
   1399-1400 :سال تحصیلی                          :سطح واحد                                    :استان                         کارنامه فرهنگی واحد 

           دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمیمدیریت نظارت و ارزیابی معاونت فرهنگی و                                                                    

 بسیج دانشجویی مولفه هاي کلیدي مدیریتی شاخص

درصد جذب اعتبارات   عنوان
 فرهنگی

توجه به مولفه هاي کلیدي در شیوه  ساختار فرهنگی فضاهاي فرهنگی
 نامه فرهنگی

تعداد اعضا 
 بسیج

تعداد اعضا 
بسیج 

 دانشجویی فعال

برنامه هاي 
مصوب بسیج 

 دانشجویی

برناهه هاي اجرا 
شده بسیج 
 داشجویی

حوزه بسیج 
 دانشجویی

پایگاه بسیج 
دانشجویی در 

 دانشکده ها

  20  20  20  20  30  10  120  30  15  50 امتیاز

                     امتیاز کسب شده

                     درصد تحقق

                     وضعیت اولیه
    

 نشریات دانشجویی کانون هاي فرهنگی  شاخص

 تعداد کانون  عنوان
تنوع کانون بر اساس 

 مکان کانون آیین نامه
برنامه هاي مصوب 

 کانون
برنامه هاي اجرا شده 

 کانون

توسعه و شکل گیري 
کانون هاي جدید در 

 یکسال اخیر

چاپی (نشریه فعال 
 )و الکترونیکی

پوشش جمعیت 
 هدف

برگزاري کارگاه 
آموزشی نشریات 

 دانشجویی
 خانه نشریات

 20 10 10 60 10 15 15 10 10 40 امتیاز

            امتیاز کسب شده

           درصد تحقق

             وضعیت اولیه
 

 آراستگی و شئون رفتاري تشکل هاي اسالمی شاخص

تعداد تشکل هاي   عنوان
 فعال دانشجویی

تعداد تشکل هاي 
 فعال اساتید

برنامه هاي اجرا  برنامه هاي مصوب
 شده

اختصاص مکان 
 مناسب

طراحی برنامه 
جامع حجاب و 

 عفاف

درصد تحقق 
 برنامه

رعایت پوشش و 
آراستگی 
 دختران

رعایت پوشش و 
 آراستگی پسران

رعایت پوشش و 
 آراستگی اساتید

رعایت پوشش و 
 آراستگی کارکنان

 20 20 10 10 20 20 20 15  20 20 25 امتیاز

             امتیاز کسب شده
            درصد تحقق

              اولیهوضعیت 
  

 فضاي مجازي رسانه کرسی هاي آزاد اندیشی شاخص

  استاندارد برگزاري   تعداد کرسی ها  عنوان
 کرسی ها

براي  تشویقی نظام
 کرسی ها برگزاري

فعالیت هاي فرهنگی واحد مبتنی 
 بر وب

واحد و  مجازي هاي  درگاه
 مسئولین فرهنگی

واد سبرنامه هاي ناظر بر ارتقا 
 رسانه اي

مشارکت در جشنواره حماسه تا 
فضاي  ینشبکه سازي فعالحماسه و 

 مجازي

  50  50  40  60  20  20  60 امتیاز

               امتیاز کسب شده

               درصد تحقق

               وضعیت اولیه
  

  



 برنامه هاي فاخر ابتکارات و نوآوري فرهنگی تولیدات فرهنگی و صنایع خالق افتخارات و جوایز  برنامه ثابت سالیانه  شاخص

یادواره شهدا، دفاع مقدس،   عنوان
  ...دهه فجر و 

درون (استانی
و برون 
 )دانشگاهی

درون و (ملی
برون 

 دانشگاهی

نرم  تولید
 افزار

 تصنیف
تالیف،تدوین 

و ترجمه 
 کتاب

             
و  فیلم

 مستند
 تسپادک

سایر 
تولیدات 
فرهنگی 

 هنري

ابتکارات و نوآوري 
 مدیریتیفرهنگی و

ابتکارات و نوآوري 
گروه هاي فرهنگی 

فعال دانشجویی و 
 اساتید

میزبانی 
برنامه هاي 

 استانیفاخر 

میزبانی 
برنامه هاي 

 ملیفاخر 

میزبانی 
برنامه هاي 

بین فاخر 
 المللی

  20  40  15  65  65  40  20  20  20  20  30  20  60 امتیاز

                           امتیاز کسب شده

                           درصد تحقق

                           وضعیت اولیه
  

 انتخابات  شاخص
آموزش هاي مهارتی 

 و هنري
 بسیج اساتید

اساتید مشاور 

  فرهنگی
 قطب فرهنگی شهر

  عنوان
برنامه هاي 
زمینه ساز 

براي مشارکت 
 حداکثري

شناساندن 
 انتخاب اصلح 

دوره آموزش 
فرهنگی و 

هنري و مهارتی 
 دانشجویی

دوره آموزش 
فرهنگی و 

 کارکنانهنري 

تعداد 
اعضاي 
بسیج 
 اساتید

تعداد 
اعضاي 

 بسیج فعال

هاي برنامه
مصوب 

 بسیچ اساتید

هاي برنامه
اجرا شده 

 بسیج اساتید

شوراي 
هماهنگی 

 بسیج
اساتید، (

کارکنان، 
 )دانشجویی

تعداد اعضاي 
هیأت علمی به 
عنوان مشاور 

 فرهنگی

  
تعداد 

برگزاري 
جلسات 

  مشاور

حضور موثر 
دانشگاه در 

شوراي 
فرهنگی 
 عمومی

برنامه هاي 
مشترك 

دانشگاه و 
سایر نهادهاي 
فرهنگی سطح 

 شهر

طرح ها و 
پروژه هاي 

واحد براي حل 
مسائل 
 فرهنگی

استفاده از 
اماکن دانشگاه 

براي برنامه 
 هاي فرهنگی

  10  30  20  20  40  30  30  25  25  30  20  30  70  40  60 امتیاز

                               امتیاز کسب شده

                               تحقق درصد

                               وضعیت اولیه
  

  شاخص
زیست برنامه فرهنگی و اجتماعی ناظر برمسائل 

 بوم محلی و منطقه اي
 سلوك مدیران اساتید خانواده

با  پژوهش هاي انجام شده  عنوان
 شناسایی مسائل

پروژه هاي انجام شده در حل 
 مسائل

تولید محتوا براي 
مهارت (خانواده

 )هاي زندگی

راه اندازي کمیته 
تعامل دانشگاه و 

 خانواده

تقدیر از برنامه 
و  همسران

فرزندان کارکنان 
 و اساتید

دوره هاي 
آموزشی و مهارت 
فرزندان، کارکنان، 

 اساتید

دوره هاي دانش 
 افزایی و توانمندسازي

میزان استفاده از 
ظرفیت اساتید در 
 طراحی برنامه ها

 رضایتمندي

  250  70  80  40  20  20  20  20  30 امتیاز

                   امتیاز کسب شده

                   درصد تحقق

                   وضعیت اولیه
  

  

  :جمع امتیاز کل

  :جمع امتیاز کسب شده

  

  

  

2500  

 

  :زیرشاخصوضعیت هر 

  عالی  خیلی خوب  خوب  متوسط  ضعیف

40-0  50-41  60-51  80-61  100-81  
  

  :                          سطح واحدبر اساس  امتیاز کسب شدهوضعیت 

    عالی              خیلی خوب                خوب                متوسط              ضعیف 



  1399- 1400 :سال تحصیلی:                          سطح واحد                                                 استان                        :کارنامه فرهنگی واحد 

  مدیریت نظارت و ارزیابی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی                                                                   

 تشکل هاي اسالمی نشریات دانشجویی کانون هاي فرهنگی بسیج دانشجویی مولفه هاي کلیدي مدیریتی شاخص
آراستگی و شئون 

 رفتاري

  100  100  100  100  120  120  95 امتیاز

               امتیاز کسب شده

               درصد تحقق

               وضعیت

 کرسی هاي آزاد اندیشی شاخص
فضاهاي مجازي 

 و رسانه

برنامه هاي ثابت 

 سالیانه

افتخارات و 

 جوایز

تولیدات فرهنگی 

 و صنایع خالق

ابتکارات و 

 نوآوري فرهنگی
 انتخابات برنامه هاي فاخر

  100  75  130  120  50  60  200  100 امتیاز

                 امتیاز کسب شده

                 درصد تحقق

                 وضعیت

 شاخص
آموزش هاي مهارتی 

 فرهنگی، هنري، ادبی
 بسیج اساتید

اساتید مشاور 

 فرهنگی

قطب فرهنگی 

 شهر

حل برنامه هاي 

زیست بوم محلی 

 و منطقه اي

 سلوك مدیران اساتید خانواده

  250  150  100  50  80  70  130  100 امتیاز

                 امتیاز کسب شده

                 درصد تحقق

                 وضعیت

  

       : جمع کل امتیاز

 : جمع کل امتیاز کسب شده

  :شاخصوضعیت هر 

  عالی  خیلی خوب  خوب  متوسط  ضعیف

40-0  50-41  60-51  80-61  100-81  
  

  :                          سطح واحدبراساس  وضعیت امتیاز کسب شده

    عالی               خیلی خوب               خوب              متوسط               ضعیف 

  

2500 

 



 

 
  

    

 
  

 


