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  کلیه کانون ها
  

رسانیو اطالعادامه بروز رسانی برد کانون ها
آن و فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی و پویا سازی 

آشنا نمودن دانشجویان با اندیشه های بزرگان 
  ایجاد فکر

  نهامجنکلیه ا  -   در طول سال  مستمر
ادامه بروز رسانی برد انجمنها و اطالع رسانی علمی و 

  و پویا سازی آن عمومی در مورد هر رشته
  -   در طول سال  مستمر

  اکلیه کانون ه
ارتقای سطح فرهنگی و اعتقادی اعضای کانون ها

  با تشکیل حلقه های مطالعاتی
  کلیه انجمنها  -   در طول سال  مستمر

ارتقای سطح علمی اعضای انجمن با جلسات رفع 
  و تشکیل حلقه های مطالعات اشکاالت درسی

  -   در طول سال  مستمر

  کلیه کانون ها
اپادامه چاپ نشریات صاحب امتیاز طبق جدول چ
و ویژه نامه هایی با محوریت های فرهنکی، 

  دانشجویی، سیاسی و طنز
  کلیه انجمنها  -   در طول سال  مستمر

برگزاری انتخابات دوره های جدید انجمن و تشکیل 
  نشست ساالنه

  -   در طول سال  مستمر

اندیشه سبز 
گروه کتاب و (

  )کتابخوانی

ادامه جلسات نقد و نظر کتاب و فعاّل نمودن بخش
دین و فلسفه و عرفان، ادبیات، علوم و هنر  های

گروه با استفاده از استاد و کتاب برای بدست آوردن 
  فضای تفکّر صحیح

  کلیه انجمنها  -   در طول سال  مستمر
ادامه چاپ نشریات علمی دانشجویی با باال بردن 

  سطح کیفی و بصورت منظم و با برنامه
  -   در طول سال  مستمر

  -   در طول سال  مستمر  حی و خوشنویسیبرگزاری کالس طرا  هنری
 

  کلیه انجمنها
  

برقراری ارتباط مؤثر بین انجمنها و مشارکت در 
برنامه ها جهت استفاده بهینه از تخصص و نیروی 

  دانشجویی

  
  مستمر

  

  
  در طول سال

  
 -  

  فیلم و عکس
  کرایه و رایت فیلم و نرم افزارهای های

  آموزشی و روز
  مستمر

  
  در طول سال

  
 -  

  
  یه انجمنهاکل

  

برقراری ارتباط با سازمان ها، مؤسسات، دانشگاه ها و 
شرکت ها و ایجاد بستر کارهای مشترک و یا همکاری 

  در بخش های علمی و پژوهشی
  

  مستمر
  

  در طول سال
  

 -  

  »»13871387اهم برنامه های کانون ها و انجمنها در سال اهم برنامه های کانون ها و انجمنها در سال «« 
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  اندیشه سبز
  کلیه انجمنها  -   در طول سال  مستمر  نشست ها و جلسات بررسی آثار ادبی شعرا )گروه شعر و ادب( 

های آموزشی و پیاده سازی دروس CDتهیه و تنظیم
مهم بصورت فیلم و یا پاورپوینت و ارادئه به 

  دانشجویان

  
  مستمر

  

  
  در طول سال

  
 -  

  قرآن و عترت
حضور در مرحله کشوری بیست و سوّمین دوره

مسابقات سراسری قرآن کریم دانشجویان سراسر 
  کشور

  86اسفند   فروردین ماه  اه مدّتکوت
  انجمن

  کارآفرینی
  کوتاه مدّت  کت در جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی در اصفهانشر

پنج شنبه 
26/2/87  

 -  

کالس های روخوانی و تجوید به همراه نکات   قرآن و عترت
  تفسیری با حضور استاد شریفی در دو دانشکده

  تمرمس

چهارشنبه 
تا  28/1/87

چهارشنبه 
27/6/87  

  17/1/87شنبه 
انجمن 
  کارآفرینی

ار خالقیت و ایده به همراه مسابقه بهترین ایده سمین
  ها جهت  ایجاد و رشد خلّاقیت و روحیۀ کارآفرینانه

  بلند مدّت

  29/2/87یکشنبه 
و فرصت ارانه 

: طرح ها
چهارشنبه 

13/2/87  

  1/2/87یکشنبه 

 قرآن و عترت 

  
تقدیر از اساتید به مناسبت روز معلّم با اهداء کارت 

  پستال و یک شاخه گل
  کوتاه مدّت

چهارشنبه 
  و 11/2/87

شنبه  پنج
12/2/87  

  رآفرینیکا  - 
نشست پائیزه و سمینار دکتر موّحد پیرامون فکر 
خلّاق و  اعالم و تقدیر از طرح های برتر با حضور 

  ایشان
  اردیبهشت ماه  20/7/87دوشنبه   کوتاه مدّت

  کانون تأتر
مراسم تقدیر از هنرمندان همراه با صدرا آقایان 

تنها  "اکبر عبدی و سیّد جواد هاشمی و نقد تأتر 
  با حضور ایشان "راه ممکن

  کوتاه مدّت
شنبه  چهار
18/2/87  

  برق  5/2/87پنج شنبه 

تهیه ی برنامه ی مورد نیاز برای برگزاری انتخابات و 
از طریق برگزاری مسابقه علمی از طریق بورد به 

 سیستم الکترونیکی انجمن

  

  کوتاه مدّت
  

  اردیبهشت ماه
  

 -  

اندیشه سبز 
  کوتاه مدّت  مسابقه داستان کوتاه  )شعر و ادب(

  
  21/2/87شنبه 

  
  AEBSADRAUNIطراحی وبالگ   برق  1/2/87یکشنبه 

  کوتاه مدّت
  

سه شنبه 
27/1/87  

  
 -  

  اندیشه سبز
 )گروه شعر و ادب( 

  و هنری
 )گروه موسیقی( 

  کوتاه مدّت  مراسم بزرگداشت فردوسی
سه شنبه 

25/2/87  
  برق  7/2/87شنبه 

 برگزاری همایش علمی

  
  کوتاه مدّت

  

  چهارشنبه
11/2/87  

  
 -  

قرآن و عترت و
  اندیشه سبز

گروه کتاب و ( 
 )کتابخوانی

  کوتاه مدّت  ...با اجرای کانون تأتر و همایش بزرگداشت ملّاصدرا
چهارشنبه 

1/3/87  
شنبه  سه
10/2/87  

  برق
بازدید هسته مرکزی از آزمایشگاه آموزشگاه انقالب 

  المیاس
  کوتاه مدّت

  
  -   دیماه
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    اندیشه سبز
) گروه شعر و ادب( 

و قرآن و عترت 
  و هنری

در سالروز شهادت حضرت   "زالل کوثر"شب شعر 
با حضور استاد حسان و یا استاد ) س(فاطمه زهرا 

  عماد
  برق  23/2/87دوشنبه   13/3/87دوشنبه   کوتاه مدّت

 انبازدید از پست های برق و نیروگاه تهر

  
  کوتاه مدّت

  
اردیبهشت ماه و 

  آبانماه
 -  

  اندیشه سبز
تحلیل اخبار (

  )اجتماعی سیاسی

همایش بازگشت به خویشتن با حضور جناب آقای 
  استاد نبویآرپناهی و 

  کوتاه مدّت
پنج شنبه 

30/3/87  
  شنبه

4/3/87  
  برق

 بازدید از گیت های ماهواره ای سازمان فضایی

  
  کوتاه مدّت

  
  خرداد ماه

  
  اردیبهشت ماه

قرآن وعترت 
و انجمن 
الهیات و 
  فلسفه

جلسه پرسش و پاسخ در سالروز والدت امام محمّد 
باقر با حضور حجه االسالم و المسلمین دکتر 

  خانم مرادیعسگری و 

  
  کوتاه مدّت

  
پنج شنبه 

13/4/87  

  
  برق  25/3/87شنبه 

 عضویت در سازمان انجمن مهندسین برق ایران

  
  -   در طول سال  مستمر

فیلم و عکس 
  و هنری

نمایشگاه عکس و کاریکاتور با مشارکت
فرهنگسرای تفکّر و جشن اختتامیه در سالروز 

  )ع(میالد امیرمؤمنان علی 

  
  کوتاه مدّت

سه شنبه 
تا سه  18/4/87

  25/4/87شنبه 

  
  اردیبهشت ماه

  برق
  آماده سازی دفترچه راهنمای آشنایی با انجمن

و تهیه مجموعه راه کارهای برنامه ریزی و مطالعاتی 
  کنکور

  -   در طول ترم  کوتاه مدّت

ام والدت مولی الموحّدین تفسیر نهج البالغه در ایّ  قرآن و عترت
  )ع(علی 

  کوتاه مدّت
تا  22/4/87شنبه 

شنبه سه 
25/4/87  

  روباتیک  20/3/87دوشنبه 
دوّمین همایش تخصصی روباتیک با دعوت از گروه 
های روباتیک دانشگاه های تهران و سخنرانی و ارائه 

   دستاوردهای انجمن رباتیک صدرا
  کوتاه مدّت

دوشنبه 
25/9/87  

  
  آبانماه

حضور در بخش دانشگاهی نمایشگاه بین المللی  قرآن و عترت
  اب و مؤثرقرآن کریم با برنامه های جذّ

  روباتیک  شهریور  87رمضان   کوتاه مدّت
ساخت روبات های هدف گیر با قابلیت های راهبری 

  -   در طول سال  مستمر  هوشمند، تشخیص انسان و موانع

  2/9/87شنبه  کوتاه مدّت  یدار با جانبازاند  قرآن و عترت
نبه سه ش

20/7/87  
  روباتیک

برگزاری دوره های آموزشی سخت افزاری و نرم 
افزاری و برگزاری آزمون های تخصصی با همکاری 

روباتیک و  آقای مهندس عالقه بند با هدف آموزش
  عضو گیری مژثر انجمن 

  -   در طول سال  رمستم

  اندیشه سبز
  و هنری

  )گروه موسیقی(

مسابقه شعر نو و برگزاری بزرگداشت سهراب 
  سپهری با اجرای آواز و موسیقی

  
  کوتاه مدّت

  
  15/7/87دوشنبه 

 
چهارشنبه 

25/2/87  
  روباتیک

همکاری با دانشگاه در طرح های نرم افزاری و سخت 
  -   در طول سال  مستمر  افزاری جهت طرح های جامع و تجهیز آزمایشگاه ها

انجمن مهر 
  صدرا

  کوتاه مدّت  کودکان کم توان جسمیدیدار با 
 پنج شنبه

19/2/87  
  کوتاه مدّت  روز آمارو بزرگداشت تخصصی آمار - همایش علمی  آمار  8/2/87ه یکشنب

چهارشنبه 
1/8/87  

  مهر ماه



   

  و فوق برنامه دانشجویی -برنامه های انجمنهای علمی  مذهبی–برنامه های کانونهای فرهنگی
 آغاز تبلیغات  تاریخ برنامه  نوع برنامه  برنامه ها نام کانون آغاز تبلیغات  خ برنامهتاری نوع برنامه برنامه ها نام کانون

 

  اندیشه سبز
 )گروه شعر و ادب( 

  
مسابقه مشاعره در روز بزرگداشت حافظ با حضور 

  آقای دکتر یکتایی و سرکار خانم حجتی

  
  کوتاه مدّت

  
  20/7/87شنبه 

 
 چهارشنبه

20/6/87  
  آمار

تشکیل سایت تخصصی انجمن با رویکرد علمی و 
  -   در طول سال  مستمر  پژوهشی

انجمن مهر 
  صدرا

  کوتاه مدّت  دیدار با نابینایان در یکی از مراکز تهران
چهارشنبه 

24/7/87  
  14/7/87یکشنبه 

فلسفه و 
  الهیات

ادامه کارگاه علمی و بحث آزاد با همکاری دانشجویان 
  -   در طول ترم  مستمر  فلسفه و علوم حدیث

اندیشه سبز 
اب و گروه کت(

  )کتابخوانی
  برگزاری نمایشگاه کتاب در هفته کتاب

  
  کوتاه مدّت

تا  25/8/87شنبه
پنج شنبه 

30/8/87  
  1/8/87چهارشنبه 

فلسفه و 
  الهیات

دوّمین همایش علمی و پژوهشی الهیات با حضور 
حجه االسالم والمسلمین دکتر اکبریان و اساتید گروه 

  فلسفه و الهیات
  کوتاه مدّت

  
28/2/87  

 -  

قرآن و عترت و 
  اندیشه سبز

ین دانشجویی و مسابقه خاطرات تلخ و شیر
برگزاری جشن اختتامیه آن در روز دانشجو و 

  معرفی دانشجوی نمونه فرهنگی و علمی
  کوتاه مدّت

پنج شنبه 
14/9/87  

  

و2/6/87شنبه
دعوت جهت پر 

نمودن فرم انتخاب 
  دانشجوی نمونه

فلسفه و 
  الهیات

همکاری با گروه کتاب و کتابخوانی کانون اندیشه 
  -   در طول سال  کوتاه مدّت  سبز

قرآن و عترت و 
  انجمن مهر

 
در روز  دبازدید از آسایشگاه جانبازان سعادت آبا

  جانباز
  کوتاه مدّت

چهارشنبه 
16/5/87  

  کوتاه مدّت  بازدید از کارخانه ایران فریمکو  مرانع  29/4/87شنبه 
چهارشنبه 

11/2/87  
 2/2/87دوشنبه 

دتدر سالروز شهادیدار با آیت اهللا سبحانی در قم  قرآن و عترت
  )ع(امام جعفر صادق 

  -   اردیبهشت ماه  کوتاه مدّت  بازدید از تونل توحید  عمران  20/7/87شنبه   4/8/87شنبه   کوتاه مدّت

انجمن مهر 
  صدرا

بازدید از یکی از مراکز توان بخشی در روز جهانی 
  معلولین

  کوتاه مدّت
چهارشنبه 

13/9/87  
  عمران  2/9/87شنبه 

  بازدید از کارخانه بتن پلیمر
  -   ادماهمرد    

  قرآن و عترت
با حضور!پرسش و پاسخ پیرامون دانشجو و ازدواج؟

استاد شریفی و استاد حدائق در سالروز ازدواج 
  )س(و حضرت فاطمه ) ع(حضرت علی

    بازدید از برج میالد  عمران  1/8/87چهارشنبه   10/9/87یکشنبه   کوتاه مدّت
اردیبهشا و 
  خردادماه

 -  

  اندیشه سبز
تحلیل اخبار (

  )اجتماعی سیاسی

حلقه بحث و پرسش و پاسخ به مناسبت عید 
غدیرخم و روز وحدت حوزه و دانشگاه با محوریت 

  "شیعه و شیعه بودن"

 
  

  کوتاه مدّت
  

  
سه شنبه 

26/9/87  
  

 
چهارشنبه 

29/8/87  
  

  عمران
  برگزاری نمایشگاه عکس سازه های عمرانی 

  اردیبهشت ماه  ماه دخردا  کوتاه مدّت  )سازه و زلزله(
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محفل اُنس با قرآن با دعوت از قاریان برجسته و   قرآن و عترت
  اجرای همخوانی گروه تواشیح تسنیم

  عمران  2/6/87شنبه   8/7/87دوشنبه   کوتاه مدّت
ایمنی در برابر تخصصی عمران در روز - ش علمیهمای

  ه مدّتکوتا  زلزله
شنبه چهار 

25/10/87  
  

  
 قرآن و عترت

  

با  "زن و آزادی"مسابقه کتابخوانی با عنوان 
  "همکاری سازمان تبلیغات اسالمی

  کوتاه مدّت
  
  4/4/87سه شنبه 
  

چهارشنبه 
25/2/87  

          

قرآن و عترت و 
  اندیشه سبز

"حدیث حُسن"همایش و پرسش و پاسخ با عنوان
با حضور  پیرامون دختران و پسران در دنیای امروز
  استاد شریفی و استاد رحیم زاده

  کوتاه مدّت
  

  شنبهسه
15/10/87  

  

سه شنبه 
24/9/87            

قرآن و عترت 
  و هنری

  کوتاه مدّت  پنجمین نمایشگاه آثار هنری دانشجویان صدرا
تا  11/8/87شنبه 

  20/8/87دوشنبه 
            شهریورماه

 "...؟!کدامین آرزو"گردهمایی با موضوع  قرآن و عترت
  در شب آرزوها

                کوتاه مدّت

  اندیشه سبز
گروه کتاب و ( 

  )کتابخوانی

از  ) ع(علی"با محویت کتاب  کتابخوانیمسابقه 
  نوشته دکتر شهیدی) ع(زبان علی

  23/9/87شنبه   کوتاه مدّت
 

            شهریورماه

  مسابقه نمایش نامه نویسی  تأتر
 

  کوتاه مدّت
  

  دوشنبه
13/8/87  

  شنبه
4/3/87  

          

برنامه ریزی جهت حضور در جشنواره تأتر  تأتر
  دانشگاهی و اجرای مستقل در دانشگاه

            -   در طول سال  مستمر

  هنری
  16/9/87شنبه   کوتاه مدّت  گروه نوازی موسیقی سنتی )گروه موسیقی(

سه شنبه
30/7/87  

          

  فیلم و عکس

 
نقد و بررسب یکی از فیلمهای دفاع مقدّس با 

در هفته دفاع  حضور آقای سیّد جواد هاشمی
  مقدّس

  

  13/7/87شنبه   کوتاه مدّت
ه چهارشنب

20/6/87  
          

  اندیشه سبز
  16/9/87شنبه   کوتاه مدّت  مسابقه نیایش با خدا  )گروه شعر و ادب( 

چهارشنبه
20/6/87  

          



   

  و فوق برنامه دانشجویی -برنامه های انجمنهای علمی  مذهبی–برنامه های کانونهای فرهنگی
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و قرآن  هنری
  و عترت

برگزاری کارگاه طراحی، خوشنویسی و  با عنوان
در محرم و در راهروهای دو  "اشگوارۀ نینوا"

  دانشکده
  کوتاه مدّت

 14/10/87شنبه
تا دوشنبه 

16/10/87  

            25/9/87دوشنبه 

اندیشه هایجلسه پرسش و پاسخ با محوریت  قرآن و عترت
  "مظلوم آیت اهللا دکتر بهشتی شهید"

  کوتاه مدّت
پنج شنبه 

24/11/87  
سه شنبه

24/10/87  
          

برگزاری نمایشگاه خیریه ای از دستاوردهای  انجمن مهر
  نیازمندان دانشجویی برای کمک به صندوق مهر و

  کوتاه مدّت
چهارشنبه 

14/11/87  
            1/10/87یکشنبه 

  قرآن و عترت
و قرآنی بودن  "اخالق"مایشی با محوریت ه

  الروز رحلت پیامبر مهر و رحمتدر س
  کوتاه مدّت

دوشنبه 
5/12/86  

پنج شنبه 
10/11/87  

          

 :اهم برنامه های حوزه مدیریت امور فرهنگیو 

 مراسم زیارت عاشورا بصورت مستمر سه شنبه ها قبل از نماز ظهر و عصر 

  ها و انجمنهاکانون نشست تشکیالتی چهارمین ) ع(مصادف با میالد مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی  25/4/87سه شنبه  

 کانون ها و انجمنهانشست تشکیالتی مین پنجسالروز وفات آیت اهللا طالقانی  مصادف با 19/6/87سه شنبه  

 و برگزاری همایش عمره و مراسم قرعه کشی که زمان آن با اعالم ستاد عمره دانشجویی تعیین می گردد 87ثبت نام جهت عمره  

 .بصورت پربار و محتوایی برگزار خواهد شدو مراسم عزاداری اربعین حسینی  16/10/87تا دوشنبه  14/10/87شنبه مراسم عزاداری محرّم نیز از  

 23/5/87مراسم جشن اعیاد شعبانیه چهارشنبه  

 با زمانبندی مناسبو بردهای نمازخانه ها  بروز رسانی برد دفتر 

  در ارتباط می باشندو بخش هایی که با مؤسسه  ، دانشگاه هاسازمان ها برنامه ها و مسابقاتاجرای و تبلیغات  
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