
 در نشستی با حضور وزیر علوم و نمایندگان تشکل هاي دانشجویی صورت گرفت:
 (هدف) رونمایی از سامانه همیاري دانشگاهیان در فرهنگ

همزمان با روز بزرگداشت دانشجو و در مراسمی با حضور وزیر علوم و نمایندگان تشکل هاي 
 رونمایی شد.   "فرهنگ(هدف)همیاري دانشگاهیان در  "دانشجویی، از سامانه  

توســط  به گزارش پایگاه اطالع رســانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، این ســامانه که
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با محوریت دفتر سـیاسـت گذاري وبرنامه ریزي فرهنگی و 

ویه میانبا رویکرد    اجتماعی و تادان به عنو  تعامل دو ـس جویان و اـس ه ان  دانـش   کنش گران این عرـص
ایجاد شــد، زمینه تعامل، همراهی و همیاري هر چه بیشــتر جامعه دانشــگاهی در برنامه ریزي و 

  فرهنگی و اجتماعی را فراهم می نماید. فعالیت

آن است تا از دیدگاه ها، تجربه ها و نظرات سامانه «همیاري دانشگاهیان در فرهنگ(هدف)» در پی  
انی بهره برده و   اي  نخبـگ اي فرهنگی در محیط ـه ه ـه اـم ه افزایش نفوذ برـن ت ـب ـــب از این طریق نسـ

عف خود در برنامه  الح نقاط ـض یدن به برنامه هاي موفق و اـص گاهی اقدام نماید و با قوت بخـش دانـش
ــد، را   پیرامون ها و رویکردها ــوعات مختلف راهکارهایی را که  مورد پذیرش جامعه هدف باش موض

 اتخاذ نماید.

ها و نظرات موجود در فضــاي فرهنگی اجتماعی دانشــگاه به ویژه صــداهاي  نگرش  شــناخت جامع
نجش و بازخورد کارآمدي همیاري یوهها، بهبود نگرشمتکثر، ایجاد امکان ـس هاي  ها، رویکردها و ـش

ــایی براي تولید و  ــگاهیان و ایجاد فض ــب با نیازهاي دانش ــگاه ها متناس فرهنگی اجتماعی در دانش
 .به شمار می روداز جمله اهداف این سامانه   هاي فرهنگی اجتماعیبازتولید ایده

همیاري در سامانه هـدف سـه سـطح نگـرش و سـنجش معطـوف بـه نظرسـنجی کمـی، بـازبینی  
-پـردازي و تجربـههـا و ایـدهنامـههـا و شـیوهنامـهو بازاندیشی معطوف بـه  اصـالح کیفـی آیـین

یافتـه مـی  هـاي خالقانـه جدیـد و تجربـه نوآورانـه خاتمـهیـدهگـذاري انگاري معطوف به اشتراك
 باشد.

بــراي مشــارکت در ایــن ســامانه مشــوق هــایی پــیش بینــی شــده کــه در ســطح    :گفتنــی اســت
دســازي،  نهــاي آموزشــی و توانم گــواهی مشــارکت، گرنــتاشـخاص حقیقــی مشــوق هــایی نظیــر  



شـــورتی معاونـــت  گرنـــت گردشـــگري و تورهـــاي علـــم و فنـــاوري، عضـــویت در شـــوراهاي م
ــا اســاتید فرهیختــه،  فرهنگــی اجتمــاعی وزارت علــوم، شــرکت در کارگــاه ــه ب هــاي انتقــال تجرب

ــاالنه ــدگان در جشــنواره س ــدیر از برگزی ــدي و تق ــایزه نق ــراي دانشــجویان و    ج ــدي  ب ــایزه نق ج
ــراي   ــاعی ب ــی اجتم ــت فرهنگ ــاي گرن ــارکت، اعط ــواهی مش ــاالنه، گ ــنواره س ــدگان جش برگزی

بـراي مشـارکت اسـتادان و اعضـاي   نامـه ارتقـاءآیـین 1رهنگـی، امتیـاز مـاده هاي فپیشبرد طرح
 هیأت علمی در نظر گرفته شده است.

بـراي گـروه    اعطـاي گرنـت فرهنگـی اجتمـاعی و حمایـت مـالیدر سطح اشـخاص حقـوقی نیـز  
هـــاي مـــالی، تقـــدیر از  اعطـــاي گرنـــت فرهنگـــی اجتمـــاعی و حمایـــتهـــاي دانشـــجویی و  

بــراي مشــارکت معاونــت هــاي فرهنگــی و اجتمــاعی دانشــگاه    جشــنواره ســاالنهبرگزیــدگان در  
 ها پیش بینی شده است.

عالقمنــدان مــی تواننــد جهــت مشــارکت در ســامانه و بیــان دیــدگاه هــا، تجــارب و ایــده هــاي  
 نمایند.مراجعه    www.hadaf.dmsrt.ir خود به سامانه هدف به نشانی  
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