مسئول امور فرهنگي:جناب آقاي احمد نوروزی

کارشناس فرهنگی :سرکار خانم گیتی لشکری

اهم وظايف امور فرهنگي
-

تشكیل جلسات شوراي فرهنگي

-

ارائه تقویم فرهنگی به تشکلهای دانشجوئی در رابطه با بودجه بندی فعالیت ها فرهنگی و فوق برنامه

-

ارائه درخواست تشكل هاي دانشجويي به شوراي فرهنگي

-

هماهنگي در راستاي برگزاري برنامه هاي فرهنگي

-

پاسخ گويي به مراجعات دانشجويي و نامه هاي مربوطه و ارتباط ایشان با بقیه افراد سازمان

-

ارائه گزارش به مراجع مربوطه

-

نظارت بر برنامه هاي فرهنگي

-

تعیین اولويتهاي فرهنگي دانشگاه و ارائه به زير مجموعههاي فرهنگي

-

اداره دفتر مشاوره و روانشناختی دانشگاه

-

تشكیل جلسات شوراي حجاب و عفاف

-

پیگیری فعالیت های مربوط به ستاد اقامه نماز در مرکز قزوین

-

شرکت در جلسات مزبوط به امور شهرستان در ادارات مختلف

اولويت برنامه هاي فرهنگي

-

برنامه ريزي جهت پر نمودن اوقات فراغت دانشجويان در راستاي اعتالي ارزشهاي اصیل ديني و انقالبی

-

براساس منویات مقام معظم رهبری اهتمام به برگزاری کرسی های آزاد اندیشی

-

استفاده از توان گروه های روانشناسی و علوم تربیتی در راه اندازی دفتر مشاوره دانشجوئی

-

اهتمام در برگزاری جشنواره های قرآنی،دانش آموختگی،ازدواج دانشجوئی

-

برگزاري اردوهاي فرهنگي  ،زيارتي  ،سیاحتي داخل و خارج از استان

-

برگزاري كالسهاي فوق برنامه آموزشي و تفريحي به منظور تقويت بنیه علمي و جسمي و رواني دانشجويان

-

برگزاري و اجراي مسابقات مختلف فرهنگي

-

برگزاري گردهمايي ها  ،سمینارها و يادواره ها ي فرهنگي و انواع مراسم گونااگون ملاي و مايهبي باه مناسابتهاي
مختلف

-

برپايي نمايشگاههاي كتاب  ،عكس و محصوالت فرهنگي
نظارت مستمر برعملكرد كانونها و تشكلها ي دانشجويي و برگزاري جلسات مختلف با آنها در راستاي فعالیتهاي آناان و
نیز انعكاس مسايل  ،مشكالت و نیازمنديهاي آنان به مسئولین ذيربط جهت رفع آنها

-

مطالعه و برنامه ريزي جهت ارتقاء سطح امور فوق برنامه و پر كردن اوقات فراغت دانشجويان.

-

مطالعه  ،و برنامه ريزي در خصوص اردوهاي بلند مد ت و كوتاه مدت فرهنگي  ،زياارتي و تفريحاي باا رويكارد افازايش
اثربخشي و كارآيي اردوها.

-

حمايت و پشتیباني از فعالیتهاي سالم فوق برنامه تشكلها و كانونهاي دانشجويي

-

نظارت وپیگیري مستمر دراجراي مصوبات شوراي فرهنگي دانشگاه در خصوص امور فوق برنامه دانشجويان.

