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 و مسابقات هاها، مراسم، نمایشگاههمایش. 1

 شرح برنامه عنوان تاریخ 
و بحث و تبادل  های فرهنگیابالغ سیاستها و برنامه کانونها و انجمنهاهای مرکزی هستهنشست دومین  شهریور 11 1

 سازی علمی و فرهنگیدر راستای تحقق جریان نظر

 فضاسازی فرهنگی و معرفی دفتر فرهنگی و... نامبرای ثبتو اداره ایستگاه فرهنگی آمادگی  دهه آخر شهریور 1

 و... سخنرانی، تئاتر همایش ازدواج مهرماه 11الی  11 3

 3مهر الی  12 1

 آبانماه

ی از کتابهای درسی، علمی و برگزاری نمایشگاه نمایشگاه کتاب

 فرهنگی 

 و... پرچمنصب ساخت دکور،  فضاسازی محرم آبانماه، یکشنبه 3 5

روز سخنرانی، ایستگاه صلواتی، ناهار، برگزاری  3 مراسم ویژه محرم آبانماه 11الی  8 2

 کیست مرا یاری کند؟مسابقه 

 رمز و رازهای کیمیاگر، حکمت اصول سیاسی اسالم مسابقه کتابخوانی آبانماه 11 1

 سخنرانی علمی، معرفی انجمن برق همایش علمی انجمن برق آبانماه 12 8

 به مدت یک هفته قبل از مراسم روز دانشجو جشنواره فرهنگی هنری نمایشگاه آثار هنریبرپایی  آذرماه 11

و پاسداشت مقام دانشجو و تبیین  روز دانشجو ماهآذر 12الی  11 11

 جایگاه دانشجویی

خاطرات دانشجویی، سخنرانی با عنوان مسئولیت 

دانشجو بودن و نقش دانشجو در تعالی فرهنگی و 

دینی جامعه، تقدیر از برگزیدگان جشنواره فرهنگی 

 و برگزیدگان نمایشگاه آثار هنری هنری

استقرار ایستگاه فرهنگی حُسن خُلق، نصب پرچم  فضاسازی دهۀ آخر صفر و اربعین  آذرماه 11 11

 و...

 سخنرانی علمی، معرفی انجمن عمران همایش علمی انجمن عمران آذرماه 15 13

 

 

 نصب پوستر و... فضاسازی به مناسبت امامت حضرت مهدی )عج( دیماه 11 11

سخنرانی علمی با همکاری مرکز کارآفرینی صدرا و  روز مهندسی اسفندماه 5 15

نمایشگاه ترویجی در جهت معرفی خواجه نصیر و 

 خدماتش به ایران و اسالم

 های برتر جشنواره فرهنگی هنریاز بین نمایشنامه تئاترتئاتر توسط گروه اجرای  اسفندماه 11الی  2 12
 

 

 امور فرهنگی( مدیریت)    49-49برنامۀ شش ماهۀ اول سال تحصیلی 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
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 نشریات. 2

 نوع بخش مربوطه تاریخ چاپ عنوان نشریه 
 دوماهنامه نشریۀ کانون قرآن و عترت آبان، دی، اسفند، اردیبهشت 1 نشریه تسنیم 1

 دوماهنامه نشریه فرهنگی عمومی ماهاردیبهشت 11مهر، آذر، بهمن و  15 نشریه چشمه 1

 فصلنامه نشریه تخصصی مدیریت بازرگانی اسفندماه 15آبانماه و  31 نشریه افق 3

 فصلنامه برق تخصصی نشریه اسفندماه 11آذرماه،  11 نشریۀ رعد 1

 فصلنامه برق تخصصی نشریه اسفندماه 5آذرماه،  5 نشریۀ عمران 5

 

 هانامهویژه .3

 واحد اجرایی مناسبت تاریخ اجرا 
 نشریه چشمه نامه ماه مهر برای استقبال از دانشجویان جدیدویژه اواخر شهریور 1

 کانون قرآن و عترت مهرماه، شنبه( 11روز عرفه ) مهرماه، پنجشنبه 11 1

 عترت و قرآن کانون مهرماه، دوشنبه( 11) غدیر مهرماه، شنبه 12 3

 عترت و قرآن کانون آبانماه، یکشنبه( 1) محرم آبانماه، چهارشنبه 1 1

 کانون اندیشۀ سبز روز دانشجو آذر، یکشنبه 12 5

 عترت و قرآن کانون دهۀ آخر صفر آذر، شنبه 12 2

 انجمن کارآفرینی روز مهندسی شنبهاسفندماه، سه 5 1

 عترت و قرآن کانون شهادت حضرت زهرا )س( اسفندماه، چهارشنبه 13 8

 اندیشۀ سبز، نشریه چشمه کانون شهادت حضرت زهرا )س( و سال نو - 2

 

 هاجشنواره .4

 الف: جشنواره فرهنگی هنری

 زمانبندی
 اعالم نتیجه و اختتامیه داوری آثار مهلت ارسال آثار تبلیغات

 مراسم ویژه روز دانشجو آذر 11 آذر 1 مهر 11هفته آخر شهریور تا 

 هابخش
 دانشجویی، خاطرات بخش ادبی: شعر، متن ادبی، داستان کوتاه، طنز
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 عکس، طراحی، نقاشی، کاریکاتور، کلیپ، فیلم کوتاهبخش هنری: نمایشنامه، 

 های فرهنگیبخش فرهنگی: مقاله، نقد فرهنگی و اجتماعی، ایده
 

 

 (امام حسین )ع( و واقعۀ عاشورافلسفه قیام )با موضوع  اشکملی سرِّ ب: جشنواره 

 زمانبندی
 اعالم نتایج و اختتامیه داوری آثار مهلت ارسال آثار تبلیغات

 ()ععلیهمزمان با ایام میالد حضرت  21اردیبهشت 11 دی 5 آذر 31 آذر 11آبان تا  1

 هابخش

 بخش ادبی: شعر، متن ادبی، داستان کوتاه

 بخش هنری: فیلم مستند، نمایشنامه، عکس، طراحی، نقاشی، ، مولتی مدیا

 نگاریبخش پژوهشی: مقاله، تاریخ

 

 . اردوها5

 طیو نیز برخی مالحظات دیگر شرایط جوی های آموزشی و برنامهبرگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی که زمان برگزاری آنها با توجه به 

 متعاقبا اعالم خواهد شد.جدولی جداگانه 

 ها. طرح6

 های اعتقادی دانشجویانالف: تأسیس حلقۀ فکری با محوریت مسائل دینی به منظور تحکیم پایه

 سطح فرهنگی دانشگاهبه تأسیس اتاق فکر تحت عنوان تأمالت فرهنگی زیر نظر کانون اندیشۀ سبز جهت عمق بخشیدن ب: 

 های آزاد اندیشیج: کرسی

 ها. آموزش7

 پاسخ به شبهات به کمک مشاورین، روخوانی و ترتیل(های قرآنی )اعتقادات، الف: آموزش

 (، هنریهاتطور فرهنگشناسی، سیر )غرب و هنری های فرهنگیب: آموزش

 های علمی دانشجویی(توسط انجمن و... های برق و عمرانهای مورد نیاز در رشته)برگزاری کالس های علمیج: آموزش
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 . ساماندهی8

بیشتر هّم خود را بر روی جذب نیروهای فرهنگی  21-23با توجه به اینکه دفتر فرهنگی در سال تحصیلی 

های معین به فعالیت خود ادامه دهند به همین منظور ترمیم نیروها در قالب گذاشته است نیاز است تا این

های قرآن و عترت، اندیشۀ سبز و هنری در سال تحصیلی جدید مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت و  کانون

ادب  وهایی همچون گروه تئاتر، گروه تواشیح، گروه فیلم و عکس، گروه موسیقی، گروه شعر به امید خدا گروه

 ها فعالیت خود را با ساماندهی مدیریت فرهنگی آغاز خواهند کرد.و... زیر نظر این کانون

 

 

 هاسایر فعالیت. 9

 ارتباط با سایر مراکز فرهنگی و دانشگاهی 

 و فرهنگی و هنری ؛های علمی، پژوهشیهای ملی در عرصهاطالع رسانی و شرکت در مسابقات و جشنواره 

  های تیم بتن صدرا و گروه رباتیک صدراپژوهشی و ملی در قالبادامه فعالیتهای  

 همکاری و تعامل با مدیریت امور ورزشی صدرا 

 همکاری و تعامل با مرکز مشاوره صدرا 

 همکاری تنگاتنگ با مرکز کارآفرینی صدرا 

 تالش در جهت تقویت صندوق قرض الحسنه مهر صدرا 

 پیگیری تشکیل انجمن فارغ التحصیالن صدرا 

 

 «فرادا و مثنی هلل تقوموا ان بواحده اعظکم انما قل: »تعالی اهلل قال

 


