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 : مقدمه
 ای مشااوره  و فرهنگی رفاهی، خدمات ارائه با که است حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه از واحدی فرهنگی و دانشجویی معاونت         

 بالنادیی  و رشد و روانی و جسمی شادابی و سالمت سطح ارتقاء برای جذاب و پویا محیطی ایجاد و محوری کیفیت اصل با دانشجویان به
 هاای  ارزش و انساانی  کرامات  داشات   لحاظ با تخصصی های آموزش کنار در ملی های سرمایه عنوان به دانشجویان اجتماعی و فرهنگی
 آماوزش  و درماان  بهداشت، وزارت فرهنگی و دانشاجویی معاونات های سیاست چارچوب در معاونت ای  همچنی . دارد برمی یام اسالمی
 بار عهاده   دانشاگاه  در را برناماه  فوق و فرهنگی های فعالیت ارزیاابی و نظاارت فرهنگای، انقاالب عاالی شاورای با هماهنگ و پزشکی

 اداری، های فعالیت و فرآیندها مستمر ارتقاء با و دانشجویی نیروهای از استفاده با و مشارکتی مدیریت با تا کندتالش می معاونت ای  .دارد

 :از طریق تا بر آن است معاونت ای . باشد و کارکنان دانشجویان به ای مشاوره و فرهنگی رفاهی، خدمات دهندیان ارائه بهتری  از یکی
 مشاوره و بدنی تربیت خوابگاه، تغذیه، رفاهی، امور مسائل در کلی های سیاست تدوی  (1
 دانشجویان ورزش و شناختی روان معیشتی، رفاهی، امور دهی سازمان و ریزی برنامه (2
 دانشجویان سالمت ارتقای و تأمی  (3
 آنان رضایت جلب و دانشجویان مشکالت و مسائل به رسیدیی و اختصاصی و عمومی های کمک از ییری بهره (4
 خارج و داخل یذار سیاست نهادهای با تعامل (5
 برناماه  فاوق  و فرهنگای  مختلا   هاای  فعالیات  وسیله به بینش و بصیرت ارتقاء طریق از را دانشجویان اخالقی و اعتقادی رشد های زمینه
 ایا   بار  ماا  سعی. است ضروری امری دانشجویان برای همیاری و تعاون روحیه ایجاد و تجربه کسب در جمعی های فعالیت دهد. افزایش

 .یردد فراهم دانشجویان فعال مشارکت جلب های زمینه مناسب راهکارهای اتخاذ با که بود خواهد
 عماوم  و دانشاجویی  هاای  تشاکل  فرهنگای،  هاای  کاانون  علمی، های انجم  دانشجویی، نهادهای کلیه دانشجویی و فرهنگی از معاونت

 اماور  ارتقااء  و حفا   تاأمی ،  در جادی  تحاولی  ایجاد برای پویا فضایی خود پیشنهادهای و انتقادات بیان با تا دارد درخواست دانشگاهیان

 .آورند فراهم دانشگاه های محیط در فرهنگی

 انداز:  چشم

 های تیپ دو کشوری شجویی فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای دان معاونت الهام بخش و پیشرو در بی  ،سرآمد

 :رسالت
و اجرا در اماور فرهنگای و رفااهی     ریزی ، برنامهما به عنوان معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، رسالت سیاستگزاری

ایر حاوزه  دانشجویان با استفاده از تجهیزات و فناوری های روز، تکیه بر نیروهای توانمند و متخصص، استفاده از کمک دانشاجویان و سا  
 های بی  بخشی به عهده داریم. 
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  دانشگاه:کلی  اهداف
 علوم پزشکی آموزشو بهبود کیفی  توسعه کمی (1

 حوزه علوم پزشکیی ژوهشهای پ و بهبود فعالیتتوسعه کمی  (2

 و رفاه دانشجویان فرهنگی دانشجویی حوزه توسعه و بهبود (3
 پوشش تحت منطقه در کیفیت با سالمت خدمات به دسترسی بهبود (4

 دانشگاه حاکمیتی حوزه در سالمت بر موثر اجتماعی عوامل کنترل (5
 دانشگاه اطالعات فناوری های زیرساخت بهبود (6
 وری منابع  بهرهارتقاء  (7

 

 حوزه دانشجویی فرهنگی و رفاه دانشجویان با:بهبود و توسعه 

 بهبود ساختار سازمانی 

 خوابگاه، سل ، مراکز ورزشی، مراکز مذهبی، مراکز فرهنگیهای حوزه فرهنگی و دانشجویی از جمله  بهبود زیرساخت 

 دانشگاه )ساخت، تملک خوابگاه( یها توسعه خوابگاه 

 ها رساختیو ز یکیزیبهبود ساختار ف 

 انیدانشجو یافتیدر یو کالر تیفیبهبود ک 

 یو قهرمان یورزش همگان 

 یبه مراکز ورزش یبهبود دسترس 
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  فرهنگی: معاونت دانشجوییهای  اهداف و برنامه

 برنامه هدف

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 های دانشگاه . توسعه خوابگاه1

 ساخت، تملک خوابگاه()

   سیخوابگاه خواهران پرد یانداز و راه زیتجه ل،یتکم
ساخت خوابگاه یا  -سیخوابگاه پسران پرد یانداز و راه زیتجه  ،یتأم

 آزادتملک خوابگاه دانشگاه 
  

   (هیحضرت زک-یمانیسل دیخوابگاه پسران )شه زیتجه
طبقه دوم خوابگاه حضرت  یبرا یانعقاد قرارداد با دانشگاه آزاد اسالم

 فاطمه
  

                                                                          یتملک خوابگاه دانشگاه آزاد اسالم

کالری  بهبود کیفیت و. 2

 دانشجویان دریافتی

   سیپرد یصنعت یها آشپزخانه یانداز و راه زیتجه  ،یتأم
    اندازی سل  پردیس با ساخت یا تملک ساختمان آموزش و پرورش راه

   )یک نفر( طیجذب کارشناس بهداشت مح
   )یک نفر( هیکارشناس تغذجذب 
                                                                                                                         ی  برای کمکریبضاعت و استفاده از توان خ کم انیدانشجو ییشناسا

 تیرضا شیبرنامه افزا. 3

 دانشجو

   و ذهاب ابیا سیسرو تیفیبهبود ک
   بهبود کیفیت غذایی دانشجویان

   انیدانشجو یورزشکار به ورزش قهرمان انیهموار کردن ورود دانشجو یو قهرمان یورزش همگان. 4

مراکز  بهی بهبود دسترس. 5

 یورزش

 یها از زمان ییرفت  بخش اریدانشگاه جهت در اخت لیاستفاده از پتانس
( عصری)شهرک ول یمهندس بابک مروج تربت رسازیّخ یسال  ورزش

 یورزش یکمبود فضا نهیدانشگاه در زمجهت رفع مشکالت 

  

استاندارد شهرستان جهت استفاده  یانعقاد قرارداد با مراکز ورزش
 یو همکاران یرام انیدانشجو

  

و  انیجهت استفاده دانشجو شتریب یورزش یفضاها بهبود دسترسی
 کارکنان

  

 یکیزیبهبود شاخص تحرک ف. 6

 انیدانشجو

 در دوره کرونا و پس از آن یورزش  یمسابقات آنال یبریزارافزایش 
 (مورد 4)ساالنه 

  

درون  یو مسابقات ورزش ییرد عتیطب یاردوها یبریزارافزایش 
 (مورد 1)ساالنه  یدانشگاه

  

 ارتقاء حوزه مشاوره روان. 7

پذیر و اجرای پروتکل پیشگیری و  پیگیری دانشجویان آسیببهبود 
برای  تحصیلی و پیگیری عملکرد اساتید مشاوردرمان افت و ضع  

 کلیه دانشجویان جامعه هدف

  

   های آموزشیروان آموزشی از طریق وبینارهای  بریزاری دورهافزایش 
  افزایش فعالیت همتایاران سالمت روان از طریق عضوییری مجدد 
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 همتایاران و بریزاری جلسات آموزشی ویژه آنان

ی اختصاصی سالمت و معنویت در حوزه کیالکترون هینشراندازی  راه
 دانشجویی

  

   دفتر مشاوره تیسا یساز فعال
های تخصصی و  پذیر و انجام مصاحبه شناسایی دانشجویان آسیب

 سنجی های روان آزمون
  

 یارتقاء سالمت روان. 8

 انیدانشجو

 یبریزار قیاز طر انیدانشجو یروانشناخت یو ارتقاء توانمند شیافزا
  یزندی یها مهارت یآموزش یها دوره

  

 تیریو مد یزیر مانند مهارت برنامه یلیتحص یها آموزش مهارت
 (مورد 9)ساالنه  زمان

  

 یبریزار قیاز طر انیدانشجو یروانشناخت یو ارتقاء توانمند شیافزا
  یزندی یها مهارت یآموزش یها دوره

  

. برگزاری مراسم، اردو، 9

 و..جلسات 

 12)ساالنه  شعر نقد وخوانی  شعر به صورت جمع های بریزاری کاریاه
 (مورد

  

   مورد( 4)ساالنه  اندیشی و نقد آزاد بریزاری جلسات هم
. ارتباط با مراکز دینی و 10

 فرهنگی منطقه و استان
نامه در خصوص مسائل مربوط به نماز با همکاری ستاد  انعقاد تفاهم

 اقامه نماز استان
  

. شاخص رضایت دانشجو و 11

 انتخاب مجدد دانشگاه

   رضایت سنجی دانشجویان با هماهنگی روابط عمومی دانشگاه 
طراحی و اجرای برنامه هر دانشجو یک وزرش، یک هنر )با هدف ای  
که هر دانشجو در طول دوران تحصیل به صورت تخصصی یک رشته 

 ورزشی یا هنری را دنبال نماید(

  

ی و کیزیف ساختار بهبود. 12

 های زیرساخت

   احداث مجموعه فرهنگی دانشگاه
   سال  ورزشی فراهم کردن و احداث

 

  
 


