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گی های فرهنهای دیجیتال و دسترسی آنالین به حوزهاجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری استفاده از فناوری معاونت فرهنگی و

داند. ایجاد بستر ارتباطی کالن فرهنگی امری الزم و ضروری می ها و مؤسسات آموزش عالی را در راستای تحقق اهدافدانشگاه

های به موقع و برخط، استفاده بیش از سسات آموزش عالی کشور، انسجام در ارائه خدمات، ارائه گزارشؤها و ممناسب با دانشگاه

 و تقویت درگاه فرهنگی معاونت فرهنگی واندازی ها عنوان دیگر از دالیل اولیه راهده های گوناگون از فضای سایبری وپیش حوزه

 .است فرهنگی هایفعالیت  حوزه در اساسی باشد که به واقع یکی از نیازهایاجتماعی می

ها و انطباق آن با فرهنگ اسالمی ـ ایرانی همچون اخذ اطالعات مکتوب، های فرهنگی دانشگاهابزارهای سنتی نظارت بر فعالیت

ها و های مشابه، به دلیل کثرت دانشگاهها و فعالیتهای متنوع و کاغذی، ارتباطات تلفنی، بازدید و حضور فیزیکی در دانشگاهگزارش

 باشد.مشکل می در این برهه از زمان مشکل و عمالًور، مؤسسات آموزش عالی کش

سال بعد، با اندازی شد . یکهای دولتی راههای فرهنگی دانشگاهگیری از فعالیتبا هدف گزارش و 1387درگاه فرهنگی در سال  

شدند و با توجه به وجود زیر  سسات آموزش عالی، همه مراکز آموزش عالی در درگاه فرهنگی افزودهؤها و مابالغ به بقیه دانشگاه

 :از عبارتند که شد افزوده نیز فرهنگی درگاه امکانات به  مناسب های مجازی ساخت

 هااجتماعی دانشگاه های فرهنگی وثبت آنالین گزارش فعالیت -

 هاهای الکترونیکی از طریق درگاه به دانشگاهاطالعیه ها وها، فراخوانارسال نامه -

دانشگاه عضو درگاه در ابتدای فعالیت درگاه  70آموزش عالی به طوری که از  یهاهای فرهنگی تمام دانشگاهفعالیتامکان ثبت  -

 به شرح زیر رسید: 92عضو )کاربر( در سال  دانشگاه 2500فرهنگی به بیش از 

عالی شامل تعداد دانشجویان دانشگاه به تفکیک جنسیت و مقطع  آموزش سساتؤم و هادانشگاه فرهنگی جامع اطالعات اخذ - 

های های علمی دانشجویی، کانون فرهنگی هنری، کانونها، فهرست دقیق انجمنتحصیلی، بانک اطالعات همکاران فرهنگی دانشگاه

 بانک این اکنون همها و....که گاههای اینترنتی فرهنگی، اطالعات جامع خوابهای اسالمی، نشریات دانشجویی، پایگاهقرآنی، تشکل

 .باشدمی دسترس در افزار نرم صورتهب اطالعات

 گردد.های موجود افزوده میکتابخانه دیجیتال فرهنگی که به مرور به کتاب -

 هاگیر فرهنگی به منظور انعکاس مشکالت و نواقص موجود در دانشگاهپیام -
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