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 گزارش :

 تعداد نفرات  شرح برنامه عنوان تاریخ ردیف

 شنبه1فروردین،  11 1
والدت حضرت زهرا و بزرگداشت 

 روز زن

نامه ویژهتقدیم شاخه گل و کارت تبریک به پرسنل زن، تهیۀ 

 و فضاسازی

 

52 

 نشست فعالین فرهنگی شنبه4اردیبهشت،  1 5

های علمی دانشجویی ها و انجمننشست فعالین فرهنگی کانون

های با مدیریت و مسئولین فرهنگی در رابطه با نقد برنامه

گذشته و همفکری در رابطه با برنامه شش ماهه اول و 

 اخالقیابطه با منشور رهمچنین نظرخواهی در 

 

52 

 های بتنتدارک تیم ماهاردیبهشت 1

های الزم با مؤسسه جهت تجهیز همکاری و اجرای هماهنگی

های بتن و آزمایشگاه بتن برای شرکت در مسابقات ملی تیم

 بتن امیرکبیر 
 

 

 هب انم آنکه جان را فکرت آموخت



 هب انم آنکه جان را فکرت آموخت

 ۳۱۳۱سال  بهار صدرا رد  و افتخارات ربانهم اهی فرهنگی و فوق ربانهمگزارش  

4 
اردیبهشت،  12

 شنبه4

همایش انجمن علمی مدیریت 

 بازرگانی

سخنرانی علمی و اجرای برگزاری همایش مدیریت همراه با 

 تئاتر طنز با موضوع مدیریت و همچنین اجرای موسیقی

 

152 

2 
اردیبهشت،  11و  11

 پنجشنبه و شنبه
 اهدای تقدیرنامه و کتاب به اساتید بزرگداشت روز معلم

 

02 

0 
اردیبهشت،  55

 شنبه5
 جشن میالد امیرالمومنین )ع(

بسیج دانشگاه برگزاری جشن میالد امیرالمومنین با کمک 

همراه با سخنرانی، مولودی خوانی، تواشیح، فضاسازی دانشگاه 

 و پذیرایی

 

02 

۷ 
اردیبهشت،  54

 شنبه4
 بازدید از شهرک صنعتی مهرآباد

بازدید دانشجویان رشته انتقال و توزیع از شهرک صنعتی 

 مهرآباد به سرپرستی مهندس عباسی
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 کاشاناردوی یک روزۀ  اردیبهشت، جمعه 50 0
های بازدید از مراسم گالبگیری، برگزاری اردوی کاشان با برنامه

 آبشار نیاسر، آسیاب آبی و باغ فین کاشان

 

1۷ 

۹ 
اردیبهشت،  5۹

 شنبه5
 چاپ نشریه چشمه

چاپ شماره دوم نشریه با موضوعات نقد فیلم، نقد کتاب، 

 زندگی شهیدان، موعظه دینی، نقد اجتماعی و...
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12 
اردیبهشت،  12

 شنبه1

بازدید از پارک علم و فناوری 

 پردیس

آشنایی با ساختار پارکهای علم و فناوری و بازدید از آخرین 

 دستاوردهای محققین پارک پردیس

 

11 

 روز مهر شنبه5خرداد،  2 11

و ارتباط رو در دو پردیس برگزاری روز مهر با اجرای فضاسازی 

امور خیریه در رو با دانشجویان جهت جلب مشارکت آنان در 

 به عنوان یک روز مشخص در تقویم ساالنه دانشگاه صدرا

 

 عموم
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 برگزاری انتخابات خرداد 0الی  2 15
های برق، عمران، های علمی رشتهبرگزاری انتخابات انجمن

 مدیریت بازرگانی و حقوق

 

422 

11 
اردیبهشت،  11

 شنبه4
 نشریه افق

بازرگانی با چاپ اولین شماره نشریه انجمن علمی مدیریت 

 عنوان افق با موضوعات تخصصی در زمینۀ مدیریت بازرگانی
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 برگزاری کارگاه تخصصی کسب کار با حضور مهندس برزگر کارگاه کسب و کار شنبه4خرداد،  ۷ 14
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 خرداد، شنبه 12 12
اختتامیه مسابقه عکس زلزله و 

 تقدیر از برگزیدگان

مسابقات عکس زلزله همراه با برگزاری اختتامیه دومین دوره 

توسط مدیر گروه عمران و توضیحات 11ارائۀ تحقیق علمی 

 نفرات برگزیده و همچنین تقدیر از شرکت کنندگان در مسابقه

 

52 

 بازدید از شهرک صنعتی مهرآباد خرداد، شنبه 12 10
بازدید دانشجویان رشته انتقال و توزیع به سرپرستی مهندس 

 همتیان

 
42 

 plcکالسهای  خرداد، یکشنبه 11 1۷

که از ابتدای اسفند سال گذشته شروع  plcپایان کالسهای 

مدرک همراه با اعطای  s7, logo, 300+400با تدریس  شد

 ایفنی و حرفه

 

12 

 بازدید از پزشکی قانونی خرداد، دوشنبه 1۹ 10
 بازدید دانشجویان رشته حقوق به سرپرستی 

 بازرگانیسرکار خانم دکتر 

 
1۷ 

 نیمه شعبان خرداد، جمعه 51 1۹
فضا سازی و آذین بندی دانشگاه به همراه پذیرایی از 

 دانشجویان

 
 عموم

 اجرای فضاسازی با نصب پوسترهای مربوطه شهادت دکتر چمران ، شنبهخرداد 11 52

 

 -عموم
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 : اهی مستمر فرهنگیربانهم
  الکارد، پوستر و یا بنربه وسیله نصب پمذهبی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی مناسبتهای مختلف فضاسازی  

 5اندازی کتابخانه قفسه باز در دفتر پردیس راهو  تجهیز بیشتر دفتر فرهنگی 

  های فرهنگیآنان با رویکردی صمیمانه و نیز نشر بصیرتعلمی و فرهنگی ارتباط رو در رو و مستمر با دانشجویان جهت حل معضالت  

 ؛ برقراری تعامالت فرهنگی و رفتها و انجمنها انجام گانقدر و بویژه اعضای محترم کانونبا همکاری دانشجویان گر های مستمر فرهنگی کهبرنامه از جمله

ورزی در بین  ندیشهو ابا اخالق نیکو و برخوردهای گرم و پرشور بتوان ضمن گسترش فرهنگ تفکر  و سعی گردیداست بوده اعتقادی با دانشجویان 

 دانشجویان؛ مکارم اخالقی را که از اصول بسیار مهم معاونت فرهنگی دانشجویی صدرا است تسری و گسترش داد. 

 مرکز مشاوره و مدیریت امور ورزشی مؤسسه هایو مشارکت در برپایی برنامه همکاری 

 بوده و سعی گردید با و آراستگی این فرصت بصری در دو ساختمان ، مرکز کارآفرینی علمی های، انجمنهای مستمر بروز رسانی بردهای فرهنگیز دیگر برنامها

 کاریکاتور و... بر استغنای بردها افزود. ،های منظم بروزرسانی و عمق بخشی به مطالب و استفاده از ابزار قدرتمند طنزدوره

 :افتخارات 
 بعنوان سرپرست تیم  از اعضای مرکز کارآفرینی مؤسسهآقای محمدعلی محرمی کسب مقام اول ششمین دوره مسابقات هوافضا امیرکبیر توسط  -1

ای ای و سابز و کساب مقاام ششام در بخاش باتن ساازهباتن سابک ریرساازه در بخاش NCCکسب مقاام چهاارم در هفتماین دوره مساابقات ملای باتن  -5

 تیم شرکت کننده 4۷از میان 
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