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با توجه به اينکه امور فرهنگی و فوق برنامه يکی از مهمترين اهداف دانشگاهها در کنار تحصيل 

قريب به سه پس از گذشت مؤسسه آموزش عالی صدرا علم می باشد ، ولذا به همت دانشجويان 

درنژاد با سختيهای بسيار در دوران رياست جناب آقای دکتر صاز عمر مديريت امور فرهنگی ماه 

بصورت منسجم در دوران رياستت جنتاب    تالش خودرا، اين مديريت فراوان زياد و کارشکنيهای 

آغاز و توانست با توکل به خالق هستی و به همت نيروی  2831از آذر ماه سال  آقای دکتر صبوری 

دهد . بديهی  ا انجامکارهای بسيار بزرگی ر و همچنين مساعدتهای هيئت رئيسه عظيم دانشجويی

سعی کرده است زمينه فعاليت های علمی، تا کنون ابتدای تأسيس  است مديريت امور فرهنگی از 

و دانشتتجويی را بتترای دانشتتجويان همتتوار ستتازد. در ايتتن راستتتا بتتا وجتتود     ، متتذهبی فرهنگتتی

ی کار ی که پيش رو داشته ، مديريت امور فرهنگجديدالتأسيس بودن مؤسسه و مشکالت فراوان

 خود را در چهار قالب کلی زير به صورت منسجم و اصولی پی گرفته است . 

 

 

 مذهبی وکانونهای فرهنگی  -الف 
 های دانشتجويی  مديريت امور فرهنگی با در نظر داشتن افقهای بلند رشد و بالندگی دانشجويان در قالب فعاليت

تاستيس کتانون انديشته     ز جمله آن می توان بته اقدامات چشم گيری انجام داده است که ا ، اجتماعی و مذهبی

 سبز با زير گروههای ذيل اشاره نمود :

 يا نقد و نظر کتاب گروه بستر علم .2

 گروه ادب و هنر  .1

 گروه اديان و مذاهب  .8

 سياسی  –گروه تحليل اخبار اجتماعی  .4

 گروه مشاهير  .5

 گروه سياحت جسم و جان  .6

 عبد النبی ضامنی       /  مسئول گروه : آقای   3/7/38تاريخ تاسيس : 

 



(2) 

 

   

مندان ، برگزاری تتتتبرگزاری جلسات نقد و نظر کتاب ، دعوت از انديشتهيه اساسنامه ، ازجمله فعاليتهای اين کانون 

، برگزاری مسابقه مشاعره ، ايجاد بينش سياسی سالم از طريق برد کتانون   اوره با حضور متخصصين فنکالسهای مش

 می باشد .... و  های سياسی مختلف مه های جناح، نصب بريده روزنا

  کانون قرآن و عترت با هدف رشدو ارتقتا   متذهبی جامعته دانشتجويی  در جهتت رستيدن بته ارزشتهای         تشکيل

يکتی ديگتر از افتختارات متديريت      و ايجاد جنبشی دانشجويی بر مبنای پيامهای روشن و بلند قرآنی ، واالی الهی

کار ختود  و طبق اساسنامه جامع کانون ،اين کانون در سه قالب کلی زير  ا می باشد .امور فرهنگی دانشگاه صدر

 را آغاز نمود:

 گروه رايانه و سايت علوم قرآنی  .2

 گروه علوم قرآنی  .1

 گروه نشريه  .8

 : سيد محمد مهدی ميرصانعی کانون/ مسئول  6/6/38اريخ تاسيس :  ت

 کانون : عمده از جمله فعاليتهای

ايت کانون قرآن و عترت که هم اکنتون ستايت کتانون    ياسين ودر نهايت تالش در جهت تاسيس ستشکيل گروپ  - 

صفحه در فضای اينترنت مراحل نهايی طراحتی را کته توستک يکتی از فتارح التحصتيالن کتام يوتر         3قرآن و عترت در 

 افتتاح می گردد . 34صورت می پذيرد ، پشت سر می گذارد که انشا اهلل در بهار 

 ، و ويژه نامه روز قدس اجتماعی تسنيم -مذهبی -نشريه فرهنگینتشار ا  - 

 دانشجويان در ماه مبارک رمضان ،هنری برگزاری نمايشگاه آثار  - 

 برگزاری مراسم قرائت و انس با قرآن ،  - 

 و . . . جمکران در سالروز ميالد حضرت ولی عصر  –ی قم برگزاری اردو - 

 و سخنرانیتوسک گروه تواشيح طه برنامه اجرای با سالروز ميالد امام رضا )ع(  برگزاری مراسم بزرگداشت - 

 به روز کردن مطالب برد کانون با توجه به مناسبتهای اجتماعی و مذهبی - 

 انجام هماهنگی های اوليه تشکيل گروه تواشيح کانون قرآن و عترت - 

 گاههاتالش جهت پيوستن به مجمع کانونهای قرآن و عترت دانش - 

       و ارائته و نمتايش آن بترای     دانشتجويی   – اجتمتاعی  –فراهم ساختن بانک فتيلم و نتوار بتا موضتوعات فرهنگتی

کته در  می باشد مديريت امور فرهنگی  هم يکی ديگر از اقدامات  شجويان در بخش کانون فيلم و عکستتتتتدان

  .حال حاضر کانون فيلم در حال تکميل آرشيو خود می باشد. 

 دانشجويی –نهای علمی مجان -ب 
دانشجويی موسسه در پنج رشته تحصيلی عمران ، کام يوتر ، برق ) قدرت و الکترونيتک ( و آمتار     -انجمنهای علمی 

 بر اجرای  اهداف اصولی و قانونمند خويتتتتتتتتش اصرار می ورزند: با سه هدف کلی زير

 هر کشورتوليد فکر و انديشه بعنوان مهمترين عامل رشد و تعالی  .2

تالش در جهت ايجاد بستترهای تحقيقتاتی و پژوهشتی در دانشتگاه و شتکوفايی استتعدادهای دانشتجويان          .1

 دراين زمينه ها

 دانشجويی دانشجويان  -حمايت از حقوق صنفی  .8

نفتر از دانشتجويان منتختب بعنتوان شتورای       7-5هر انجمن در قالب يک اساسنامه اصولی کار ختود را بتا متديريت    

ام می دهد که در اين راستا مديريت فرهنگی با نظارت و پشتيبانی فکری و مالی خود بتر تتداوم هتر چته     مرکزی انج



 هتای شتاخ    اصرار متی ورزد . از جملته فعاليت  پژوهشی  –بيشتر فعاليت های انجمنها و ايجاد يک فضای سالم علمی 

تهيه و تکثير جزوات و نکات درسی  کور ، حل تمرين و آمادگی برای کن،اين انجمنها برگزاری کالسهای کمک آموزشی 

ارائه مقاالت علمی برای چاپ در مجالت علمتی و تخصصتی داخلتی و ستاير مجتالت و      تحقيقی مورد نياز دانشجويان ، –

فضای مشارکت و همکتاری بتا تشتکلها و کانونهتای دانشتجويی داختل و ختار         ايجاد سمينار ها با تأييد علمی اساتيد ، 

بازديتدهای علمتی   . . . ( ، عکس زلزله و، مسابقات )مسابقات ساليانه سازه ماکارونی ، سازه فلزی  برگزاری،دانشگاه 

و پژوهشی ) موزه صنعت برق ، پستهای فشار قوی کر  و طرشت ، سد لتيان ، بر  ميالد ، شرکت عمرانی کام وزيت 

 ه ستاليانه انجمتن  تتتت ين المللی برق ، جلسشرکت در هجدهمين کنفرانس بها و سمينارهای علمی ) تتتتکنفرانس، ( و...

 ،  ايرانعمران  مهندسين 

(1) 

 

 

و  فنتاوری ، ، سمينار زلزله ، کنفرانس سازه و زلزله ، کنفترانس علتم     ITهمايش سمينار مديريت بحران و برگزاری 

ه بتين المللتی کتتاب    ، خريد کتب مورد نياز رشته های مختلف در نمايشگا آمار و . . . ( ، همايش بزرگداشت روز برق

 اشاره نمود .  با مشارکت انجمنهای مختلف و تشکيل سايت و وبالگ انجمنهای عمران ، برق و کام يو تر  38سال

تخصصتی هتر رشتته استت کته فهرستت نشتريات         -از جمله مهمترين فعاليتهای انجمنهای علمی تهيه نشريات علمتی  

 منتشر شده به شرح زير می باشد . 

 عمراندانشجويی  –عمران  با مديريت انجمن علمی  دانشجويی  – نشريه علمی 

  برقدانشجويی  –دانشجويی رعد با مديريت انجمن علمی  -نشريه علمی 

  دانشجويی –نشريه علمی  CPU   کام يوتردانشجويی  –با مديريت انجمن علمی 

  آمار دانشجويی  –علمی دانشجويی احتمال با مديريت انجمن  –نشريه علمی 

با ترکيب انجمنهای دانشتجويی رشتته هتای مختلتف و انجمتن کارآفرينتان و کتانون        دانشگاه صدرا من دانشجويی انج

عملی کمک به و فارح التحصيالن نيز به همت اين انجمنها با هدف اشتغال زايی و ايجاد زمينه کاری برای دانشجويان 

در حتال شتکل   مت به  کشتور عزيزمتان ايتران ،    دانشجويان دانشگاه صدرا در جهت خدنمودن افقهای بلند و روشن 

گيری می باشند . در ضمن به منظور ايجاد ارتباط مستقيم و پيگيری امور ، يک نماينده از شورای مرکتزی انجمتن بته    

 معرفی شده است .  وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری 
  مسئول فعلی : خانم ريحانه تورنگ 2831دانشجويی عمران / تاريخ تاسيس : بهمن  –انجمن علمی / 

  مسئول فعلی : آقای مسعود   2832/ تاريخ تاسيس : بهمن  ) قدرت و الکترونيک (دانشجويی برق–انجمن علمی /

 تقی زاده 

 قای محمد عبد الرزاق / مسئول فعلی : آ  2831دانشجويی کام يوتر  / تاريخ تاسيس : مهر  -انجمن علمی 

  حسينی / مسئول فعلی : خانم   2838دانشجويی آمار  / تاريخ تاسيس : مهر  –انجمن علمی 

 
 

 دانشگاه صدرا  هنریکانون  –  
با توجه به سياستهای کالن مديريت امور فرهنگی ، مقرر گشت تا کانونی تحت عنوان کتانون هنتری دانشتگاه صتدرا     

 ی و هنرمندان عزيز دانشگاه صدرا را در زير گروههای زير داشته باشد :افتخار خدمت به جامعه هنر

 / مسئول گروه : آقای محمد آقا علی مسگر   14/1/38گروه تأتر /  تاريخ تأسيس :  .2

 / مسئول گروه : خانم مائده آقايی  13/9/38گروه نقاشی / تاريخ تأسيس :  .1

 ه : آقای وحيد افراسيابی / مسئول گرو  28/21/38گروه موسيقی / تاريخ تأسيس  .8

 



) نمايشنامه غم پشت پتا( در اولتين جشتن فتارح     پس از اولين اجرای تأتر بصورت منسجم گروه تاتر دانشگاه صدرا 

بتا توجته بته     عبور از ديتواری از مشتکالت    التحصيالن دانشگاه با همت هنرمندان پرشور تاتر شکل گرفت و پس از

 ، طی مکاتبتات بعمتل آمتده گتروه تتأتر دانشتگاه        38 ی تأتر دانشگاههای ايرانبرگزاری هشتمين جشنواره بين الملل

در ايتن جشتنواره    "زهترای سته ستاله   "و  "خلوتگتاه "در قالتب دو نمايشتنامه   پس از تمرينات فشرده و شبانه روزی 

جشتنواره   پس از پذيرفته شدن نمايشنامه های مذکور در مرحله اول ، اين گتروه بته مرحلته بتازبينی    نمود . شرکت 

نمايشنامه رسيده به دبيتر خانته جشتنواره ن تنهتا نمايشتنامه متذهبی جشتنواره را در کنتار          261و در بين  راه يافت

نمايشنامه خلوتگاه به اجرا در آورد و حضور پويا و متعهد خود را در عرصه تتاتر دانشتگاهی بته اثبتات رستانيد . در      

استتقبال  دانشتجويان و نظتر متديريت امتور فرهنگتی  بطتور         هم تاتر زهرای سته ستاله بته درخواستت و     38محرم 

دومتين جشتن فتارح    با در دست داشتن نمايشنامه ای جديد جهت اجرا در هم اکنون و  کاملتری بر روی صحنه رفت 

هفتت  کار هماهنگی ايتن گتروه توستک يتک هستته       پی گرفته است .دو چندان  عشق  ورا با شور التحصيلی کار خود 

 سئوليت مسئول گروه تشکيل جلسه ميدهد ، انجام می گيرد . نفره که با م

گروه نقاشی هم با هدف تعالی هنر نقاشی در دانشگاه با برگزاری نمايشگاههای نقاشی بصورت انفرادی يتا جمعتی  ،   

 .است و .... کار خود را با هماهنگی و همگامی هسته سه نفره ای پيش گرفته  معرفی اساتيد و آثار بزرگ نقاشی 

گروه موسيقی دانشگاه صدر ا  نيز با هدف تعالی هنر موسيقی  متعهد در دانشگاه و با اجرای برنامه های گروهتی و  

، مراسم شب يلدا ، تاتر زهرای سه  از جمله اولين جشن فارح التحصيلی يا انفرادی در مراسم های مختلف دانشگاه

دانشجويان و ... تشکيل و در حال حاضر در حال هماهنگی يک  ، برگزاری کالسهای آموزشی برای ساله ، خلوتگاه و...

                                                      در دومتتتتتتين جشتتتتتتن فتتتتتتارح التحصتتتتتتيالن دانشتتتتتتگاه متتتتتتی باشتتتتتتد .     جهتتتتتتت اجتتتتتترا برنامتتتتتته ستتتتتتنتی

(8) 

 

 

 گروه ورزشی -د 
 فرهنگی اداره می شود .  و زير نظر مديريتجناب آقای عزيزی گروه تربيت بدنی با مسئوليت 

پس از برگزاری اولين دوره مسابقات شطرنج داخلی در موسسه و برگتزاری اردوی آمتادگی و اعتزام تيمهتای کشتتی      

جودو پسران ن به منظور شرکت در هفتمين الم ياد ورزشی دانشگاههای سراستر کشتور    وآزاد ،تيراندازی دختران 

در دل  را ام با موفقيت تيم کشتی آزاد دانشجويان بارقه هتايی از اميتد  در تابستان گذشته ، خوشبختانه  حضور تو

مسئولين و تيم اعزامی ايجاد نمود . البته الزم به ذکر است که تيمهای تيرانتدازی دختتران و جتودو پستران بتدليل      

 مشکالت حادث شده در لحظات آخر موفق به حضور در الم ياد نشدند.

و قترار  دانشگاه شرکت کننده در الم ياد هفتم در دانشگاه صتنعتی اصتفهان    35موسسه در جمع نوپای حضور تيم 

گرديد تا نام اين موسسه برای اولتين بتار در مجتامع    باعث  کشتی آزاد اين الم ياد گرفتن در مقام يازدهم مسابقات

ور پتر کتردن   د . پس از هما هنگی های اوليه با مستئولين موسسته مقترر شتد تتا بته منظت       ودانشگاهی طنين انداز ش

برگزار گتردد ، کته پتس از آن     اوقات فراغت دانشجويان برنامه هفتگی کوه يمايی با سرپرستی جناب آقای ساداتی

برنامه تيم کوهنوردی دانشگاه  در ترمهای تحصيلی ، با چند صعود در ارتفاعات شمال تهران آغاز و تتا کنتون ادامته    

ليتهای ورزشی با حضور دانشجويان به شتکلی جديتد و ايتن بتار بتا      مجدداً فعا 34-38دارد . با شروع سال تحصيلی 

برگزاری دومين دوره مسابقات شطرنج با مساعدت و همکاری خوب انجمن شطرنج وزارت علوم ، تحقيقات و فنتاوری  

محتل  بتا خريتد لتوازم مربوطته در      هتم  . اولين دوره مسابقات تنيس روی ميز پسراندر محل موسسه برگزار گرديد

 . شد موسسه برگزار حياط 



حضور تتيم فوتستال موسسته در جمتع دانشتگاههای تهتران در       ورزشی دانشگاه ، يکی از مهمترين برنامه های گروه 

جريان مسابقات يادواره شهدای دانشجو به ميزبانی دانشگاه تهران بوده است  . بحمداهلل بترای اولتين حضتور تتيم     

ايفای رسالت فرهنگی و شناستايی موسسته بصتورت متوثری عمتل       درصد انتظارات پاسخ گفته و در 91موسسه به 

نموده است. از ديگر فعاليتهای انجام شده می توان به برگزاری جلسات تمرينی تيم کشتی در سالن دانشگاه تهران 

و رايزنی بتا اداره کتل تربيتت بتدنی وزارت علتوم بته منظتور شترکت تتيم شتطرنج دختتران در مستابقات سراستری              

 8و  1تتيم در مستابقات دستته     1حضتور   متی تتوان بته    کته قبتل از آن  . اشتاره نمتود    38در اسفند متاه  دانشگاهها 

کسب  رتبته  تيم و نيز  21دوره مسابقه در بين  4پس از  1 توسک تيم دستهرتبه چهارم باشگاههای تهران و کسب 

. کسب مقام سوم انفرادی و ود ، اشاره نمتيم حاضر  81دوره مسابقه در بين 7که پس از  8توسک تيم دسته سوم 

توسک ختانم حميتده کرمتی عضتو تتيم اعزامتی بته         کشور دريافت مدال برنز مسابقات سراسری شطرنج دانشگاههای

بتار ديگتر نتام صتدرا را در عرصته دانشتگاهی بتا         38مسابقات ، دستاورد ارزنده ای بود که در روزهای پايانی سال 

 افتخار بلند کرد .

 

ی ديگر مديريت فرهنگی برگزاری مراسم به مناسبتهای مختلف فرهنگی و اجتماعی می باشد که به از جمله فعاليتها

مراسم جشن بزرگ اولتين فتارح التحصتيالن صتدرا ، مراستم ستاالنه بزرگداشتت         برگزاری بهطور مثال می توان 

، مراسم ستنتی شتب    مراسم بزرگداشت دکتر شريعتی و دکتر چمران، مراسم پيروزی انقالب اسالمی ،  مالصدرا

، اردوی تشويقی مشهد مقدس )  31 ايام محرم سخنرانی توسک يکی از اساتيد دانشگاه مفيد قم در  مراسميلدا ،

، شرکت در مسابقه سراسری  38، مراسم نماز جماعت و سخنرانی در رمضان به مدت يک هفته ( برای گروه تاتر 

بود ، ثبت دانشگاه  ز دانشجويان دانشگاه در بخش کتابخوانیموفقيت يکی احاصل آن که  31حکمت مطهر در سال 

، فتراهم    34در سال  نفر 5و  31نفر درسال 6در ليست عمره دانشجويی دانشگاهها با ارمغان تخصي  سهميه 

متذهبی متورد نيتاز دانشتجويان جهتت ايجتاد پويتايی فکتری در          –ساختن مجموعه کتابها و نرم افزارهای فرهنگی 

 نام برد .  ،. .  و خانه امانی دفتر فرهنگی مجموعه کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 


