دکتر محسن پرویز

معاون فرهنگی دانشگاه

معاونت
فرهنگی

گزارش معاونتهای دانشگاه

مقدمه
«ایجاد فرهنگ و اندیشۀ صحیح در جامعه ،جهاد است ».مقام معظم رهبری
ت�لاش همکاران معاونت فرهنگی و دس �تاندرکاران حوزۀ فرهنگ در دانش��گاه منجر به تهیۀ «الگوی
اجرای نقش��ۀ علمی دانش��گاه علوم پزش��کی تهران در حوزۀ فرهنگ» شد .در این الگو ،با در نظر گرفتن
چشمانداز دانشگاه و اسناد باالدستی نظیر سند مهندسی فرهنگی ،راهبردهای سیزدهگانۀ  ۸۹اقدام برای
دستیابی به هدف غایی دانشگاه طراحی و پیشنهاد شد.
در س��ال  ۹۲پنج راهبرد انتخاب ش��د و عملکرد فرهنگی دانش��گاه در این س��الها منطبق با راهبردهای
پنجگانۀ برنامۀ چهار س��اله بوده اس��ت .آنچه در ادامه میآید محصول تالش کلیۀ دس �تاندرکاران امور
فرهنگی دانش��گاه اس��ت و معاونت فرهنگی نیز به عنوان هماهنگکننده بخشهای مختلف تالش کرده
تا فعالیتها به صورت متوازن و بدون دوبارهکاری به خوبی انجام شود.
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رئوس برنامههای چهارساله
همکاری در گسترش تعهد و رفتار حرفهای بر اساس مبانی علمی ،ملی و دینی

•اجرای راهنمای رفتار حرفهای در سطح دانشگاه
•اجرای ضوابط پوشش حرفهای در دانشگاه

ترویجوتقویتفرهنگاقامهنمازدرمجموعهدانشگاهوتعظیمشعائرمبتنیبرمعرفتدینی
اعتال ،عمقبخشی وگسترشمعرفتدینیبرپایهمكتبقرآنواهلبیت(علیهمالسالم)

•فعالسازی کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاه
•توج��ه وی��ژه به عوامل زمینهس��از نفوذ و رواج فرهن��گ غربی ،غیرمذهب��ی و مكاتب نوظهور و
انحرافی در دانشگاه و شناخت پیامدهای سوء آن و اتخاذ تدابیر الزم در برخورد با آن
•برگزاری دورههای آموزش��ی در حوزه فرهنگ و آش��نایی شیوه برنامهریزی فرهنگی برای اعضای
هیات علمی و مدیران فرهنگی دانشگاه
•تقوی��ت و گس��ترش همهجانبه فرهنگ عف��اف و حجاب با توجه به مقتضی��ات زمان و الزامات
محیط دانشگاه و مخاطبان دانشگاهی

انج��ام پژوهشه��ای فرهنگ��ی ب��ا ه��دف شناس��ایی نق��اط ق��وت و ضع��ف موجود و
سیاستگذاری مناسب
توجه به هویت ملی و حمیت دانشگاهی

•توجه ویژه به تقویت هویت ملی و دانشگاهی متناسب با ذائقه مخاطبان و بهرهگیری مناسب از
فضای مجازی برای ارائه محتوای علمی و فرهنگی
•ترویج و تقویت نمادهای هویتبخش ملی ،مذهبی و دانشگاهی
•معرفی نامآوران تاریخ پزشکی ایران با محوریت موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

گزارش پیشرفت برنامه ها
 -1همکاری در گسترش تعهد و رفتار حرفهای بر اساس مبانی علمی ،ملی و دینی

ه��دف از ای��ن راهبرد ،نهادینهس��ازی تعه��د و رفتار حرفهای در بی��ن اعضای هیئت علم��ی ،کارکنان و
دانش��جویان اس��ت .از آنجا که هر ش��غل و حرفهای ش��ئون رفتاری و پوش��ش خاص و متناسب خود را
میطلب��د الزم اس��ت در کنار تدریس تخصصی رش��تۀ مربوطه ،رفتار و پوش��ش حرفهای آن تخصصی
نی��ز تدری��س گردد تا تخصص حرفهای به زیور آداب و اخالق حرفهای آراس��ته و اهداف مربوطه بهتر و
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سریعتر محقق گردد .برای دستیابی به این مهم امور زیر بطور موازی پیگیری شده است:
•اجرای راهنمای رفتار حرفهای در سطح دانشگاه
•اجرای ضوابط پوشش حرفهای در دانشگاه
گزارش اقدامات انجام شده و نتایج به دست آمده:

•برگ �زاری کارگاههای آموزش��ی برای اعض��اء هیئت علم��ی و کارکنان (توس��ط معاونت فرهنگی،
دانش��کدهها ،بیمارس��تانها ،دفتر برنامه ریزی و اجرای راهنمای رفتار حرف �های) که در نتیجۀ آن
تعداد زیادی از اعضای هیئت علمی و کارکنان تحت آموزشهای الزم قرار گرفتند.
•برگزاری کنفرانسهای اخالق حرفهای ،سلسله نشستهای هماندیشی اخالق حرفهای ....،برای
کلیه کارکنان ،دانشجویان و اساتید هیئت علمی
•تهیه پوستر ،جزوه و سندی در خصوص پوشش و تعهد حرفهای و ابالغ به کلیه واحدها
•تدوین منشور حقوق بیمار
•تدوین راهنمای رفتار حرفهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
•قرار دادن راهنمای پوش��ش حرفهای در س��امانه ثبت نام اینترنتی معاونت آموزش��ی دانشگاه برای
مطالعۀ دانشجویان جدیدالورود
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درصد پیشرفت با ذکر شاخص:

اکثر واحدهای دانش��گاهی در مورد اخالق حرفهای ،اخالق پزشکی ،احکام پرستاری ،منشور حقوق
بیمار و ....کارگاه یا کالسهای آموزش��ی برای پرس��نل و دانش��جویان خود برگ �زار میکنند .تعدادی از
مراکز منش��ور اخالقی ،راهنمای پوش��ش حرفهای و رفتار و تعهد حرفهای را در س��ایت مرکز بارگذاری
کردهان��د؛ و ی��ا به صورت پمفلت در بس��تههای فرهنگی در مناس��بتهایی مختلف دانش��جویی توزیع
کردهاند.
 -2تروی��ج و تقوی��ت فرهن��گ اقامه نماز در مجموعه دانش��گاه و تعظیم ش��عائر مبتنی بر
معرفت دینی

هدف از این راهبرد س��اری و جاریس��ازی احکام نورانی دین مبین اس�لام در بس��تر زندگی روزمره به
عنوان برترین نس��خه ش��فابخش همۀ آالم روحی و معنوی انسان اس��ت و با توجه به اینکه در آموزههای
اس�لامی به عنوان ستون دین معرفی شده اس��ت محور این راهبرد نیز ترویج و توسعه فرهنگ اقامۀ نماز
بوده است.
گزارش اقدامات انجام شده و نتایج به دست آمده:

س��االنه طی دو دوره از نمازخانههای کلیۀ واحدهای تابعه دانش��گاه به منظور تأمین کاستیهای موجود
بازدید به عمل میآید و مس��اجد و نمازخانههای دانش��گاه تجهیز میش��وند .کلیۀ اتاقهای بیماران در
بخشهای مختلف یکی از بیمارس��تانها ب��ه عنوان نمونه ،با اهداء پکیج عبادی ش��امل قرآن ،مفاتیح،
س��نگ تیمم ،س��جاده ،مه��ر ،جهت نمای قبله و کم��د نماز تجهی��ز گردیدند .اقدامات انجام ش��ده در
بیمارس��تان بهارلو در اجالس سراس��ری نماز ( )۱۳۹۵ارائه ش��د که مورد تش��ویق مس��ئوالن اقامۀ نماز
کش��ور قرار گرفت و لوح مربوطه به رئیس دانش��گاه تقدیم ش��د و در س��ال  1396نیز دانشگاه بر اساس
دس��تورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز از سوی
ستاد اقامه نماز استان تهران به عنوان «دستگاه شایسته تقدیر» شناخته شده است.
برنامههای متعدد تش��ویقی در تمامی مراکز جهت ترغیب کارکنان برای رفتن به مساجد و نمازخانهها
مانند مراسم عزاداری و جش �نها ،جلسات تفسیر قرآن کریم ،مسابقات مختلف مذهبی -فرهنگی...،
برگزار گردیده است.
به منظور آش��نایی با فضیلت نماز کارگاههای مختلف آموزش��ی با موضوع نماز مانند کارگاه اثرات نماز
بر روح و جسم از دیدگاه پزشکی و کارگاه سالمت معنوی برگزار شد.
کارگاههای احکام پرس��تاری از س��ال  ۱۳۹۰در مراکز درمانی دانش��گاه علوم پزشکی تهران برگزار شده
است؛ پرستاران با شرکت در این کارگاهها ،گواهی بازآموزی دریافت کردهاند.
دیگر اقدامات صورت گرفته:

• تجلیل و تقدیر از خادمان نماز و ائمه جماعات
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•برگزاری کارگاههای ارتقاء ائمه جماعات دانشگاه
درصد پیشرفت با ذکر شاخص:

•مس��اجد و نمازخانههای دانش��گاه به امکانات اقامۀ نماز تجهیز ش��ده و هر گونه کمبودی در این
زمینه پیگیری و رفع شده است.
•تمام بخشهای بیمارس��تانها به بستۀ اقامۀ نماز (سجاده ،مهر پایهدار ،قرآن ،مفاتیح و کتابها و
جهتنمای قبله) تجهیز شده است.
•اتاقه��ای بخشهای مختلف بیمارس��تانهای بهارلو ،بهرامی ،مرکز طبی کودکان و س��ینا به کمد
نماز تجهیز شدهاند و این امر در بیمارستانهای امام خمینی (ره) و شریعتی در حال انجام است.
 -3اعتالء عمق بخش��ی و گس��ترش معرفت دینی بر پایه مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم
السالم)

از طرف��ی هجوم اطالعات مختلف در فضای رس��انهای مانند طوفان��ی از ریزگردها چنان فضای ذهنی
نس��ل امروز را مکدر کرده و تشخیص سره از ناس��ره و دین وحیانی از القائات ایسمهای شیطانی و فرق
ضاله ظلمانی زیاد آس��ان نیس��ت لذا الزم است غبارهای ذهنی با زالل معرفت قرآن و معارف اهل بیت
(علیهم الس�لام) زدوده ش��ود و فضاهای تاریک به یک ذهن کاوش��گر نسل امروز به نور معرفت این دو
ودیعه رس��ول مکرم اس�لام (ص) روش��ن ش��ود .بنابراین محورهای زیر برای انجام این مهم مورد توجه
حوزه فرهنگی دانشگاه قرار گرفت:
•فعالسازی کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاه
•توجه ویژه به عوامل زمینهساز نفوذ و رواج فرهنگ غربی ،غیرمذهبی و مکاتب نوظهور و انحرافی
در دانشگاه و شناخت پیامدهای سوء آن و اتخاذ تدابیر الزم در برخورد با آن
•برگزاری دورههای آموزش��ی در حوزه فرهنگ و آش��نایی ش��یوه برنامهریزی فرهنگی برای اعضای
هیئت علمی و مدیران فرهنگی
•تقویت و گسترش همهجانبه فرهنگ حجاب و عفاف با توجه به مقتضیات زمان و الزامات محیط
دانشگاه و مخاطبان دانشگاهی
گزارش اقدامات انجام شده و نتایج به دست آمده:

برگزاری دورههای آموزش��ی در حوزه فرهنگ و آش��نایی ش��یوۀ برنامهریزی فرهنگی برای اعضای هیئت
علمی و مدیران فرهنگی دانشگاه:
•برگزاری کارگاه “برنامه ریزی فرهنگی
•برگزاری کارگاه “مهندسی فرهنگی سازمان
•برگزاری کارگاه “پیوست فرهنگی
•برگزاری کارگاه “نقش جامعه پزشکان در تحوالت فرهنگی
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در جهت گسترش و تعمیق فرهنگ و جهانبینی دینی و اعتقادی اقدامات زیر صورت گرفت:
•برگزاری مراسم والدت و شهادت ائمه و بزرگان و اعیاد در کلیه مراکز دانشگاهی
•برگزاری جلسات آموزش قرآن ،تفسیر قرآن و .....در اکثر واحدهای دانشگاه
•برگزاری جلس��ات آموزش��ی مداحی برای افزایش اطالعات علمی و تخصصی مداحان فعال در
سطح دانشگاه
•برگزاری مس��ابقات کتابخوانی (اینترنتی حضوری) به مناس��بتهای مذهبی و ملی در تعدادی از
مراکز
•برگزاری همایش طبیب روحانی (نکوداشت آیتالله العظمی جوادی آملی)

•برگزاری دورههای طرح دانش افزایی ضیافت اندیش��ه اساتید (از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری) با همکاری واحدها
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•پاس��خگویی به س��ؤاالت اعتقادی ،ش��رعی و اخالقی دانش��گاهیان به صورت حضوری در اکثر
واحدها ،اس��تفاده از راهکارها و ابزار مناس��ب در جهت پاس��خگویی به س��واالت ش��رعی مانند
اختصاص خط تلفن داخلی  ۲۴۲۱در بیمارس��تان فارابی برای مطرح س��اختن سؤاالت (از سوی
نهاد نمایندگی)
•برپایی نمایشگاه تدبر در قرآن با مشارکت واحدهای تابعه
•تأمین مطالب بورد فرهنگی و جمع آوری نکات اخالقی و مطالب مناس��ب و ارس��ال آن از طریق
پیامک و نصب در آسانسورهای کلیه واحدها
•دعوت از اساتید مشاور در زمینههای مختلف اعم از فرهنگ اسالمی ایرانی در قالب کارگاههای
ارتقاء اعضای هیئت علمی
•برگزاری جلس��ات کمیتههای امر به معروف و نهی از منکر و س��تاد اقامۀ نماز (توس��عه و ترویج
فضائل اخالقی) با حضور متولیان این امر در دانشگاه
• انج��ام فعالیتهایی در خصوص اتخاذ تدابیر اجرایی در مورد راهبردهای مش��ترک اصالح الگوی
مصرف ،پرهیز از اسراف ،تبذیر و تجمل گرایی در تعدادی از مراکز
•تهیه هفته نامه قطعهای از بهش��ت ش��امل نیایش ،حدیث ،نکات پزش��کی ،روانشناس��ی،زیبایی
شناس��ی،رژیم غذایی س��الم ،معرفی غذا و همچنین معرفی کتاب توس��ط دفتر مشاور امور زنان
(دسترسی ازطریق سایت ) هر سال در ماه مبارک رمضان
•برگزاری کارگاههای مختلف در سطح دانشگاه از جمله کارگاه نقد عرفانهای نوظهور ،سلفیگری،
آش��نایی با مبانی فکری غرب ،عرفانهای نوظهور ،نقد فیلم با موضوعات مدیریت پنهان در قالب
سینما و  ،Physicianجنگ نرم و چرایی و کارکرد پدیده سیاسی اجتماعی داعش
•تقدیر از برگزیدگان و فعاالن قرآنی
•تهیۀ بستۀ آموزشی “احکام شرعی مرتبط با وام” (توسط نهاد رهبری)
•برگ �زاری کارگاههای مختلف در س��طح دانش��گاه از جمله اعجاز علمی قرآن ،تفس��یر موضوعی
قرآن ،خداشناسی از منظر امیرالمؤمنین (ع) ،مهدویت در تمدن نوین اسالمی ،فضائل امام علی
(ع) در آثار مخالفان ،مباحثی پیرامون قیام امام حسین (ع).....،
در جهت تقویت و گسترش همهجانبه فرهنگ حجاب و عفاف اقدامات زیر صورت گرفت:

•برگزاری  ۷کارگاه سبک زندگی بر مبنای حیا با موضوع عفاف و حجاب (  ۵کارگاه ویژه پرسنل و
 ۲کارگاه ویژه اعضای هیئت علمی) توسط معاونت فرهنگی با امتیاز آموزش ضمن خدمت برای
پرسنل و امتیاز فرهنگی برای اعضای هیئت علمی
•برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب در اکثر مراکز با محوریت ترویج فرهنگ حجاب و عفاف
•برگزاری نمایشگاه مد و لباس اسالمی ایرانی
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•برگزاری کارگاه آموزش��ی حجاب و تأثیر آن بر آرامش روان در مرکز بهداش��ت جنوب با همکاری
نهاد رهبری
•برگزاری جلسات کمیته انطباق با موضوع پوشش بیماران و حریم شخصی ،تهیه چکلیست طرح
انطباق ،بررسی چک لیست ارزیابی (اتاق عمل ،تصویربرداری و اورژانس) و پیگیری بازرسیها
(به تعداد  ۳۲بازرسی) از سوی معاونت درمان و با همکاری معاونت فرهنگی
•برگزاری جلس��ات ش��ورای فرهنگی با موضوع بررس��ی وضعیت عفاف و حجاب در دانش��گاه و
پیگیری مصوبات مربوطه
درصد پیشرفت با ذکر شاخص :کلیه برنامههای فرهنگی در تمامی واحدهای دانشگاه انجام میگیرد.
 -4انج��ام پژوهشه��ای فرهنگ��ی با ه��دف شناس��ایی نقاط ق��وت و ضع��ف موجود و
سیاستگذاری مناسب

بررس��ی وضعیت فرهنگی دانش��گاه عالوه بر کمک به سیاس �تگذاری میتواند به روشن شدن فضای
عمومی و رفع برخی شبهات موجود در این عرصه منجر شود.
گزارش اقدامات انجام شده و نتایج به دست آمده:

الف) طرحهای انجام شده:

•بررس��ی مقایس��ه تأثیر کارگاه آموزش احکام درمانی بر س��طح آگاهی پرس��تاران شاغل در مراکز
برگزارکننده و غیربرگزارکننده کارگاه در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۳
•تدوین مؤلفهها و شاخصهای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ب) طرحهای در حال اجرا:

•شناس��ایی و تدوین مؤلفههای فرهنگ سازمانی بر اس��اس ارزشهای ایرانی -اسالمی و ارزیابی
فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران درسال ۱۳۹۴
•س��نجش دینداری افراد در سه س��طح هیئت علمی ،دانش��جو و کارمند در دانشگاه علوم پزشکی
تهران در سال ( ۱۳۹۵ -۱۳۹۶در حال نهایی شدن پرسشنامه و گرفتن تائیدیه هیئت رئیسه)
•سنجش هویت ملی و حمیت دانشگاهی در سه سطح هیئت علمی ،دانشجو و کارمند در دانشگاه
علوم پزشکی تهران در سال ( ۱۳۹۵ -۱۳۹۶در حال داوری طرح)
درصد پیشرفت با ذکر شاخص:

• یک طرح انجام شده و طرح دوم در حال انجام است.
 -5توجه به هویت ملی و حمیت دانشگاهی

هویت ملی س��رمایهای بس��یار ارزش��مند اس��ت و غفلت از آن یکی از دالیل مهاجرت نخبگان است.
توجه به این س��رمایه گرانقیمت میتواند باعث حفظ س��رمایههای جدید ش��ود .معرفی تاریخ معاصر
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کشور و انقالب اسالمی به نسل جدید یکی از اجزاء مهم این حرکت است .لذا فعالیت حول سه محور
زیر مورد اهتمام قرار گرفت.
•توجه ویژه به تقویت هویت ملی و دانش��گاهی متناس��ب با ذائقه مخاطبان و بهرهگیری مناسب از
فضای مجازی برای ارائه محتوای علمی و فرهنگی
•ترویج و تقویت نمادهای هویتبخش ملی ،مذهبی و دانشگاهی
•معرفی نامآوران تاریخ پزشکی ایران با محوریت موزه ملی تاریخ علوم پزشکی
گزارش اقدامات انجام شده و نتایج به دست آمده:

جه��ت تروی��ج فرهن��گ مطالعه منابع مکتوب فرهنگ اس�لامی – ایرانی و ترغیب پرس��نل دانش��گاه به
کتابخوان��ی ،معاون��ت فرهنگی در طول س��ال اق��دام به برگ �زاری  ۵دوره مس��ابقه کتابخوانی به صورت
اینترن��ی در ایام ماه محرم ،ماه مبارک رمضان ،عید س��عید مبع��ث ،عید غدیر خم و ایام دهه مبارک فجر
مینماید .مسابقه کتابخوانی در اکثر واحدها به مناسبتهای ملی و مذهبی نیز برگزار میشود.
تعدادی از واحدها اقدام به معرفی سایتهای مفید با محتوای مذهبی و جذاب با هویت دینی و ملی در
فضای مجازی نمودهاند.
دفت��ر ام��ور ایثارگ �ران فراخوانی جهت جم��ع آوری خاطرات ایثارگ �ران انجام گرفت ک��ه از تعدادی از
ایثارگران فرهیخته دانش��گاه مصاحبه به عمل آمد و در سایت ایثارگران دانشگاه بارگذاری شد .همچنین
از س��وی معاونت فرهنگی از تع��دادی از ایثارگران مصاحبه حضوری انج��ام گرفت و خاطرات آنان در
سایت معاونت فرهنگی ثبت گردید.
از ایثارگ �ران معزز (جانبازان ،فرزندان ش��هدا ،رزمندگان و همس �ران ش��اهد و جانب��از و آزاده و )....در
مناس��بتهای مختل��ف از جمله روز جانب��از ،هفته دفاع مقدس ،هفته بس��یج ،ایام ده��ه فجر انقالب
اسالمی تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
در کمیتههای ورزشی ایثارگران ،کار اجرایی مسابقات ورزشی ایثارگران دانشگاه در رشتههای فوتسال،
شطرنج ،دارت ،شنا ،تیراندازی انجام پذیرفت.
دیگر اقدامات صورت گرفته:

•بازدید دانش��جویان ،کارکنان به ویژه ایثارگران به همراه خانواده از مراکز فرهنگی،هنری،علمی و
تاریخی ماننده برج میالد ،باغ موزه دفاع مقدس ،موزه تاریخ پزشکی ،موزه عبرت و ....در قالب
اردو
•تدوین مجله الکترونیکی فصلنامه ندای ایثار با هدف نش��ر فرهنک ایثار و ش��هادت در بین قش��ر
ً
تحصیلکرده جامعه خصوصا خانواده بزرگ دانشگاه با آدرس /http://nesar.tums.ac.ir
•برگزاری کارگاههای آموزش��ی فرهنگی مانند جریان شناسی فکری بعد از انقالب ،آشنایی با علوم
و معارف دفاع مقدس.....،
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•اعزام زائرین راهیان نور به مناطق جنوب ایران از س��وی بس��یج جامعه پزش��کی (ش��امل استادان،
کارکنان و دانشجویان)
•معاون��ت فرهنگی در صدد تهیه بان��ک اطالعات فرهنگی اعضاء محترم هیئت علمی و کارمندان
دانش��گاه علوم پزش��کی ته �ران ]ش��امل :قرآنی (قرائ��ت ،ترتی��ل ،مربیگری قرآن ،حف��ظ قرآن،
پژوهشهای قرآن و اهل بیت) ،پژوهشی ،مجریگری و اجرا برنامه ،برگزاری کارگاههای آموزشی،
خطاطی ،نقاش��ی ،نویسندگی ،شعر ،ورزش ،عکاس��ی ،مداحی ،هنرهای دستی و غیره [ ...بوده
اس��ت و تعدادی از مراکز دانش��گاهی اطالعات خود را فرستادند .این بانک در حال تکمیل شدن
است.

•به مناس��بت هفتههای دفاع مقدس ،فعالیتهای فرهنگی بیش��ماری در کلیه واحدهای دانشگاه
انجام گرفتهاست از جمله برپایی نمایشگاه دفاع مقدس ،دیدار با خانواده شهدا و شهدای مدافعان
حرم و ایثارگران ،تهیه بروش��ور و پوستر ،عیادت از جانبازان غیور هشت سال دفاع مقدس ،اهداء
کتاب به پرس��نل حاضر در نمایش��گاه کتاب هفته دفاع مقدس ،انواع مس��ابقات ،غبارروبی مزار
شهدای گمنام مسجد دانشگاه....،
•تهیه و تدوین کتاب یادنامۀ ش��هدای دانش��کده پزش��کی دانش��گاه علوم پزش��کی تهران با عنوان
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”طبیبان عرش��ی“ و انتشار آن از سوی انتشارات بنیاد شهید و برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب
فوق توسط دفتر امور ایثارگران به مناسبت گرامیداشت بیست و دوم اسفند ماه با هدف اجر نهادن
به مقام شامخ شهدای دانشگاه
•برگزاری برنامههای ویزیت رایگان مناطق محروم و حاش��یه ش��هر تهران (طرح جهادی دس��تهای
مهربان) به صورت س��ه ماه یکبار با هدف کمک به بیماران نیازمند وتس��کین آالم ایشان ،ارتقای
روحیه ایثار و فداکاری در جامعه پزشکی از اسفند  ۹۲تا کنون.
درصد پیشرفت با ذکر شاخص:

• با توجه به فعالیتهای فرهنگی انجام شده از سال  ۹۲بر اساس نامهها و دستورالعملهای ابالغ
شده و همچنین بر اساس وظیفه ذاتی معاونت فرهنگی میتوان درصد پیشرفت را  ۷۰درصد بیان
کرد.
گزارش سایر اقدامات

این معاونت در بازۀ زمانی سالهای  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۵تعداد  ۹۴کارگاه فرهنگی -آموزشی طی یک دوره
یا چندین دوره برای اعضای هیئت علمی و پرسنل دانشگاه برگزار کرده است .در پنج ماه اول سال ،۹۶
دوازده کارگاه برگزار شده است و این کارگاهها در ماههای بعد به طور مداوم در دستور کار قرار دارد.
ط��ی س��الهای  ۹۲لغای��ت  ،۹۵تعداد  ۷۴جلس��ه کمیس��یون مادۀ ی��ک ارتقاء برگزار ش��د که حاصل
ً
مصوبات این جلس��ات ،کسب امتیاز فرهنگی و ارتقاء اس��اتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه جمعا به
شرح زیر بوده است:
•استادیار به دانشیار  ۲۷۷نفر
•دانشیار به استاد  ۱۶۸نفر
•ارتقاء به استادیار  ۱نفر
توصیههایی برای آینده
 -1تعیین راهبردهای دیگری برای برنامۀ چهار سالۀ بعد
 -2تقویت توان کارشناسی کارکنان و مدیران بخشهای مختلف فرهنگی
 -3تالش هر چه بیشتر برای هماهنگی کامل بین بخشهای مختلف فرهنگی دانشگاه
 -4ساماندهی امر پژوهش فرهنگی و تالش برای پایش مستمر وضعیت فرهنگی دانشگاه
 -5به روز رسانی الگوی اجرای نقشۀ علمی دانشگاه در حوزۀ فرهنگ
 -6اهتمام جدی به برگزاری کرسیهای آزاداندیشی و ترویج شیوۀ درست تفکر خالق علمی
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