
 الرحیمالرحمناهللبسم

 به نام خدایی که مهرش به دل       همه از بیان سپاسش خجل

های ریزیهای زیادی را در دستور کار خود قرار داده است و طبق برنامهمدیریت فرهنگی دانشگاه صدرا از ابتدای حضور خود در دورۀ جدید، فعالیت

های اجرا شده در این مدت را به استحضار موجود کارهای خود را پیش برده است. در زیر برنامه انجام شده تا پایان آبانماه در مسیر صعب و سخت

 رسانیم:می

 کنندگانتعداد شرکت زمان توضیحات عنوان ردیف

 معرفی 1

های علمی، با توجه به نیاز دانشجو به درک صحیحی از مجموعه

ریت فرهنگی و فوق برنامه و نیز شناخت دانشجویان توسط مدی

های مختلفی در این رابطه با نهایت دقت فرهنگی، بروشورها و فرم

آماده شد و ارتباط رو در رو با دانشجویان جدیدالورود توسط 

مسئولین فرهنگی اتفاق افتاد که نقش زیادی در جلب دانشجویان به 

 های فرهنگی داشته است.سمت فعالیت

نیمه دوم شهریور 

 و اوایل مهر
 نفر 033الی  033

 معرفی 2

ارتباط مستمر با دانشجویان برای جلب نظر آنها به منظور شرکت در 

های فرهنگی با ارائه توضیحات مفصل )که این بخش قسمت فعالیت

بسیار زیادی از توان و زمان مسئولین فرهنگی را به خود اختصاص 

 داده است(

 نامعلوم از ابتدا تا کنون

 نمایشگاه کتاب 0

درصد  23تا  13کتب درسی و فرهنگی  با برگزاری نمایشگاه 

تخفیف که با استقبال خوب دانشجویان همراه بود. در این نمایشگاه 

عالوه بر عرضه کتاب سفارشات نیز پذیرفته و بسیاری از آنها مهیا 

های شد. در این نمایشگاه با اساتید دانشگاه جهت سفارش کتاب

 موردنیاز هماهنگی به عمل آمد.

 مهر 10الی  7
 نامعلوم

 )استقبال خوب(

 همایش ازدواج 0

همایش ازدواج با سخنرانی استاد میرمحمدصادقی و تقدیر از استاد 

احمدیان به مناسبت سالروز ازدواج حضرت زهرا)س( و امیرالمومنین 

 )ع(

در این همایش به علت آماده نبودن فضای سالن اجتماعات زحمات 

 شد.سازی نسبی آن کشیده زیاده برای آماده

 نفر 123الی  133 مهر 11شنبه سه

 نفر 133 مهر 03 سال وقفه 5مجله تسنیم بعد از  25چاپ شمارۀ  تسنیم 5

 شب شعر آیینی غدیر 1

رگزاری شب شعر آیینی غدیر با حضور استاد چایچیان و جناب ب

آقای پورزاهد و شعرخوانی این دو بزرگوار به همراه تقدیر از سادات 

 با اهدای جوایز.

 نفر 03 مهر 03

 تغییر فضا 7

ها و مجزا نمودن قسمت آقایان و ها و سلف خانمجابجایی نمازخانه

ها توسط پرده که هر چند جز وظایف فرهنگی نیست اما به خانم

علت لختی سیستم و نیاز به تسریع در این روند توسط واحد 

 فرهنگی انجام گردید

- - 

 برگزاری نماز جماعت 0
در روزهای شنبه تا چهارشنبه نماز  ،هاتجمیع نمازخانهبا توجه به 

 گردد.برگزار می 2جماعت در ساختمان شمارۀ 
- - 

 فضاسازی محرم 9
استفاده از پرچم و پارچه مشکی در راهروها و نمازخانه به منظور 

در و محتوایی فضاسازی مرتبط با محرم و همچنین اجرای دکور زیبا 
- - 



رات مثبت بسیاری از دانشجویان را به میان سالن طبقۀ اول که نظ

 همراه داشت.

 مراسم دهۀ اول محرم 13
برگزاری مراسم عزاداری به همراه زیارت عاشورا، سخنرانی و 

 روز از دهۀ اول محرم 5زنی در سینه
 نفر 53 -

11 

چاپ بروشور و 

معرفی اصحاب امام 

 حسین )ع(

در رابطه با واقعۀ چاپ بروشور برای پاسخگویی به شبهات موجود 

 عاشورا و همچنین تهیۀ متون در رابطه با اصحاب امام حسین )ع(
- - 

 ایستگاه صلواتی 12
روز از ایام  0بر پایی ایستگاه صلواتی و پذیرایی با چای و خرما در 

 محرم که با استقبال زیاد دانشجویان همراه بود.
- 

 نامعلوم

 )استقبال بسیار خوب(

 آبانماه 25 برگزاری مسابقۀ کتابخوانی شیعه در اسالم و آزادی برای آزادی کتابخوانیمسابقۀ  10
نام نفر در مسابقه ثبت 12

 کردند

 نفر 03 - نام از عالقمندان به شرکت در آزمون ورودی تیم بتن دانشگاهثبت نام تیم بتنثبت 10

15 
های انتخابات انجمن

 علمی و دانشجویی

نام از کاندیداها در یک دورۀ یک ماهه و ثبتتبلیغات به منظور 

های برق و عمران. الزم به ذکر است که برگزاری انتخابات در رشته

ها تعداد کاندیداها به حد نصاب نرسید و از بین در برخی از رشته

آنها افرادی به عنوان شورای مرکزی با تشخیص دفتر فرهنگی 

 منصوب شدند.

از اواسط مهر تا 

 اواسط آبان

الی  25تبلیغات و 

آبان  03

 گیریرأی

 همچنان ادامه دارد

 برنامه 11
با همفکری  92تهیۀ برنامۀ اردوهای سیاحتی و زیارتی تا پایان سال 

 اجتماعی -استاد کوهنوردی موسسه و یک نفر از مشاوران اعتقادی 
- - 

 جشنوارۀ اشک 17

دانشجویان هدف از برگزاری این جشنواره دریافت آثار هنری و ادبی 

نویسی در زمینۀ شعر، داستان، متن ادبی، هنرهای تجسمی، فیلمنامه

 و... با محوریت محرم بود.

 - آبانماه 21تا 

 

ها و نهادهای های مناسب در دانشگاه، ارتباط با سازمانل دانشگاه، همفکری جهت فضاسازینخریداری کتب فرهنگی، همفکری و همراهی با سایر پرس

های جهادی در رابطه با امور های فرهنگی وزارت علوم و خانه تئاتر و سینما و همچنین شهرداری منطقه، انجام فعالیتنهاد کانونفرهنگی همچون 

 از دیگر تالش ها و فعالیتهای مدیریت فرهنگی صدرا بوده است. فرهنگی و...های خارج از حیطۀ وظایف جهت تسریع در فعالیت

 باتشکر                                                                                                          

 مدیریت فرهنگی دانشگاه صدرا


