سیاست ها ی برگزاری جشنواره فرهنگی :



تحقق منویات مقام معظم رهبری در مقابله با تهاجم فرهنگی ،تقویت استکبار ستیزی و نشر
دستاوردهای انقالب اسالمی



تقویت هویت اسالمی – ایرانی



دستیابی به فرهنگ و هنر متعهدایرانی اسالمی بهعنوان عناصر هویت ملی

اهداف :



گسترش فعالیت های فرهنگی ،هنری و مذهبی در راستای حفظ و تقویت هویت اسالمی-ایرانی



تقویت و احیاء و معرفی هنر اصیل و سازنده ایرانی و شناخت فرهنگ و مدنیت اسالم و ایران



ترویج فرهنگ و سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی



توسعه و تقویت مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی ،مذهبی و هنری



غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان بر محور فعالیت های فرهنگی ،مذهبی و هنری



شناسایی ،معرفی و تجلیل از دانشجویان خالق و توانمند در زمینه های فرهنگی ،مذهبی و هنری

راهبرد ها:



برنامه ریزی الزم در جهت نظارت مستمر ،بهره گیری از فناوری های نوین ،ایجاد هماهنگی و هم افزایی



سازماندهی نیروهای توانمند و کارآمد به منظور ارتقای کیفی فعالیت ها
تدوین شیوه نامه برگزاری جشنواره فرهنگی در دانشگاههای علوم پزشکی



زمینه سازی جهت توسعه استانداردهای پژوهشی در جهت ارتقای کیفیت تولیدات پژوهشی



تحول در مأموریت ها و ساختار داوری در جهت بهره گیری از اساتید برجسته و نخبگان فرهنگی هنری
کشور



فراهم نمودن امکان بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت پذیری
در برگزاری هر چه باشکوهتر جشنواره و کاهش هزینه های مصرفی



ساماندهی نظام شناسایی ،جذب ،نگهداشت ،بکارگیری و ارتقای دانشجویان و برنامه ریزی الزم در
جهت استفاده بهینه از توانمندی های آنان در حوزه فرهنگی
برنامه ریزی الزم در جهت ارزیابی پیشرفت کمی و کیفی جشنواره فرهنگی هنری و تالش در جهت
ارتقای جایگاه آن درکشور.
تدوین و ارزیابی ساالنه شاخص های کمی و کیفی جشنواره



اطالع رسانی مناسب از طریق رسانه های جمعی



نقد و اصالح جشنواره در نشست های ساالنه.



بررسی و تشخیص اولویت های فرهنگی درحوزه نیازهای داخلی وتهدید های خارجی

دبیرخانه دایم جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور



نیاز سنجی جهت شناسایی اولویت های موضوعی جشنواره



تشویق و ترغیب دانشگاههای فعال در عرصه جشنواره



اعطای مشوق های مادی و معنوی از قبیل تسهیالت رفاهی ،لوح تقدیر و...



ایجاد سامانه الکترونیکی نظارت بر اجرای جشنواره



اهتمام و اقدام همه جانبه به منظور شناخت نیروها و نیازها و مقتضیات جسمی و روحی نسل جوان
کشور



فراهم آوردن زمینه های مناسب و مساعد برای تکامل و تعالی شخصیت علمی و عقیدتی جوانان



مسئولیت پذیری و حضور مستقیم و مشارکت هر چه بیشتر آنان در جشنواره

دبیرخانه دایم جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

