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دستورالعمل اجرایی برنامة «روزی با دانشگاه تهران
مقدمه
در راس��تای ارتب��اط دانش��گاه و جامعهــ ،آشــنايي مــردم بویــژه دانــش آمــوزان بــا فضــاي دانشــگاه و نشــان دادن فضــای علمــی
بــا نشــاط و بهمنظــور ایجــاد عالقــه ،انگیــزه و روحیــة تــاش بــرای ورود بــه نمــاد آمــوزش عالــی ایــران «دانشــگاه تهــران»
و جــذب دانشــجویان برتــر؛ برنامــة «روزی بــا دانشــگاه تهــران» در همــه پردیسهــا و دانشــکدههای دانشــگاه تهــران
اجــرا میشــود .ایــن دســتورالعمل بــرای هماهنگــی بیــن واحدهــای دانشــگاه تهــران بــراي برگــزاري مطلــوب ايــن برنامــه
تهیــه شــده اســت.
مادة  :1اهداف
 -1-1آشنایی داوطلبان آزمون سراسری با رشتههای تحصیلی دانشگاه تهران؛
 -2-1آشنایی با امکانات و تسهیالت ویژة دانشگاه تهران برای دانشجویان؛
 -3-1معرفی امکانات ،موقعیت ،جایگاه ملی و بینالمللی دانشگاه تهران برای دانشآموزان ،خانوادهها و مربیان؛
 -4-1آشنایی با فضاهای آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و رفاهی دانشگاه تهران؛
 -5-1معرفی قطبهای علمی دانشگاه تهران برای جذب دانشآموزان برتر؛
 -6-1معرفی چهرههای ماندگار ،دانشمندان جوان و دانشجویان موفق دانشگاه تهران؛
 -7-1آشنایی با اهداف ،ارزشها و سبک زندگی در دانشگاه.
مادة  :2تعاریف
برنامه :برنامة «روزی با دانشگاه تهران»
دانشگاه :دانشگاه تهران
دانشگاهیان :شامل اعضای هیات علمی ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه تهران
واحد :هر کدام از دانشکدهها ،پردیسها یا مؤسسات دانشگاه تهران
مادة  :3سیاستهای کلی ناظر بر برنامه
 -1-3ارائة تصویری دقیق و جذاب از نقاط قوت آموزشی و پژوهشی دانشگاه؛
 -2-3معرفی شایستة امکانات آموزشی ،فرهنگی و رفاهی دانشگاه؛
 -3-3ایجاد فضایی با نشاط و خاطرهانگیز برای بازدیدکنندگان.
مادة  :4جامعة هدف
 -1-4دانش آموزان دارای رتبههای زیر  1000آزمون سراسری (تمامي رشتهها بهجز علوم تجربی)؛
 -2-4دانش آموزان دارای رتبههای زیر  5000آزمون سراسری (رشتة علوم تجربی)؛
 -3-4سایر دانش آموزان نخبه و عالقهمند؛
 -4-4خانوادة دانش آموزان؛
 -5-4مربیان و مدیران مدارس برتر.

مادة  :5ستاد برگزاري
 -1-5تركيب
 معاون فرهنگي (رئيس) معاون دانشجويي مدير كل حوزة رياست روابط عمومي مدير كل آموزش مدير كل برنامهريزي و نظارت پژوهشي مدير كل فرهنگي و اجتماعي (دبير)تبصرة  :2محل دبیرخانه این شورا در ادارة کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قرار دارد.
 -2-5وظايف
 -1-2-5سیاستگذاری کلی برنامه؛
 -2-2-5اطالعرساني و تبلیغات متمرکز برنامه؛
 -3-2-5فراهمکردن بستر پوشش رسانهای مطلوب جهت بازتاب حداکثری این رویداد؛
 -4-2-5طراحی برنامههایی در سازمان مرکزی دانشگاه و اطالعرسانی به واحدها؛
 -5-2-5نظارت و ارزیابی برنامههای واحدها و انتخاب و معرفی واحدهای برتر.
مادة  :6کمیتة اجرایی واحدها
کمیتــة اجرایــی در هــر پردیــس /دانشــکده تشــکیل شــده کــه در آن ،رئیــس واحــد بهعنــوان رئیــس كميتــه و معــاون
دانشــجويي و فرهنگــي بهعنــوان دبيــر كميتــه و ســایر اعضــاء بــا انتخــاب و صــدور حکــم از طــرف رئیــس واحــد منصــوب
میشــوند .كميتــة اجرايــي وظايــف زیــر را بــر عهــده دارد:
 -1-6برگزاری جلسات برای طراحی برنامة اجرایی؛
 -2-6اعالم برنامهها به دبیر ستاد برگزاري؛
 -3-6هماهنگی با ستاد برگزاري در خصوص برنامههای پيشبيني شدة واحد؛
 -4-6تبلیغات و اطالعرسانی مناسب برنامه به جامعة هدف با توجه به رویکرد تخصصی واحد؛
 -5-6اعــام بــه کارکنــان واحــد بــرای حضــور حداکثــری و فعــال در روز برگــزاری برنامــه ،بویــژه فعــال بــودن آزمایشــگاه
و ســایر مراکــز علمــی و فرهنگــی واحــد؛
 -6-6تعییــن راهنمایــان برنامــة بازديــد (از بیــن اعضــاي هيئــت علمــي ،کارشناســان یــا دانشــجویان بويــژه دانشــجويان
تحصیــات تکمیلــی واحــد بــه تعــداد مــورد نیــاز)؛ بــرای ارائــة توضیحــات و پاســخ بــه پرسـشهای مربــوط بــه رشــتههای
تحصیلــی و راهنمایــی بازدیدکننــدگان؛
 -7-6اســتفادة حداکثــري از ظرفیــت تشــکلهای دانشــجویی و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی در فرآینــد برگــزاری
برنامــه؛
 -8-6برگزاري کامل برنامه در سطح واحد؛
 -9-6ارائــة گــزارش مســتند شــامل تعــداد و نــوع برنامههــا ،تعــداد بازدکننــدکان ،ارزیابــی نظــرات بازدیدکننــدگان و  ...و
ارســال آن بــه دبیــر ســتاد برگــزاري.
مادة  :7برنامههای پیشنهادی
ســتاد برگــزاري برنامههــای زیــر را پیشــنهاد میکنــد ،امــا هــر واحــد میتوانــد متناســب بــا شــرایط و زمینــة تخصصــی
برنامههــای تکمیلــی دیگــری را انجــام دهــد.
 -1-7معرفی گروههای آموزشی و رشتههای تحصیلی؛

 -2-7معرفی امکانات فرهنگی ،ورزشی و رفاهی؛
 -3-7معرفی اعضای هیات علمی و دانشجویان برجسته؛
 -4-7معرفی زمینههای اشتغال در رشتههای تحصیلی؛
 -5-7معرفی امکانات و تسهیالت ویژة دانشگاه برای ورودیهای برتر؛
 -6-7بازدید از آزمایشگاهها ،کارگاهها ،موزه ها ،کتابخانهها و ...؛
 -7-7برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی واحد؛
 -8-7برگزاری مسابقات علمی مرتبط با رشته و اهدای جوایز به برندگان؛
 -9-7ایجاد امکان حضور دانشآموختگان شاخص رشتهها در بین بازدیدکنندگان؛
 -10-7برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در زمینههای مورد عالقه بازدیدکنندگان و مربوط به برنامه؛
 -11-7اجرای برنامههای شاد ،امیدبخش و فاخر فرهنگی و هنری؛
 -12-7اهدای یادبود واحد به بازدیدکنندگان؛
 -13-7پذیرایی از بازدیدکنندگان؛
 -14-7ایجاد امکان گرفتن عکس یادگاری در یکی از محلهای شاخص واحد.
مادة  -8زمانبندی برنامة سال 1396
تشکیل کمیتههای اجرایی در دانشکدهها و پردیسها :هفتة اول مردادماه
اعالم برنامههای پردیسها/دانشکدهها به شورای سیاستگذاری :تا پایان وقت اداری 1396/05/14
تبلیغات برنامه :از هفتة اول مردادماه
زمان اجرای برنامه :یکشنبه  22مردادماه  1396از ساعت  9تا 16
مادة  -9عنوان برنامه
عنــوان برنامــه «روزی بــا دانشــگاه تهــران» ميباشــد كــه بايــد در تمــام اقــام تبليغاتــي هــر واحــد قيــد شــود .هــر واحــد
ميتوانــد نــام خــود را بعــد از ايــن عبــارت يــا در ذي ـل آن قيــد كنــد .بــراي مثــال :روزي بــا دانشــگاه تهــران -دانشــكده
ادبيــات و علــوم انســاني.
مادة  -10ارزیابی
بهمنظــور ثبــت تجــارب و اســتفاده از آنهــا در برگــزاري شايســته ايــن برنامــه در ســالهاي آينــده ،ســتاد برگــزاري نســبت
بــه ارزيابــي برنامــه در واحدهــاي مختلــف و ارائــة گــزارش آن بــه هيئــت ريســة محتــرم دانشــگاه و روســاي محتــرم واحدهــا
اقــدام خواهــد كــرد.
مادة  -11مرجع
مرجــع اســتعالم در خصــوص مــوارد پيشبينــي نشــده و ســئواالت احتمالــي هــر واحــد در رابطــه بــا ايــن برنامــه ،دبيــر ســتاد
برگــزاري (مديــركل فرهنگــي و اجتماعــي دانشــگاه) خواهــد بود.
***

اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
نشانی :خیابان  16آذر ،پالک  .16تلفن66495341-2 :
http://cultural.ut.ac.ir

