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ــای  ــاب آق ــگاه جن ــرم دانش ــت محت ــام ریاس پی
دکترنصرآبــادی

	بنام	خدای	آفریننده	هستی

ــا	 ــه	وی ــک	سازمان،موسس ــه	روح	ی ــت	ک ــه	ای	اس ــگ	مقول فرهن
دانشــگاه	را	مــی	ســازد،فرهنگ	دارای	مولفــه	هــای	وحــدت	دهنــده	و	رشــد	دهنــده	اســت	و	مــی	
ــوزش	 ــن	موسســه	در	ســطح	آم ــه	ای ــژه	ک ــه	وی ــک	موسســه	باشــد.	ب ــی	ی ــل	بالندگ ــد	عام توان

عالــی	باشــد.
ــا	 ــد	و	یقین ــاق	برخوردارباش ــا	عناصرخ ــه	وب ــی،	عامیان ــر	عموم ــد	از	عناص ــی	توان ــگ	م فرهن
عناصرخــاق	درمکانهــای	دانشــگاهی	چشــم	انــدازی	مضاعــف	دارد،	لــذا	ازدانشــگاه	انتظاراســت	
کــه	بتوانــد	بــا	هدایــت	درســت	اســتعدادها	و	بــا	بــکار	گیــری	زمینــــه	هــا	ی	الزم	امــکان	رشــد	
توانمنــدی	هــا	را	فراهــم	کنــد.	درایــن	راســتا	بررســی	عملکــرد	فرهنگــی،	تجدیــد	نظــر	درآن	و	
ارائــه	گــزارش	اثــر	بخــش	اســت.	گــزارش	حاضــر	حاصــل	گوشــه	ای	ازفعالیــت	هــای	عزیــزان	
معاونــت	فرهنگــی	اســت	کــه	مــی	توانــد	مــواردی	رابــه	رویــت	کارشناســان	فرهنگــی	رســاند،که	
بــا	نقــد،	ارزیابــی	ودادن	بازخــورد	ســخاوتمندانه	مــا	را	راهنمایــی	نماینــد	وبــا	پیشــنهادات	ســازنده	
ــای	 ــان	ه ــز	و	آرم ــای	اساســی	دانشــجویان	عزی ــتای	نیازه ــرد	فرهنگــی	موسســه	در	راس عملک
دانشــگاه	قراردهنــد.	یقینــا	رهنمودهــای	مقــام	معظــم	رهبــری		و	مولفــه	هــای	فرهنگــی	حضــرت	
امــام	)ره(	میتوانــد	جهــت	دهندگــی	فرهنگــی	رشــته	هــای	هنــر	را	کــه	رســیدن	بــه	رضــای	الهــی	

و	اســام	نــاب	محمــدی	اســت	تســریع	نمایــد.
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به نام حضرت دوست                    که هرچه داریم ازاوست

هنرنوحه انسان درفراق بهشت است		)شهیدآوینی(

ــه	 ــه،	الی ــگ	درالی ــخ	نیازدارد.فرهن ــام	تاری ــداد	تم ــه	امت ــی	ب ــگ	زمان ــن	ازفرهن ســخن	گفت
ــا. ــه	دنی ــرتامنتهی	الی ــد	آدم	ابولبش ــدو	تول ــته	ودارد	ازب ــه	داش ــری	رخن ــی	بش زندگ

فرهنــگ	درواقــع	عیــن	زندگــی	کــردن	ماســت.	باورمــا،	اعتقادمــا،	ســنت	مــا،	آداب	ورســوم	
مــا....	همــه	تداعــی	بخــش	فرهنــگ	ماســت.	ســاخت	یــک	بــاور	و	اعتقــاد	راســتین	درزندگــی	
ــول	 ــن	تح ــم	ای ــمت	اعظ ــت	وقس ــه	اس ــازی	جامع ــگ	س ــش	ازفرهن ــن	بخ ــر	مهمتری بش
ســاختاری	برعهده،هنرمنــدان	یــک	جامعــه	مــی	باشــد.	حــال	مــا	دراجتمــاع	دانشــگاهی	خــود	
بــا	یــک	وظیفــه	مهــم	وسرنوشــت	ســازبرای	آینــده	نســل	خــود	وکشــور	خــود	روبــرو	هســتیم	
ــاتید	 ــی	اس ــک	وهمراه ــا	کم ــه	ب ــری	ک ــای	هن ــته	ه ــا	رش ــم	ب ــگاهی	داری ــه	دانش ــرا	ک چ
مجــرب	و	دانشــجویان	گرامــی	مــی	توانیــم	طراحــی	وســاخت	آینــده	فرهنگــی	کشــوررا	بــه	
ــوزش	 ــاد	راســخ	موسســه	آم ــن	اعتق ــه	ای ــم	برپای ــه	گــذاری	کنی ــا	پای ــه	وزیب نحــوی	مقتدران
ــا	جوابگــوی	نیازهــای	فرهنگــی	 ــا	تمــام	همــت	خــود	مــی	کوشــد	ت ــی	ســپهراصفهان	ب عال
کشــوردرحال	و	آینــده	از	طریــق	تربیــت	نیروهــای	معتقــد	ومتعهــد	بــه	ارزش	هــای	اســامی	
ایرانــی	باشــد	ومعاونــت	فرهنگــی	موسســه	درایــن	راســتا	پذیــرای	تمــام	طرحهــا	وپیشــنهادها	
بــرای	اجرایــی	شــدن	وبرداشــتن	گامهــای	بلنــد	درجهــت	توســعه	فرهنگــی	دانشــگاه	وجامعــه	
مــی	باشــدوبه	گرمــی	از	ایــده	هــای	اســاتید	محتــرم	ودانشــجویان	عزیــز	اســتقبال	مــی	نمایــد.

باشد	که	شاهد	رشد	وشکوفایی	روز	افزون	فرهنگی	درتمام	سطوح	جامعه	باشیم.			

دکتر مالباشی معاون فرهنگی موسسه
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حجت اسالم خیر اللهی
نماینده	ی	نهاد	رهبری

اهمیت فرهنگ ومهندسی فرهنگی درشرایط موجود

چراغ	دل	به	نورجان	برافروخت	 	 به	نام	آنکه	جان	رافکرت	آموخت		
زفیضش	خاک	آدم	گشت	گلشن 	زفضلش	هردوعالم	گشت	روشن		

ازدیــدگاه	معرفــت	دینــی	انســان	نیازمندبــه	برنامــه	ریــزی	هــای	فرهنگی	است.انســان	مبــدادارد	
مقصــد	نیــزدارد	درایــن	راســتا	همیشــه	مســیری	را	طــی	میکنــد	وطبیعــی	اســت	کــه	مشــکات	
ــان	 ــی	دارد	وانس ــگ	فرهنگ ــکات	رن ــن	مش ــی	ازای ــه	بخش ــرراه	اوقرارمیگیردک ــی	س فراوان

رادچارســرگردانی	وآشــفتگی	وناراحتــی	هــای	جســمی	وروحــی	مــی	ســازد.
بــرای	نجــات	انســان	ازایــن	تاردرهــم	تنیــده	فرهنگی،بایــد	نگرشــی	نــو	و	ویــژه	بــه	فرهنــگ	
انداخــت	بــرای	رســیدن	بــه	ایــن	مقصــد	بایــد	ازراه	یافتــگان	ســراغ	ره	مقصــود	راگرفــت	تــا	بــه	

ســامت	بــه	هــدف	رســید.
بایــاری	خداوندســبحان	معاونــت	فرهنگــی	دانشــگاه	ســپهربا	برنامــه	ریزیهــای	دقیــق	
درمســیراهداف	فرهنگــی	گامهــای	مهمــی	برداشــته	اســت	کــه	بــا	حمایــت	مســئولین	دانشــگاه	
ــه	 ــد	داد.	وهمانطوریک ــته	انجــام	خواه ــور	شایس ــودرا	بط ــتقبال	دانشــجویان	مســئولیت	خ واس

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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علی	)ع(	درنهج	الباغه	می	فرمایند:
انما	قلب	الحدث	کاالرض	الخالیه	ماالقی	فیها	من	شی	قبلته	فبا	درتک	باالرب	قبل	ان	

یقسوقلبک	
دل	جــوان	همچــون	زمیــن	ناکشــته	اســت	هرچــه	درآن	افکننــد	بپذیــرد	پــس	بــه	ادب	وآموختت	
ــاء	فرهنگــی	 ــه	ارتق ــط	زمین ــاک	فق ــود.آیا	انســان	پ ــت	ســخت	ش ــه	دل ــل		ازانک ــم	قب پرداخت
داردیــا	مطلــق	انســان	دراینجــا	دودیــدگاه	مطــرح	اســت.	یــک	دیــدگاه	معتقداســت	فقــط	انســان	

هــای	وارســته	وپــاک	قابلیــت	دارندومــی	گوینــد:

											زمین	شوره	سنبل	برنیارد															درو	تخم	عمل	ضایع	مگردان

چنیــن	عقیــده	ای	بــرای	کســانی	خــوب	اســت	کــه	مــی	خواهنــد	ازمســئولیت	هــای	فرهنگــی	
ــاء	 ــت	ارتق ــی	افرادقابلی ــت.	تمام ــدگاه	دیگرمعتقداس ــد	دی ــه	جبرمعتقدن ــد	وب ــی	کنن ــانه	خال ش
ــان	 ــود	وانس ــذار	خواهدب ــودامورفرهنگی	تاثیرگ ــه	ش ــی	بکارگرفت ــد	واگرعوامل ــی	را	دارن فرهنگ
هــارا	گل	خوشــبوی	در	کنــار	گل	مــی	داننــد	و	اهرمهایــی	ماننــد	همنشــین،	خانــواده،	محیــط،	
تبلیــغ،	موعظــه،	اســتدالل،	الگــورا	درارتقــاء	فرهنگــی	همــه	افــراد	موثــر	مــی	داننــدو	هــدف	
ــا	فعالیــت	هــای	فرهنگــی	 اصلــی	آفرینــش	همــه	انســان	هــا	راکمــال	مــی	دانند.امیداســت	ب

بتوانیــم	بــه	چنیــن	کمالــی	نائــل	گردیــم.	

ــرای	 ــال	را	ب ــن	ب ــد	وای ــب	میکنن ــری	را	کس ــی	وهن ــای	علم ــدرت	وتوانایه ــجویان	ق دانش
پروازپیــدا	میکنندبــال	دیگــری	راازعرصــه	هــای	فرهنگــی	کســب	میکنندکــه	بــا	دوبــال	هنــر	
علمــی	وفرهنــگ	دینــی	بــه	اوج	ارزش	هــا	خواهندرســیدمخصوصا	جوانــان	دانشــجوکه	درایــن	

ــرای	پیشــرفت	علمــی	 ــن	فرصــت	ب مقطــع	بهتری
ومعنوی	آنها	فراهم	است.	
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ــه	وزارت	 ــی	ســپهراصفهان	دربهمــن	مــاه	ســال	1384	براســاس	مصوب موسســه	آمــوزش	عال
ــت	موســس	 ــت	واالی	7نفراعضــای	هئی ــه	هم ــی	وب ــوزش	عال ــترش	آم ــورد	گس ــوم	درم عل
بطوررســمی	فعالیــت	آموزشــی	خــود	را	بــا	پذیــرش	دانشــجوازطریق	آزمــون	سراســری	ســازمان	
ــود	 ــک	آغازنم ــی	گرافی ــی	نقاشــی	وکاردان ــی	معماری-کاردان ــای	کاردان ســنجش	دررشــته	ه
ــی	 ــی	وکارشناس ــته	نقاش ــی	پیوس ــته	کارشناس ــدی	رش ــای	بع ــرم	ه ــی	ت ــج	درط ــه	تدری وب
ــی(	 ــه	نویســی	وکارگردان ــش	)فیلمنام ــک	ورشــته	کارشناســی	ســینما	در2گرای پیوســته	گرافی
ــه	 ــد	واحــد	اســتیجاری	درمنطق ــن	چن ــا	دراختیارگرفت ــد.	درابتداموسســه	ب ــه	گردی ــه	ان	اضاف ب
ــال	 ــت	5س ــجونمود	وبعدازگذش ــرش	دانش ــه	پذی ــدام	ب ــام				اق ــدان	ام ــی	ومی ــارراه	تخت چه
ــته	 ــان	دررش ــاح	گردیدهمزم ــیمرغ	افتت ــهرک	س ــاورت	ش ــه	در	مج ــی	موسس ــاختمان	اصل س
ــم	 ــی	ه ــک	ونقاش ــی	گرافی ــه	کارشناس ــی	ب ــته	معماری،وکاردان ــی	ناپیوس ــای	کارشناس ه

تاریخچـه ی تاسیس موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان
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ــای	 ــته	ه ــدی	دررش ــای	بع ــرم	ه ــی	ت ــد.	درط ــل	آم ــجوبه	عم ــرش	دانش پذی
کاردانــی	فنــی-	حرفــه	ای،	معمــاری-	نقشــه	کشــی-	نقشــه	بــرداری-	گرافیــک	
ونقاشــی	داوطلبــان	توانســتند	در	موسســه	انتخــاب	رشــته	نمایند.اکنــون	موسســه	
ــر	دانشــجو	درمقاطــع	 ــی	وحدود2500نف ــا	داشــتن	16رشــته	در4زیرگــروه	اصل ب
کاردانــی	وکارشناســی		مشــغول	بــه	فعالیــت	مــی	باشــدهمچنین	درایــن		
دانشــگاه	185نفرعضــو	هیــت	علمــی	وحــق	التدریــس	مشــغول	بــه	فعالیــت	مــی	
باشــند.	ایــن	موسســه	بــا	دارا	بــودن	کتابخانــه	ای	مشــتمل	بر3500عــدد	کتــاب	
تخصصــی	و1500عــدد	کتابهــای	متفرقــه	وبیــش	از1600نفرعضــو	ویــک	ســالن	
مطالعــه	وهمچنیــن	یــک	ســالن	آمفــی	تئاتربــرای	برگــزاری	مراســمات	وجشــنها	
ــژه	دانشــجویان	دختروپســردر	حــال	 ــه	دوســایت	مجــزا	وی وهمچنیــن	مجهــز	ب

ــه	آنهــا	میباشــد		. ســرویس	دهــی		ب
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گزارش برگزاری
جشن غدیر

برگزارکننده	معاونت	فرهنگی
موسسه	آموزش	عالی	سپهر	اصفهان	

کمیته فرهنگی
ایــن	کمیتــه	بــا	توجــه	بــه	وظایــف	و	اهــداف	
ــود	را	 ــات	خ ــر	جلس ــن		غدی ــزاری	جش برگ
ــد	 ــا	بتوان ــود	ت ــزار	نم ــتمر	برگ ــورت	مس بص
ــی	 ــت	بازده ــود	را	جه ــت	خ ــن	فعالی بهتری
بیشــتر	ایــن	مراســم	داشــته	باشــد.لذا	در	
ایــن	کمیتــه	مصــوب	شــد	بــا	اجــرای	طــرح	
اســتقبال	از	غدیــر	برنامــه	هــا	در	چهاربخــش	

ــرد. ــر	انجــام	گی زی
1-مسابقه	ی	کتابخوانی

2-مسابقه	پیامکی
3-مسابقه	با	توجه	به	رشته	های	دانشگاهی

4-ساخت	ماکت	غدیر
ــن	 ــجویان	ضم ــد	و	دانش ــاب	گردی ــر	انتخ ــه	غدی ــاب	خطاب ــی	از	کت ــابقه	کتابخوان الف-مس
ــوب	 ــتقبال	خ ــا	اس ــرح	ب ــن	ط ــد	ای ــواب	دهن ــتی	ج ــواالت	تس ــه	س ــد	ب ــدن	آن	بای خوان
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دانشــجویان	و	کارمنــدان	روبــرو	گردیــد.در	
ــالی	 ــح	ارس ــای	صحی ــخ	ه ــن	پاس ــان	از	بی پای
قرعــه	کشــی	گردیــد	و	بــه	برگزیــدگان	در	

ــد. ــدا	گردی ــزی	اه ــر	جوای ــن	غدی جش
از	 پیامکــی	بصــورت	هفتگــی	 ب-مســابقه	
ــه	 ــق		ســایت	دانشــگاه	انجــام	و	هــر	هفت طری
ــورد	 ــه	ای	در	م ــار	گزین ــورت	چه ــوالی	بص س
غدیــر	مطــرح	و	دانشــجویان	بایــد	جــواب	

صحیــح	را	بــه	ســامانه	پیــام	کوتــاه	
ــد. ــال	نماین ــگاه	ارس دانش

ــتقبال	 ــا	اس ــز	ب ــابقه	نی ــن	مس ای
گردیــد.	 مواجــه	 دانشــجویان	
در	پایــان	نیــز	بــه	برگزیــدگان	
ــزاری	جشــن	 ــزی	در	روز	برگ جوای

اهــدا	گردیــد.
ج-باتوجــه	بــه	اینکــه	در	ایــن	
هنــر	 هــای	 رشــته	 دانشــگاه	
	) 	... و	 )سینما،گرافیک،نقاشــی	

تدریــس	میشــود	مســابقاتی	را	مناســب	با	رشــته	
ــا	دادن	 ــذا	ب ــم.	ل ــزار	نمودی ــود	برگ ــای	موج ه
ــی	)ع(،	 ــرت	عل ــون	غدیر،حض ــوع	پیرام موض
ــات	آزاد	 ــجو	و	موضوع حضــرت	زهرا)س(،دانش
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کمیته تبلیغات
1-تبلیغات	مناسب	در	سطح	دانشگاه

2-تزیین	محل	برگزاری
3-چاپ	پوستر
4-تهیه	یادبود	

کمیته تدارکات و مالی:
1-هماهنگی	جهت	پذیرایی

2-هماهنگی	جهت	برآورد	هزینه	مراسم
کمیته سمعی و بصری:

1-اجرای	مناسب	صوت	سالن	آمفی	تئاتر
2-اجرا	و	پوشش	نور	جهت	جشن

3-فیلمبرداری	و	عکسبرداری	مراسم

از	دانشــجویان	خواســته	شــد	طــرح	ها،پوســترها	،کارهــای	گرافیکی،شــعر،مقاله،فیلم	
ــا	داوری	 ــان	ب ــد	و	در	پای ــل	دهن ــه	تحوی ــه	دبیرخان ــود	را	ب ــار	خ ــایر	آث ــاه	و	س کوت
اســاتید	دانشــگاه	برتریــن	افــراد	انتخــاب	و	در	جشــن	غدیــر	هدایایــی	اهــدا	گردیــد.	
د-دانشــجویان	بــا	توجــه	بــه	رویــداد	تاریخــی	غدیــر	ســاخت	ماکــت	غدیــر	را	آغــاز	
نمودنــد.	در	ایــن	ماکــت	حرکــت	کاروان	پیامبــر	از	مکــه	تــا	غدیرخــم	بــه	تصویــر	

کشــیده	شــد.
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گزارش  روز مراسم

این	مراسم	در	تاریخ91/8/14	ازساعت	
14شروع	وتا	ساعت	17:20ادامه	داشت.

ریز	برنامه	های	روز	مراسم:
1-تاوت	قرآن

2-سرود	جمهوری	اسامی
3-سخنرانی	ریاست	دانشگاه

4-اجرای	موسیقی	سنتی
5-سخنرانی	حجة	االسام	گرجی

6-اجرای	برنامه	تقلید	صدا
7-اهدا	جوایز	مسابقات	بخش	های	گوناگون
8-اجرای	موسیقی	بعنوان	پایان	بخش	مراسم
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گزارش برنامه های
ماه محرم

 برگزارکننده معاونت فرهنگی
موسسه اموزش عالی سپهر اصفهان

کمیته برگزاری
ــک ــود	را	از	ی ــت	خ ــه	فعالی ــن	کمیت 	ای
ــاز	و	باتشــکیل ــل	از	محــرم	آغ ــاه	قب 	م
ــا ــود	ت جلســات	مســتمر	مصــوب	نم

	کمیتــه	هــای		زیــر	نظــر	معاونــت	
بهتــر باعــث	 و	 تشــکیل	 	فرهنگــی	
ــد ــزار	شــدن	مراســم	محــرم	گردن .برگ

:کمیته های تشکیل شده
	1-کمیته	فرهنگی

2-کمیته	تبلیغات	و	روابط	عمومی
3-کمیته	سمعی	بصری

4-کمیته	تدارکات	و	مالی
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کمیته فرهنگی

	این	کمیته	با	توجه	به	اهمیت	موضوع	و	
	بهتر	برگزار	شدن	مراسم	محرم	با	تشکیل
جلساتی	برنامه	های	زیر	را	مصوب	نمود

1-ندای	محرم
2-سیاه	پوش	کردن	دانشگاه
3-نمایشگاه	عاشورا	و	شهادت

4-سوگواره	آب
	5-پرده	خوانی،	نقالی

6-مسابقه	حفظ	زیارت	عاشورا
7-مسابقه	سوگواره	محرم

8-برگزاری	مراسم	زیارت	عاشورا
	9-تشویق	دانشجویان	دختر	محجبه	)جهت

	احیاء	فریضه	ی	امر	به	معروف	و	نهی	از
)منکر

10-برگزاری	مراسم	عزاداری
11-برگزاری	طرح	سفره	حسینی
12-برگزاری	مراسم	نماز	جماعت
13-برگزاری	شب	شعر	عاشورایی
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کمیته تدارکات مالی
1-تهیه	وسایل	مورد	نیاز	مراسمات

2-ایجاد	چایخانه	ی	حسینی
3-آماده	کردن	غذا	و	توزیع	آن	بصورت	رایگان

4-برآورد	هزینه	ها	و	تخصیص	بودجه	به	قسمت	های	مختلف

کمیته سمعی بصری
	1-باتوجه	به	اینکه	این	مراسمها	احتیاج	به	نور	و	صوت	خاص	خود	را	دارد	این	کمیته	وظایف

.زیر	را	انجام	داده	است
1-اجرای	مناسب	صوت	مراسم

2-فیلمبرداری	و	عکسبرداری	از	مراسمات
3-اجرای	نور	مناسب	جهت	برگزاری

	
مسابقه ی سوگواره محرم

	با	هماهنگی	و	جلساتی	که	با	اساتید	دانشگاه	برگزار	گردید	مصوب	شد
	مسابقه	ای	تحت	عنوان	سوگواره	محرم	با	موضوعات	حضرت	علی

	اکبر	)ع(	،	ظهر	عاشورا	ومحرم	برگزار	و	دانشجویان	آثار	خود	را	بصورت
	عکس،	پوستر،گرافیک،	شعر،مقاله،	فیلم	کوتاه	به	معاونت	تحویل	وبا

	داوری		اساتید	بهترین	اثرها	انتخاب	و	به	آنها	جوایزی	اهداء	گردد.	که
این	مسابقه	با	استقبال	خوب	دانشجویان	برگزار	گردید
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ندای محرم 
مردم	بساط	گریه	و	ماتم	بیاورید																																																																																						

وقتش	شده	که	بیرق	و	پرچم	بیاورید

دانشــجویان	یــک	روز	قبــل	از	محــرم	بــا	
ــدای	 ــوان	ن ــت	عن ــی	تح ــی	کاروان برپای
محــرم	و	بــه	حرکــت	درآوردن	آن	در	
ــرم	 ــاد	فضــای	مح ــث	ایج ــگاه	باع دانش
و	حــال	و	هــوای	محــرم	در	دانشــگاه	

ــد. گردیدن

برگزاری شعر شب عاشورایی
ــر	 ــالن	آمفی	تئات ــگاه	و	در	س ــی	دانش ــن	ادب ــط	انجم ــه	توس ــن	برنام ای
ــا	 ــود	را	ب ــرودهای	خ ــعار	و	س ــد	و	در	آن	دانشــجویان	اش ــزار	گردی برگ

ــد. ــت	کردن ــام	حســین	)ع(	و	محــرم	قرائ ــت	ام محوری
شعر

س	
جل
ر	م

وست
پ

نی
سی
ی	ح

ورا
عاش

ت	
اسب

	من
	به
س

رمن
پرف
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نمایشگاه عاشورا و شهادت
ــرم	و	 ــت	مح ــا	موضوعی ــگاه	ب ــن	نمایش ای
ــا	اســتفاده	 ــزار	ودر	آن		ب ــاع	مقــدس	برگ دف
مختلــف	 تجهیــزات	 ســایر	 و	 نمادهــا	 از	
شــهادت	یــاران	امــام	حســین	)ع(	وشــهدای	
دفــاع	مقــدس	را	بــه	تصویــر	کشــیده	و	در	آن	
شــهدای	دفــاع	مقــدس	را	ادامــه	دهنــده	ی	

ــد. ــان	میده ــا	نش ــهیدان	کرب راه	ش
کــه	ایــن	برنامــه	بــا	اســتقبال	خــوب	دانشــجویان	

روبــرو	گردیــد.

برگزاری مراسم
در	ایــن	ایــام	بــا	حضــور	دانشــجویان	و	کارمنــدان	
و	دعــوت	از	مداحــان	مراســم	عــزاداری	در	دانشــگاه	
برگــزار	گردیــد	کــه	با	اســتقبال	خــوب	دانشــجویان	

روبــرو	گردیــد.
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سوگواره ی آب
نمایــش	 واره	 	 نمایــش	 ایــن	
محیطــی	بــا	عنــوان	ســوگواره	ی		
آب	بــا	همــکاری	جمــع	زیــادی	از	
دانشــجویان	رشــته	هــای	مختلف	

ــد. ــزار	گردی ــگاه	برگ دانش
ــع	 ــه	قســمتی	از	وقای کــه	در	آن	ب
بازمانــدگان	 ماننــد	 عاشــورا	
کربــا،	حضــرت	علــی	اصغــر)ع(،	

و	حضــرت	ابولفضــل	عبــاس	)ع(	و	همچنیــن	حضــرت	زینــب)س(	
پرداختــه	شــده	بــود	کــه	بــا	اســتقبال	بســیار	خــوب	دانشــجویان	روبــرو	

ــد. ــزار	ش ــت	برگ ــاز	جماع ــپس	نم ــد.و	س گردی

طرح  سفره ی حسینی
در	شورای	فرهنگی	مصوب	گردید	که	در	
ایام	دهه	اول	محرم	سه	روز	به	صورت	
رایگان	غذا	بین	دانشجویان	توزیع	شود.

این	برنامه	با	مشارکت	دانشجویان	انجام	
گردید.
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برگزاری  مراسم زیارت عاشورا
یکــی	دیگــر	از	برنامــه	هــای	اجرایــی	در	ایــام	محــرم	برگــزاری	مراســم	زیــارت	عاشــورا	
بــود	کــه	بــا	دعــوت	از	مداحــان	در	نمازخانــه	ی	دانشــگاه	و	بــا	حضــور	دانشــجویان	و	

کارمنــدان	برگــزار	گردیــد.
سیاه پوش کردن دانشگاه

ایــن	معاونــت	با	حضــور		دانشــجویان	
جهــت	ایجــاد	حــال	و	هــوای	محــرم	
ــدام	 ــرم	اق ــل	از	مح ــک	روز	قب از	ی
ــگاه	 ــردن	دانش ــوش	ک ــیاه	پ ــه	س ب
بــرای	 ایجــاد	فضــای	مناســب	 و	

ــود. ــرم	نم ــم	مح مراس
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ــین	)ع(	 ــام	حس ــوگواری	ام ــرم	و	س ــام	مح در	ای
ــع	 ــه	نقــل	وقای ــی	کــه	درآن	ب ــرده	خوان مراســم	پ
عاشــورا	و	حــوادث	آن	پرداخــت	می	شــد	اجــرا	
گردیــد	کــه	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	در	ایــن	دانشــگاه	
ــم	 ــن	مراس ــود	ای ــس	می	ش ــر	تدری ــته	های	هن رش

ــد. ــه	رو	گردی ــتقبال	دانشــجویان	روب ــا	اس ب

پرده خوانی

پرده	خوانی

مسابقه ی حفظ زیارت عاشورا

ایــن	مســابقه	بــه	صــورت	حضــوری	انجــام	
زیــارت	 دانشــجویانی	کــه	 از	 و	 گرفــت	
عاشــورا	حفــظ	نمــوده	بودنــد	امتحــان	
ــق	 ــه	موف ــانی	ک ــده	و	کس ــل	آم ــه	عم ب
ــد	انتخــاب	و	 ــی	شــده	بودن ــه	پاســخ	گوی ب
جوایــز	ارزنــده	ای	اهــداء	شــد	همچنیــن	بــه	
ــرده	 ــب	نک ــه	ی	الزم	راکس ــانیکه	رتب کس
ــد. ــه	ی	فرهنگــی	داده	ش ــز	هدی ــد	نی بودن
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جشن دانشجویان جدید الورود
بزرگداشت هفته ی دفاع مقدس

جشنواره شب یلدا
تقدیر از برگزار کنندگان جشنواره آسمان
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ســی	ویکــم	شــهریورماه	ســالروز	شــروع	جنــگ	
تحمیلــی	علیــه	جمهــوری	اســامی	ایــران	بــه	عنــوان	
ــده	اســت	 ــذاری	ش ــدس	نامگ ــاع	مق ــه	دف ــاز	هفت آغ
ــی	 ــت		فرهنگ ــا	ون ــط	مع ــت	توس ــن	جه ــه	همی .ب
برنامــه	هــای	تــدارک	گردیــد	کــه	بــه	طــور	اختصــار	

ــر	مــی	باشــد ــه	شــرح	زی ب

وپوســترهمراه	 عکــس	 نمایشــگاه	 1-برگــزاری	
باپوســترهای	شــهداء	جهــت	آشــنایی	دانشــجویان	بــا	

ــگ ــای	جن فض
2-برگــزاری	مراســم	گرامیداشــت	دفــاع	مقــدس	
ــره	 ــای	خاط ــه	ه ــراه	بابرنام ــی	تئاترهم ــالن	آمف درس
وپاســخ	 مقدس،پرســش	 دفــاع	 ازدوران	 گویــی	

برگــزاری	مســابقه	واهداءجایــزه	وپذیرایــی	
3-پخــش	کلیپ:انتخــاب	کلیــپ	هــای	خــاص	ازدفاع	
مقــدس	و	پخــش	آن	درســالن	آمفــی	تئاتربــه	مــدت	

دوروز

برگزاری گرامیداشت 
هـــفته دفاع مقدس

جشــن ویــژه دانشــجویان 
جدیــد الــورود

دانشــجویان	 بــرای	 هرســال	
متنوعــی	 جشــن	 جدیدالــورود	
ــگاه	برگزارمی	 باحضورمسئوالن	دانش
شــود.	درایــن	مراســم	دانشــجویان	با	
ــررات	 ــه	هــا	ومق ــن	نام ــن	وآئی قوانی
گردنــد. مــی	 آشــنا	 آموزشــی	
همچنیــن	بــه	ســواالت	دانشــجویان	
برنامــه	 میشــود.این	 داده	 پاســخ	
ازســاعت	8/30	صبــح	جمعــه	شــروع	
یافــت	 11/30خاتمــه	 ودرســاعت	
ــجویان	 ــه	دانش ــم	ب ــان	مراس درپای
ــد. ــی	اهداگردی ــته	فرهنگ ــک	بس ی
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جشنواره شـــب یلدا

امســال	نیزدرشــب	یلــدا	دانشــجویان	بــرای	دومیــن	ســال	پیاپــی	جشــنواره	یلــدا	را	برگــزار	
نمودنــد	ایــن	جشــنواره	باعــث	شــد	تعــداد	زیــادی	ازدانشــجویان	گــرد	هــم	جمــع	شــوند	
وایــن	آییــن	ســنتی	را	جشــن	بگیرند.ایــن	مراســم	بــه	پیشــنهاد	جمعــی	ازاعضــای	انجمــن	

هــای	علمــی	دانشــگاه	برپــا	گردیــد	وبــا	اســتقبال	
پرشــور	دانشــجویان	روبروشــد.

ــن	جشــنواره	برنامــه	هــای	همچــون	اجــرای	 درای
ــعر	 ــز	ش ــجویان	ونی ــی	ازدانش ــط	گروه تئاترتوس
ــرودهای	 ــجویان	اشعاروس ــه	دران	دانش ــی	ک خوان
خــودرا	قرائــت	نمــودن	اجــرا	گردیــد	درایــن	جشــن	
ــا	مشــخص	 ــوار	آرزوه ــوان	دی ــواری	تحــت	عن دی
گردیــد	کــه	دانشــجویان	آرزوهــا	ودل	نوشــته	
ــن	 ــند.	همچنی ــرروی	آن	بنویس ــود	را	ب ــای	خ ه
ــدام	 ــجویان	اق ــارکت	دانش ــا	مش ــن	ب ــن	جش درای
بــه	تهیــه	وپختــن	آش	گردیــد	وســپس	بیــن	
دانشــجویان	توزیــع	شــد	ودرپایــان	بــا	میــوه	
ــار(	از	 ــه	وان ــن	شــب	)هندوان ــای	مخصــوص	ای ه

ــد. ــی	گردی ــجویان	پذیرای دانش
ــجویان	 ــراز	دانش ــش	از800	نف ــن	بی ــن	جش درای

ــتند. ــرکت	داش ش
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ــنواره  ــدگان جش ــزار کنن ــراز برگ تقدی
ــمان ــر آس تئات

ــاتید	 ــی	ازاس ــه	همــت	جمع جشــنواره	تئاترآســمان	ب
ــتی	 ــری	وسرپرس ــه	دبی ــجویان	وب ــدادی	ازدانش وتع
اســتادرضا	مهــدوی	هــزاوه	دراردیبهشــت	مــاه	ســال	
91	بمــدت3	روزدرایــن	موسســه	برگزارگردیــد	درایــن	
جشــنواره	ازبیــن	اثاررســیده	30	گــروه	نمایشــی	تئاتــر	
ــا	 ــن	جشــنواره	ب ــه	ای ــد.	افتتاحی ــرا	نمودن ــود	را	اج خ
اجرایــی	نقالــی	بــه	مناســبت	روز	جهانــی	بزرگداشــت	
ــن	 ــد.	در	ای ــی	برگزارگردی ــم	فردوس ــم	ابوالقاس حکی
جشــنواره	مراســم	بزرگداشــت	اســتاد	محمــد	صالــح	

عــاء	بــا	حضــور	هنرمنــدان	برگــزار	گردیــد.
ازدیگــر	برنامــه	هــای	ایــن	جشــنواره	برگــزاری	
مصطفــی	 اســتاد	 توســط	 نقــد	 اموزشــی	 کارگاه	
توســط	 بازیگــری	 آموزشــی	 محمــودی،کارگاه	
اســتادمهران	امــام	بخــش،وکارگاه	آموزشــی	نمایــش	
ــن	 ــت	ای ــوده	اس ــی	ب ــتادحمیدرضا	نعیم ــط	اس توس
هنــری	 حــوزه	 ومســاعدت	 باحمایــت	 جشــنواره	
ــاد	 ــی	وزارت	ارش ــش	خانگ ــان	واداره	کل	نمای اصفه
ــده	 ــام	ش ــات	انج ــه	زحم ــه	ب ــا	توج ــد	ب برگزارگردی
معاونــت	 برگــزاری	جشــنواره،	 توســط	شــورایی	
هدیــه	 کارت	 اهــداء	 بــا	 درمراســمی	 فرهنگــی	
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برگــزار	کننــدگان	 از	زحمــات	 بــود	 ویــاد	
ســتاد	 اعضــای	 وتشــکرنمود.	 قدردانــی	
برگــزاری	جشــنواره	اســمان	اســتادرضامهدوی	
هــزاوه،	متیــن	رکــن	0ســیاوش	البخشــی	
0سحرخســروی	0فــرزاد	محمدعلــی	0محبوبــه	
ســلک	0ســتاره	حســینی	0ســانازموچهری	
ــرح	 ــیدروح	اهلل	ف ــق	0س ــعادت	مطل 0وحیدس
شــیرازی	 0هامــون	 صالحــی	 0فاطمــه	
ــده	 ــی	0مائ ــان	مهتاب ــیرازیی	0ایم ــی	ش 0عل
0مرضیــه	 نقــوی	 0عاطفــه	 ابوطالبــی	
ــاری	 ــدری	0شــکوفه	جب ــان	0بهارحی صبوخانی
0فریبرزآهنیــن0	ابراهیــم	ســرداری	0ســید	
ــرم		 ــنل	محت ــه	پرس ــدی	زاده	وکلی ــینا	مه س
ــان	 ــپهر	اصفه ــی	س ــوزش	عال ــه	آم موسسس
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ــه	 ــگاه	س ــزاری	نمایش ــا	برگ ــان	ب ــم	زم ه
ــز	توســط	 شــنبه	هــا	برنامــه	تریبــون	آزاد	نی
ــت	 ــت	فرهنگــی	دانشــگاه	انجــام	گرف معاون
کــه	بــا	اســتقبال	خــوب	دانشــجویان	روبــرو	

ــد. گردی
بیــان	 بــه	 دانشــجویان	 برنامــه	 درایــن	
دیدگاههــای	خــود	پرداختنــد.	همچنیــن	
نســبت	 را	 خــود	 وپیشــنهادات	 انتقــادات	
ــزاری	 ــوه	ی	برگ ــه	ونح ــائل	موسس ــه	مس ب

تریبــون	آزاد	بیــان	نمودنــد.

تریبـون آزاد
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انجمن هاي علمـي

باتوجــه	بــه	دســتورالعمل	اباغــی	توســط	وزارت	علــوم	بــه	دانشــگاه	هــا	مبنــی	برتشــکیل	
انجمــن	هــای	علمــی	ایــن	دانشــگاه	نیــز	هرســال	اعضــای	انجمــن	هــای	خــود	را	ازبیــن	
دانشــجویان	داوطلــب	کــه	دارای	شــرایط	منــدرج	دراییــن	نامــه	وزارت	علــوم	مــی	باشــند	

بــا	برگــزاری	انتخابــات	تعییــن	مــی	نماینــد.
1-انجمن	معماري	2-	انجمن	گرافیک	3-	انجمن	نقاشی	4-	انجمن	سینما	5-	انجمن	

ادبي	6-	انجمن	تئاتر

برنامه	های	انجمن
در	روز	جهانی	گرافیک
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ازفعالیــت هــاي  بخشــي 
توســط  گرفتــه  صــورت 
شــرح  بــه  هــا  انجمــن 

باشــد زیرمــي 

1-برگزاري	نمایشگاه	حجم
ــان	 ــن	نمایشــگاه	درآب 	فراخــوان	ای
مــاه	انجــام	گرفــت	ودر	21	آذرمــاه	

بــا	همــکاري	
ــه	 ــري	درموسس ــینا	طاه ــتاد	س اس
ــوب	 ــتقبال	خ ــه	بااس برگزارگردیدک
همــراه	 ودانشــجویان	 اســاتید	

گردیــد.

2-	نمایشگاه	عکاسي	وطراحي
باحضوراســاتید	 نمایشــگاه	 ایــن	 	
ــدت	 ــي	بم ــدار	و	تهران ــان	ده آقای
یــک	هفتــه	در	موسســه	ی	آمــوزش	

ــد. ــپهر	برگزارگردی ــی	س عال
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3-	برگزاري	نمایشگاه	طراحي
	ایــن	نمایشــگاه	در	دي	مــاه	وبــه	مــدت	

ــه	برگزارگردید. یــک	هفت

4-	نمایشگاه	معماري
ــه	 ــگاه	درهفت ــف	دانش ــالن	همک 	درس
مــاه	 یــک	 مــدت	 بــه	 دیمــاه	 دوم	
نمایشــگاهي	ســازه	هــاي	معمــاري	
مورداســتقبال	 کــه	 گردیــد	 ایجــاد	

قرارگرفــت. دانشــجویان	

5-	کارگاه	عکاسي
ازاســتاد	ارجمندرئیــس	 	بــا	دعــوت	
ــدان	 ــه	هنرمن شــقاقي	وباهمــکاري	خان
کارگاه	 موسســه	 در	 روز	 بمــدت2	
برگزارگردیــد. عکاســي	 آموزشــي	

6-	کارگاه	خط	گرافیک
ــردي	 ــه	آخ ــن	کارگاه	درهفت 	ای
ــي	 ــتاد	حمیدآقای ــاه	باحضوراس م
ــه	 ــراه	باقافل ــوع	هم ــا	موض وب

عشق	برگزارگردید.

یی
	آقا

تاد
	اس

ضور
ا	ح

ط	ب
ه	خ

رگا
کا

قی
شقا

س	
	رئی

تاد
	اس

ضور
ا	ح

ی	ب
کاس

ه	ع
رگا

کا
ری

عما
ه	م

شگا
مای

ن



32

انجمن	تئاتر	سپهر

	تیم	سپهر
	و	کسب	مقام	اول	کشور	در	سومین	دوره	ی

مسابقات	پل	های	ماکارونی
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نمایشگاه	معماری

محل	برگزاری	جلسات	نقد	اثر		با	عنوان	سه	شنبه	ها

ورکشاپ	خانم	طاهره	محبی	تابان
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ــعربا	 ــن	ش ــزاري	انجم 7-	برگ
موضــوع	بررســي	اشعارشــاعران	

معاصــر
ــا	 ــعر	ب ــب	ش ــزاري	ش 8-	برگ
موضــوع	محــرم	تحــت	عنــوان	

ــعر ــس	ش مجل
ــوع	 ــعربا	موض ــزاري	ش 9-	برگ

ــدا شــب	یل
طراحــی	 نمایشــگاه	 	-10

ی ر معمــا
11-	اجــرا	ونمایش	تئاترتوســط	

ــردر3	نوبت انجمــن	تئات
12-	برگزاري	نقدفیلم

13-	برگزاري	نمایش	خواني
ــای	 ــت	ه ــگاه	ماک 14-	نمایش

ــاری معم
ــوزش	 ــزاری	کارگاه	آم 15-	برگ

تئاتــر

نمایشگاه	معماری
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اردوهــا

ــا	 ــد.این	اردوه ــي	باش ــا	م ــزاري	اردوه ــت	برگ ــن	معاون ــات	ای ــراز	اقدام ــي	دیگ یک
باهــدف	افزیــش	روحیــه	نشــاط	ومعنویــت	وهمچنیــن	آشــنایي	بــا	آثارعلمــي،	فرهنگــي	
ومذهبــــي	بـــرگزارمی	شــود	.نحــوه	برگــزاري	ومکانهــاي	آن	درجلســات	تـــخصصی	

ــي	 ــا	بررســي	واجــرا	م اموراردوه
ــه	درمورداردوهــاي	 گــردد.	ازجمل
ــد	 ــوب	گردی ــهدمقدس	مص مش
ــود. ــاي	زیرانجــام	ش ــه	ه برنام

1-برگزاري	مسابقه
2-برگزاري	جلسات

3-دادن	بسته	فرهنگی
4-تورحرم	گردی



37

مشهدمقدس	نوبت	اول	-	55	نفر
مشهدمقدس	نوبت	دوم	-	56	نفر

قم	وجمکران	-30	نفر
قم	وجمکران	-	25	نفر

اردستان	-	35	نفر
ابیانه	-	30	نفر
کاشان	-30	نفر

کویرورزنه	-	37	نفر
زواره	-20	نفر
ورزنه	-	35	نفر
نطنز	-	35	نفر

باغ	ابریشم	-	60	نفر
جمع	کل	-	448	نفر

لیست اردوهای برگزارشده 
در	ترم	مهرماه	1391
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اردوی	باغ	ابریشم	ویژه	ی	دانشجویان	
برگزیده	ی	موسسه	آموزش	عالی	سپهر
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مسابقات وجشنواره هاي ورزشي

معاونــت	فرهنگــي	دانشــگاه	باتوجــه	بــه	اهمیــت	برنامــه	هــاي	ورزشــي	فعــا	لیتهــاي	خــودرا	
ــرادران	دررشــته	هــاي	زیرانجــام	داده	اســت. دردوبخــش	خواهــران	وب

الف:	بخش	خواهران					ب:	بخش	برادران
			1-	فوتبال 1-	شطرنج				

			2-	تنیس	روي	میز 2-	بدمینتون				
			3-	شطرنج 3-	فوتبال				

4-	والیبال
5-	تنیس	روي	میز

برادران
1-انجــام	مســابقات	فوتبــال	باحضــور10	
ــه	صــورت	 ــابقات	ب ــن	مس ــه	ای ــم،	ک تی
ــه	 ــان	ب ــت	ودرپای دوره	اي	انجــام	پذیرف
جوایــزي	 تاســوم	 اول	 تیــم	 ســه	

. یــد د گر ا هد ا

ــرادران:	 ــس	روي	میزب ــابقات	تنی 2-مس
کننــدگان	 شــرکت	 مســابقه	 درایــن	
ــان	 ــت	پرداختندودرپای ــه	رقاب بایکدیگرب
اول	 مقــام	 شــعرباف	 جلیــل	 آقایــان	
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وآقــاي	مرتضــي	تربتیــان	مقــام	دوم	راکســب	
ــد. ــوده	ان نم

3-مسابقات	شطرنج:
	ایــن	مســابقات	بیــن	شــرکت	کننــدگان	بصــورت	
دوره	اي	انجــام	گرفــت	وشــرکت	کننــدگان	با	تک	
تــک	رقبــا	بــه	مســابقه	پرداختنــد	ودرپایــان	ماک	
انتخــاب	نفــرات	برترجمــع	امتیازشــرکت	کننــدگان	
مــي	باشــد	کــه	آقایــان	امیــن	شــکرالهي	ومســعود	

قربانــی	نفــرات	اول	ودوم	گردیدنــد.

خواهران
1-مســابقات	شــطرنج	خواهــران:	ایــن	مســابقات	
بــه	صــورت	دوره	اي	بیــن	شــرکت	کننــدگان	
ــا	 ــدگان	ب ــرکت	کنن ــه	ی	ش ــت	وهم ــام	گرف انج
ــد	 ــي	پرداختن ــابقه	م ــه	مس ــا	ب ــک	رقب ــک	ت ت
ودرپایــان	مــاک	انتخــاب	نفــرات	برترجمــع	
ــوم	 ــه	خان ــد	ک ــي	باش ــدگان	م ــرکت	کنن امتیازش
هــا	فاطمــه	جعفــری	ومهســا	کریمــی	نســب	بــه	

ــد. ــاب	گردیدن ــرات	برترانتخ ــوان	نف عن
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2-	مسابقات		بدمینتون:
ــون	 ــالن	بدمینت ــابقات	درس ــن	مس 	ای
هیئــت	بدمینتــون	اصفهــان	و	بــه	
سرپرســتی	خانــم	نجفــي	برگزارگردید.	
ــدگان	 ــازي	هــا	شــرکت	کنن ــن	ب درای
ــورت	 ــه	ص ــیم	وب ــروه	تقس ــه	دوگ ب
گروهــي	مســابقه	انجــام	گرفــت	و	
درپایــان	خانــم	مــژده	عــرب	شــیبانی	
ــردوم	 ــعید	نف ــاره	پورس ــراول	و	س نف

ــد. ــاب	گردیدن انتخ

3-	فوتبال	خواهران:
زیرنظــر	 آموزشــي	 صــورت	 بــه	 	
ــی	از	 ــدي	حبیب ــرکارخانم	ه ــتاد	س اس
ــان	انجــام	 ــي	اصفه ــاتیدتربیت	بدن اس
گرفــت	ومســابقات	آن	بــا	حضــور	
دانشــجویان	فقــط	بصــورت	دوســتانه	

ــد. ــام	گردی انج
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4-والیبال	خواهران:
ــان	متخصــص	 ــعیدی	ازمربی ــتاد	س ــرکارخانم	اس ــر	نظرس ــی	و	زی ــه	صــورت	تیم ــه	ب 	ک
ــن	 ــتانه	ای	بی ــابقات	دوس ــان	مس ــد.	درپای ــام	گردی ــجویان	انج ــور	دانش ــه	وباحض منطق

ــت. ــام	گرف ــدگان	انج ــرکت	کنن ش
5-مسابقات	تنیس	روي	میز:

	ایــن	مســابقات	باحضوردانشــجویان	وبــه	صــورت	دوره	اي	برگزارگردیــد	ونهایتــا	
ســرکارخانم	فاطمــه	حــق	شــناس	کــه	دارنــده	مقــام	کشــوری	نیــز	مــي	باشــند	رتبــه	اول	

ــد. ــت	آوردن ــام	دوم	را	بدس ــینی	مق ــه	حس ــرکارخانم	مرضی ــد	وس ــب	نمودن راکس

دانشگاه	غیرانتفاعی	منطقه	5	کشور
1-	خانم	فریبا	جان	نثاری	مقام	دوم	تکواندومنطقه	5	کشور
2-	خانم	کیمیا	حقیقی	مقام	سوم	تکواندو	منطقه	5	کشور

3-	خانم	مزده	عرب	شاهی	مقام	دوم	دوبل	بدمینتون
4-	خانم	ساره	پورسعید	مقام	دوم	دوبل	بدمینتون

5-	خانم	مزده	عرب	شاهی	مقام	سوم	تک	نفره	بدمینتون
6-	آقای	مسعوداقبالی	مقام	دوم	دوبل	بدمینتون

7-	خانم	نرگس	صاحبان	مقام	سوم	شنا
8-	خانم	بهنازجالی	مقام	سوم	دوی400متر

مقام
 های 

کسب 
شده 

درسال 
تحصیلی 
91-90
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گروه مشاوره

دانشــجویان	کــه	جمعــی	از	جامعــه	فرهیختــه	ومنتخــب	کشورهســتند	
تعامــل	بامســائل	مختلــف	باعــث	ایجــاد	دغدغــه	هــای	گوناگــون	وبــه	
چالــش	کشــیدن	آنهــا	میشــود.	لــذا	نیــاز	بــه	پاســخ	گویــی	و	آگاهــی	
ــی	 ــت	فرهنگ ــد	تامعاون ــث	گردی ــری	آنهاباع ــم	گی ــی	درتصمی بخش
دانشــگاه	باتشــکیل	گــروه	هــای	متخصــص	ودلســوز	در	امرمشــاوره	

باعــث	تســریع	درتصمیــم	گیــری	دانشــجویان	گــردد.
الزم	بذکراســت	درایــن	تــرم		تعــداد816	نفرازدانشــجویان	در545	
ــت	 ــه	جه ــاوره	ب ــروه	مش ــد.	گ ــرده	ان ــتفاده	ک ــاوره	اس ــاعت	ازمش س
ســهولت	در	امــر	پاســخ	گویــی	بــه	دانشــجویان	از	طــروق	زیــر	عمــل	

ــد. مینمای

	خدمات	گروه	مشاوره 1-	مراجعه	حضوری									
1-	مشاوره	مذهبی 2-	پاسخ	گویی	تلفن										
2-	مشاوره	پزشکی 3-	ارسال	پیام	کوتاه							

														3-	مشاوره	اجتماعی 4-	نامه	نگاری	
	4-	مشاوره	سیاسی 5-	سایت	مشاوره	دانشگاه	

																											5-	مشاوره	خانوادگی 	
														6-	مشاوره	تحصیلی 	 	
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جدول ساعات حضور مشاوران
												 	 	

9	-12														 									 مشاوره	پزشکی	 خانم	دکترماباشی	 شنبه	
		9	-13 	 مشاوره	خانوادگی	یاتحصیلی	 خانم	حسینی	 	

	9	-14 	 مشاوره	مسایل	سیاسی-	اجتماعی	 آقای	طالب	علم	 یکشنبه	
9	-12														 																												 پزشکی	 خانم	دکترماباشی	 	

	14	-16														 مشاوره	مذهبی													 حاج	آقاایروانی	 	
9	-13 خانوادگی	-	تحصیلی																									 خانم	مهدی	پور	 	

9	-14														 مشاوره	مسایل	سیاسی-	اجتماعی	 آقای	طالب	علم	 دوشنبه	
9	-12 	 	 								 پزشکی	 خانم	دکترماباشی	 	
8	-12 خانوادگی-تحصیلی-	نوع	روابط	دختروپسر	 خانم	جعفری	 	

	9	-14 	 مشاوره	مسایل	سیاسی-	اجتماعی	 آقای	طالب	علم	 سه	شنبه	
	9	-12 	 	 	 پزشکی	 خانم	دکترماباشی	 	

						10-12 خانوادگی-تحصیلی-	نوع	روابط	دختروپسر	 خانم	جعفری	 	

				9	-14 	 مشاوره	مسایل	سیاسی-	اجتماعی		 آقای	طالب	علم	 چهارشنبه	
	9	-12																																											 پزشکی	 خانم	دکترماباشی	 	
9-13 		 خانوادگی-	تحصیلی																			 خانم	مطلبی		 	

8	-12														 مشاوره	خانوادگی-	تحصیلی	 استادجبل	عاملی	 پنجشنبه	
8	-13 مشاوره	خانوادگی-	تحصیلی														 آقای	خدامی	 	
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نشـریه	

ــدادی	از	 ــت	تع ــه	هم ــجویی	ب ش
ــریه	دان نش

جویان	وبــا	همــکاری	معاونــت	فرهنگی	
دانشــ

حــول	در	دانشــگاه	
وبــا	هــدف	ایجــاد	زمینــه	ت

ــریه	بــا	نــام	ریــرا	
ه	کار	نمود.ایــن	نش

آغــاز	بــ

در	آذرمــاه	ســال	
	شــماره	خــود	را	

اولیــن

ــرنمود. 91منتش

ــت	 ــاء	هیئ ــماره	اعض ــن	ش 	اولی
ــع ــا	توزی ب

ارزیابــی	نشــریه	
ـه	بــه	بررســی	و

تحریریـ

د	تــا	در	شــماره	هــای	بعــدی	باعــث	
پرداختنــ

ــد. ــت	آن	گردن ــن	کیفی ــاال	رفت
ب
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ــاد	 ــا	درایج ــگاه	ه ــش	دانش ــه	نق ــه	ب باتوج
بســتر	فرهنگــی	درمنطقــه	ولــزوم	ایجــاد	
ــای	 ــن	دانشــگاه	و	سایردســتگاه	ه ــل	بی تعام
اجرایــی،	ایــن	دانشــگاه	باهــدف	توســعه	
ــه	 ــدام	ب ــی	اق ــات	فرهنگ ــبات	وتعام مناس

تشــکیل	جلســاتی	بامســئولین	منطقــه	و	بــا	حضــور	امــام	جمعه	محتــرم	فرمانــدار	و	معاونینشــان	
ــوان	 ــه	عن ــه	ب ــس	ک ــرم	مجل ــده	محت ــای	شــهردار،	رئیــس	شــورای	شــهر،	نماین ــاب	آق ،	جن
ــا	حضورریاســت	محتــرم	دانشگاه،مســئول	 مدعــو	درایــن	جلســه	شــرکت	داشــتند.وهمچنین	ب
محتــرم	معاونــت	فرهنگــی	،	مســئول	محتــرم	نهــاد	رهبــری	در	دانشــگاه	واعضــای	محتــرم	

ــد. ــگاه	برگزارگردی ــت	دانش ــگاه	دردفترریاس ــی	دانش ــت	علم هیئ
درایــن	جلســه	بحــث	هایــی	درزمینــه	اهمیــت	کارهــای	فرهنگــی	درمنطقــه	ومهندســی	نمودن	
ــای	تخصصــی	 ــت	ومصــوب	گردید.کارگروه ــه	صــورت	گرف ــای	فرهنگــی	درمنطق ــه	ه برنام

تشــکیل	وهمایشــی	تحــت	عنــوان	ایــده	هــای	برترجهــت	اجــرا	آمــاده	گــردد.

جلســه تعامــالت فرهنگــی بیــن 
ــه ــئولین منطق ــپهر ومس ــه س موسس
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چارت تشکیالتی این همایش به شرح زیر می باشد

	شورای
سیاست	گذاری

امام
جمعه

 کمیته
 روابط
عمومی

 کمیته
داوران

 کمیته
 علمی و
پژوهشی

 کمیته
 مالی

پشتیبانی

 کمیته
تبلیغاتی

 یکنفر
 از اعضای

هیئت علمی

	هماهنگی
		و	اجرا	اختتامیه
و	افتتاحیه

فرماندار

دبیربرگزاری

شهردار
 ریاست
دانشگاه

 مسئول
 فرهنگی
دانشگاه



50



51

گزارش عملکرد بسیج دانشجویی

بسیج	دانشجویی	این	موسسه	فعالیت	خود	را	بنام	پایگاه	شهید	آوینی	آغاز	نمود.این	
تشکیل	با	توجه	به	رسالت	فرهنگی	وهدفهای	پیش	رو	برنامه	های	خود	را	دردو	بخش	

که	شامل	اعضای	بسیج	وبخش	دیگر	ویژه	سایردانشجویان	می	باشدتدوین	نموده	
است.

این	تشکیل	با	دارا	بودن	دو	پایگاه	مجزا،خواهران	
وبرادران	وبا	حدود	95نفرعضوویک	شورای	تصمیم	
	گیری	درحال	فعالیت	می	باشد	وتمامی	تصمیمات	

درشورای	مربوط	تصویب	واجرایی	میشود.

گزارش زیرشرح مختصری ازفعالیت های 
انجام شده میباشد

)مربوط	به	ترم	مهمرماه	91(

الف:اردوها
1-	بازدیدازآثارتاریخی	کاشان	ویژه	برادران	به	

تعداد32	نفر
2-	بازدیدازآثارتاریخی	اصفهان	تعداد30	نفر

3-	برگزاری	اردوی	بازدید	ازشهرستان	اردستان	با	
حضور3	نفراز	اساتید	و30	نفراز	دانشجویان
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4-	برگزاری	اردو	ویژه	خواهران	جهت	بازدید	ازآثار	تاریخی	کاشان	به	تعداد36	نفر
5-	دیدن	از	صنایع	دستی	وآثارتاریخی	شهرستان	گزوبرخوارهمراه	با	اساتید	و28	نفراز	

دانشجویان	

ب:مراسمات
1-	برگزاری	دعای	عرفه	دردانشگاه

2-	برگزاری	دعای	توسل	درایام	فاطمیه	
)س(درنماز	خانه	دانشگاه
3-	قرائت	زیارت	عاشورا

4-	برگزاری	مراسم	سوگواری	درایام	
محرم

5-	برگزاری	نمایشگاه	عاشورا	به	مناسبت	
هفته	بسیج

6-	برگزاری	مراسم	بسج	ومحرم
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ج:جشن ها واعیاد
1-همکاری	جهت	برگزاری	جشن	بزرگ	غدیر
2-	همکاری	با	شهرداری	منطقه	جهت	تزیین	

وبرگزاری	جشن	انقاب
3-	برگزاری	نمایشگاه	پوسترویژه	دهه	فجر

4-	برگزاری	مراسم	گرامیداشت	بمناسب	هفته	
دفاع	مقدس

5-	برگزاری	نمایشگاه	پوسترویژه	هفته	دفاع	
مقدس

امور خوابگاه 

یکی	از	زیر	مجموعه	های	معاونت	فرهنگی	خوابگاه	می	باشد	این	معاونت	جهت	فراهم	نمودن	
فضای	مناسب	برای	دانشجویان	وهمچنین	مشارکت	بیشتر	آنها	دربرنامه	های	فرهنگی	اقدام	
به	انتخاب	شورایی	ازبین	دانشجویان	خوابگاه	با	برگزاری	انتخابات	نموده	است	تا	این	شورا	
درتعامل	با	دانشجویان	به	بررسی	مشکات	خوابگاه	پرداخته	وبا	ارائه	راهکارهای	مناسب	و	

پیشنهاد	آن	به	مسولین	خوابگاه	باعث	بر	طرف	شدن	آن	گردند
بعضی	از	اقدامات	انجام	شده	به	شرح	زیر	می	باشد

برگزاری	جلسات	پرسش	وپاسخ	با	حضور	اساتید	مجرب	
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غرفه	ی	موسسه	سپهر	در	نمایشگاه	پل	شهرستان

برگزاری	اردوهای	فرهنگی	وتفریحی	 	
برگزاری	جلسات	سخنرانی	با	موضوعات	مورد	نیاز	ودرخواست	دانشجویان	 	

معرفی	به	باشگاههای	طرف	قرارداد	با	تخفیف	ویژه 	
ارائه	بلیط	سینما	به	صورت	نیم	بهاء	جهت	تشویق	دانشجویان	 	

برگزاری	کاسهای	زبان	 	
هماهنگی	جهت	شرکت	درمراسمات	مذهبی	درسطح	شهر 	

ارائه	بلیط	استخر	به	صورت	نیم	بهاء	همچنین	هماهنگی	جهت	استفاده	از	سانس				 	
										اختصاصی	برای	دانشجویان	

پرداخته	بنهای	تخفیف	جهت	خرید	لوازم	التحریر	ولوازم	تخصصی	رشته	ها															 		
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برنامه های دهه فجر

به	مناسبت	ایام	دهه	فجرمعاونت	
فرهنگی	اقدام	به	برگزاری	برنامه	

های	زیر	نموده	است	
1-	تزیین	دانشگاه

2-	برگزاری	مسابقه	پیامکی	واهداء	
جوایز	به	برندگان	

3-	برگزاری	جشنواره	های	ورزشی
4-	شرکت	در	نمایشگاه	دستاوردهای	
استان	که	در	محل	دائمی	نمایشگاه	

های	بین	المللی	استان	برگزار
	گردید.

5-	اهداء	یادبود	وهدیه	به	خانواده	
های	شهداء	وایثارگران

6-	اهداء	یادبود	وکارت	هدیه	به	
برگزار	کنندگان	جشنواره	تئاتر	آسمان

7-	برگزاری	نمایشگاه	کتاب	
8-	توزیع	شیرینی	بین	کارکنان	

دانشگاه	
9-	اهداء	هدیه	به	کارمندان	محجبه
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نمایشگاه	کتاب
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نمازخانه

سردر	موسسه	آموزش	عالی	سپهر

تاریکخانه

سلف

کاس

آمفی	تئاتر

سایت


