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 دستورالعمل اجرایی بسته فرهنگی ویژه دانشجویان خارجی

 

 مقدمه( الف

ی دیگر  دانشجویان نخبهجذب  بومی، دتوانمن یاندانشجو پرورش در کنار ،یافتهیکی از مشخصه های نظام آموزش عالی توسعه 

سیر توسعه و جذب دانشجویان خارجی در سال در ممان با توجه به حرکت کشور. در نظام آموزشی و فرهنگی کشور استکشورها 

بیش از پیش  کشورمان جامعه دانشگاهیمهمانان در کنار ، ضرورت توجه به ابعاد مختلف حضور این (توریسم آموزشی) های اخیر

حصیل در حال تکشورمان در دانشگاه های علوم پزشکی خارجی  دانشجوی  0222در حال حاضر بیش از از آنجا که . احساس می شود

در این . فرهنگی و اجتماعی این قشر بیش از پیش باید مورد مداقه قرار گیرد ،ابعاد روحی، روانی  و اهمیت بررسیمی باشند، ضرورت 

با (  ...های علمی، شورای صنفی وهای سیاسی، انجمنهای دانشجویی، تشکلکانون )راستا همکاری نزدیک دانشجویان فعال فرهنگی 

، به ویژه نهاد نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری و حمایت جدی مسئوالن و همه اعضای شورای فرهنگی دانشگاه ها دانشجویان خارجی

 . براساس اسناد باال دستی و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی الزامی می باشد در دانشگاه،

 اهداف( ب

 . تقویت روحیه نشاط و شادابی در بین دانشجویان خارجی و ایجاد.  1

 .دانشجویی کشور-فرهنگی فضایو ایرانی و حضور موثر در  دانشجویان خارجیبین تقویت روحیه همکاری و تعامل  .  0

ت آمیز بین مالسهمزیستی م افزایش روحیه تعامل و مراهه به ؛آناز  دقیق و شناخت اسالمی-فرهنگ اصیل ایرانیانتقال مفاهیم عمیق  . 3

 .های مختلففرهنگ 

 :لحاظ گردددی که باید در بسته فرهنگی ویژه دانشجویان خارجی اهم موار( ج

 .هفته فرهنگی کشورهای خارجی در دانشگاه ها برگزاری   . 1

  .آموزش عالی و دانشجویان خارجی یانمسابقات ورزشی بین دانشجوبرگزاری .  0

 . اجرای جشنواره غذاهای بومی و محلی دانشجویان خارجی در دانشگاه ها با مشارکت کانون های مرتبط داخل دانشگاهی .  3



 . با حضور دانشجویان خارجی و افراد شهیر، فرهنگی دانشگاهی و تقدیر از نخبگان و برگزیدگانشب دوستی برگزاری نشست  .  4

  .دانشجوئی مرتبط مشارکت نهادهایو  دانشجویان خارجی برگزاری شب شعر دانشجویی با حضور .  5

 برگزاریی اردوهای ویژه دانشجویان خارجی به منظور آشنایی بیشتر با فرهنگ های بومی، منطقه ای  و ملی نقاط مختلف ایران .  6

 (.سیاحتی، زیارتی و علمی)

دانشجویان خارجی و ایرانی به منظور تقویت همزیستی مذهبی با -همکاری مشترک در برگزاری برنامه های فرهنگی و آیینی .  7

 . ت آمیز ادیان و آیین های بومی و منطقه ایمالسم

عزت و اقتدار جهان اسالم در گرو وحدت درونی و تعامل بیرونی با "دانشجویان خارجی با عنوان ی با مشارکت همایشبرگزاری .  8

 ". سایر تمدنها و فرهنگها

بومی و  افزایش مهارتهای مورد نیاز دانشجویان خارجی از جمله آشنایی با آداب و رسومدر ارتباط با  یایه برگزاری کارگاه .  9

 . ...مذهبی، قوانین کشور، صلح و همزیستی، مسئولیت پذیری و 

دانشجویان  یبومی و صنایع دست، ارائه محصوالت فرهنگی در راستای یبرنامه هایاجرای  یا نمایشگاه و جشنواره،برگزاری  .  12

 .خارجی

 . برگزاری مسابقات علمی و آموزشی ویژه دانشجویان خارجی .  11

  

 

 


