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 طرح خالهص اطالعات مربوط هب 
 طرح:( عنوان ۱

 "فصل نو، فصل همدلی"

  :طرحمجری (  2

 دانشگاهفرهنگی های  علوم پزشکی کشور با همکاری کانونادارات فرهنگی دانشگاه های 

 :طرح اجرای و مکان  مدت (3

 سال اوّل سال تحصیلی جارینیم

 :طرح( مخاطبین 4

 های پزشکی سراسر کشور دانشجويان دانشگاه

 ( خالصه طرح: 4

 هافرهنگی در دانشگاههای کانونمعرفی محوريت با برگزاری همايش 

های جديد که توسط هر های فرهنگی بوده و با جشن ورودیه کانونصرفاً ويژاين برنامه  تبصره:

د، قابل تداخل نبوده و هدف از آن ايجاد شور و نشاط و پويايی در فضای گرددانشگاه برگزار می

 هاست. فرهنگی و هنری دانشگاه
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 بخش اول

 

 

 

ف و چارچوب نظری  اهدا
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 بیان مسئله الف(

سازد فرهنگ صحیح است. فرهنگ مبدا همه   آن چیزی که ملتها را می" :) ره(نیيامام خم

شود. اگر  خوشبختیها و بدبختیهای ملت است. اگر فرهنگ درست بشود يک مملکت اصالح می

 ".آيند هنگ صحیح باشد جوانهای ما صحیح بار میفرهنگ، فر

)بويژه دانشجويان جديدالورود( با فعالیتهای فرهنگی و هنری آشنايی دانشجويان  منظور به

 ،هنری و فرهنگی های کانون و دانشجويان پتانسیل و ها ظرفیت در دانشگاهها و شناخت

برای اجرا در تمامی  "همدلی فصل نو، فصل" های برنامه سلسله اجرائی دستورالعمل

 گردد.پزشکی سراسر کشور ابالغ میدانشگاههای علوم

 هستند موظف پزشکی علوم های دانشگاه دانشجويی فرهنگی معاونت دستورالعمل اين طبق

 و فرهنگی های کانونمستقیم  همکاریمشارکت و   با در نیمسال اوّل سال تحصیلی جاری

 .نمايند اجرا خود دانشگاه در را زير های برنامه خود فعال دانشجويان
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 اهداف:ب( 

  دانشجويان و مسئولین فرهنگیتعامل میان تقويت 

  آشنايی دانشجويان )بويژه دانشجويان جديدالورود( با فعالیتهای فرهنگی و هنری در

 باالخص کانون های فرهنگی  دانشگاهها

 های روحیه مسئولیت پذيری و شکوفايی خالقیت ،تقويت سرمايه فرهنگی

 دانشجويان

  و هنری های فرهنگیجذب افراد مستعد به کانونايجاد بستر 

 ايجاد فضای نشاط و امید در دانشگاهها 

 های در عرصه های خودانگیخته دانشجويانها و فعالیتسامان بخشیدن به خواسته

 فرهنگی
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 بخش دوم
 

 

 ربانهم اجرايی
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 نايدعوت برای حضور در  گردد ومی  برگزاره همايش مذکور در يکی از سالنهای اصلی دانشگا

 گیرد. از تمامی دانشجويان دانشگاه در مقاطع مختلف صورت می ،همايش

 ) موارد ستاره دار الزامی است. ( گردد.موارد ذيل جهت برگزاری هرچه پربارتر مراسم توصیه می

ئولیت يک کمیته را بر کانون بايد مس ساختار هر در اين  برنامه: برگزاریساختار  تشکيل -1* 

 .حتما بايد به اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت ارسال گردداين ساختار عهده بگیرد. 

 کمیته های پیشنهادی برای اين مراسم عبارتند از:

 و پشتیبانی اجرايیکمیته ( الف

 و جذب اسپانسرمالی کمیته ( ب

 مراسم و فوق برنامههماهنگی کمیته ( ج

 و تبلیغات و مستندسازی روابط عمومیکمیته ( د

 و تشريفات پذيرايیکمیته ( ه

 

قوانین موجود و با در خواست  مطابق ،برگزاری برنامهمجوز   مراحل اخذ :برنامه مجوز -۲* 

 گیرد.انجام می مشترک تمامی کانون های مايل به شرکت در برگزاری اين برنامه

دانشجويی و فرهنگی به عنوان رئیس همايش مسئولیت کل برنامه را معاون  :رئيس همایش -3* 

 دارد. بر عهده

های فرهنگی يا دبیر برگزاری همايش، دبیر شورای هماهنگی کانون برگزاری همایش:دبير  -4* 

و عرض خیر مقدم به مدعوين توسط وی صورت  خب کانون های  دانشگاه خواهد بودنماينده منت

 .گیردمی
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ستاد  ازاليه باز و متحد الشکل  پوستر اين همايش بصورت همایش:متحد الشکل پوستر  -5* 

دانشگاه ها بايد لوگو خود را به آن الصاق  مرکزی وزارتخانه برای دانشگاهها ارسال خواهد شد.

 .نمايند

بايست دانشگاهها با  جهت برگزاری هرچه پربارتر مراسم مذکور می تبليغات دانشگاهی: -6*

ند. اين مراسم های خود، دانشجويان را به شرکت در اين مراسم ترغیب کناستفاده از تمام ظرفیت

بايد نمايانگر ايجاد نشاط و امید در جامعه دانشگاهی و مشارکت دانشجويان در تصمیم سازی و 

 تدوين سیاست های فرهنگی و واگذاری برخی امور فرهنگی به خود دانشجويان باشد.

به منظور مشارکت تمامی دانشجويان با  های کانونی و دانشجویی:استفاده از ظرفيت -7*

گردد مجری، قاری، توصیه اکید می ،"همدلی فصل نو، فصل"های متفاوت در همايش سلیقه

 از میان دانشجويان انتخاب شوند. صرفاً های هنری، عوامل اجرايی و انتظامات مراسم گروه

های با توجه به حضور اکثر دانشجويان به فعالیت در حوزه کانون : هاعضوگيری کانون -8

اين همايش، فرصت مناسبی جهت عضوگیری )بويژه از میان دانشجويان فرهنگی و هنری  در 

 شود. لذا میتوان با قرار جديدالورود( در حاشیه اين همايش ايجاد می

)در در خروجی همايش  ها و دستاوردهای آننمايش فعالیتو  مربوط به هر کانونيا غرفه دادن میز 

ها عضو عضويت به دانشجويان، آنها را در کانون و ارائه فرمصورت امکان ايجاد نمايشگاه جنبی( 

نمود. اين فرم عضويت بصورت يک فرم واحد از طرف اداره کل فرهنگی وزارت متبوع در اختیار 

 . دانشگاهها قرار خواهد گرفت

های تمام عضويت ها، مالک رااداره کل فرهنگی در ارزيابی تعداد اعضای جديد کانون تبصره:

 .قرار خواهد دادنیمسال اوّل سال تحصیلی جاری 
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ها در ستونی بطور خالصه ضمن معرفی در اين نشريه هر يک از کانون ها:نشریه معرفی کانون -9

 جهت عضويت در کانون دعوت خواهد نمود.  دانشجويانهای آن از کانون خود و فعالیت

های فرهنگی دانشگاه و در نبود نشريه از کانونامتیازی يکی ترجیحاً اين نشريه به صاحب :1تبصره

ای مستقل در دانشگاه و در غیر اينصورت از نشريه روابط عمومی دانشگاه جهت اين کانون، از نشريه

 موضوع بهره گیری شود.

نشريه ای برای انعکاس اخبار و های هر دانشگاه، شود مجمع دبیران کانونپیشنهاد می :۲تبصره

 .منتشر نمايندها کانونبرنامه های 

 دعوت از مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها  -11* 

هنری دارند و میتوانند دانشجويان را -که سابقه فعالیت فرهنگی اساتیدی: اساتيددعوت از  -11* 

 (به تشخیص کمیته برگزاری برنامه)به فعالیت های فرهنگی تشويق نمايند 

 شوند.ها شود اساتید عضو افتخاريی کانونپیشنهاد می تبصره:

  دعوت از تمامی معاونان دانشگاه -12

) ای و منطقهی ملّ هنری -چهره های فرهنگی :هنری -هره های فرهنگیچدعوت از  -13

که با مجوز معاون فرهنگی و دانشجويی  (ه ترجیحا هنرمندان متولد شهرستان محل استقرار دانشگا

 ها شوند.و تصويب شورای فرهنگی دانشگاه عضو افتخاری کانون

دارای وجهه سیاسی های با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسالمی ، چهره تبصره:

 ترجیحاً در لیست مدعوين همايش نباشند. 

در  فرهنگی و هنری و فعالیتهای پیام واحد وزير در مورد اهمیت کانونها قرائت پيام وزیر: -14* 

 .توسط دبیر شورای هماهنگی کانون ها يا نماينده منتخب کانون ها قرائت خواهد شد دانشگاهها
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 دانشگاه رئيس محترم سخنرانی  -15

وزارت، عالی : کلیپ ارسالی از وزارتخانه شامل سخنان مقام کليپ ارسالی از وزارتخانه -16* 

معاونت دانشجويی و فرهنگی و مديرکل فرهنگی، گزيده ای از نشست کانونها در ارديبهشت ماه 

اختیار دانشگاهها در یه و هدقیقه ت 11ساری است که در زمانی حدود  اردوگاه خزرآبادسالجاری در 

  رفت.جهت پخش در مراسم قرار خواهد گ

 .ليپ فعاليت کانون های دانشگاه در سال تحصيلی قبلپخش ک - 17

سبق فعاالن فرهنگی اتوسط کانون ها از زحمات  در اين برنامه: ن فرهنگیفعاالتقدیر از  -18* 

تقدير به عمل ی فرهنگی دانشگاه داشته اند،هاء کانونحیايجاد و ادر ادانشگاه و کسانی که نقشی 

در بعنوان نماد فعالیت فرهنگی  فصل نو، فصل همدلی "شال"ضمن اين تقدير  .خواهد آمد

 به آنها تقديم خواهد شد.  پزشکیمدانشگاههای علو

 ها انجام خواهد شد.ورايی با حضور تمام دبیران کمیتهدر ش ،انتخاب فعالین مورد تقدير تبصره:

-هکارگاکالس و  تشکیلچون کسب افتخار در جشنواره فرهنگی و هنری، شود مواردی پیشنهاد می

 برگزاری مراسم فرهنگی و . . . در اين انتخاب درنظر گرفته شود.، در دانشگاه های آموزشی

اجرای  تئاتر، اجرای طنز، تواشیح، شعر خوانی، : برنامه هايی نظیراجرای برنامه های جنبی -19

توانند در برنامه می برگزاری مسابقه و..... پانتومیم، ، جوانب اسالمی( موسیقی سنتی)با لحاظ تمامی

 گنجانده شوند. 
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های فرهنگی و هنری نوشته و در مراسم از میثاق نامه ای از طرف کانون ميثاق نامه:قرائت  -21*

فرمت اوّلیه اين میثاق نامه از سوی اداره کل  ها قرائت خواهد شد.سوی يکی از اعضای همین کانون

 برای برگزارکنندگان همايش ارسال خواهد شد.

 ارسال فیلم و عکس برنامه به اداره کل فرهنگی وزارتخانه :مستندسازی  -21* 

به منظور تشويق دانشگاهها  انعکاس در سایت معاونت فرهنگی دانشجویی وزارتخانه: -22* 

اخبار و اهها از نحوه برگزاری اين برنامه، در برگزاری هر چه باشکوهتر همايش و اطالع ساير دانشگ

 گزارش تصويری اين همايش پس از برگزاری در سايت معاونت دانشجويی درج خواهد شد. 

از ها ا و وظايف کانوناز فعالیته شرح مختصری : بیانمعرفی کانون های فرهنگی و هنری -23* 

 سوی دبیران کانونهای فرهنگی و هنری دانشگاه

 جويان الزم است تمامی مراحل اجرايی برنامه بايد صرفا توسط دانش -1 تبصره

 .گیردصورت 

برگزاری مراسم ها و برنامه های فرهنگی مسئولیت نظارت بر برنامه طبق قوانین  - ۲تبصره 

دانشگاه در اين زمینه حق اعمال نظر خواهد  دانشجويیو فرهنگی عاونت خواهد بود و بديهی است م

 .داشت

کانون فرهنگی دارند الزامی  3از برگزاری اين برنامه برای دانشگاههايی که بیش  -3تبصره 

 است.

هفته قبل از دو بايست زمان دقیق برگزاری برنامه را از حداقل دانشگاهها می -4تبصره 

 خانه جهت هماهنگی حضور نماينده اين وزارتخانه اعالم نمايند.به اداره کل فرهنگی وزارت ،برگزاری

 



 

 

12 

 

 

 باشد.کنداکتور پیشنهادی برنامه به شرح ذيل می :5تبصره 

 شرح فعالیت

 سرود ملی و قرآن

 وزارتخانه کلیپ همایش

 خوش آمدگویی به حضار

 (توسط رئیس همایش)

 قرائت پیام وزیر

 های دانشگاه()دبیر مجمع هماهنگی کانون 

 سخنرانی رئیس دانشگاه و نماینده نهاد رهبری

 دانشگاهیپخش کلیپ 

 دعوت از سخنران مدعو

 اساتید فعال فرهنگی( و ترجیحاً )چهره فرهنگی شاخص

  های فرهنگی و هنری دانشگاهمعرفی کانون

و دعوت از  ههای دانشگادبیر مجمع هماهنگی کانونبا مدیریت ) 

 (هایشانو فعالیتها کانونها برای معرفی دبیران همه کانون

 هاهای هنری کانوناجرای برنامه

 قرائت میثاق نامه 
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 بخش سوم
 

 

 انتخاب دااگشنه ربرت
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پس  "همدلی فصل نو، فصل"دانشگاه برتر در برگزاری همایش  انتخاب دانشگاههای برتر:

توسط اداره کل فرهنگی وزرات بهداشت  ،پزشکی کشوراز برگزاری این مراسم در تمامی دانشگاههای علوم

فصل نو، "ای و بلورین و از دانشگاههای حائز رتبه های اوّل تا سوّم با تقدیم تندیس طالیی، نقرهانتخاب 

 اهداء خواهد شد. "فصل همدلی

شاخص های انتخاب دانشگاه برتر در برگزاری انه ارزیابی خواهد شد. خها از سوی نماینده وزارتاین شاخص 

 عبارتند از:  "فصل نو، فصل همدلی"همایش 

 

 شاخص ردیف
وزن در ارزیابی 

 نهایی

1 
 تعداد شرکت کنندگان

 )به نسبت جمعیت دانشجویی دانشگاه(
الم خواهد شد.

متعاقباً به دانشگاهها اع
 تبلیغات محیطی 2 

 حضور رئیس دانشگاه  3

 رهبری نماینده نهادحضور  

 های فرهنگی شاخصحضور چهره 5

6 
 حضور اساتید محبوب هر دانشگاه

 )با توجه به درصد از اعضای هیئت علمی(

 کیفیت پذیرایی 7

 مستندسازی صورتجلسات برگزاری 8

 رعایت نظم و زمانبندی برنامه 9
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سنجیده خواهد شد، بقیه  ها که در انتهای ترمبه جز شاخص تعداد اعضای جذب شده در کانون تبصره:

 ها در برگزاری مراسم مورد ارزیابی واقع خواهند شد. شاخص

 

 

 

 کانونی در برگزاری برنامههای استفاده از پتانسیل 11

 ارسال بانک اطالعاتی اعضای جدید برای وزارتخانه 11

 هاانتشار نشریه معرفی کانون 12

 هاکلیپ معرفی فعالیتهای کانون 13

 دانشجویان فعال فرهنگیتقدیر از 11

 نگارش و قرایت میثاق نامه 15

 انجام ایده های خالقانه و جذاب 16

 اجرا شدهبرنامه های تنوع در اجرای  17

 مستندسازی برنامه و ارسال برای وزارتخانه 18

  های مشارکت کننده در اجرای برنامهتعداد اعضای کانون 19

 هاورودی جدید در کانونمیزان دانشجویان جذب شده  21


