
 به نام خداوند جان و خرد

 

رشد و تربیت دانشجویان گام مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین )صدرا( با رویکردی علمی و فرهنگی در مسیر 

را  های فرهنگی و تربیتی را از آغاز تأسیس تا کنون داشته و به همین لحاظ تمام تالش خوددارد و دغدغهبر می

 برای ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی، اعتقادی، ورزشی و مشاوره مبذول داشته است.

و مشکالت ایجاد شده در سر  1931تغییر مدیریت این مؤسسه در اواسط سال همانگونه که مستحضر هستید، 

در جهت  راه این مجموعه؛ ضربات سنگینی را بر روند علمی و فرهنگی وارد ساخت و در مدتی که کادر حاضر

ی ایجاد ها و کمبودهای مالبا وجود تمامی کسریخدمت به جوانان این مرز و بوم مشغول به فعالیت شده است؛ 

و در نیمه دوم سال توانست زیر ساختهای  ه، جریان سازی علمی و فرهنگی را وجهه همت خویش ساختشده

 اوره، مدیریت ورزشی( را ایجاد نماید. فرهنگی و تربیتی مؤسسه ) شورای فرهنگی، مدیریت فرهنگی، مرکز مش

فعالیتهای فرهنگی در قالب بروز رسانی برد  1931الزم به ذکر است در کادر قبل و در شش ماهه اول سال 

که آمار مدونی  ... انجام شده استبرخی مناسبتها، بازدیدهای علمی و، برگزاری مراسم های مذهبی در فرهنگی

 . از آنها در دست نمی باشد

فعالیتهای ورزشی هم برای ایجاد نشاط و شادابی و کمک به سالمت جسمی و روانی دانشجویان دختر و پسر، 

 . استدر جریان بوده بصورت منظم و مسجم طبق گزارش پیوست 

مرکز مشاوره با حضور اساتید فن ) خانم و آقا( برای ارائه راهکارهای ایجاد و  1931در شش ماهه دوم سال 

اد به نفس و روحیه خودباوری، کمک به رفع مشکالت رفتاری و تربیتی، تذکرات رفتاری و پوششی، افزایش اعتم

و ان شا اهلل در سال  فعال بوده استکمک به برطرف شدن مشکالت عاطفی و احساسی دوران دانشجویی و ... 

 بطور منسجمتری رسالت خود را به انجام خواهد رساند. 1931

، 1931 در مدت کوتاه فعالیت کادر جدید یعنی از شهریورماه تا پایان سال گی مؤسسهاز جمله فعالیتهای فرهن

 به موارد زیر می توان اشاراه نمود :

 سابقات سراسری اطالع رسانی رویدادهای فرهنگی از قبیل عمره دانشجویی، ازدواج دانشجویی، م

  دانشجویان

 ناسبتهای مختلفمراسمهای مذهبی و دینی در م برگزاری 

 برخی انجمنهای علمی و فرهنگی شکیلت  

 فعال نمودن کانون قرآن و عترت دانشگاه 

 برگزاری بازدیدهای علمی توسط انجمنهای علمی 



 دانشجویی و همچنین آئین نامه ها و بخش -پیگری و به نتیجه رساندن مأموریت های معاونت فرهنگی

 نامه های ابالغی

  جهت برگزاری مسابقات فرهنگی و مذهبی، سمینارها وانجام  تبلیغات، ثبت نام و هماهنگی الزم… 

 ابالغ شده از سوی وزارت علوم و دیگر دانشگاه ها و مؤسسات

 به پایان رساندن ابالغ اساسنامه کانون ها و انجمن ها و برگزاری انتخابات ها 

 بروز رسانی برد مدیریت فرهنگی 

 مؤسسه بروز رسانی اخبار و گزارش های بخش مدیریت فرهنگی سایت 

 برنامه ریزی و تدوین اساسنامه های انجمن های علمی دانشجویی و کانون های فرهنگی 

 ریزی برای تهیه، تنظیم و چاپ خبرنامه دانشجویی فرهنگی با استفاده از دانشجویان مستعد و برنامه

 متعهّد

 های مذهبی، فرهنگی و سیاسی در محیطهای دانشگاهفضا سازی مناسب 

 ای مستمری که در حد بضاعت مجموعه و در همر کوتاه کاری کادر جئدید به انجام رسیده است.و دیگر برنامه ه

امید است با عنایات حضرت حق و راهنمایی ها و حمایتهای ان وزارتخانه، بتوانیم گامهای بلند و ارزشمندی در 

 و فرهنگی به پایان رسانیم. را با کارنامه غنی علمی 1931راستای تحقق آرمانهای ملی و دینی برداریم و سال 

کادر جدید مؤسسه با جدیت و ممارست حداکثر استفاده را از زیر ساختهای فرهنگی و  1931ان شا اهلل در سال 

 خواهد نمود.  1931علمی ایجاد شده در پایان سال 


