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 فعالیت انجام شده امور فرهنگی خوابگاهها

 برگزاری مسابقه کتابخوانی )حماسه حسینی( خوابگاه ها -1

به اطالع کلیه دانشجویان عزیز خوابگاه های دانشگاه می رساند این معاونت اقدام به برگزاری 

نموده مسابقه کتابخوانی از جلد یک کتاب حماسه حسینی تألیف استاد شهید مرتضی مطهری)ره( 

 .است

 .مراجعه فرمائید  farhangi.kntu.ac.irدر صورت تمایل به شرکت در مسابقه به سایت 

 .مهلت ارسال پاسخنامه پایان آذرماه سال جاری می باشد

 ضمناً به برندگان این مسابقه کارت هدیه تقدیم میگردد.

 مدیریت فرهنگی دانشگاه

 امور فرهنگی خوابگاه ها

 اجتماعی در کلیه خوابگاه ها تشکیل شورای فرهنگی و -2

 شورای فرهنگی خوابگاه سهروردی
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 شورای فرهنگی خوابگاه تجریش

 2و1اسامی کاندیداهای شورای فرهنگی خوابگاه تهرانپارس 

 ریاضیات کاربردی -کارشناسی  -نوید کمکی   .1

 2218929 -برق     -کارشناسی   -علیرضا مؤذنی   .2

 2917239 -مکانیک  -کارشناسی  -عباس ارجمند   .9

 2292223 -مکانیک   -ارشد      -حافظ رحمانی   .3

 2299973–هوافضا  –ارشد  –حامد رئیسی  .2

 2112699 -مکانیک   -کارشناسی –علی سلطان زاده  .6
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 2216799 –مکانیک–کارشناسی  –پویا علی نوری  .7

 2922229-شیمی کاربردی  -کارشناسی –امیرحسام موحدین  .8

 2117689 -مکانیک  -کارشناسی  -رضا محبی   .2
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بازدید از خوابگاه های دانشجویی)قیطریه و خواجه عبداله( توسط مسئولین فرهنگی در هفته فرهنگی  -3

 .دانشگاه
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اردوی فرهنگی بازدید از جماران و بیت حضرت امام خمینی)ره()خوابگاه تهرانپارس( در هفته فرهنگی  -4

 شگاهدان

 

 اردوی فرهنگی بازدید از مجموعه سعداباد در هفته فرهنگی دانشگاه -5

برگزاری اردوی فرهنگی برادران و خواهران به صورت مجزا جهت بازدید از مجموعه فرهنگی سعدآباد 

 )تهران گردی(        

 خوابگاه تهرانپارس  -2خوابگاه میرعماد  -1برادران : 

 خوابگاه اندیشه -2خوابگاه سیمرغ  -1خواهران : 

-33/1/33برگزاری جشن میالد حضرت زهرا)س( در خوابگاه های خواهران به مدت سه شب)شنبه  -6

 سیمرغ و قیطریه-( اندیشه1/2/33و دوشنبه 31/1/33یکشنبه 
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 هزار تومان 233(  133+ پذیرایی133خوابگاه اندیشه)کارت هدیه 

 

 هزار تومان  103(    03+ پذیرایی133خوابگاه قیطریه)کارت هدیه

 

 هزار تومان 163(     63+ پذیرایی133خوابگاه سیمرغ)کارت هدیه        

 

 پخش میوه و پذیرایی در مراسم شب یلدا بین کلیه خوابگاه ها ی دانشگاه -0

 نظرسنجی از دبیران شورای فرهنگی خوابگاه های دانشجویی

 "شب یلدا"خوابگاهی موضوع : پخش انار و خرما بین دانشجویان           

 

 

 نام

 

 خوابگاه

 

 تماس

 

 موضوع:  شب یلدا

 

 آقای صفری

 

 خواجه عبداهلل

 

33332443325 

 

خوب واز معاونت تقدیر و 

 تشکرنمودند

 

 سجاد زیدی

 

 تهرانپارس

 

33131613106 

33311140466 

خوب واز معاونت تقدیر و 

 تشکرنمودند

 

 آقای بالغی

 

 سهروردی

 

33336562213 

معاونت تقدیر و خوب واز 

 تشکرنمودند

 

 آقای سویزی

 

 میرعماد

 

33135046225 

خوب واز معاونت تقدیر و 

 تشکرنمودند

 

 آقای محمودپور

 

 فردوس

 

33144133131 

خوب واز معاونت تقدیر و 

 تشکرنمودند

 

 خانم اسفندیاری

 

 اندیشه وقیطریه

 

33101151046 

خوب واز معاونت تقدیر و 

 تشکرنمودند

 

 آلوستانیخانم 

 

 سیمرغ

 

33355235312 

خوب واز معاونت تقدیر و 

 تشکرنمودند
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 پخش شیرینی در کلیه اعیاد بین خوابگاه های دانشگاه -1

  برگزاری مسابقات رایانه ای فوتبال در خوابگاه نهرانپارس -3

اردوی فرهنگی بام تهران در خوابگاه های خواهران: اندیشه و سیمرغ که با استقبال خیلی خوبی  -13

 برگزار گردید.

برگزار گردید. در این  23لغایت  11از ساعت  1/3/34اردوی فرهنگی و تفریحی بام تهران روز جمعه مورخ 

نفر از دانشجویان خوابگاه خواهران سیمرغ حضور داشتند از دانشجویان با شام و میان وعده  33اردو که تعداد 

 )بستنی( پذیرایی شد.

 برگزار گردید.  23لغایت  11از ساعت  0/3/34اردوی فرهنگی و تفریحی بام تهران روز پنج شنبه مورخ 

میان ور داشتند از دانشجویان با شام ونفر از دانشجویان خوابگاه خواهران اندیشه حض 43در این اردو که تعداد 

 وعده )بستنی( پذیرایی شد.

 

 رجب در خوابگاه تهرانپارس)شهید رضایی نژاد(روز ابتدایی ماه مبارک  3روزه داری  -11
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سالن «مم و زین»اعزام تعدادی از دانشجویان خوابگاه خواهران: اندیشه و قیطریه  جهت تماشای تئاتر -12

  سنگلج واقع درپارک شهر

 

 برگزاری جشن میالد حضرت علی)ع( و هفته خوابگاه ها در خوابگاه سیمرغ  -13

ها و والدت امام علی  کمک شما به خوابگاه سیمرغ در جشن هفته خوابگاهضمن تشکر و قدردانی از همکاری و 

 )ع( گزارشی برای اطالع رسانی به شما تهیه نمودم.

 نمازخانه )محل برگزاری جشن( به طور کامل تزیین شد.

در ابتدا خوش آمد گویی به دانشجویان شرکت کننده و تشویق کسانی که در برپایی جشن همکاری 

 انجام شد.نمودند 

 مشکالت خوابگاه برای رفع آن ها و گرفتن نظرات مؤثر پرسیده شد.

برپایی مسابقه شعر فراموش نشه و اهدا جوایز ) به دو نفر اول هر کدام بیست و پنج هزار تومان( به 

 نفرات اول.

 پذیرایی از دانشجویان شرکت کننده

 گاه سیمرغدبیرشورای فرهنگی خواب                              

 آلوستانی                                                                                                       
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، خواجه عبداهلل و برگزاری جشن میالد حضرت علی)ع در خوابگاه های سهروردی، تهرانپارس  -14

 .تجریش

برگزاری جشن بزرگی به مناسبت هفته خوابگاه ها در خوابگاه خواجه عبداله با حضور ریاست محترم  -15

 .دانشگاه و کلیه مسئولین

 گزارش جشن خوابگاه خواجه عبداله

 

خوابگاه به مناسبت هفته خوابگاه ها و گرامیداشت والدت حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( جشنی در 

 22/2/1333روز دوشنبه مورخ  21:33خواجه عبداله انصاری تدارک دیده شده بود که این جشن در ساعت 

در مکان خوابگاه خواجه عبداله و با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونین محترم فرهنگی و دانشجویی 

 شروع شد.

 مراسم با تالوت کالم اله مجید و سرود ملی آغاز شد.
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ادامه مراسم ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر خاکی صدیق سخنرانی خود را شروع کرده و در 

رهنمودهای الزم جهت افزایش سطح علمی دانشگاه را ایراد فرمودند.ایشان بعد از سخنرانی خود به سواالت 

 دانشجویان پیرامون مشکالت دانشگاه و مسائل صنفی پاسخ دادند.

 گروه کنسرت خوابگاه دعوت به عمل آمد تا برنامه خود را اجرا نمایند.در ادامه مراسم از 

 بعد از اجرای کنسرت از تمامی میهمانان پذیرایی )شیرینی و آبمیوه( انجام شد.

 )ع( مزین بود دو نفر به قید قرعهدر مرحله بعدی مراسم از بین افرادی که اسمشان به نام حضرت علی 

 انتخاب شدند.

 

برنده نفر5نفر شرکت کننده  1ه از بین رسید که در این مسابق شعر یادت نرهمراسم نوبت به مسابقه  در ادامه

 مسابقه شدند.
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 در نوبت دوم از تمامی میهمانان با بستنی پذیرایی به عمل آمد.

به عنوان نفر شرکت کننده دو نفر  4برگزار شد که از بین  آواز محلیو بعد از پذیرایی مسابقه دوم با عنوان 

 برنده انتخاب شدند.

آخرین مرحله مراسم اهدای جوایز بود که در این مراسم از برگزیدگان مسابقات ورزشی )فوتسال، تنیس روی 

میز و فوتبال دستی( که در خوابگاه برگزار شد و همچنین به برندگان مسابقات جشن و نیروی خدماتی 

ز ریاست محترم دانشگاه و معاونین محترم فرهنگی و خوابگاه تقدیر به عمل آمد. همچنین تقدیری ا

 دانشجویی به عمل آمد.

 

 جلسه مشاوره ازدواج در خوابگاه تهرانپارس با حضور استاد کرمی 3برگزاری  -16

 برگزاری جشن عید مبعث رسول اکرم)ص( در خوابگاه سهروردی -10
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 اندیشه و قیطریهدستگاه ویدئو پرژکتور برای خوابگاه های : خواجه عبداهلل،  3خرید  -11

 برگزاری مراسم شب احیاء نیمه شعبان در خوابگاه اندیشه -13

برگزاری مراسم افطاری ماه مبارک رمضان به مناسبت والدت امام حسن مجتبی )ع( در خوابگاه  -23

 .اندیشه

نفر از دانشجویان شرکت کردند. مراسم در حیاط خوابگاه برگزار گردید. به این صورت که  133حدود 

مناسبت والدت باسعادت امام حسن مجتبی و بعد پخش مناجات و در  با مولودی خوانی به در ابتدا

به لطف خدا و با همکاری جنابتان تنوع زیادی از نظر مواد غذایی بود. برخی از  نهایت مراسم افطاری

های تهیه شده به صورت ضمیمه گزارش شده است. امید است که اجر این حرکت خداپسندانه  عکس

 ز خداوند منان دریافت نمائید.را ا

 دبیر شورای فرهنگی خوابگاه اندیشه                                                                       

 اسفندیاری                                                                                      

 
 

 در خوابگاه سیمرغ و تهرانپارسبرگزاری جشن نیمه شعبان  -21

 برگزاری جشن عید فطر در خوابگاه اندیشه -22
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 برگزاری مسابقه اتاق نمونه به مناسبت هفته خوابگاه ها -23

 

 9اتاق  19اتاق نمونه : واحد  با عرض سالم و خسته نباشید

 اعضای اتاق :

 2229163 -مهدی یادگاری  .1

 2299613 -تورج اکبری  .2

 2293273 –علی عباسی فرد  .9
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 در ضمن عکس هایی از اتاق در پیوست آمده است. .3

 معاون خوابگاه خواجه عبدا...                                                                                                          

 مهران کریمی                                                                                                                     

 

  

 

 

 با عرض سالم و خسته نباشید معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی

 9اتاق  2اتاق نمونه : واحد 
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 اعضای اتاق :

 طیبه اکبری .1

 فرشته اکبری .2

 در ضمن عکس هایی از اتاق در پیوست آمده است.

 مسئول خوابگاه کرامت)قیطریه(                                                                                                      

 حق بین                                                                                                                        

 

 با عرض سالم و خسته نباشید معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی

 211اتاق شماره  اتاق نمونه :

 اعضای اتاق :

 امیر منوری .1

 احمد علی اکبری .2

 سعید قبادی .9

 جالل موقاری .3

 فرهنگی خوابگاه تجریشدبیرشورای                                                                                              

 ملکی نژاد                                                                                                                  

 

 

 



16 
 

 ارسال هدیه تولد به کلیه اساتید وکارکنان دانشگاه در روز تولد ایشان -24

به کلیه متولدین اعم از اساتید، کارکنان)رسمی،  34سال تا نیمه اردیبهشت  33از نیمه اردیبهشت سال 

پیمانی و قراردادی( و کارکنان شرکتی در روز تولد هر کدام هدیه ایی از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی 

 ارسال گردید.

 

 برگزاری جشن به مناسبت هفته خوابگاه ها در خوابگاه خواهران سیمرغ -25

 روز پدر در خوابگاه های سهروردی و تجریش برگزاری جشن میالد حضرت علی )ع( و -26

 جشن اعیاد شعبانیه در خوابگاه سهروردی )حکمت( -20

 

گزارش فعالیت های کانون های فرهنگی دانشگاه به همراه معرفی کانون ها و دبیران آنها 

 1/9/1923تا  1/9/1929در فاصله ی زمانی 

مشخصات و راه های ارتباطی تماس با کانون های فرهنگی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، 

 دبیران کانون ها:

 شماره ملی نام کانون نام و نام خانوادگی
شماره 

 دانشجویی
 ایمیل شماره تلفن

 kamyar.aghazadeh@gmail.com 09372929388 9213343 0018450644 موسیقی کامیار آقازاده

 مهرزاد علیزاده
محیط زیست 

 ) نهال (
20502549210 9116593 09308122912 alizadeh.mehrzad@gmail.com 

 hezhahoseini@gmail.com 09181737087 9214073 3720600734 فرهنگ و ادب سید هیژا حسینی

mailto:kamyar.aghazadeh@gmail.com
mailto:kamyar.aghazadeh@gmail.com
mailto:alizadeh.mehrzad@gmail.com
mailto:alizadeh.mehrzad@gmail.com
mailto:hezhahoseini@gmail.com
mailto:hezhahoseini@gmail.com
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 سامان عصرپوران
مطالعات 

 سیاسی
0015781781 9014263 09192994687 samangasrpouran@gmail.com 

 صابر طاهریان
خبرنگاران 

 نصیر
0310682398 9019833 09126659454 saber.taherian@gmail.com 

 aminrezaolia@yahoo.com 09354967857 9113383 0016710231 تئاتر امین رضا اولیا

 vahid.ahmadvand@gmail.com 09124179483 9212373 6220012526 فیلم و عکس وحید احمدوند

 a.a.samian.eng@gmail.com 09383831370 9116573 0016747143 قرآن و عترت علی علیزاده

 

 فعالیت های شورای هماهنگی کانون ها:

 دبیر شورای هماهنگی کانون ها : امین رضا اولیا

برگزاری شش جلسه ی شورای هماهنگی کانون ها در تاریخ های مهرماه، آبان ماه، آذرماه، بهمن ماه )دو 

 .34و اردیبهشت ماه  33جلسه( 

یلم و عکس، فرهنگ و ادب، مطالعات مدیریت و برگزاری انتخابات هماهنگ پنج کانون محیط زیست، ف

 .33سیاسی و خبرنگاران نصیر، اسفند

، با حضور محمدعلی اینانلو فعال محیط زیست و اجرای برنامه های متنوع هنری، "نوروز نامه"برگزاری جشن 

 .33اسفند

 .33بازدید از آسایشگاه سالمندان کهریزک، اسفند

 .33انگردی( ، اسفنداردوی آشنایی با نقاط دیدنی شهر تهران) تهر

، با حضور حبیب احمدزاده استاد دانشگاه و نویسنده ی دفاع مقدس و احسان  "جشن بهارانه"برگزاری مراسم 

 .34عبدی پور کارگردان سینما ، اردیبهشت

mailto:samangasrpouran@gmail.com
mailto:samangasrpouran@gmail.com
mailto:saber.taherian@gmail.com
mailto:saber.taherian@gmail.com
mailto:aminrezaolia@yahoo.com
mailto:aminrezaolia@yahoo.com
mailto:vahid.ahmadvand@gmail.com
mailto:vahid.ahmadvand@gmail.com
mailto:a.a.samian.eng@gmail.com
mailto:a.a.samian.eng@gmail.com
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 .34بازدید از آسایشگاه جانبازان ثاراهلل، اردیبهشت

 

 

 فعالیت های کانون تئاتر:

در ده  33برای اعضای کانون تئاتر، مدرس : کورش سلیمانی؛ تابستان  "تئاترآشنایی با  "برگزاری کالس 

 جلسه.

تماشای گروهی چندین نمایش از جمله؛ مالقات بانوی سالخورده، هفت پرده، صدای آهسته برف، برازیلیا، 

درسالنهای 34و بهار 33دیده بانان، خانه واده، ناگهان پیت حلبی، آخرین نامه، توران و... طی پاییزوزمستان 

 نمایش حرفه ای تهران.

 .33اجرای نمایش خنثی، مهر 

 .33اجرای نمایشنامه خوانی شازده کوچولو توسط استاد میکاییل شهرستانی و گروه هنرمندان رادیو، آذر 

 .33بزرگداشت استاد مصطفی عبدالهی با حضور خود ایشان و جمعی از اساتید برجسته ی تئاتر، آذر 

 . 34، اردیبهشت "بهارانه "مراسم اجرای نمایش در 

 .34انتخابات کانون تئاتر و انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی، اردیبهشت 
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 فعالیت های کانون خبرنگاران نصیر:

 .33برگزاری انتخابات کانون و انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی، اسفند 

 .34برگزاری مسابقه خودشناسی)مافیا(، اردیبهشت 

 کانون فرهنگ و ادب:فعالیت های 

 .33برگزاری انتخابات و انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی، اسفند 

با حضور شاعران برجسته کشور حسین جنتی و مهدی فرجی،  "بهار شاعری "برگزاری شب شعر دانشجویی 

 .34اردیبهشت 
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 فعالیت های کانون فیلم و عکس:  

 .33شگاه، مهر نمایش و نقد فیلم سینمایی آرایش غلیظ در دان

 .33نمایش و نقد فیلم سینمایی خط ویژه در دانشگاه، مهر 

 .33تماشای جمعی فیلم ماهی و گربه، پردیس کورش، مهر

 .33نمایش و نقد فیلم ملکه در دانشگاه، آبان 

 .33نمایش و نقد فیلم سینمایی اعترافات ذهن خطرناک من در دانشگاه، اسفند

 .34مارادونا نیستم در دانشگاه، اردیبهشت نمایش و نقد فیلم من دیگو 

 .33برگزاری انتخابات و انتخاب شورای مرکزی جدید کانون، اسفند

توضیح: شایان ذکر است که جلسات نمایش فیلم غالبا با حضور عوامل و دست اندرکاران فیلم ها برگزار شده 

 است.
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 فعالیت های کانون قرآن و عترت:

 .33انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی کانون، آبان برگزاری انتخابات و 

 برگزای جلسات قرائت و تفسیر قرآن کریم.

 فعالیت های کانون محیط زیست)نهال(:

 .31/3/1333تشکیل کانون محیط زیست)نهال( با موافقت شورای فرهنگی دانشگاه در تاریخ 

 .33اسفند انتخابات کانون محیط زیست)نهال( و انتخاب اعضای شورای مرکزی، 

 .33برنامه ی کاشت نهال در دانشکده ها، اسفند 

 .33برنامه های پاکسازی محیط زیست شهری در سطح شهر به صورت جمعی در دو نوبت. اسفند

  .34بازدید از باغ گیاهشناسی با حضور اساتید و دانشجویان و اعضای کانون، اردیبهشت

 فعالیت های کانون مطالعات سیاسی:

 .31/3/1333مطالعات سیاسی با موافقت شورای فرهنگی دانشگاه در تاریخ  تشکیل کانون

 .33برگزاری انتخابات و انتخاب شورای مرکزی کانون، اسفند

 .34برگزاری نظرسنجی درباره تفاهم نامه ی سوییس، اردیبهشت
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 فعالیت های کانون موسیقی:

 .33عید غدیر، مهر  همکاری با نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه در برگزاری جشن

 .33برگزاری انتخابات کانون و انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی، مهر

 .33فراخوان برای عضوگیری و برگزاری جلسات مربوط، آذر 

 .34برگزاری کنسرت موسیقی، اردیبهشت 

 .34همکاری با جشن بهارانه، اردیبهشت 

 

 1923تیرماه  کارشناس کانون های فرهنگی: کورش سلیمانی
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 گزارش عملکرد واحد دینی قرآنی معاونت فرهنگی اجتماعی

 

 برگزاری سه دوره مسابقات طرح بزرگ قرآن حکیم ویژه کارکنان-1

صفحه از فهرست موضوعی در هر دوره به فاصله زمانی سه الی چهار  15الی 13که به صورت تعیین 

ماهه به همراه اهدا یک جلد قرآن حکیم،در پایان بازده زمانی مسابقه حضوری )تستی و تشریحی(ودر 

ر اهتمام به نهایت اهدا جوایز ویژه به نفرات برتر قرآنی وبعضا تقدیر از تمامی شرکت کنندگان به خاط

 –به انضمام عکس های پیوست  -امور قرآنی

 

 برگزاری سی امین جشنواره سراسری قرآن وعترت: -2

این مسابقه به صورت سراسری در میان دانشگاههای کشور و بصورت سالیانه در بخشهای الف(شفاهی 

دوم بهمن ب(پژوهشی ج(کتبی د(ادبی ه( هنری و بخش فن آوری در سه مرحله دانشگاهی )نیمه 

 (34(و کشوری )تیر ماه 34(منطقه ای )اردیبهشت 33

برگزار گردید،که در مرحله دانشگاهی در بخش برادران و خواهران بادعوت از داور ویژه یا موفقیت 

کامل برگزار گردید و نفرات برتر جهت دور منطقه ای به وزارتخانه معرفی گردیدند،همچنین هر ساله 

 اهدا می گردد.به نفرات برتر جوایزی 

 –به انضمام عکسهای پیوست 

 



24 
 

انجام امور فرهنگی مربوط به دانشجویان خارجی در سطح دانشگاه به صورت متمرکز با هماهنگی  -3

کامل سازمان امور دانشجویان وزارتخانه،شامالعزام سه روزه دانشجویان به اردوی شمال 

 کشور)دانشجویان بورسیه( 

اد ومناسبتها به خصوص سال نو میالدی و صرف ناهار با حضورریاست تقدیر وتبریک به مناسبت اعی

برگزاری وحضور در مراسم افطار  –دانشگاهبه همراه مسأول محترم نهاد رهبری مستقر در دانشگاه 

  –به انضمام عکس های پیوست  -وجشن میالد امام حسن مجتبی )ع(

 

به صورت هماهنگ جهت سفر عمره مفرده در  ثبت نام و اعزام مدام وسالیانه دانشجویان و اساتید-4

 به انضمام عکس های پیوست –قالب کاروانهای متمرکز یا هماهنگی ستاد عمره دانشگاهیان کشور 

 

برگزاری کرسی های تالوت قرآن کریم به صورت سلسله وار در دانشکده ها با حضور قریان بین  -5 

 انضمام عکس های پیوست به –المللی قرآن و هماهنگی مجمع قرآنی دانشگاه 

 

پیاده سازی نرم افزارهای ارسالی از دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم و استفاده مطالب آنها با -6

عنایت به فراخور بحث وزمان در سایت معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه ف تحت عنوان مرز بان نامه 

نقد و بررسی مبانی وجریانات  -دویتبررسی پرونده علمی جریان های انحرافی مه-)شیعه شناسی

 تکفیری منطقه(

                                                         

مسابقه –برگزاری مراسمات ومسابقات مناسبتی به صورت مجازی وحضوری در سطح دانشگاه  -0 

 نیمه شعبان و رحلت امام و...،
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 انجمن های علمیگزارش عملکرد 

 علمی موادانجمن 

 فعالیت های آموزشی انجمن  -

 و حل تمرین درس خواص مکانیکی مواد NDTبرگزاری کالس های نرم افزار، 

 فعالیت های ترویجی انجمن -

برگزاری جشن دانشکده مهندسی و علم مواد، سمینار مهندسی مواد و صنعت، جشنواره هفته فرهنگی، جشن 

 فرصت تبلور اندیشهو سلسله نشست های  1333دانش آموختگی سال 

 فعالیت های پژوهشی انجمن -

تیم رباتیک با مواد کامپوزیت،  Quadrotor ساخت فیلترهای سرامیکی متخلل، طراحی و ساخت کاور ربات

مقاله چاپ شده در  6با مواد کامپوزیت، نگارش  KN2Cتیم رباتیک  small sizeساخت کاورهای ربات های 

 مجالت معتبر 

زدیدهای علمی، اختراعات و نوآوری، کسب رتبه و افتخار، کارآفرینی و ارتباط سایر فعالیت ها )با -

 با فضای کسب و کار 

اختراع ساخت فیلترهای سرامیکی متخلل، کسب حمایت های مالی از شرکت های معتبر داخلی و کسب مقام 

 برگزیده در هفتمین جشنواره ملی حرکت

 بازدید از نمایشگاه نانو

 



26 
 

 نه شوفاژکاربازدید از کارخا

 

 مواد در جشنواره ملی حرکت  لوح تقدیر از انجمن برگزیده
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 گواهی ثبت اختراع

 لوح سپاس همکاری با تیم روباتیک دانشگاه
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 انجمن علمی مکانیک

 فعالیت های آموزشی انجمن -

 ، برگزاری جلسه علمی با موضوعMATLABو  SOLID WORKSبرگزاری کالس های نرم افزار 

MOLECULAR SIMULATION OF CHEMICALLY REACTING FLOWS INSIDE MICRO 

CHANNELS 

 SILVER NANOWIRE TRANSPARENT ELECTRODSجلسه علمی با موضوع 

 و سمینار آشنایی با تلرانس های هندسی و ابعادی در صنعت 

 

و  سایر فعالیت ها )بازدیدهای علمی، اختراعات و نوآوری، کسب رتبه و افتخار، کارآفرینی-

 ارتباط با فضای کسب و کار

بازدید از نیروگاه پرند، بازدید از شرکت توگا، بازدید از شرکت مگاموتور، بازدید از شرکت قالب های بزرگ 

صنعتی سایپا، بازدید از نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه، بازدید از شرکت مالیبل سایپا و بازدید از 

 شرکت بهران مبدل
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 گاه تلمبه ای ذخیرهبازدید از نیرو
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 برگزاری مسابقه نجات تخم مرغ

 انجمن علمی شیمی

 فعالیت های آموزشی انجمن -

 1برگزاری کارگاه فرموالسیون مواد شوینده و کالس حل تمرین فیزیک 

 فعالیت های ترویجی انجمن -

 نشست صمیمانه دانشجویان با اساتید دانشکده شیمی

 جشنواره علومی ها
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 علم در دانشکده فیزیک دانشگاه تهراننمایشگاه روز 

 

 برگزاری برنامه های هفته پژوهش

 

 همکاری در برگزاری جشن دانش آموختگی  

سایر فعالیت ها )بازدیدهای علمی، اختراعات و نوآوری، کسب رتبه و افتخار، کارآفرینی و -

 ارتباط با فضای کسب و کار
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بقه علمی ساختن کلمه با جدول تناوبی، برگزاری مسابقه بازدید از پژوهشگاه رنگ و پوشش، برگزاری مسا

 علمی پلکان شیمی، برگزاری مسابقه علمی ابرحباب

 

 

 انجمن علمی نقشه برداری

 فعالیت های آموزشی -

 MATLABبرگزاری کالس آموزشی نرم افزار 

و سایر فعالیت ها )بازدیدهای علمی، اختراعات و نوآوری، کسب رتبه و افتخار، کارآفرینی  -

 ارتباط با فضای کسب و کار

 بازدید از سازمان جغرافیایی کل کشور و بازدید از همایش ژئوماتیک

 برگزاری مسابقه علمی و فناورانه ژئولیگ

 

 انجمن علمی هوافضا

 فعالیت های آموزشی انجمن -

 برگزاری کارگاه آموزشی ساخت راکت آب
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 برگزاری ده دوره سمینار موضوعی 
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 فعالیت های پژوهشی انجمن  -

 ساخت دستگاه پرتوسنجی

 فعالیت های ترویجی انجمن  -

برگزاری جشنواره غذا برای امور خیریه، برگزاری اکران مستندهای علمی، برگزاری جشن به مناسبت روز 

 استاد و تقدیر از ایده پردازان برتر و برگزاری مسابقات راکت آبی

 



35 
 

ای علمی، اختراعات و نوآوری، کسب رتبه و افتخار، کارآفرینی و ارتباط سایر فعالیت ها )بازدیده-

 با فضای کسب و کار

بازدید از دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، شرکت در مراسم گردهمایی انجمن هوافضا و ساخت دستگاه 

 پرتوسنجی و شرکت در مسابقات خوارزمی

 انجمن علمی عمران

 فعالیت های آموزشی -

نرم افزار اتوکد، کالس و آزمون امادگی کنکور کارشناسی ارشد، کارگاه آموزش جوشکاری،  کالس آموزش

 کالس های حل تمرین برنامه نویسی، مکانیک خاک، تمرین استاتیک و تحلیل سازه
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 فعالیت های ترویجی انجمن -

برگزاری سخنرانی های سمینار اشنایی با مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، سمینار ورود به عرصه کار، 

علمی محققین ایرانی خارج از کشور، سمینار علمی با موضوع پایش سالمت سازه ها، همایش آشنایی با 

 گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی عمران
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 سمینار آشنایی با گرایش های رشته مهندسی عمران

 چهارمین دوره مسابقه صندلی روزنامه ای

 سمینار ورود به عرصه کار
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سایر فعالیت ها )بازدیدهای علمی، اختراعات و نوآوری، کسب رتبه و افتخار، کارآفرینی و ارتباط -

 با فضای کسب و کار

بازدید از یک پروزه ساختمانی در حال گودبرداری، بازدید از یک پروژه ساختمانی در حال حفاری شمع، 

 ید ازیک پروژه ساختمانی بتنی در مرحله اسکلتبازدید از یک پروژه ساختمانی فلزی در مرحله اسکلت و بازد

 انجمن علمی فیزیک

 فعالیت های آموزشی انجمن -

سخنرانی های علمی ماهیانه، نشست های آموزشی چای و فیزیک، کارگاه پرینتر های سه بعدی )این  -

 کارگاه توسط انجمن فیزیک و یکی از اساتید داشکده علوم برگزار شد( 
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 انجمن علمی فیزیک سخنرانی علمی ماهانه
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 فعالیت های پژوهشی انجمن-

 چاپ سه مقاله در نشریات معتبر بین المللی با عناوین ذیل

:1- GEANT4 versus MCNP5: Monte-Carlo ophthalmic brachytherapy 

dissymmetry in the presence of gold nanoparticles for 125I and 103Pd 

2- Healthy Tissues in The Presence of Gold Nanoparticles against 103Pd and 

125I:Monte Carlo study 

3 - Multiple Code Comparisons of Proton Interactions in the Presence of Gold 

Nanoparticles in the Human Eye 

                                                                                            33اسفند  20تاریخ پذیرش هر سه : 

 فعالیت های ترویجی انجمن-

مراسم هفته علم: این گردهمایی هر ساله به مدت یک هفته در چند دانشگاه انجام میشود به گونه ای که هر 

ان بقیه دانشگاه ها است و غرفه ای را در اختیار دیگر دانشگاه ها می گذارد تا دستاورد های خود دانشگاه میزب

را به نمایش بگذارند. انجمن فیزیک خواجه نصیر نیز در روزهایی که این مراسم در دانشگاه تهران بود غرفه 

 داشته و به عنوان یکی از بهترین غرفه ها انتخاب شد.

 

: این جشنواره  برای ارتقا نشاط و سرگرمی و در کنار آن لذت بردن از مطالب علمی برگذار جشنواره علومی ها

شد.این برنامه شامل مسابقات تفریحی با شالوده علمی بود .یکی از این مسابقات ))مار و پله فیزیکی(( بود که 

ک پرسیده میشد . از برنامه مهره ها افراد بودند و خانه هایی تحت عنوان سوال طراحی شده بود و سوال فیزی
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های دیگر میتوان به مسابقه)) آزمایش ها(( اشاره کرد که با ابزاری که در اختیار افراد قرار میگرفت باید یک 

مفهوم فیزیکی را طراحی میکردند و نمره میگرفتند. حسن ختام این برنامه هم با پخش فیلم ))بین ستاره 

 پایان رسید.ای(( که یک فیلم علمی تخیلی است به 

 

 

 مراسم روز فیزیک
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سایر فعالیت ها )بازدیدهای علمی، اختراعات و نوآوری، کسب رتبه و افتخار، کارآفرینی و ارتباط -

 با فضای کسب و کار

 بازدید از مرکز علوم و ستاره شناسی تهران .

 انجمن علمی صنایع

 فعالیت های آموزشی انجمن 

 کارگاه آموزشی یک روزه بورس

 فعالیت های ترویجی انجمن 

 برگزاری همایش کارآفرینی

 

 1/9/23تا  1/9/29گزارش فعالیت های حوزه نشریات و تشکل ها از 

نشااااریه موجااااود دانشااااجویی  در موضااااوعات  33شااااماره نشااااریه توسااااط حاااادودا  55انتشااااار 

 علمی،فرهنگی،سیاسی،اجتماعی و مذهبی
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نشریه مجوز انتشار دریافت نمودند و  23ناظر بر  نشریات که در این جلسات  حدودا جلسه کمیته  3تشکیل 

 نشریه بررسی محتوایی شدند. 3
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 حضور در بیستمین نمایشگاه  مطبوعات و خبرگزاری ها 

   1* حضور در جشنواره نشریات دانشگاه های منطقه 



46 
 

 

موضوع  مورد بررسی قرار گرفت که از  1سات  جلسه هیات نظارت بر تشکل ها که در این جل 1* تشکیل 

جمله مصوبات مهم آن  می توان به  موافقت با تشکیل شورای صنفی و موافقت اصولی با تشکیل انجمن 

 اسالمی ذلنشجویان اشاره نمود.

* از مهمترین فعالیت های جامعه اسالمی می توان به انتشار سه شماره نشریه جاده و برگزاری مسابقات 

 بال اشاره نمود.والی

 یکرس * از جمله فعایت های بسیج می توان به برگزاری اردوی راهیان نور، اردوی مشهد، اردوی قم جمکران،

 نامه توافق تیمحور با یشیاند آزاد یکرس ی،شیآزاداند یکرس یپا شتیمع و اقتصادی  با موضوع شیاند آزاد

 مسابقه دوره نیسوم، 33 تابستان نسار، ده و روهیا یاردو ،برق دانشکده در یتخصص یها دوره یبرگزار ،ژنو

 جنبش عملکرد موضوع با مناظره یکرس یبرگزار ،النجاه نهیسف ئتیه مراسم ، انیعاشورائ سوگواره

ی، انتشار اقتصاد مفاسد یبررسی،کرسی آزاد اندیشی با موضوع فعل دولت و نیشیپ یها دولت در ییدانشجو

 و عدالت، میانبر و... اشاره نمود. نشریاتی همچون آگاهی، پیشرفت

 باسمه تعالی

 توسعه فعالیت های اجتماعی

در رابطه با دانش آموختگان دانشگاه و همچنین اولیا دانشوران  33احتراماَ،  به استحضار میرساند از سال 

 .شده دانشگاه اقداماتی به شرح ذیل انجام 

اعضای شورای مرکزی سابق این تشکل داشته در رابطه با دانش آموختگان ما حدود بیست جلسه با  -1

ایم تا اینکه در مورد اساسنامه جدید انجمن و دیگر مواضع آن را بررسی نموده و راهکارهای مناسب و 

منسجم را تهیه کرده تا انجمن درآینده با مشکل مواجهه نگردد دراین راستا به استقالل دانشکده ها 

بتوانند با فراغ بال به فعالیتهای فرهنگی خود بپردازند توجه بیشتری شده تا اینکه دانشجویان 

همچنین در رابطه با مجمع عمومی ،بررسی هایی صورت گرفته تا در مورد ترکیب شورای مرکزی آن 

 که متشکل از دانش اموختگان شورای مرکزی خواهند بود را بررسی نماید.

بنیان وقت صرف شده تا اینکه به  همچنین جلسات متعدد در مورد ترکیب و تشکیل شرکتهای دانش

نحوه  چگونگی تشکیل این شرکتها پرداخته شده تا در راستای در آمد زایی برای دانشگاه و اساتید و 

 همچنین منافع دانش آموختگان در نظر گرفته شود.
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ه در رابطه با انجمن اولیا و دانشوران هم در سال گذشته متعدد از ده جلسه در خصوص تغییر اساسنام -2

این تشکل وقت صرف شده تا اینکه موانعی که بر سر راه این انجمن وجود دارد  را مرتفع نموده تا در 

 آینده شورای مرکزی با مشکل مواجه نگردد.

 اسماعیل قوانلو

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 باسمه تعالی

 فعالیت های اطالع رسانی و  وب سایت در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاهاهم 

  بروز رسانی مستمر سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی )درج مطالب و موضوعات مختلف فرهنگی در

بخشهای گوناگون شامل کانونهای فرهنگی، نشریات دانشجویی و تشکلها ، انجمن های علمی ، امور 

امور فرهنگی بانوان، تشکلهای دانشجویی، کرسی های آزاد اندیشی، اردوها و فرهنگی خوابگاهها، 

 مراسم مناسبتی و ....(

 

 صفحه اصلی سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی
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  ایجاد سامانه پیام کوتاه جهت ارسال مطالب به مخاطبین معاونت فرهنگی و اجتماعی 

 

  بروز رسانی مستمر و روزانه یLCD  های نصب شده در محوطه ی دانشکده ها به صورت آنالین 
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  تهیه اقالم نرم افزاری و مالتی مدیا )از قبیل سی دی تقویم فرهنگی، سی دی معرفی معاونت فرهنگی

 برای ورودیهای جدید، سی دی حماسه و ...(

 هفته دفاع تهیه کلیپهای تصویری مناسبتی برای رویدادهای فرهنگی )از قبیل کلیپ هفته فرهنگی ،

 مقدس و ... و انتشار در فضای مجازی(

 ... تهیه ، تولید و انتشار فرمهای الکترونیک آنالین جهت ثبت نام ، مسابقات فرهنگی و اجتماعی و 

  راه اندازی پرتال اشتغال جهت دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

 طوسی

 ر جهت ارائه فعالیت های فرهنگی اساتید و کارمندانراه اندازی سامانه بوستان نصی 

 

 

 راه اندازی پرتال ارزیابی فعالیت های فرهنگی اعضای هیأت علمی 
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 پیگیری تولید و راه ندازی پرتال گرنت فرهنگی اساتید 

  مورد راه اندازی سامانه ثبت نام آنالین و پرداخت اینترنتی در سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی(

 استفاده در جشن دانش آموختگی دانشگاه(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راه اندازی سامانه دانش آموختگان دانشگاه 
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این سامانه به منظور ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه و ایجاد بانک اطالعاتی از نخبگان و برگزیدگان 

 دانشگاه ایجاد شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دانشگاهایجاد سامانه بنیاد خیرین 

 به منظور ارتباط با خیرین جهت تسهیل کمک رسانی و مشارکت های خیریه در محیط دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تهیه کارت پستالهای فرهنگی  فرهنگی از قبیل ، کارت پستال مناسبت های یومیه مثل ماه مبارک

 رمضان و کارت پستال تبریک تولد اساتید و همکاران .
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 مسابقات فرهنگی به صورت مجازی در سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزاری

 مسابقات خوابگاهها، مسابقات مناسبتی، مسابقات قرآن و ...

 مسابقه انتخاب اتاق نمونه

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 ع علی ومیالدحضرت مبعث مناسبت به کتابخوانی مسابقه

 مسابقه به مناسبت نیمه شعبان
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 اخبار و رویدادهای معاونت فرهنگی در سایت )با عکس و تفصیل(انعکاس مستمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجلوگیری از آسیب های اجتماعی اخالقی ،فرهنگی  گزارش عملکرد واحد توسعه سالمت فکر ،

 11/12/33ریز برنامه همایش زندگی سبز با محوریت اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر دوشنبه مورخ 

13-16ساعت   

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -دانشکده مهندسی برق  

 برگزار کننده عنوان برنامه  ردیف

  کلیپ قرائت قران مجید و سرود ملی  1

 مجری خوش امدگویی 2

 کانون فیلم کلیپ تصویری 9

 دکتر صرامی سخنرانی شیوع شناسی  3

 مجری مسابقه  2

 آقای دکتر شیرازی کارگاه تخصصی 6

 خانم شورین ارائه مقاله  7

 آقایان دکتر شیرازی، دکتر صرامی و دکتر رضوانی پنل پرسش و پاسخ  8

 مجری جمع بندی نهایی، تشکر و... 2
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 عنوان برنامه: نشست تخصصی زندگی سبز با محوریت اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر

 «دانشگاهاجتماعی کردن فعالیت های فرهنگی در »به مناسبت هفته 

  خیرمقدم به مسئوالن محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران، معاون محترم فرهنگی دانشگاه، مدیران

محترم معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، رئیس محترم دانشکده برق و اعضای محترم هیات علمی و کارکنان 

 دانشکده مهندسی برق و دانشجویان عزیز و گرامی 

 رگزاری این نشست تخصصی، مشارکت اساتید محترم و دانشجویان عزیز در برخورداری از زندگی سبز و  هدف از ب

اجتماعی کردن فعالیت های »اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر است. در این راستا هفته جاری با عنوان 

 .نامگذاری شده است« فرهنگی دانشگاه

  پایان مراسم حضور داشته باشند با توجه به شماره داخل بسته فرهنگی که در  نفر از دانشجویان عزیزی که تا 15به

 بدو ورود داده می شود و با قید قرعه هدیه اهدا خواهد شد. 

  داخل بسته فرهنگی فرم عضویت در کانون زندگی سبز قرار دارد که عالقمندان آن را تکمیل نمایند و در پایان

 مراسم به مسئولین تحویل دهند. 

  .فرم نظرسنجی برنامه ارائه شده را تکمیل فرمایید و هنگام خروج به مسئولین تحویل دهید 

  جمالت  15مسابقه بهترین جمله یا پیام به دوستانمان برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، تا حداکثر ساعت

 خود را به مسئولین تحویل دهید. 

  اجرای یکی از آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد، تکدی گری، دزدی و »مسابقه پانتومیم با موضوع »... 

  نمایشگاه مرتبط واقع در سالن جانبی آمفی تئاتر. 

  پنل تخصصی با حضور اساتید محترم آقایان دکتر شیرازی، دکتر رضوانی شریف مدیر محترم امور فرهنگی دانشگاه و

 محترم مرکز مشاوره دانشگاه.خانم شورین رئیس 
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 گزارش برگزاری نشست تخصصی

 «زندگی سبز با محوریت اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر»

نشست تخصصی زندگی سبز با هدف توسعه سالمت و مشارکت اجتماعی در حوزه مبارزه با مواد مخدر در روز 

در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برق دانشگاه  16لغایت  13ساعت  11/12/33دوشنبه مورخ 

و اجتماعی  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار گردید. در این نشست که به همت معاونت فرهنگی

دانشگاه برگزار گردید سرکار خانم باسینی نماینده محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران، آقای دکتر 

وفایی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، آقای دکتر رضوانی شریف مدیر محترم فرهنگی و آقای دکتر 

 حاتمی مدیر محترم اجتماعی دانشگاه حضور داشتند. 

 دعوین این مراسم اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده مهندسی برق و دانشجویان دانشگاه بودند.م

قبل از شروع مراسم دانشجویان شرکت کننده ثبت نام شده و به ایشان بسته فرهنگی شامل جزوه مقاالت 

 امه و ... داده شد.مرتبط با موضوع جلسه، فرم عضویت در کانون فرهنگی زندگی سبز، فرم های نظرسنجی برن

در ابتدای مراسم آقای دکتر وفایی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در ارتباط با هدف برگزاری این 

 23لغایت  16نشست تخصصی گفتند دانشگاه در راستای اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر هفته جاری )از 

نامید و گروه های دانشجویی و کانون های فرهنگی « هنگیاجتماعی کردن فعالیت های فر»اسفندماه( را هفته 

هنری دانشگاه اقداماتی را در این راستا انجام داده اند که شامل پاکسازی دره فرحزاد از زباله ها علی الخصوص 

زباله های آسیب رسان مانند سرنگ های استعمال مواد مخدر، ته سیگار و ....، پخش فیلم کوتاه و بلند با 

ت آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد، اقدام نمادین جمع آوری ته سیگار از محوطه دانشکده های موضوعا

مهندسی برق دانشگاه، مکانیک، صنایع و ... همچنین نهال کاری در محوطه دانشکده، جشنواره خیریه غذا به 

فعال محیط زیست می  منظور کمک به مستمندان، برنامه نوروزنامه، داستان خوانی و سخنرانی آقای اینانلو

شود. ایشان همچنین اظهار امیدواری کردند که با مشارکت دانشجویان در اجتماعی کردن فعالیت های 

 فرهنگی می توان شاهد رشد و توسعه سالمت اجتماعی دانشجویان در دانشگاه بود.

وع نشست، سپس از استاد حوزه سالمت اجتماعی جناب آقای دکتر شیرازی دعوت شد که پیرامون موض

سخنرانی خود را در قالب کارگاه ارائه نمایند. موضوعات کارگاه ایشان پیرامون مباحث مشارکت، سرمایه 

اجتماعی، انواع مواد مخدر و آسیب های ناشی از ان و نحوه اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر بود. 

مشارکت در اجتماعی کردن این امر از  همچنین ایشان از دانشجویان خواستند میزان تمایل خود را برای
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طریق فرم هایی که در اختیارشان قرار گرفته است اعالم دارند. فرمی هم شامل سئواالت )پیوست( در اختیار 

 ایشان قرار گرفت که مقرر شد پس از پرنمودن به استاد بازگردانند.

اختصاص یافت. جوایزی به برندگان نیز  «پانتومیم»و « بهترین جمله»بخشی از این مراسم به برگزاری مسابقه 

 اهدا شد.

سپس در بخش ارائه مقاله خانم شورین مسئول مرکز مشاوره دانشگاه به ایراد سخنرانی و چکیده مقاله 

 پرداختند.

در انتهای مراسم پنل پرسش و پاسخ با حضور آقایان دکتر رضوانی شریف مدیر امور فرهنگی، دکتر حاتمی 

، دکتر شیرازی استاد جامعه شناسی و خانم شورین مسئول مرکز مشاوره برگزار شد و به مدیر امور اجتماعی

 سئواالتی که عمدتاً حول محور اقدامات دانشگاه در این رابطه بود پاسخ داده شد.

با تقدیر و تشکر از شرکت کنندگان و اساتید نشست به پایان رسید. همچنین شرکت  16مراسم ساعت 

 بسته پذیرایی بدرقه شدند. کنندگان با اهدای

در سالن جانبی محل برگزاری مراسم برگزار گردید که در  15/13همچنین نمایشگاهی بدین منظور از ساعت 

آن کارشناسان نیروی انتظامی به معرفی انواع مواد مخدر و آسیب های ناشی از آن برای دانشجویان پرداختند 

 از مصرف مواد مخدر به نمایش درآمد. و پوسترهایی نیز با مضامین آسیب های ناشی

 مقرر شد سایر برنامه های هفته اجتماعی کردن فعالیت های فرهنگی دانشگاه تا پایان هفته ادامه یابد.

 گزیده ای از عکس های مراسم به پیوست تقدیم می گردد.

استای اجتماعی کردن مهم ترین راهکارهایی که اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه در این نشست و در ر

 امر مبارزه با مواد مخدر ارائه نمودند عبارتست از:

اختصاص یک واحد درسی با عنوان مواد مخدر و آسیب های ناشی از آن جهت شناسایی هر چه بیشتر مواد  -

 .مخدر

 .توسعه فعالیت های فوق برنامه دانشجویان در دانشگاه  -

 .دانشجویان در امر مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر اهتمام بیشتر اساتید به موضوع اجتماعی کردن -

تشکیل هرچه سریعتر گروه های دانشجویی نظیر کانون فرهنگی و هنری زندگی سبز با موضوع اجتماعی  -

 .کردن

 .به کارگیری بیشتر متخصصان حوزه سالمت اجتماعی در دانشگاه -
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 .ن مبارزه با مواد مخدربرگزاری و استمرار همایش، کارگاه و ... با موضوع اجتماعی کرد -

 .اختصاص مشوق های الزم به دانشجویان همکار در طرح اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر -

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه                                                                                 

 


