نق
هب انم خداوندباران ل وتگرگ

نف
س اهی باد وتپش اهی ربگ

هب انم مناسب رتین واژه اه

مح
هب رسم بت هب انم خدا

مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین
صدرا

مدیریت امور فرهنگی در مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین ،با یاری پرودگار منان و عنایت و رحمتش و یاری همه بزرگواران مجموعه تالش خود را

ردیف

جهت پیشبرد اهداف عالی فرهنگی نموده است ،که گزارش فعالیت ها و فوق برنامه این حوزه از تاریخ  99/9/1لغایت  99/1/11تقدیم حضور می گردد:

عنوان

توضیحات

زمان

تعداد بهره مندان

1

برگزاری  1جلسه با
انجمن علمی تخصصی
رشته برق

برگزاری جلسات با اعضاء انجمن علمی تخصصی رشته برق در
خصوص بررسی راهکارهای مناسب در جهت ارتقاء علمی دانشجویان
رشته برق و استفاده از امکانات موجود

از تاریخ 99/9/1
لغایت 99/11/19

حاضرین در جلسات بین  1الی
 11نفر

1

برگزاری  9جلسه با
انجمن علمی تخصصی
مدیریت بازرگانی

برگزاری جلسات اعضاء انجمن علمی ،تخصصی رشته مدیریت
بازرگانی در خصوص فعال نمودن انجمن و شناسایی دانشجویان
عالقمند جهت ارتقاء علمی دانشجویان و استفاده بهینه از امکانات
موجود و بهره جستن از اساتید مجرب

از تاریخ 99/9/19
لغایت 99/11/19

9

برگزاری  6جلسه با
انجمن علمی و تخصصی
رشته عمران

برگزاری جلسات با اعضاء انجمن علمی ،تخصصی رشته عمران در
خصوص فعال نمودن انجمن و شناسایی دانشجویان عالقمند جهت
ارتقاء علمی دانشجویان و استفاده بهینه از امکانات موجود و بهره
بردن از اساتید مجرب مرتبط و شرکت در مسابقات علمی کشوری

از تاریخ 99/9/19
لغایت 99/11/19

9

برگزاری  1جلسه با
انجمن علمی تخصصی
رشته کامپیوتر

برگزاری جلسات با اعضاء انجمن علمی تخصصی رشته کامپیوتر در
خصوص فعال نمودن انجمن و شناسایی دانشجویان کارآفرینی و
عالقمند جهت ارتقاء دانشجویان و استفاده بهینه از امکانات موجود و
بهره بردن از اساتید مجرب مرتبط و در نهایت شرکت در مسابقات
علمی کشوری

از تاریخ 99/9/19
لغایت 99/9/19

1

برگزاری  9جلسه با
انجمن علمی تخصصی
رشته حقوق

برگزاری جلسات با اعضاء انجمن علمی تخصصی رشته حقوق در
خصوص فعال نمودن انجمن و شناسایی دانشجویان کارآفرین و
عالقمند جهت ارتقاء علمی دانشجویان و استفاده بهینه از امکانات
موجود و بهره گیری از اساتید مجرب مرتبط

از تاریخ 99/9/19
لغایت 99/9/19

برگزاری جلسات با دبیران انجمن های علمی و تخصصی رشته های
برگزاری  1جلسه با
تحصیلی دانشگاه در خصوص باال بردن انگیزه فعالیت در کارهای
دبیران انجمن ها علمی و
فوق برنامه و شناسایی دانشجویان کارآفرین و عالقمند و استفاده
تخصصی کلیه رشته
بهینه از اساتید مجرب و توانمد جهت ارتقاء علمی دانشجویان
های تحصیلی
دانشگاه

از تاریخ 99/9/19
لغایت 99/11/19

6

1

حاضرین در جلسات بین  9الی
 1نفر

حاضرین در جلسات  1نفر

حاضرین در جلسات  9الی 1
نفر

حاضرین در جلسات  9الی 1
نفر

حاضرین در جلسات  1الی 7
نفر

7

برگزاری  11جلسه

برگزاری جلسات با حضور دانشجویان کارآفرین و عالقمند و صاحب انگیزه
در رشته های متنوع عقیدتی ،هنری ،گردشگری و  ...جهت بررسی
موضوعات در راستای تشکیل کانون های فعال به استناد منشور فرهنگی که
نهایتاً منجر به تشکیل کانون های ذیل گردید.

از 99/9/11
لغایت
99/11/11

حاضرین در جلسات  9الی 8
نفر

الف

کانون تئاتر

طی برگزاری جلسات متعدد نهایتاً کانون تئاتر با مدیریت آقای باقری نیا از
دانشجویان مقطع کارشناسی رشته عمران تشکیل گردید

99/11/11

 11نفر

ب

کانون موسیقی

طی برگزاری جلسات متعدد نهایتاً کانون موسیقی با مدیریت آقای سپهر
نظری از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته عمران تشکیل گردید

99/11/1

 1نفر

ج

کانون گردشگری

طی برگزاری جلسات متعدد نهایتاً کانون گردشگری با مدیریت آقای روح اله
اکبری از دانشجویان مقطع کاردانی رشته برق تشکیل گردید

99/11/8

 8نفر

د

کانون قرآن و عترت

طی برگزاری جلسات متعدد و نهایتاً کانون گردش گری با مدیریت آقای
محمد حسین همایون از دانشجویان مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانی
تشکیل گردید

99/11/11

ه

کانون ورزشی

طی برگزاری جلسات متعدد و هماهنگی با جناب آقای عزیزی استاد تربیت بدنی
نهایتاً کانون ورزشی با مدیریت آقای حامد تسلطی از دانشجویان مقطع کارشناسی
ناپیوسته کامپیوتر تشکیل گردید

99/11/11

 9نفر

8

برگزاری  8جلسه رشته
برق

برگزاری جلسات رشته برق با حضور و هماهنگی جناب آقای دکتر عاطفی پویا
استاد راهنمای رشته برق و نمایندگان منتخب دانشجویان رشته مذکور جهت شیوه
برگزاری همایش ها و بازدید های علمی تخصصی و بهره گیری از دانشجویان
صاحب انگیزه و کارآفرین

از تاریخ
99/11/1
لغایت
99/11/11

 9نفر

9

برگزاری همایش رشته
برق با عنوان
ترانسفورماتور

برگزاری همایش یکروزه رشته برق با عنوان مبحث ترانسفورماتور با حضور استادان
راهنما آقایان مهندس مزیدآبادی و مهندس جوانی و مدیر فرهنگی و با ارائه مبحث
درسی توسط جناب آقای دکتر عاطفی پویا در سالن اجتماعات سرای محله بهاران

99/9/7

برگزاری  9بازدید
علمی ،تخصصی مقطع
کاردانی رشته برق

برگزاری  9بازدید علمی تخصصی مقطع کاردانی رشته برق با راهنمایی و مدیریت
استاد راهنما جناب آقای دکتر عاطفی پویا و دانشجویان منتخب به شرح ذیل

بازدید

مح
ل بازدید

11

الف) بازدید اول
ب) بازدید دوم
پ) بازدید سوم
ج) بازدید چهارم

بازدید از پست 432kvمرکز شیخ بهایی
بازدید از پست  432kvنمایشگاه بین المللی
بازدید از پست  432kvقورخانه (میدان امام خمینی)
بازدید از پست 432kvنیروگاه منتظر قائم (کرج)

2

 1نفر

تعداد شرکت کننده  71نفر

زمان بازدید

تعداد رشکت کننده

42/4/42

 81نفر

42/3/7

 81نفر

42/2/44

 83نفر

42/2/44

 83نفر

3

4

5

11

برگزاری  1بازدید علمی
و تخصصی مقطع
کارشناسی رشته برق

برگزاری  1بازدید علمی و تخصصی مقطع کارشناسی رشته برق با
راهنمایی و مدیریت استاد راهنما جناب آقای دکتر عاطفی پویا و
دانشجوی منتخب به شرح ذیل
مح
ل بازدید

زمان بازدید

تعداد رشکت کننده

99/1/91

 11نفر

ب) بازدید دوم

مجموعه دیسپاچینگ ملی

99/1/91

 11نفر

11

برگزاری  9جلسه گروه
موسیقی

برگزاری  9جلسه گروه موسیقی جهت تمرین در سالن اجتماعات
سرای محله بهاران

99/11/11
99/11/11
99/11/11

 1نفر

19

برگزاری  11جلسه با
نمایندگان منتخب
مقطع کارشناسی رشته
حقوق

برگزاری جلسات هماهنگی با نمایندگان منتخب رشته حقوق مقطع
کارشناسی جهت بحث و بررسی و تفاهم الزم برای برگزاری همایش فارغ
التحصیالن رشته حقوق ورودی سال 1991

از 99/11/1
لغایت 99/11/1

19

برگزاری همایش یکروزه
فارغ التحصیالن رشته
حقوق

برگزاری همایش یکروزه فارغ التحصیالن رشته حقوق ورودی سال 1991
در مرکز همایش های بین المللی ریاست جمهوری (سالن رایزن) واقع در
آجودانیه با حضور جناب آقای دکتر اصغری و آقای دکتر مغربی ،مدیر
فرهنگی ،مدیر سرای محله بهاران و چند تن از اساتید منتخب رشته
حقوق

فروردین ماه
1919

11

بازسازی و زیبا سازی
سالن نمازخانه
ساختمان شماره1

بازسازی ،زیباسازی و چیدمان لوازمات داخلی سالن نمازخانه
ساختمان شماره  1صدرا

99/11/11

16

بازسازی و زیبا سازی
اتاق امور فرهنگی
ساختمان شماره1

بازسازی ،زیباسازی و چیدمان لوازمات داخلی اتاق امور فرهنگی
ساختمان شماره  1صدرا

99/11/11

17

بازسازی و زیبا سازی
اتاق مشاوره ساختمان
شماره1

بازسازی ،زیباسازی و چیدمان لوازمات داخلی اتاق مشاوره
ساختمان شماره  1صدرا

99/11/91

18

برگزاری  6جلسه

برگزاری  6جلسه با حضور جناب آقای دکتر اصغری و جناب آقای دکتر
لسانی در خصوص بحث و بررسی و تبادل نظر جهت هدفمند کردن
فعالیت های فرهنگی و احصاء نمودن شیوه های مناسب برای عملیاتی
کردن آنها

از تاریخ 99/11/11
لغایت 99/1/11

 9نفر

19

برگزاری  11جلسه
مدیریتی

برگزاری جلسات هماهنگی با جناب آقای جناب آقای دکتر اصغری جهت
تقویم نمودن فعالیت فرهنگی و بررسی شیوه های مناسب برای عملیاتی
نمودن آنها و همراه نمودن دانشجویان صاحب انگیزه و کارآفرین و باال
بردن بهره وری مناسب از امکانات

از تاریخ 99/9/1
لغایت 99/1/11

 1نفر

11

برگزاری  9جلسه
عقیدتی

برگزاری  9جلسه با حضور جناب آقای دکتر مغربی و جناب آقای دکتر
لسانی و هماهنگی با جناب آقای دکتر اصغری در خصوص انتخاب امام
جماعت و راه اندازی نماز جماعت ظهر و عصر در نمازخانه ساختمان
شماره  1صدرا

از 99/9/11
لغایت99/11/11

بازدید

الف) بازدید اول

بازدید از پست 432kvمرکز شیخ بهایی

6

 9نفر

 111نفر

 9نفر

7

11

برگزاری نماز جماعت
ظهر و عصر در سالن
نمازخانه ساختمان
شماره  1صدرا

11

برگزاری  9اردوی کوه
پیمایی

الف

اولین اردوی کوه
پیمائی آبشار رندان

برگزاری اولین اردوی کوه پیمائی دانشجویان ،کارکنان و اساتید
محترم به آبشار رندان واقع در روستای رندان باالی بخش
سولقان

99/1/18

ب

دومین اردوی کوه
پیمائی دشت هویج

برگزاری دومین اردوی کوه پیمائی دانشجویان ،کارکنان و
اساتید محترم به منطقه دشت هویج در بخش لواسانات پائین
باالی روستای افجه

99/1/18

پ

سومین اردوی کوه
پیمائی آبشار شکرآب

برگزاری سومین اردوی کوه پیمائی دانشجویان ،کارکنان و
اساتید محترم به آبشار شکرآب واقع در بخش لواسانات باالی
ارتفاعات فشم

99/9/8

19

برگزاری  7جلسه با
مدیر و مسئوالن سرای
محله بهاران

برگزاری جلسات مشورتی و هماهنگی با مدیر و مسئوالن مرتبط
سرای محله بهاران جهت آشنایی با امکانات و توانمندی های
طرفین و تبادل نظر برای بکارگیری مناسب و بهینه از امکانات و
نیروهای انسانی صاحب انگیزه و کارآفرین و همکاری مشترک

از 99/11/11
لغایت 99/1/11

19

برگزاری  9جلسه
مشترک فرهنگی و
آموزشی پژوهشی

برگزاری جلسات مشورتی و بحث بررسی در خصوص مباحث
دوره های فوق برنامه و آموزشی و برگزاری هماهنگی های علمی
و تخصصی با حضور اساتید منتخب آموزشی در دفتر فرهنگی و
نهایتاً رسیدن به یک منطق مشترک جهت عملیاتی کردن
موضوع به بهترین شیوه

از تاریخ
 99/9/11لغایت
99/9/11

11

برگزاری همایش
یکروزه با عنوان
اتوماسیون در رشته
برق

برگزاری همایش یکروزه رشته برق با مبحث اتوماسیون با
استادی یکی از فارغ التحصیالن سنوات قبل دانشگاه صدرا

99/1/11

16

راه اندازی سامانه
پیامک امور فرهنگی
دانشگاه صدرا

پیگیری و اقدام به راه اندازی سامانه پیامک امور فرهنگی با
عنوان سامانه پیامک امور فرهنگی دانشگاه صدرا جهت استفاده
مناسب و به هنگام ،برای اطالع رسانی به دانشجویان ،کارکنان و
اساتید محترم در خصوص فعالیتهای فرهنگی

99/9/11

17

فعال نمودن و استفاده
مناسب از سایت اصلی
دانشگاه جهت اطالع
رسانی فعالیت های
فرهنگی

فعال نمودن و استفاده کردن مناسب از سایت دانشگاه در
خصوص فعالیت های فرهنگی و اطالع رسانی به هنگام و
مناسب برای دانشجویان ،کارکنان و اساتید محترم دانشگاه صدرا

برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر در سالن نمازخانه ساختمان
شماره  1به امامت حجه االسالم حاج آقا طالبی از اساتید گروه
معارف دانشگاه

از 99/11/11
لغایت 99/1/11

برگزاری  9اردوی کوه پیمایی با حضور دانشجویان ،کارکنان و
اساتید محترم با استاد راهنمای کوه پیمایی ،جناب آقای
مهندس ساداتی از اساتید محترم دانشگاه صدرا به شرح ذیل

8

99/1/11

 11نفر

 18نفر

 19نفر

جلسه بین  9تا  1نفر

 1نفر

 17نفر

9

10

11

12

18

برگزاری  1جلسه مشترک
و با امور فرهنگی دانشگاه
آزاد(سماء) منطقه کوهسار

برگزاری  1جلسه با مدیر امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی (سماء) واقع
در کوهسار جهت تبادل نظر و احصاء امکانات و دیدگاههای مشترک و به
کارگیری از نیروهای کارآمد و کارآفرین دانشجویی و حضور دانشجویان
رشته های مرتبط در همایش ها و گردهم آیی ها بصورت مشترک

 99/1/11لغایت
99/9/19

 9نفر

19

برگزاری جلسات قرائت
زیارت عاشورا

برگزاری جلسات هفتگی قرائت زیارت عاشورا با حضور دانشجویان و با
مدیریت کانون قرآن و عترت روزهای دوشنبه بعد از نماز ظهر و عصر

از تاریخ 99/11/11
لغایت 99/11/11

 11نفر

91

برگزاری مراسم جشن
میالد حضرت فاطمه الزهرا
(س)

برگزاری مراسم جشن میالد حضرت فاطمه الزهرا (س) در دو ساختمان و
تقدیر و قدردانی از بانوان شاغل در دانشگاه در قالب پذیرایی و ارائه
تقدیرنامه و شاخه گل با عنوان روز زن با حضور آقای دکتر اصغری و
مدیر فرهنگی

99/1/11

91

برگزاری اردوی فرهنگی،
تفریحی گردش گری
کارکنان و اساتید دانشگاه
صدرا

برگزاری اردوی فرهنگی ،تفریحی و گردش گری کارکنان و اساتید شاغل
دانشگاه صدرا به صرف پذیرایی ناهار ،میوه و شیرینی در یکی از سفره
خانه های مفرح باالی بخش سولقان

99/9/9

91

برگزاری مراسمات و جشن
های مذهبی و آئینی

برگزاری کلیه مراسمات و جشن های مذهبی و آئینی بر طبق تقویم
ساالنه بصورت چراغانی ،پذیرایی میوه ،شربت و شیرینی از کلیه
دانشجویان ،کارکنان و اساتید محترم دانشگاه

از 99/9/11
لغایت 99/1/11

99

برگزاری  1جلسه شورای
عالی فرهنگی

برگزاری  1جلسه شورای عالی فرهنگی در دفتر ریاست با حضور اعضاء
جهت هدفمند کردن فعالیت های فرهنگی و بحث و بررسی برای بدست
آوردن چشم انداز آینده کارهای فرهنگی و مشخص

اولین جلسه
99/9/8
دومین جلسه
99/11/9

 7نفر

99

برگزاری  1جلسه مشاوره

برگزاری  1جلسه با عنوان مشاوره دانشجویی با حضور حجه االسالم حاج
آقا یوسفی عضو هیأت امناء دانشگاه صدرا جهت بحث و بررسی در
خصوص فعال نمودن اتاق مشاوره دانشجویی و تبادل نظر برای هدفمند
نمودن موضوع

اولین جلسه
99/1/11
دومین جلسه
99/1/19

 1نفر

91

برگزاری  11جلسه با
نماینده حج عمره
دانشجویی دانشگاه صدرا

برگزاری  11جلسه با نماینده حج عمره دانشجویی دانشگاه صدرا و
دانشجویان منتخب عمره جهت بررسی موضوعات مرتبط و آئین نامه
های ارسالی از ستاد حج و زیارت عمره دانشجویی

از  99/11/11لغایت
99/11/11

 1نفر

11نفر

 91نفر

مراحل برنامه ریزی فرهنگی
-

ترویج ،ترغیب ،شناسایی و حمایت از خالقیت و ابتکارات دانشجویان در حوزه فرهنگ اسالمی

-

مقابله آگاهانه و برنامه ریزی شده با تهاجم فرهنگی و خودباختگی در برابر بیگانگان و احیای هویت دینی

-

گسترش عقالنیت ،عمق بخشیدن به معرفت دینی و تقویت فضایل اخالقی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت( علیه السالم)
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-

توسعه آگاهی های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی متناسب با نیازهای زمان با تکیه بر رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

(مدظله العالی)
-

پاسخگویی به نیازهای استادان ،دانشجویان و کارکنان در عرصه های فکری ،عقیدتی و سیاسی هماهنگ با مقتضیات زمان

-

بسترسازی و توسعه ظرفیت های فرهنگی اثر گذار و الهام بخش در میان دانشجویان ،استادان و کارکنان بر اساس هویت ایرانی-

اسالمی
-

عملیاتی نمودن فرمایشات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری در مورد اسالمی شدن دانشگاهها
بر اساس سیاست های مصوب هیأت امنای دانشگاه ،محورهای زیر از جمله اهداف و برنامه های آینده این دانشگاه می باشد:
-

دستیابی به جایگاه قابل قبول و مؤثر در نظام آموزش عالی کشور

-

توسعه کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی آموزشی و پژوهشی مبتنی بر استانداردهای آموزشی عالی کشور و منطبق با جهت
گیری ها علمی – پژوهشی

-

پرورش خالقیت ها ،مهارت ها ،توانایی ها و استعدادهای علمی دانشجویان و ایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفس علمی و
مسئولیت پذیری در آنها

-

اعتالی فرهنگ و تقویت ارزش های اسالمی و فضیلت های اخالقی دانشجویان

-

اهتمام در جهت حرکت دانشگاه به سوی ارائه آموزش های توأم با کارآفرینی و اشتغال زائی

-

توسعه همکاری های فرهنگی ،علمی و پژوهشی با دانشگاههای دیگر
چشم انداز:

دانشگاه صدرا با اتکال به الطاف الیزای الهی و با استناد به نقشه جامع علمی کشور با شعار دین محوری ،نوآوری و پیشرفت علمی در
صدد است با نگاهی شگرف به تمدن اسالمی ایرانی و تالش بی وقفه در جهت پرورش نیروی انسانی متخصص ،صالح و فرهیخته در
سنگر اسالم و انقالب توانا در تولید توسعه علمی و فرهنگی کشور باشد.
در خاتمه ضمن تشکر از ریاست محترم دانشگاه معاونین گرامی و اساتید و کارکنان دلسوز و با همکاری بی دریغ اعضاء داوطلب در
امور فرهنگی که ما را در راستای اجرایی شدن اهداف فرهنگی در طول این مدت با تأیید خداوند متعال یاری نمودند.

والسالم
42/5/47
مدیریت فرهنگی دانشگاه صدرا
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