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معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سیاستگذاری ،برنامهریزی ،اجرا ،هدایت ،نظارت و ارزیابی کلیه امور فرهنگی دانشگاه امور اجتماعی و
فوق برنامه ،و فراهم کردن تمهیدات الزم برای تأمین نیازهای فرهنگی دانشجویان را بر عهده دارد .معاونت فرهنگی و اجتماعی

دانشگاه

امروزه در سطح جهانی عالوه بر کارکرد و وظایف آموزشی و پژوهشی وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی برعهده گرفته است که
از جمله می توان به نقش فرهنگ سازی و جامعه پذیری اشاره کرد به عبارت دیگر اگرچه دانشگاه برای تولید دانش و تربیت افراد متخصص
همت می گمارد و برای اشتغال آینده آنها در اجتماع تالش می کند  ،اما در دانشجویان باید هنجارها  ،ارزش ها و باورهایی درونی شود که
با محیط شغلی آینده آنها مناسبت داشته باشد و این رفتارها و هنجارها  ،چیزی نیستند که منحصرا در کالس های رسمی تحقق پیدا کنند.
با عنایت به کارکردهای پیش گفته و جایگاه ویژه دانشگاه در توسعه و پیشرفت کشور و با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش انکار ناپذیر
فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه به عنوان آموزش های غیر رسمی در جذب استعدادها  ،شکوفایی توانمندی ها و افزایش تجربیات سودمند
دانشگاهیان ،اهمیت این معاونت در هدایت و ساماندهی به فعالیتهای فرهنگی بیش از پیش نمایان می شود .

معاون فرهنگی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی :

مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

محمدرضا شیرخانی

دکترای تخصصی ()PhD
زبان و ادبیات عرب

مدیر فرهنگی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی :

مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

حمیدرضا امامی پور

دکترای تخصصی ()PhD
فیزیک

کارشناس تشکلهای دانشجویی

نام و نام خانوادگی :
مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

صادق پورمسیری
کارشناس ارشد
زبان و ادبیات فارسی

کارشناس نشریات دانشجویی و انجمن های علمی

نام و نام خانوادگی :
مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

وحید ملکی
کارشناس ارشد
مدیریت

کارشناس کانونهای فرهنگی و هنری

نام و نام خانوادگی :
مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

گلستان عرفانی
کارشناس ارشد
فناوری اطالعات

کارپرداز فرهنگی

نام و نام خانوادگی :
مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

علی حاتمی

کارشناسی

مدیریت فرهنگی

مسئول اداره سالن های معاونت

نام و نام خانوادگی :
مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

شهاب فتاحی
کارشناس ارشد
مدیریت فرهنگی

مسئول دفتر معاونت

نام و نام خانوادگی :
مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

جهانبخش پورمند
کارشناسی
مدیریت

دبیرخانه معاونت فرهنگی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی :
مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

فرح جایدری
کارشناسی
مدیریت

معاونت فرهنگی و اجتماعی در زمینه های ذیل فعالیت می نماید:


برنامه ریزی  ،هدایت و نظارت بر فعالیت های فرهنگی دانشگاه



فراهم آوردن تسهیالت الزم برای گسترش و تعمیم فعالیت های فرهنگی دانشگاهیان



ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه های فرهنگی و هنری



برقراری ارتباط و همکاری های مشترک با مراکز و موسسات فرهنگی



مطالعه ،بررسی و شناسایی معضالت فرهنگی دانشگاهیان ،نیازهای فکری مخاطبان ،زمینه ها و علل آسیب پذیری و چاره
اندیشی در مورد راه حل های مشکالت فرهنگی.



ایجاد تسهیالت الزم برای آشنایی دانشگاهیان بامظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی از طریق سیاحت و بازدید.



زمینه سازی برای آشنایی دانشجویان و برقراری ارتباط ایشان با نهادها و موسسات علمی  ،فرهنگی و آشنایی با عالمان ،
اندیشمندان و فرزانگان.



ایجاد زمینه های مناسب برای عرضه آثار فرهنگی و هنری دانشجویان.



حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی تشکل های دانشجویی.



تشکیل و حمایت از کانون های فرهنگی و هنری دانشجویی.



برگزاری مراسمات مختلف تجلیل  ،تکریم و یادواره دانشمندان و فرزانگان.



برگزاری برنامه های مختلف برای پر کردن اوقات فراعت دانشگاهیان نظیر کالسهای آموزشی ،مسابقات فرهنگی و هنری ،
اردوها  ،نمایشگاههای فرهنگی و هنری ،جشنواره ها و...

معرفی بخش ها و فعالیت های معاونت فرهنگی و اجتماعی:

* تشکل های اسالمی دانشجویان  :بمنظور تحقق آرمان های حضرت امام خمینی(ره) و رهنمودهای رهبر معظم رهبری مبنی
بر تحقق دانشگاه اسالمی ،تشکل های دانشجویی در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه ها تشکیل گردیده است .هم اکنون  3تشکل
دانشجوئی در دانشگاه فعالیت دارند که عــبارتند از:
 حوزه بسیج دانشجوئی دانشگاه:

-

پایگاه مقاومت بسیج دانشجوئی برادران

-

پایگاه مقاومت بسیج دانشجوئی خواهران
 انجمن اسالمی دانشجویان

 جامعه اسالمی دانشجویان

* کانون های فرهنگی ،هنری و اجتماعی و مذهبی دانشجویان
 :این واحد با تعداد  18کانون دانشجویی شامل کانون های :مذهبی :کانون نماز و مناسبت ها ،کانون قرآن و عترت ،کانون مهدویت،
هیات حضرت علی اکبر ،کانون های اجتماعی :کانون هالل احمر ،کانون حجاب و عفاف ،کانون آسیب شناسی اجتماعی ،کانون ایثار ،کانون
همیارات سالمت ،کانون بهداشت ،کانون ترویج ...کانون های فرهنگی و هنری :کانون فیلم و عکس ،کانون هنرهای تجسمی و صنایع
دستی ،کانون تئاتر ،کانون موسیقی ،کانون پژواک ،کانون ادبی ،کانون نگاره و ...فعالیت می نماید .کانون های فوق الذکر توسط دانشجویان
و در محیط دانشگاهی در جهت ایجاد بستر مناسب برای شناسایی و رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی های دانشجویان در زمینه های
فرهنگی ،هنری و اجتماعی شکل گرفته است.
* انجمن های علمی دانسجویی :
به منظور تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت های جمعی و خودجوش پژوهشی و راهنمایی و مشارکت دانشجویان
مستعد در جهت بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاه ،انجمن های علمی دانشجویی رشته های مختلف تحصیلی در امور فرهنگی و فوق برنامه
تشکیل گردیده است .در حال حاضر تعداد  53انجمن علمی شامل :ادبیات فارسی ،اقتصاد ،الهیات ،بهداشت مواد غذایی ،پاد ،علوم ورزشی،
جنگلداری ، ،حامیان محیط زیست ،حسابداری ،خاک شناسی ،دامپزشکی ،ریاضی ،رباتیک ،زبان انگلیسی ،زبان و ادبیات عرب ،زراعت ،زیست
شناسی ،شیمی ،صنایع غذایی ،علوم اجتماعی ،علوم باغبانی ،علوم دامی ،علوم قرآن و حدیث ،عمران ،فیزیک و نجوم ،فقه و مبانی حقوق،
فلسفه و کالم اسالمی ،فناوری اطالعات ،کشاورزی پایدار ،گیاهان داروئی ،گیاهپزشکی ،مدیریت بازرگانی ،مدیریت کارآفرینی ،مدیریت منابع
انسانی ،مدیریت هوافضا ،مرتع و آبخیزداری ،معماری ،مکانیک بیوسیستم ،مکانیک ماشین آالت ،مهندسی آب ،مهندسی برق ،مهندسی
شیمی ،نرم افزار به منظور ارتقاء سطح علمی دانشجویان فعالیت می نماید.
* نشریات دانشجویی:
نشریات دانشگاهی بهعنوان تریبونی برای بیان عقاید و آراء دانشجویان و بلندگویی برای بیان مسائل و مشکالت درون دانشگاهی و درسطحی
وسیعتر و در جامعه مطرح هستند .انتشار یک نشریه دانشگاهی در حقیقت زمینه مناسبی برای ابراز وجود یک دانشگاه است و رسالت اصلی
این نشریات روی آوردن به ترویج عقالنیت ،هدایت و راهنمایی برای از بین بردن مشکالت و استفاده از عقل جمعی است.
این نوع فعالیت یک نوع فعالیت فراتشکلی محسوب میشود 57 .نشریه دارای مجوز در دانشگاه فعالیت می کنند که در ذیل به آنها اشاره
می شود::
 ،JETLL ، CRITIQUEاز سجاده تا ملکوت ،انجمن علمی جرم و انرژی ،دانستنی های گیاهپزشکی ،فودتک ،ماسوا ،نشریه آب نگار ،نشریه آی پی ام،
نشریه آربیتراژ ،نشریهیار دبستانی ،نشریه اشتیاق ،نشریه اشراق ،نشریه اقاقیا ،نشریه آوای طبیعت ،نشریه بازیخانه ،نشریه بیومگ ،نشریه پیام اقتصاد ،نشریه
پیکو ،نشریه تلنگر ،نشریه جستارهای ادبی ،نشریه جستجو ،نشریه جلباب ،نشریه داروگ ،نشریه داروگ ،2نشریه دامپروران زاگرس ،نشریه دامپزشکی،
نشریه دیتا ،نشریه دفتر آسمانی ،نشریه رادیکال ،نشریه ربو ایالم ،نشریه رویان ،نشریه عمران ،نشریه فودتک ،نشریه ققنوس ،نشریه کرسی های
آزاداندیشی ،نشریه کشاورزی پایدار ،نشریه کشاورزی نوین ،نشریه کیمیا ،نشریه مبدا ،نشریه میرکان ،نشریه مستضعفین ،نشریه مشعل داران زاگرس،
نشریه معرفت ،نشریه مهندسی برق قدرت ،نشریه موج ،نشریه نوسفر ،نشریه نون والقلم ،نشریه های خنده های حالل ،نشریه هانا ،نشریه وصال ،نشریه
طلوع بیداری ،نشریه ادبی هما ،نشریه علمی (ienrsiجرم و انرژی) ،نشریه رسانش.

* دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در زمینه های ذیل فعالیت دارد:


تهیه دستور کار کمیته ناظر بر نشریات



طرح درخواستهای انتشار نشریه و بررسی آنها در کمیته



طرح شکایات واصله از نشریات دانشگاهی و بررسی کمی و کیفی نشریات در کمیته اجرای عملیاتی مراحل صدور مجوز
نشریه

* دبیرخانه کمیته حمایت ونظارت بر انجمن ها ی علمی در زمینه های ذیل فعالیت دارد:


هماهنگی با دانشکده ها برای تشکیل انجمن علمی دانشجویی و زمینه سازی برای فعالیت آنه



بررسی درخواست ها و برنامه های انجمن های علمی و طرح در جلسه



ابالغ مصوبات کمیته به اعضاء « مدیریت پژوهشی دانشگاه  ،اداره امور فرهنگی و فوق برنامه  ،دانشکده ها و دبیران انجمن
های علمی

