن و عترت استان.
-2نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی استان.
-3نماینده اداره کل فعالیت های قرآن و عترت به عنوان عضو ناظر.
-4مدیر فرهنگی و اجتماعی استان.
-5مسؤالن کانون های قرآن و عترت واحدها و مراکز دانشگاهی و سما (هر واحد یک نماینده).
ب :نحوه انتخاب اعضاء:
-1حکم رییس شورای قرآن و عترت استان توسط معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صادر می شود.
-2دبیر شورای قرآن و عترت از بین مسؤالن کانون های قرآن و عترت یا مدیر فرهنگی و اجتماعی استان با رأی
اکثریت اعضای شورا با حضور رییس شورا و نماینده اداره کل فعالیت های قرآن و عترت برای مدت دو سال انتخاب و
به معاونت فرهنگی و اجتماعی معرفی می شود( .جلسات شورا با حضور نصف باضافه یک اعضاء رسمیت می یابد)
-3حکم دبیر شورای قرآن و عترت استان توسط مدیرکل فعالیت های قرآن و عترت صادر خواهد شد.
-4به منظور ارائه گزارش فعالیت ها و تضارب آراء جلسات شورا با دعوت رئیس شورا در انتهای هر فصل ( 4جلسه در
3
سال) برگزار می شود.
ماده  - 016وظایف دبیر شورای قرآن و عترت استاني دانشگاه به شرح ذیل مي باشد:

-1هماهنگی فعالیت های قرآنی ،همکاری و ایجاد تعامل واحدها و مراکز دانشگاهی استان با اداره کل فعالیت های
قرآن وعترت.
-2حضور فعال در جلسات شورای دبیران قرآن و عترت.
 - 1بخشنامه شماره /11/42342ص 23/مورخ 23/4/0
- 2همان مآخذ
 - 3همان مآخذ
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-3دبیر شورای قرآن و عترت استان می بایست در طول ماه حداقل  4روز در محل دبیرخانه هیات امنای استانی حضور
داشته باشد و امور مربوط به فعالیت های قرآنی را هماهنگ نماید.
تبصره  :نظر به انجام فعالیت های ویژه قرآن و عترت استان توسط دبیر شورا ،در هر ماه حق الزحمه  41ساعت اضافه
کاری (مازاد سقف مجاز ) به دبیر شورای تعلق می گیرد که پس از تأیید معاون هماهنگی استان توسط واحد
دانشگاهی مبدأ پرداخت می شود.
-4هماهنگی و همکاری در خصوص برگزاری مسابقات کتبی ،شفاهی و جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی
(مقدماتی ،استانی و کشوری).
-5همکاری درخصوص اخذ آمار و اعالم نیاز واحدها در خصوص کتب مسابقات و آموزشی در سطح استان.
-6هماهنگی طراحی  ،دریافت و تحویل سئواالت و پاسخنامه های مسابقات کتبی استادان و دانشجویان با مرکز قرآن و
عترت.
-7مسؤولیت برنامه ریزی و اجرای مسابقات کتبی (طراحی و تحویل سؤاالت) و برگزاری مسابقات شفاهی قرآن و عترت
کارکنان استان با همکاری سایر واحد ها.
-8هماهنگی در خصوص دریافت آثار هنری از واحدها و تحویل به دبیرخانه مرکزی جشنواره و عودت آثار براساس
برنامه اداره کل فعالیت های قرآن و عترت.
-9هماهنگی جهت برگزاری جلسات سه ماهانه ،تنظیم گزارش و صورتجلسات عملکرد شورا و ارسال آن به مرکز قرآن
و عترت.
-11پی گیری مصوبات شورای قرآن و عترت استان تا حصول نتیجه.
-11برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام ارزیابی ساالنه کانون های قرآن و عترت و مراکز استان.
-12همکاری و هماهنگی جهت برنامه های هیأت گزینش استادان واحدهای دانشگاهی .
-13هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی برای مسؤالن کانون ها و استادان قرآنی به صورت واحدی یا استانی.
-14ایجاد بانک اطالعات حافظان ،قاریان و نخبگان قرآنی ،مسؤالن کانون ها و استادان واحدهای استان براساس
شاخص های مرکز فعایت های قرآن و عترت.
-15نظارت بر عملکرد قرآنی واحدها و مراکز دانشگاهی در استان.
-16تهیه و ارسال آمار شرکت کنندگان دانشجویان و استادان در بخش های مسابقات و جشنواره.
-17هماهنگی درباره حضور فعال واحدهای دانشگاهی استان در برگزاری نمایشگاه های مختلف (نمایشگاه بین المللی
1
قرآن کریم ویژه ماه مبارک رمضان)

- 1بخشنامه شماره /11/42342ص 23/مورخ 23/4/0
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بخش اول :ضوابط ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز واحدها و مراکز دانشگاه
ماده  -121شرح وظایف ستاد اقامه نماز به شرح ذیل است:
الف -اقدام شایسته در جهت احداث ،تجهیز و پشتیبانی مساجد و نمازخانه های به گونه ای که در هر دانشکده،
خوابگاه ،بیمارستان و سایر مراکز مکان مناسب با عنوان مسجد یا نمازخانه در نظر گرفته شود.
ب -فراهم آوردن زمینه الزم جهت توسعه نمازهای جماعت در واحدها و مراکز مربوطه.
ج -ارزیابی وضعیت اقامه نماز و برگزاری نمازهای جماعت در دانشگاه.
د -ارائه گزارش موردی و منظم پیرامون وضعیت نماز به ستاد اقامه نماز دانشگاه و حسب ضرورت به دبیرخانه ستاد
عالی.
هـ -حمایت از فعالیت های فرهنگی دانشگاهیان مرتبط با اقامه نماز
و -برنامه ریزی جهت عدم تالقی برنامه کالسها ،جلسات ،صرف غذا و سایر فعالیتهای رسمی با وقت برگزاری نماز.
ز -اقدامات الزم از طریق برنامه های فرهنگی –هنری و سایر روش های موثر به منظور ارتقاء دانش و بینش
دانشگاهیان و خانواده های آنان در مورد نماز و فلسفه نماز.
ح -تشویق دانشگاهیان فعال در عرصه ترویج و تبلیغ فرهنگ اقامه نماز
ط -برنامه ریزی جهت پخش اذان در اوقات شرعی حتی االمکان به صورت زنده در مساجد و نمازخانه ها
ی -زمینه سازی جهت مشارکت دانشگاهیان بویژه دانشجویان در ترویج فرهنگ نماز و اقامه نمازهای جماعت.
تبصره -معاونتهای فرهنگی واجتماعی و دفاتر فرهنگ اسالمی واحدها ،مسئول تامین ائمه جماعات و تعیین و نحوه
1
پرداخت حق الزحمه آنها می باشند.
ماده  -121اعضا ستاد اقامه نماز به شرح ذیل می باشد:
الف -رئیس واحد
ب -مسئول دفتر نهادنمایندگی مقام معظم رهبری
ج -معاون فرهنگی یا مسئول دفتر فرهنگ اسالمی (دبیر ستاد)
د -مدیر گروه معارف اسالمی
هـ -معاون دانشجویی
و -یک نفر از اعضاء هیات علمی فعال در حوزه اقامه نماز به انتخاب رئیس واحد
2
ز -یک نفر از دانشجویان فعال در عرصه اقامه نماز به انتخاب رئیس واحد
ماده  -121نحوه برگزاري جلسات ستاد اقامه نماز به شرح ذیل می باشد:
الف -جلسات ستاد با حضور رئیس و اکثریت اعضاء ستاد رسمیت یافته و مصوبات با رای موافق اکثریت حاضر الزم
االجرا است.
تبصره :در صورت عدم حضور رئیس با موافقت ایشان جلسات با مسئولیت یکی از اعضاء ستاد اداره می شود.
 بخشنامه شماره  /440040مورخ 04/ /42 - 4همان مآخذ
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ب -ستاد حسب مورد می تواند از صاحب نظران از جمله مسئوالن ستاد اقامه نماز استان و شهرستان دعوت به عمل
آورد.
ج -ستاد حداقل هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد.
تبصره -هرگونه تغییر ،اصالح و بازنگری در این آیین نامه با پیشنهاد ستاد توسعه و ترویج فرهنگ نماز دانشگاه آزاد
1
اسالمی و تصویب ستاد عالی اقامه نماز در دانشگاه ها صورت می گیرد.
ماده  -112مسئول تامین ائمه جماعات و نحوه و تعیین حق الزحمه آنها بعهده معاونتهای فرهنگی و اجتماعی و دفاتر
2
فرهنگ اسالمی می باشد.
ماده  -111از آنجاییکه در تمامی واحدهای دانشگاهی دفتر نهاد مقام معظم رهبری تشکیل نشده معاونتهای فرهنگی و
3
اجتماعی و مسئولین دفاتر فرهنگ اسالمی دبیر ستاد اقامه نماز واحد می باشند.
ماده  -112نظر به اهمیت موضوع نماز در برنامه های فرهنگی نظام خصوصاً سیاستهای کالن فرهنگی دانشگاه در
4
خصوص پستهای سازمانی دفاتر فرهنگ اسالمی موارد ذیل اعالم می گردد:
 -1مسئولیت امور مربوط به نماز در واحدهای جامع به عهده کارشناس امور فرهنگ اسالمی (ارتباطات فرهنگی)
می باشد.
 -2مسئولیت امور مربوط به نماز در واحدهای متوسط و کوچک بعهده متصدی امور فرهنگ اسالمی خواهد بود.
لذا ضمن تاکید برموارد فوق ضروری است واحدهای دانشگاهی امور مربوط به نماز را مهم تلقی نموده و مسئول مربوطه
را در جهت توسعه فرهنگ نماز و تحقق وظایف محوله یاری نمایند.
ماده  -002وظایف مسئول ستاد اقامه نماز به شرح ذیل می باشد:
 -1برنامه ریزی جهت برگزاری منظم اقامه نماز جماعت در واحد ،مراکز ،ساختمانهای وابسته و خوابگاهها و نظارت الزم
بر حسن انجام آن.
 -2انتخاب امام جماعت متناسب با نیازهای دانشگاه و نسل جوان دانشجو
 -3تالش در ایجاد فضای مناسب  ،تامین امکانات مورد نیاز مربوط به نمازخانه و مسجد
 -4ارائه طرح و برنامه و پیشنهادهای الزم در خصوص موارد ذیل به شورای فرهنگی واحد در هر نیمسال تحصیلی و
پیگیری مصوبات.
الف) برگزاری برنامه های آموزشی (حضوری و غیرحضوری) کارکنان و دانشجویان .شامل :احکام ،قرائت نماز ،فلسفه
نماز و...
ب) اجرای مسابقات فرهنگی با موضوع نماز
ج) تبلیغات گسترده در سطح واحد با هدف فرهنگ سازی اقامه نماز ،با استفاده از آیات الهی ،احادیث و سخنان بزرگان
و شخصیتهای دینی جهت جلب و جذب اساتید و دانشجویان.
د) فعال سازی وگسترش برنامه های هنری با موضوع نماز شامل :فیلم سازی ،تئاتر و...
 بخشنامه شماره  /440040مورخ 04/ /42 - 4همان مآخذ
- 4همان مآخذ
- 2همان مآخذ
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ه) برگزاری همایش ،فراخوان مقاله ،نمایشگاههای فرهنگی و هنری با موضوع نماز در سطح واحد و شهرستان مربوطه و
آمادگی الزم جهت شرکت در نمایشگاه های استانی و سراسری.
 -5هماهنگی جهت حضورمستمرمسئولین وکارکنان در نماز جماعت و استفاده از تمهیدات الزم با اخذ مجوز الزم از
شورای فرهنگی (تشویق فعاالن نماز).
 -6هماهنگی الزم جهت برگزاری مراسم اعتکاف در ماههای رجب و دهه آخر ماه مبارک رمضان.
 -7ارتباط مستمر با ستاد اقامه نماز حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی و پیگیری اجرای بخشنامه ها و دستورالعملها و
ارسال به موقع گزارشهای مصور واحد در خصوص نماز.

 - 1بخشنامه شماره  /440040مورخ 04/ /42
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ماده  -114نحوه پرداخت حق الزحمه ائمه جماعات استان ها ،واحد ها و مراکز دانشگاهی به شرح ذیل
است:
 -1معاونین فرهنگی و روسای دفاتر فرهنگ اسالمی روحانی طبق شرح وظایف ملزم به اقامه نماز در ساعات اداری
می باشند ،در ساعات غیر اداری طبق شرایط ائمه جماعات مدعو عمل شود.
 -2حق الزحمه ائمه جماعات مدعو طبق پرداخت ستاد اقامه نماز و یا سازمان تبلیغات اسالمی استان و شهرستان
1
مربوطه تعیین می گردد.

 -بخشنامه شماره  452/44424مورخ 02/ 4/ 5
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ماده  -115به لحاظ اهمیت و ضرورت اقامه نماز جماعت الزم است به نکات زیر توجه شود:
 -1بازدید و نظارت از فعالیت های واحدها و مراکز تابعه و ارزیابی استانی و تشویق فعاالن و سرزنش غیر فعال ها.
 -2نظــارت بــر ارســال گــزارش  6ماهــه واحــدها و مراکــز شــامل گــزارش عملکــرد اعتکــاف ،مــاه رمضــان و گــزارش
فعالیت های نماز در ایـن خصـوص اسـتان هـا نسـبت بـه برگـزاری نشسـت هـای اسـتانی جهـت توصـیه نحـو
جمع بندی گزارش ها و حضور در ارزیابی ساالنه طبق جداول نشست سـتاد اقامـه نمـاز معاونـت فرهنگـی اقـدام
نمایند.
 -3توجه الزم و برنامه ریزی جدی جهت اختصاص وقت در اوقات شرعی به اقامه نماز خصوصاً به جماعت به مدت 22
1
دقیقه.

 -بخشنامه شماره  /44 200مورخ 24/ 4/2

93

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

بخش دوم :عفاف و حجاب :
ماده  -111راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به شرح ذيل مي باشد:
 -1با اولویت قرار دادن موضوع ،جلسات شورای فرهنگی ویژه ی امر عفاف و پوشش اسالمی در واحدها و مراکز تشکیل
گردد و با لحاظ شرایط و مقتضیات راهکارهای اجرایی بررسی و برنامه ریزی کاربردی و عملیاتی انجام شود همچنین
روشهای فرهنگی کنترل و هدایت سیستم که بازخوردهای زمان بندی شده را ارزیابی می نمایند طراحی و تعریف
گردند.
تبصره  -تشکیل کمیته های تخصصی زیر مجموعه با حضور کارشناسان و استادان متعهد و صاحبنظر برای کارشناسی
بهتر مسایل و راهکارهای مربوط توصیه می گردد.
 -6هنجارها  ،ضوابط و رفتارهای هدف یا مورد انتظاری که در این باره مدنظر است به دقت و شفافیت معین و به نحو
شایسته و بایسته ای تبیین  ،تبلیغ و اطالع رسانی گردد .
 -3استفاده از هم اندیشی و مشارکتهای ارجایی استادان و دانشجویان در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب بسیار حایز
اهمیت است (جهت دهی تحقیقات ،رساله ها و پایان نامه های دانشجویی  ،ظرفیت ارزشمندی است که می تواند مورد
توجه و بهره برداری مقتضی قرار گیرد)
 -4بر ضرورت استفاده از استادان و مدرسان متعهد  ،مهذب  ،مودب به آداب اسالمی و آراسته به ارزشهای الهی تاکید
می شود بنابراین شایسته است بخشی از وقت کالس  ،مسووالنه به فرهنگسازی  ،اشاعه و تکامل فرهنگی دانشجویان
اختصاص یابد.
 -5برای ایجاد همدلی و هماهنگی بین اولیا  ،مربیان و مدرسان د رترویج موثر تر فرهنگ عفاف و حجاب ارتباط و
تعامل سازنده با خانواده های دانشجویان قرار شود .
 -2ضرورتهای حجاب و عفاف با روشهای عقلی و نقلی برگرفته از قرآن و عترت ( ع) به وسیله ابزار کمک آموزشی،
سمعی بصری  ،تبلیغی  ،نمایشی ودر قالبهای هنری معرفی و آموزش داده شود.
تبصره  -حتی االمکان از شیوه های غیر مستقیم (ضمنی) اثر بخش و کارآ استفاده گردد.
 -7با روش های علمی (استفاده از اصول روانشناسی اجتماعی ،مدیریت اسالمی و مالحظات فرهنگی) آفات و لطمات
ناشی از عدم رعایت و نیز عواید مادی معنوی و آثار مثبت رعایت عفاف و پوشش مناسب به ویژه برای نسل جوان،
تبیین و روشن گری گردد.
 -3هویت اصیل اسالمی ـ ایرانی معرفی و بازشناسی گردد و جایگاه حجاب بعنوان یکی از ارزنده ترین نمودهای
فرهنگی ـ اجتماعی در فرهنگ خودی (که پیشینه آن حتی به قبل از ورود اسالم می رسد و البته پس از اسالم اعتال
ارزش و اعتبار ویژه ای یافته است) تحلیل و تعمیق شود.
 -9با تبلیغ و تبیین شان واالی دانشگاه ،ویژگی های عالی شخصیتی و ارزشهای رفتاری دانشگاهیان  ،محیط دانشگاه
1
برای برانگیختن  ،تقویت و تشدید نیازهای متعالی فضاسازی و فرهنگسازی گردد.

 - 1بخشنامه شماره  11/222423مورخ 04/2/2
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 -15ضمن توصیه بر حضور ساده و بی آالیش ،بالحاظ هنجارهای عرف و شرع در محیط مقدس دانشگاه الگوهای
مناسب به روز تحقیق و تولید و ارائه گردند و به جای مدلهای تقلیدی و تخریبی بیگانه معرفی و جایگزین شوند.
 -11کسانی که با رعایت موازین الگوهای مناسب رفتاری و پوششی ایجاد می نمایند شناسایی و مورد حمایتهای مادی
معنوی و سیاستهای تشویقی قرار گیرند و ضمن تجلیل از ایشان در برنامه های جمعی با ارائه بازخورهای مثبت از
شیوه های اثر گذار گروهی برای بهبود و اعتالی وضعیت فرهنگی استفاده شود.
 -16با برگزاری همایشها ،میزگردهای تخصصی ،سخنرانی ها ،نمایشگاهها ،مسابقات فرهنگی و نیز انجام پژوهشها و
ارایه تالیفات مقاالت علمی و آثار هنری ،ضمن ترویج و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب به شبهات و سواالت موجود در
این رابطه پاسخ های مستند و مدلل داده شود.
 -13رفتارهای مطابق با معیارها و الگوهای مدنظر ،در ابتدا به طور پیوسته و سپس با شیوه های زمان بندی شده با
ارایه پاداش مثبت تقویت و تثبیت شوند.
 -14با نظارت کامل و پی گیری مستمر پس از اجرای سیاستهای تشویقی  ،حمایتی  ،ارشادی و تذکرات الزم و احیای
سنت حسنه «امر به معروف و نهی از منکر» ضمن لحاظ انعطاف فرهنگی و پرهیز از افراط و تفریط و عوام زدگی همراه
مهر و عطوفت و اخالق اسالمی و رویکردی اصالحی با معدود افرادی که احیاناً قصد تخطی و برهم زدن انضباط و
ضوابط را دارند برخوردی حکیمانه و قاطعانه صورت پذیرد.
تبصره  -1الزم است گزارش اقدامات انجام شده در این رابطه را به طور ماهانه به دبیرخانه ستاد گسترش و تعمیق
اسالم در دانشگاه آزاد ا سالمی مستقر در اداره دبیرخانه ستادهای حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،ارسال
نمایند.
1
تبصره  -6مسوولیت مستقیم حسن اجرای این بخشنامه و پیگیری آن با روسای واحدها و مراکز دانشگاهی می باشد.

 - 1بخشنامه شماره  11/222423مورخ 04/2/2
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ماده  –007برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در کلیه واحدها و مراکز آموزشي موارد ذیل انجام شود:
 -1در طول ترم تابستان عموم واحدها و مراکز آموزشی موظف هستند با تشکیل مداوم جلسات شورای تخصصی
فرهنگی و اجتماعی در مورد مسائل فرهنگی مبتال به تصمیم گیری نموده و با مدیریت شورای راهبردی فرهنگی و
اجتماعی استان ،فعالیت های مصوب را اجرا نمایند.
 -2با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان با بخشی از ترم تابستان ،بخشنامه ماه مبارک رمضان درباره فعالیت های
فرهنگی و اجتماعی به تناسب ایام تحصیلی و با هماهنگی سایر بخش های آموزشی و پژوهشی انجام می شود.
 -3ضمن اعالم مجدد مصوبه جلسه  117شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی طرح مصادیق پوشش ویژه
دانشجویان و جدیت در اجرا مفاد ابالغی به منظور گسترش فرهنگ عفاف و حجاب برنامه ها و سیاست های ذیل
پیگیری شود:
الف)اجرای برنامه ها و مصوبات مربوط به رعایت عفاف و حجاب به هیچ عنوان نباید ناقض کرامت انسانی دانشگاهیان و
شأن محیط دانشگاه گردد .لذا در این زمینه راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب (جلسه  )566شورای
عالی انقالب فرهنگی  ،اصول و مبانی و روش های اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب مصوب (جلسه  )413شورای عالی
انقالب فرهنگی ،قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ حجاب و عفاف مصوب (جلسه  )427شورای فرهنگ
عمومی کشور و بخشنامه راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مورخ  1315/1/7الزم اإلجراء می باشد.
ب) همه ارکان دانشگاه اعم از رییس واحد و معاونان فرهنگی ،آموزشی،پژوهشی،دانشجویی و اداری و مالی در ترویج
فرهنگ عفاف و حجاب و حفظ هنجارهای مصوب مسئولیت دارند.
ج) به منظور هدایت راهبردهای مذکور ،از حضور مشاوران فرهنگی دانشجویی در کلیه واحدها و مراکز آموزشی ،بهره
گیری مطلوب صورت پذیرد.
د) برگزاری جلسات توجیهی ،مناظره ،پرسش و پاسخ و کرسی های آزاد اندیشی در طول ترم تحصیلی و همچنین در
قالب برنامه ها و اردوهای توجیهی آغاز سال تحصیلی ،با مشارکت دانشجویان و کانون های عفاف و حجاب به منظور
گسترش فرهنگ این فریضه مورد تأکید قرار گیرد.
ه) تمهیدات الزم جهت برگزاری کارگاه «روش های بسط و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف» با کد شناسه 5262ویژه
اعضای هیأت علمی و کارکنان اتخاذ گردد.
و) شایسته است همه ساله در هفته فرهنگی آفتاب مهر ترتیبی اتخاذ شود تا با تمهیدات الزم از دانشجویان  ،استادان و
کارکنانی که حرمت هنجارها را پاس داشته و نسبت به رعایت پوشش اسالمی اهتمام داشته اند تقدیر به عمل آید.
تبصره  -اصرار بر هنجار شکنی و عدم رعایت قانون پوشش اسالمی ،همچون سایر موارد عدم رعایت مقررات دانشگاه،
1
رسیدگی مراجع ذیربط با اشراف و نظارت رییس واحد را در پی خواهد داشت.

 -1بخشنامه شماره 11/24234

مورخ 23/2/2
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بخش سوم :شرایط برگزاری اردوهای دانشجویی ،اساتید و کارکنان دانشگاه
ماده  -008اردوهای دانشجویی ،سفر جمعی گروهی از دانشجویان است که با مجوز شورای فرهنگی و یا مسئوالن
1
ذیصالح دانشگاه برگزار میشود.
تبصره  -1مقصود از سفر دانشجویی ،کلیه مسافرتهای فرهنگی و بازدیدهای علمی دستهجمعی گروهی از دانشجویان
یک دانشگاه است که به منظور زیارت ،سیاحت و تفریح با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه برگزار میشود.
تبصره  -2نهادها ،سازمان ها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی خارج از دانشگاه که تقاضای برگزاری اردوی دانشجویی
دارند ،میبایست نسبت به اخذ مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه اقدام نماید.
تبصره -3تقاضانامه برگزاری اردوها و فرم اطالعات فردی ویژه اردوی منتخبین فرهنگی دانشگاه در پیوست موجود
2
می باشد.
ماده  -009اردوهاي دانشجویی به سه دسته تقسیم میشوند:
-1اردوهای زیارتی -مذهبی :سفرهايی دانشجويی هستند که به منظور ترويج و گسترش باورها و اعتقادات دينی و آشنايی با
مظاهر دينی و مذهبی ،شخصیتهای دينی (ائمه اطهار(ع) و ساير بزرگان دين) ،اماکن زيارتی و مذهبی و نظاير آن برگزار
میشوند .سفرهای زيارتی و بازديد از اماکن مقدسه از جمله اين اردوها میباشند.
-2اردوهای سیاحتی -فرهنگی :سفرهایی دانشجویی هستند که به منظور ارتقاء فرهنگ دانشجویان برگزار میشوند و
سفرهای ورزشی ،هنری ،سیاحتی ،بازدیدهای فرهنگی ،تاریخی و شرکت در جشنوارههای فرهنگی و هنری از جمله
آنها میباشد.
-3اردوهای علمی :سفرهایی دانشجویی هستند که برای آشنایی بیشتر دانشجویان با زمینه های علمی برگزار میشوند
و شرکت در کنفرانسها ،نشستها و بازدیدهای علمی و سفرهای آموزشی -پژوهشی از جمله آنها می باشد.
-4اردوهای اجتماعی :سفرهایی دانشجویی هستند که به منظور آشنایی دانشجویان با فعالیتها و مسائل اجتماعی
طراحی و برگزار می شوند که سفرهای دوستدار محیط زیست و میراث فرهنگی و اجتماعی ،سفرها به منظور مشارکت
در فعالیتهای اجتماعی(کمک به آسیب دیدگان سوانح ،شرکت در عملیاتهای امدادی و غیره) و بازدیدهای اجتماعی
(بازدید از خانه های نگهداری کودکان بی سرپرست ،سالمندان ،بهزیستی ،جانبازان وغیره) از جمله آنها میباشد.
-5اردوهای ورزشی :سفرهایی دانشجویی هستند که برای شرکت در مسابقات و برنامه های ورزشی تدارک دیده
می شوند.
-6اردوهای منتخبین :سفرهایی که با حضور دانشجویان ،اساتید و کارکنان منتخب بنا به معیارهای خاص توسط
واحدهای دانشگاهی یا استان ها برگزار می گردد.
تبصره 1ـ اردوهای صرفاً علمی(مرتبط با واحدهای درسی) که با حضور استاد و مجوز گروه آموزشی دانشکده برگزار
3
میشود و اردوهای ورزشی ،از شمول این آئین نامه خارج است.

 - 1بخشنامه شماره  11/24322مورخ 23/2/14
- 2پیوست شماره  21و 22
 - 3بخشنامه شماره  11/24322مورخ 23/2/14
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تبصره -2اردوهای راهیان نور در الزامات کلی برگزاری مشمول این آئین نامه بوده لکن سایر الزامات برگزاری این اردو
تابع بخش نامه های خاص این اردوها می باشد.
تبصره -3عموم اردوهای فوق الذکر برای کارکنان و اساتید نیز قابل انجام است.
ماده  -011اردوي دانشجویی داراي اهداف زیر است:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-1
-1

ایجاد بستر مناسب برای تمرین یک زندگی دستهجمعی منبعث از ارزشهای اسالمی
تقویت و تحکیم بنیه اعتقادی و اخالقی جوانان
کسب تجربه در زمینههای مختلف اجتماعی ،اخالقی و فرهنگی
کمک به فرآیند اجتماعی شدن و ارتقای مهارتهای اجتماعی
آشنایی دانشجویان با دستاوردها و توانمندی های علمی و فنی و اماکن زیارتی سیاحتی کشور
ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای فردی
افزایش آگاهیهای عمومی در زمینه تاریخ ،جغرافیا و فرهنگ ایران و جهان و تمدن ایران و اسالم
گسترش و تعمیق مهارتهای فردی و ارتقای سطح هوشیاری و قدرت درک و دریافت شرکتکنندگان
جهتگیری ویژه برای تعمیق روحیه وطنخواهی و دلبستگی به کشور

 -12آشنا سازی شرکتکنندگان با شرایط معیشتی مردم در مناطق محروم و تقویت روحیه جهادی برای یاری
1
رسانی به هموطنان
ماده  -010تمامی نهادها ،تشکلها ،انجمنها و کانونهای دارای مجوز فعالیت همچنین واحدهای اداری دانشگاه در
2
راستای شرح وظایف خود میتوانند مجوز برگزاری اردو را از مراجع ذیصالح دریافت نمایند.
ماده  -011یک یا چند تن از دانشگاهیان (دانشجو ،هیأت علمی یا یکی از کارکنان دانشگاه) است که از تجربه کافی
برخوردار بوده با معرفی برگزارکننده و تأیید مرجع صدور مجوز اقدام به برپایی اردو می نماید .جنسیت سرپرست اردو
باید با جنسیت شرکت کنندگان در اردو مطابقت داشته باشد در غیر این صورت متاهل بودن سرپرست اردو الزامی
3
است.
ماده  -012محل برگزاری اردو و مسیر آن در اطالق مقررات به منزله محدوده دانشگاه محسوب میشود و در مدت
4
برگزاری اردو رعایت مقررات انضباطی دانشگاه و مقررات مربوطه الزامی است.
ماده  -012سیاستهای ناظر بر برگزاری اردو به شرح ذیل است:
 -1در برگزاری اردوها تدارک برنامهها میبایست به نحوی باشد که منجر به تقویت و گسترش معیارها و
ارزشهای اسالمی شود.
 -2در برنامهریزی و اجرای اردوها میبایست جذابیت ،تنوع ،نشاط و شادابی و نیز مشارکت فعاالنه شرکتکنندگان
مورد توجه قرار گیرد.

 - 1بخشنامه شماره  11/24322مورخ 23/2/14
- 2همان مآخذ
- 3همان مآخذ
- 2همان مآخذ
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 -3برنامهها میبایست با نیازهای عاطفی ،اجتماعی و جسمی شرکتکنندگان در جنسیت و مقاطع مختلف
تحصیلی مطابقت داشته باشد و تنوع و تعداد اردوها به نحوی لحاظ گردد که ذایقه شرکتکنندگان را پوشش
دهد.
 -4دورههای آموزشی مستقیم و غیرمستقیم کوتاه مدت در برخی اردوهای خاص مورد توجه قرار گیرد.
 -5در برگزاری و اجرای اردوها میبایست تمهیدات و اقدامات مقتضی به منظور تامین کامل امنیت فردی و
1
جمعی شرکتکنندگان پیشبینی و اعمال شود.
ماده  -012برگزاری اردوهای مختلط (دختر و پسر) صرفاً با تایید مکتوب و نظارت مرجع صادر کننده مجوز و رعایت
2
موازین شرعی قابل اجرا است.
ماده  -016زمان برگزاری اردو نباید در نظم آموزشی دانشگاه اخالل ایجاد نماید .مرجع صدور مجوز اردو می تواند در
3
صورت ضرورت ،مجوز برگزاری اردو در روزهای فعال دانشگاه را نیز صادر نماید.
تبصره :در هر حال مسئولیت رعایت مقررات آموزشی دانشگاه در مورد عدم غیبت بیش از حد مجاز به عهده دانشجو
است.
ماده  -017برگزار کننده اردو برای اخذ مجوز باید درخواست کتبی حاوی اطالعات زیر را به معاونت فرهنگی دانشگاه
ارایه نماید:
 -1نوع اردو
 -2مبدأ و مقصد
 -3تاریخ رفت و برگشت
 -4مسیر حرکت
 -5محل اقامت
 -6نوع وسیله نقلیه
 -7نام سرپرست(یا سرپرستان)
 -1منابع مالی
 -1برنامه اردو
4
 -12تعداد و جنسیت شرکتکنندگان
ماده  -018برگزارکننده اردوهای داخل کشور میبایست درخواست برگزاری اردو را حداقل  22روز پیش از زمان
پیشبینیشده آغاز اردو به مرجع مربوط ارائه کند .مدت زمان مذکور در مورد اردوهای خارج کشور می بایستی حداقل
5
 2ماه پیش از زمان پیش بینی شده آغاز اردو باشد.

 - 1بخشنامه شماره  11/24322مورخ 23/2/14
 مستفاد از بند دوم «ماده واحده مقررات سفرهای دانشجویي الحاقي به آییننامه حفظ حدود و آداب اسالمي در دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي» مصوب جلسه  434مورخ  02/2/24شورای عالي انقالب فرهنگي
 - 3بخشنامه شماره  11/24322مورخ 23/2/14
 - 2همان مآخذ
 - 4همان مآخذ
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تبصره -هرگونه ثبت درخواست برگزاری اردو خارج از ظرف زمانی تعیینشده در این ماده با صالحدید مرجع صدور
مجوز ،قابل بررسی خواهد بود.
ماده  -019سرپرست اردو موظف به اجرای برنامه اردو – که هنگام درخواست اخذ مجوز به معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه ارایه شده است – می باشد .تنها در صورت بروز وقایع و یا اتفاقات پیش بینی نشده و بنا به مصالح،
1
سرپرست اردو می تواند در برنامه اردو تغییراتی ایجاد نماید.
2
ماده  -021در طول برگزاری اردو ،شرکت کنندگان نمیتوانند بدون اجازه سرپرست ،اردو را ترک نمایند.
ماده  -020برگزار کننده اردو باید حداکثر  12روز پس از پایان اردو ،گزارش مکتوب اردو را به همراه نقاط قوت و
3
ضعف اردو و کیفیت برگزاری آن و اسامی شرکت کنندگان به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تحویل دهند.
ماده  -021اطالعرسانی درباره برگزاری اردوها باید از سوی برگزارکننده به نحو مقتضی انجام شود تا کلیه دانشجویان
4
واجد شرایط به صورت عادالنه امکان ثبتنام در اردو را داشته باشند.
ماده  -022برگزاری هر اردو و یا سفر دانشگاهی با شرایط زیر مشمول این مقررات بوده و مستلزم اخذ مجوز از شورای
فرهنگی دانشگاه است:
 -1استفاده از امکانات یا اموال دانشگاه در طول برگزاری اردو
 -2تأمین تمام و یا بخشی از هزینه اردو توسط دانشگاه
 -3نصب اطالعیه رسمی در فضاهای متعلق به دانشگاه
5
 -4استفاده از عنوان دانشگاه و یا یکی از نهادهای رسمی دانشگاه در برگزاری اردو
ماده  -022مرجع صدور مجوز برگزاری اردوهای داخل کشور شورای فرهنگی واحد میباشد که در صورت صالحدید
6
آن شورا ،این اختیار قابل تفویض به معاونت فرهنگی واحد نیز میباشد.
تبصره -در واحدهای کوچک و متوسط و یا پژوهشگاهها ،پژوهشکدهها و آموزشکدهها که معاونت فرهنگی وجود ندارد،
مسئول دفتر فرهنگ مرجع صدور مجوز می باشد.
ماده  -022مرجع صدور مجوز برگزاری اردوهای خارج از کشور ،شورای فرهنگی واحد دانشگاهی است،که در صورت
7
موافقت ،باید به تایید مدیرکل فوق برنامه فرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی نیز برسد.
ماده  -026مرجع صدور مجوز برگزاری اردوهای مشترک چند واحد دانشگاهی درون استان ،شورای راهبردی فرهنگی
و اجتماعی استان است ،که در صورت موافقت ،باید به تایید مدیرکل فوق برنامه فرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
1
اسالمی نیز برسد.

 - 1بخشنامه شماره  11/24322مورخ 23/2/14
- 2همان مآخذ
 - 3همان مآخذ
 - 2همان مآخذ
 - 4همان مآخذ
 - 4همان مآخذ
 - 2همان مآخذ
 - 0همان مآخذ
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تبصره  -مدیرکل فوق برنامه فرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی موظف است پس از بررسی و هماهنگی با
مراجع ذیربط ،در مدت زمان یک ماه پس از دریافت موافقت شورای راهبردی فرهنگی استان یا واحد مراتب تایید یا
عدم تایید برگزاری اردو را با ذکر دالیل کتباً به شورای فرهنگی راهبردی استان یا واحد ابالغ نماید و دبیر شورای
راهبردی فرهنگی استان یا واحد موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کتباً نظر مذکور را به برگزار کننده اردو اعالم
نماید.
ماده  -027مرجع صدور مجوز میباید ظرف حداکثر دو هفته پس از ثبت درخواست برگزاری اردوهای داخل کشور و
حداکثر یک ماه پس از ثبت درخواست برگزاری اردوهای خارج کشور ،نظر نهایی خود را کتباً و در صورت مخالفت با
1
ذکر دالیل مخالفت به برگزارکننده اردو اعالم نماید.
ماده  -028کلیه سفرهای جمعی دانشجویی که با برنامهریزی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی ،وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی یا سایر نهادهای رسمی کشور برگزار میشود از شمول این
2
دستورالعمل خارج است.
ماده  -029شرکت افراد خارج از دانشگاه در اردوی دانشجویی  -حسب مورد -تنها با تأیید مرجع صدور مجوز اردو
3
امکان پذیر است.
ماده  -021رعایت ضوابط انضباطی دانشگاه و مفاد این آیین نامه از سوی برگزار کننده ،سرپرست یا سرپرستان اردو و
4
شرکت کنندگان در اردو الزامی است.
ماده  -020شرایط انتخاب استادان منتخب برای اردوهای فرهنگی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف :عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی باشد .اولویت با اعضاء هیأت علمی تمام وقت است.
ب :رعایت شؤون اسالمی و آراستگی به فضایل فرهنگی و مکارم اخالقی
ج :کسب حداقل  62امتیاز از شاخص های زیر:
 -1رعایت شؤونات اسالمی و مالحظات اجتماعی و فرهنگی در تعامل با دانشجویان ( 12امتیاز)
 -2تأثیر مطلوب فرهنگی بر دانشجویان ( 12امتیاز)
 -3ارایه طرح ها و برنامه ها و پیشنهادهای بدیع ،خالق و مؤثر فرهنگی ( 12امتیاز)
 -4ارایه مقاله در همایش های فرهنگی و نشریات حوزه معاونت فرهنگی (برگ فرهنگ ،صحیفه مبین ،فصلنامه
مطالعات فرهنگی و  12( )...امتیاز)
 -5تألیف کتاب با موضوعات فرهنگی و اعتقادی ( 12امتیاز)
 -6کسب رتبه در مسابقات قرآن و عترت ( 12امتیاز)
 -7عضو مؤثر شورای فرهنگی ( 12امتیاز)
 -8کسب رتبه در مسابقات فرهنگی و هنری ( 12امتیاز)
 -9شرکت در مراسم و برنامه های فرهنگی ( 12امتیاز)
 - 1بخشنامه شماره  11/24322مورخ 23/2/14
 - 2همان مآخذ
 - 3همان مآخذ
 - 2همان مآخذ
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 -11انجام پژوهش های فرهنگی و آفرینش های هنری ( 12امتیاز)
تبصره  -1رئیس و دبیر شورای فرهنگی واحد با توجه به شرایط فوق ،حداکثر  5درصد از استادان واحد را که دارای
باالترین امتیاز هستند؛ به عنوان استاد منتخب فرهنگی به شورای راهبردی فرهنگی استان معرفی می نمایند.
تبصره  -2در انتخاب استادان ،توزیع متعادل و متناسب بین رشته های مختلف واحد ،بین خواهران و برادران و بین
1
اشخاص روحانی و غیرروحانی ،باید لحاظ گردد.
ماده  -021نحوه برگزاري اردوي استادان منتخب فرهنگی به شرح زیر است:
 -1این اردو در سطح استانی برگزار می شود.
 -2اردو در سطح استان ،یک بار در سال برگزار می شود.
 -3مسئولیت برگزاری و برنامه ریزی اردوی استادان منتخب در منطقه به عهده شورای راهبردی فرهنگی استان است.
2
 -4هزینه ی اردوی استادان در سطح استان به صورت سرانه ای از بودجه فرهنگی واحدها تامین می گردد.
ماده  -022دانشجوي منتخب براي اردوهاي فرهنگی – دانشجویی باید داراي شرایط ذیل باشد:
 -1رعایت شؤون اسالمی و دانشجویی ،شخصیت فرهنگی ،آراستگی به فضایل فرهنگی و مکارم اخالقی
 -2حداقل دو نیمسال تحصیلی در دوره کارشناسی و یک نیمسال در دوره کارشناسی ارشد و کاردانی گذرانده باشد
 -3حداقل میانگین معدل کل دانشجو  15باشد.
3
 -4در هیچ ترمی مشروط نشده باشد و سابقه کمیته انضباطی نیز نداشته باشد.
تبصره  :1در اجرای بندهای فوق موارد خاص با نظر شورای فرهنگی واحد قابل بررسی است( .به ویژه جهت رعایت
نسبت متوازن شرکت دانشجویان واحد از میان رشته های مختلف ،شرط حداقل معدل برای برخی رشته ها ،قابل طرح،
تعدیل و تصمیم گیری مقتضی در شورای فرهنگی واحد می باشد).
تبصره  :2معیارها و امتیازات زیر جهت تعیین اولویت ،بررسی و محاسبه شوند:
الف :کسب رتبه در مسابقات قرآن و عترت ،در سطح واحد ( 1امتیاز)،در استان ( 3امتیاز) ،کشوری ( 5امتیاز)
ب :کسب رتبه در مسابقات فرهنگی و هنری دانشگاه ،جشنواره ها و همایش ها،در سطح واحد( 1امتیاز) ،استان (3
امتیاز) ،کشوری ( 5امتیاز)
ج :همکاری فعال با بخش های فرهنگی دانشگاه ،حداکثر  3امتیاز
د :مقاالت و پژوهش ها در نشریه های حوزه معاونت فرهنگی ،حداکثر  3امتیاز
ماده  -022مراحل ثبت نام دانشجو براي اردوهاي فرهنگی به شرح ذیل است:
 -1تحویل نمون برگ اطالعات فردی به دانشجویان (شایسته است با تبلیغات و اطالع رسانی مناسب در واحد ،همه
دانشجویانی که امکان شرکت دارند و واجد شرایط هستند؛ در جریان امر قرار گیرند)
 -2ارسال نمون برگ مذکور به اداره آموزش و امور دانشجویی جهت بررسی و اعالم نظر
 -3تهیه لیست دانشجویان منتخب با رعایت اولویت توسط مدیریت فرهنگی واحد
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1

ماده  -022نحوه برگزاري اردوهاي فرهنگی دانشجویان به شرح ذیل است:
 -1اردوی دانشجویان منتخب در مرحله استانی به صورت سالیانه (خواهران و برادران به صورت مجزا) برگزار
می شود .اردوی استانی با تأیید و مسئولیت رئیس شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی استان برگزار می شود.
 -2برنامه های اردو ،زمانبندی ،مدت ،نحوه اجرا ،سهمیه هر واحد و سایر شرایط اردو توسط شورای راهبردی فرهنگی و
اجتماعی استان تعیین می گردد.
 -3بودجه اردوی استانی از بودجه فرهنگی واحدها به صورت سرانه ای ،تأمین می شود.
 -4واحدهای جامع در صورت تمایل ،میتوانند اردوی دانشجویان منتخب فرهنگی را پس از موافقت استان به صورت
واحدی برگزار نمایند.
 -5سهمیه هر واحد نباید از حداکثر  2/5درصد دانشجویان آن واحد تجاوز نماید و حضور حداقل  3نفر دانشجوی پسر
و  3نفر دانشجوی دختر از تمامی واحدهای استان الزامی است.
 -6هر دانشجو در طول تحصیل صرفاً یکبار می تواند در اردوی منتخبین حضور داشته باشد و در صورت حضور مجدد
2
دانشجو ،مسئول فرهنگی واحد پاسخگو خواهد بود.
ماده  -026برگزار کننده اردو ،موظف است نکات مربوط به ایمنی سفر را رعایت نماید:
 -1اولویت استفاده از حمل و نقل ریلی در صورت وجود
 -2استفاده از اتوبوس دارای برگه معاینه فنی و بیمهنامه همراه با رانندگان صالحیتدار مسیرهای بینشهری
 -3استفاده از دو راننده برای مسیرهای طوالنی ( بیش از  522کیلومتر )
 -4همراه داشتن وسایل و تجهیزات کمکهای اولیه
 -5بیمه کلیه شرکت کنندگان در اردو
 -6جلوگیری از حضور سرنشین اضافه بر ظرفیت در وسیله نقلیه
 -7توجه به بهداشت عمومی (غذا ،خوراکیها ،مکانها و) ...
 -1تامین اقامتگاه مناسب ،ایمن و مجهز به امکانات معمول
3
 -1تامین اقامتگاه و وسیله نقلیه به تفکیک جنسیت در اردوهای مختلط
تبصره  :1الزم است مدیریت فرهنگی ضرورت رعایت موارد فوق را کتباً به اطالع برگزارکننده اردو برساند.
تبصره  :2در مواردی که ایمنی سفر نیازمند آموزش به برگزارکننده ،عوامل اجرایی و دانشجویان باشد ،معاونت فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه ملزم به برگزاری کالس آموزشی خواهد بود .تشخیص لزوم برگزاری دوره آموزشی با شورای
فرهنگی واحد دانشگاهی است.
ماده  -027هزینه کلیه اردوهای دارای مجوز از مراجع ذیصالح تعیین شده به استثنای اردوی منتخبین از طریق
مشارکت شرکت کنندگان ،واحدها و سازمان مرکزی تامین می گردد .سهم مشارکت شرکت کنندگان  52درصد هزینه
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کل ،سهم مشارکت واحد دانشگاهی  32درصد هزینه کل و سهم مشارکت سازمان مرکزی  22درصد هزینه کل
1
می باشد.
تبصره  :1واحدها و مراکز موظفند در بودجه ساالنه خود هزینه اردوها را در ردیف بودجه های فرهنگی پیش بینی
نمایند.
تبصره  :2در صورت اتمام بودجه پیش بینی شده در ردیف مورد نظر برگزاری اردوها با مشارکت  122درصدی شرکت
کنندگان و یا تامین بودجه از بودجه جاری واحد ،پس از طی مراحل قانونی بالمانع است.
تبصره  :3برگزاری اردوهای کارکنان و اعضای هیئت علمی یک بار در سال با سهم مشارکت  75درصدی شرکت
کنندگان در کل هزینه ها و سهم مشارکت  25درصدی واحد یا مرکز با ترتیبات تعیین شده در این آئین نامه بالمانع
است( .حداکثر  12درصد جمعیت کارکنان یا اساتید)
تبصره  :4در صورت استفاده از وسیله نقلیه غیر زمینی در اردوهای داخل کشور ،مبنای محاسبه هزینه های اردو هزینه
سفر زمینی می باشد.
تبصره  :5حداکثر تعداد شرکت کنندگان در اردوهای دانشجویی که با هزینه مشارکتی تامین می گردد نباید از 12
درصد جمعیت دانشجویی به ازای هر روز اردو تجاوز نماید( .به عنوان مثال برای دانشگاهی با جمعیت  32222نفر؛
می توان یک اردوی یک روزه  3222نفره برگزار نمود و یا  5اردوی  322نفره در  2روز)
ماده  -028هرگونه عدول از مقررات و آییننامههای دانشگاه و تعهدات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از
برگزار کنندگان ،شرکتکنندگان و عوامل اجرایی) تخلف محسوب میشود و مرجع تشخیص تخلف ،شورای فرهنگی
2
واحد دانشگاهی می باشد.
ماده  -029آییننامههای کمیته انضباطی ،هیأت نظارت بر تشکلهای اسالمی ،هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و
3
سایر مقررات دانشگاه؛ حسب مورد؛ مبنای رسیدگی به تخلفات است.
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بخش چهارم :مقررات اجرایی تشکیل و نحوه فعالیت کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه:
ماده  -152وظایف دبیرخانه مرکزی کانون های فرهنگي دانشجویان به شرح ذیل مي باشد:
-1نظارت و ارزیابی عملکرد معاونت فرهنگی و شورای فرهنگی هر دانشگاه در قبال فعالیتهای کانونها
-2نظارت و ارزیابی فعالیت کانونهای هر دانشگاه
-3صدور مجوز ،انحالل و نظارت و ارزیابی عملکرد مجمعهای تخصصی کانونهای فرهنگی دانشجویان
-4بررسی و ارزیابی فعالیتهای فرهنگی ،مذهبی ،اجتماعی هنری دانشجویان دانشگاه آزاد با عنایت به گزارشهای
دورهای معاونت فرهنگی و عنداللزوم تحقیقات میدانی و گزارشهای نظارتی
-5این شورا مرجع نهایی رسیدگی به اختالفات احتمالی نهادهای ناظر بر فعالیت کانونها در حوزه فعالیت کانونها
می باشد و حکم این شورا در این خصوص الزم االجرا است.
1
-6نظارت بر حسن اجرای این آییننامه و تفسیر آن
ماده  -151لغو عضویت اعضای کانون با یکي از موارد زیر محقق ميشود:
-1فراغت یا انصراف از تحصیل یا اخراج
-2عدم فعالیت در چارچوب اساسنامه کانون با تصمیم شورای مرکزی کانون (بند  )1-5و تأیید شورای هماهنگی و در
صورت نبود آن با تایید معاونت فرهنگی واحد.
-3محرومیت موقت از تحصیل به واسطه حکم قطعی کمیته انضباطی(فرد پس از اتمام دوران محرومیت از تحصیل
2
میتواند مجددا به عضویت کانون درآید)
تبصره  -اعضای هیئت علمی واحد میتوانند به عنوان عضو افتخاری به عضویت کانون دربیایند ،اعضای افتخاری حق
رای نداشته و امکان نامزد شدن برای انتخابات شورای مرکزی را نیز ندارند.
ماده  -152ضوابط تشکیل و صدور مجوز کانون های دانشجویي شرایط زیر الزم است:
-1حداقل یک نیمسال تحصیلی را گذرانده باشند( .به استثنای مقاطع تحصیالت تکمیلی)
-2تا زمان برگزاری نخستین مجمع عمومی ،دانشجو باشند.
-3دو نیم سال تحصیلی متوالی یا سه نیم سال تحصیلی غیرمتوالی مشروط نشده باشند.
-4به موجب حکم قطعی کمیته انضباطی ،در طول دوره فعالیت ،محروم از تحصیل نباشد.
3
-5عضو شورای مرکزی انجمن صنفی ،تشکلهای اسالمی و بسیج دانشجویی نباشد.
تبصره  -هیأت مؤسس تقاضانامه خود را مبنی بر تاسیس کانون در یکی از زمینههای مندرج در این آییننامه به
معاونت فرهنگی واحد ارائه می نماید .اساسنامه کانون و فرم تاسیس کانون باید به پیوست تقاضانامه ارائه گردد.
ماده  -153شرایط عدم صدور مجوز برای کانون به شرح زیر ميباشد:
-1هیأت مؤسس کانون واجد شرایط الزم برای تشکیل صدور مجوز نباشد.
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-2در ساختار پیشنهادی اساسنامه کانون کلیه اجزاء و ارکان نظیر اعضاء ،مجمع عمومی ،شورای مرکزی و دبیر کانون
مطابق ضوابط مربوطه تنظیم نشده باشد.
-3در زمینه مورد تقاضا ،در همان واحد ،کانون با همان نام و اهداف که با مجوز رسمی معاونت فرهنگی واحد فعالیت
1
مینماید ،وجود داشته باشد.
تبصره -معاونت فرهنگی واحد نمیتواند بدون استناد به یکی از موارد فوق تشکیل و فعالیت کانون را غیر مجاز اعالم
کند.
ماده  -154معاونت فرهنگی واحد موظف است ظرف حداکثر دو هفته پس از دریافت و ثبت تقاضانامه ،نسبت به
2
صدور مجوز تأسیس کانون و یا اعالم کتبی دالیل عدم صدور مجوز اقدام نماید.
ماده  -155در صورت عدم رسیدگی به تقاضانامه تأسیس کانون در مهلت مقرر یا عدم اعالم کتبی دالیل عدم صدور
مجوز توسط معاونت فرهنگی ،هیأت مؤسس میتواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف دو هفته پس از پایان مهلت
رسیدگی ،به دبیرخانه مرکزی کانونهای فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی اعالم نماید .دبیرخانه مرکزی کانونها موظف است
3
حداکثر ظرف دو هفته نسبت به بررسی اعتراض هیأت مؤسس و صدور رأی نهایی بصورت کتبی اقدام نماید.
ماده  -151پس از صدور مجوز تاسیس کانون ،هیأت مؤسس کانون باید از طریق فراخوان عمومی و نصب اعالمیه در
سطح واحد اقدام به عضوگیری رسمی نموده و ظرف حداکثر  2ماه پس از دریافت مجوز نسبت به برگزاری اولین
مجمع عمومی با حضور نماینده شورای هماهنگی کانونها ،جهت تصویب اساسنامه و برگزاری انتخابات اولین شورای
4
مرکزی کانون اقدام نماید .در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر ،مجوز صادر شده فاقد اعتبار خواهد بود.
تبصره  -چنانچه شورای هماهنگی کانونها تشکیل نشده است ،نماینده معاونت فرهنگی(کارشناس کانونها) به عنوان
ناظر ایفای نقش مینماید.
ماده  -151ارکان اصلی کانونها به شرح ذیل میباشد:
-1هیات موسس
-2مجمع عمومی کانون
5
-3شورای مرکزی کانون
ماده  -151هیات موسس:
حداقل  3نفر از دانشجویان عالقمند به فعالیت فرهنگی واجد شرایط میتوانند هیات موسس را تشکیل دهند.
ماده  -151وظایف هیات موسس کانون به شرح زیر می باشد:
-1تدوین اساسنامه
-2کسب مجوز تاسیس از معاونت فرهنگی واحد
 بخشنامه شماره  /4 224مورخ 24/2/42 - 4همان مآخذ
 - 4همان مآخذ
 - 2همان مآخذ
 - 5همان مآخذ
 - 7همان مآخذ

6

016

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
1

-3برگزاری اولین مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی ظرف حداکثر دوماه پس از کسب مجوز
تبصره -هیات موسس پس از برگزاری اولین مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی منحل میشود.
ماده  -112مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیمگیری در کانون است و از اجتماع اعضاء کانون به صورت عادی یا
فوقالعاده تشکیل میگردد .مجمع بطور عادی حداقل سالی یکبار برگزار می شود و به طور فوقالعاده بر اساس دعوت
شورای مرکزی یا به پیشنهاد  1/3اعضاء کانون ،تشکیل میشود .جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل  2/3اعضاء،
2
رسمی است و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی حاضرین معتبر است.
تبصره 1ـ در صورت عدم رسمیت جلسات مجمع عمومی ،جلسه فوق باید حداکثر دو هفته بعد تشکیل گردد .این
جلسه با هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.
تبصره 2ـ تصویب تغییرات اساسنامه با رأی  2/3حاضرین ،امکانپذیر است و هرگونه اعمال تغییرات توسط مجمع
عمومی در اساسنامه کانون ،باید در چارچوب این آییننامه صورت گیرد .شورای مرکزی موظف است پس از تصویب
تغییرات اساسنامه در جلسه مجمع عمومی ظرف مدت دو هفته موارد اصالحی اساسنامه اصالحی را به معاونت فرهنگی
ارائه نماید.
تبصره  -3در صورتیکه معاونت فرهنگی تغییرات اعمال شده در اساسنامه را مغایر با آییننامه بداند ،مکلف است نظرات
خود را بصورت مکتوب و مستدل حداکثر در مدت دو هفته در پاسخ به موارد اصالحی اساسنامه ارائه شده توسط
شورای مرکزی ،به کانون ارائه نماید.
تبصره 4ـ در صورت تشکیل شورای هماهنگی کانونها ،دبیر این شورا باید به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی
شرکت نماید .تا پیش از تشکیل شورای هماهنگی کانونها ،کارشناس کانونهای معاونت فرهنگی واحد این وظیفه را بر
عهده دارد.
ماده  -111وظایف مجمع عمومي به شرح زیر است:
-1تصویب اساسنامه و آییننامههای داخلی کانون و تغییرات آنها
-2انتخاب و عزل اعضای شورای مرکزی کانون
-3نظارت بر فعالیتهای کانون
-4تدوین اولویتها و سیاستهای کلی کانون
3
-5استماع و بررسی گزارش فعالیت سالیانه شورای مرکزی کانون
ماده  -112شورای مرکزی کانون شورایی است منتخب مجمع عمومی که از میان اعضاء واجد شرایط برای مدت
یکسال شمسی مطابق اساسنامه کانون انتخاب میگردند .هر کدام از اعضاء می تواند در صورت احراز شرایط ذیل نامزد
شورای مرکزی کانون گردد:
-1حداقل یک نیمسال تحصیلی را گذرانده باشند( .به استثنای مقاطع تحصیالت تکمیلی)
-2تا پایان دوره فعالیت شورا ،دانشجو باشند.
-3دو نیم سال تحصیلی متوالی یا سه نیم سال تحصیلی غیرمتوالی مشروط نشده باشند.
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-4به موجب حکم قطعی کمیته انضباطی ،در طول دوره فعالیت ،محروم از تحصیل نباشد.
1
-5عضو شورای مرکزی شورای صنفی ،تشکلهای اسالمی و بسیج دانشجویی نباشد.
ماده  -113تعداد اعضای شورای مرکزی کانون  5نفر (و  2نفرعلیالبدل) است ،که در صورت انصراف ،فارغالتحصیلی
2
یا مرخصی تحصیلی هر یک از اعضای شورای مرکزی ،عضو علیالبدل جایگزین میگردد.
ماده  -114جلسات شورای مرکزی کانون حداقل ماهی یکبار با حضور حداقل دو سوم از اعضاء شورای مرکزی تشکیل
3
میشود و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی حاضرین معتبر است.
تبصره -کلیه مصوبات کانون باید منطبق با اساسنامه کانون ،سیاستها ،اولویتها و برنامههای کلی مصوب مجمع
عمومی و مصوبات شورای هماهنگی کانونها باشد.
ماده  -115در اولین جلسه شورای مرکزی کانون ،کلیه اعضاء شورا یک نفر را از میان خود به عنوان دبیر کانون
4
انتخاب و به معاونت فرهنگی معرفی مینمایند.
تبصره -دبیر کانون مسؤولیت برنامهریزی جلسات شورای مرکزی کانون و نظارت بر اجرای مصوبات آن ،شرکت در
جلسات شورای هماهنگی کانونها و ارائه گزارش مستمر به آن شورا و پیگیری مصوبات شورای هماهنگی کانونها را
عهدهدار میباشد .همچنین مسؤولیت کلیه امور حقوقی ،اداری و قانونی کانون بر عهده دبیر آن است.
ماده  -111شورای مرکزی میبایست یک ماه قبل از پایان دوره یکساله خود ( 11ماه بعد از برگزاری آخرین انتخابات)
اقدام به فراخوان نامزدها جهت برگزاری انتخابات شورای مرکزی نماید و در طول یک ماه انتخابات را برگزار کرده و
5
نتیجه را به معاونت فرهنگی اعالم کند.
تبصره -انتخابات ،توسط کمیتهای متشکل از سه نفر از اعضای کانون که نامزد عضویت در شورای مرکزی نیستند ،به
انتخاب اعضای شورای مرکزی برگزار خواهد شد.
ماده  -111وظایف شورای مرکزی کانون به شرح ذیل است:
-1برنامهریزی فعالیتهای کانون
-2اجرای مصوبات مجمع عمومی
-3برگزار مجامع عمومی
-4اطالعرسانی مستمر در مورد فعالیتهای کانون به اعضا ،به منظور ایجاد فضایی مناسب برای اطالع ،نظارت و تعامل
اعضای کانون
-5بسترسازی برای تشکیل و تاسیس گروههای موضوع فعالیت کانون
6
-6حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول کانون
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ماده  -111نحوه رسیدگي به تخلفات کانون به شرح ذیل مي باشد:
-1در صورتی که کانون پایبند به اصول مندرج در آییننامه کانونها و اساسنامه مصوب کانون یا مصوبات معتبر کانون
نباشد ،متخلف شناخته شده و اخطار دریافت میکند .شورای هماهنگی کانونها مرجع اولیه بررسی و رسیدگی به
تخلفات کانونها در چارچوب این آییننامه و شورای فرهنگی واحد مرجع تجدید نظرخواهی و دبیرخانه مرکزی
کانونهای دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی مرجع تجدید نظر نهایی میباشد .آراء صادره توسط هر یک از این نهادها از
زمان صدور تا زمان نقض نشدن توسط مرجع باالدست ،الزم االجرا است.
-2چنانچه کانون جلسه مجمع عمومی ساالنه خود جهت تعیین اعضاء شورای مرکزی را در موعد مقرر (مندرج در
اساسنامه کانون) و مطابق با مندرجات این آییننامه برگزار نکند ،شورای هماهنگی کانونها موظف است ضمن صدور
اخطار کتبی به کانون ،حداکثر مدت  2ماه به شورای مرکزی مهلت دهد تا نسبت به برگزاری انتخابات مجمع عمومی
در مهلت مقرر اقدام نماید .اگر کانون در این امر ،تعلل نماید ،شورای هماهنگی کانونها ضمن تعلیق شورای مرکزی
کانون ،اقدام به برگزاری جلسه مجمع عمومی خواهد نمود.
-3چنانچه فعالیتهای کانون در چارچوب اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه و مصوبات معتبر خود نباشد ،دبیر
کانون توسط شورای هماهنگی کانونهای واحد مورد سؤال قرار میگیرد و در صورت موجه نبودن دالیل ارائه شده
توسط دبیر ،شورای هماهنگی کانونها به کانون اخطار کتبی خواهد داد.
-4چنانچه کانونی در طول یک نیم سال تحصیلی هیچ فعالیتی در سطح دانشگاه نداشته باشد ،شورای هماهنگی در این
خصوص دبیر کانون و شورای مرکزی را مورد سؤال قرار می دهد .در صورت موجه نبودن ادله ارائه شده ،بنا به نظر
اکثریت مطلق اعضاء شورای هماهنگی ضمن صدور اخطار کتبی ،مدت یک ماه به دبیر و شورای مرکزی کانون مهلت
خواهد داد تا نسبت به فعال کردن کانون اقدام نماید .در غیر اینصورت شورای هماهنگی کانونها ،شورای مرکزی کانون
را منحل نموده و نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام خواهد نمود.
-5در صورتیکه کانون در دوره فعالیت یک ساله خود 3 ،اخطار مشابه شورای هماهنگی کانونها میبایست شورای
1
مرکزی کانون را منحل نموده و نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.
تبصره  -1معاونت فرهنگی واحد نمیتواند بدون استناد به موارد مندرج در یکی از بندهای پنجگانه فوق الذکر شورای
مرکزی کانون را منحل نماید.
تبصره  -2در صورت انحالل شورای مرکزی کانون ،اعضای شورای منحل شده حق نامزدی در انتخابات آتی را ندارند.
2
ماده  -111بودجه و پشتیبانی کانونها بر عهده معاونت فرهنگی واحد است.
ماده  -112معاونت فرهنگی واحد موظف است جهت اجرای این آییننامه و برنامههای مصوب کانونها ،تسهیالت مالی
و پشتیبانی الزم را مطابق دستورالعملهای تشکیالت و اعتبارات معاونت فرهنگی دانشگاه در اختیار کانونها قرار
3
دهد.
تبصره  -1معاونت فرهنگی واحد میبایستی فضای فیزیکی مناسب جهت فعالیت کانونها را در اختیار آنها قرار میدهد.
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تبصره  -2معاونت فرهنگی واحد میبایستی یک کارشناس مسلط به امور و فعالیتهای مرتبط با کانونها به عنوان
کارشناس کانونها تعیین کند.
تبصره  -3در واحدهایی که دانشکدهها و واحدهای تابعه پراکنده آنها دارای دفتر کانون باشد در صورت تقاضا ،الزم
است اعتبارات و امکانات فعالیت آنها بصورت مستقل تأمین گردد.
ماده  -112الزم است بودجه و اعتبارات مورد نیاز و هزینههای مترتب بر این آییننامه در بودجه تفصیلی ساالنه واحد
پیشبینی و از محل اعتبارات فرهنگی واحد تأمین گردد .معاونت فرهنگی واحد میتواند در صورت امکان از کمکهای
1
بودجه جاری دستگاهها نیز استفاده نماید.
ماده  -113معاونت فرهنگی واحد موظف است در ابتدای هر سال تحصیلی بودجه مصوب هر کانون را به آن کانون
ابالغ نماید .همچنین معاونت میتواند در صورت امکان عالوه بر بودجه سالیانه هر کانون ،طرحهای مصوب کانون را
مورد حمایت قرار دهد.

2

ماده  -114شورای هماهنگی کانونهای شورایی است متشکل از دبیران کانونهای فرهنگی واحد و دبیر شورا که در
صورت وجود حداقل  3کانون در واحد تشکیل شود .معاونت فرهنگی واحد موظف است حداکثر ظرف یکماه پس از
ابالغ نهایی این آییننامه نسبت به تشکیل شورای هماهنگی کانونها ،اقدام نماید .دبیران کانونهای موجود در اولین
جلسه این شورا  3نفر از دانشجویان ،فارغالتحصیالن و یا کارشناسان (دارای حداقل مدرک کارشناسی) واحد را که
دارای سوابق برجسته و ارزندهای در حوزه فعالیتهای فرهنگی میباشند به معاونت فرهنگی واحد معرفی مینمایند و
معاونت فرهنگی یک نفر از ایشان را برای مدت یکسال به سمت دبیر شورای هماهنگی کانونها منصوب میکند.

3

ماده  -115وظایف شورای هماهنگی کانونها به شرح زیر میباشد:
-1ایجاد هماهنگی بین کانونهای واحد و برنامهریزی جهت فعالیتهای مشترک میان کانونهای واحد
-2تدوین سیاستها ،اولویتها و برنامههای کلی کانونها و تعیین میزان اعتبارات موردنیاز کانونها و ارائه پیشنهادات
به معاونت فرهنگی واحد
-3نظارت بر عملکرد کانونها از جهت مطابقت مصوبات و برنامههای اجرایی با آییننامه و مقررات کانون و رسیدگی به
تخلفات کانونها مطابق این آییننامه
-4ایجاد تسهیالت الزم جهت برقراری ارتباط کانونهای واحد با سایر نهادهای فرهنگی و دانشجویی داخل و خارج
4
واحد
ماده  -111شورای هماهنگی کانونها هر ماه حداقل یک جلسه برگزار خواهد کرد و جلسات آن با حضور دو سوم
5
اعضاء رسمیت داشته و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضرین معتبر است.
تبصره  -کلیه مصوبات شورای هماهنگی کانونها پس از تأیید معاونت فرهنگی واحد الزم االجرا است .معاونت فرهنگی
موظف است نظرات خود را در مورد مصوبات ظرف حداکثر یک هفته به دبیر شورا اعالم نماید .در صورت رد مصوبهای،
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دالیل رد مصوبات در موعد مقرر به طور مستند و مستدل به شورای هماهنگی کانونها ارائه شود .در صورت عدم اقناع
شورای هماهنگی از استدالل و اصرار بر نظر خویش ،مرجع رسیدگی به اعتراض شورای فرهنگی واحد میباشد.
ماده  -111دبیران کانونهای فعال در هر یک از زمینهها و موضوعهای فعالیت کانون دانشجویی اعم از فرهنگی،
مذهبی ،اجتماعی و هنری میتوانند با کسب مجوز فعالیت از دبیرخانه مرکزی کانونهای دانشجویی دانشگاه آزاد ،مجمع
1
تخصصی کانون تأسیس نمایند.
تبصره  :1شرایط تشکیل و فعالیت مجمع های تخصصی کانونهای فرهنگی ،مذهبی ،اجتماعی و هنری در چارچوب
ضوابط و مقررات دانشگاه آزاد و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی حداکثر سه ماه پس از تصویب ضوابط مربوط به
کانون های فرهنگی دانشجویان تهیه و به تصویب دبیرخانه مرکزی کانونهای دانشجویی دانشگاه آزاد خواهد رسید.
تبصره  :2در مقررات تأسیس ،فعالیت ،ارکان ،انتخابات ،تشکیل جلسات و انحالل مجمعهای تخصصی کانونهای
فرهنگی ،هنری و اجتماعی دانشجویی در ضوابط مربوطه مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
تبصره  :3مجمع های تخصصی موجود برای ادامه فعالیت باید از دبیرخانه مرکزی کانونهای دانشجویی دانشگاه آزاد
مجوز فعالیت دریافت نمایند.
ماده  -111نظارت بر انتخابات و حمایت از فعالیت هر مجمع تخصصی بر عهده دبیرخانه مرکزی کانونها مستقر در
2
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی خواهد بود.
ماده  -111دبیرخانه مرکزی کانونهای دانشجویی دانشگاه آزاد مرجع تفسیر مقررات مربوطه می باشد و وظیفه نظارت
3
بر حسن اجرای آن را در واحدهای دانشگاه آزاد عهدهدار است.
تبصره  -معاونت فرهنگی /دفتر فرهنگ اسالمی هر واحد موظف است گزارش فعالیت کانونهای خود را در هر نیم سال
تحصیلی را به این دبیرخانه ارسال نمایند.
ماده  -112کانونهایی که قبل از ابالغ مقررات در واحدها فعال بودهاند موظفند ظرف حداکثر  2ماه وضعیت خود را با
4
مفاد مقررات مربوطه منطبق نمایند.
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بخش پنجم  :ازدواج دانشجویی :
ماده  :111کلیه واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی با هدایت و مسئولیت شورای فرهنگی واحد و با همکاری نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،نسبت به برگزاری جشنهای ازدواج دانشجویی یا اعزام مزدوجان به
اردوهای زیارتی و سیاحتی با رعایت نکات تکمیلی زیر اقدام نمایند:
-1هیچ گونه مبلغی از دانشجویان ،بابت هزینه های جشن ازدواج دانشجویی یا اردوهای زیارتی و سیاحتی مزدوجان،
دریافت نگردد.
-2در طی جشنهای ازدواج دانشجویی یا اردوهای زیارتی و سیاحتی مزدوجان ،با بهره گیری از منابع معتبر علمی و
فرهنگی موجود و تشکیل کارگاه های آموزشی برای مزدوجان ،نسبت به آموزش مسائل مربوط به ازدواج از جمله
محورهای ذیل اقدام مقتضی صورت پذیرد:
الف) اهمیت و ضرورت ازدواج جوانان.
ب) مهارتهای زندگی.
ج) مسائلی نظیر بهداشت ،اخالق در خانواده ،احکام زناشویی و . ...
ضمناً در این خصوص برخی منابع آموزشی پیشنهادی ،متعاقباً اعالم خواهد شد.
تبصره  :1شیوه برنامه ریزی و اجرای جشن با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و با رعایت
بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط و با توجه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهرستان محل واحد دانشگاهی؛ در
شش ماهۀ دوم سال برگزار شود.
تبصره  :2این بخشنامه شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و سازمان سما که مشغول به تحصیلند
می گردد.
-3حداکثر هزینه سرانه مربوط به هر زوج دانشجو از محل بودجه فرهنگی مبلغ  522/222ریال معادل پنجاه هزار
تومان بوده و چنانچه بودجه کفاف ندهد بقیه از محل اعتبارات واحد یا مراکز آموزشی دانشگاه تأمین شود .بدیهی است
بیش از مبلغ یاد شده از محل بودجه فرهنگی جایز نیست.
-4شورای فرهنگی هر واحد متناسب با امکانات و مقتضیات موجود ،می تواند نسبت به تأمین و اعطای هدایایی درخور،
تا سقف  3/222/222ریال معادل سیصد هزار تومان به هر زوج از محل بودجه جاری ،تصمیم گیری و اقدام نماید.
تبصره  -با توجه به اینکه هدیه در نظر گرفته شده جهت زوج می باشد در صورتی که زوجین هر دو دانشجوی دانشگاه
آزاد اسالمی در دو واحد متفاوت باشند الزم است از ابتدا هر دو صرفاً در یک واحد ثبت نام نمایند.
-5مقتضی است واحدهای دانشگاهی ،ضمن اعالم وصول این بخشنامه و اهتمام به حسن اجرای آن ،فهرست اسامی
زوجین را که به تأیید نماینده نهاد ،معاونین فرهنگی یا رؤسای دفاتر فرهنگ اسالمی ،معاونین اداری و مالی واحد یا
مراکز آموزشی دانشگاه رسیده باشد(به شرح فرم پیوست) 1به اداره کل فوق برنامه فرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه
2
ارسال نمایند.

پیوست شماره 44 -بخشنامه شماره / 4442
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بخش ششم  :ضوابط مربوط به تقدیر از استادان منتخب فرهنگی – علمی دانشگاه:
ماده  -112استادان برگزیده فرهنگی – علمی به آن دسته از اعضای هیأت علمی گفته می شود که واجد شرایط ذیل
1
باشند :
الف-عضو هیأت علمی یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی بوده (ترجیحاً تمام وقت) و براساس شاخص های
علمی زیر حداقل  32نمره کسب نمایند (ارزیابی با مدیریت معاون آموزشی واحد انجام می شود و به تأیید رئیس واحد
می رسد)
 -1سوابق خدمت علمی – آموزشی در مؤسسات آموزش عالی دارای  22نمره می باشد که هر سال سابقه  4امتیاز
محسوب می گردد.
 -2تالیفات دارای  1نمره است که هر تألیف حداکثر  3امتیاز دارد.
 -3ترجمه کتاب یا مقاله چاپ شده دارای  6نمره است که هر ترجمه چاپ شده  2امتیاز محسوب می گردد.
 -4چاپ مقاله در مجالت معتبر علمی براساس درجه علمی محاسبه می گردد که هر مقاله علمی – پژوهشی  4امتیاز
(علمی ترویجی  3امتیاز ،علمی مروری  2امتیاز) محسوب می شود که ضمناً گواهی چاپ حداکثر  2امتیاز دارد.
 -5ارزشیابی دانشجویی دارای  3نمره می باشد که نتیجه ارزشیابی دانشجویان بین  %72تا  %122حداکثر  3امتیاز
است.
ب-حداقل  52نمره از شاخص های فرهنگی زیر را کسب نمایند (ارزیابی با مدیریت معاون فرهنگی واحد یا رئیس دفتر
فرهنگ اسالمی واحد انجام می شود و به تأیید رئیس واحد می رسد)
 12نمره
 -1همکاری استاد با معاونت های فرهنگی یا دفاتر فرهنگ اسالمی واحدها
 12نمره
 -2تعامل اثربخش و مطلوب فرهنگی استاد با دانشجویان (با لحاظ نظر دانشجویان)
 12نمره
 -3رعایت شؤونات اسالمی و مالحظات فرهنگی و اجتماعی
 12نمره
 -4ابتکار عمل فرهنگی و ارائه طرح ها و پیشنهادهای بدیع فرهنگی
 12نمره
 -5مشارکت فعال در برنامه های فرهنگی واحد
 12نمره
 -6تألیف کتاب با موضوعات فرهنگی و اعتقادی
 12نمره
 -7انجام و ارایه پژوهش های فرهنگی و آفرینش های هنری
 12نمره
 -1کسب رتبه در مسابقات فرهنگی و هنری
ماده  -113تصمیم گیری درباره آن دسته از معاونین یا رؤسای دفاتر فرهنگ اسالمی که خود از اعضای هیأت
علمی واحد بوده و به عنوان استاد نمونه فرهنگی معرفی شده اند با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است.

 بخشنامه شماره  452/ 5450مورخ 05/ / 5- 4همان مآخذ
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بخش هفتم :شرایط اجرای مقررات مربوط به تقدیر از استادان منتخب فرهنگی – علمی دانشگاه:
ماده  -114واحدها با لحاظ نمودن مقررات مربوطه  1استادان منتخب فرهنگی -علمی را به ترتیب اولویت امتیازات
کسب شده ،به استان مربوط معرفی می نمایند.
 -1رؤسای شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی استان ها با بررسی و تأیید موارد ،برگزیدگان واحدهای مختلف (سه
نفر اول هر واحد) را به ترتیب اولویت به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه معرفی می نمایند.
تبصره -استان ها در سطح استان و واحدها در سطح واحد با طرح موضوع در شورای فرهنگی طی مراسمی از کلیه
استادان منتخب فرهنگی  -علمی تقدیر می نمایند و ضمن تشویق و ارج نهادن به تالش های فرهنگی و علمی ایشان،
با تشکیل اطاق های فکر برای استفاده از ظرفیت های ارزشمند نظری و اجرایی ایشان و مشورت و مشارکت در
فرهنگسازی و بهبود و اعتالی وضعیت فرهنگی استان و واحدها ،برنامه ریزی می نمایند.
 -2مراسم تقدیر از استادان فرهنگی  -علمی در سطح دانشگاه به صورت ساالنه در سالروز هفته فرهنگی دانشگاه آزاد
2
اسالمی در یکی از استان ها برگزار می شود.

بند ماده  4مقررات شماره  452/ 5450مورخ 05/ / 5 - 4بخشنامه شماره  452/ 5450مورخ 05/ / 5
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بخش هشتم  :شرایط اخذ مجوز همایش ها ،نشست ها ،جشنواره ها و مسابقات علمی – فرهنگی در
سطوح داخلی ،استانی ،ملی و بین المللی
ماده  -115به منظور نظام مند نمودن همایش ها  ،نشست ها ،جشنواره ها و مسابقات علمی -فرهنگی و نظارت بر
حسن اجرای آن ،برگزاری موارد یاد شده به صورت مشترک با نهادهای خارج از دانشگاه یا به شکل مستقل توسط
واحد دانشگاهی الزم است براساس ضوابط ذیل انجام پذیرد:
-1برگزاری کلیه موارد ذکر شده در سطوح استانی ،ملی و بین المللی نخست نیازمند اخذ مصوبه از شورای فرهنگی
واحد دانشگاهی است که پس از تأیید در شورای فرهنگی آن استان به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جهت
بررسی ارسال شده است و در صورت تصویب نهایی از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،قابل اجرا خواهد بود
و ضروری است پس از برگزاری مکتوب و مصور آن نیز به این معاونت ارسال گردد.
-2برگزاری کلیه موارد یاد شده به صورت داخلی در سطح واحد دانشگاهی صرفاً نیازمند تصویب شورای فرهنگی همان
واحد می باشد ولیکن ضرورت دارد مراتب حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب مصوبه مذکور به این معاونت
1
اعالم و گزارش آن پس از برگزاری ارسال شود.
تبصره -استفاده از عنوان معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در محصوالت از جمله پوستر ،کتاب و نشریات ،نرم
افزارها و تولیدات فرهنگی منوط به اخذ مجوز از این معاونت خواهد بود.

 -بخشنامه شماره /250ث/د/م
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بخش نهم :راهیان نور:
ماده  -111واحدها موظفند جهـت برگـزاری اردوهـای راهیـان نـور ضـمن رعایـت مـوارد ذیـل در خصـوص تـامین
هزینه های حمل و نقل و تغذیه همچون سنوات قبل و بر اساس ضوابط مربوطه مساعدت الزم به عمل آورند.
-1حتیاالمکان سعی شود افرادی که در اردوهای قبلی شرکت نمودهاند اعزام نشوند.
-2فقط از دانشجویان واحد مربوطه ثبت نام گردد و لیست افراد قبل از اعزام تحویل واحد گردد.
-3رعایت اصل صرفه جویی و اطمینان درخصوص حمل و نقل ایمن و تغذیه بهداشتی.
-4یک نفر از امور مالی در اردو به منظور پرداخت قانونمند هزینهها حضور داشته باشد (ضـمناً هزینـه اردو در اختیـار
1
ایشان قرار گیرد).

 -بخشنامه شماره /400 44
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بخش دهم  :تدفین شهدای گمنام :
ماده  -111حضور شهدا ،مایه حیات معنوی ،و پاسداشت فرهنگ جهـاد و شـهادت و ایثـار اسـت و یـادکرد حماسـه
جاودان ملت شریف و عزتمند و عزیز در دفاع از دین و کیان اسالم و استقالل و امنیت کشور است به منظور ارج نهادن
به مقام رفیع شهدای هشت سال دفاع مقدس و به پاس ایثارگری و مجاهدت شهیدان و مفقـودان جاویـداالثر ،ضـوابط
مربوط به تدوین شهدای گمنام در واحدهای دانشگاهی سراسر کشور به شرح زیر اعالم می گردد:
 -1پیشنهادات رسیده باید در شورای فرهنگی واحد و شورای راهبردی ،فرهنگی و اجتمـاعی اسـتان بررسـی و جهـت
تأیید و تصویب نهائی به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی ارسال گردد.
تبصره  -معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان مرکزی فقـط مجـوز تـدفین پیکـر مطهـر شـهدای گمنـام در واحـدهای
دانشگاهی را صادر نموده و کلیه مراحل اداری توسط واحد درخواست کننده صورت می پذیرد.
-2در هر استان می توان در صورت داشتن شرایط الزم مقبره ای مرکب از دو تا چهار شـهید بـرای یکـی از واحـدهای
دانشگاهی که شرایط الزم را دارد در نظر گرفته شود.
-3تدفین شهداء در واحدی از استان صورت پذیرد که دارای فضای مناسب و امکانات مجتمع دانشگاهی باشد.
-4مکان مورد نظر باید به گونه ای انتخاب شود که عالوه بر حفظ حرمت شهداء (بـه عنـوان مثـال نزدیـک مسـجد یـا
فضای فرهنگی مناسب) حتی االمکان با معماری اسالمی هماهنگی داشته و جایگاه رفیع شهدا به آیات قرآنـی مناسـب
تدفین مزین گردد.
-5مراســم تــدفین بــا برنامــه ریــزی خاصــی صــورت پــذیرد تــا از ایــن عزیــزان بــه نحــو مطلــوب و شایســته تجلیــل
به عمل آید.
-6نگهداری این مکان های مقدس به دانشجویان داوطلب تحت عنوان خادمین افتخاری حرم شـهدای گمنـام سـهرده
شود.
-7واحدهای دانشگاهی می بایست گزارش عملکرد خود را در این خصوص به معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان
1
مرکزی دانشگاه ارسال نمایند.

 -بخشنامه شماره /45424
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بخش یازدهم :بزرگداشت مقام استاد
ماده  – 088کلیه واحدها و مراکز دانشگاهی پس از طرح موضوع در شورای فرهنگی الزم است بر اساس رعایت
شرایط زیر نسبت به بزرگداشت مقام استاد اقدام نمایند:
 -1فضا سازی مناسب تبلیغاتی در سطح واحد به مناسبت سالگرد شهادت استاد مطهری و روز معلم و روز استاد
 -2برپایی نمایشگاه های کتاب با استفاده از آثار ارزشمند شهید مطهری و تألیفات منتشره در رابطه با شخصیت استاد
مطهری
 -3برگزاری همایشهای علمی جهت تبیین شخصیت علمی استاد شهید مطهری با استفاده از اساتید حوزه و دانشگاه
 -4برگزاری مسابقات کتابخوانی با استفاده از تألیفات و آثار استاد شهید مطهری
 -5برگزاری مراسم تقدیر و تجلیل از اساتید فعال فرهنگی ،علمی و هنری
 -6حمایت و تقدیر از تحقیقات و پایان نامههای مرتبط با شهید مطهری
 -7اطالع رسانی جهت حضور در جشنواره الکترونیکی پیشوای مرتضی شامل مسابقه کتابخوانی ،وبالگ نویسی ،انتخاب
جمالت ناب ،تولید کلیپ صوتی و تصویری و نمودار سازی از طریق سایت مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی بنیاد
1
جشنواره پیشوای مرتضی.

 -بخشنامه شماره /42545
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بخش دوازدهم :اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر در دانشگاه
ماده  -089با توجه به اهمیت مبارزه سازمان یافته و علمی با پدیده شوم استفاده از مواد مخدر و با عنایت به
سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر توسعه مطالعات و
پژوهش های بنیادی – کاربردی و توسعه ای در امر مبارزه با مواد مخدر؛ به پیوست  1اولویت های پژوهشی ستاد
مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری جهت ابالغ به گروه های آموزشی و پژوهشی مرتبط و پژوهشکده ها و ترغیب
دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکتری به منظور انتخاب یکی از اولویت های پژوهشی به عنوان پایان نامه اعالم
می گردد.
لذا مستدع یست پس از اطالع رسانی مناسب نسبت به تجمیع درخواست های پژوهشی و مکاتبه با دفتر تحقیقات و
آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر مبادرت نموده و گزارش پژوهش ها ؛ فعالیت ها و تعامالت جهت جمع بندی به این
2
معاونت ارسال گردد.

- 1پیوست شماره 22
- 2بخشنامه شماره  11/20241مورخ 23/2/24
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بخش سیزدهم :مقررات نشریات دانشجویی
ماده – 091ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب جلسه  541شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ 83/3/26
و اصالحات بعدی به همراه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب شورای مرکزی ناظر
بر نشریات دانشگاهی کشور و شیوه نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته های ناظر ،به
منظور تنویر افکار عموم دانشگاهیان در دانشگاه آزاد اسالمی و تشکیل کمیته های ناظر دانشگاهی در کلیه واحدها
طبق ضوابط ابالغی ایفاد می گردد 1؛ لذا ضروری است مصوبات و آئین نامه های مذکور که از سال  83مبنای عمل در
حوزه نشریات دانشگاهی بوده است؛ در اولین جلسه شورای فرهنگی واحد طرح و بحث گردد و تصمیمات مقتضی
درخصوص تشکیل شورای ناظر بر نشریات در واحد؛ حمایت از نشریات دانشجویی؛ برگزاری انتخابات تعیین نمایندگان
2
مدیران مسئول و سایر اقدامات مصوب در دستورالعملها اخذ و اجرایی گردد.

- 1بخش های پنج ،شش ،هفت و هشت فصل اول مصوبات شورای انقالب فرهنگي
- 2بخشنامه شماره  11/41422مورخ 23/4/12
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بخش چهاردهم :نحوه گنجاندن ساعت فرهنگی در تقویم دانشگاه
ماده  –090با توجه به مصوبه نهمین نشست شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی روسای واحدها و مراکز دانشگاهی
موظف هستند با هماهنگی معاونان آموزشی و فرهنگی و یا رییس دفتر فرهنگ  122دقیقه وقت آزاد و مفید را به
صورت هفتگی و در بین ساعات درسی به صورت ثابت و فراگیر جهت فراغت ،حضور و مشارکت اقشار دانشگاهی
1
(دانشجو ،استاد و کارمند) در برنامه های فرهنگی– اجتماعی در نظر گرفته ،عملیاتی نمایند.
ماده  -091ساعت فرهنگی عبارت است از  122دقیقه وقت آزاد و سراسری در واحدها و مراکز دانشگاهی که جامعه
هدف فارغ از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در برنامه های فرهنگی– هنری حضور یافته یا مشارکت می نمایند در این
بازه زمانی دانشگاهیان عالوه بر فعالیت های فرهنگی ،هنری و اجتماعی که در طول هفته انجام می دهند ،با آگاهی از
فراغت دانشگاه و در اختیار بودن کلیه امکانات در زمینه های مرتبط ،در سطح واحدها و مراکز آموزشی اقدام به اجرا
برنامه های مختلف می نمایند و از سویی کانون ها و مجامع فرهنگی و هنری قادر خواهند بود تا عالوه بر ایام هفته،
کارگاه ها و نشست های تخصصی ویژه اعضا و یا دانشگاهیان را نیز در این ساعت برگزار نمایند در ذیل به عنوان نمونه
به برخی از این برنامه های اشاره می شود:
-1کالسهای تفسیر و آموزش قرآن کریم
-2اجرای هنرهای نمایشی اعم از تئاتر ،فیلم و جلسات نقد آن
-3برپایی کارگاه های آموزشی در زمینه های فرهنگی – هنری و اجتماعی با مشارکت دانشگاهیان
-4برگزاری سمینارها و کنگره های مرتبط با موضوعات فرهنگی و اجتماعی
-5برگزاری کالسهای آزاد اندیشی و مناظره های سیاسی اجتماعی
-6برگزاری مسابقات فرهنگی – هنری
2
-7برگزاری جلسات مشاوره ای فرهنگی و مذهبی
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بخش پانزدهم  :ضوابط آموزش نیروی انسانی در کارگاه های آموزش فرهنگی و اجتماعی (اساتید،
کارکنان و دانشجویان)
ماده  -092به منظور ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر در خصوص برگزاری کارگاه های آموزشی (اندیشه پویا) ویژه
معاونان ،مدیران و کارکنان حوزه فرهنگی و اجتماعی ،اداره کل آموزش فرهنگی دستورالعمل مراحل اجرایی اخذ
1
شناسه دوره و نحوه برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز را به شرح ذیل اعالم می دارد :
 -1نحو اخذ شناسه و مجوز برگزاری دوره های آموزشی (اندیشه پویا)
الف-اداره کل آموزش فرهنگی عالوه بر پیش بینی دوره های آموزشی ،هر ساله در شهریور ماه نسبت به دریافت
نیازهای آموزشی مورد نظر معاونان ،مدیران و کارکنان حوزه فرهنگی و اجتماعی واحدها و مراکز آموزشی استعالم
می نماید.
ب -مدیرکل /مدیر فرهنگی و اجتماعی استان می بایست پس از نظرخواهی از واحدها و مراکز تابعه ،نیازهای موجود را
در شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی استان مطرح و پس از تأیید و تصویب ،کارگاه مربوطه را طراحی و درخواست
2
خود را در قالب به این اداره کل ارسال نمایند.
ج -اداره کل آموزش فرهنگی ،نیازهای آموزشی استان را در کمیته برنامه ریزی آموزش فرهنگی بررسی نموده و پس از
تأیید ،موضوع مورد نظر را جهت اخذ شناسه به دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی ارسال می نماید.
د -اداره کل آموزش فرهنگی ،شناسه کارگاه های مورد نظر را از دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی اخذ
و جهت اجرا به استان ها ،مناطق ،واحدها و مراکز دانشگاهی ابالغ می نماید .قابل ذکر است واحدها و مراکز آموزشی
بدون هماهنگی این اداره کل مجاز به اخذ شناسه از دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی نمی باشند.
هـ -مدیرکل /مدیر فرهنگی و اجتماعی استان نسبت به درج عناوین کارگاه های ابالغ شده توسط این اداره کل در
تقویم آموزشی کوتاه مدت آن استان اقدام نمایند.
-2نحو برگزاری دوره های آموزشی (اندیشه پویا) در استان ها ،واحدها و مراکز دانشگاهی
الف -اعالم زمان و مکان برگزاری کارگاه توسط معاون هماهنگی استان به این اداره کل حداقل  15روز قبل از برگزاری
دوره.
ب -ارسال فرم مربوط به مشخصات استادان دوره به این اداره کل توسط دبیرخانه هیات امنای استانی یا واحد و مرکز
3
میزبان.
ج -دعوت از استادان دوره ها پس از تأیید اداره کل آموزش فرهنگی توسط دبیرخانه هیات امنای استانی یا واحد و
مرکز میزبان)
تبصره  -دعوت نامه دوره ها جهت معاونان ،مدیران و کارکنان حوزه فرهنگی و اجتماعی توسط این اداره کل صورت
می پذیرد که به دبیرخانه هیات امنای استان ارسال می گردد.
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د -دقت شود اساتید محترم دوره براساس سرفصل ها و منابع تعیین شده تدریس نمایند.
هـ -برگزار کننده دوره ضمن ارائه فرم های مربوط به ارزشیابی استادان  1و امکانات رفاهی به مدعوین دوره ها ،نتیجه
3
ارزشیابی و خبر برگزاری کارگاه را به این اداره کل ارسال نماید.
تبصره -در صورتی که محل برگزاری کارگاه ،دبیرخانه هیات امنای استان باشد مدیرکل /مدیر فرهنگی و اجتماعی
استان و کارشناس دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی فرم شماره  4 5را تأیید نمایند .در غیر این صورت رئیس
واحد یا مرکز میزبان و کارشناس دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی واحد و مرکز نسبت به تأیید فرم یاد
شده اقدام می نمایند.
و -الزم است گزارش مصور کارگاه بعد از برگزاری در لوح فشرده به اداره کل آموزش فرهنگی ارسال گردد.
ز -مدیرکل /مدیر فرهنگی و اجتماعی استان نسبت به درج کارگاه برگزار شده در سامانه اطالعات و آمار معاونت
فرهنگی و اجتماعی اقدام نماید.
تبصره -با توجه به موارد یاد شده الزم است نسبت به تبیین این دستورالعمل ،در شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی
5
استان ها ،واحدها و مراکز دانشگاهی مطرح و نسبت به اجرای آن تأکید گردد.
2
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شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران فرهنگی
نام و نام خانوادگی معاون يا رئیس دفتر فرهنگ اسالمی :
نام واحد يا مرکز:
منطقه :
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21

ضعیف

موضوع

در حد انتظار

پشتکار و جديت در کار
وجهه اجتماعی و فرهنگی
حضور به موقع و فعال در محل کار و اهتمام در برگزاری نماز جماعت
تعهد و پايبندی به ارزش های اسالمی
پاسخگويی و مسئولیت پذيری
اهتمام به تولید محصوالت فرهنگی
میزان مقبولیت در بین اساتید و دانشجويان
اهتمام در برپايی برنامه های فرهنگی
اهتمام بر ارائه برنامه های پژوهش محور
توانمندی در مديريت و تکمیل پست های سازمانی دفتر فرهنگ اسالمی
اهتمام به وضعیت فرهنگی خوابگاه ها
اهتمام به برگزاری اردوهای فرهنگی
اهتمام به امور فوق برنامه فرهنگی (همايش ،جشنواره ،نمايشگاه و )...
تشکیل منظم شورای فرهنگی
ارتباط مستمر با معاونت فرهنگی
ارائه طرح های خالق فرهنگی
اهتمام در انتشار نشريات فرهنگی
استفاده بهینه از بودجه فرهنگی
اهتمام در برنامه ريزی و پژوهش قرآنی
اهتمام در برگزاری کرسی های آزاد انديشی
آشنا به بخشنامه ها  ،آئین نامه های فرهنگی

نظر معاون هماهنگی استان در مجموع ضعیف  در حد انتظار  خوب 
نظر مدير فرهنگی و اجتماعی محترم استان در مجموع ضعیف  در حد انتظار  خوب 
نظر مسئول محترم نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در استان درمجموع ضعیف  در حد انتظار  خوب
نظر رئیس محترم واحد يا مرکز آموزشی در مجموع ضعیف  در حد انتظار  خوب 
امضاء:

 شايان ذکر است اظهار نظر مراجع ياد شده در نسخه های جداگانه تکمیل و ارسال گردد.
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 -1عنوان درس:
آشنائی با قرآن کریم که شامل دو بخش است:
 :1قرائت و روان خوانی قرآن کریم.
 :2مفاهیم و معارف قرآن کریم.
 -2تعداد واحد:
یک واحد درسی که در  16جلسه  2ساعته برگزار خواهد شد( .استاد این درس با توجه به نیاز دانشـجویان جلسـات را
میان دو محور درس یعنی قرائت و مفاهیم تقسیم می نماید).
 -3ظرفیت کالس:
حداکثر ظرفیت کالس  35نفر است.
 -4منبع درس:
کتاب های تألیف شده توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی (پژوهشکده قـرآن و عتـرت و آمـوزش
فرهنگی)
 -5زمان ارائه درس:
در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر تا پایان نیمسال سـوم تحصـیلی و در
دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر تا پایان نیمسال چهـارم تحصـیلی( .بـرای
همه دوره ها ترجیحاً در نیمسال اول)
تبصره  -اقلّیت های مذهبی در صورت تمایل می توانند براساس این آئین نامه درس را انتخاب و بگذرانند.
 -6نحوه ارزیابی درس:
 -1-6نمره درس بر مبنای  2-22ارزیابی می گردد.
 -2-6حداقل نمره قبولی در این درس  12است.
 -3-6چنانچه نمره دانشجو کمتر از  12باشد ،بایستی در نیمسال بعد درس را مجدداً انتخاب و بگذراند.
 -4-6نمره این درس در معدل نیمسال محاسبه می شود اما در سقف واحدهای مجاز محاسبه نمی گردد.
 -5-6چنانچه دانشجو عالوه بر درس آشنائی با قرآن کریم ،درس وصیت نامه حضـرت امـام «ره» را در یـک نیمسـال
انتخاب کند هر دو درس در سقف مجاز واحدها محاسبه نمی شود.
 -7برنامه ریزی و نظارت:
برنامه ریزی و نظارت بر چگونگی ارائه درس از جهت :رعایت نظم ،ظرفیت کالس ،شیوه تدریس مدرسـان ،اسـتفاده از
تجهیزات سمعی و بصری ،میزان کسب مهارت دانشجویان در کالس و  ...بر عهده مسـئوالن کانونهـای قـرآن و عتـرت
واحدهای دانشگاهی است.
تبصره  -در واحدهائی که کانون ویژه خواهران یا برادران یا هر دو وجود ندارد ،مسـئولیت برنامـه ریـزی ،ارائـه درس و
نظارت بر حسن اجرای امور تا ایجاد کانون با دفتر فرهنگی اسالمی واحد است.
(پیوست شماره )2
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 -1حدود مسئولیت ها:
 -1-1مرکز با هماهنگی معاونت فرهنگی و معاونت آموزشی دانشگاه دستورالعمل ها و منابع درسـی را تهیـه و پـس از
طی مراحل الزم به واحدهای سراسر کشور ابالغ می کند و نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل ها را بـر
عهده دارد.
 -2-1الزم است دبیرخانه منطقه مربوط بر اساس دستورالعمل ارسـالی از سـوی مرکـز ،بـر نحـوه ارائـه ایـن درس در
واحدهای دانشگاهی تابعه نظارت کامل داشته باشد.
توضیح:
الف  -الزم است کالس های خواهران و برادران مجزا باشد و مدرس کالس خواهران از میان خواهران و مدرس کـالس
برادران از میان برادران انتخاب گردد.
ب -برای این درس شهریه ثابت و متغیر دریافت نمی شود؛ اما چنانچه دانشجو نمره قبولی کسب نکنـد بـرای انتخـاب
مجدد آن ،شهریه  2/5واحد نظری دریافت می شود.
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جدول هدایای نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
نفر اول

نفردوم

نفرسوم

شایسته تقدیر

موضوعات

)به هزار تومان)

(به هزار تومان)

(به هزار تومان)

(به هزارتومان)

544

244

444

444

رشته هاي تحقیقی وپژوهشی

244

544

244

444

* پایان نامه هاي قرآنی

244

544

244

444

نشریات قرآنی

544

244

444

444

رشته هاي هنري و ادبیات دینی
و....

برگزاري کارگاه هنري ،آموزشی ،قرآنی و سایر موارد

استاد:

براساس آئین نامه همکاري

همکاري

دانشجو:

تا سقف  4میلیون ریال

*اهداء جایزه پایان نامه هاي قرآنی در صورت منعقد بودن تفاهم نامه با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
قابل اجرا می باشد.
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جدول زمان بندی برنامه های مسابقات قرآن وعترت ساالنه دانشگاه آزاد اسالمی
ردیف

موضوع برنامه

تاریخ اجرا

توضیحات

1

ثبت نام مسابقات کلیه رشته ها

از  15مهر ماه هر سال تا  22آبان ماه
(کلیه کارهای تبلیغی قبل از تاریخ یاد
شده انجام گیرد)

زمان ارسال اسامی به اداره کل
توسط کانونها حداکثر  22آبان
ماه می باشد.

2

برگزاری مسابقات شفاهی
(مقدماتی )

 11لغایت  24آبان

هفته قرآن و دانشگاه

3

برگزاری مسابقات کتبی استادان
و دانشجویان

ساعت 12صبح
تاریخ متعاقبا اعالم خواهد شد

به صورت همزمان در کلیه
واحد ها

4

برگزاری مسابقات شفاهی
(استانی)

دهه سوم بهمن ماه هر سال

5

برگزاری مسابقات شفاهی
(نهایی) و اختتامیه

اردیبهشت ماه

6

برگزاری مسابقات کتبی
کارکنان (مرحله مقدماتی)

دهم لغایت چهاردهم بهمن ساعت 1/32

در کلیه واحد ها

7

برگزاری مسابقات شفاهی
کارکنان (مقدماتی)

 11لغایت  24آبان
همزمان با مسابقات دانشجویان

هفته قرآن و دانشگاه

 برنامه زمان بندی مسابقات دوره های بعدی از طریق اداره کل اعالم خواهد شد.
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رشته ها و منابع مسابقات کتبی مدرسان و اعضای هیأت علمی
کد رشته

عنوان رشته

مأخذ

111

ترجمه و تفسیر قرآن کریم

کتاب اداره کل

116

آشنایی با مفاهیم نهج البالغه

کتاب اداره کل

113

زندگانی چهارده معصوم

کتاب اداره کل

114

ترجمه انگلیسی قرآن کریم

کتاب اداره کل

(پیوست شماره )4

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

031

هدایای مسابقات قرآن و عترت اعضای هیأت علمی (کتبی)

کد
رشته

عنوان رشته

نفرات برتر واحد (بر حسب هزار

نفرات برتر کشوري (بر حسب

تومان)

هزار تومان)

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

111

ترجمه و تفسیر قرآن کریم

655

135

155

255

555

455

116

نهج البالغه

655

135

155

255

555

455

113

سیره معصومین (کل کتاب)

655

135

155

255

555

455

114

ترجمه انگلیسی قرآن کریم

655

135

155

255

555

455
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هدایای مسابقات قرآن و عترت اعضای هیأت علمی (شفاهی)

نفرات برتر واحد

نفرات بر تر استان

مرحله کشوري

(بر حسب هزار تومان)

(بر حسب هزار تومان)

(بر حسب هزار تومان)

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

حفظ قرآن کریم  5جزء

655

135

155

655

665

655

555

455

355

حفظ قرآن کریم  15جزء

355

635

655

355

365

355

355

755

255

حفظ قرآن کریم 65جزء

355

365

355

555

455

455

1655

1555

355

حفظ قرآن کریم 35جزء
(کل)

455

335

355

255

555

555

1555

1655

1555

قرائت قرآن کریم
(تحقیق)

655

635

655

455

455

355

755

255

555

قرائت قرآن کریم (ترتیل)

135

155

165

355

655

655

555

455

355

عنوان رشته
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برگ ثبت نام مسابقات قرآن و عترت اعضای هیات علمی ومدرسان دانشگاه آزاد اسالمی
الف – نام خانوادگی

................................................................. :

ب – نام ........................................................................ :
ج – نام پدر  ........................ :د – شماره شناسنامه:
ز – عضو هیات علمی :تمام وقت

نیمه وقت

هـ  -تاریخ تولد:
حق التدریس

و :جنسیت:

ط – محل تدریس:

 رشته ی تحصیلی ................................ : مدرک تحصیلی .............................. :ک – نشانی کامل ....................................................................................... :
شماره همراه :
تلفن برای تماس ضروری :شماره  ..............................................پیش شماره شهرستان .................................
Email: ………………………………….
استاد گرامي :
حداکثر در يکي از رشته هاي کتبي و يکي از رشته هاي شفاهي با عالمت ضربدر مشخص نمايید.

رشته هاي بخش کتبي و شفاهي
نوع آزمون

محل انتخاب
رشته

کد رشته

عنوان رشته
ترجمه و تفسیر قرآن کریم

کتبی

آشنایی با مفاهیم نهج البالغه
زندگانی چهارده معصوم (کل کتاب )
ترجمه انگلیسی قرآن کریم
حفظ قرآن کریم جزء های  1تا 5
حفظ قرآن کریم جزء های  1تا 15

شفاهی

حفظ قرآن کریم جزء های 1تا 65
حفظ قرآن کریم جزء های  1تا 35
قرائت قرآن کریم ( تحقیق)
قرائت قرآن کریم ( ترتیل)

امضاي داوطلب
اینجانب ...................... :مسئول کانون قرآن و عترت واحد ................... :صحت مندرجات فوق را گواهی می نمایم.
امضاء و تاریخ
(پیوست شماره )0
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رشته ها و منابع مسابقات کتبی دانشجویان
کد
رشته

مأخذ * مرحله

عنوان رشته

دانشگاهي

مرحله ملي

611

تفسیر قرآن کریم

کتاب اداره کل

616

زندگانی چهارده معصوم (علیه
السالم)

کتاب اداره کل

613

حفظ و ترجمه زیارت عاشورا و
جامعه کبیره

کتاب اداره کل

614

نماز

کتاب اداره کل

615

ترجمه قرآن کریم به زبان انگلیسی

کتاب اداره کل

612

احکام برادران

کتاب اداره کل

*

617

احکام خواهران

کتاب اداره کل

*

613

زندگانی پیامبر (صلی اهلل علیه و آله)

کتاب اداره کل

619

ترجمه قرآن کریم( فارسی)

کتاب اداره کل

615

نهج البالغه

کتاب اداره کل

(پیوست شماره )2
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هدایای مسابقات دانشجویان (بخش کتبی)

شماره رشته

عنوان رشته

نفرات برتر واحد (بر حسب هزار

نفرات برتر کشوري(بر حسب هزار

تومان)

تومان)
سوم تا

اول

دوم

611

تفسیر قرآن کریم

655

135

155

616

زندگانی معصومین (علیه السالم)

655

135

155

255

613

حفظ و ترجمه ادعیه و زیارات

655

135

155

255

555

614

نماز

655

135

155

255

555

455

615

ترجمه قرآن به زبان انگلیسی

655

135

155

255

555

455

612

احکام خواهران

655

135

155

255

555

455

617

احکام برادران

655

135

155

255

555

455

613

زندگانی پیامبر (صلی اهلل علیه و
آله)

655

135

155

255

555

455

619

ترجمه قرآن کریم

655

135

155

255

555

455

615

نهج البالغه

655

135

155

255

555

455

(پیوست شماره )14

 1این بند فقط واحد هاي جامع و بسیار بزرگ و بزرگ را شامل می شود .

پنجم

1

اول

دوم

سوم

255

555

455

555

455
455

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

035

هدایای مسابقات دانشجویان (بخش شفاهی)

نفرات برتر واحد
شماره
رشته

عنوان رشته

اول

دوم

نفرات بر تر استان

سوم
تا
پنجم

اول

دوم

سوم

مرحله کشوری

اول

دوم

سوم

1

635

حفظ جزء سی

155

135

165

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

631

حفظ سه جز متوالی

135

125

145

655

135

125

ندارد

ندارد

ندارد

636

حفظ قرآن کریم 5
جزء

655

135

155

655

665

655

555

455

355

633

حفظ قرآن کریم 15
جزء

355

635

655

355

365

355

355

755

255

634

حفظ قرآن کریم
65جزء

355

365

355

555

455

455

1655

1555

355

635

حفظ قرآن کریم
35جزء (کل)

455

335

355

255

555

555

1555

1655

1555

632

قرائت قرآن کریم
(تحقیق)

655

635

655

455

455

355

755

255

555

637

قرائت قرآن کریم
(ترتیل)

135

155

165

355

655

655

555

455

355

633

اذان ویژه برادران

155

165

155

135

155

165

ندارد

ندارد

ندارد
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برگ ثبت نام
الف – نام و نام خانوادگی................... :ب –نام پدر ......... :د – شماره شناسنامه:
و :جنسیت:

هـ  -تاریخ تولد:

ز – محل تحصیل-1 :دانشگاه آزاد اسالمی
ط – شغل -1 :دانشجو

-6حوزه علمیه – 3نام کامل محل تحصیل:

...............................................

مقطع تحصیلی که در آن تحصیل می کنید :کاردانی کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد
-1رشته تحصیلی.......................... :

 -6طلبه

کارشناسی

سطح حوزوی.................................. :

ی – نشانی کامل..................................................................................................... :
تلفن برای تماس ضروری :شماره  ...................................ک – شماره دانشجویی................................ :
...........................................Email:
رديف

عنوان رشته

611

تفسیر قرآن کریم

محل
انتخاب

رديف

عنوان رشته

611

حفظ جزء سی

616

حفظ سه جزء متوالی

613

حفظ و ترجمه ادعیه و زیارات

613

حفظ قرآن کریم 5
جزء

614

نماز

614

حفظ قرآن کریم 15
جزء

615

ترجمه قرآن به زبان انگلیسی

615

حفظ قرآن کریم
65جزء

612

احکام خواهران

612

حفظ قرآن کریم
35جزء (کل)

617

احکام برادران

613

قرائت قرآن کریم
(تحقیق)

613

زندگانی پیامبر (صلی اهلل علیه و آله)

619

قرائت قرآن کریم
(ترتیل)

619

ترجمه قرآن کریم

617

اذان

615

نهج البالغه

616

زندگانی معصومین (علیه السالم)

محل انتخاب

امضاء داوطلب
اینجانب ........................................... :مسئول کانون قرآن و عترت واحد ...................................... :صحت مندرجات فوق
امضاء
را گواهی می کنم.
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نحوه برگزاري رشته قرائت به روش تحقیق:
کل امتیاز 155 :نمره
شامل :تجوید  45نمره ،وقف و ابتدا  65نمره ،صوت  15نمره ،لحن  65نمره
مبناي قرائت در مسابقات ،روايت حفص از عاصم مي باشد.
تجويد
آنچه از يک قاري در حین تالوت انتظار مي رود عبارت است از:
 -1اداءالحروف ممتاز و اعطاء حقّ و مستحقّ هر حرف (رعایت کامل احکام)
 -6فصاحت در تلفظ حروف به نحوی که با لهجه فصیح عربی باشد( .آن گونه که از پیامبر اکرم «ص» تاکنون به ما
رسیده است).
 -3رعایت یک طریق از یک راوی مشخص و عدم خلط طرق گوناگون.
بخش تجويد که داراي  41امتیاز است در  3قسمت به شرح ذيل محاسبه مي شود:
الف -صحت قرائت و موارد کسر نمره« :هر مورد نمره»
 -1تبدیل حرکات به یکدیگر (اغالط اعرابی)
 -6تبدیل حرکات به حروف مدّی و بالعکس (مانند اشباع و عدم آن)
 -3حذف و یا اضافه کردن تشدید و تنوین.
 -4اضافه یا حذف کردن حرکات و همچنین وقف به حرکت ،وصل به سکون و عدم رعایت وقف به اسکان.
 -5تبدیل حروف به یکدیگر (عدم رعایت حق حرف) و همچنین عدم رعایت وقف به ابدال.
 -2حذف و یا اضافه نمودن حرف.
 -7حذف و یا اضافه نمودن کلمه یا عبارت و یا جا انداختن آیه و سطر.
تبصره:
 -1در صورت اصالح فوری موارد فوق ،قبل از تجدید نفس ،فقط  1نمره کسر می شود.
 -6چنان چه در طول تالوت ،موارد مذکور  6بار پیش آید و در همان نفس به صورت فوری تصحیح نشود ،قاری از دور
مسابقات حذف خواهد شد( .به استثنای حروف متجانس مانند تبدیل ص به س و ت به ط)
ب  -احکام
موارد کسر نمره
 -1عدم رعایت کامل احکام تجویدی مانند :قلقله ،غنّه ،ترقیق و تفخیم ،تغلیظ ،اظهار ،ادغام ،اقالب ،اخفاء ،مدّ ،اماله،
تسهیل ،سکت و مانند آن  ........................................................هر مورد  1نمره
تبصره:
الف :قاری در انتخاب هر یک از موارد دو وجهی ،به شرط عدم خلط طرق ،مختار است.
(پیوست شماره )13
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 -1در صورت نقصان رعایت موارد مذکور و با توجه به میزان نقص  .................................در هر مورد  5/65تا  5/5نمره
در هر مورد  5/5نمره
 -6ازدیاد و یا نقصان در کمّیّت غنّه ..................................
-3ازدیاد و یا نقصان مقدار مدّ و نیز عدم توازن آن  .............................................................در هر مورد  5/5نمره
تذکر:
 -1عدم رعایت تلفّظ صحیح حروف به علت لکنت زبان ،برای هر حرف در طول تالوت  .......................حدّاکثر  6نمره
 -6عدم رعایت هر یک از احکام حروف که به طور مکرّر و در طول تالوت قاری رخ می دهد هر حکم یا قاعده
 .......حدّاکثر  3نمره
ج  -فصاحت
فصاحت عبارت است از اداءالحروف ممتاز ،تلفّظ روان و سلیس و طبیعی حرکات و حروف مدّی و قرائت براساس لهجه
فصیح عربی و نداشتن تکلّف.
موارد کسر نمره
 -1عدم رعایت دقیق مخارج حروف  ........................................................................................در هر مورد  5/65تا  5/5نمره
 -6ازدیاد و نقصان صفات حروف  .............................................................................................در هر مورد  5/65تا  5/5نمره
 -3عدم رعایت ادای طبیعی و روان حرکات و حروف مدّی  ............................................................در هر مورد  5/65نمره
 -4ضعف در لهجه فصیح عربی  ................................................................................................حدّاکثر  6نمره در طول تالوت
 -5تکلّف در رعایت احکام تجدید  ............................................................................................در هر مورد  5/65تا  5/5نمره
وقف و ابتدا « 1امتیاز»
الف -تالوت ممتاز
تالوتی است که قاری صحیح ترین وقف ها و صحیح ترین ابتداها و صحیح ترین وصل ها را در کالم الهی رعایت کند و
از نفس بلند نیز برخوردار باشد.
ب -موارد کسر نمره:
-1وقف یا ابتدای اقبح  3 ..نمره
 -6وقف یا ابتدای قبیح  6 ................نمره
 -3وقف یا ابتدای ناقص و وصل نامناسب  5/5 .تا  1نمره
 -4وقف قبیح اضطراری 5/65 ..نمره
تبصره :در عبارات طوالنی که نمی توان در جای مناسب وقف کرد ،وقف اضطراری موجب کسر نمره نمی شود.
 -2در موراد وقف اضطراری که ابتدا از ما بعد آن صحیح نباشد ،قاری باید با برگشت به کلمات قبل از وقف ،مناسب
ترین و نزدیک ترین شروع را ارائه دهد و در غیر این صورت  5/5تا  1نمره کسر می شود.
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تبصره :در عبارات طوالنی ،با مراعات اولویّت ها نمره ای کسر نخواهد شد.
 -2عدم رعایت وقف الزم هر مورد  6نمره
 -7عدول از وقف یا ابتدای مناسب به وقف یا ابتدای ضعیف تر (عدم رعایت اولویت ها)  5/5 .تا  1نمره
 -3نفس کشیدن در غیر محلّ وقف هر مورد  6نمره
تبصره :بیش از دو مرتبه نفس کشیدن در غیر محل وقف موجب حذف شرکت کننده از مسابقات خواهد بود.
 -9تکرار بی مورد عین آیه قسمتی از آن هر مورد  6نمره
 -9/1برای تکرار به منظور اصالح غلط یا عبارتی یا اجتناب از ابتدای نامناسب ،نمره ای از وی کسر نخواهد شد.
 -15برای مکث بیش از  15ثانیه 5/65 ،نمره و برای مکث بیش از  65ثانیه 5/5 ،نمره تا سقف  6نمره کسر می شود.
 -11برای هر قاری که در مدت زمان قرائت خود ،نتواند یک نفس بلند ( 65ثانیه) ارائه کند ،یک نمره کسر خواهد شد.
صوت « 5امتیاز»
الف -ضوابط
 -1قدرت (رسایی) صوت  6نمره
 -6ارتفاع صوت (فاصله زیر و بمی یا مساحت صوت) 5 .امتیاز
 -3طنین صوت (مالحت ،گیرایی و زیبایی صوت) 3امتیاز
 -4انعطاف پذیری (توانایی و سرعت انتقال صوت از پرده ای به پرده دیگر)  3امتیاز
 -5تحریر پذیری (قدرت اجرای تحریر در کوتاه ترین زمان)  6امتیاز
ب -موارد کسر نمره
 -1شهیق و زفیر ،گرفتگی صدا ،خش ،تصنّعی بودن صدا ،خلط آمدن ،آب گرفتگی ،التهاب و اضطراب ،مقطّع شدن
صدا ،حباب گرفتگی صدا ،شکاف در صدا (دورگه شدن) و هر عاملی که از کیفیت مالحت ،زیبایی و جذابیت صدا
بکاهد ،تا سقف  6نمره از جمع امتیازات کسب شده کسر می گردد.
لحن « 5امتیاز»
الف -ضوابط لحن ( 5امتیاز)
 -1تطبیق شروع و فرود  1امتیاز
 -6تطبیق لحن و نغمه با الفاظ و مفاهیم  4امتیاز
 -3هماهنگی صوت با لحن  1امتیاز
 -4ارائه ریزنغمه (نوآوری)  6امتیاز
 -5قدرت تنغیم  6نمره
 -2اتقان و استحکام الحان (سالست و روانی و عدم تکلّف)  6نمره
 -7تحزین در تالوت  1نمره
 -7حسن انتخاب نغمات و جذابیت و تاثیرگذاری آن بر مستمع  6نمره
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ب -مقامات و نغمات ( 1امتیاز)
 -1در مرحله مقدماتی مسابقات ،قاری می تواند آیات انتخابی را در هر یک از مقامات مشهور و مقبول عربی و در
مرحله پایانی مسابقات ،باید آیات تعیین شده را در قالب  4مقام از مقامات مشهور و مقبول عربی تالوت کند.
 -6اعطای امتیاز در مقامات در هر نفس به دو عامل :الف – پرده ،و ب – کیفیت اجرای نغمات بستگی دارد.
 -3اجرای نغمه در هر نفس با پرده های بم  1امتیاز ،متوسط  1/5امتیاز و زیر  6امتیاز دارد.
 -3/1عوامل موثر در کاهش کیفیت مقامات ،نارسایی ها و خروج ها می باشد.
 -3/6تغییر تعداد مقامات (با توجه به زمان مسابقات) با تصویب هیات داوران می باشد.
ج -موارد کسره نمره:
 -1آغاز تالوت با پرده غیرمتعارف و غیربم (به جز مرحله مقدماتی)  .حداکثر  5/5نمره
 -6تکرار اجزای نغمات (تکرار ردیف نغمه یا خود نغمه) حداکثر  5/5نمره
 -3خروج از ردیف صوت حداکثر  5/5نمره
 -4ناهمگونی در ردیف ها حداکثر  5/5نمره
 -5خروج از مقام (نغمه) حداکثر  5/5نمره
 -2عدم رعایت قابلیت و ظرفیت های تنغیم در حروف و حرکات حداکثر  5/5نمره
 -7عدم توازن یا تناسب در سرعت قرائت حداکثر  5/5نمره
 -3بم خوانی قبل از کمال اوج حداکثر  5/5نمره
 -9عدم اجرای مقامات به تعداد الزم (در مرحله پایانی) هر مقام  6نمره
تبصره :اجرای یک ریزنغمه از یک مقام مانع کسر نمره می شود.
 -15تقلید صرف در سبک حداکثر  6نمره
 -11تکلف و رفتار غیرطبیعی (غیرمنطقی) 1.نمره
نحوه برگزاري رشته قرائت به روش ترتیل:
کل امتیاز 155 :نمره
شامل :صحت قرائت و تجوید  45نمره ،وقف و ابتدا  65نمره ،صوت  15نمره ،لحن  65نمره
داوری در این رشته در بخش تجوید و وقف و ابتدا فرقی با رشته قرائت به روش تحقیق ندارد؛ ولی در بخش صوت و
لحن ،متناسب با ویژگی های روش ترتیل داوری خواهد شد و ارتفاع و انعطاف صدا و نیز اجرای بخش های مقامات و
نغمات در حدّ قرائت ترتیل بوده و الزم نیست از پرده های بسیار باال و نیز اوج مقامات استفاده شود.
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نحوه برگزاري رشته حفظ و ترجمه فارسي قرآن کريم:
کل امتیاز 155 :نمره
الف -کلیّات
اين رشته داراي سه بخش است :حسن تالوت ،حسن حفظ و ترجمه فارسی.
امتیاز حسن تالوت ( 45نمره) براساس آیین نامه قرائت تحقیق ،محاسبه و با امتیاز حسن حفظ ( 25نمره) جمع و
مجموع آن ،امتیاز شرکت کننده را نشان می دهد.
تبصره -1 :در مرحله مقدماتی ،سؤال ترجمه فارسی مطرح نخواهد شد و ترجمه دارای  65نمره و فقط مربوط به مرحله
نهایی است که به صورت کتبی – تشریحی از ترجمه آیات و واژگان برگزار می شود.
 -6از حافظان مقاطع  5و  15جزء 6 ،سئوال از قطعات ارسال شده به قید قرعه و با انتخاب داوطلب پرسیده می شود و
داوطلب باید تا انتهای آیات مورد سؤال (به میزان  7سطر در مقاطع پنج جزء و  15سطر در مقطع ده جزء) را به
صورت ترتیل قرائت کند .از حافظان مقاطع  ،65و  35جزء ،به همین ترتیب  3سئوال به میزان  15سطر پرسیده می
شود.
-1اگر حافظ به سئوالی پاسخ نداد ،هیات داوران مجاز به طرح سئوال دیگری به عنوان جایگزین ،نیست.
ب  -موارد کسر نمره از بخش حسن حفظ:
 -1اشتباه در حرکات؛ چنانچه حافظ خود بالفاصله تصحیح کند 5/65 ،نمره؛ در غیر این صورت  5/5نمره از او کسر و
پس از اولین وقف ،داور مورد صحیح را اعالم می نماید.
 -6اشتباه در حرف و کلمه؛ شامل :حذف ،اضافه کردن و جابجایی ،چنانچه حافظ بالفاصله تصحیح کند  5/65و اگر با
تذکر داور تصحیح کند 5/5 ،نمره و چنانچه نتواند تصحیح کند 1 ،نمره از او کسر می شود( .تذکر داور پس از اولین
وقف انجام می شود)
 -3اشتباه در کلمات؛ مانند :حذف و یا اضافه نمودن و یا جابجایی عبارتی کوتاه ،یا قسمتی از آن عبارت در خالل آیات،
چنانچه حافظ بالفاصله متوجه شود و تصحیح کند 5/5 ،نمره و اگر با تذکر داور تصحیح شود 1 ،نمره و اگر نتواند
تصحیح کند 6 ،نمره از او کسر می شود .
 -4عدم رعایت ترتیب آیات و جابجایی آن ها (انتقال نزدیک آیات و یا انتقال به آیات مشابه)؛ چنانچه آیه ای که تالوت
می شود با آخرین آیه ای که صحیح تالوت شده است تا یک آیه فاصله داشته باشد و یا اشتباهی از آیات مشابه در
همان سوره و یا سوره های دیگر تالوت شود و حافظ بالفاصله متوجه اشتباه خود شود و آن را تصحیح کند 5/5 ،نمره،
چنانچه با تذکر داور تصحیح شود 1 ،نمره و اگر نتواند 6/5 ،نمره از او کسر می شود.
 -5عدم رعایت ترتیب آیات و جابجایی آن ها (انتقال دور آیات و یا انتقال به آیات غیرمشابه)؛ چنانچه فاصله جابجایی
بیش از یک آیه باشد و یا اشتباهی از آیات غیرمشابه همان سوره و یا سوره های دیگر تالوت شود ،کسر نمره به ترتیب
 5/5نمره برای تصحیح فوری 1 ،نمره برای تصحیح با تذکر داور و  3نمره برای عدم تصحیح می باشد.
-2اگر شرکت کننده بیش از حد متعارف مکث و یا عبارتی را برای یادآوری حداکثر تا  6بار تکرار کند و بعد به تالوت
آیه ادامه دهد ،برای هر بار برگشت  5/65نمره کسر خواهد شد.
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 -7اگر شرکت کننده پس از مکث و یا  6بار تکرار موفق به ادامه تالوت نشود ،داور کمک خواهد کرد و به حسب نوع
کمک ،نمره منفی تعلق خواهد گرفت.
 -3چنانچه جمع امتیازات منفی بالغ بر  16نمره شود ،موجب قطع تالوت و پایان سئواالت حفظ از شرکت کننده
خواهد شد.
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فرم ارسال آمار ثبت نام در مسابقات قرآن و عترت (بخش کتبی) به استان
واحد :

رديف

رشته مسابقات

تعداد کار کنان

تعداد

تعداد

جمع کل رشته

دانشجويان

استادان

اي

تفسیر قرآن کریم
زندگانی معصومین (علیه السالم)
3

حفظ و ترجمه ادعیه و زیارات

4

نماز

5

ترجمه قرآن به زبان انگلیسی

6

احکام خواهران

5

احکام برادران

8

زندگانی پیامبر (صلی اهلل علیه و آله)

3

ترجمه قرآن کریم

1

آشنایی با مفاهیم نهج البالغه

11

جمع کل شرکت کنندگان

امضا ء مسئ ول کانون

امضاء مسئول دفتر فرهنگ اسالمی

(پیوست شماره ) 4

امضاء رییس واحد

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

011

فرم ارسال آمار ثبت نام در مسابقات قرآن و عترت (بخش شفاهی) به استان
واحد :

رديف

رشته مسابقات

تعداد کار کنان

تعداد

تعداد

جمع

دانشجويان

استادان

کل رشته اي

حفظ جزء سی
حفظ سه جزءمتوالی
3

حفظ قرآن کریم  5جزء

4

حفظ قرآن کریم  15جزء

5

حفظ قرآن کریم 65جزء

6

حفظ قرآن کریم 35جزء (کل)

5

قرائت قرآن کریم ( تحقیق)

8

قرائت قرآن کریم (ترتیل)

3

اذان ویژه برادران
جمع کل شرکت کنندگان
امضا ء مسئو ل کانون

امضاء مسئول دفتر فرهنگ اسالمی
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جدول رشته ها و هدایای مرحله مقدماتی مسابقات سراسری قرآن و عترت کارکنان
دانشگاه

بخش

کتبی

شفاهی

شماره
رشته

عنوان رشته

مرحله مقدماتی (برحسب هزار تومان)
اول

دوم

سوم*

1221

آشنایی با نهج البالغه

222

112

152

1222

ترجمه فارسی قرآن کریم

222

112

152

1223

حفظ ادعیه و زیارات

222

112

152

2221

حفظ جزء 32قرآن کریم

152

122

122

2222

حفظ قرآن کریم سه جزء متوالی

112

152

122

2223

حفظ  5جزء قرآن کریم

222

112

152

2224

قرائت قرآن کریم به روش تحقیق

222

112

152

2225

قرائت قرآن کریم به روش ترتیل

112

152

122

2226

اذان ویژه برادران

152

122

122

تبصره :واحد های جامع و بسیار بزرگ تعداد نفرات منتخب سوم به جای یک نفر سه نفر انتخاب می نمایند و هر یک
از منتخبان هدیه نفر سوم دریافت می کنند.
.
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جدول رشته ها و هدایای مرحله استانی مسابقات سراسری قرآن و عترت کارکنان دانشگاه

بخش

شماره
رشته

2221

2222
2223
شفاهی
224

استانی (برحسب هزار تومان)

نهایی(برحسب هزار
تومان)

عنوان رشته

حفظ جزء 32قرآن
کریم
حفظ سه جزءمتوالی
قرآن کریم
حفظ  5جزء قرآن کریم
قرائت قرآن کریم

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

172

152

122

222

112

152

222

112

152

252

222

222

222

222

112

322

252

222

222

222

112

322

252

222

225

قرائت قرآن کریم ترتیل

222

112

152

252

222

222

226

اذان ویژه برادران

172

152

122

222

112

152

تحقیق
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نمون برگ عملکرد عمومی کانون ساالنه
سال :
استان:
عنوان فعالیت
کد

مقدار کمی جهت
کسب حداکثر
امتیاز

واحد:
سطح
اجراء

هزینه انجام
شده
(ریال)

مخاطب
دانشجو

استاد

.1
.6
.3
54
.5
.2
57
53
59
515
511
516
513
514
515
512

تذکر :هزینه های صورت گرفته به تأیید قسمت مربوطه رسانده شود(مثالً حوزه اداری مالی).
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فرم نحوه ارزیابی و امتیازدهی از سوی بازرسان به دفتر کانون های قرآن و عترت واحدها
 تأمین مکان مناسب جهت دفتر کانون و تجهیزات کمک آموزشي و...حد مطلوب :اختصاص فضای مستقل و مناسب جهت دفتر کانون برادران و خواهران به تفکیک در حد شأن کانون
کل امتیاز65 :
نحوه توزیع امتیاز:
 5امتیاز
دفتر کانون برادران
دفتر کانون خواهران  5امتیاز
 15امتیاز
تجهیزات
تذکر :وجود دفتر کانون مشترک  5امتیاز کسر می شود.
مستندات :تصویر فضای داخلی وسر در دفتر کانون ،لیست و تجهیزات
 انتشار نشريه در حوزه قرآن و عترتشایسته است کانون نسبت به انتشار حداقل یک نشریه در حوزه قرآن وعترت اقدام نمایـد .اسـتفاده از دانشـجویان و
کانون های دانشجویی می تواند در ارتقاء کیفیت نشریه وکاهش هزینه ها مؤثر باشد.
حد مطلوب :استفاده از استادان ،دانشجویان وکانون های دانشجویی و کارکنان واحد در تهیه مطالب وچاپ نشریات
کل امتیاز25 :
 نحوه توزيع امتیاز:داشتن یک نشریه با موضوع قرآن و عترت حداقل در  6شماره ( 35امتیاز)اختصاص بخشی از ظرفیت نشریات داخلی به موضوع قرآن و عترت با ذکر نام کانون قرآن و عترت ( 15امتیاز)استفاده از استادان ،دانشجویان وکانون های دانشجویی و کارکنان واحد در تهیه مطالب و چاپ نشریات ( 15امتیاز)تبصره :رعایت اختصاص موضوع قرآنی به نشریه وتنوع در مطالب وکیفیت آنها در ارزیابی مؤثر است.
مستندات:
 -1نمونه نشریه
 -6اسامی استادان ،دانشجویان وکانون های دانشجویی و کارکنان فعال در انتشار نشریه
 تهیه منابع قرآني ،علمي و فرهنگي :جهت پشتیبانی از دانشجویان ،استادان ،مدرسان قرآن کریم و کارکنان
حد مطلوب :توزیع  3مورد از موارد مورد اشاره (کتاب  ،فیلم ،ویژه نامه ونرم افزار) جهت ارتقاء اطالعات قرآنی ،علمی و
فرهنگی دانشجویان ،استادان ،مدرسان قرآن کریم و کارکنان
تذکر :در این خصوص واحدها جهت اطالع رسانی از آخرین دست آوردهای قرآنی در زمینه تألیفات و  ...نسبت به
ارائه آن از طریق بردهای اعالنات ویژه کانون قرآن وعترت اقدام نمایند.
کل امتیاز45 :
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نحوه توزیع امتیاز:
  15امتیاز به واحدی تعلق می گیرد که کتـاب و یـا منـابع الزم جهـت ارتقـاء اطالعـات قرآنـی ،علمـی و فرهنگـیدانشجویان ،استادان و کارکنان خریداری کرده باشد(حداقل  3نمونه) ،در نتیجه بـه ازای هـر نمونـه  5امتیـاز در نظـر
گرفته شود.
 15امتیاز به واحدی تعلق می گیرد که از طریق سایت دانشـگاه ،اطالعـات الزم در حـوزه تألیفـات و منـابع قـرآن وحدیث را در اختیار کاربران قرار می دهد و قابل دسترسی است.
وجود ابزارهای ارتباطی مانند اینترنت ،نرم افزار و نشریه و تهیه منابع مورد نیاز(  15امتیاز) برگزاری جلسات همکاری و همفکری با مدرسان قرآن کریم و بهره برداری از امکانات حداقل یک جلسه در هر ترم(  5امتیاز)
مستندات:
-1لیست منابع به همراه تصویری از فاکتور یا سند مالی خرید و نمونه منابع
-6نمونه مکاتبات با استادان قرآن کریم در خصوص استفاده از منابع قرآنی ،علمی و فرهنگی
-3ارائه صورتجلسه به همراه تصویر
جدول تکمیلی:
ردیف

واحد

نام ونام خانوادگی استاد قرآن

نوع پشتیبانی صورت گرفته

هزینه انجام شده

 انتخاب و تشويق مديران دانشگاه و استادان فعال در زمینه قرآن وعترت:حد مطلوب :شناسایی و معرفی مدیران و مدرسان فعال در عرصه قرآنی و تشویق آنها در سطح دانشگاه
جدول تکمیلی:
ردیف

نام دانشگاه

تعداد منتخبان دانشجو تعداد منتخبان استاد

هزینه جوایز

کل امتیاز35 :
نحوه توزیع امتیاز:
 15امتیاز به واحدی تعلق میگیرد که مدیران فعال را مورد تشویق قرار داده باشد( حداقل  6مورد  ،هر مورد  5امتیاز) 15امتیاز به واحدی تعلق می گیرد که مدرسان فعال را مورد تشویق قرار دهد( حداقل  6مورد ،هر مورد  5امتیاز) 15امتیاز به واحدی تعلق می گیرد که اقدام به تهیه بانک اطالعاتی از مدیران و مدرسان فعال در حوزه قرآن عترت در دانشگاه و شهرستان کرده باشد(  5امتیاز واحد 5 ،امتیاز شهرستان)مستندات:
-1لیست اسامی افراد تشویق شده به همراه هدیه اهدایی و نوع فعالیت
 -6گزارش مصور از مراسم
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 کارگاه آموزش مدرسان قرآن کريم و کارشناسان کانون هاي قرآن و عترتحد مطلوب :مناطق یا واحدهای دانشگاهی با هماهنگی پژوهشکده قرآن وعترت نسبت بـه برگـزاری کارگـاه آموزشـی
استادان قرآن کریم و کارشناسان کانون های قرآن و عترت واحدها و مراکز تابعه منطقه اقدام نمایند.
جدول تکمیلی:
ردیف

نام ونام خانواد گی

نام دانشگاه

محل دوره

سمت

عنوان دوره

کل امتیاز35 :
نحوه توزیع امتیاز:
 واحد برگزار کننده کارگاه آموزشی ( 15امتیاز) حضور کلیه استادان قرآن کریم و کارشناسان کانون های قرآن و عترت در هر دوره آموزشی  15امتیاز( دو دوره 65امتیاز)
 به ازای عدم حضور هر استاد یا کارشناس  6امتیاز کسر خواهد شد.مستندات :لیست افراد معرفی شده جهت حضور در دوره آموزشی (متناسب با تعداد استادان یا کارشناسان)
کد -2شرکت در نشست منطقه ای و سراسری مسؤالن و کارشناسان کانون قرآن وعترت:
حد مطلوب :مناطق دانشگاهی با هماهنگی پژوهشکده جهت توجیه برنامه های ساالنه قرآن وعترت و ارتباط و اطـالع
از عملکرد مسؤالن کانون های دیگر واحد ها و مراکز نسبت به برگزاری نشست منطقه ای اقدام نمایند .حضور مسؤالن
کانون ها الزامی است وبه میزان غیبت مسؤالن از امتیاز مربوطه کسر خواهد شد.
کل امتیاز 45 :
مستندات :
 تصویردعوتنامه ارسالی ازمنطقه وصورتجلسه حضور افراد تصویر مدرکی که حضور مسؤل کانون در نشست سراسری را تأیید می کند. حضور مسؤل کانون در شورای قرآنی منطقه  45امتیاز( به ازای هر جلسه غیبـت مسـؤل کـانون واحـد در شـورایقرآنی منطقه به هر دلیلی  15امتیاز کسر گردد).
 برگزاري محافل انس با قرآن کريمحد مطلوب :برگزاری حداقل سه جلسه محفل انس با قرآن( هر جلسه  65امتیاز)
جدول تکمیلی:
ردیف

واحد

تعداد شرکت کنندگان

کل امتیاز 25 :
نحوه توزیع امتیاز:
هر جلسه محفل انس با قرآن کریم

تاریخ

 65امتیاز
(پیوست شماره )12
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مستندات :
-1نمونه اطالع رسانی( به صورت لوح فشرده)
-6عکس و فیلم از مراسم ( به صورت لوح فشرده)
-3ارائه فرم نظر سنجی از حاضران درقالب نمودار
-4حداقل با مشارکت  5 %از جمعیت واحد در هر محفل انس
تذکر :در صورت عدم ارائه هر یک از موارد  1و  5( 3امتیاز )و درباره هر یک از موارد  6و  7( 4امتیاز) کسر خواهدشد.
 برگزاري نمايشگاه با محوريت قرآن و عترتحد مطلوب :کانون ها نسبت به برگزاری نمایشگاه آثار فرهنگی– علمی و هنری دانشگاهیان با موضوع قرآن وعترت
اقدام نمایند.
نکات قابل توجه:
-1اطالع رسانی مناسب جهت حضور دانشگاهیان در نمایشگاه
-6تقدیر از آثار منتخب(شامل لوح تقدیر ،تندیس و جوایز اهداء شده)
-3ایجاد شرایط مناسب در خلق آثار نو و بدیع ،پرهیز در استفاده از آثار ارائه شده در نمایشگاه های قبلی
جدول تکمیلی:
ردیف

نام دانشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری تعداد آثار

تعدادآثار برگزیده

هزینه

کل امتیاز 25 :
نحوه توزیع امتیاز :
اجرای هر نمایشگاه  65امتیاز حداکثر  45امتیازارسال آثار دانشجویان و استادان جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم  15امتیازکسب رتبه برتر توسط اثر ارائه شده در نمایشگاه  15امتیازمستندات :
 تهیه فیلم و عکس از نمایشگاه در مراحل مختلف و برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیهگزارش جامع از برگزاری نمایشگاه شامل: لیست آثار ارائه شده در نمایشگاه آثار منتخب با نام صاحب اثر و نوع هدایای پیش بینی شدهتبصره  -حضور واحد در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم  35امتیاز(در صورت حضور و همکاری با پژوهشکده کل
امتیاز را کسب خواهد نمود).
 ايجاد گروه هاي فعال دانشجويي جهت همکاري در فعايت هاي کانون قرآن و عترتحد مطلوب :مسؤالن کانون ها الزم است با جذب دانشـجویان ،اسـتادان و کارکنـان نسـبت بـه تشـکیل گـروه هـای
دانشجویی قرآن و عترت اقدام نمایند.
(پیوست شماره )12
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هدف :ارتقاء فرهنگ قرآن وعترت در میان دانشجویان ،استادان و کارکنان
جدول تکمیلی:
ردیف

نام دانشگاه

عناوین فعالیت ها

نام کانون ها

تعداد اعضاء کانون
ها

هزینه ها

کل امتیاز35 :
نحوه توزیع امتیاز:
اصل تشکیل گروه های قرآن و عترت  65امتیاز به ازای هر یک درصد از کل جمعیت دانشگاهی بـه عنـوان عضـو کـانون  15امتیـاز از  35امتیـاز باقیمانـده تعلـقمی گیرد.
مستندات:
-1مصوبه شورای فرهنگی به عنوان مجوز فعالیت کانون
-6ارسال حداقل یک نمونه از صورت جلسات داخلی کانون
 جشنواره هنر و ادبیات ديني و پژوهشي  11امتیازحد مطلوب :مشارکت مناسب دانشجویان ،استادان و کارکنان در جشنواره سراسری قرآن وعترت
نحوه توزیع امتیاز:
 تبلیغات مناسب پیام کوتاه ،بنر ،استند ،پوستر  15امتیاز ارائه اثر 35امتیاز (نرم افزار  15امتیاز و وبالگ  5امتیاز -هر اثر هنری  3امتیاز  -هر اثر ادبی  6امتیاز و پژوهشی 3امتیاز )
 بسته بندی مناسب اثر  ،فرم شناسه،تحویل به موقع  15امتیاز با نظر دبیر شورای قرآن وعترتمستندات :نمونه اثرطبق آیین نامه  ،عکس ،لیست آثار و آمار مشارکت با تأیید منطقه
نظر به اهمیت برگزاری جشنواره سراسری الزم است کانون هـا نسـبت بـه جـذب حـداکثری دانشـجویان ،اسـتادان و
کارکنان برنامه ریزی واقدام نمایند.
در صورت عدم ارائه فرم شناسه اثر  65امتیاز کسر خواهد شد .تبصره :منتخبان :کشوری هر نفر  5امتیاز ملی 15امتیاز به امتیاز کل اضافه می شود.
جدول تکمیلی دانشجویان
ردیف

نام دانشگاه

تعداددانشجویان شرکت کننده

کل دانشجویان

تعداد برندگان

درصد شرکت کنندگان

جدول تکمیلی استادان
ردیف

نام دانشگاه

تعداد اساتید شرکت کننده

کل استادان
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جدول تکمیلی کارکنان
ردیف

نام دانشگاه

تعدادکارکنان شرکت کننده

کل کارکنان

تعداد برندگان

درصد شرکت کنندگان

 بخش کتبي مسابقات سراسري قرآن و عترت  11امتیازنحوه توزیع امتیاز:
الف:
 تبلیغات مناسب :پیام کوتاه ،بنر ،استند ،پوستر  15امتیاز مشارکت دانشجویان ،استادان ،کارکنان :به ازای هر درصد 7امتیاز؛ حد اکثر  145امتیاز تهیه به موقع منابع 15 :امتیاز ارسال صحیح و سالم پاسخنامه ها 15:امتیازارسال اخبار برگزاری مسابقات به رسانه ملی و رسانه محلی 15 :امتیازمستندات:
درصد شرکت کنندگان با تأیید منطقه ،عکس و اظهارات کارشناسان پژوهشکده
ارائه سند مالی(فیش پرداختی هزینه کتب مسابقات و پاسخنامه ها)
تذکر :در صورت ارسال پاسخنامه خدشه دار  65امتیاز کسر می شود.
تبصره :منتخبان :کشوری هر نفر  5امتیاز ملی 15امتیاز به امتیاز کل اضافه
ب :اجرای مسابقات داخلی با موضوع قرآن وعترت برای کارکنان،دانشجویان واستادان (عالوه بر مسابقات سراسری)
حد مطلوب :با استفاده از منابع نوشتاری مسابقات ویژه کارکنان و مخاطبان به منظور ارتقاء سطح فرهنگی برگزار شود.
کل امتیاز65 :
 15امتیاز
مسابقه ویژه کارکنان
مسابقه ویژه مخاطبان دیگر  15امتیاز
مستندات :گزارش مصور از اجرای مسابقه ،نمونه کتاب ،سؤاالت و اسامی شرکت کنندگان با ذکر نوع جوایز
 بخش شفاهي مسابقات سراسري قرآن و عترت  11امتیازحد مطلوب:
 تبلیغات مناسب :پیام کوتاه ،بنر ،استند ،پوستر  15امتیاز مشارکت دانشجویان ،استادان ،کارکنان 3% :هر 1%درصد  65امتیاز  25امتیاز انتخاب داوران مناسب 15 :امتیاز رعایت زمانبندی 15 :امتیاز داشتن منتخب منطقه ای  ،کشوری وملیتبصره :منتخبان :منطقه ای  6امتیاز کشوری(هر نفر  5امتیاز)؛ جشنواره ملی( 15امتیاز)
مستندات :عکس ،فیلم ،درصد مشارکت با تأیید منطقه
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تصویر لوح تقدیر یا لیست تأیید کننده
 همايش قرآني ،برگزاري نشست هاي دانشجويي با محوريت قرآن و عترتحد مطلوب :برگزاری یک همایش یا یک پژوهش قرآنی و حداقل  3نشست علمی دانشجویی با استفاده از استادان
متخصص و مجرب و حضور دانشجویان در سطح واحد با هدف رفع شبهات دانشجویان در خصوص قرآن وعترت
جدول تکمیلی:
ردیف

واحد

تعداد شرکت
کنندگان

تاریخ

محل
برگزاری

موضوع
نشست

هزینه صورت
گرفته

کل امتیاز55 :
نحوه توزیع امتیاز:
برگزاری همایش یا پژوهش  65امتیاز مشارکت در همایش  15امتیاز
هر نشست علمی دانشجویی  15امتیاز
تولیدات قرآنی مانند سی دی ولیست مقاالت 15 .....امتیاز
مستندات:
 -1نمونه اطالع رسانی( به صورت لوح فشرده)
 -6عکس و فیلم از نشست یا همایش( به صورت لوح فشرده)
 -3فراخوان ،محورهای همایش و برنامه ها
 تعامل با نهادهاي شهرستان در حوزه فعالیت هاي قرآني و حديثي؛حد مطلوب :کانون هایی که با همکاری نهادها و سازمان های فعال در حوزه قرآن و عترت در شهرستان اقدام به برنامه
های مشترک می نمایند از امتیاز این مورد برخوردار می شوند.
جدول تعامل:
نام نهاد یا سازمان

موضوع همکاری

شرکت کنندگان

کل امتیاز45 :
نحوه توزیع امتیاز:
هر برنامه مشترک و جذب بودجه  15امتیاز ( حداکثر  65امتیاز )
حضور دانشجویان و استادان کارکنان یک چهارم جمعیت شرکت کننده  15امتیاز (حداکثر  65امتیاز )؛ در صورتی که
تعداد دانشجویان و استادان کمتر باشد جمعیت شرکت کنننده باشد 5 ،امتیاز اختصاص می یابد.
مستندات:
-1صورت جلسات
 -6عکس و فیلم از برنامه ها
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 نحوه ارائه درس آشنايي با قرآن کريمحد مطلوب :تأمین استادان مجرب (با مجوز) ،برنامه ریـزی درس آشـنایی بـا قـرآن کـریم و ارائـه درس قـرآن مجیـد
متناسب با جمعیت دانشجویان و رشته های تحصیلی در البراتوار بر اساس جدول ذیل:
جدول تکمیلی:
تعداد دانشجو
برادر

خواهر

تعدادکالس
برادر

تعداد مدرسان
برادر

خواهر

تعدادمدرسان دارای مجوز
برادر

خواهر

خواهر

کل امتیاز45:
نحوه توزیع امتیاز:
  15امتیاز مربوط به استفاده از البراتوار می باشد.  15امتیاز به واحدی تعلق می گیرد که کلیه استادان قرآن دارای مجوز تدریس باشند ،در صورت داشتن استاد بدونمجوز به ازای هر استاد یک امتیاز کسر می گردد.
  15امتیاز به واحدی متعلـق مـی گیـرد کـه برنامـه ریـزی درس آشـنایی بـا قـرآن توسـط مسـؤل کـانون صـورتمی گیرد و از از منابعی که از طریق مرکز اعالم شده ،استفاده می نمایند.
  15امتیاز به واحدی تعلق می گیرد که تعداد دانشجویان در کالس قرآن حداکثر  35نفر باشند.مستندات:
 لیست مدرسان تصویر مجوز تدریس مدرسان گزارش مصوردرصورت استفاده از البراتوار اظهارات مسؤل کانون مبنی بر اداره کالس ها ارتباط مجازي با اداره کل فعالیت هاي قرآن و عترت (سايت تسنیم) امتیاز 61ارتباط مستمر و فعال با مرکز از طریق سایت،
ارسال اخبار و فعالیتهای فرهنگی و قرآنی به سایت تسنیم
ارسال گزارش کار کانون
 خالقیت و نوآوريحد مطلوب :کانونی که در حوزه فعالیت های قرآنی ،عالوه بر فعالیت های ذکر شده ،از فعالیت جدید دیگری برخوردار
باشد از امتیاز خالقیت و نوآوری برخوردار می شود.
نمونه (ارئه گزارش به صورت  poer pointو ارسال گزارش از طریق اینترنت)جدول تکمیلی:
نام دانشگاه

عنوان
(پیوست شماره )12
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کل امتیاز45 :
نحوه توزیع امتیاز:
 به ازای هر نوع خالقیت و نوآوری در فعالیت ها  15امتیاز اختصاص می یابد. مستندات :عکس و فیلم از فعالیت و توجیه خالق بودن فعالیتبرگزاري اختتامیه مسابقات و جشنواره  11امتیاز واحد مشارکت کننده 41امتیاز نحوه ی انتخاب دانشگاه : -1حضور در ارزیابی استان طبق زمان بندی
 -6ارائه گزارش کامل به همراه مستندات طبق موارد مندرج در نحوه ارزیابی عملکرد
 تعداد واحدهای منتخب:الف  -منتخبان در استان:
 -1یک واحد جامع (حداقل امتیاز)355
 -6یک واحد بسیار بزرگ و بزرگ (حد اقل امتیاز)355
 -3یک واحد متوسط ،کوچک یا مرکز یا آموزشکده (حداقل امتیاز)755
 نوع تقدير استان از منتخبان: -1لوح تقدیر با امضاء رئیس هیات امنای استان (تقدیر از رئیس واحد یا مرکز ،معـاون فرهنگـی یـا رئـیس دفتـر
فرهنگ ،کارشناس کانون قرآن و عترت)
 -6یک عدد ربع سکه بهار آزادی جهت معاون فرهنگی یا رئیس دفتر فرهنگ اسالمی.
 -3یک عدد ربع سکه بهار آزادی جهت مدیر و یا مسئول یا کارشناس کانون قرآن و عترت واحد.
ب -منتخبان در کشور:
 6واحد دانشگاهی جامع4 ،واحد بسیار بزرگ و بزرگ 4،واحد متوسط یا کوچک یا مرکز یا آموزشـکده (کسـب حـد
اقل امتیاز استانی)
 نوع تقدير از منتخبان در کشور: -1لوح تقدیر با امضاء معاون فرهنگی و رئیس مرکز (تقدیر از رئیس واحد یا مرکز ،معاون فرهنگی یا رئیس دفتـر
فرهنگ  ،مسؤل کانون قرآن و عترت)
 -2یک عدد نیم سکه بهار آزادی جهت معاون فرهنگی یا رئیس دفتر فرهنگ اسالمی
 -3یک عدد نیم سکه بهار آزادی جهت مسؤل یا کارشناس کانون قرآن و عترت واحد
محل تامین هدایای استانی استان و کشوری مرکز می باشد.
نحوه تعیین رتبه دانشگاه:
 دانشگاهی که بین  455تا  455امتیاز کسب نماید به عنوان دانشگاه کم کار آمد و دانشـگاهی کـه کمتـر از 355امتیاز کسب نماید به عنوان دانشگاه ناکارآمد در حوزه قرآن و عترت معرفی می گردد.
 به واحدهای ناکارآمد وکم کارآمد تذکر کتبی داده خواهد شد.یادآوری :مرکز می تواند در مناطقی که اداره کل فعالیت های قرآن و عترت تأسیس شده باشد ،تمام و یا بخشـی از
اختیارات را در مورد اجرای این دستورالعمل به مرکز مورد نظر خود محول نماید.
(پیوست شماره )12
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منطقه:

واحد:

باسمه تعالی
نام و نام خانوادگی مسؤل کانون:
سطح واحد
تعداد کل دانشجویان

تعداد کل استادان:

برگ ارزیابی عملکرد کانون های قرآن و عترت واحدها و مراکز دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی در سال ...........
بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی اداره کل فعالیت های قرآن و عترت

معیار
سنجش

سقف
امتیاز

کد

شاخص

1

تأمین مکان مناسب جهت کانون وتجهیزات کمک
آموزشی
انتشار نشریه درحوزه قرآن و عترت

25

3

تهیه منابع قرآنی ،علمی و فرهنگی

45

4

انتخاب و تشویق مدیران و استادان فعال در زمینه
قرآن و عترت

35

5

آموزش مدرسان قرآن کریم و کارشناسان قرآن و
عترت
شرکت در نشست منطقه ای و سراسری کارشناسان
کانونها
برگزاری محافل انس باقرآن کریم

35

25

3

برگزاری نمایشگاه بامحوریت قرآن و عترت

25

9

ایجاد گروه های دانشجویی جهت همکاری در کانون
قرآن و عترت
جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی

35

6

2
7

15

65

45

155

11
16

بخش کتبی مسابقات سراسری قرآن و عترت
بخش شفاهی مسابقات سراسری قرآن و عترت
همایش قرآنی ،برگزاری نشست های دانشجویی با
محوریت قرآن وعترت

55

14

تعامل با نهادها شهرستان در حوزه فعالیت های قرآنی

45

15

نحوه ارائه درس آشنایی با قرآن کریم

45

12

ارتباط مجازی با پژوهشکده ( سایت تسنیم)

25

17

خالقیت و نوآوری

45

13

برگزاری اختتامیه ها و مسابقات و جشنواره

فوق
العاده
1555

13

امتیاز نهایی

امضاء مدیر فرهنگی استان

کد
مستندات

ارزیابی منطقه

655
155

امضاء کارشناس مرکز
(پیوست شماره ) 3

امضاء رییس مرکز

ارزبابی پژوهشکده
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آیین نامه جشنواره هنر و ادبیات دینی وپژوهشی قرآن وعترت استادان و اعضاي هیأت علمی،
دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی

 فهرست مطالب:
 -1آیین نامه جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت استادان واعضای هیأت علمی.
-2آیین نامه جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت دانشجویان.
-3آیین نامه جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت کارکنان.
-4دستورالعمل برگزاری اختتامیه جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن وعترت .
-5دستورالعمل تشویق و پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی جشنواره هنر وادبیات دینی وپژ هشی .
-6دستورالعمل پرداخت حق الزحمه داوران جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن وعترت .
-7دستورالعمل برگزاری اختتامیه جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن وعترت .
-1دستورالعمل پرداخت هدایای جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن وعترت .

(پیوست شماره )24
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تقویم ساالنه

جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت استادان و اعضای هیأت علمی ،دانشجویان و کارکنان واحدها و
مراکز آموزشی دانشگاه آزاداسالمی سراسرکشور
تاریخ

موضوع

اجرا

پانزدهم مهرماه
تا
بیستم فروردین سال بعد

تحویل آثار هنر وادبیات دینی و پژوهشی قرآن وعترت
استادان ودانشجویان دانشگاه آزاداسالمی

داوطلب

پانزدهم آبان ماه
تا
بیستم فروردین سال بعد

تحویل آثار هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن وعترت
کارکنان دانشگاه آزاداسالمی

داوطلب

بیست ویکم فروردین
تا
سی ام فروردین سال بعد

تحویل آثار هنروادبیات دینی وپژوهشی قرآن وعترت
استادان ،دانشجویان وکارکنان (به همراه فرم تعلّق اثر)

مسؤل کانون

دهم اردیبهشت ماه
تا
بیستم اردیبهشت همان سال

سی ام اردیبهشت ماه
تا
بیست ودوم تیر همان سال

مهرماه
تا
آذر ماه همان سال

*تحویل آثار بخش پژوهشی
*تحویل آثار بخش آثارهنری
*تحویل آثار بخش ادبیات دینی
"استادان ،دانشجویان و کارکنان "

ارسال نتایج نهایی داوری

برگزاری اختتامیه

دبیرشورای قرآن و
عترت استان

دبیرخانه مرکزی

دبیرخانه مرکزی

محل تحویل
کانون قرآن و عترت

کانون قرآن و عترت

دبیرخانه هیأت امنای استانی
و دبیرشورای قرآن وعترت

دبیرخانه مرکزی جشنواره

مرکز فعالیت های
قرآن وعترت

واحددانشگاهی

* واحدهای دانشگاهی تعیین شده که مسئولیت تحویل آثار را بر عهده دارند الزم است با تشکیل دبیرخانه مرکز ی
(مشترک) و تعیین مسئول مستقیم ،آثار را تحویل گرفته و داوری نمایند.
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 توضیحات عمومی:
 .1منظورازمرکز قرآن وعترت

دراین آیین نامه ،مرکز فعالیت های قرآن وعترت (معاونت فرهنگی واجتماعی)

ومنظورازدبیرخانه استان ،دبیرخانه هیأت امنای استانی و منظوراز واحد ،دانشگاه آزاداسالمی هرشهر و منظورازکانون،
کانون قرآن وعترت هر واحد دانشگاهی و منظوراز دبیرخانه میزبان  ،دبیرخانه مرکز ی جشنواره و منظور از دبیر
شورای قرآن وعترت  ،نماینده استان می باشد.
 .2مسئولیت تطبیق آثار با موضوعات و مقررات اعالم شده و تأیید تعلق اثر با مسئول کانون و دبیر شورای قرآن
وعترت است.
 .3کانون موظف است نسبت به تهیه عکس از آثار(هنری) و ثبت اسامی مشارکت کنندگان و تکمیل فرم های ثبت
نام و شناسه اثر اقدامات الزم به عمل آورد.
 .4آثارداوطلبان  :در 2بخش الف) مقدماتی (واحدی ) ب) نهایی (کشوری) توسط داوران مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 .5به حائزین رتبه های اول تا سوم مرحله مقدماتی (دانشجویان  ،استادان وکارکنان ) توسط واحد و به حائزین رتبه
های اول تا سوم مرحله نهایی توسط مرکز قرآن وعترت هدایایی برابر آیین نامه اهداء می گردد.
 .6واحد می تواند به حائزین رتبه نهایی ومقدماتی( دانشجویان ) طبق شرایط مسابقات قرآن وعترت ( 2نمره تشویقی)
به نمره نهایی )دروس عمومی ) مربوط به نیم سال اول  ،دوم و یا ترم تابستان اضافه نماید.
 .7چنانچه داوطلب در چند رشته امتیاز کسب کند  2نمره تشویقی فقط به یک درس تعلق می گیرد.
 .1هدایای مرحله کشوری تنها به برگزیدگانی تعلق می گیرد که در مراسم اختتامیه شرکت نمایند.
 .1اطالع رسانی ومسئولیت این امر بر عهده واحد وکانون می باشد.
 .12به کلیه داوطلبانی که آثارخود را تحویل کانون دهند و ثبت نام نمایند توسط واحد دانشگاهی لوح تقدیر اهداء
می شود.
 .11مسئولیت تحویل آثار از واحد مبداء تا دبیرخانه میزبان وبالعکس (حمل ونقل وجابجایی) با واحد و دبیرخانه استان
می باشد ،واحد می تواند در صورت صالحدید با هماهنگی دبیرخانه استان و دبیر شورای قرآن وعترت آثار هنری را
به طور جداگانه بیمه و حق بیمه بهردازد.
 .12دبیرشورای قرآن وعترت موظف می باشد آثار هنری واحد های ارسال کننده اثر را براساس مبلغ درج گردیده در
فرم شناسه اثر ( )4تحت پوشش بیمه ای (شرکت بیمه مجاز) قراردهد و مبلغ حق بیمه مربوطه را با هماهنگی
دبیرخانه استان از واحد مربوطه دریافت و به شرکت بیمه پرداخت نماید .بدیهی است درصورت عدم رعایت  ،خسارت
ناشی ازسرقت ،آتش سوزی ،آسیب دیدگی فیزیکی و ....تحت هر شرایطی به عهده کانون ،واحد ،دبیرخانه استان و دبیر
شورای قرآن وعترت می باشد و پرداخت هرگونه خسارت با مجوز مرکز قرآن و عترت صورت می پذیرد.
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 .13دبیرخانه استان موظف است آثارمربوطه را درتاریخ های اعالم شده براساس فراخوان مرکز قرآن وعترت توسط دبیر
شورای قرآن وعترت به دبیرخانه میزبان ارسال نماید.
 .14کانون می بایستی مطابق آیین نامه آثاررا ازداوطلب دریافت و پس از تکمیل فرم شماره  4و الصاق به دبیرخانه استان
و دبیر شورای قرآن وعترت تحویل نماید.
 .15بدیهی است درصورت عدم رعایت (الصاق فرم شناسه اثر وسایر موارد آیین نامه ) دبیرخانه میزبان می تواند اثر
مربوطه را حذف و یا عودت دهد.
 .16کانون می بایستی فرم ثبت نام تکمیل شده را به همراه اثرمربوطه همزمان ازداوطلب تحویل و تا پایان زمان اعالم
نتایج نگهداری نماید.
 .17واحد موظف است براساس بخشنامه معاونت فرهنگی واجتماعی (ساعت فرهنگی ) درجهت برگزاری کالس آموزشی
اقدام و حداقل امکانات مورد نیاز را تأمین وحداکثر همکاری را با داوطلب داشته باشد.
 .11ارسال اثر به صورت جداگانه توسط واحد به دبیرخانه میزبان و یا مرکز قرآن وعترت تحت هر شرایطی بدون
هماهنگی ممنوع است و درصورت عدم رعایت  ،دبیرخانه میزبان می تواند اثر مربوطه را حذف و یا عودت دهد و
مسئولیت ناشی از عواقب این کار به عهده کانون  ،واحد و دبیر شورای قرآن وعترت می باشد .
 .11تحویل اثر از دبیرخانه میزبان به دبیرخانه استان با هماهنگی مرکز قرآن وعترت امکان پذیرمی باشد .
 .22کلیه آثار به غیراز( پایان نامه های قرآنی و آثار هنری) عودت داده نمی شوند.
 .21کانون موظف می باشد با هماهنگی واحد اقدامات الزم جهت تبلیغات واطالع رسانی مناسب شامل (بنر ،استند،
بروشور ،بیلبورد ،تبلیغات محیطی ،سالن های اجتماعات ،فراخوان ازطریق سامانه پیامک و سایر موارد  )...تا زمان
اتمام ثبت نام جهت شرکت حداکثری مشارکت کنندگان به عمل آورد.
 .22واحد می تواند اثر برگزیده بخش پژوهشی (مقاالت ) را جهت اخذ مجوز به پژوهشکده قرآن وعترت ارسال و
پس از تائید به آن «امتیاز پژوهشی»اعطا نماید وازمحل بودجه فرهنگی و یا براساس تفاهم نامه (معاونت پژوهشی)
با آرم واحد و معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه انتشار و تعداد  2نسخه به مرکز قرآن وعترت ارسال نماید.
 .23واحد موظف است لوح فشرده اثر برگزیده در رشته های نرم افزار ،فیلم کوتاه و پویانمایی را ظرف مدت  2ماه
پس از اعالم نتایج با آرم واحد و معاونت فرهنگی واجتماعی با رعایت استاندارد و با هماهنگی از محل بودجه
فرهنگی تولید و به تعداد الزم برای مرکز قرآن و عترت جهت شرکت در سایر جشنواره و نمایشگاه های بین المللی
و کشوری ارسال نماید
 .24واحد می تواند درصورت تمایل با هماهنگی دبیرخانه استان و تایید مرکز قرآن و عترت نسبت به انتشار آثار
ادبیات دینی برگزیدگان کشوری از محل بودجه فرهنگی اقدام نماید.
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 .25واحد می تواند اثر هنري منتخب کشوری را درصورت تمایل صاحب اثر با هماهنگی دبیرخانه استان و مجوز
مرکز قرآن وعترت ازمحل بودجه جاری خریداری و در نمایشگاه دائمی واحد نگهداری و یا به معاونت فرهنگی
واجتماعی دانشگاه اهداء نماید.
 .26آثار برگزیدگان جشنواره در نمایشگاه های (جشنواره ملی قرآن و نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و)..
شرکت داده خواهند شد و در صورت کسب رتبه طبق آیین نامه های مربوطه و یا بر اساس مجوز مرکز قرآن و
عترت به منتخبان جوایز اهداء می شود.
 .27کلیه آثاری که از طرف مرکز قرآن و عترت در جشنواره ها و نمایشگاه های مختلف شرکت داده و موفق به کسب
رتبه شوند حقوق معنوی آن اثر جهت تولید و انتشار برای واحد یا مرکز قرآن و عترت محفوظ می باشد و داوطلب
حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را ندارد.
 .21واحد موظف است جهت حضور منتخبان درمراسم جشنواره ها و نمایشگاه های مختلف براساس دعوت نامه مرکز
قرآن و عترت هماهنگی الزم و وسیله ایاب و ذهاب مناسب فراهم نماید.
 .21هر داوطلب تنها حق شرکت در یک بخش (استاد ،دانشجو و کارمند) و در یک واحد را دارد.
 .32هر داوطلب می تواند در تمامی رشته ها در بخش های ادبیات دینی ،پژوهشی و هنری شرکت نماید.
 .31هر داوطلب می تواند تنها یک اثر در هر رشته ارائه نماید.
 .32منتخبان رتبه اول تا سوم مرحله نهایی (کشوری) به مدت  2سال حق شرکت در آن رشته را ندارند.
 .33منتخبان مرحله نهایی می توانند در سایر رشته ها شرکت نمایند.
 .34مدیران و کارشناسان دفاتر فرهنگ اسالمی و کانون های قرآن و عترت نمی توانند در بخش دانشجویان شرکت
نمایند.
 .35فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی و دانشجویان سایر مراکز آموزش عالی حق شرکت در جشنواره را ندارند.
 .36فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی فقط در بخش پایان نامه (دو سال آخر) حق شرکت دارند.
 .37اثر ارائه شده می بایست مربوط به همان سال دانشجویی (سال شمسی) باشد.
 .31به آثار کهی شده در همه رشته ها ،بخش ها و همچنین به موضوعات مغایر با بخشنامه (توضیحات اختصاصی
و عمومی) امتیازی تعلق نمی گیرد.
 .31حق ماموریت کارکنان جهت حضور در مراسم اختتامیه براساس ضوابط دانشگاه محاسبه و در صورت نیاز به
مجوز ،از دبیرخانه هیأت امنای استان مربوطه اخذ و اعمال شود.
.2

واحد موظف است لیست پرداختی جوائز اهدایی را مطابق فرم شماره  6ظرف مدت سه ماه از تاریخ اعالم نتایج
به صورت لوح فشرده ( )CDاز طریق دبیرخانه استان جهت منظور نمودن امتیاز ارزیابی ساالنه کانون و سایر
موارد ارسال نماید.
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 .42زمان رسیدگی به اعتراضات از زمان اعالم نتایج به مدت یک ماه می باشد.
 .43رسیدگی به اعتراضات توسط مسئووالن دبیرخانه های هر بخش امکان پذیر می باشد.



مراحل تحویل و تقویم برگزاري:

 .1تحویل اثر توسط داوطلب به کانون و کانون به دبیرخانه استان بر اساس تقویم زمانی و فراخوان می باشد و کانون
پس از تطبیق اثر با شرایط آیین نامه  ،با بسته بندی مناسب و با الصاق شناسه (فرم شماره  )4اثر مربوطه را به
دبیرخانه استان (دبیر شورای قرآن و عترت) تحویل داده و تأییدیه دریافت نماید.
.2تحویل اثر توسط دبیرخانه استان به دبیرخانه مرکزی جشنواره بر اساس فراخوان اعالم شده از طرف اداره کل قرآن و
عترت صورت می پذیرد.
.3دبیرخانه استان (دبیر شورای قرآن و عترت) لیست کلیه آثار واحدهای استانی را بر اساس (فرم شماره  ) 5به صورت
تایپ شده تنظیم و به همراه (فرم شماره  ) 4شناسنامه اثر به دبیرخانه میزبان تحویل نماید.
 .4واحدهای میزبان جشنواره موظفند با هماهنگی اداره کل قرآن و عترت ،دبیرخانه مرکزی جشنواره (مشترک) تشکیل
و آثار با موضوعات مشخص شده (مواردی را که با آیین نامه مطابقت دارند) را از دبیران شورای قرآن و عترت استانها
دریافت ،و پس ازداوری نتیجه نهایی را به اداره کل قرآن و عترت ارسال تا از طریق سایت تسنیم ()www.tasnim.ir
اعالم گردد.
.5در صورت تمدید زمان ثبت نام به همان مدت ،زمان سایر مراحل جشنواره تغییرمی نماید.
توضیحات بخش پژوهشی :
 در صورتی که اثر ارائه شده توسط چند نفر به صورت مشترک نوشته شده باشد تنها یک جایزه تعلق خواهد
گرفت.

 درج نام و نام خانوادگی صاحب اثر الزامی است.

 معاون فرهنگی واحد می بایست مقاالت ارائه شده را با موضوع آیین نامه تطبیق و تأیید نماید.
 کلیه آثار باید درسال جاری تولید شده باشند(سال دانشجویی).
 -1نرم افزار قرآنی می بایست :
 مربوط به علوم قرآنی و تاریخی (تاریخ جامع پیامبران و ائمه اطهار علیهم السالم) باشد.
 نرم افزار نباید پیشتر به بازار عرضه و یا در مسابقه یا جشنواره دیگری شرکت داده شده باشد.
 کار به صورت گروهی امکان پذیر است.
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شاخص های داوری

امتیاز

عملیاتی ( امکان اجرای وظایف  ،صحیح بودن نتایج  ،تعامل بادیگرسیستم ها عدم امکان دسترسی غیرمجاز

22

به برنامه و.) .....
محتوایی (دقت اطالعات ،صحت محتوا ،غنی سازی وتنوع فرمت ها ی دیتا  ،قابلیت همکاری  ،جامع ومانع
بودن محتوا و.)......

22

کاربری(قابلیت فهم  ،کارکردن ساده باسیستم  ،کاربرپسندی ،ظاهر جذاب وزیبا  ،امکان سفارشی سازی تم

25

و.)....
کارآمدی (سرعت پاسخ به درخواست همچون جستجو ،استفاده کاربردی ازمنابع و.)....

12

نوع آوری (قابلیت ویژه ).

5

قابلیت حمل (سادگی درانتقال نرم افزار به سیستم های دیگر ،نصب آسان  ،هماهنگی با استاندارد ،امکان
جایگزینی نرم افزار به جای دیگر نرم افزار های مشابه و.) ......

12

قابلیت اطمینان (مدیریت خطاها ،قابلیت بازیابی ،قابلیت پایداری و.)....

12

جمع کل امتیازات
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 -2وبالگ نویسی قرآنی
" مربوط به علوم قرآنی  ،شخصیت پیامبر اسالم (ص) ،سیره اهل بیت (علیهم السالم )  ،پیام های قرآنی (وحدت
و همبستگی ،محبت و مهربانی ،احترام به والدین ،همت و تالش  ،نماز ،انفاق  ،عفاف و حجاب)".
 وبالگ نباید پیشتر به بازار عرضه و یا در مسابقه یا جشنواره دیگری شرکت داده شده باشد.
 وبالگ می بایست مربوط به یک نفر باشد( .کارگروهی قابل قبول نیست ).
 وبالگ فاقد وجود محتوای مجرمانه ( موارد قانون جرایم رایانه ای ،خالف عفت عمومی ،اخالق اسالمی و)..
باشد.
 شرکت در رشته وبالگ نویسی فقط ازطریق سایت تسنیم (بخش ثبت نام وبالگ نویسی جشنواره) وارسال
پرینت فرم تکمیل به دبیرخانه مرکزی امکان پذیر می باشد.

 یادآوری :واحد می بایست فرم مربوط به وبالگ را که ازشرایط اولیه برای شرکت درجشنواره برخوردار است پس
از تایید به دبیرخانه مرکزی ارسال نماید.
 شاخص ها ( :بخش فنی  ،بخش متنی  ،بخش فتو بالگ  ،بخش پادکست و بخش ویدئو کست)
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شاخص های داوری

امتیاز

دسترس پذیری وبه روز رسانی (موتور جستجو ،تبادل لینک با وبالگ  ،حجم مناسب پستها  ،سرعت
بارگذاری وسازگاری با سایر مرورگرها)

22

رابط کاربری وناوبری(قالب وبالگ  ،صفحه آرایی وساخت لوگو ،استفاده از آرشیوبرای یافتن پستهای
پیشین ،استفاده از لینک ثابت ،سادگی ارتباط کاربربا وبالگ )

11

کیفیت محتوا(خالقیت درپردازش موضوع  ،تولیدی بودن محتوا ی وبالگ )

22

انگیزش کاربر(جذاب بودن عنوان وبالگ  ،میزان بازدیدوبالگ  ،پاسخگویی وارتباط با کاربران )

11

محتوای عمومی (معرفی نویسنده  ،هدف  ،داشتن ساختار سلسله مراتبی محتوا  ،پوشش وجامعیت
محتوا)

12

پاسداشت زبان فارسی (زبان نگارش ساده وشیوا ،رعایت اصول نگارشی و ویرایشی

12

جمع کل امتیازات
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 -3مقاله :
" موضوع مقاله می بایست درحوزه قرآن ،نماز ،شخصیت پیامبر اسالم ،سیره اهل بیت علیهم السالم و مورد نیاز
نسل جوان باشد".
 مقاله می بایستی دارای  :نام خانوادگی ،نام  ،عنوان  ،شمار صفحههای آغازین و انجامیم  ،نتایج تحقیق و در
صورت امکان چگونگی ارتباط و کاربرد آن در جامعه ،در پایان یاد شود.
 دارای چکیدهای حدود  222واژهای در بردارند عنوان  ،روش تحقیق  ،ضرورت تحقیق ودستاورد و نتایج تحقیق
باشد.
 شیوه نامۀ نگارش (:موارد الزم در نگارش مقاالت)
 فایل به صورت  WORDو در یک روی قطع  ، A4فونت ، B Nazanin :سایز  ، 14 :بدون  BOLDباشد.
 مقاله به شکل کتاب و یا انتشار نیافته باشد.
 مقاله ارسال شده بازگردانده نمیشود.
 ارسال فایل به صورت فایل  pdfالزامی است.
 مجلّد (طلق وشیرازه ) شده باشد .

 یادآوری  :هر واحد الزم است مقاالت و یا تحقیقات دریافتی را پس از مطابقت با ارزش های علمی ومعیارهای
تعیین شده به دبیرخانه مرکزی ارسال نماید.
 نکات مهم :هریک از موارد زیر به تنهایی میتواند موجب رد مقاله گردد:
 عدم ارتباط موضوع یا محتوای مقاله ،با محورهای جشنواره.
 عدم رعایت ساختار مقاالت علمی.
 مقاله متعلق به دیگری باشد.
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 مقاله برگرفته از اینترنت باشد.
 مقاله فاقد فهرست منابع و هرگونه ارجاع و استناد باشد.
شاخص های داوری
ساختار مقاله

موارد مورد بررسی
دارا بودن کلیه اجزاء مقاله شامل چکیده ,مقدمه ,مروری بر ادبیات ,یافتهها ,نتایج,
منابع و مآخذ به صورت محتوایی و برخوردار از نظم و ترتیب منطقی مطالب

محتوای مقاله

آیین نگارش مقاله

حداکثر امتیاز
12

میزان نوآوری مقاله(موضوع ،ادبیات ،روش شناسی ،یافته ها)

15

اهمیت موضوع مقاله از لحاظ نیاز جامعه علمی و اجرایی

15

ارتباط محتوا با عنوان مقاله

12

قدرت استدالل علمی نویسنده در طرح موضوع ,روش و یافته ها

22

میزان کفایت ,اعتبار علمی و جدید بودن منابع و مآخذ و مرتبط بودن
آن با موضوع

12

تناسب روش تحقیق با موضوع مقاله

12

میزان روان بودن متن و انسجام کلی در نگارش مقاله

12

جمع کل امتیازات
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 -4پایان نامه قرآنی

" پایان نامه باید در حوزه های علوم و معارف قرآنی و اهل بیت (علیهم السالم) باشد"
 پایان نامه باید حداکثر مربوط به  2سال اخیر باشد (دارای امتیاز 17به باال) .
 عالوه بر نسخه چاپی ارسال فایل به صورت  pdfالزامی می باشد.
شاخص های داوری
ساختار پایان نامه

محتوای پایان نامه

شیوه نگارش

موضوعات مورد بررسی
دارابودن چکیده  ،فهرست ،مقدمه ،آدرس منابع و مأخذ ،نظم وترتیب
منطقی فصل ها

امتیاز
32

عنوان و موضوع پایان نامه ،نوآوری و بدیع بودن موضوع  ،ارتباط محتوا با
عنوان ،قدرت استدالل علمی ،اعتبار علمی منابع و مأخذ و میزان ارتباط
آنها با موضوع ،اهمیت موضوع در رفع نیاز جامعه علمی ،تناسب روش
تحقیق با موضوع مقاله

42

رعایت اصول فهرست بندی مطالب ،انسجام کلی درنگارش  ،عدم وجود
اغالط امالیی و ویرایش  ،کیفیت مجلد

32

جمع کل امتیازات

122
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 توضیحات تخصصی بخش ادبیات دینی :

 شعر ،داستان نویسی ،نمایشنامه نویسی ،فیلم نامه نویسی ،طراحی پوستر ،عکس،فیلم کوتاه  ،پویانمایی(انیمیشن)،
نماهنگ قرآنی:
 آثار می بایست براساس قالب زیرتنظیم گردد:
 فایل به صورت  WORDو در یک روي قطع  ، A4فونت ، B Nazanin :سایز  2 :بدون  BOLDباشد.








مجلّد (طلق وشیرازه ) شده باشد .
ارسال فایل به صورت  .pdfالزامی است.
آثار ارسالی می بایست به زبان فارسی باشد .آثار نگارش یافته با گویشهای گوناگون مورد پذیرش نمی باشد.
آیاتی که براساس آن داستان نگاشته می شود می بایست ذکر شود.
کلیه آثار باید درسال جاری تولید شده باشد(سال دانشجویی).
درج نام و نام خانوادگی صاحب اثر الزامی است.
هر داوطلب تنها حق ارسال یک اثر رادارد.

 نوشتـن خالصه داستان در صفحـۀ اول فیلمنامه و نمایشنامه ضـروری است.
 منابع نمایشنامه یا فیلمنامه در پایان متن ذکر شود.
 درصورت اقتـباس ازمنبع ادبی ،عالوه برذکر مشخصات کامل (شامل عنوان ،نویسنده ،ناشر ،سال انتشار) درصورت
سابقه اقتباس سینمایی از آن اثر ،مشخصات اثر سینمایی نیز ذکر شود.
 در صورتیکه اثر ارائه شده توسط چند نفر به صورت مشترک نوشته شده باشد تنها یک جایزه تعلق خواهدگرفت.
 فقط فیلمنامۀ کامل برای ارزیابی پذیرفته میشود ،بنابراین از ارائه طرح خودداری گردد.
 نوع فیلم  :داستانی  ،مستند ،داستانی مستند.
 به فیلم های برگزیده که بیش از یک کارگردان ،نویسنده و تهیه کننده داشته باشد فقط یک جایزه تعلق خواهد
گرفت.
 نام فیلم و فیلمساز و مدت زمان فیلم به طور کامل بر روی هر فیلم درج شود.
 فیلم کوتاه :زمان حداقل  12وحداکثر 32دقیقه


پویا نمایی (انیمیشن) :زمان حداقل  5وحداکثر  1دقیقه (بتاکم  16 ، DVD ،ویا  35م م ) باشد.



نماهنگ (کلیپ) قرآنی :زمان حداقل 3وحداکثر  5دقیقه (تصویری)



الزم است نسخه اصلی (فیلم ،نماهنگ وپویانمایی) در یک نسخه ( DVDقابل پخش با دستگاه رایانه و سیستم
های پخش خانگی ) ارسال شود.



فیلم هایی که استانداردهای فنی و کیفیت نمایش نداشته باشند از بخش مسابقه حذف می گردند.



هرنوع تکنیک آزاد می باشد.

 به آثارکهی شده و موضوعات مغایر امتیازی تعلق نمی گیرد.
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 .شعر " :کالسیک  ،نو  ،سهید ،قالب های سنتی ،نیمایی  ،آزاد"
شاخص های داوری

امتیاز

فرم ( کالسیک  ،نو  ،وزن و قافیه )....

22

زبان شعر ( انتخاب واژگان مناسب  ،ایجاد بافت همگون بین واژه ها  ،سالمت زبان و ...

22

زیبا شناختی ( زیبایی صور خیال  -موسیقی کلمه و کالم )...

22

نوآوری و مضمون آفرینی (وحدت  ،هماهنگی مضمون  ،محتوا  ،فرم  ،خالقیت و )...

12

عاطفه ( شگرد بروز هیجانات و احساسات و )...

12

ماندگاری و پایندگی

12

خوانش شعر ( چشم نوازی  ،زبان تن  ،دلنوازی کالم و )...

12

جمع کل امتیازات

122

.4

داستان نویسی " :کوتاه  ،بلند یا داستانک"
شاخص های داوری

امتیاز

موضوع – تم ( توجه به آموزه ها و مبانی قرآن و عترت)

12

طرح یا پی رنگ( نقشه یا چهارچوب داستان)

15

فنون داستان نویسی شامل:
آغاز (شروع داستان)

5

شخصیت پردازی

15

گفتگو

12

زاویه دید (روایت داستان)

12

حوادث ( کشمکش  ،تعلیق  ،اوج داستان  ،پایان بندی )

12

لحن داستان

12

فضا سازی ( وحدت سه گانه زمان  ،مکان و صحنه)

5

پرداخت

12

جمع کل امتیازات

122

 .4نمایشنامه نویسی:
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 .2فیلم نامه نویسی :
شاخص های داوری

امتیاز

شاخص های داوری

امتیاز

موضوع ،مضمون و اندیشه

12

زبان نمایشی:

12

شخصیت پردازی

12

خالقیت و نوآوری

12

ساختار دراماتیک

12

ویژگی های شاخص

12

قابلیت اجرایی

12

اولویت های جشنواره و تاثیر گذاری

12

دیالوگ پردازی:

12

نظر ویژه داور

12

جمع کل امتیازات

122

.5فیلم کوتاه :
شاخص های داوری

امتیاز

فیلم نامه(تم و ایده ،داستان ،شخصیت پردازی)

22

کارگردانی و بازیگری(پرداخت ،دکوپاژ ،انتخاب بازیگران و پرداخت بازی ها ،انتخاب بازیگران)

32

تصویر و صدا(ترکیب بندی تصویر ،کیفیت تصاویر ،نور پردازی ،صدا)

22

تدوین(ریتم (تمهو) تداوم ،رعایت اصل تدوین ،موسیقی)

12

نکات برجسته(پرداخت محتوا ،انتقال پیام ،خالقیت ویژه)

22

جمع کل امتیازات

122

.7پویانمایی(انیمیشن):
شاخص های داوری

امتیاز

ایده یابی و پردازش ایده در فیلمنامه

32

هماهنگی ایده با اجرا ( انتخاب تکنیک )

32

گرافیک دیزاین وتحرک سازی

42

جمع کل امتیازات

122

 .2نماهنگ قرآنی (کلیپ تصویري):
شاخص هاي داوري

امتیاز

ایده پردازي

44

هماهنگی مفهومی اثر وموسیقی

24

فن آوري واجرا

24

جمع کل امتیازات

44
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 .1طراحی پوستر:
 موضوع با محوریت":قرآن ،نماز و اهل بیت علیهم السالم"

 اسماء الحسنی  ،نماز( دعا  ،نیایش وعبادت)
 اندازه اثرحداکثر52×72
 ارسال فایل اصلی با فرمت  TIF ، psdو یا  JPGبا رزولشن  322الزامی است.
 پوستر در بسته بندی مناسب ارسال گردد (به صورت لوله و رول و تا شده نباشد).
شاخص داوری

امتیاز

شاخص داوری

امتیاز

رعایت حداکثر ابعاد پوستر

5

زیباشناسی و معناگرایی

6

بهره گیری از کنتراست مناسب

7

تایهوگرافی

1

ترکیب رنگها

12

فرم و تکنیک

12

طراحی لوگو

12

پویایی و ایجاز

6

اندازه کلمات (لوگو از فاصله  3متری خوانا باشد و سایر فونتها

4

نوآوری و خالقیت

12

انطباق با موضوع جشنواره

12

استفاده از عناصر مناسب و میزان انتقال مفهوم

6

جمع کل امتیازات

122

 .2عکس :
 موضوع با محوریت" :قرآن ،نماز و اهل بیت علیهم السالم"






اماکن متبرکه  ،نیایش  ،شگفتی های آفرینش وخلقت  ،طبیعت معنا گرا ،مراسم ملی  ،مذهبی و آئینی
اندازه اثر  42×32سانتی مترباشد.
عکس می تواند رنگی  ،سیاه وسفید،آنالوگ ویا دیجیتال باشد.
ارسال فایل اصلی به صورت یکی از فرمت های  TIF ، psdو یا  JPGو با رزولشن  322الزامی است.
عکس دربسته بندی مناسب ارسال شود ( .به صورت رول و تاشده نباشد).

 استفاده از رایانه به شرط حفظ اصالت اثر بالمانع است.
شاخص های داوری

امتیاز

کیفیت مناسب

17

ترکیب بندی صحیح واستفاده ی درست ازعناصر بصری

15

خالقیت ونوآوری ونگاه متفاوت درعکاسی

15

به کارگیری عناصر فرهنگی ایرانی واسالمی

11

رعایت اصول اولیه عکاسی

11

استفاده از تکنیک

1

نگاه عکاسانه

1

پیام

1

جمع کل امتیازات

122
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 توضیحات تخصصی بخش آثار هنري :









نوع  ،جنس و رنگ فریم(قاب ) ترجیحا" {ساده  ،چوبی  ،ومشکی } باشد (تهیه فریم به عهده واحد می باشد)
طول وعرض پاسهارتو  6الی  1سانتیمتر باشد
آثاری که دارای قاب می باشند ابعاد اعالم گردیده با احتساب پاسهارتو می باشد.
درج نام و نام خانوادگی صاحب اثر الزامی است.
هر داوطلب تنها حق ارسال یک اثر درهررشته رادارد.
به آثار کهی شده همچنین به موضوعات مغایر امتیازی تعلق نمی گیرد.
اثر نباید پیشتر در مسابقه و جشنواره دیگری شرکت داده شده باشد.
اثر مربوط به همان سال جاری (سال دانشجویی ) باشد.

 .1الف) نگارگری ب) تذهیب
 اندازه اثر حداکثر 52×72سانتی متر باشد.
 %75 کادر برای خلق اثر و دارای قاب باشد.
 استفاده از رایانه جهت اجرا ممنوع می باشد.

.2

شاخص های داوری

امتیاز

طراحی

32

استفاده از رنگ های ناب سنتی

22

اجرای خوب

32

خالقیت و نوآوری در اثر با توجه به اصول و مبانی آن

22

جمع کل امتیازات

122

خوشنویسی( :ثلث ،نسخ ،نستعلیق ،شکسته نستعلیق) .

 اندازه حد اکثر  52×72سانتی متر و (دارای قاب ) باشد.
الف -یکی از آیات قرآن کریم با توجه به نوع خط.
ب -ذکر نام سوره و آیه شریفه  -امضاء صاحب اثر– سال تولید اثر( سال جاری) الزامی است.
 در صورت عدم رعایت هرکدام از موارد (بند ب)  22امتیاز کسر خواهد شد.
 .3نقاشی خط:
 موضوع با محوریت قرآن  ،نماز و اهل بیت علیهم السالم.
 اندازه حد اکثر  52×72سانتی متر و (داراي قاب )باشد.

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
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شاخص های داوری

امتیاز

شاخص های داوری

امتیاز

انتخاب موضوع

12

قدرت دست (اجرا)صاحب اثر

22

ترکیب بندی (رعایت کرسی ،خط کشی ،خلوت و
جلوت)

22

کادربندی مناسب (ازنظردیدبصری)
کیفیت اثر

انتخاب رنگ مرکب با توجه به موضوع

22

انتخاب کاغذ مناسب (زمینه کاغذ) ازنظرزیبا
شناسی

12

12

جمع کل امتیازات

122

 .4نقاشی :
 .5سیاه قلم :

 موضوع با محوریت :قرآن ،نماز و اهل بیت علیهم السالم.
 اندازه اثر حداکثر( 52×72داراي قاب) باشد.
شاخص های داوری

امتیاز

ارتباط اثر با موضوع جشنواره

22

ایجاد جذابیت بصری جهت جذب مخاطب

15

تسلط هنرمند برعناصربصری (ترکیب بندی  ،رنگ و).....

25

نحوه بیان جانمایه موضوع دراثر (تاثیر آیه یا سوره موردنظر )

25

ساختار زیبایی شناختی اثر

15

جمع کل امتیازات

122

.6

12

قالی بافی :

 فرش (دستی) سجاده ای اندازه اثر حداکثر 52×32و بدون قاب باشد .
 متن فرش مزین به آیه مبارک قرآن کریم باشد.
شاخص های داوری

امتیاز

موضوع

22

رنگ ، ،طرح

15

) ( انتخاب خامه و نخ مرغوب)materialترکیب بندی ،مواد (

25

بافت (ظرافت و دقت)

25

خالقیت ، ، ،تکنیک بافت

15

جمع کل امتیازات

122

 .7مشبک  ،معرق و منبت :
 داوطلب می تواند از فلز ،چوب و یا غیره استفاده کند.
 اندازه اثر حداکثر( 52×72دارای قاب) باشد.
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شاخص های داوری

امتیاز

موضوع اثر

22

خالقیت و تکنیک اجراء

25

طراحی شامل اسلیمی و طرح های اصیل ایرانی هماهنگی نقش واجراباهویت ایرانی واسالمی

25

انتخاب وترکیب بندی از نظر همخوانی با رنگ و جنس واصالت اثر

22

ظرافت کار و نصب دقیق اجزاء متناسب با تکنیک های هنر سنتی

12

جمع کل امتیازات

122
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جشنواره هنر و ادبیات دینی و
پژوهشی قرآن و عترت استادان واعضاي هیات علمی

اهداف:
.1تمسک به قرآن واهل بیت (ع).
.2تحقق اندیشه های امام خمینی(ره) ومنویات مقام معظم رهبری مدظلّه العالی مبنی بر اسالمی شدن دانشگاه
ها.
.3تقویت بنیه علمی و معنوی اعضای هیأت علمی در زمینه های قرآنی و علوم اسالمی و ایجاد بستر مناسب برای
نشر معارف قرآن کریم و تعالیم معصومین (علیهم السالم).
.4گسترش حوزه تحقیق و پژوهش درخصوص موضوعات کاربردی اسالمی و فرهنگی.
.5افزایش فعالیت های ایمان افزا وارتقاء وتوسعه فرهنگ قرآنی .
شرکت کنندگان:
.1اعضای هیات علمی و مدرسان حق التدریس واحدهای دانشگاه آزاداسالمی سراسرکشور.
 .2در این دستورالعمل ،عضو هیات علمی به شخصی اطالق می شود که دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی
ارشد بوده و در یکی ازواحدهای دانشگاهی به صورت تمام وقت ،نیمه وقت یا پاره وقت به تدریس دروس
مصوب اشتغال داشته باشد.
 .3چنانچه مدرس درس آشنایی با قرآن کریم ،فاقد مدرک مرسوم دانشگاهی باشد؛ ولی از معاونت فرهنگی و
اجتماعی مجوز تدریس داشته باشد می تواند در جشنواره شرکت کند.
.4دانشجویان دوره های دکتری تخصصی که به تدریس اشتغال ندارند نیز می توانند ثبت نام کنند.
.5استادان دانشگاه ها می توانند اطالعات مورد نیاز را از طریق سایت تسنیم ( )www.tasnim.irدریافت نمایند.
نحوه ثبت نام:
 .1استادان ،اعضای هیات علمی و مدرسان حق التدریس واحد های دانشگاهی و مراکز آموزشی می توانند با
مراجعه به کانون قرآن وعترت واحد وآموزشکده های سما از طریق دفاتر فرهنگی ثبت نام نمایند.
 .2استادان ،اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (دولتی وغیرانتفاعی ) نمی توانند ثبت نام
نمایند.

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

015

موضوعات بخش هنری و ادبیات دینی جشنواره قرآن و عترت استادان واعضای هیات علمی دانشگاه ها
شماره
رشته

عنوان رشته

توضیحات

موضوع

721

نمایشنامه
نویسی

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج
موضوع آزاد است ،اما باید ارتباط مستقیم با معارف قرآن کریم
شده است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان
(اخالقیات ،قصص قرآن کریم و )...یا سیره معصومین (علیهم السالم) یا
گرامی قرار داده شود.
تاریخ اسالم یا زندگانی بزرگان دین یا جلوه های زیبا از معنویات داشته
باشد.

722

داستان نویسی

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج
موضوع آزاد است ،اما باید ارتباط مستقیم با معارف قرآن کریم
شده است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان
(اخالقیات ،قصص قرآن کریم و )...یا سیره معصومین (علیهم السالم) یا
گرامی قرار داده شود.
تاریخ اسالم یا زندگانی بزرگان دین یا جلوه های زیبا از معنویات داشته
باشد.

723

شعر

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج
موضوع آزاد است ،اما باید ارتباط مستقیم با معارف قرآن کریم
شده است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان
(اخالقیات ،قصص قرآن کریم و  )...یا سیره معصومین (علیهم السالم) یا
گرامی قرار داده شود.
تاریخ اسالم یا زندگانی بزرگان دین یا جلوه های زیبا از معنویات داشته
باشد.

724

خط (ثلث،
نسخ)
و نقاشی خط

725

خط ( نستعلیق،
شکسته
نستعلیق)

726

طراحی(پوستر)

دررشته خوشنویسی یکی از آیات قرآن کریم با توجه به نوع خط -با
ذکر نام سوره وآیه
نقاشی خط  :موضوع با محوریت قرآن و اهل بیت علیهم السالم
یکی از آیات قرآن کریم با توجه به نوع خط -با ذکر نام سوره وآیه

الف) اسماء الحسنی ب) نماز( دعا  ،نیایش وعبادت)
آفرینش وخلقت

ج)

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج
شده است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان
گرامی قرار داده شود.
درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج
شده است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان
گرامی قرار داده شود.
درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج
شده است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان

016
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گرامی قرار داده شود.
727

نقاشی

موضوع با محوریت قرآن  ،نماز و اهل بیت علیهم السالم

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج
شده است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان
گرامی قرار داده شود.

721

نگارگری/تذهیب

موضوع با محوریت قرآن و اهل بیت علیهم السالم

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج
شده است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان
گرامی قرار داده شود.

721

عکس

712

فیلم نامه
نویسی

موضوع با محوریت قرآن  ،نماز و اهل بیت علیهم

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج
شده است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان
گرامی قرار داده شود.

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج
موضوع آزاد است ،اما باید ارتباط مستقیم با معارف قرآن کریم
شده است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان
(اخالقیات ،قصص قرآن کریم و  )...یا سیره معصومین (علیهم السالم) یا
گرامی قرار داده شود.
تاریخ اسالم یا زندگانی بزرگان دین یا جلوه های زیبا از معنویات داشته
باشد.
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موضوعات جشنواره پژوهش دینی قرآن و عترت استادان و اعضای هیأت علمی

شماره
رشته

عنوان رشته

موضوع

توضیحات

621

نرم افزارهای علوم
اسالمی

موضوع آزاد است .با محوریت قرآن،
پیامبر اسالم (ص) ،نماز وسیره اهل
بیت (علیهم السالم)

در آیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی) پیرامون این رشته
درج شده است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار
داوطلبان گرامی قرار داده شود.

622

تحقیقات

موضوع آزاد است .با محوریت قرآن،
پیامبر اسالم (ص)  ،نماز وسیره اهل
بیت (علیهم السالم)

در آیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی) پیرامون این رشته
درج شده است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار
داوطلبان گرامی قرار داده شود.

623

وبالگ نویسی قرآنی

موضوع آزاد است .با محوریت قرآن،
پیامبر اسالم (ص)  ،نماز وسیره اهل
بیت (علیهم السالم)

در آیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی) پیرامون این رشته
درج شده است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار
داوطلبان گرامی قرار داده شود.

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

018

جشنواره هنر و ادبیات دینی وپژوهشی قرآن وعترت دانشجویان دانشگاه ها
اهداف
.1
.2
.3
.4
.5

تمسک به قرآن و اهل بیت (ع).
ایجاد انگیزه در دانشجویان برای ورود به حوزه تحقیقات.
حرکت در مسیر منویات مقام معظّم رهبری مدظلّه العالی به ویژه در جهت اسالمی شدن دانشگاه ها.
سوق دادن جوانان به پژوهش در زمینه معارف الهی ،علوم قرآنی و آشنایی با زندگی ائمه معصومین علیهم السالم.
افزایش فعالیت های ایمانی افزا وارتقاء وتوسعه فرهنگ قرآنی .

شرکت کنندگان:
.1
.2
.3
.4

دانشجویان مقاطع کاردانی تا دانشجوی دکتری واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی .
فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی حق شرکت ندارند.
فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی فقط می توانند در رشته پایان نامه (دوسال آخر) شرکت نمایند.
دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (دولتی وغیر انتفاعی ) نمی توانند شرکت نمایند.
نحوه ثبت نام:

 .1دانشجویان واحد های دانشگاهی و مراکز آموزشی می توانند با مراجعه به کانون قرآن وعترت واحد وآموزشکده
های سما از طریق دفاتر فرهنگی ثبت نام نمایند.
 .2دانشجویان سایر واحدهای دانشگاه آزاداسالمی می توانند با مراجعه به کانون قرآن وعترت واحد دانشگاهی محل
سکونت خود با ارائه کارت دانشجویی ثبت نام نمایند.
 .3دانشجویان فقط می توانند دریک واحد دانشگاهی ثبت نام نمایند .

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

019

موضوعات جشنواره پژوهش دینی دانشجویان

شماره رشته

عنوان رشته

موضوع

توضیحات

121

نرم افزارهای علوم
اسالمی

موضوع آزاد است .با محوریت قرآن ،پیامبر
اسالم(ص)  ،نماز وسیره اهل بیت (علیهم
السالم)

در آیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی) پیرامون این رشته
درج شده است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار
داوطلبان گرامی قرار داده شود .

122

تحقیقات(از سطح
کاردانی تا دکترای
حرفه ای)

موضوع آزاد است .با محوریت قرآن ،پیامبر
اسالم (ص)  ،نماز وسیره اهل بیت (علیهم
السالم)

در آیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی) پیرامون این رشته
درج شده است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار
داوطلبان گرامی قرار داده شود

123

وبالگ نویسی قرآنی

موضوع آزاد است .با محوریت قرآن ،پیامبر
اسالم (ص)  ،نماز وسیره اهل بیت (علیهم
السالم)

در آیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی) پیرامون این رشته
درج شده است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار
داوطلبان گرامی قرار داده شود

124

پایان نامه

موضوع آزاد است .با محوریت قرآن ،پیامبر
اسالم (ص)  ،نماز وسیره اهل بیت (علیهم
السالم)

در آیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی) پیرامون این رشته
درج شده است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار
داوطلبان گرامی قرار داده شود

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

081

موضوعات جشنواره هنر و ادبیات دینی دانشجویان

شماره
رشته

عنوان رشته

421

نمایشنامه
نویسی

موضوع
موضوع باید ارتباط مستقیم با معارف قرآن کریم
(اخالقیات ،قصص قرآن کریم و  )...یا سیره معصومین
(علیهم السالم) یا تاریخ اسالم یا زندگانی بزرگان دین یا
جلوه های زیبا از معنویات داشته باشد.

توضیحات

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده است؛ که
ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شود.

422

موضوع باید ارتباط مستقیم با معارف قرآن کریم
(اخالقیات ،قصص قرآن کریم و  )...یا سیره معصومین
داستان نویسی
(علیهم السالم) یا تاریخ اسالم یا زندگانی بزرگان دین یا
جلوه های زیبا از معنویات داشته باشد.

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده است؛ که
ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شود.

423

شعر

موضوع باید ارتباط مستقیم با معارف قرآن کریم
(اخالقیات ،قصص قرآن کریم و  )...یا سیره معصومین
(علیهم السالم) یا تاریخ اسالم یا زندگانی بزرگان دین یا
جلوه های زیبا از معنویات داشته باشد.

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده است؛ که
ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شود.

424

عکس

با محوریت قرآن  ،نماز و اهل بیت (علیهم السالم )

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده است؛ که
ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شود.

425

نقاشی

با محوریت قرآن  ،نماز و اهل بیت (علیهم السالم )

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده است؛ که
ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شود.

426

طراحی(پوستر
)

الف) اسماء الحسنی ب) نماز( دعا  ،نیایش وعبادت)
ج) آفرینش وخلقت

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده است؛ که
ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شود.

080

427

سیاه قلم

با محوریت قرآن  ،نماز و اهل بیت (علیهم السالم )

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده است؛ که
ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شود.

421

نگارگری/تذه
یب

با محوریت قرآن و اهل بیت (علیهم السالم)

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده است؛ که
ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شود.

421

نقاشی خط

با محوریت قرآن  ،نماز و اهل بیت (علیهم السالم )

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده است؛ که
ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شود.

412

خط نستعلیق

یکی از آیات قرآن کریم با توجه به نوع خط
با ذکر نام سوره وآیه

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده است؛ که
ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شود.

411

خط نسخ

یکی از آیات قرآن کریم با توجه به نوع خط
با ذکر نام سوره وآیه

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده است؛ که
ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شود.

412

خط ثلث

یکی از آیات قرآن کریم با توجه به نوع خط
با ذکر نام سوره وآیه

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده است؛ که
ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شود.

413

خط شکسته
نستعلیق

یکی از آیات قرآن کریم با توجه به نوع خط
با ذکر نام سوره وآیه

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده است؛ که
ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شود.

414

قالی بافی

متن فرش مزین به آیه مبارک قرآن
با ذکر سال تولید و..

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده است؛ که
ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شود.

415

مشبک

با محوریت قرآن و اهل بیت (علیهم السالم )

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده است؛ که
ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شود.

فیلم کوتاه

مرتبط با معارف دین  ،نماز ،قرآن و اهل بیت
(علیهم السالم )

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده است؛ که
ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شود.

417

پویانمایی(انیم
یشن)

مرتبط با معارف دین  ،نماز ،قرآن و اهل بیت
(علیهم السالم )

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده است؛ که
ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شود.

411

فیلمنامه

موضوع باید ارتباط مستقیم با معارف قرآن کریم

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده است؛ که

416

082
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نویسی

(اخالقیات ،قصص قرآن کریم و  )...یا سیره معصومین
(علیهم السالم) یا تاریخ اسالم یا زندگانی بزرگان دین یا
جلوه های زیبا از معنویات داشته باشد.

ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شود.

411

نماهنگ
(کلیپ)

مرتبط با معارف دین  ،نماز  ،قرآن و اهل بیت
(علیهم السالم)

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده است؛ که
ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شود.

422

معرق ومنبت

با محوریت قرآن و اهل بیت
(علیهم السالم )

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده است؛ که
ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شود.

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

083

جشنواره هنر و ادبیات دینی وپژوهشی قرآن
وعترت کارکنان
دانشگاه آزاداسالمی

اهداف:
 .1تمسک به قرآن واهل بیت (ع).
 .2ایجاد فضای معنوی و قرآنی وتعمیق مبانی معرفتی و باورهای اعتقادی در میان کارمندان دانشگاه .
 .3معرفی استعدادها ،ظرفیتها و توانمندیها در حوزه قرآن کریم واهل بیت (ع).
 .4توسعه دقیق باورهای دینی وایمان مذهبی وافزایش فعالیت های ایمان افزا وارتقاء وتعمیق اندیشه های شیعی .
 .5فرهنگ سازی انس با قرآن در اقشار کارمندان وخانواده ها.
شرکت کنندگان:
.1کلیه نیروهای رسمی  ،قرار دادی  ،ساعتی و شرکتی حق شرکت دارند.
.2کارکنان نمی توانند در سایر بخش ها (دانشجویان واستادان) شرکت کنند.
.3کارکنان سازمان مرکز ی می توانند ازطریق یکی از کانون قرآن وعترت واحد های دانشگاهی مستقر در تهران ثبت
نام نمایند  .پرداخت هدایای مرحله مقدماتی به عهده واحد ثبت نام کننده می باشد .
.4حق ماموریت کارکنان منتخب جهت حضور درمراسم اختتامیه براساس آیین نامه کارگزینی دانشگاه محاسبه
ودرصورت نیاز ،مجوزالزم از دبیرخانه هیأت امنای استانی اخذ و پرداخت شود.
ثبت نام :
 .1ثبت نام کلیه داوطلبان از طریق کانون های قرآن وعتر ت واحد های دانشگاهی انجام می گیرد.
.2کارکنان می توانند اطالعات مورد نیاز را از طریق سایت تسنیم ( )www.tasnim.irدریافت نمایند.

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
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موضوعات جشنواره هنر و ادبیات دینی وپژوهشی کارکنان دانشگاه آزاداسالمی
کد رشته

عنوان

رشته

321

طراحی(پوستر)

322

عکس

موضوع
الف) اسماء الحسنی

توضیحات

ب) نماز( دعا  ،نیایش وعبادت)

ج) آفرینش وخلقت

د)خالقیت ذهنی

قرآن  ،نماز واهل بیت (علیهم السالم )

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده
است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده
شود.
درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده
است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده
شود.

323

شعر

موضوع می تواند ارتباط مستقیم با نماز  ،معارف قرآن
کریم (اخالقیات ،قصص قرآن کریم و  ، )...سیره
معصومین (علیهم السالم)  ،تاریخ اسالم  ،زندگانی بزرگان
دین یا جلوه های زیبا از معنویات داشته باشد.

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده
است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده
شود.

324

خط (ثلث ،نسخ)
و نقاشی خط

دررشته خوشنویسی یکی از آیات قرآن کریم با توجه به
نوع خط  -با ذکر نام سوره وآیه
نقاشی خط  :موضوع با محوریت قرآن و اهل بیت علیهم
السالم

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده
است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده
شود.

325

خط ( نستعلیق،

یکی از آیات قرآن کریم با توجه به نوع خط -با ذکر نام

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده

085

سوره وآیه

شکسته
نستعلیق)

با محوریت قرآن  ،نماز و اهل بیت (علیهم
326

نقاشی

السالم )

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده
شود.
درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده
است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده
شود.

327

مشبک  ،معرق
و منبت

با محوریت قرآن و اهل بیت (علیهم السالم )

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده
است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده
شود.

321

تحقیق

موضوع آزاد است .با محوریت قرآن ،پیامبر اسالم (ص) ،
نماز وسیره اهل بیت (علیهم السالم)

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده
است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده
شود.

321

وبالگ

موضوع آزاد است .با محوریت قرآن ،پیامبر اسالم (ص) ،
نماز وسیره اهل بیت (علیهم السالم)

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده
است؛ که ضرورت دارد به صورت مکتوب در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده
شود.

312

نگارگری /تذهیب

با محوریت قرآن و اهل بیت (علیهم السالم)

درآیین نامه توضیحاتی (عمومی واختصاصی )پیرامون این رشته درج شده
است؛ که ضرورت

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
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فرم شماره 1
برگ ثبت نام
جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت استادان و اعضای هیأت علمی
– نام................................................................. :
– نام خانوادگی........................................................................ :
– نام پدر – ............................ :شماره شناسنامه:
– عضو هیأت علمی:

 -تاریخ تولد:

تمام وقت

 جنسیت:نیمه وقت

– حق التدریس دانشگاه آزاد اسالمی واحد :
 رشته ي تدریس ........................................................... : -درجشنواره تاکنون شرکت داشته ام :

تعداد دفعات

– نشانی کامل....................................................................................... :
 تلفن همراه  ..............................................تلفن ثابت .................................………………… Email:

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
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فرم شماره 1
صفحه دوم
شماره رشته

عنوان رشته

621

نرم افزارهای علوم اسالمی

622

تحقیقات

623

وبالگ نویسی

721

نمایشنامه نویسی

722

داستان نویسی

723

شعر

724

خط (ثلث ،نسخ )ونقاشی خط

725

خط (نستعلیق ،شکسته نستعلیق)

726

طراحی

727

نقاشی

721

نگارگری/تذهیب

721

عکس

712

فیلم نامه نویسی

محل انتخاب رشته
با *

به این وسیله تائید می نمایم مشخصات اعالم گردیده و هم چنین اثر ارائه شده مربوط به اینجانب می باشد و با کلیه
شرایط آیین نامه فوق موافق می باشم وچنانچه خالف اظهارات مشخص گردد مرکز قرآن وعترت می تواند از اهداء جایزه
به داوطلب خوداری نماید.
نام ونام خانوادگی
امضاءداوطلب
صحت مندرجات فوق را گواهی می کنم.
اینجانب ..............مسئول کانون قرآن و عترت واحد:
ا مضاء

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
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فرم شماره 2
برگ ثبت نام
جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن وعترت دانشجویان
– نام..................... . :
– نام خانوادگی........................................................................ :
– نام پدر............................ :

 -تاریخ تولد:

– نام واحد دانشگاهی محل تحصیل...........:
 رشته تحصیلی .............. -درجشنواره تاکنون شرکت داشته ام :

– مقطع تحصیلی:
تعداد دفعات

– نشانی کامل محل سکونت :
..................................................................................................
شماره تلفن همراه  ..............................................شماره تلفن ثابت .................................
Email:

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
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فرم شماره 2
محل انتخاب
رشته با *

شماره رشته

عنوان رشته

شماره رشته

عنوان رشته

خط شکسته نستعلیق

421

نمایشنامه نویسی

413

422

داستان نویسی

414

قالی بافی

423

شعر

415

مشبک

424

عکس

416

فیلم کوتاه

425

نقاشی

417

پویانمایی

426

طراحی

411

فیلم نامه نویسی

427

سیاه قلم

411

نماهنگ (کلیپ)

421

نگارگری/تذهیب

422

معرق ومنبت

421

نقاشی خط

121

نرم افزارهای علوم اسالمی

412

خط نستعلیق

122

تحقیقات

411

خط نسخ

123

وبالگ نویسی قرآنی

412

خط ثلث

124

پایا ن نامه قرآنی

محل
انتخاب
رشته با *

به این وسیله تائید می نمایم مشخصات اعالم گردیده و هم چنین اثر ارائه شده مربوط به اینجانب می باشد و با
کلیه شرایط آیین نامه فوق موافق می باشم وچنانچه خالف اظهارات مشخص گردد مرکز قرآن وعترت می تواند از اهداء
جایزه به داوطلب خوداری نماید.
امضاءداوطلب
نام ونام خانوادگی
صحت مندرجات فوق را گواهی می کنم.
اینجانب ..............مسئول کانون قرآن و عترت واحد:
ا مضاء

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
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فرم شماره 3
برگ ثبت نام
جشنواره هنر و ادبیات دینی وپژوهشی قرآن وعترت کارکنان

– نام خانوادگی..................... . :
– نام........................................................................ :

– نام پدر............................ :

 -تاریخ تولد:

– محل خدمت (واحد – اداره )

 مدرک تحصیلی................: -درجشنواره تاکنون شرکت داشته ام :

– نشانی کامل.................................................................................................. :

شماره تلفن همراه  ..............................................شماره تلفن ثابت .................................

Email:

تعداد دفعات

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
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فرم شماره 3
صفحه دوم
عنوان

شماره رشته

رشته

321

طراحی

322

عکس

323

شعر

324

خط( ثلث ،نسخ)

325

خط (نستعلیق،شکسته نستعلیق)

326

نقاشی

327

مشبک ،معرق ومنبت

321

تحقیق

321

وبالگ

312

نگارگری/تذهیب

محل انتخاب رشته با *

به این وسیله تائید می نمایم مشخصات اعالم گردیده و هم چنین اثر ارائه شده مربوط به اینجانب می باشد و با
کلیه شرایط آیین نامه فوق موافق می باشم وچنانچه خالف اظهارات مشخص گردد مرکز قرآن وعترت می تواند از
اهداء جایزه به داوطلب خوداری نماید .
نام ونام خا نوادگی
اینجانب ..............مسئول کانون قرآن و عترت واحد:
ا مضاء

امضاءداوطلب
صحت مندرجات فوق را گواهی می کنم.

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
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فرم شماره 5
رشته در هربخش وکارکنان هر استان براساس آمارشرکت کنندگان جشنواره استادان  ،دانشجویان
)(CDلوح فشرده

ردیف

نام اثرهنری

استاد

دانشجو

کارمند

واحد

نام ونام خانوادگی

استان

تلفن همراه مسئول کانون
قرآن وعترت واحد

منطقه

جمع آثارهنری درهررشته

نام ونام خانوادگی دبیر شورای قرآن وعترت استان:
امضاء

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
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فرم شماره 6
اسامی دریافت کنندگان جوایز جشنواره هنر وادبیات دینی وپژوهشی قرآن
و عترت (دانشجویان  ،استادان وکارکنان ) توسط واحد دانشگاهی به صورت لوح فشرده ( )CD

نام و نام خانوادگی نام رشته

استان

واحد

امتیاز

میزان هدایا

استاد

شماره همراه

نام رشته

استان

واحد

امتیاز

میزان هدایا

دانشجو

شماره همراه

نام رشته

استان

واحد

امتیاز

میزان هدایا

کارمند

شماره همراه

نام و نام
خانوادگی

نام و نام
خانوادگی

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
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« برگ صدور گواهی تعلّق آثارکلیه شرکت کنندگان »

به :دبیرخانه مرکزی جشنواره ( استان  ................دانشگاه آزاد اسالمی واحد )........
از :دانشگاه آزاد اسالمی واحد . . . . .
باسالم
با توجه به بررسی های به عمل آمده ،بدین وسیله گواهی می شود:
اثر ارسالی آقای /خانم
 نام رشته تحصیلی دانشجو------ :کارمند
دانشجو
 استاد شماره همراه------------ : شرکت کننده در رشتۀ :موضوع:

فارغ التحصیل (فقط پایان نامه)
کد رشته :

 -1بخش هنری
" ثبت نام وبالگ از طریق سایت تسنیم (بخش وبالگ نویسی جشنواره ) انجام و پرینت تایید به دبیرخانه
 -2 بخش پژوهشی
مرکزی ارسال شود"
 -3بخش ادبیات دینی
به وی تعلق داشته و مطابق آیین نامه جشنواره می باشد ،در صورت هرگونه مغایرت مسئولیت با این واحد دانشگاهی می باشد.
توسط شرکت بیمه
ریال
اثر فوق به مبلغ
مورد پوشش قرارگرفته شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ..................
معاون فرهنگی واجتماعی واحد ..................
مهر و امضاء

096

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

 دستورالعمل پرداخت هدایا به این شرح است:
 )1پرداخت هدایا ی برگزیدگان اول تا سوم مرحله نهایی (کشوری) و اول تا پنجم مرحله مقدماتی (واحدی) با
توجه به امتیازات و اعالم ازطریق سایت تسنیم  www.tasnim.irقابل پرداخت می باشد.
 )2پرداخت هدایا توسط واحدهای دانشگاهی براساس امتیاز حداکثر 122وحداقل  52در هر رشته می باشد.
 )3به حائزین رتبه های نهایی (کشوری) از طرف معاونت فرهنگی واجتماعی (مرکز قرآن وعترت) لوح تقدیر ،
تندیس جشنواره و هدایا اعطا می شود.
 )4به منتخبان دارای امتیاز مشترک درمرحله مقدماتی براساس مجوز شورای فرهنگی واحد جایزه اهداء خواهد
شد.
 )5منتخبان کشوری ازجایزه مرحله مقدماتی (واحدی) همان رشته نیز برخوردارند.
 )6هدایای مرحله مقدماتی طبق جداول (ضمیمه) و درقالب کارت هدیه (بدون کسر مالیات) از محل بودجه فرهنگی
به رتبه های اول تا پنجم هر رشته که حد نصاب امتیاز را کسب نمایند و براساس ترتیب ذیل توسط واحد
دانشگاهی اهداء خواهد شد.
 امتیاز  122تا  12نفر اول ( مرحله مقدماتی )
 امتیاز  11تا  12نفر دوم ( مرحله مقدماتی )
 امتیاز  71تا  72نفر سوم ( مرحله مقدماتی )
 امتیاز  61تا  62نفر چهارم ( مرحله مقدماتی )
 امتیاز  51تا  52نفر پنجم ( مرحله مقدماتی )
 تشویق عوامل اجرایی جشنواره:
 تشویق عوامل اجرایی دبیرخانه مرکزی جشنواره به شرح ذیل و توسط واحدهای دانشگاهی میزبان قابل پرداخت
می باشد.
 .1دبیر اجرایی جشنواره مبلغ  12/222/222ریال.
 .2رئیس دبیرخانه مرکز ی جشنواره مبلغ  7/222/222ریال.
 .3مسئول برگزاری جشنواره مبلغ  5/222/222ریال ،توسط واحد برگزارکننده اختتامیه قابل پرداخت می باشد.
 .4مسئول دبیرخانه هر بخش ازجشنواره در بخش های (کمیته های اجرایی دبیرخانه ) هر کدام از اعضاء مبلغ
 4 /222/222ریال .
 .5سایر عوامل اجرایی هرکدام مبلغ  3/222/222ریال.

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

091

جدول شماره
هدایاي منتخبان نهایی ومقدماتی جشنواره هنروادبیات دینی وپژوهشی قرآن و عترت
استادان واعضاي هیات علمی دانشگاه هاي سراسر کشور

کد
رشته

عنوان رشته

منتخبان نهائی(کارت هدیه – به
هزارتومان)

منتخبان مقدماتی (کارت هدیه -به هزارتومان )

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

621

نرم افزار

722

622

422

322

222

122

72

52

622

تحقیقات

722

622

422

322

222

122

72

52

623

وبالگ نویسی

722

622

422

322

222

122

72

52

721

نمایشنامه
نویسی

422

322

222

152

122

72

52

32

722

داستان نویسی

422

322

222

152

122

72

52

32

723

شعر

422

322

222

152

122

72

52

32

724

(ثلث  ،نسخ )
و نقاشی خط

722

622

422

322

222

122

72

52

722

622

422

322

222

122

72

52

726

طراحی

522

422

322

222

152

122

72

52

727

نقاشی

522

422

322

222

122

72

52

32

721

نگارگری/تذه
یب

722

622

422

322

222

122

72

52

721

عکس

522

422

322

222

122

72

52

32

712

فیلم نامه
نویسی

422

322

222

152

122

72

52

32

725

شکسته و
نستعلیق

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
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جدول شماره 4
هدایاي منتخبان نهایی ومقدماتی جشنواره هنروادبیات دینی وپژوهشی قرآن و عترت
دانشجویان دانشگاه هاي سراسر کشور

کدرشته

عنوان رشته

منتخبان نهائی(کارت هدیه – به
هزارتومان)

منتخبان مقدماتی (کارت هدیه -به
هزارتومان )

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم چهارم پنجم

121

نرم افزار

722

622

422

322

222

122

72

52

122

تحقیقات

722

622

422

322

222

122

72

52

123

وبالگ نویسی

722

622

422

322

222

122

72

52

124

پایان نامه

722

622

422

322

222

122

72

52

421

نمایشنامه
نویسی

422

322

222

152

122

72

52

32

422

داستان نویسی

422

322

222

152

122

72

52

32

423

شعر

422

322

222

152

122

72

52

32

424

عکس

522

422

322

222

152

122

72

52

425

نقاشی

522

422

322

222

152

122

72

52

426

طراحی

522

422

322

222

152

122

72

52

427

سیاه قلم

522

422

322

222

152

122

72

52

421

نگارگری

722

622

422

322

222

122

72

52

421

نقاشی خط

722

622

422

322

222

122

72

52

412

نستعلیق

722

622

422

322

222

122

72

52

411

نسخ

722

622

422

322

222

122

72

52

412

ثلث

722

622

422

322

222

122

72

52

413

شکسته نستعلیق

722

622

422

322

222

122

72

52

414

قالی بافی

722

622

422

322

222

122

72

52

415

مشبک

722

622

422

322

222

122

72

52

416

فیلم کوتاه

722

622

422

322

222

122

72

52

417

پویانمایی

422

322

222

152

122

72

52

32

411

فیلم نامه نویسی

422

322

222

152

122

72

52

32

411

نماهنگ قرآنی

422

322

222

152

122

72

52

32

422

معرق ومنبت

722

622

422

322

222

122

72

52
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جدول شماره 4
هدایاي منتخبان نهایی ومقدماتی جشنواره هنروادبیات دینی وپژوهشی قرآن و عترت
کارکنان دانشگاه هاي سراسر کشور

کد رشته

عنوان رشته

منتخبان نهائی(کارت هدیه – به
هزارتومان)

منتخبان مقدماتی (کارت هدیه -به
هزارتومان )

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

321

طراحی

522

422

322

222

152

122

72

52

322

عکس

522

422

322

222

152

122

72

52

323

شعر

422

322

222

152

122

72

52

32

324

خط(نسخ وثلث)

722

622

422

322

222

122

72

52

325

شکسته و نستعلیق

722

622

422

322

222

122

72

52

326

نقاشی

522

422

322

222

152

122

72

52

722

622

422

322

222

122

72

52

321

تحقیقات

722

622

422

322

222

122

72

52

321

وبالگ نویسی

722

622

422

322

222

122

72

52

312

نگارگری/تذهیب

722

622

422

322

222

122

72

52

327

مشبک معرق ومنبت
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دستورالعمل شرایط و پرداخت حق الزحمه داوران بخش هنر و ادبیات دینی و پژوهشی:

جشنواره هنر وادبیات دینی وپژوهشی درسه بخش اعضای هیات علمی ،دانشجویان و کارکنان برگزار می شود و
شامل رشته های نمایشنامه نویسی  ،داستان نویسی  ،فیلمنامه نویسی  ،شعر ،نقاشی  ،طراحی  ،نگارگری (تذهیب
وگل مرغ) ،سیاه قلم  ،نقاشی خط  ،خوشنویسی (خط نستعلیق  ،خط نسخ  ،خط ثلث  ،خط شکسته نستعلیق) ،
قالی بافی  ،مشبک  ،معرق  ،منبت  ،پویانمایی ،عکس  ،فیلم کوتاه  ،نماهنگ  ،تحقیقات  ،نرم افزار قرآنی  ،وبالگ
نویسی و پایان نامه قرآنی می باشد.
 حق الزحمه داوری آثار بخش های هنری ،پژوهشی و ادبیات دینی برابر قراردادی که میان نمایندگان واحد میزبان
وداور مربوطه منعقد می گردد ،پس ازکسر مالیات پرداخت می شود.
 حق الزحمه داوری به تناسب مدت زمان انجام داوری ومدرک تحصیلی براساس جدول حق الزحمه داوری و با
تائید مرکز قرآن وعترت قابل پرداخت می باشد.
 داوری دربخش پژوهشی شامل مراحل مقدماتی ونهایی می باشد .
 حق الزحمه مرحله مقدماتی رشته های تحقیقات و پایان نامه حداکثرمعادل 32/222/222ریال ودررشته های
وبالگ نویسی ونرم افزارحداکثر معادل  52/222/222ریال وبرای مرحله نهایی براساس جدول حق الزحمه داوری و
قابل پرداخت می باشد.
 تعداد داوران :در بخش هنری درهر رشته یک داور ودر بخش ادبیات دینی درهررشته دو نفر ودر بخش پژوهشی هر
رشته سه داور می باشند.
 تعداد داوران با تائید مرکز قرآن وعترت قابل کاهش و یا افزایش می باشد.
 اسامی داوران می بایست قبل از داوری ازطرف واحد و یا واحد های میزبان به تائید مرکز قرآن وعترت برسد.
 زمان برگزاری داوری هر بخش با هماهنگی مرکز قرآن وعترت و واحد میزبان خواهد بود.
 حق الزحمه وایاب وذهاب داوری توسط واحد میزبان پرداخت و با ارسال مستندات به سازمان مرکز ی دانشگاه
درحساب فی مابین واحد میزبان لحاظ می شود.
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باسمه تعالی
قرارداد داوری آثار بخش هنری ،ادبی وپژوهشی
که در این قرارداد
) به نمایندگی
این قرارداد بین دانشگاه آزاد اسالمی (
واحد
متولد
دارای شماره شناسنامه
فرزند
و آقای /خانم
صادره از
که داور نامیده می شود منعقد می گردد.
دارای مدرک تحصیلی
نشانی...........................................................................:
تلفن................................... :
موضوع قرارداد« :داوری بخش ».....................................
الف) تعهدات داور:
بند  :1داور موظف است رأس زمان برنامه ریزی شده درمکانی که از طرف واحد مربوط تعیین می شود حضور
داشته باشد.
تبصره  :1چنانچه آثار شرکت کننده در مواردی نیاز به بازبینی یا داوری مجدد داشته باشند داور موظف به انجام
این امر می باشد.
تبصره  :2در صورت عدم رعایت بند و تبصره  1و عدم تعهد به مفاد این بند و تبصره واحد مجاز است ضمن فسخ
یک طرفه قرارداد ادعای خسارت قانونی از داور بنماید.
بند  :2داور به هیچ وجه حق واگذاری تعهدات و مسئولیت های خود را به غیر ندارد.
بند  :3داور موظف است نتایج داوری را تنها در اختیار واحد مربوط و یا مرکز قرآن وعترت فعالیت قرار دهند.
بند  :4داور موظف است حد نصاب کلیه امتیازات الزمه را آیتم بندی ودر( 2سطح) مقدماتی ونهائی تأیید ودراختیار
مرکز قرآن وعترت و یا واحد قراردهد.
ب) تعهدات واحد:
بند  :5واحد موظف است اقدامات و امکانات الزم جهت اسکان  ،وسیله ایاب وذهاب و پذیرایی را جهت داوری و
بازبینی آثارتهیه ومهیا سازد.
بند  :6واحد موظف است به ازاء هر اثر هنری -ادبی – پژوهشی با در نظر گرفتن مدارک تحصیلی ،تخصص
و رتبه دانشگاهی برابر جدول هزینه داوری ،حق الزحمه داوری را پس از کسر مالیات به شخص نامبرده و یا به
حساب بانکی که در متن قرارداد داور خوانده می شود پس ازانجام داوری پرداخت نماید .
بند :7مبلغ حق الزحمه قرارداد حداقل ظرف مدت یک هفته پس ازانجام داوری با توجه به نوع و تعداد اثر
داوری شده محاسبه و پرداخت می گردد.
بند :1این قرارداد در هفت بند و دو تبصره و 2نسخه که هر یک حکم واحد دارند ،مطابق قوانین حقوقی
جمهوری اسالمی ایران تنظیم شده و به امضای طرفین قرارداد رسیده است.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی
نام و نام خانوادگی
واحد .............
داور
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جدول حق الزحمه داوري رشته هاي هنر  ،ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت

2

نمایشنامه نویسی

1222

15222

3

فیلم نامه نویسی

1222

15222

4

داستان نویسی

1222

15222

5

نماهنگ

5222

1222

6

فیلم کوتاه

5222

1222

7

پویانمایی

5222

1222

1

عکس

3222

5222

1

طراحی

3222

5222

12

نقاشی خط

3222

7222

11

نقاشی

3222

7222

12

خوشنویسی

3222

7222

13

سیاه قلم

3222

7222

14

تذهیب

3222

7222

15

نگارگری

3222

7222

16

مشبک

3222

7222

17

معرق

3222

7222

11

منبت

3222

7222

11

قالی بافی

3222

7222

22

تحقیقات

5222

12222

21

وبالگ نویسی

1222

22222

22

پایان نامه قرآنی

5222

15222

23

نرم افزار قرآنی

1222

22222

رشته های ادبیات دینی

1

شعر

1222

5222

توضیحات

رشته های هنری

ردیف

عنوان رشته

حد اقل هزینه
داوری
موردی به تومان

حد اکثر هزینه
داوری
موردی به تومان

رشته های پژوهشی
شامل مراحل :
 -1مقدماتی
 -2نهایی
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 دستورالعمل برگزاری اختتامیه جشنواره هنروادبیات دینی وپژوهشی قرآن وعترت (علیهم السالم)
 .1واحد میزبان جشنواره می بایستی دبیراجرایی ،رئیس ومسئول دبیرخانه مرکزی جشنواره را جهت هماهنگی و
اجرا و سایر موارد کتبا" به مرکز قرآن وعترت اعالم نمایند .
 دبیراجرایی می بایست رئیس و یا معاون فرهنگی واحد دانشگاهی باشد.
 .2واحد میزبان با هماهنگی مرکز قرآن وعترت ازکلیه مراحل اعم ازدریافت آثار ،داوری واختتامیه گزارش تصویری
ونسبت به چاپ ویژنامه آثاربرگزیدگان اقدامات الزم به عمل آورد.
 .3زمان برگزاری مراسم اختتامیه با موافقت معاونت فرهنگی واجتماعی صورت می پذیرد.
 .4واحد برگزارکننده می بایست تمهیدات الزم در خصوص اسکان و پذیرایی مدعوین  ،سالن ،فیلم برداری ،اردوی
تفریحی ،محفل انس با قرآن ،مجری ،قاری ،بسته فرهنگی  ،بنر ،تمبر ،ویژه نامه  ،برپایی نمایشگاه آثار ،کارگاه
آموزشی ،استند ،لوح تقدیر ،تندیس ،دعوت از شخصیت های هنرمند  ،پوشش رسانه ای و تبلیغاتی وسایر موارد با
هماهنگی مرکز قرآن وعترت فراهم نماید.
 .5واحد میزبان بنا به پیشنهاد رئیس دبیرخانه مرکزی جشنواره می تواند مبلغ پانزده میلیون تومان به عنوان تنخوا ه
دراختیار دبیرخانه مرکزی جهت پرداخت هزینه های مرتبط و ضروری براساس اسناد ومدارک قراردهد.
 .6هزینه های مربوط به هدایا  ،تندیس  ،گالینگور و لوح تقدیر جشنواره توسط واحد میزبان پرداخت و با ارسال
مستندات به سازمان مرکز ی دانشگاه درحساب فی مابین واحد میزبان لحاظ می شود.
 .7دبیرخانه هیأت امنای استانی موظف می باشد سایر هزینه کردهای صورت پذیرفته را از واحدهای تابعه براساس
( %32درصد ) واحد میزبان و  ( %72درصد) مابقی (بر اساس سطح واحد) اخذ و به واحد های ذینفع پرداخت
نماید.

(پیوست شماره )24
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باسمه تعالی

تقاضانامه برگزاري اردوها
واحد/مركز ........... :

نوع اردو:

زیارتی -مذهبی □

سیاحتی-فرهنگی □

مبدأ:

مقصد:

تاریخ رفت:

تاریخ برگشت:

مسیر حرکت:
محل اقامت:
نوع وسیله نقلیه:
نام سرپرست(یا سرپرستان):
منابع مالی:
برنامه اردو:

تعداد و جنسیت شرکتکنندگان:

امضا سرپرست:
تاریخ ارائه تقاضانامه:
(پیوست شماره )21

اجتماعی □

منتخبین□
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باسمه تعالی
شماره :
تاریخ :

فرم اطالعات فردی دانشجویان
ویژه اردوی منتخبین فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی

الف ) اطالعات فردي
نام و نام خانوادگی

 متأهل 

صادره از

مجرد

گروه خونی

رشته تحصیلی

تعداد واحدهاي گذرانده شده

ترم تحصیلی

فرزند
وضعیت

شماره شناسنامه

 بیمار 

سالم

شماره دانشجویی
وابستگی به خانواده ایثارگران

متولد
نوع بیماري
نیاز به مراقبت خاص
ندارد
دارد
معدل كل





جانبازان  آزادگان  شهدا 
تلفن

نشانی محل سکونت

امضاء داوطلب
تلفن ضروري
ب) گواهی می شود آقا  /خانم
با گذراندن تعداد

دانشجوي رشته

واحد ،داراي معدل كل

به شماره دانشجویی

می باشد.

ضمناً نامبرده تاكنون در هیچ ترمی مشروط نشده است.

معاون آموزشی واحد
دانشجوي رشته

ج) گواهی می شود آقا  /خانم
سابقه ایی در كمیته انضباطی ندارد.

به شماره دانشجویی

معاون آموزشی واحد

د) همکاري با بخشهاي مختلف فرهنگی واحد :

كم 
كم 
كم 
كم 

مدیریت فرهنگی
ستادهاي فرهنگی و اجتماعی

متوسط 
متوسط 
متوسط 
متوسط 

زیاد 
زیاد 
زیاد 
زیاد 

كانون ها و تشکل ها
سایر حوزه ها
ارایه آثار فرهنگی – هنري (آفریشهاي هنري) ،انجام پژوهش هاي فرهنگی – هنري و درج
مقاالت و پژوهشها در نشریات حوزه معاونت فرهنگی
كسب رتبه فرهنگی و هنري در جشنواره ها و مسابقات(مدارک ضمیمه شود)
كسب رتبه در مسابقات قرآن و عترت (با تأیید كانون قرآن و عترت)
آراستگی به فضایل اخالقی ،شخصیت فرهنگی و رعایت شوون دانشجویی ( قابل طرح به
عنوان الگوي فکري و رفتاري)
نتیجه بررسی و كارشناسی:

نام و نام خانوادگی مسئول رسیدگی:
امضاء

(پیوست شماره )22

امتیاز

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

216

دانشگاه آزاد اسالمی واحد /مرکز آموزشی
ردیف

مشخصات همسران
مرد
نام و نام
خانوادگی

زن
رشته و مقطع
تحصیلی سال
ورود

نماينده نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری:

نام و نام
خانوادگی

تاریخ
عقد

مبلغ
پرداختی

رشته و مقطع
تحصیلی سال
ورود

معاون فرهنگی يا ريیس دفتر فرهنگ اسالمی:
معاون اداری و مالی:

(پیوست شماره )23

مالحظات
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امروز اگر مسئولین نظام جمهوری اسالمی ایران با مواد مخدر به سختی مبارزه می کنند ،این یک جهاد بزرگ ،یک حرکت
بسیار عمیق در راه پیشرفت ملت ایران است« .مقام معظم رهبری مدظله العالی»

اعضای محترم کمیته فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر
سالم علیکم

احتراماً ،همانگونه که مستحضرید:
 -1امروزه مواد مخدر و روان گردان ها به عنوان مهم ترین عامل تهدید کننده سالمت جسمانی ،روانی ،اجتماعی و
معنوی موجب درگیر شدن بخش های وسیعی از جغرافیای انسانی و محیطی کشور شده به گونه ای که با نشانه
روی مراکز حیاتی اجتماعی یعنی میکروسیستم اجتماعی (خانواده) ،مزوسیستم اجتماعی ( محیط های آموزشی
مدارس و دانشگاه ها) و ماکروسیستم اجتماعی (محلهجهای شهری و روستائی) به صورت آرام ،سعدی در جذب
مشتریان جدید در سنین مختلف ،جنسیت متفاوت ،مشاغل و تحصیالت گوناگون ،افراد مجرد و متأهل ،شهری و
روستایی و با دالیل و انگیزه های متفاوت داشته به گونه ای که در آخرین بررسی به عمل آمده بیش از  91درصد
مردم کشورمان ،موضوع اعتیاد را به عنوان مهم ترین عامل تهدید اجتماعی بیان کرده اند .با هدف ضربه زدن به
استراتژهای سیستم هوشمند مواد مخدر و روان گردان ها ،نیازمند دانش تخصصی و پشتوانه های علمی در عرصه
های پیشگیری اولیه از اعتیاد ،درمان و حمایت های اجتماعی و همچنین مقابله با عرضه مستقیم ،به گونه ای که با
سهیم شدن نخبگان و مراکز علمی در این جهاد مقدس ،شاهد تقویت علم سازمان یافته و تحقق فعالیت های
مبتنی بر شواهد باشیم.
 -2نیم نگاهی به بند دهم سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی
(مدظله العالی) در مورخ ( 85/7/11مبنی بر  :توسعه مطالعات و پژوهش های بنیادی – کاربردی و توسعه ای در امر
مبارزه با مواد مخدر و روان گردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت های
علمی و تخصصی کشور) ،ضرورت پرداختن به ابعاد مبارزه به صورت علمی را نمایان تر می سازد.
 -3با هدف بهره گیری از ظرفیت های معنوی و مادی آن دانشگاه و ترغیب دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و
دکتری رشته های مختلف و به منظور انتخاب یکی از عناوین پژوهشی حوزه مواد مخدر و روان گردان ها در ابعاد
جامعه شناسی ،روان شناسی ،روان پزشکی ،پزشکی ،اقتصاد ،مدیریت ،حقوق و مددکاری به عنوان پایان نامه
تحصیلی ،بدین وسیله نه برگ اولویت های پژوهشی این ستاد تقدیم می شود.
موجب امتنان خواهد بود ضمن انعکاس مراتب به کلیه حوزه های ذیربط ستادی و استانی ،زمینه های تعامل و
همکاری مستمر فراهم شود تا شاهد ایجاد موج علمی در عرصه های مبارزه سخت افزاری و نرم افزاری امر مبارزه با
مواد مخدر و روان گردان ها با حضور کلیه اندیشمندان و پژوهشگران باشیم.
حمید صرامی
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش
و دبیر شورای تحقیقات
(پیوست شماره )22
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«عناوین اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر»
محققان ،پژوهشگران و اساتید محترم:

در راستای بند دهم سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ،ابالغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در
مورخ  15/7/12مبنی بر «توسعه مطالعات و پژوهش های بنیادی ،کاربردی و توسعه ای در امر مبارزه با مواد مخدر
و روانگردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی کشور»
بدین وسیله عناوین اولویت های پژوهشی حوزه های مختلف ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم می شود .انتظار می
رود کلیه مراکز علمی و دانشگاهی با بهره گیری از ظرفیت های معنوی و مادی و همچنین ترغیب دانشجویان
محترم کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مختلف به منظور انتخاب یکی از اولویت های پژوهشی به عنوان پایان
نامه ،مبادرت ورزیده تا بدین ترتیب شاهد سهیم شدن نخبگان ،در علمی شدن امر مبارزه با مواد مخدر و روان
گردان ها در عرصه های سخت افزاری و نرم افزاری باشیم .فرصت را مغتنم شمرده آمادگی دفتر تحقیقات و آموزش
این ستاد را برای هرگونه همکاری و تعامل اعالم می دارد( .آدرس  :خیابان ظفر – خیابان نفت شمالی – نبش
کوچه دوازدهم – طبقه هفتم – دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر تلفن  22121232و نمابر
)22121231
عناوین اولویتهای پژوهشی

 اولویت هاي حوزه مقابله با عرضه ستاد : -1/1بررسی میزان کارآمدی عملکرد حوزه مقابله با مواد مخدر و روانگردان ها ( شامل بررسی روند توزیع ،حمل و
نقل ،اقدامات مرزی ،اجرای قانون اشراف بر فعالیت شبکه های قاچاق ،اقدامات عملیاتی و اطالعاتی ،آمایش سرزمین
یا  ،GPSپیش سازها ،آزمایشگاه های ساخت و تولید متامفتامین).
 -1/2بررسی عوامل گرایش به قاچاق مواد مخدر در نواحی مرزی استان های سیستان و بلوچستان ،خراسان رضوی،
خراسان جنوبی و ارایه راهکارهای مناسب جهت اصالح وضعیت موجود.
 -1/3آسیب شناسی روش ها ،تدابیر و اقدامات عملیاتی و اطالعاتی یگان های مقابله ای در ضربه زدن به باندهای
قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها.
 -1/4بررسی روند و ساختار توزیع مواد مخدر و روان گردان در کشور.
 -1/5ارزیابی عملکرد سازمان های مقابله ای در برخورد با شبکه های فعال قاچاق ،ترانزیت و توزیع مواد مخدر و
روان گردان ها.
 -1/6بررسی سهم ترافیک مواد مخدر در شبکه جهانی حمل و نقل جاده ای ،ریلی و هوایی در حوز داخلی و
ترانزیت.
 -1/7بررسی و ارزیابی روند تولید مواد صناعی و راهکارهای مقابل با تولید آنها.
 -1/1بررسی عوامل گرایش به قاچاق مواد مخدر در جامعه شهری و شیوه های برخورد با آن.
 -1/1بررسی نقش اتباع بیگانه در قاچاق ،ترانزیت و توزیع مواد مخدر و روانگردان ها از  /به  /در کشور.
(پیوست شماره )22
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 -1/12بررسی تأثیر اقدامات مرزی در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها.
 -1/11بررسی تأثیر اجرای قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر در گسترش و کاهش مصرف مواد مخدر و
روانگردانها.
 -1/12بررسی نقش فناوری و نیز مقایسه تطبیقی راهکارهای مقابله با ورود مواد مخدر به زندان ها در سطح کشور
و مقایسه آن با کشورهای توسعه یافته.
 -1/13مطالعه هنجارهای تسهیل کننده مصرف مواد مخدر در بین زندانیان معتاد.
 -1/14بررسی اثر بازدارندگی قوانین بر مصرف مواد مخدر در زندان ها.
 -1/15بررسی آگاهی و نگرش سربازان وظیفه درخصوص سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان ها.
 -1/16بررسی تطبیقی اختالالت روانی در دو گروه تحت درمان با متادون و عادی در زندان ها.
 -1/17ساخت ردیاب های پرتابل مواد مخدر جهت کشف جاسازی ها.
 -1/11ساخت تجهیزات فنی جهت کنترل مبادی ورودی و خروجی.
 -1/11تعیین پروفیل مواد مخدر در جهت کشف معابر و مسیرها.
 -1/22پایش و نظارت ورود مواد جدید و ترکیبات آنها به داخل کشور.
 -1/21بررسی اثر بخشی مقابله پیشگیرانه با رویکرد ایست و بازرسیهای مصوب در کنترل مواد مخدر و روان
گردانها.
 -1/22شناسایی نژادهای مختلف سگ در دنیا و ایران و سازگاری آنها با شرایط جغرافیایی کشور و مستعد برای
آموزش.
 -1/23شناسایی روش اجرای کنترل دلیوری.
 -1/24بررسی میزان اثربخشی مجازات های مصرحه در قانون بازدارندگی از تکرار جرائم مواد مخدر و روانگردان ها.
 -1/25بررسی میزان مرگ و میرهای مرتبط با مصرف مواد مخدر و روانگردان براساس شاخص های سن ،جنس،
شغل ،تحصیالت و . ...
 -1/26تحلیل الگوهای زمانی – مکانی وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدر در کالن شهر تهران.
 -1/27آینده پژوهی وضعیت قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پیش سازها.
 -1/21طراحی ،اجرای آزمایشی و بررسی اثربخشی مدل های مشارکت مردمی برای کاهش عرضه در کشور.
 -1/21بررسی حجم و سایر ویژگی های گردش مالی و سود تجارت مواد در سطح خرد و کالن.
 -1/32بررسی نقاط قوت و ضعف وضعیت ایستگاه های بازرسی از دیدگاه افراد دخیل در فرآیند جاسازی و انتقال
مواد مخدر ،روانگردان و پیش سازها.
 -1/31بررسی نقاط قوت و ضعف وضعیت ایستگاه های بازرسی از دیدگاه افراد دخیل در فرآیند جاسازی و انتقال
مواد مخدر ،روانگردان و پیش سازها.
 -1/32بررسی ساختار و مسیر انتقال مواد مخدر ،روانگردان و پیش سازها در کشور به تفکیک شبکه های حمل و
نقل (زمینی ،ریلی ،دریایی و هوایی).
 -1/33بررسی اثربخشی انواع راهکارها و فناوری های مقابله با ورود مواد مخدر به زندان ها در سطح کشور.
(پیوست شماره )22

201

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

 -1/34بررسی خالء های قانونی برای مبارزه با مواد مخدر ،روانگردان و پیش سازها.
 -1/35راهبردهای حقوقی در مبارزه با مواد مخدر ،روانگردان و پیش سازها.
 -1/36بررسی شیوه های مقابله با مواد مخدر ،روانگردان و پیش سازها به عنوان جرم سازمان یافته.
 -1/37بررسی شیوه های شناسایی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پیش سازها و روش های
پولشوئی آن ها.
 -1/31بررسی تأثیر مواد  15و  16قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر بر درمان معتادان و پیش آگاهی اعتیاد.
 -1/31پایش و ارزشیابی اجراد مواد  15و  16قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر بر درمان کوتاه مدت و دراز مدت
معتادان و کاهش آسیب.
 -1/42بررسی ضعف های قانونی برای تأمین حقوق معتادان و مالحظات اخالقی پزشکی.
 -4اولویت هاي حوزه کاهش تقاضا و توسعه مشارکت هاي مردمی ستاد :
 -2/1بررسی میزان اثربخشی برنامه مدارس مروج سالمت در  5استان کشور در مقطع دبیرستان.
 -2/2بررسی میزان اثربخشی برنامه آموزش مهارت های زندگی در  5استان کشور در مقطع راهنمایی.
 -2/3بررسی میزان اثربخشی برنامه پیشگیری مدرسه محور از اعتیاد در  5استان کشور در مقطع ابتدایی.
 -2/4بررسی میزان دانش و نگرش دانش آموزان مقاطع سوم راهنمایی ،دبیرستان و هنرستان درخصوص مواد مخدر
و محرک ها.
 -2/5بررسی طرح « مدرسه را به مکان سالم تری تبدیل کنیم».
 -2/6بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان علوم دینی در مورد سوء مصرف مواد و عوارض مرتبط و طراحی برنامه
مداخالتی پیشگیرانه.
 -2/7تدوین برنامه های پیشگیرانه در زنان سنینی باروری با توجه به مادران باردار.
 -2/1مرور سیستماتیک مطالعات پیشگیری در سطح کشور.
 -2/1پایش و ارزیابی برنامه های پیشگیری به صورت دوره ای.
 -2/12طراحی برنامه پیشگیری برای حرف پزشکی (به عنوان یک حرفه در معرض خطر).
 -2/11طراحی برنامه های پیشگیرانه برای کودکان معتاد.
 -2/12بررسی وضعیت مصرف مواد و عوارض روانی – اجتماعی در فرزندان معتاد.
 -2/13بررسی روش های پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی و ارتقای بهداشت و سالمت روان در جامعه
مددجویی.
 -2/14بررسی شیوه های مؤثر بر پیشگیری از اعتیاد در خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام ،با توجه به
شرایط ویژه مددجویان.
 -2/15بررسی عوامل زمینه ساز گرایش به مواد مخدر و روان گردان ها در گروه های مختلف.
 -2/16بررسی علل گرایش زنان به تطبیقی مواد مخدر و روان گردان ها و روش های پیشگیری از اعتیاد آن ها.
 -2/17بررسی علل تغییر الگوی مصرف مواد از سنتی به صنعتی و شیمایی در سطح کشور.
(پیوست شماره )22
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 -2/11بررسی میزان تأثیر گذاری بسته های آموزشی تولیدی اعم از کتاب ،لوح فشرده ،پمفلت ،کیف و تابلوهای
آموزش پیشگیری از اعتیاد در جامعه هدف همزمان با اجرا و  6ماه پس از اجرای برنامه.
 -2/11بررسی میزان تأثیر گذاری کارگاه های آموزش پیشگیری از اعتیاد در جامعه هدف همزمان با اجرا و  6ماه
پس از اجرای برنامه.
 -2/22بررسی میزان تأثیر گذاری همایش ها و نمایشگاه های آموزش پیشگیری از اعتیاد در محیط های خانواده،
مدارس ،مراکز آموزشی ،محله ها و محیط های کاری همزمان با اجرا و  6ماه پس از اجرای برنامه.
 -2/21نیازسنجی آموزشی از مجرمین مواد مخدر و خانواده های آنان در راستای پیشگیری از اعتیاد در زندان ها.
 -2/22بررسی وضعیت فرهنگی – اجتماعی زندگی خانواده های زندانیان مواد مخدر.
 -2/23بررسی تأثیر خشونت های خانوادگی زندانیان در گزراش به اعتیاد نوجوانان و جوانان.
 -2/24بررسی اثربخشی برنامه های فرهنگی و تربیتی در پیشگیری از مواد مخدر و روان گردان ها در زندان ها
همزمان با اجرا و  6ماه پس از اجرای برنامه.
 -2/25بررسی نقش باورهای دینی – قرآنی در پیشگیری از گرایش به مواد مخدر و روان گردانجها در جمعیت های
هدف.
 -2/26بررسی نقش نهادهای دینی – فرهنگی ،روحانیون و مبلغان دینی در پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان
به مواد مخدر جمعیت های هدف.
 -2/27ارزش های دینی خانواده و نقش آن در پیشگیری از گرایش به مواد مخدر.
 -2/21بررسی نقش محله های آلوده و پرخطر در ایجاد گرایش نسبت به مصرف مواد به خصوص در نوجوانان و
جوانان.
 -2/21بررسی نقش هیأت مذهبی و تشکل های دینی در پیشگیری از اعتیاد.
 -2/32رصد تعیین کننده های اجتماعی اعتیاد (فقر ،نابرابری و )...
 -2/31بررسی سیاست ها و قوانین مختلف در برخورد با مواد مخدر و روان گردان ها و مصرف آن به منظور
پیشگیری از اعتیاد در سطح جامعه.
 -2/32بررسی تأثیر مداخالت مرتبط با تعیین کننده های اجتماعی بر وضعیت اعتیاد.
 -2/33آسیب شناسی نظام مدیریت (درون سازمانی و بین سازمانی) پیشگیری از اعتیاد پس از انقالب اسالمی.
 -2/34رصد تحوالت آتی مواد مخدر در کشور (آینده اعتیاد و اعتیاد آینده).
 -2/35فرا تحلیل پژوهش های پیشگیری از اعتیاد در حوزه های مطالعات سبب شناسی ،مطالعات اثربخشی
مداخالت ،نیازسنجی ،امکان سنجی و آینده پژوهی.
 -2/36ارزشیابی میزان اثربخشی تأثیر برنامه های پیشگیری از اعتیاد در طول برنامه چهارم توسعه (.)1314-1311
 -2/37بررسی رویکردهای جدید پیشگیری از اعتیاد در جهان.
 -2/31بررسی میزان شیوع اعتیاد و بروز مصرف مواد در کشور شامل  :دانش آموزان – دانشجویان – جمعیت
عمومی شهری و روستایی ،محیط های صنعتی ،اداری و نظامی – جانبازان – زنان و رانندگان.
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 -2/31ارزشیابی میزان اثربخشی برنامههای پیشگیری از اعتیاد در محیطهای کاری (اداری،صنعتی،نظامی،کارگری
و)...
 -2/42بررسی روش های جلب مشارکت های مردمی در حوزه پیشگیری از اعتیاد.
 -2/41بررسی امکانات مدیریت پیشگیری (نیروی انسانی ،نرم افزارهای فرهنگی و  )...در سطح کشور.
 -2/42پیمایش دیدگاه های مردم درخصوص کیفیت تأثیر برنامه های تولید رسانه های دیداری – شنیداری-
نوشتاری و الکترونیک در عرصه مواد مخدر و روان گردان ها.
 -2/43بررسی و طراحی روش شناسی مناسب برای ارایه خدمات پیشگیرانه در سطح کانون های هدف.
 -2/44بررسی عوامل مستعد کننده مصرف مواد در افراد متأهل.
 -2/45بررسی اثربخشی آموزش سبک های فرزند پروری در پیشگیری از اعتیاد.
 -2/46بررسی میزان اثربخشی و ارزشیابی برنامه های اجتماع محور.
 -2/47انجام تحقیقات و پژوهش های میدانی درخصوص علل و انگیزه مصرف مواد مخدر و آسیب های اجتماعی در
دانشگاه ها.
 -2/41چگونگی شروع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها توسط دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و
ارائه راهکارهایی درخصوص مقابله با آن.
 -2/41بررسی عوارض و تبعات بهداشتی و روانی در مصرف کنندگان مواد مخدر و روان گردان ها در دانشگاهجها.
 -2/52بررسی تبعات اجتماعی و فرهنگی شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانشگاه ها.
 -2/51بررسی جامعه شناختی درخصوص نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد.
 -2/52بررسی نقش دفاتر فرهنگی و مشاوره در دانشگاه ها در میزان پیشگیری و درمان مبتالیان به مصرف مواد
مخدر و روان گردان ها.
 -2/53نقش اجرای برنامه های ترویجی و آموزشی ،برنامه های هنری و فیلم کوتاه و  ...در میزان پیشگیری و
کاهش مصرف مواد مخدر و روان گردانججها در دانشگاه ها.
 -2/54بررسی مقایسه ای میزان مصرف مواد مخدر ،روان گردان ها و مشروبات الکلی در میان خوابگاهجهای
خودگردان و مجردی با خوابگاهجهای درون دانشگاهی.
 -2/55بررسی نقش و نحوه اطالع رسانی و تبلیغات در میزان پیشگیری از مصرف مواد مخدر و روانگردانها در
دانشگاه.
 -2/56انجام نیازسنجی و نظرسنجی از دانشگاهجها درخصوص ضرورت ایجاد واحدهای درسی در زمینه پیشگیری
از مصرف مواد مخدر در دانشگاهجها.
 -2/57ارزشیابی خط ملی اعتیاد.
 -2/51بررسی هزینه – فایده برنامه های پیشگیری از اعتیاد در محیط های کار.
 -2/51بررسی میزان بهره وری برنامه های پیشگیری از اعتیاد در مهدهای کودک.
 -2/62بررسی میزان بهره وری برنامه های پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه ها.
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 -2/61ارزیابی میزان تأثیر نگرش مجریان پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه ها.
 -2/62بررسی میزان اثربخشی انواع مداخالت زمان ،کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی در سطح کشور (شامل
بررسی اثرگذاری ،هزینه – فایده و هزینه اثربخشی).
 -2/63بررسی میزان دسترسی و برخورداری بیماران (با متغیرهای مختلف اقتصادی ،سنی ،جنسیتی و  )...به
مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی در سطح کشور و راه های ارتقاء آن.
 -2/64بررسی مداخالت کاهش آسیب در معتادان به مواد محرک.
-2/65بررسی ادغام خدمات درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی در نظام مراقبت بهداشتی
 -2/66بررسی کیفیت و تفاوت ارایه خدمات کاهش آسیب در مجموعه های مختلف (شلتر  ،مراکز گذری و)...
 -2/67بررسی تاثیر مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی در کاهش بار بیماری اعتیاد
 -2/61بررسی تاثیر مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی در ارتقاء سطح سالمت عمومی
 -2/61تدوین مداخالت کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی برای خانواده معتادان
 -2/72تدوین مداخالت کاهش آسیب در جامعه
 -2/71بررسی میزان آگاهی گروههای مرتبط با معتادان از مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی
(شامل معتادان ،خانواده  ،کارکنان درمانی  ،کارکنان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و) ...
 -2/72مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی برای گروه های خاص :بی خانمانها ،زنان خیابانی،
نوجوانان  ،زندانیان و...
 -2/73بررسی تاثیر قیمت و خلوص مواد بر تقاضای مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی
 -2/74تاثیر انواع مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی بر جرایم مرتبط و غیر مرتبط با مواد
 -2/75میزان شیوع بیماریهای همراه روانی و جسمی درمتقاضیان مداخالت درمان ،کاهش آسیب وحمایتهای
اجتماعی
 -2/76بررسی تاثیر مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی در کاهش بیماریهای همراه جسمی و
روانی
 -2/77بررسی عوامل ماندگاری و خروج درمان معتادان از مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی
 -2/71تعیین میزان اثربخشیِ آزمایشهای اعتیاد (قبل از ازدواج  ،بدو خدمت  ،متقاضیان جواز کسب ،رانندگان،
تستهای غیر مترقبه و )...
 -2/71بررسی عوامل بیولوژیک موثر بر ماندگاری در درمان
-2/12بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ماندگاری در درمان
 -2/11تعیین قیمت تمام شده مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی در کشور
 -2/12بررسی نقش عوامل و ساختارهای اجتماعی در مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی
 -2/13بررسی چگونگی مشارکت عمومی با مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی و راه های ارتقاء
آن
 -2/14بررسی الگوهای مختلف کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی و ارایه الگوهای بومی
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 -2/15بررسی رویکردهای جامعه محور در مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی سوء مصرف مواد
 -2/16بررسی تاثیر حمایتهای بیمه ای بر مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی سوء مصرف مواد
 -2/17بررسی نقش کاردرمانی بر درمان و بازتوانی اعتیاد و ارایه الگوهای مناسب بومی
 -2/11بررسی تاثیر انگ زدایی بر مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی سوء مصرف مواد با ارایه
الگوهای مناسب بومی
 -2/11بررسی تاثیر شبکه اجتماعی بر مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی سوء مصرف مواد در
ایران و ارایه شیوه های افزایش اثربخشی آن
 -2/12بررسی تاثیر خانواده بر مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی سوء مصرف مواد در ایران و
ارایه شیوه های افزایش اثربخشی آن
-2/11بررسی تاثیر قوانین بر بررسی تاثیر شبکه اجتماعی بر مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی
سوء مصرف مواد در سطح کشور
 -2/12نقش زندان در مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی سوء مصرف مواد در ایران و چگونگی
ارتقاء آن
 -2/13بررسی تاثیر نهادهای غیر دولتی بر مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی سوء مصرف مواد
در ایران و ارایه شیوه های افزایش اثربخشی آن
-2/14بررسی تاثیر نظام آماری و ثبت اطالعات در مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی سوء
مصرف مواد در سطح کشور
-2/15بررسی وضعیت آموزشهای مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی سوء مصرف مواد در سطح
کشور
 -2/16بررسی تغییرات الگوی سوء مصرف مواد و اثر آن بر مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی
سوء مصرف مواد در سطح کشور
 -2/17بررسی مالحظات حقوقی و قضایی در مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی سوء مصرف
مواد در سطح کشور
 -2/11بررسی جایگاه گروه های همتا در مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی سوء مصرف مواد در
سطح کشور
 -2/11بررسی مدالیته های مختلف درمان و کاهش آسیب اعتیاد(اقامتی  ،درمانگاهی  ،مطبی  ،بستری و )...
 -2/122بررسی چالشهای آزمایشگاهی مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی سوء مصرف مواد در
سطح کشور
 -2/121بررسی تاثیر متقابل اقدامات مقابله با عرضه و درمان (و کاهش آسیب) اعتیاد
 -2/122بررسی سهم درمان و کاهش آسیب اعتیاد در پیشگیری از سوء مصرف مواد
 -2/123بررسی مالحظات اخالقی در مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی سوء مصرف مواد در
سطح کشور
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-2/124بررسی تاثیر درمان اجباری بر درمان با رویکردهای اجباری
 -2/125بررسی چالشهای درمان اجباری
 -2/126بررسی وضعیت دموگرافیک زنان معتاد مراجعه کننده به مراکز درمان و کاهش آسیب
 -2/127بررسی برنامه ها و مدلهای موفق توانمند سازی سمنهای درمانی و پیشگیری و حمایتی
 -2/121بررسی و معرفی مدلها و برنامه های موفق درمان و حمایتهای اجتماعی با محوریت نهاد خانواده
 -2/121بررسی و معرفی مدلها و برنامه های موفق درمان محرکها در جهان
 -2/112بررسی و معرفی مدلهای موفق سمنهای مقابله با عرضه در جهان
 -2/111بررسی مقایسه ای اثر بخشی و هزینه فایده مراکز کاهش آسیب و  MMTبخش خصوصی و سازمانهای
مردم نهاد در کشور
 -2/112طراحی سیستم ارجاع و تیمهای اجتماع محور حمایتی از معتادان بهبود یافته از مراکز درمان پرهیز مدار
 -2/113بررسی برنامه اقامتی گروههای همتا و مبانی علمی آن بعنوان یک مدل درمانی موفق درایران و جهان
 -2/114بررسی و اثر بخشی برنامه  12قدمی ( خود یاری ) در ایران و جهان
 -2/115آسیب شناسی و شناخت علمی نقاط قوت و ضعف سمنها در ایران ( گذشته  ،حال و چشم انداز آتی )
 -2/116هزینه اثر بخشی درمانهای اقامتی در ایران
 -2/117بررسی منافع اقتصادی حاصل از فعالیتهای سمنهای مبارزه با مواد مخدر در پنجاه سال گذشته در ایران
 -2/111طراحی فرایند ترکیبی مداخالت اعتقادی و برنامه های درمان اقامتی متناسب با اقتصاد بومی و فرهنگی
ایران
-2/111ارزیابی عملکرد فعالیت های دستگاه های پیشگیری و درمان به منظور سنجش و ارتقای میزان بهره وری
اقدامات کاهش تقاضا
-2/122مطالعه تطبیقی جایگاه سازمان های غیردولتی در عرصه کنترل و کاهش موادمخدر و روان
گردان در مقایسه با اقدامات دولتی
-2/121بررسی اثربخشی اقدامات سازمان های غیردولتی در عرصه کنترل و کاهش مواد مخدر و
روان گردان در مقایسه با اقدامات دولتی.
-2/122بررسی میزان اثربخشی محتوای آموزشی پیشگیری اولیه اعتیاد برای کارکنان دولت
-2/123بررسی جامعه شناختی در خصوص نقش عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد
 -2/124تعیین باورهای دینی فرهنگی مناسب با مقابله با موادمخدر و روان گردان ها و چگونگی فعال کردن آنها در
جامعه
 -2/125بررسی میزان شیوع تزریق مشترک در آخرین ترزیق در بین معتادان تزریقی مراجعه کننده به مراکز
درمانی ،کاهش آسیب ،مراکز درمان اجباری و زندان ها
-2/126شیوع عفونت  HBV, HBS, HCVدر بین مصرف کنندگان تزریقی مواد
-2/127بررسی تعداد معتادان تحت پوشش برنامه های کاهش آسیب بر اساس شاخص های سن ،جنس ،شغل،
تحصیالت و ...
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-2/121آسیب شناسی مدل و فرایند ارزیابی و ارزشیابی فعالیت ها و اقدامات در استان ها در حوزه مبارزه با مواد
مخدر و روان گردان
-2/121بررسی میزان رضایتمندی مخاطبان محصوالت فرهنگی در حوزه مبارزه با موادمخدر و راه های ارتقای آن
 -2/132آسیب شناسی و ارائه راهکارهای اصالح اطالع رسانی در حوزه مبارزه با موادمخدر
-2/131سیمای مبارزه با موادمخدر ایران در رسانه های جهان
-2/132نقد و بررسی استانداردهای محصوالت در حوزه ترویج فرهنگ پیشگیری از اعتیاد
-2/133فرآیند جهانی شدن و تعیین تاثیر آن بر فرهنگ پیشگیری از اعتیاد
 -2/134ارزیابی تولید ،توزیع و بهره برداری از محصوالت رسانه ای مکتوب (مطبوعات و کتاب) ،در حوزه های
هنری ،آموزش ،اطالع رسانی و تبلیغات
-2/135بررسی رابطه آموزش پیشگیری از اعتیاد با مسائل فرهنگ عمومی در حوزه خانواده و جامعه
-2/136بررسی و شناسایی عوامل تاثیرگذار و شکل دهنده در ترویج فرهنگ پیشگیری از اعتیاد
-2/137آسیب شناسی تاثیرات عملکرد مراکز و نهادهای اجتماعی رسمی فعال در حوزه اشاعه فرهنگ پیشگیری از
اعتیاد
-2/131بررسی مسائل اساسی خانواده در گرایش کودکان و نوجوانان به سوء استعمال موادمخدر
-2/131بررسی روانشناختی و جامعه شناختی امکان و ضرورت آموزش پیشگیری از اعتیاد با توجه به تنوعات
فرهنگی و منطقه ای در جامعه ایرانی امروز
-2/142تاثیر تهاجم فرهنگی در اشاعه فرهنگ استعمال مواد مخدر
 -2/141تدوین نظام مدیریت کیفیت ارائه محصوالت فرهنگی در حوزه مبارزه با موادمخدر
-2/142بررسی جامع خرده فرهنگ ها در حوزه موادمخدر و راه های اصالح آن در مناطق مختلف کشور
-2/143آسیب شناسی برخورد سینما با مقوله فرهنگ مبارزه با موادمخدر
-2/144بررسی سه دهه تولیدات سمعی و بصری در حوزه مبارزه با موادمخدر
-2/145بررسی و ارزیابی نقش هنر و ادبیات داستانی در اشاعه فرهنگ پیشگیری از اعتیاد
-4سایر اولویت هاي حوزه هاي حقوقی ،برنامه ریزي و اتاق هاي فکر ستاد
-3/1بررسی خسارت های ناشی از اقتصاد مواد مخدر و روان گردان ها در ابعاد پولشویی ،سرمایه اجتماعی ،گردش
مالی و سود خالص ناشی از تجارت موادمخدر و روان گردان ها در سطح کشور
-3/2بررسی میزان هزینه های اقتصادی مبارزه با موادمخدر در سطح خرد و کالن در کشور
-3/3طراحی الگوی توزیع اثربخش اعتبارات ستاد مبارزه با موادمخدر
-3/4ارزیابی و پایش مدیریت عملکرد برنامه توسعه پنجم در حوزه مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روانگردانها
-3/5بررسی روش های تامین منابع مالی مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روان گردان
-3/6بررسی ساختار تشکیالتی دستگاه های اجرایی عضو و مرتبط با ستاد در عرصه مبارزه و ارائه
پیشنهادهای اصالحی
(پیوست شماره )22
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-3/7بررسی راه های افزایش بهروری و استقرار نظام کنترل نتیجه مبتنی بر قیمت تمام شده در امر مبارزه همه
جانبه با موادمخدر و روان گردان ها
-3/1تاثیر مجازات اعدام در بازدارندگی (هدف ارعاب فردی و اجتماعی) ارتکاب جرایم موادمخدر و
روان گردان ها
-3/1نقش فقر و تنگدستی اشخاص در ارتکاب جرایم موادمخدر و روان گردان ها به خصوص در شرق کشور و
چگونگی آن
-3/12میزان تاثیر بیکاری در ارتکاب جرایم موادمخدر در شرق کشور
 -3/11تاثیر مجازات شالق دربازدارندگی (هدف ارعاب فردی و اجتماعی مجازات)ارتکاب جرایم موادمخدر و
روانگردانها
-3/12برآورد خسارات فردی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی با عنایت به میزان حداقل مصرف مواد به
تفکیک نوع رایج توسط یک فرد سالم با ویژگی بدنی و روانی متعارف (هدف بهره برداری در تعیین مجازات است)
-3/13بررسی وضعیت مصرف کنندگان انواع موادمخدر و روان گردان ها در کشور نسبت به سایر کشورهای جهان
(آمریکا ،اروپا ،آفریقا و آسیا)
-3/14بررسی در خصوص میزان موادمخدر تولیدی و مصرفی در سطح جهان
-3/15بررسی در خصوص ترکیبات انواع مواد مخدر و روان گردان ها در سطح کشور
-3/16بررسی روش های بهره گیری از مشارکت های اجتماعی با لحاظ مقدورات محلی و لزوم آماده سازی
زمینه های آن در عرضه مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها

(پیوست شماره )22

مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

208

فرم شماره 1
منطقه :

واحد :

دفترچه برنامه درسی
مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی
مشاوران برنامه درسی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

مقدمه :
اهداف دوره
آموزشی

اهداف کلی
اهداف جزئی

شرايط شرکت کنندگان دوره
معیارهای ارزشیابی از دوره
مدت دوره
بخش اول
زيرمجموعههای
بخش اول
بخش دوم

عناوين و
سرفصلهای
دوره
آموزشی

زيرمجموعههای
بخش دوم
بخش سوم
زيرمجموعههای
بخش سوم
بخش چهارم
زيرمجموعههای
بخش چهارم
بخش پنجم
زيرمجموعههای
بخش پنجم
(پیوست شماره )24
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نام و نام خانوادگی مؤلف

نام اثر

فهرست
منابع

(پیوست شماره ) 5
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فرم شماره 2

معاونت فرهنگی و اجتماعی – اداره کل آموزش فرهنگی

فرم مشخصات اساتید کارگاه های آموزشی ویژه معاونین ،مدیران و کارکنان حوزه فرهنگی و اجتماعی
 -0مشخصات فردی

 .1نام :
 .4سال تولد :
.7آخرين مدرک تحصیلی دانشگاهی:

 .2نام خانوادگی :
 .5محل تولد :
.8رشته تحصیلی :

تلفن ثابت :

تلفن همراه :

 .3نام پدر :
 .6شماره شناسنامه :
 .9آخرين مدرک حوزوی:

 -1وضعیت استخدامی :

الف) استخدام دانشگاه آزاد اسالمی واحد :
عضو هیأت علمی رسمی تمام وقت
عضو هیأت علمی نیمه وقت

عضو هیأت علمی آزمايشی تمام وقت
عضو هیأت علمی پیمانی تمام وقت

ب) استخدام دانشگاه های دولتی :

عضو هیأت علمی آزمايشی تمام وقت
عضو هیأت علمی پیمانی تمام وقت

عضو هیأت علمی رسمی تمام وقت
عضو هیأت علمی نیمه وقت
 -3مرتبه علمی :

استاديار

مربی

استاد

دانشیار

 -6فعالیت های پژوهشی :
الف ) مقاالت

عنوان

رديف

دوره

عنوان مجله

شماره

سال انتشار

ب) کتب منتشره

رديف

عنوان کتاب

تألیف

ترجمه

ناشر

محل انتشار

سال انتشار

 -5دوره های آموزشی مرتبط با موضوع کارگاه ،که تدریس نموده اید :

رديف نام دوره و کارگاه

مدت به روز

سال برگزاری

کشور برگزار کننده

دانشگاه يا مؤسسه برگزار کننده

 -4صالحیت عمومی و علمی اساتید فوق جهت تدريس در کارگاه های آموزشی  ..................مورد تأيید می باشد.
معاون هماهنگی استان...........................
مدير فرهنگی و اجتماعی استان ...............................
تاريخ امضاء :
(پیوست شماره ) 6
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فرم شماره 3

معاونت فرهنگی و اجتماعی (اداره کل آموزش فرهنگی)
فرم ارزشیابی اساتید دوره آموزشی

نام استاد:
عنوان کارگاه آموزشی:
تاريخ برگزاری:
میزبان :
ردیف

خیلی

سؤاالت

خوب

1

میزان تخصص و تسلط استاد نسبت به موضوع

2

کیفیت انتقال و تفهیم مطالب درسی توسط استاد

3

متناسب بودن مطالب ارائه شده با عنوان کارگاه

4

اهمیت دادن استاد به يادگیری و جلب مشارکت شرکت کنندگان جهت
پويايی کالس
حضور به موقع استاد در کالس درسی و استفاده صحیح از وقت هر جلسه

6

تفسیر مطالب درسی و رعايت پیوستگی مطالب توسط استاد

7

توانايی استاد در پیوند موضوع درسی با عاليق و نیازهای شرکت کنندگان

8

نحوه برخورد اجتماعی استاد و ايجاد و احترام و اعتماد متقابل

9

توانايی استاد در پاسخگوئی به سؤاالت

11

سطح علمی منابع و جديد بودن مطالب درسی

11

استفاده استاد از منابع دينی و اسالمی

12

در مجموع عملکرد استاد را چگونه ارزيابی می کنید

5

توضیح  :ضعیف  1متوسط  2خوب  3عالی 4

(پیوست شماره ) 5
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فرم شماره 4

معاونت فرهنگی و اجتماعی (اداره کل آموزش فرهنگی)
فرم ارزشیابی برنامه و خدمات رفاهی دوره آموزشی

عنوان کارگاه آموزشی:
تاريخ برگزاری:
میزبان :
ردیف

عالی

سؤاالت

1

کیفیت جزوات و منابع ارائه شده

2

ارتباط موضوع کارگاه با سمت فعلی شما

3

میزان هماهنگی موضوعات ارائه شده با تحصیالت ،تخصصی و
تجربه شما
موفقیت دوره در افزايش دانش ،ايمان و بصیرت جنابعالی

5

میزان هماهنگی افراد شرکت کننده در اين دوره به لحاظ دانش،
اطالعات و تجربیات فعلی
برنامه ريزی و نظم حاکم بر دوره

7

تدارک مواد و وسايل تجهیزات آموزشی مورد لزوم

8

مدت زمان دوره نسبت به حجم مطالب ارائه شده

9

کیفیت محل برگزاری

11

نحوه ارائه خدمات در حین برگزاری دوره

4

6

توضیح :
ضعیف  1متوسط  2خوب  3عالی 4
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فرم شماره 5
معاونت فرهنگی و اجتماعی (اداره کل آموزش فرهنگی)
نمون برگ برگزاری کارگاه آموزشی
خبر برگزاری کارگاه آموزشی ......

میزبان :
مدت برگزاری دوره :

مدرس کارگاه :

عنوان کارگاه :

مخاطبین کارگاه :

تعداد شرکت کنندگان:

حاضرين کارگاه :
غايبین کارگاه :
امتیاز بدست آمده برای استاد دوره به درصد :
ضعیف متوسط خوب عالی

امضاء رياست واحد :

امتیاز بدست آمده برای کارگاه دوره به درصد:
ضعیف متوسط خوب عالی

امضاء مديرکل /مدير فرهنگی و اجتماعی استان:

امضاء کارشناس دفتر مطالعات آموزش نیروی انسانی  :منطقه /واحد /مرکز :
(پیوست شماره )22

