
 
 

 
 

م تا برخيزيم ويما برآن  
م و عزممان را جزم کنيم تا ي جان خسته گوئي بر خاسته از ناي سبز با قدقامت بلند عشق کرده و تکبيري نياز گرفته و نّيتي از آب طهورايوضوي

.رايم نامي سازيم و موجيش باشيامدار زمان خويپ  
 
 
 
 
 
 
 

 
دانشجويي-معاونت فرهنگي  

 مديريت امور فرهنگي
 

٨٥ در ترم مهر سال يگزارش عملکرد مديريت امورفرهنگ: موضوع  
  دانشجويي-معاونت فرهنگي: به

 
 

:مقدمه  
 

 ي را از پليدي باز شنا سد و زيبايي را  از زشتي به وديعت نهاد تا نيکي بلند مرتبه را که انديشه و فطرت پاک و خدا جو را در سرشت آدميستايش خدا
را به محراب دانش را به خدمت عشق و عشق ، ين معرفت بيارآيد سعادت را در نوردد و برگ سبز حيات را با ِکلِک زّري هند قلّ بليتپاس دارد و با هّم
 يه ها بر فراز قلّي باشند و چون مشعليکه از ميان آدميان برگزيده شده تا دعوتگر عشق و مهربان ييهاه  ره يافت و به رهنمايانيتأسنياز فراخواند و با 

گسترش . را سرلوحه امور خويش قرار دهد در ظلمات جهل و نيرنگي راه بندگر و انديشه در مصحف هدايت و چراغ؛ تدّب بر افروزنديترگ هستس
ام فضائل اخالقي و کرامتهاي انساني، پاي بندي به هويت ملّي و ديني و ايجاد شيوه هاي ارتقاء فرهنگي و دانشجويي در قالب پاي بندي به نظم و احتر

، روحيه پويايي، خالّقيت و نوآوري از عمده ترين اهدافي است که مديريت امور فرهنگي  و دانشجوادتحفظ حرمت اس به آراء و انديشه هاي متقابل و
يش و علميِ دانشجويي بر مبناي آن تشکيل گرديده و تا به امروز با اتّکال به خداوند متعال و متّکي و استوار بر نيروي عظيم، پويا، خالّق، نواندمؤسسه 

فعاليتهاي فرهنگي پاسخي است که نقش دانشگاه را در پي ريزي بناي جامعه اي موجه، عدالتخواه دانش طلب، متّکي بر . به کار خود ادامه داده است
علمي، عبرت آموزيها، تجربه اندوزيها و جهاد و اجتهاد، متّصف به اعتدال و واقع بيني و نيز بهره مندي از مباحثات و مبادالت فکري، نقّاديها، تحقيقات 

مديريت امور فرهنگي امروز اين اساس  بر. مي سازد پر رنگ  همچنين ايجاد و گسترش روحيه کمال جويي، آرمانخواهي و ظرفيت علمي نامحدود؛
ش اين بخش از جامعه دانشگاهيِ کشور و تقويت استوار در راه خويش و با چشم ياري ياران انديشمند، خالّق و پويا؛ عزم خود را در پررنگ تر نمودن نق

                                                                                                                                         . استجامعه اي موّجه، جزم نموده بناي
 
 
 
 
 
 
 



 
:يفرهنگامور ت يري مدي و دستاوردهات هايفّعالخالصه اي از   

 
:واحد فرهنگي  

.ک نفر بصورت پاره وقتيک نفر بعنوان کارمند ثابت و يرش ي  با پذ٢و١ ساختمان شماره ي اداره دفتر فرهنگيزيم جدول برنامه ريتنظ. ١  
 
 ي آن و فضاسازيز رسان در بروييايجاد پوي و اي و نظم بخش٢و١ در ساختمان شماره ي برد اختصاص٢ و نصب يت فرهنگيري مديز نسبيتجه. ٢

.يي و دانشجوياسي، سي، اجتماعي مختلف مذهبيمناسبت ها  
 

 سخنراني هاي انديشمندان، بزرگان و CD مذهبي و –؛ کتاب، نوار و نرم افزارهاي فرهنگيي فکرييايبا هدف گسترش فرهنگ کتابخواني و ايجاد پو. ٣
وز نموده تا بتواند با ايجاد فضاي سالم نقد و بررسي آراء و انديشه هاي بزرگان به ايجاد فضاي مشاهير را در مجموعه کتابخانه اماني دفتر فرهنگي را بر

.دي کمک نماياسي و سيينش دانشجوي فکري و بييايپو  
 
 مختلف در يها ش يرش دانشجو در مقاطع باالتر و گرايوتر با توّجه به پذي برق، آمار، عمران، کامپيي دانشجو-ي علميت انجمن هاي وضعيسامانده. ٤

.يي دانشجو-ي علمي انجمن هاي و قانونمند نمودن انتخابات داخلي گروه فلسفه، نظم بخشيي دانشجو-يل انجمن علمي، تالش جهت تشک٨٥سال   
 
 ي هاياهنگ، انجام هميک، کانون هنريشه سبز، گروه رباتيل کانون اندي و تشک٨٤ت در سال ي مشغول به فعالي به کانون هايت و نظم بخشيتقو. ٥

.يت فرهنگيري مدي و روابط عمومي و بصريلم و عکس، واحد سمعيل کانون فيالزم جهت تشک  
 
 از ي ابالغي کانون ها و انجمنها ين اساسنامه ي تدويوه نامه ي بر اساس شيي دانشجو-ي علمي کانون ها و انجمن هاين اساسنامه يآغاز طرح تدو. ٦
شان که تا کنون ابالغ چند کانون ي  ايت هاي و انسجام در فّعاليالتيجاد نظم تشکيگاه ها و مؤسسات، به منظور اگر دانشي وزارت علوم و با کمک ديسو

. آنها، صورت گرفته استي مرکزي هسته هاي با اعضاي جلسات رسميو انجمن ط  
 
...ن و نوآوران صدرا و يمخترعت از ي و حماينيل انجمن کارآفريت صندوق قرض الحسنه مهر صدرا و تشکيجهت تقومشاركت در . ٧  
 
ران ي شب با حضور مد٥ دّوم ماه مبارک رمضان در يمه ي ها در مهر ماه و ني  رشتهيه ي دانشجويان کلي  ويژهي معارفه و افطاري  برنامهيبرگزار. ٨

. نيگروه و مسئول  
 
 ٢ ساختمان شماره ي نماز جماعت در          نمازخانه يم برگزار در ماه مبارک رمضان و تداو٢و١ مراسم نماز جماعت در ساختمان شماره يبرگزار. ٩

.٨٦ در سال يجي تروي جهت امر نماز جماعت و برنامه هايزي نماز مؤسسه و برنامه ريل ستاد اقامه ين تشکيصدرا در طول ترم و همچن  
 

ان سراسر کشور در يژه دانشگاهيدوساالنه حکمت مطهر و جشنواره ي مسابقات دو مرحله اي بخش کتابخاني مرحله آزمون ها٧ منظم يبرگزار. ١٠
. گرددي برگزار م٨٦ن ي آن در اواخر فروردي سراسريطول ترم که مرحله   

  نفر٢٣: ان شرکت کنندهيتعداد دانشجو
 

ان يژه دانشگاهي البالغه و جشنواره دوساالنه نهجيم مسابقات دو مرحله اي و مفاهي حفظ، کتابخاني بخش هاي دانشگاهي آزمون مرحله يبرگزار. ١١
 راه ياز به مرحله کشوريان مؤسسه با کسب حد نصاب امتي نفر از دانشجو٤ برگزار و ١٤/١٢/٨٥: خي آن در تاري دانشگاهيسراسر کشور که مرحله 

. گرددي برگزار م٢٧/١٢/٨٥خ يافتند که آزمون آن در تاري  
  نفر٣٠: ان شرکت کنندهيتعداد دانشجو

 
 
 
 



ست طي يادداشتي ساده نحوه ي ياري رساندن خود در ي بايان ميدرمحرم و صفر که دانشجو" كيست مرا ياري كند؟" سابقه اي با عنوان ميبرگزار. ١٢
.نديرا بيان نما) ع(الحسين... عصر حاضر به ساحت مقّدس  حضرت ابا عبدا  

  نفر٣٠): تاکنون(ان شرکت کننده يتعداد دانشجو
  

در روز هشتم ماه محرم در دو ساختمان مؤسسه ) ع(الحسين... حضرت ابا عبدا ي مراسم سوگواريبرگزار. ١٣  
  نفر٨٠: ١ان بهره مند صدرا يتعداد دانشجو
  نفر١٠٠: ٢ان بهره مند صدرا يتعداد دانشجو

 
 يژه نامه ياد شريفي و انتشار و با اجراي برنامه هاي جذاب و معنوي و سخنراني است٧/١٢/٨٥دانشجويي در تاريخ عمره  مراسم قرعه كشي يبرگزار. ٢٤

) عدد٤٠٠:راژيت(يزالل آب  
  نفر٤٠٠: يست قرعه کشيان ثبت نام نموده در ليتعداد دانشجو
  نفر٢٠٠: يان شرکت کننده در مراسم قرعه کشيتعداد دانشجو

 
 
 
 
 
 
 
 

 و يي دانشجو-ي علمي، انجمن هاي مذهب-يون ها فرهنگن کاني با دعوت از مسئوليت امورفرهنگيري مديالتين نشست تشکي اّولي نشستيبرگزار. ٢٥
.٨٥ در بهمن يت امور فرهنگيري مختلف مديگروه ها و بخش ها  

 
 با سخنراني جناب آقاي دكتر خاوندكار رئيس مركز رشد و مركز ١٧/١٢/١٣٨٥خ ي مؤسسه که در تارينيش کارآفرين هماي اولّيبرگزارمشاركت در . ٢٦

. ديان برگزار گردي و استقبال پرشور دانشجويد گراميالت تكميلي زنجان و حضور اساتكارآفريني دانشگاه تحصي  
  نفر٢٧٠: ان شرکت کنندهيتعداد دانشجو

 
 
 
 
 
 

 
٢٤/١٢/٨٥: خي و فوق برنامه در تاريد عالقه مند به امور فرهنگي با حضور اساتيت امور فرهنگيري مديشين نشست هم اندي اّوليبرگزار. ٢٧  

 
 
 
 
 

 
 
 
 



:ي هنر-ي فرهنگيکانون ها  
:کانون قرآن و عترت  

 طرح تدّبر در قرآن در ي و برگزار١٦/٦/٨٥ تا ١١/٦/٨٥: خي فّعال کانون قرآن و عترت از تاري اعضايژه ي مشهد مقّدس ويارتي زي اردويبرگزار. ١
                                                                                                        .في کانون قرآن و عترت دانشگاه شريمشهد مقّدس با همکار
  نفر٥٦: تعداد افراد بهره مند

 
 
 
 
 
 
. کانون قرآن و عترتي از سو٥/٧/٨٥: خي دفاع مقّدس در تاريشگاه جانبازان اعصاب و روان سعادت آباد در هفته يد از آسايبازد. ٢  

  نفر٣٤: تعداد افراد بهره مند
 
.  قدريختم سه قرآن در شب ها. ٣  

  نفر٩٠: ان شرکت کنندهيتعداد دانشجو
 
. مسابقه حفظ سوره احزاب در ماه مبارک رمضانيبرگزار. ٤  

  نفر٤٠: ان شرکت کنندهيتعداد دانشجو
 
ن يشگاه بين نمايدر چهاردهمان سراسر کشور ي عترت دانشجو قرآن وي مجامع کانون هايدر غرفه مؤسسه  کانون قرآن و عترت يايحضور پو. ٤

 وزارت يت فرهنگيري مديت ماليو حما قرآن وزارت علوم شنهاد مجمع کانون هايبه پ، يمسابقه شب آفتاب  و"له القدريل" ژه نامه يه و ويو ته قرآن يالملل
                                     . قرآنين الملليشگاه بيدر مؤسسه و نماع يم و توزي تسني قرآن-ي فرهنگيه  ماهنامه يريئت تحري تالش هعلوم و

نفر١٠٠٠: تعداد افراد بهره مند  
 
. کانون قرآن و عترتي آبان از سو١٣در روز " ١١/٩ت يفارنها" م يپخش ف. ٥  

  نفر٣٠: ان شرکت کنندهيتعداد دانشجو
 
 در ينين محّمد باقر پورامي با حضور حجه االسالم والمسلميو آغاز جنبش نهضت نرم افزار) ع( جلسه پرسش و پاسخ با موضوع امام صادقيبرگزار. ٦

. کانون قرآن و عترتيآبانماه از سو  
  نفر٤٠: ان شرکت کنندهي تعداد دانشجو

 
 صدرا از ٢ ساختمان شماره  آزاديدر فضا) ع(الد امام رضايه در جشن ميان مؤسسه و مراسم اختتامي دانشجويشگاه آثار هنري نمايبرگزار. ٧
.ي و کانون هنر کانون قرآن و عترتي از سو١٢/٩/٨٥ تا ٢/٩/٨٥:خيتار  

  نفر٨٠٠: شگاهيان بهره مند از نمايتعداد دانشجو
  نفر٢٥٠: هيان بهره مند از مراسم اختتاميتعداد دانشجو

 
(نيت کانون قرآن و عترت با دوميد ساي جدي فضايداريخر. ٨ .ir ان و بخش ي از دانشجوي گروهيت با همراهي ساي و بازنگريليتکمو آغاز طرح )  IT 

.كانون قرآن و عترت  
 
 
 



ت کانون قرآن و عترت مؤسسه در بخش يده شدن سايبرگز. ٩ IT  برگزار ٨٥ دانشگاه الزهرا در آبانماه يزبانين که به مي ثقلي قرآن-ي فرهنگي جشنواره 
.س جشنوارهيو تند)ول سايت كانون اهدا گرديدكه به مسئ(ک ربع سکه يافت يده بود و دريگرد  

 
 
 

 کانون قرآن و عترت مؤسسه و با يان کشور از سوي قرآن كريم دانشجوين مرحله مسابقات سراسريست و دّومي بي مرحله دانشگاهيبرگزار. ١٠
.٥/٩/٨٥ و ٢٨/٨/٨٥: خيف در تاري دانشگاه شريهمکار  

  نفر٣٩: ان شرکت کنندهيتعداد دانشجو
 

له القدر ي، ل) عدد٤٠٠:راژيت( کوثر طه يژه نامه هاي و و١٧ يتا شماره )  عدد٤٠٠:راژيت(م ي تسني قرآن-ي فرهنگيانتشار منظم ماهنامه . ١١
.) عدد٥٠٠:راژيت( خالق يايميو ک)  عدد٤٠٠:راژيت(، محرم ) عدد١٥٠٠:راژيت(، سالم صدرا ) عدد١٠٠٠:راژيت(  
 
 
 
 
 
 
 

: خي دانشکاه تهران در از تاريزبانيان کشور با مي قرآن كريم دانشجوين مرحله مسابقات سراسريست و دّومي بي کشوريحله  و حضور در مريابيراه. ١٢
.د باهنر تهراني در اردوگاه شه٢٣/١٢/٨٥ تا ١٩/١٢/٨٥  

  نفر٧: يم اعضاميتعداد نفرات ت
 

 ي قرآن و عترت دانشگاه هاين کانون هايف از بيدر کنار دانشگاه عالمه و شرانتخاب کانون قرآن و عترت مؤسسه بعنوان کانون قرآن و عترت اّول . ١٣
.  وزارت علوم در اسفند ماهي هنر-ي فرهنگيسراسر کشور در نشست ششم مجامع کانون ها  

 
 پس ١٦/١٢/٨٥خ يا در تارف  و کانون قرآن و عترت صدري کانون قرآن و عترت دانشگاه شري مرکزين هسته ي بي قرآني مطالعاتيآغاز طرح حلقه . ١٤
ان دو دانشگاه بسط و گسترش داده خواهد ين دانشجوي در بين طرح بصورت حلقه اي الزم که ان شاء اهللا اي هاي جهت هماهنگيا پي ي جلسه پ٣از 
. شد  

                                               
:شه سبزيکانون اند. ٢  
  . کانوناحتير و سي گروه سي از سو١٩/١١/٨٥ و ٢١/١٠/٨٥ و٣/٩/٨٥ و ١٨/٨/٨٥: يخ هايار جمکران در ت- قمي اردويبرگزار. ١

  نفر٤٥: ان بهره مند در هر سفريتعداد دانشجو
 
.احت کانونير و سي گروه سي از سو١٠/١٠/٨٥: خي مرنجاب در تارياحتي سي اردويبرگزار. ٢  

  نفر٥٥: ان بهره منديتعداد دانشجو
 
 
 
 
 
 
 
 



.شه سبزياحت کانون اندير و سي گروه سي  از سو١٤/١٢/٨٥ تا ١٠/١٢/٨٥: خي مشهد مقّدس از تاريارتي زي اردويگزاربر. ٣  
  نفر٩٦: ان بهره منديتعداد دانشجو

 
 
 
 
 
 
  ٩/١/٨٦  تا٥/١/٨٦خ ي از تاري مناطق جنگيان مؤسسه از اردويجهت استفاده دانشجو) ع(نيامام حسمسجد ج يگاه بسي با پايهماهنگ. ٤
 آغاز يزي جهت برنامه ريهي توجي جلسه ٢ل ي، نقد و نظر کتاب و تشکياسي س-يل اخبار اجتماعي گروه شعر و ادب، تحلي مرکزيل هسته هايتشک. ٥

٨٦کار در   
:کانون تأتر. ٣  
رقص کاغذ "  با عنوان يک کار گروهي و ي انفرادک کاري يماه با ارائه ي در د٨٥ يي جشنواره تأتر دانشجوينيحضور کانون تأتر مؤسسه در مرحله بازب. ١

.افتندي راه نيي نهايکه البته به مرحله " پاره ها  
 
 

) عدد٢٥٠:راژيت" ( هستي تأتريکس"  طنز -ي خبرين شماره گاهنامه يچاپ اّول  
 
ن جلسه آنيل اّوليئت مؤسس کانون و تشکي هين اعضاييتع  

 
. کانون تآتر مؤسسهيد کاروان و دروازه ساعات در ماه صفر  از سويان از تأتر خورشيگان دانشجويا با وزارت کشور جهت استفاده ريهماهنگ. ٣٢  

  نفر١٣٠: ان بهره منديتعداد دانشجو
 

:يي دانشجو-ي علميانجمن ها  
 
  عمرانيي دانشجو-ي علمي  ماهنامه چهاردهم و پانزدهم، شماره) عدد١٥٠:راژيت ( رعديي دانشجو-ي علمي ماهنامه هشتم و نهمشماره تشار ان .١
ت ي که با انسجام فّعال)  عدد١٥٠:راژيت( يليژه نامه انجمن در آغاز سال تحصيو و وتري کامپيي دانشجو-ي علمي ماهنامه  ششمشماره ،)  عدد١٠٠:راژيت(

                                             . .  صورت خواهد گرفتي بصورت منظم و پر بارتريي دانشجو-ي علميات انجمنهاي، چاپ نشر٨٦انجمنها در سال 
                                                                                                                          

.آذر ماه عمران در يي دانشجو-ي توسط علمبتن،قات يتحقمرکز  يبا همکار يناريتر و سمبتن  يآموزش کارگاه يبرگزار. ٢  
  نفر١٥٠: ان بهره منديتعداد دانشجو

 
 و انتشار ٧/١٠/٨٥ و ٦/١٠/٨٥: خي آمار در تاريي دانشجويو انجمن علم) ک، مخابراتيقدرت، الکترون(  برقيي دانشجوي انتخابات انجمن علميبرگزار. ٢
  .هيع انتخابي وقايژه نامه يو

  نفر٣٦٣: ات انجمن برقان شرکت کننده در انتخابيتعداد دانشجو
  نفر١٣٤: ان شرکت کننده در انتخابات انجمن آماريتعداد دانشجو

 
 
 
 
 
 
 



 
 

:چشم اندازهاي مديريت امور فرهنگي  
 
.ايجاد بستر مناسب براي رشد فضايل اخالقي و کرامت هاي انساني. ١  
.فرهنگيانجام اقدامات و فعاليتهاي زيربنايي در عرصه تحقيقات علمي و . ٢  
. فرهنگي–ايجاد و گسترش زمينه رقابت سالم فرهنگي و علمي بين دانشجويان دانشگاه  و ديگر دانشگاهها و مراکز علمي. ٣  
.استفاده از ابزارهاي هنر اصيل ايراني جهت رساندن پيام بزرگ اخالق در تکامل ابعاد مختلف فکري و فرهنگي دانشجويان . ٤  
.بي دانشجويان با استفاده از تمام ظرفيت ها و امکاناتارتقاء بينش ديني و مذه. ٥  
.پاسداشت ميراث علمي و فرهنگي کشور با تالش در جهت شناساندن هر چه  بهتر اين ميراث. ٦  
.تمرکز همه امکانات مادي و معنوي براي پيگيري و به نتيجه رساندن حرکتهاي مهم و سرنوشت ساز علمي و فرهنگي. ٧  
اختن استعدادها و تواناييهاي  دانشجويان، جهت برگزاري و  شرکت در مسابقات، سمينارها و همايش هاي  علمي، فرهنگي و تقويت و يکسو س. ٨

.يپژوهش  
.ايجاد فضاي احترام متقابل بين تمامي گروه هاي فکري و مذهبي در جهت  رشد شخصيت فردي و اجتماعي دانشجويان با حفظ آرمانهاي مطلوب. ٩  
.تن زمينه مشارکت دانشجويان در فعاليت هاي فرهنگي، سياسي و  اجتماعي با هدف ارتقاء بينش سياسي و فرهنگيفراهم ساخ. ١٠  

 
 
 
 
 
 

  ؛انيدر پا
  قبل وي در سال هايران محترم امور فرهنگي مدياز تالش ها

، ي و پژوهشي، معاونت آموزشيي دانشجو-ياست محترم مؤسسه، معاونت فرهنگي ريت و همراهيحما  
 رساندند ياريش  يکه ما را در انجام رسالت خوان و پرسنل محترم مؤسسه يد، دانشجوياسات، يئت علمي هياعضا، ي علميران محترم گروه هايمد

. را دارديکمال تشکّر و قدردان  
 

...قيو من اهللا توف  
٢٤/١٢/٨٥  


