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اجتماعـی،  و  فرهنگـی  امـور  کل  اداره  فعالیت هـای  حـوزة 
متمرکـز  برنامه هـای  برگـزاری  و  برنامه ریـزی  سیاسـتگذاری، 
فرهنگـی و اجتماعـی و حمایت از تشـکل های فرهنگـی و اجتماعی 
دانشـجویان )نشـریات دانشـجویی، انجمن هـای علمـی دانشـجویی 
و کانون هـای فرهنگـی، هنـری، اجتماعـی و دینی اسـت. در سـال 
غیرحضـوری  و  کرونـا  ویـروس  همه گیـری  بـه  توجـه  بـا   1399
شـدن فعالیت هـای آموزشـی و فرهنگـی دانشـجویان، تـاش شـد 
تـا بـا تقویت بسـتر و سـامانه های برگـزاری فعالیت هـای فرهنگی و 
اجتماعـی دانشـجویان خللـی در فعالیت ها صورت نگیـرد. اداره کل 
امـور فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه تهـران بـا توجـه بـه تجربیات 
گذشـته و بـر اسـاس وضعیت حـوزة فرهنگـی و اجتماعـی و نیازها 
اولویـت فعالیت هـا و برنامه هـای خـود را در سـال 1399 بـر مبنای 

مـوارد زیـر متمرکـز کرد:
- تبیین و تعمیق فرهنگ و هویت دانشگاهی؛

- تقویت کمی و کیفی تشـکل های دانشـجویی و افزایش مشـارکت 
دانشجویان در آن ها؛

- افزایـش مهارت هـای تخصصی دانشـجویان در جهت آماده  شـدن 
بـرای ورود به بازار کسـب و کار؛

- تاکیـد و توجـه بیشـتر بـه نقش آفرینـی اعضـای هیـأت علمـی 
در حـوزة فرهنگـی و اجتماعـی، ترویـج مسـئولیت پذیری اجتماعی 
شایسـتگی های  و  توانمندی هـا  توسـعه ی  و  حرفـه ای  اخـاق  و 

حرفـه ای اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه تهـران؛
- برنامه ریـزی بـرای اسـتفاده از ظرفیـت خانـواده دانشـجویان بـا 

راه انـدازی انجمـن خانـواده و دانشـگاه؛
- تنـوع بخشـی بـه فعالیت ها با اسـتفاده از بسـتر فضـای مجازی و 

فنـاوری اطاعات؛

- سـامانه سـپاری امور فرهنگی با راه اندازی سـامانه جامع فرهنگی 
و اجتماعی دانشـگاه تهران؛

- برقـراری ارتبـاط بـا مـدارس برای ترویـج علم و فنـاوری و کمك 
بـه انتخـاب آگاهانه رشـته تحصیلی.

اداره کل امـور فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه یکـی از ادارات کل 
معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه اسـت که شـامل سـه اداره 
برنامه هـای  تولیـد  اداره  اجتماعـی،  و  فرهنگـی  مشـارکت های 
فرهنگـی و اداره مطالعـات و برنامه ریـزی اسـت. همچنیـن امـور 
دبیرخانـه ای شـوراها، کارگروه هـا و طرح هـای زیر در ایـن اداره کل 

است: مسـتقر 
- دبیرخانه شورای فرهنگی دانشگاه؛

- دبیرخانه شورای سیاستگذاری اخاق حرفه ای در دانشگاه؛
- دبیرخانه شورای سیاستگذاری باشگاه دانش آموزی؛

- دبیرخانـه طـرح ارتقـای توانمندی هـا و شایسـتگی های حرفـه ای 
اعضـای هیئت علمـی و مدیران دانشـگاه؛

- دبیرخانه طرح استاد مشاور فرهنگی و علمی؛
- دبیرخانه طرح استاد مشاور انجمن های علمی دانشجویی؛

- دبیرخانه کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی؛
فعالیـت کانون هـای فرهنگـی،  بـر  نظـارت  - دبیرخانـه کارگـروه 

هنـری، دینـی و اجتماعـی دانشـجویان؛
- دبیرخانـه کارگـروه پشـتیبانی و نظـارت بـر انجمن هـای علمـی 

دانشـجویی.
دبیرخانـه ای  امـور  بـه  مربـوط  شـاخص  فعالیت هـای  از  برخـی 
به صـورت مـوردی در بخش هـای مربـوط بـه هـر فعالیـت توضیـح 
داده می شـود. در ادامـه گـزارش فعالیت هـای اداره کل فرهنگـی و 

اجتماعـی دانشـگاه تهـران در سـال 1399 ارائـه می شـود.

اداره کل فرهنگی
 و اجتماعی
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        اســتفاده مؤثــر از ظرفیت هــای فنــاوری اطالعــات 
و فضــای مجــازی در فعالیت هــای فرهنگــی

یکــی از رویکردهــای مهــم اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی در چنــد 
ــات و  ــاوری اطاع ــای فن ــر از ظرفیت ه ــر اســتفاده مؤث ســال اخی
ــا  ــود. ب ــی ب ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــازی در فعالیت ه ــای مج فض
ــال های  ــده در س ــای انجام ش ــات و برنامه ریزی ه ــه اقدام ــه ب توج
ــری  ــل همه گی ــه دلی ــه ب ــال 1399 ک ــبختانه در س ــل، خوش قب
ــی  ــی و فرهنگ ــی، پژوهش ــای آموزش ــا، فعالیت ه ــروس کرون وی
دانشــگاه به صــورت غیرحضــوری برگــزار شــد، فعالیت هــای 
ــامانه های  ــتفاده از س ــا اس ــجویان ب ــی دانش ــی و اجتماع فرهنگ
ــه  ــور خاص ــه به ط ــد. در ادام ــام ش ــه انج ــدون وقف ــده ب ایجادش
ــه برخــی از فعالیت هــای مهــم ســال 1399 در حــوزة اســتفاده  ب
مؤثــر از ظرفیت هــای فنــاوری اطاعــات و فضــای مجــازی اشــاره 

می شــود.

          بخش اول 
کل فرهنگی و اجتماعی فعالیت های متمرکز اداره 

اجتماعــی  و  فرهنگــی  جامــع  ســامانه  راه انــدازی   
نگارســتان

ــا هــدف تســهیل امــور تشــکل های  یکــی از مــوارد مهمــی کــه ب
دانشــجویی، یکسان ســازی رویه هــا و روال اداری در پردیــس/

دانشــکده ها در چنــد ســال اخیــر، پیگیــری شــد و خوشــبختانه در 
مهرمــاه ســال 1399 بــه نتیجــه رســید، راه انــدازی ســامانه جامــع 
cultural. ــه آدرس ــتان دانشــگاه ب ــی نگارس ــی و اجتماع فرهنگ
ut.ac.ir بــود. ایــن ســامانه بــرای تحقــق اهــداف زیــر راه انــدازی 

شــد:
- تسهیل امور اداری تشکل های دانشجویی؛

ــجویی و  ــکل های دانش ــای تش ــازی فعالیت ه ــت و مستندس - ثب
ــی؛ ــی و اجتماع ــز فرهنگ ــای متمرک ــا و رویداده ــایر برنامه ه س

- ثبــت و مستندســازی عضویــت دانشــجویان در تشــکل های 
ــجویی؛ دانش

- یکسان ســازی و وحــدت رویــة امــور تشــکل ها در پردیــس/
ــران؛ ــگاه ته ــکده های دانش دانش

ــات متعــددی انجــام شــد و  ــن ســامانه، اقدام ــدازی ای ــرای راه ان ب
ــی  ــای علم ــای انجمن ه ــه حوزه ه ــوط ب ــای مرب ــام فرآینده تم
و  دانشــجویی  نشــریات  فرهنگــی،  کانون هــای  دانشــجویی، 
تشــکل های اســامی به طــور دقیــق مشــخص و در ســامانه 
ــن ســامانه شــامل  ــم ای ــات مه ــای و امکان ــف شــد. ویژگی ه تعری

ــت: ــر اس ــوارد زی م
- اتصــال بــه ســامانه جامــع آمــوزش و ورود دانشــجویان از طریــق 

احــراز هویــت مرکــزی؛
ــجو  ــر دانش ــرای ه ــی ب ــل فرهنگ ــل و کارتاب ــودن پروفای - دارا ب
ــکل های  ــه تش ــت در هم ــکان عضوی ــل ام ــه در کارتاب به طوری ک
دانشــجویی و همچنیــن شــرکت در رویدادهــای فرهنگــی و 

دارد؛ نظرســنجی ها وجــود  و  اجتماعــی 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  فعالیت هــای  ثبــت ســوابق  امــکان   -

دانشــجویان؛
ــکل  ــر تش ــران ه ــه دبی ــی ب ــل حقوق ــاص کارتاب ــکان اختص - ام
ــزارش،  ــار، گ ــا، اخب ــت برنامه ه ــکان ثب ــل ام ــن کارتاب ــه در ای ک

ــود دارد؛ ــای آن وج ــا اعض ــاط ب ــراری ارتب ــات و برق مکاتب
صاحب امتیــاز،  بــه  حقوقــی  کارتابــل  اختصــاص  امــکان   -

دانشــجویی؛ نشــریات  ســردبیر  و  مدیرمســئول 
ــن  ــیون اداری در ای ــات و اتوماس ــل مکاتب ــام کام ــکان انج - ام

ــان و  ــا کارشناس ــکل ب ــر تش ــجو و دبی ــر دانش ــن ه ــامانه بی س
مدیــران فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه؛

- امــکان اتصــال بــه درگاه پرداخــت و انجــام پرداخــت و دریافــت 
ــا؛ ــرکت در برنامه ه ــام و ش ــه ثبت ن هزین

ــگان،  ــن دانش آموخت ــد جش ــی مانن ــف رویدادهای ــکان تعری - ام
ــام  ــا و انج ــری، اردوه ــی و هن ــابقات فرهنگ ــجویان، مس ــو دانش ن

فرآینــد ثبت نــام؛
مجــازی  رویدادهــای  برگــزاری  ســامانه های  بــه  اتصــال   -

)بــه زودی(؛
- امکان انجام نظرسنجی و تعریف گروه های مختلف هدف؛

ــه  ــر تشــکل ب ــر ه ــل توســط دبی ــان و ایمی ــکان ارســال اع - ام
ــجویی. ــکل دانش ــای آن تش اعض
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  ایجــاد ســامانه اختصاصــی بــرای انتشــار الكترونیــك 
نشــریات دانشــجویی

ــورت  ــجویی در ص ــریات دانش ــك نش ــار الکترونی ــدف انتش ــا ه ب
ارائــه درخواســت از ســوی مدیــران مســئول نشــریات دانشــجویی 

ــامانه  ــك س ــریه ی ــر نش ــرای ه ــه ب ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ای
اختصاصــی ایجــاد شــود. ایــن ســامانه اختصاصــی بــرای دریافــت 
ــرای  ــون ب ــك مقاله هاســت. تاکن ــه، داوری و انتشــار الکترونی مقال
زیرســامانه   stdpub.ut.ac.ir دانشــجویی در ســامانه  نشــریه   40

ــه ایجــاد شــده اســت. جداگان

کارگاه هــای آموزشــی    فراهم ســاختن بســتر برگــزاری 
تشــكل های دانشــجویی در ســامانه

mooc-org.ut.ac.ir 
ــات و  ــاوری اطاع ــز فن ــاعدت مرک ــده و مس ــری انجام ش ــا پیگی ب
ــای  ــط کارگاه ه ــزاری برخ ــکان برگ ــگاه، ام ــازی دانش ــای مج فض
تشــکل های دانشــجویی در ســامانه mooc.ut.ac.ir فراهــم شــد. 

ــت از ــارت اس ــامانه عب ــن س ــای ای ــن قابلیت ه مهم تری
1- بــرای دوره آموزشــی بــه تعــداد الزم می تــوان جلســه تعریــف 
ــرد.  ــخص ک ــه مش ــر جلس ــرای ه ــی را ب ــای اختصاص و فعالیت ه
ــه  ــه ارائ ــوان ب ــه فعالیت هــای اختصاصــی هــر جلســه می ت ازجمل

تکلیــف و طراحــی آزمــون اشــاره کــرد؛
2- امکان ضبط و آرشیو برنامه در این سامانه وجود دارد؛

3- امــکان تشــکیل کاس برخــط از طریــق اپلیکیشــن آدوب 
ــود دارد؛ ــن وج ــگ بلوبات ــت و بی کانک

4- امــکان نظرســنجی یــا پرسشــنامه بــرای ارزیابــی دوره وجــود 
دارد؛

5- امــکان ایجــاد تــاالر گفتگــو بــرای تعامــل بین شــرکت کنندگان 

در دوره و مــدرس وجود دارد؛
6- امــکان ارزیابــی فعالیــت شــرکت کنندگان در دوره، ارائــه نمــره 

بــه آن هــا و صــدور گواهینامــه هنــگام پایــان دوره وجــود دارد.
ــدد آن  ــای متع ــه کارایی ه ــا توجــه ب ــن ســامانه ب خوشــبختانه ای
مــورد اســتقبال دانشــجویان قــرار گرفــت و رویدادهــای متعــددی 

در ایــن ســامانه برگــزار شــد

حــوزه  برنامه هــای  ویدئویــی  فایل هــای  انتشــار    
بیــان فرهنگــی و اجتماعــی در ســامانه 

به منظــور اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت فضــای مجــازی و 
ــنواره ها،  ــری، جش ــی و هن ــدات فرهنگ ــوم از تولی ــدی عم بهره من
کارگاه هــای آموزشــی، آیین هــا و همایش هــای برگزارشــده در 
حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران انتشــار ایــن فایل هــا 
در ســامانه بیان بــه آدرسbayan.ut.ac.ir/channel/zkap6  در دســتور 
کار قــرار گرفــت. تاکنــون فایل هــای متعــددی از برنامه هــای 
ــان  ــامانه بی ــی در س ــی و اجتماع ــوزه فرهنگ ــل ح ــال های قب س

بارگــذاری شــده اســت.
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کرونــا و    شــبكه اجتماعــی فرهنگــی، هنــری دوران 
کرونا پســا

net.ut.ac.ir/mod/forum/  فعالیــت ایــن شــبکه اجتماعــی بــه آدرس
view.php?id=2722 از 29 اســفند 139۸ شــروع شــد. در ایــن 

ــاالر  ــترکین ت ــد و مش ــرار داده ش ــت ق ــش از 100 پس ــبکه بی ش
300 نفــر هســتند. تــاش شــد مطالــب درج شــده در ایــن تــاالر 
در ســایر شــبکه های اجتماعــی نیــز درج شــود. در تــاالر گفتگــوی 

ایجادشــده محورهــای مباحــث شــامل مــوارد زیــر بــود
1- آثار کرونا بر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی؛

2- ماحظات زیست محیطی مقابله با کرونا؛
3- معرفی فعالیت های ورزشی برای ایام قرنطینه؛

در  منتشرشــده  بروشــورهای  و  گــزارش  کتــاب،  معرفــی   -4
و  فرهنگــی  ابعــاد  و  مســئولیت پذیری  تــاب آوری،  خصــوص 

اجتماعــی ویــروس کرونــا؛
5- معرفــی پویش هــای دانشــجویی در خانــه بمانیــم و جمــع آوری 

ــرای نیازمندان؛ کمــك ب
6- مدیریت استرس در مواجهه با کرونا؛

ــا  ــه ب ــازگار در مواجه ــئوالنه و س ــی مس ــبك زندگ ــج س 7- تروی
بحران هــا.

کلیــه امــور مربــوط بــه تشــكل های    سامانه ســپاری 
دانشــجویی

تشــکل های  حــوزه  امــور  تمــام  مناســب  برنامه ریــزی  بــا 
دانشــجویی اعــم از درخواســت صــدور مجــوز برنامه هــا، نشــریات 
ــوط از طریــق ســامانه جامــع فرهنگــی و  و ســایر امــور اداری مرب

اجتماعــی صــورت می گیــرد.

اساســنامه ها،  طرح هــا،  تدویــن    
آیین نامه ها و شیوه نامه های در حوزه  

فرهنگــی و اجتماعــی
ــی  ــای حــوزه  فرهنگ ــی فعالیت ه ــت کمــی و کیف ــدف تقوی ــا ه ب
و اجتماعــی در راســتای اولویت هــای ســال 1399، طرح هــا، 
اساســنامه ها، آیین نامه هــا و شــیوه نامه هایی اجرایــی متعــددی 

ــا اشــاره می شــود ــن برخــی از آن ه ــه عناوی ــه ب ــه شــد ک تهی
- تهیه پیوست فرهنگی یاددهی- یادگیری الکترونیك؛

اجتماعــی  و  فرهنگــی  کارنامــه  صــدور  آیین نامــه  تهیــه   -
تهــران؛ دانشــگاه  دانشــجویان 

- تهیه طرح نگارستان اندیشه؛
- تهیــه دســتورالعمل اجرایــی فعالیــت انجمن هــای علمــی 

دانشــجویی دانشــگاه تهــران؛
ــای  ــت ه ــی فعالی ــه ارزیاب ــدور گواهینام ــه ص ــن نام ــه آیی - تهی

ــران ــگاه ته ــجویان دانش ــی دانش ــی و اجتماع فرهنگ
ــی تشــکیل کرســی های آزاداندیشــی  ــه دســتورالعمل اجرای - تهی

در دانشــگاه تهــران؛
ــاف و حجــاب در  ــگ عف ــج و گســترش فرهن ــرح تروی ــه ط - تهی

ــگاهی؛ ــه دانش جامع
فرهنگــی  کانون هــای  مشــاور  اســتاد  آیین نامــه  تهیــه   -

دانشــجویان؛
ــس/ ــی پردی ــورای فرهنگ ــی ش ــه اجرای ــری در آیین نام - بازنگ

ــکده ها. دانش

                   استفاده مؤثر از ظرفیت اعضای هیئت علمی در حوزه فرهنگی و اجتماعی
  پیگیری امور اجرایی طرح افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای اعضای هیئت علمی و مدیران

بـر اسـاس آیین نامـه طـرح افزایـش توانمندی هـا و شایسـتگی های حرفـه ای اعضـای هیئت علمـی و مدیـران دانشـگاه تهـران مصـوب 
1397/09/24، دسـتورالعمل اجرایـی ایـن آیین نامـه تهیه شـد کـه در کمیته نظـارت و برنامه ریزی بـر این طرح در تاریـخ 1399/02/14 

تصویـب شـد. در دسـتورالعمل اجرایـی دوره هـای آموزشـی بر اسـاس محورهـای زیر طراحی شـد:
- آشنایی با قوانین، مقررات، برنامه های آموزش عالی و دانشگاه؛

- مهارت های یاددهی و یادگیری؛
- مهارت های پژوهش، فناوری، کارآفرینی و ارتباط با جامعه؛

- مهارت های فعالیت های بین المللی؛
- مهارت هـای نـرم )فرهنگی، اجتماعـی، تربیتی، فنـاوری اطاعات 

دیجیتال( و 
از  اسـتفاده  و  تخصصـی  کمیتـه  متعـدد  جلسـات  برگـزاری  بـا 
صاحب نظـران عناویـن دوره هـا و سـرفصل ها طراحـی شـد و بـه 
تصویـب کمیتـه نظـارت و برنامه ریـزی طـرح بـه تصویـب رسـید. 
یاددهی-یادگیـری  بـه  مربـوط  آموزشـی  دوره هـای  همچنیـن 
الکترونیـك در چنـد مرحلـه برای اعضـای هیئت علمی برگزار شـد. 
افـزون بـر آن پیگیـری و اجرایـی شـدن برگـزاری متمرکـز اولیـن 

دوره آموزشـی ویـژه اسـتادیاران انجـام و فراخـوان آن در بهمـن منتشـر و دوره هـا نیـز در بهمـن و اسـفند برگزار شـد. الزم به ذکر اسـت 
امـور دبیرخانـه ای ایـن طـرح در اداره کل فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه انجـام می شـود و مرکـز آموزش هـای ضمـن خدمت دانشـگاه بر 

اسـاس آیین نامـه عهـده دار برگـزاری دوره هـای آموزشـی اسـت.

  پیگیــری امــور اجرایــی اســتادان مشــاور فرهنگــی و 
علمــی

ــهریورماه  ــی در دوم ش ــی و علم ــاور فرهنگ ــتاد مش ــه اس آیین نام
139۸ بــه تصویــب هیئت رئیســه دانشــگاه رســید و از ایــن تاریــخ 
جایگزیــن آیین نامــه اســتاد راهنمــای تحصیلــی شــد. ایــن 
آیین نامــه بــا هــدف ایجــاد بســتر مشــارکت اعضــای هیئت علمــی 
در ارائــه مشــاوره در امــور تحصیلــی، فرهنگــی و اجتماعــی 
دانشــجویان و تقویــت روحیــه تعامــل و هم فکــری ســازنده میــان 

تعــداد اســتادان مشــاور فرهنگــی و علمــی در پردیــس/ دانشــکده های مســتقل دانشــگاه تهــران 
در ســال 1399
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ــا برنامه ریــزی مناســب احــکام  اســتاد و دانشــجو طراحــی شــد. ب
مربــوط بــه اســتادان مشــاور مربــوط بــه دانشــجویان ورودی ســال 
ــی  ــه گــزارش و ارزیاب 1399 صــادر شــد. همچنیــن فرم هــای ارائ
ــال  ــد. در ح ــاغ ش ــا اب ــه واحده ــه و ب ــز تهی ــاور نی ــتاد مش اس
ــس/ ــگاه در پردی ــی دانش ــای هیئت علم ــن از اعض ــر 207 ت حاض
دانشــکده های مختلــف به عنــوان اســتاد مشــاور فرهنگــی و علمــی 
مشــغول فعالیــت هســتند. همچنیــن بــا هــدف آشــنایی اســتادان 
مشــاور بــا شــرح وظایــف و همچنیــن ارائــه نقطــه نظــرات آن هــا 
جلســه هم اندیشــی اســتادان مشــاور فرهنگــی و علمــی بــا حضــور 
ــاه  ــران در 25 آذرم ــگاه ته ــی دانش ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع

ــد. ــزار ش ــط برگ ــورت برخ به ص

  پیگیری امور اجرایی استادان مشاور انجمن های 
علمی دانشجویی

امــور  در  هیئت علمــی  اعضــای  از  بهره منــدی  هــدف  بــا 
انجمن هــای علمــی دانشــجویی، بــرای هــر انجمــن علمــی 
یــك اســتاد مشــاور از ســوی شــورای مدیریــت انجمــن بــه 
گــروه آموزشــی مربــوط معرفــی می شــود. در صــورت تائیــد 
ــس/ ــاون فرهنگــی و دانشــجویی پردی ــم از ســوی مع ــروه، حک گ
ــی در  ــای هیئت علم ــن از اعض ــود. 119 ت ــادر می ش ــکده ص دانش
ســال 1399 به عنــوان اســتاد مشــاور نقــش مشــاوره و راهنمایــی 

را بــرای انجمن هــای علمــی و در طرح هــا و فعالیت هایشــان 
ــف و  ــا شــرح وظای ــا هــدف آشــنایی اســتادان مشــاور ب ــد. ب دارن
ــتادان  ــی اس ــه هم اندیش ــا، جلس ــرات آن ه ــه نظ ــتفاده از نقط اس
مشــاور انجمن هــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه تهــران اول 
دی مــاه 1399 بــا حضــور معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه 
برگــزار شــد. همچنیــن فرم هــای ارائــه گــزارش و ارزیابــی اســتاد 

ــد. ــاغ ش ــا اب ــه واحده ــه و ب ــز تهی ــاور نی مش

            حوزه مهارت آموزی و کارآفرینی
ــی از  ــر، یک ــال اخی ــد س ــی در چن ــی و اجتماع اداره کل فرهنگ
تخصصــی  مهارت هــای  تقویــت  را  خــود  مهــم  اولویت هــای 
ــب وکار و  ــه کس ــرای ورود ب ــا ب ــازی آن ه ــجویان و آماده س دانش
ــای  ــا در انجمن ه ــت فعالیت ه ــت. محوری ــرار داده اس ــه ق جامع
ــوزی  ــزاری دوره هــای تخصصــی مهارت آم علمــی دانشــجویی برگ
اســت، همچنیــن فعالیت هــای مشــترکی در ایــن حــوزه بــا پــارك 
ــه ای  ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــگاه و س ــاوری دانش ــم و فن عل

ــت. ــزی و اجراس ــال برنامه ری ــا در ح ــده ی ــام ش ــور انج کش

و  کســب وکار  وبینارهــا در حــوزه  برگــزاری سلســله    
فرینــی کارآ

بــا هــدف آشــنایی دانشــجویان بــا کســب وکارهای مختلــف، 
سلســله وبینارهایــی بــا همــکاری پــارك علــم و فنــاوری دانشــگاه 
ــن آن 2  ــه اولی ــت ک ــده اس ــزی ش ــوص برنامه ری ــن خص در ای

ــد. ــزار ش ــط برگ ــورت برخ ــا 19:30 به ص ــاعت 1۸ ت ــن س بهم
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سامانهزمانعنوان فعالیتردیف

1
مرحله دانشگاهی سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن و عترت 

دانشجویان
cultural.ut.ac.irاردیبهشت

24ut.ac.ir/ethics99.vclas9 آذرسومین همایش ملی دانشگاه اخاق مدار2

17ut.ac.ir/cul.vclas9 دیوبینار بین المللی جهان معاصر، ادیان الهی و صلح3

4
بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و چهلمین روز 

شهادت شهید فخری زاده
13ut.ac.ir/cul.vclas9 دی

cultural.ut.ac.irآبانبرنامه ویژه نو دانشجویان ورودی سال 51399

bookrc.irدیهمکاری در برگزاری مسابقه کتابخوانی به وقت حاج قاسم6

cultural.ut.ac.irآبانمسابقه کتاب خوانی زندگی حقیقی انسان7

1۸bookrc.ir مردادمسابقه کتاب خوانی خطبه غدیر8

همکاری در برگزاری مجموعه مسابقات کتاب خوانی هشت بهشت9
ماهیانه در 
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   مرحله دانشــگاهی ســی و پنجمین دوره مســابقات 
قــرآن و عترت دانشــجویان

ــاه 139۸ در 6 بخــش و  ــن دوره از مســابقات از آذرم ــوان ای فراخ

ــامانه ــار از س ــال آث ــام و ارس ــد. ثبت ن ــته منتشــر ش 34 رش
quran.ut.ac.ir انجــام شــد. نظــر بــه شــیوع ویــروس کرونــا و 

عــدم امــکان برگــزاری آزمــون حضــوری، آزمــون کتبــی به صــورت 
برخــط در اردیبهشــت ماه 1399 انجــام شــد. در خصــوص بخــش 
ــت  ــرکت کنندگان دریاف ــت از ش ــی قرائ ــل صوت ــز فای ــفاهی نی ش
ــش از  ــابقات بی ــن دوره از مس ــت. در ای ــرار گرف ــورد داوری ق و م
900 تــن از دانشــجویان دانشــگاه شــرکت کردنــد. منتخبیــن ایــن 
ــه  ــی، مرحل ــی شــدند. اختتام ــه کشــوری معرف ــه مرحل ــه ب مرحل
کشــوری ایــن جشــنواره از ســوی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در 
26 آبــان مــاه جــاری به صــورت برخــط برگــزار شــد. دانشــجویان 
ــنواره  ــن دوره جش ــی و پنجمی ــتند در س ــران توانس ــگاه ته دانش
ــد. در  ــی کنن ــجویان افتخارآفرین ــرت دانش ــرآن و عت ــری ق سراس
ــق ســید محمــد حســینی  ــت تحقی ــی در رشــته قرائ بخــش آوای
پــور رتبــه اول، در رشــته حفــظ 5 جــز، الهــام معــزی رتبــه اول، 
ــش  ــم و در بخ ــه ده ــور رتب ــی بحرانی پ ــز، عل ــظ 10 ج در حف
هنــری در رشــته طراحــی پوســتر، زهــرا رحیمــی رتبــه ســوم را 

کســب کــرد.

  برنامه های ویژه نو دانشجویان ورودی 1399

ــت  ــران، معاون ــه دانشــگاه ته ــو دانشــجویان ب ــا ورود ن ــاله ب هرس
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران بــا برگــزاری نمایشــگاه مهر، 
فضایــی بــرای آشــنایی نــو دانشــجویان بــا تشــکل های دانشــجویی 
مختلــف از طریــق برپایــی غرفــه با حضــور نماینــدگان دانشــجویی 
ایــن تشــکل ها فراهــم می کــرد تــا ایــن آشــنایی از اولیــن 
ــا  ــال 1399 و ب ــرد. در س ــکل بگی ــجویان ش ــای ورود دانش روزه
توجــه بــه شــیوع کرونــا، ایــن آشــنایی از طریــق صفحــه ی ویــژه ی 
نــو دانشــجویان در ســامانه جامــع فرهنگــی و اجتماعــی نگارســتان 

ــن  ــه آدرس cultural.ut.ac.ir/Page/26 انجــام شــد. در ای ب
صفحــه ابتــدا بــا عــرض تبریــك بــه مناســبت ورود نــو دانشــجویان 
بــه دانشــگاه، حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران، محلــی 
ــای  ــش مهارت ه ــا، افزای ــروز خاقیت ه ــر، ب ــگری مؤث ــرای کنش ب
ــار کار  ــی در کن ــئولیت پذیری اجتماع ــی و مس ــی و عموم تخصص
ــا حضــور و فعالیــت  ــده شــده اســت کــه هرســال ب گروهــی خوان
ــت  ــت و کمی ــر کیفی ــجویی، ب ــکل های دانش ــجویان در تش دانش
فعالیت هــای آن افــزوده می شــود. درواقــع نقــش و مشــارکت 
دانشــجویان در توســعه حــوزه  فرهنگــی و اجتماعــی حائــز 
ــت- ــارکت در فعالی ــا مش ــجویان ب ــه دانش ــت، چراک ــت اس اهمی

ــی را در  ــعه فرهنگ ــد توس ــی می توانن ــی و اجتماع ــای فرهنگ ه
ــد. موضوعــات فرهنگــی و اجتماعــی  دانشــگاه و جامعــه پدیدآورن
در دانشــگاه بــا مشــارکت دانشــجویان، عینــی و عملیاتــی خواهــد 
ــای  ــر در فعالیت ه ــی مؤث ــا نقش ــد ب ــجویان بی تردی ــد و دانش ش
فرهنگــی و اجتماعــی از مســئولیت اجتماعی در دانشــگاه  برخوردار 
ــده در  ــای کسب ش ــارت ه ــا و مه ــدی ه ــا توانمن ــوند و ب می ش
ــه  ــذار در جامع ــردی تأثیرگ ــز ف ــده نی ــجویی، در آین دوران دانش

خواهنــد بــود.
از مهم تریــن  ایــن صفحــه، برخــی  ادامــه  توضیحــات در  در 
منابــع فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه ازجملــه ســامانه مســابقات 
و جشــنواره های اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی، آیین نامه هــا 
و دســتورالعمل های فرهنگــی و اجتماعــی، آرشــیو فایل هــای 
ــری،  ــی و هن ــدات فرهنگ ــی، تولی ــای آموزش ــی کارگاه ه ویدئوی
جشــنواره ها و همایش هــای فرهنگــی در ســامانه ی بیــان، ســامانه 
نشــریات دانشــجویی دانشــگاه تهــران، صفحــه ی انجمن هــای 
علمــی دانشــجویی، کانون هــای فرهنگــی، هنــری، دینــی و 
ــی  ــع فرهنگ ــامانه جام ــجویی در س ــریات دانش ــی و نش اجتماع
ــت در آن هــا، صفحــه  ــی عضوی ــتان چگونگ ــی نگارس و اجتماع
ــال  ــگاه، کان ــی دانش ــی و اجتماع ــتاگرامی اداره کل فرهنگ اینس
تلگرامــی باشــگاه دانشــجویان دانشــگاه بــا ذکــر آدرس دقیــق بــه 

                برنامه های متمرکز اداره کل فرهنگی و اجتماعی
در جــدول زیــر فهرســت برنامه هــای مهــم اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی کــه به صــورت متمرکــز برگزارشــده ارائــه می شــود. 

در ادامــه نیــز برخــی برنامه هــا تشــریح می شــود.
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ــو دانشــجویان معرفی شــده اند و فیلــم کامــل آییــن اســتقبال از  ن
نــو دانشــجویان ســال های 1396 تــا 139۸ در ایــن صفحــه بــرای 
ــك  ــت. لین ــرار گرف ــه ق ــن صفح ــجویان در ای ــو دانش ــاهده ن مش
ایــن صفحــه بــا پیامــك بــرای نــو دانشــجویان ســال 1399 ارســال 

شــد.
ــی  ــی و اجتماع ــت فرهنگ ــی وضعی ــور ارزیاب ــن به منظ  همچنی
نــو دانشــجویان، پرسشــنامه اســتانداردی تهیــه و در بخــش 
نظرســنجی ســامانه جامــع فرهنگــی و اجتماعــی قــرار داده اســت. 
ــو دانشــجویان تکمیــل و  ایــن پرسشــنامه توســط 3700 تــن از ن
ــرار  ــی ق ــل و بررس ــورد تحلی ــی م ــب گزارش ــات آن در قال اطاع

ــت.     سومین همایش ملی دانشگاه اخالق مدارگرف
ســومین همایــش ملــی دانشــگاه اخاق مــدار 24 آذرمــاه بــا 
حضــور ریاســت دانشــگاه تهــران، معــاون آموزشــی وزارت علــوم، 
ــگ و  ــی وزارت فرهن ــور فرهنگ ــاون ام ــاوری، مع ــات و فن تحقیق
ــر  ــایر مســئوالن و پژوهشــگران به صــورت ب ــاد اســامی و س ارش

ــزار شــد ــر برگ ــرای تحقــق اهــداف زی خــط ب
به عنــوان  اخاقــی  مســئولیت پذیری  فرهنــگ  ترویــج   -

حرفــه ای؛ اخــاق  در  پایــه  بنیادی تریــن 
- تبیین و گسترش اخاق حرفه ای در سطح دانشگاهیان؛

- ارائــه  راهکارهــای عملــی بــرای تقویــت و ترویــج اخــاق در بیــن 
اعضــای هیئت علمــی، کارکنــان و دانشــجویان؛

و  آمــوزش، پژوهــش، فضــای مجــازی  اخــاق در  ترویــج   -
جامعــه؛ بــه  نســبت  اجتماعــی  مســئولیت های 
- طراحی الگوی مسئولیت پذیری اخاقی دانشگاهی؛

- نقش آفرینی دانشگاه در تعالی اخاقی جامعه.
همایــش  ایــن  در  شــرکت  بــرای  عاقه منــد  پژوهشــگران 
می توانســتند حداکثــر تــا 30 مهــر 1399 بــا مراجعــه بــه ســامانه 
ــدام  ــه اق ــال مقال ــام و ارس ــه ثبت ن ــبت ب ethics.ut.ac.ir نس

کننــد. پــس از اســتقبال شــرکت کنندگان ایــن مهلــت تــا تاریــخ 
30 آبــان تمدیــد شــد. درنهایــت پس از بررســی 9۸ مقاله ارســالی، 

ــرار گرفــت کــه  ــه توســط کمیتــه داوران موردپذیــرش ق 79 مقال
ــل  ــه کام ــه شــفاهی، 31 به صــورت مقال ــه به صــورت ارائ 12 مقال
ــای  ــداد مقاله ه ــد. تع ــر ش ــده منتش ــورت چکی ــه به ص و 49 مقال
ــه دوره  ــبت ب ــدی نس ــد دوازده درص ــن دوره، رش ــه ای ــالی ب ارس
ــورت  ــش به ص ــن همای ــای ای ــد. مقاله ه ــان می ده ــش را نش پی
الکترونیــك در ســامانه ethics.ut.ac.ir/articles منتشــر شــد. 
ــگاه  ــی 769۸5 -99200 در پای ــد اختصاص ــا ک ــا ب ــن مقاله ه ای

ــه  شــده اســت. ــوم جهــان اســام )ISC( نمای اســتنادی عل
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا هــدف اســتفاده بهینــه از ایــن همایــش 
ــز  ــت هایی نی ــدار، پیش نشس ــگاه اخاق م ــق دانش ــت تحق در جه
ــا  ــت ، ب ــن پیش نشس ــد. اولی ــزار ش ــش برگ ــن همای ــل از ای قب
ــه در 7  ــه جامع ــبت ب ــگاه نس ــی دانش ــئولیت اخاق ــوع مس موض
آبــان 1399 بــه همــت نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در 
دانشــگاه تربیــت مــدرس بــا حضــور دکتــر ســید حســن اســامی، 
اســتاد دانشــگاه ادیــان و مذاهــب برگــزار به صــورت برخــط 

برگــزار شــد.
بایســته های اخاقــی در  بــا موضــوع  دومیــن پیش نشســت ، 
آمــوزش مجــازی بــا حضــور صاحب نظــران حــوزه اخــاق و 
ــط  ــا 17:30 توس ــاعت 15:30 ت ــاه از س ــان م ــوزش در 14 آب آم
کمیتــه اجرایــی دروس معــارف و عمومــی پردیــس فارابــی 

ــد. ــزار ش ــط برگ ــر خ ــورت ب ــران به ص ــگاه ته دانش
و  اخاق مــدار  دانشــگاه  موضــوع  بــا  پیش نشســت ،  ســومین 
ــت  ــامی و معاون ــارف اس ــگاه مع ــط دانش ــی توس ــت آموزش عدال
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران و بــا حضــور صاحب نظــران 
ــا 16  ــاعت 14 ت ــاه از س ــامی در 5 آذرم ــارف اس ــگاه مع از دانش

ــد. ــزار ش ــط برگ ــورت برخ به ص

ســالگرد  اولیــن  بزرگداشــت  ویژه برنامه هــای   
ســلیمانی قاســم  حــاج  ســردار  شــهادت 

معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران، در ســالگرد 
شــهادت ســردار حــاج قاســم ســلیمانی، از طریــق برگــزاری 
ــاد  ــابقات، ابع ــار و مس ــزاری وبین ــد برگ ــف مانن ــای مختل برنامه ه
ــرای جامعــه دانشــگاهی  شــخصیت واالی ایــن ســردار رشــید را ب
بــه تصویــر کشــید تــا دانشــگاهیان بیشــتر بــا شــخصیت چندبعدی 

ــا آشــنا شــوند. ســردار دل ه

ســردار  شــهادت  ســالگرد  اولیــن  بزرگداشــت    
ســلیمانی و چهلمیــن روز شــهادت شــهید فخــری زاده

بزرگداشــت اولیــن ســالگرد شــهادت ســردار ســلیمانی و چهلمیــن 
روز شــهادت شــهید فخــری زاده 13 دی مــاه در دانشــگاه تهــران بــا 
حضــور دکتــر منصــور غامــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 
ــم  ــام معظ ــاد مق ــس نه ــتمی رئی ــلمین رس حجت االسام والمس
ــی  ــر کرم ــلمین دکت ــگاه ها، حجت االسام والمس ــری در دانش رهب
ــگاه  ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــئول نه مس
تهــران، دکتــر محمــود نیلــی احمدآبــادی رئیــس دانشــگاه تهــران 
و دکتــر مجیــد سرســنگی معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه 

تهــران برگــزار شــد.
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 وبینــار بین المللــی »جهــان معاصــر، ادیــان الهــی و 
صلــح«

ــه  ــح« ب ــی و صل ــان اله ــر، ادی ــان معاص ــی »جه ــار بین الملل وبین

ــده  ــان آورن ــلیمانی ارمغ ــردار س ــهادت س ــالروز ش ــبت س مناس

ــورت  ــاه به ص ــنبه 17 دی م ــوب چهارش ــان پرآش ــه جه ــح ب صل

ــنگی،  ــد سرس ــر مجی ــار، دکت ــن وبین ــد. در ای ــزار ش ــط برگ برخ

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران، دکتــر محمدعلــی 

ــگرخانی  ــد عس ــر ابومحم ــداد، دکت ــگاه بغ ــتاد دانش ــعدی اس الس

ــران و  ــگاه ته ــی دانش ــوم سیاس ــوق و عل ــکده حق ــتاد دانش اس

دکتــر ابراهیــم متقــی اســتاد دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی 

دانشــگاه تهــران بــه بررســی و تحلیــل موضــوع صلــح، ادیــان الهــی 

ــد. ــلیمانی پرداختن ــردار س ــخصیت س و ش

کتاب خوانی  به وقت حاج قاسم     مسابقه بزرگ 
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران و معاونــت فرهنگی 
ــر  ــدادی دیگ ــا همــکاری تع ــران ب ــاد دانشــگاهی ته ســازمان جه
ــوری  ــش مح ــت نق ــور پاسداش ــی به منظ ــازمان های فرهنگ از س
ــکل گیری  ــلیمانی در ش ــم س ــاج قاس ــهید ح ــپهبد ش ــردار س س
ــردم  ــور ها و م ــت، کش ــم اهل بی ــاع از حری ــت و دف ــه مقاوم جبه
منطقــه و مقابلــه بــا عملکــرد ضــد انســانی و ضــد امنیتــی داعــش 
ــم«  ــاج قاس ــت ح ــزرگ »به وق ــابقه ب ــزاری مس ــه برگ ــبت ب نس
ــزرگ  ــن مســابقه ب ــه شــرکت در ای ــد. عاقه منــدان ب ــدام کردن اق
بایــد بــا مراجعــه بــه ســامانه bookrc.ir، نســخه بارگــذاری شــده 
وصیت نامــه را مطالعــه و از تاریــخ 6 تــا 15 دی مــاه فرصــت 
ــه ســؤاالت طراحی شــده پاســخ داده و در مســابقه  ــا ب ــتند ت داش
ــرکت  ــابقه ش ــن مس ــر در ای ــزار و 354 نف ــد. 12 ه ــرکت کنن ش
ــا انجــام قرعه کشــی از میــان ۸136 نفــری  ــده ب ــد و 32 برن کردن
کــه بیــش از 70 درصــد نمــره را کســب کــرده بودنــد، مشــخص 

شــدند.

    نمایشگاه فرمانده من
ــاه 1399  ــا 20 دی م ــن« از 9 ت ــده م ــس »فرمان ــگاه عک نمایش
بــه مــدت 12 روز در محــل خیابــان انقــاب اســامی و در 
ــوم و  ــد عم ــرای بازدی ــران ب ــاظ دانشــگاه ته ــای حف ــار نرده ه کن
ــده ای از مســابقه  ــن نمایشــگاه گزی ــا شــد. در ای ــدان برپ عاقه من
ــپهبد  ــهید »س ــردار ش ــکوه س ــییع باش ــم تش ــای مراس عکس ه
ــدس« در  ــدی المهن ــو مه ــهید »اب ــلیمانی« و ش ــم س ــاج قاس ح

ــد. ــته    ش ــش گذاش ــه نمای ــوم ب ــد عم ــرض دی مع
برگــزاری ایــن نمایشــگاه بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی ســازمان 
جهــاد دانشــگاهی تهــران، معاونــت فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه 
تهــران، دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، انجمــن عکاســان انقــاب 
و دفــاع مقــدس، خانــه عکاســان ایــران، موسســه فرهنگــی هنــری 
ســپهر ســوره هنــر و حــوزه هنــری انقــاب اســامی بــا یکدیگــر 

همــکاری و مشــارکت دارنــد.
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گذر حماسه سردار     
ــوط  ــار مرب ــق آث ــا خل ــری دانشــجویان ب ــای هن کارگاه آفرینش ه
بــه ســردار دل هــا، حــاج قاســم ســلیمانی، در روز 13 دی از 
ســاعت ۸ تــا 16 در مقابــل ســردر اصلــی دانشــگاه برگــزار شــد و 
دانشــجویان دانشــگاه تهــران بــا اجــرای نقاشــی، یــاد و خاطــره ی 

ــام را گرامــی داشــتند. ــن شــهید واالمق ای

کتاب خوانی هشت بهشت     مجموعه مسابقات 
بــرای  »هشت بهشــت«  کتاب خوانــی  مســابقات  مجموعــه 

ــت  ــط معاون ــرز( توس ــران و الب ــك )ته ــه ی ــگاه های منطق دانش

فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران و معاونــت فرهنگی ســازمان 

ــزار  شــد. در  ــران در طــی ســال 1399 برگ ــاد دانشــگاهی ته جه

قالــب ایــن طــرح هرمــاه یــك کتــاب و یــك مســابقه برگــزار  شــد 

و هــر مســابقه 24 برگزیــده داشــت. پــس از برگــزاری ۸ مســابقه 

طــی یــك ســال، جایــزه ویــژه هشت بهشــت بــه ۸ برگزیــده  کــه 

طــی ایــن مــدت بیشــترین امتیــاز را کســب کــرده بودنــد، تعلــق 

گرفــت. ثبت نــام و آزمــون ایــن مســابقات به صــورت برخــط 

برگــزار  شــد و عاقه منــدان می توانســتند بــرای ثبت نــام بــه 

ــد. ــه کنن ــانی bookrc.ir مراجع نش

شــایان ذکر اســت؛ کتــاب علــی از زبــان علــی )ع( بــرای نخســتین 

مرحلــه مســابقه در اردیبهشــت ماه، جــوان و انتخــاب بــزرگ 

ــرای فصــل  ــان ب ــاه، بینوای ــه دانشــجویان در خردادم ــرای مطالع ب

ــاه،  ــان م ــاه، نفحــات نفــت آب ــرای مهرم ــدم ب تابســتان، خــط مق

پیرمــرد و دریــا بــرای مطالعــه و برگــزاری مســابقه در آذرمــاه، آن 

ــرای  ــتم ب ــق هش ــاه و عش ــرای بهمن م ــد ب ــاران می آی ــا ب ــرد ب م

ــود. اســفندماه دانشــجویان در نظــر گرفتــه شــده ب

کتاب خوانی خطبه غدیر    مسابقه 
در ایــام عیــد غدیــر مســابقه کتاب خوانــی »خطبــه غدیــر« 
توســط معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران و معاونــت 
ــنبه 1۸  ــران در روز ش ــگاهی ته ــاد دانش ــازمان جه ــی س فرهنگ
 booktc.ir مردادمــاه 1399 به صــورت بــر خــط در ســامانه

ــد. ــزار ش برگ

کتاب خوانی زندگی حقیقی انسان     مسابقه 
مســابقه کتاب خوانــی از کتــاب »زندگــی حقیقــی انســان« از 
ــبت  ــه مناس ــزان ب ــده از المی ــی تدوین ش ــار موضوع ــه آث مجموع
ــی )ره( و هفتــه  گرامیداشــت ســالروز رحلــت عامــه طباطبای
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قــرآن و عتــرت و کتــاب و کتاب خوانــی روز چهارشــنبه 2۸ آبــان 
ــد. دانشــجویان  ــزار ش ــاعت 12:30 به صــورت برخــط برگ ــاه س م
دانشــگاه تهــران تــا روز شــنبه 24 آبــان مــاه می توانســتند بــرای 
ــی  ــع فرهنگ ــامانه جام ــه س ــاب ب ــل کت ــت فای ــام و دریاف ثبت ن
cultural. ــه آدرس ــران ب ــگاه ته ــتان دانش ــی نگارس و اجتماع

ــد. ــه کنن ut.ac.ir مراجع

در  نظرخواهــی  مســابقه  برگــزاری  در  همــكاری   
کتــاب دفــاع مقــدس از نــگاه  مــورد انتخــاب بهتریــن 

دانشــجویان
بــا هــدف ترویــج فرهنــگ ایثــار و یــاد و خاطــره شــهدا و ایثارگران 
انقــاب اســامی، مســابقه نظرخواهــی از دانشــجویان در خصــوص 
ــجویان در  ــر دانش ــدس ازنظ ــاع مق ــوزه دف ــاب در ح ــن کت بهتری

شــهریور و مهرمــاه 1399 برگــزار شــد.

    اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
ــرای  ــی را ب ــئولیت پذیری اجتماع ــج مس ــنواره تروی ــن جش اولی

ــود ــزار می ش ــر برگ ــداف زی ــه اه ــتیابی ب دس
- ارائــه الگویــی مناســب بــرای ترویــج مســئولیت پذیری اجتماعــی 

در حوزه هــای آمــوزش، پژوهــش، فرهنــگ و خدمــات اداری
بــه  نســبت  اجتماعــی  مؤلفه هــای مســئولیت های  تبییــن   -

جامعــه و محیط زیســت از جنبــه علمــی
حــوزه  در  نقش آفریــن  دانشــگاهیان  از  تجلیــل  و  معرفــی   -

اجتماعــی مســئولیت های 
- تقویــت انگیــزه دانشــگاهیان بــرای مشــارکت در فعالیــت هــای 

داوطلبانــه
- کمك به تحقق دانشگاه اجتماعی و مسئولیت پذیر

ــس  ــای تندی ــری و اعط ــی و هن ــی، ادب ــش علم ــه بخ ــن در س ای

مســئولیت پذیری اجتماعــی دانشــگاه تهــران برگــزار خواهــد شــد. 
ارســال آثــار بــه ایــن جشــنواره در اردیبهشــت 1399 آغــاز شــد و 
ــه خواهــد داشــت. شــرکت کنندگان  ــن 1400 ادام ــا 15 فروردی ت

ــجویان و  ــی دانش ــدات فرهنگ ــار و تولی ــه آث ــه ب ــدف توج ــا ه ب
ترغیــب آن هــا بــه مطالعــه کتــاب، نه فقــط به عنــوان امــری 
تکلیفــی و در حــوزه کتاب هــای درســی بلکــه در گســتره وســیع 
ــن  ــی و سیاســی، چهارمی ــری، اجتماع ــی، هن ــی، فرهنگ ــار ادب آث
دوره جشــنواره ملــی کتــاب ســال فرهنگــی دانشــجویان و اولیــن 
دوره بین المللــی ایــن جشــنواره در حوزه هــای زیــر برگــزار 

می شــود
- حوزه دینی، اخاقی و تربیتی

- حوزه هنری و ادبی 
- حوزه اجتماعی و سیاسی

شــرکت کنندگان در ایــن جشــنواره بایــد دانشــجوی رســمی 
ــه وزارت  ــته ب ــی وابس ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــی از دانش یک

ــان  ــای جه ــگاه ه ــایر دانش ــا س ــاوری ی ــات و فن ــوم، تحقیق عل
مــورد تائیــد وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری باشــند و در ایــن 
ــه از  ــوند ک ــد داوری وارد می ش ــه فرآین ــی ب ــنواره کتاب های جش
اول اســفند 1397 )20-02-2019( تــا پایــان بهمــن 1399 )1۸-
02-2021( بــه یکــی از زبــان هــای فارســی، عربــی یــا انگلیســی 
ــار  ــان انتش ــد در زم ــجو بای ــن دانش ــند. همچنی ــده باش منتشرش
کتــاب، مشــغول بــه تحصیــل بــوده باشــد. آغــاز فراخــوان ارســال 
اثــر بــرای ایــن جشــنواره در تیرمــاه ســال 1399 آغــاز گردیــد و 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــن 1399، ب ــخ 30 بهم ــا تاری ــرکت کنندگان ت ش
آدرس nbfcs.ut.ac.ir، نســبت بــه تکمیــل فــرم ثبت نــام و 

ــد. ــدام می کردن ــار اق ــل آث تحوی

ــه  ــر ب ــال اث ــتر و ارس ــات بیش ــب اطاع ــرای کس ــت ب می بایس
ــد. آییــن اختتامیــه  ســامانه ی srpf.ut.ac.ir مراجعــه می کردن
ایــن جشــنواره در 6 اردیبهشــت ماه 1400 برگــزار خواهــد شــد.

کتاب ســال فرهنگی دانشــجویان     چهارمین دوره جشــنواره ملی و اولین دوره بین المللی 



کل فرهنگی و اجتماعیگزارش عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران 25اداره  24

استفاده از ابزار هنری علی الخصوص عکس و فیلم یکی از روش ها 
برای جلب توجه و مواجهه با چالش ها و فرصت های دوران کرونا است. 
جشنواره فرهنگی و هنری فیلم و عکس دوران کرونا؛ فرصت ها و 
چالش ها با تمرکز بر آگاهی بخشی مؤثر و ایجاد شور اجتماعی در 
این جشنواره در  جامعه دانشگاهی برگزار می شود. شروع فراخوان 
زندگی  و  کرونا  الکترونیك؛  یادگیری  یاددهی-  و  کرونا  محورهای 
داوطلبانه  فعالیت های  و  کرونا  کسب وکارها؛  و  کرونا  دانشجویی؛ 
دانشجویان؛ کرونا و مناسبات فرهنگی و اجتماعی؛ کرونا و فرهنگ 

رعایت بهداشت و فاصله گذاری اجتماعی؛ کرونا و مسئولیت پذیری 
اجتماعی و کرونا و گذران اوقات فراغت در تاریخ 1۸ دی آغاز شد 
و دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه با مراجعه به 
سامانه culfest.ut.ac.ir، به مشاهده شیوه نامه ارسال اثر تا 20 
آیین  کنند.  اقدام  آثار  ارسال  به  نسبت  می توانند  فروردین 1400 
اثر،  صاحبان  به  و  می شود  برگزار   1400 اردیبهشت  در  اختتامیه 
هدایای نقدی و لوح تقدیر اعطا خواهد شد. همچنین آثار منتخب 

با نام صاحبان اثر در سامانه های دانشگاه تهران منتشر خواهد شد.

کرونا؛ فرصت ها و چالش ها   جشنواره فرهنگی و هنری فیلم و عكس دوران 

اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با هدف استفاده از ایده های 
چگونگی  با  ارتباط  در  تهران  دانشگاه  دانشجویان  بدیع  و  خاقانه 
برتر  ایده های  مسابقه  پساکرونا،  دوران  چالش های  با  مواجهه 
دانشجویی در مواجهه با چالش های دوران پساکرونا را در محورهای 

زیر برگزار کرد
 - افزایش سامت و کاهش ناهنجاری های فردی و اجتماعی ناشی 

از کرونا
 - رونق بخشی و پویایی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی با استفاده 

از فناوری اطاعات و فضای مجازی
 تقویت فعالیت های گروهی و مشارکت های اجتماعی

گردشگری،  خانگی،  حوزه های  در  نوظهور  کسب وکارهای  رونق   -

فناوری اطاعات، صنایع فرهنگی و فناوری های نرم
امیدواری نسل جوان نسبت  ارتقای روحیه سرزندگی، نشاط و   - 

به آینده
- آموزش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

 دانشجویان دانشگاه تهران برای شرکت در این مسابقه می بایست 
با  و   culfest.ut.ac.ir سامانه  به  مراجعه  با  آذرماه   15 حداکثر 
تکمیل فرم ثبت ایده و بارگذاری آن، برای شرکت در مسابقه اقدام 
از  بعد  که  شد  ارسال  مسابقه  این  به  اثر   39 درنهایت  می کردند. 
خانم  ایده ی  و  رسید  نهایی  داوری  مرحله  به  اثر   19 اولیه،  پایش 
مریم صفائی، دانشجوی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیك گیاهی 
پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، با موضوع معطرسازی ماسك ها در 

راستای رایحه درمانی به عنوان ایده برگزیده انتخاب شد و با اهدای 
جایزه نقدی و لوح تقدیر از ایشان تقدیر شد.

کرونا    مسابقه ایده های برتر دانشجویی در مواجهه با چالش های دوران پسا

مسابقه ارائه سه دقیقه ای پایان نامه ویژه دانشجویان و دانش آموختگان 
کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران با هدف تقویت مهارت های 
ارتباطی، تبدیل ایده به محصول، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و 

جامعه و ترویج علم و فناوری برگزار شد.
دانشجویان و دانش آموختگان واجد شرایط می توانستند برای شرکت 
ارائه ویدئویی  در این مسابقه مطابق شیو ه نامه نسبت به تهیه فایل 

سه دقیقه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری خود اقدام و آن را به همراه سایر مدارك مندرج در شیوه نامه حداکثر تا 30 
بهمن ماه 1399 در بخش مربوط به این مسابقه در سامانه جشنواره ها و مسابقات اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به آدرس 

culfest.ut.ac.ir بارگذاری کنند. در نهایت 57 اثر دریافت شد و بعد از پایش اولیه، 2۸ اثر به مرحله ی داوری نهایی راه پیدا کردند.

آثار ارسالی در گروه های چهارگانه فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و دامپزشکی بر اساس 
معیارهای مندرج در شیوه نامه و بر اساس نمرات هشت داور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. به برگزیدگان این 
مسابقه، لوح تقدیر و هدایای نقدی اهدا شد و برحسب ظرفیت اعامی به مرحله منطقه ای معرفی شد. همچنین از پایان نامه های برگزیده 

برای انتشار در قالب کتاب حمایت شد.

     مسابقه ارائه سه دقیقه ای پایان نامه دانشجویی

رتبهپردیس/دانشکدهحوزهموضوع پایان نامهنام و نام خانوادگی

تدوین چارچوب توسعه مجدد به منظور طراحی اراضی قهوه ای در نواحی شهری )مطالعه گاره البرزی
اولهنرهای زیباهنرموردی: پهنه صنعتی متروك در محله حکیمیه تهران(

روانشناسی و علوم علوم انسانیتهیه و رواسازی برنامه پایش ازدواجفهیمه باهنر
دومتربیتی

اولعلوم و فنون نوینعلوم پایهمونت موریلونیت، یك نانو ذره طبیعی خوراکی با اثرات ضد سرطانی ذاتیعلیرضا قناد سبزواری

ارزیابی اثر خنثی سازی آنتی بادی های تولیدشده ضد واکسن کووید-19روی ویروس مریم بهرامی نسب
)Spike )N501Y 2 دارای جهش در ناحیه ی پروتئین-SARS-CoV سومعلومعلوم پایهسودوتایپ شده ی

اولعلوم و فنون نوینفنی مهندسیمدل سازی برای امکان سنجی توسعه یك سیستم انرژی پایدار تعاملی در شمال شرق کشورمحمدمهدی رضایی

سنتز کربن ایزوژل اصاح شده به عنوان جاذب جهت جداسازی آنتی بیوتیك های تتراسایکلین امیرحسین یزدان بخش
اولدانشکده های فنیفنی مهندسیو داکسی سایکلین از پساب

اولدانشکده های فنیفنی مهندسیبومی سازی فناوری اطاعات و ارتباطات بر مبنای فرهنگ اسامی-ایرانی؛ یك مطالعه اکتشافیبنیامین تختائی

بررسی میزان آالینده هورمونی استرادیول در آب شرب شهر تهران )مطالعه موردی منطقه 5 مصطفی منصوریان فر
دومدانشکده های فنیفنی مهندسیآبفا(

دومدانشکده های فنیفنی مهندسیطبقه بندی تصاویر سنجش از دوری با استفاده از روش های یادگیری کرنل عمیقمحسن انصاری

طبقه بندی مشاهدات سری های زمانی تداخل سنجی راداری بر اساس مدل کینماتیك آن ها با زهرا منافی
دومدانشکده های فنیفنی مهندسیاستفاده از آزمون های فرض آماری

سیدامیر حسینی 
لرگانی

مدل سازی و بهینه سازی چندهدفه )هزینه، انرژی و انتشارات( سیستم مدیریت پایدار پسماند 
جامد شهری- مطالعه موردی: شهر تهران

کشاورزی، دامپزشکی 
و محیط زیست

کشاورزی و منابع 
اولطبیعی

کشاورزی، دامپزشکی ارزیابی اقتصادی سیاست اقتصاد دانش بنیان در تولید محصول گندم ایرانمهدی باستانی
و محیط زیست

کشاورزی و منابع 
دومطبیعی

تولید شیر گیاهی پروبیوتیك فراسودمند از جو دوسر با استفاده از تیمارهای جوانه زنی، آنزیمی، نیما بابانی مقدم
اسیدی و تخمیر بر پایه بستر جامد

کشاورزی، دامپزشکی 
سومدامپزشکیو محیط زیست



کل فرهنگی و اجتماعیگزارش عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران 27اداره  26

فرهنگــی  علمــی  همایــش  برگــزاری  در  همــكاری     
مؤمنانــه زندگــی  و  کرونــا  چالــش 

ایــن همایــش در محورهــای تأثیــر بــاور مؤمنانــه بــر امیــد 
ــای  ــی در بیماری ه ــرمایه اجتماع ــاد س ــش و ابع ــده، نق ــه آین ب
ــر  ــراب، تأثی ــش اضط ــاوری در کاه ــرگ ب ــش م ــك، نق اپیدمی
ــاوری و منجــی گرایــی بــر ســامت جامعــه بحــران زده،  موعــود ب
هنگامــه  در  اجتماعــی  شــبکه های  و  رســانه  کارویژه هــای 
ــن و  ــوق بنیادی ــامت در حق ــر س ــق ب ــری، ح ــای مس بیماری ه
ــیوع  ــای ش ــوی در فض ــای معن ــری، ظرفیت ه ــای مس بیماری ه
ــا  ــه ب ــی در مواج ــئولیت های اجتماع ــك، مس ــای مهل بیماری ه
بیماری هــای اپیدمیــك، ریشــه یابی و تحلیــل بی اعتنایــی بــه 
ــر  ــردی و دیگ ــه ف ــگیری، مراقب ــتی و پیش ــای بهداش پروتکل ه
ــی،  ــه خانگ ــه قرنطین ــزام ب ــرای الت ــی ب ــزه بخش ــای انگی مدل ه
نقــش و آثــار آموزش هــای مجــازی در هنگامــه بیماری هــای 
ــا  ــه ب ــی در مواجه ــی کادر درمان ــای اخاق ــك، چالش ه اپیدمی
بیمــاران کرونایــی و کارویژه هــای نهــاد روحانیــت در فضــای 

ــد. ــزار ش ــط برگ ــورت برخ ــاه به ص ــی در 29 مهرم کرونای

و  قــرآن  همایــش  اولیــن  برگــزاری  در  همــكاری    
روانشناســی

ــاه 1399 در  ــر در تیرم ــداف زی ــق اه ــرای تحق ــش ب ــن همای ای
ــد ــزار ش ــط برگ ــورت برخ ــران به ص ــگاه ته دانش

ــی  ــا تشــکیل هســته های علم ــعه روانشناســی اســامی ب -توس
ــر قــرآن؛ روانشناســی مبتنــی ب

- ترغیــب دانشــجویان بــه پژوهش هــای اســامی در حــوزه 
روانشناســی؛

- ایجاد تحول نظری و درمانی در حوزه روانشناسی؛
- گسترش پژوهش های اسامی در حوزه روانشناسی؛

ــای  ــتفاده از آموزه ه ــرای اس ــی ب ــش روش شناس ــعه دان - توس
ــی. ــی در روانشناس دین

ــه دانشــجویان فعــال  کتــاب ب ــد       اهــدای بــن خری
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران

ــا هــدف قدردانــی از دانشــجویان فعــال فرهنگــی و اجتماعــی و  ب
ــا پیگیری هــای مدیــرکل فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه، بنیــاد  ب
ــی  ــی آموزش ــاد علم ــت بنی ــا حمای ــران ب ــگاه ته ــان دانش حامی
ــن  ــال ب ــون ری ــقف دو میلی ــا س ــجو ت ــر دانش ــه ه ــی ب قلم چ
ــاب اهــدا کــرد. اعضــای شــورای مرکــزی انجمن هــای  ــد کت خری
دوره ی  ششــمین  در  شــرکت کنندگان  دانشــجویی،  علمــی 
ــه ی  ــابقه ی ارائ ــی دلتــا و مس ــخنرانی های ترویج ــابقه ی س مس
ــتفاده  ــه اس ــن هدی ــتند از ای ــه می توانس ــه ای پایان نام ــه دقیق س
ــی  ــورت پیامک ــجو به ص ــرای 1000 دانش ــه  ب ــد هدی ــد و ک کنن
ــن طــرح در اســفندماه 99  ارســال شــد. دانشــجویان مشــمول ای
ــق  ــال 1400 از طری ــوروزی س ــات ن ــدند و در تعطی ــام ش ثبت ن
خریــد کتــاب از ســامانه ی  vistor.shop از ایــن هدیــه اســتفاده 
ــجویان در  ــوی دانش ــی از س ــه آدرس اعام ــا ب ــد. کتاب ه کردن

سراســر کشــور ارســال شــد.

    برگزاری وبینار باغ ایرانی؛ میراث جهانی

ــت  ــگ و هوی ــق فرهن ــی و تعمی ــدف خودآگاه ــا ه ــار ب ــن وبین ای
ایرانــی در اول اســنفدماه ســاعت 15-17 بــا حضــور دکتــر 
جعفــری دهقــی، مهنــدس بهشــتی، دکتــر طالبیــان، دکتــر 
مختــاری طالقانــی و دکتــر قبادیــان و بــا همــکاری انجمــن علمــی 

ایران شناســی به صــورت برخــط برگــزار شــد. 
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           بخش دوم
اجتماعــی  و  فرهنگــی  تشــكل های  فعالیت هــای 

ن یا نشــجو ا د

ــه حضــور نداشــتن دانشــجویان در محیــط دانشــگاه،  ــا توجــه ب ب
ــز بســترهای  ــی نی ــی و اجتماع ــوزه فرهنگ ــا در ح ــد ت ــاش ش ت
ــرای فعالیــت تشــکل های دانشــجویی )انجمن هــای علمــی،  الزم ب
ــتفاده از  ــش اس ــه در بخ ــود ک ــم ش ــریات( فراه ــا و نش کانون ه
ظرفیت هــای فنــاوری اطاعــات بــدان اشــاره شــد. افــزون 
ــای  ــی، راه ه ــی و اجتماع ــع فرهنگ ــامانه جام ــدازی س ــر راه ان ب
ــرای دانشــجویان  ــه ب ــی و رایانام ــبکه های اجتماع ارتباطــی در ش
اطاع رســانی شــد و در کمتریــن زمــان ممکــن تــاش شــد کــه 
درخواســت ها و ســؤاالتی کــه دانشــجویان در حوزه هــای مختلــف 
دارنــد، پاســخ داده شــود. همچنیــن به منظــور هم اندیشــی، 
تبادل نظــر و تجــارب، ارائــه انتقادهــا و پیشــنهادها و آگاهــی 
و  فرهنگــی  تشــکل های  حــوزه  روز  مباحــث  مهم تریــن  از 
اجتماعــی دانشــجویان، سلســله جلســاتی بــا اعضــای تشــکل های 
ــات،  ــن جلس ــد. در ای ــزار ش ــط برگ ــورت برخ ــجویی به ص دانش

ــه  ــوط ب ــتورالعمل های مرب ــا و دس ــی آیین نامه ه ــه معرف ــدا ب ابت
ــری،  ــی، هن ــای فرهنگ ــجویی، کانون ه ــی دانش ــای علم انجمن ه
دینــی و اجتماعــی و نشــریات دانشــجویی پرداخت شــد. ســپس در 
ارتبــاط بــا جشــنواره های دانشــجویی پیــش رو در ســطح دانشــگاه 
و ملــی، بحــث و تبادل نظــر انجــام گرفــت. در پایــان هــر جلســه، 
ــرده و  ــرح ک ــود را مط ــنهاد های خ ــا پیش ــش ی ــجویان پرس دانش
ــد بررســی درخواســت های آن هــا  در جلســه بعــد گزارشــی از رون
ــا  ــجویی ب ــکل های دانش ــاالن تش ــاه فع ــد. در 5 آذرم ــه می ش ارائ
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه جلســه وبینــاری داشــتند. 
ــورت  ــه به ص ــش جلس ــال 1399، ش ــه دوم س ــن در نیم همچنی
مجــازی در اتــاق مجــازی اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه 
ــا فعــاالن دانشــجویی تشــکل های فرهنگــی و اجتماعــی  تهــران ب

برگــزار شــد.

             نشریات دانشجویی
آرای  و  نظرات  بیان  برای  تریبونی  به عنوان  دانشگاهی  نشریات 
دانشجویان و بلندگویی برای بیان مسائل و مشکات درون دانشگاهی 
انتشار یك نشریه  و در سطحی وسیع تر در جامعه مطرح هستند. 
دانشگاهی در حقیقت زمینه مناسبی برای ابراز وجود یك دانشگاه 
به ترویج عقانیت،  این نشریات روی آوردن  است و رسالت اصلی 
از خرد  از بین بردن مشکات و استفاده  برای  هدایت و راهنمایی 
جمعی است. این نوع فعالیت یك نوع فعالیت فراتشکلی محسوب 
می شود. کاری گروهی است که بیشتر دانشجویان فعال به نوعی با 
آن در ارتباط هستند. در نشریات دانشجویی مرتب با دانش آموخته 
شدن دانشجویان تغییرات داریم و برخی مواقع تعدادی از نشریات 
به دلیل غیرفعال بودن یا دانش آموخته شدن ارکان نشریه، لغو مجوز 
این موارد در حال حاضر 290 نشریه  نظر گرفتن  با در  می شوند، 

از  بیش  نشریات  این  در  که  هستند  فعال  دانشگاه  در  دانشجویی 
2500 دانشجو به طور مستقیم امور نشریات را مدیریت و راهبری 
نداشتن دانشجویان در محیط  می کنند. همه گیری کرونا و حضور 
و  کند  متوقف  را  دانشجویی  نشریات  فعالیت  نتوانست  دانشگاه 
خوشبختانه فعالیت ها با رشد بیشتری نسبت به سال قبل نیز انجام 
الکترونیك،  به صورت  نشریه  از 160  بیش  انتشار  آن  گواه  که  شد 
صدور پروانه انتشار برای 50 نشریه و صدور مجوز تغییرات در 72 
نشریه بود. همچنین 7 نشریه نیز توانستند امتیاز نشریه حرفه ای را 
کسب کنند. در جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی نیز 
خوشبختانه با همت فعاالن نشریات دانشجویی 672 اثر در سامانه 
این جشنواره ثبت شد. در شکل زیر خاصه ای از فعالیت های حوزه 
نشریات دانشجویی دانشگاه در سال 1399 ارائه شده است. در ادامه 

نیز برخی فعالیت ها توضیح داده می شود.
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نشریات دانشجویی فعال به 
تفکیك پردیس/دانشکده های 
مستقل در سال 1399

کمیته ناظر بر نشریات و برگزاری منظم جلسات     انجام امور دبیرخانه ای 
ــوص  ــن خص ــت در ای ــت الزم اس ــوند، ازاین جه ــه می ش ــب دانش آموخت ــجویی مرت ــریات دانش ــئول در نش ــجویان مس ــه دانش ازآنجاک
مرتــب در نشــریات پایــش صــورت گیــرد. ایــن کار توســط دبیرخانــه کمیتــه ناظــر بــر نشــریات انجــام شــد و بــه صاحب امتیــاز نشــریاتی 
کــه مســئوالن آن هــا دانش آموختــه شــده  بودنــد ابــاغ کتبــی ارســال و درخواســت تــا نســبت بــه ایجــاد تغییــرات در نشــریات اقــدام 
کننــد. درصورتی کــه بعــد از گذشــت یــك مــاه از ابــاغ درخواســتی از ســوی صاحب امتیــاز نشــریه ارســال نشــد، امتیــاز نشــریات لغــو 
شــد. از دیگــر فعالیت هــای دبیرخانــه، دریافــت درخواســت صــدور پروانــه انتشــار و تغییــرات در نشــریات و هماهنگــی بــرای برگــزاری 
جلســات کمیتــه ناظــر بــر نشــریات بــود. در ایــن خصــوص نیــز در ســال 1399، بــرای 50 نشــریه پروانــه انتشــار صــادر شــد، همچنیــن 

درخواســت تغییــرات در 72 نشــریه بررســی و مجوزهــای الزم داده شــد.

نام صاحب امتیازنشریه حرفه ایردیف
انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانیپژوهش در تاریخ1
انجمن علمی گروه زراعت و اصاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعیجوانه2
محمدامین عبیدی قمی از دانشجویان پردیس فارابیچرخه3
انجمن علمی دانشجویی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعیدامستیك4
انجمن علمی دانشجویی معماری پردیس هنرهای زیبادریچه5
انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهراندلتا6
انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی پردیس علومدنا7
انجمن علمی دانشجویی علوم مهندسی پردیس دانشکده های فنیسیمرغ فنی۸
انجمن علمی دانشجویی ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعیصنعت سبز نوین9
انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعیگیاهپزشك10
عبدالملك وحیدی از دانشجویان پردیس فارابیپژوهان11

نشــریات  فعــاالن  ویــژه  آموزشــی  کارگاه هــای   
دانشــگاه دانشــجویی 

کارگاه هـای آموزشـی ویـژه فعـاالن نشـریات دانشـجویی بـا هـدف 
افزایـش مهارت هـای دانشـجویان در حوزه هـای مرتبط با نشـریات 
دانشـجویی به طـور مرتـب برگـزار می شـود. امسـال نیـز بـا وجـود 
شـیوع ویـروس کرونـا، برگـزاری ایـن کارگاه هـا متوقف نشـد و این 
کارگاه هـا بـا ثبت نـام از عاقه منـدان در سـامانه دفتـر آموزش های 
mooc-org. آدرس  بـه  تهـران  دانشـگاه  تخصصـی  و  حرفـه ای 
ut.ac.ir به صـورت برخـط برگزار شـد. این کارگاه ها بـا موضوعات 

روش هـای تأمیـن محتوا و انتشـار نشـریات دانشـجویی بـا تدریس 
دکتـر هوشـنگ قلنـدری، حقـوق نشـریات دانشـجویی بـا تدریس 
دکتـر جمـال رحیمیـان، گرافیـك و صفحه آرایـی با تدریـس دکتر 
فـرزاد ادیبی و ویراسـتاری با تدریس مهنـدس محمدعلی عزت زاده 
در ۸ جلسـه درمجمـوع 16 سـاعت در آذر و دی برگـزار شـد و 50 

دانشـجو در ایـن کارگاه هـا شـرکت کردند. 
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    شــرکت در دوازدهمیــن جشــنواره سراســری رســانه 
و نشــریات دانشــجویی

ــریات  ــانه و نش ــری رس ــنواره سراس ــن جش ــوان دوازدهمی فراخ
دانشــجویی در آذرمــاه 1399 ابــاغ شــد و آخریــن فرصــت ارســال 
آثــار بــه ســامانه titrfestival.ir.12 تــا 15 بهمن مــاه بــود. 
ــن جشــنواره اطاع رســانی  ــی ای ــاغ شــیوه نامه اجرای به محــض اب
کامــل از طریــق پیامــك، شــبکه های اجتماعــی و ســامانه ها 
ــن در  ــد. همچنی ــام ش ــجویی انج ــریات دانش ــاالن نش ــرای فع ب
جلســات وبینــاری نیــز توضیحــات الزم در خصــوص نحــوه ارســال 

آثــار ارائــه شــد.
ــا  ــال در حــوزه نشــریات دانشــجویی ت ــا همــت دانشــجویان فع ب
ــه  ــجو ب ــط 200 دانش ــر توس ــار 672  اث ــال آث ــان ارس ــان زم پای
ــا پروانه هــای  ــار توســط دانشــگاه ب ســامانه ارســال شــد. همــه آث
ــل از  ــی قب ــص احتمال ــد و نواق ــق داده ش ــگاه تطبی ــار دانش انتش

ــه دانشــجویان اطــاع داده شــد. ــار ب ــان ارســال آث ــام زم اتم

    انتشار الكترونیك نشریات دانشجویی
بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا، انتشــار نشــریات دانشــجویی 
به صــورت چاپــی بــه حاشــیه رفــت و تمامــی نشــریات دانشــجویی 
بــه انتشــار مجــازی نشــریات خــود، روی آوردنــد. اداره کل فرهنگی 
ــریات  ــامانه نش ــد س ــترهایی مانن ــز بس ــگاه نی ــی دانش و اجتماع
دانشــجویی دانشــگاه تهــران بــه آدرس stdpub.ut.ac.ir بــرای 
انتشــار نشــریه و تارنمــای جامــع فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه 
ــوط  ــار مرب ــار اخب ــرای انتش ــه آدرس cultural.ut.ac.ir را ب ب

ــجویی  ــریات دانش ــاالن نش ــار فع ــریات را در اختی ــار نش ــه انتش ب
ــر انتشــار نشــریات از طریــق  قــرار داد تــا آن هــا بتواننــد عــاوه ب
ــز  ــن راه نی ــود، از ای ــی خ ــازی و اختصاص ــی مج ــای ارتباط راه ه
بــرای گســترش ارتبــاط مجــازی و نمایــش نشــریات خود اســتفاده 
کننــد. جــدول زیــر فهرســت نشــریات دانشــجویی منتشرشــده ی 

دانشــگاه تهــران در ســال 1399 اســت.

فهرست نشریات دانشجویی منتشرشده در سال 1399

زمان انتشاردوره/شمارهنام نشریهصاحب امتیاز

مهردوره اول/ شماره اولبانگ فرهنگاداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
اسفنددوره اول/ شماره دومبانگ فرهنگاداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

فروردینشماره اولجعبه سیاهاسما سادات رحمتی

زمان انتشاردوره/شمارهنام نشریهصاحب امتیاز

فروردینسال پنجم/ شماره هفدهمچشمهامیرحسین اسامی
اردیبهشتشماره یازدهمپایدیاامیرمهدی بحری

آبانشماره اولدیاپازونانجمن اسامی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
آذرشماره دومدیاپازونانجمن اسامی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
آذرشماره سومدیاپازونانجمن اسامی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دیشماره چهارمدیاپازونانجمن اسامی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
اسفندشماره پنجمدیاپازونانجمن اسامی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

آذرسال اول/ شماره چهارمقدم زنانانجمن اسامی دانشجویان مستقل
آذرسال سوم/ شماره 42بی رنگانجمن اسامی دانشجویان مستقل دانشکده جغرافیا

آذرسال نهم/ شماره 1۸1قدمانجمن اسامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
آذرسال نهم/ شماره 1۸3قدمانجمن اسامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
آذرسال نهم/ شماره 1۸4قدمانجمن اسامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دیسال نهم/ شماره 1۸5قدمانجمن اسامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
بهمنسال نهم/ شماره 1۸6قدمانجمن اسامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
اسفندسال نهم/ شماره 1۸7قدمانجمن اسامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آذرسال اول/ شماره سوممدیرانهانجمن اسامی دانشجویان مستقل دانشکده مدیریت
آذرسال اول/ ویژه نامهمدیرانهانجمن اسامی دانشجویان مستقل دانشکده مدیریت
دیسال اول/ شماره پنجممدیرانهانجمن اسامی دانشجویان مستقل دانشکده مدیریت
بهمنسال اول/ شماره ششممدیرانهانجمن اسامی دانشجویان مستقل دانشکده مدیریت

مهرشماره های 24 و 25باستان پژوهانجمن علمی دانشجویان باستان شناسی
بهمنشماره اولتاغانجمن علمی دانشجویی احیا مناطق خشك و کوهستانی

بهمنشماره اولروندانجمن علمی دانشجویی اقتصاد
دیشماره اولحفاظت آب، خاك و هواانجمن علمی دانشجویی اکوهیدرولوژی
دیسال نهم/ شماره 25نداانجمن علمی دانشجویی انسان شناسی
آذردوره دوم/ شماره سومایران شناسیانجمن علمی دانشجویی ایران شناسی

شهریورشماره 3برناانجمن علمی دانشجویی برنامه ریزی اجتماعی
آذرویژه نامه نو دانشجویانبرناانجمن علمی دانشجویی برنامه ریزی اجتماعی

شهریورشماره های 27 و 2۸پژوهش در تاریخانجمن علمی دانشجویی تاریخ
اسفندشماره 29پژوهش در تاریخانجمن علمی دانشجویی تاریخ

بهمنشماره هجدهمسرهانجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی
آذرویژه نامه نو دانشجویانسی سنگانانجمن علمی دانشجویی جنگلداری و اقتصاد جنگل

تیرشماره سوممهیارانجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی
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زمان انتشاردوره/شمارهنام نشریهصاحب امتیاز

شهریورسال شانزدهم/ شماره ششمجوانهانجمن علمی دانشجویی زراعت و اصاح نباتات
بهمنسال شانزدهم/ شماره هفتمجوانهانجمن علمی دانشجویی زراعت و اصاح نباتات

خردادسال پانزدهم/ شماره هجدهمآوای زمینانجمن علمی دانشجویی زمین شناسی
خردادشماره 22دناانجمن علمی دانشجویی زیست شناسی
آذرشماره 23دناانجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

دیسال نهم/ شماره دومخوشهانجمن علمی دانشجویی ژنتیك و تولید گیاهی
دیشماره دهمپاپریکاانجمن علمی دانشجویی صنایع غذایی
آذردوره بیستم/ شماره دومدامستیكانجمن علمی دانشجویی علوم دامی
خردادشماره بیستمدامستیكانجمن علمی دانشجویی علوم دامی

خردادشماره 23علوم سیاسیانجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی
شهریورشماره چهارمعلوم سیاسیانجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی
آذرویژه نامهعلوم سیاسیانجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی
اسفندشماره پنجمعلوم سیاسیانجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی
مهرسال ششم/ شماره هشتمسیمرغ فنیانجمن علمی دانشجویی علوم مهندسی

شهریورشماره سومفقه پویاانجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق پردیس فارابی
بهمنشماره دومحکمتانجمن علمی دانشجویی فلسفه پردیس فارابی

آذرشماره سومفیزوپیاانجمن علمی دانشجویی فیزیك
شهریورشماره 1مدیریت و کسب وکارانجمن علمی دانشجویی کسب و کارهای مدیریت
دیشماره 2مدیریت و کسب وکارانجمن علمی دانشجویی کسب و کارهای مدیریت

دیسال پنجم/ شماره اولبوم کرهانجمن علمی دانشجویی محیط زیست
خردادسال چهارم/ شماره اولبوم کرهانجمن علمی دانشجویی محیط زیست

اردیبهشتشماره اولمکانیك بیوسیستمانجمن علمی دانشجویی مکانیك بیوسیستم
دیشماره دوممکانیك بیوسیستمانجمن علمی دانشجویی مکانیك بیوسیستم

دیدوره 12، شماره یكآبخوانانجمن علمی دانشجویی مهندسی آبیاری و آبادانی
آذرشماره سومفن کاوانجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع
دیشماره چهارمفن کاوانجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع
بهمنشماره پنجمفن کاوانجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع

مردادشماره دومصنعت و غذاانجمن  علمی دانشجویی مهندسی ماشین های صنایع غذایی
بهمنشماره سومصنعت و غذاانجمن  علمی دانشجویی مهندسی ماشین های صنایع غذایی

شهریورشماره اولفراسوی موادانجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالوژی
آذرسال اول/ شماره سومفراهنگانجمن علمی دانشجویی موسیقی
خردادسال اول/ شماره دومفراهنگانجمن علمی دانشجویی موسیقی
آذرسال اول/ شماره سومفراهنگانجمن علمی دانشجویی موسیقی

زمان انتشاردوره/شمارهنام نشریهصاحب امتیاز

شهریورشماره پنجمدلتاانجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران
فروردینسال دوازدهم/ شماره 144نبضبسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی
آبانسال دوازدهم/ شماره 145نبضبسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی
آذرسال دوازدهم/ شماره 146نبضبسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی

دیشماره 127جاده عدالتبسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
آذرشماره 21دغدغه سبزبسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
اسفندشماره 22دغدغه سبزبسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
خردادشماره 24برقراربسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اردیبهشتسال پنجم/ شماره پنجمبیداربسیج دانشجویی دانشکده الهیات
خردادسال پنجم/ شماره ششمبیداربسیج دانشجویی دانشکده الهیات
اردیبهشتشماره سومپویشبسیج دانشجویی دانشکده جغرافیا

آبانسال چهاردهم/ شماره چهارمایران 1404بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
آبانسال چهاردهم/ شماره پنجمایران 1404بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
آذرسال چهاردهم/ شماره هفتمایران 1404بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
آذرسال چهاردهم/ ویژه نامهایران 1404بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
آذرسال چهاردهم/ شماره هشتمایران 1404بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
آذرسال چهاردهم/ شماره نهمایران 1404بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
آذرسال چهاردهم/ شماره دهمایران 1404بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دیسال چهاردهم/ شماره یازدهمایران 1404بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
سال چهاردهم/ شماره ایران 1404بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

چهاردهم
بهمن

فروردینسال سیزدهم/ شماره یازدهمایران 1404بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
فروردینسال سیزدهم/ شماره دوازدهمایران 1404بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
خردادسال سیزدهم/ شماره سیزدهمایران 1404بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
شهریورسال چهاردهم/ شماره شانزدهمایران 1404بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
اسفندسال چهاردهم/ شماره پانزدهمایران 1404بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
آذرشماره سومنگهبانبسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دیشماره چهارمنگهبانبسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
بهمنشماره پنجمنگهبانبسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
بهمنشماره ششمنگهبانبسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
آبانویژه نامه50 تومنیبسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

فروردینسال هشتم/ شماره ششمطلیعهبسیج دانشجویی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
آباندوره جدید/ شماره اولطلیعهبسیج دانشجویی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
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زمان انتشاردوره/شمارهنام نشریهصاحب امتیاز

آذرشماره 229سمربسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی
آذرشماره 230سمربسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی
دیشماره 231سمربسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی

آذرشماره اولدستخطبسیج دانشجویی دانشکده فیزیك
آبانشماره دومدستخطبسیج دانشجویی دانشکده فیزیك
دیشماره اولفانوسبسیج دانشجویی دانشکده مدیریت

دیشماره اولپاك 01بسیج دانشجویی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
آبانسال دهم/ شماره 33بسامدبسیج دانشجویی دانشکده مهندسی مکانیك

خردادشماره 160سپیداربسیج دانشجویی دانشگاه
اردیبهشتشماره 159سپیداربسیج دانشجویی دانشگاه
آبانویژه نامهسپیداربسیج دانشجویی دانشگاه
آذرشماره 166سپیداربسیج دانشجویی دانشگاه
آذرشماره 167سپیداربسیج دانشجویی دانشگاه
بهمنشماره 16۸سپیداربسیج دانشجویی دانشگاه
بهمنشماره 169سپیداربسیج دانشجویی دانشگاه
اردیبهشتشماره اولبیدارگاهبسیج دانشجویی کوی

بهمنشماره یازدهمجنگ ریاضی دانشجوپگاه محمدی پورنصرآبادی
دیشماره ۸1فلقجامعه اسامی دانشجویان

مهردوره جدید/ شماره اولآرمان ماجامعه اسامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی
آذرشماره سوم دوره جدیدآرمان ماجامعه اسامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

اردیبهشتسال سیزدهم/ شماره سیزدهمتریبونرضا هالی
اردیبهشتشماره پنجمپرومتهسید سهند مرتضوی
خردادشماره ششمپرومتهسید سهند مرتضوی
فروردینویژه نامهبهمن 57فرزانه سادات باطنی
آبانویژه نامهبهمن 57فرزانه سادات باطنی
آذرشماره چهارمبهمن 57فرزانه سادات باطنی
آذرویژه نامه 16 آذربهمن 57فرزانه سادات باطنی
دیشماره پنجمبهمن 57فرزانه سادات باطنی

اردیبهشتشماره اولرگ تاكکانون ادبی باشگاه دانشجویان
آذرسال سوم/ شماره سومپارندکانون دانش پژوهان با آسیب بینایی باشگاه دانشجویان

فروردینشماره 22وحدتکانون وحدت باشگاه دانشجویان
خردادشماره 23وحدتکانون وحدت باشگاه دانشجویان
مهرشماره 24وحدتکانون وحدت باشگاه دانشجویان

زمان انتشاردوره/شمارهنام نشریهصاحب امتیاز

آبانشماره 25وحدتکانون وحدت باشگاه دانشجویان
آذرشماره 26وحدتکانون وحدت باشگاه دانشجویان
اسفندشماره 27وحدتکانون وحدت باشگاه دانشجویان
آذرسال دوم/ شماره چهارمقیاممجمع دانشجویان عدالت خواه
دیویژه نامهقیاممجمع دانشجویان عدالت خواه
اسفندسال دوم/ شماره پنجمقیاممجمع دانشجویان عدالت خواه

مهرشماره هشتمچرخهمحمدامین عبیدی قمی
آبانشماره نهمچرخهمحمدامین عبیدی قمی
آذرشماره دهمچرخهمحمدامین عبیدی قمی
دیشماره یازدهمچرخهمحمدامین عبیدی قمی
بهمنشماره دوازدهمچرخهمحمدامین عبیدی قمی

آذرشماره اولرباطمحمدباقر امتی
اردیبهشتسال دوم/ شماره ششمساممحمدحسن احمدی
خردادشماره اولایران شناسیمحمدعلی عزت زاده
شهریورشماره دومایران شناسیمحمدعلی عزت زاده

خردادشماره هفتمانکارمحمدمهدی پرنیان چی
بهمنشماره یكفریادمیاد مفاخری
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در ادامه تصویر جلد برخی نشریات دانشجویی منتشر شده در سال 1399 ارائه می شود.
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             انجمن های علمی دانشجویی
ســال های حضور خود  در طول  دانشگاه  دانشجویی  تشــکل های 
اجرای  و  برنامه ریــزی  صحیح،  جهت دهــی  در  سزایی  به  نقش 
روحیه ی  با  تشــکل ها  این  داشــته اند.  دانشجویی  فعالیت هــای 
فعالیت هــای گذشته  به  نگاه  با  و کمال گرایــی خود همواره  پویا 
و بررسی عملکردهایشان سعی در بهبود روند جاری و پیشرفت در 
وضع موجود دارند که این خود اصلی تریــن مشخصه و مهم تریــن 
عامل استمرار فعالیت هــای آنان در ســال های اخیــر است. استفاده 
از دانشجویان نمونه و باانگیزه، چه در امر تصمیم گیــری و چه در 
تشــکل ها  این  مزایای  دیگر  از  پیشرو،  برنامه هــای  اجرای  امر 
ــد که می تواند با هدایت درست موجبات پیشرفت  ــاب می آی به حس

دانشگاه و دانشجویان آن را فراهم سازد.
فعالیت یا حتی حضور در انجمن های علمی دانشــجویی کارکردهای 
پنهان و آشکاری دارد که باعث تقویت شخصیت علمی و اجتماعی 

تبادل  نظم،  اعتمادبه نفــس،  ایجاد  جملــه  از  می شــود.  اعضاء 
اندیشه، مهارت هــای کار گروهی، ارتقــای توانمندی هــای عمومــی 
ــا همه  ــای اشتغال و ... . این ه ــجویان و زمینه ه ــی دانش و تخصص
گوشه ای از کارکردهای پنهان است که با در نظر گرفتن کارکردهای 
ــوزی، بازدیدهای  ــای مهارت آم ــزاری کارگاه ه ــه برگ آشکار ازجمل
هم اندیشــی ها،  جلســات  برگــزاری  رشته،  معارفــه  علمی، 
ــوان به اهمیت این تشکل  ــا و بانك کتاب و نرم افزار می ت همایش ه
زمینه هــای  در  علمی  انجمن  فعال  اعضای  که  تجاربی  برد.  پی 
اجتماعی و کار کسب می کننــد، آن هــا را برای حضور مؤثــر در 

جامعــه آماده می ســازد.
در  تهران  دانشگاه  در  فعال  دانشجویی  علمی  انجمن هــای  تعداد 
ســال 1399، 119 انجمن فعال بــود. هرســاله انجمن هــای علمــی 
دانشــجویی دانشــگاه تهــران موفــق بــه کســب مقام هــای متعــدد 

در جشــنواره های دانشــجویی ازجملــه جشــنواره بین المللــی حرکــت، جشــنواره ی تیتــر و ... می شــوند و تــداوم ایــن چرخــه نشــان از 
همــکاری مناســب بیــن بخش هــای مختلــف دانشــگاه ازجملــه اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه بــا اعضــای فعــال انجمن هــای 
از مهم تریــن دســتاوردهای  برخــی  این مدعاســت.  بر  بین رشــته ای گواهی  انجمن های  ایجاد  دارد. همچنین  دانشــجویی  علمــی 

ــه شــده اســت. ــر ارائ انجمن هــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه تهــران در شــکل زی
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تعداد انجمن های علمی دانشجویی فعال پردیس/دانشکده های دانشگاه تهران در سال 1399

در جدول زیر فهرست برخی برنامه ها و فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در سال 1399 درج شده است.

تعداد شرکت زمانعنوان برنامهانجمن علمی دانشجویی
کنندگان

روایت میاد؛ بررسی روایت های متفاوت میاد مسیح )ع( بر اساس منابع مسیحی و ادیان و عرفان
اسامی

1735 دی

1330 آذرجلسه معارفه دانشجویان ورودی 99 ارتباطاتارتباطات
30اول دیحلقه مطالعاتی نظریات رسانه: ارتباطات در تاریخارتباطات
2930 دیحلقه مطالعاتی نظریات رسانه، رسانه پیام است/مارشال مك لوهانارتباطات
237۸ آذربودجه در ابهام، نقد و بررسی الیحه بودجه سال 1400اقتصاد

تعداد شرکت زمانعنوان برنامهانجمن علمی دانشجویی

کنندگان 

1460 دیبررسی و تحلیل عملیات بازار باز در ایراناقتصاد
46۸ دیکارگاه آشنایی با اقتصاد رفتاریاقتصاد

42۸ دیآموزش کاربردی اکسل در دو سطح مبتدی و پیشرفتهاقتصاد کشاورزی
۸2۸ اسفندکارگاه آموزشی آموزش نرم افزار سپیداراقتصاد کشاورزی
540 و 6 اسفندکارگاه آموزشی پروپوزال نویسیاقتصاد کشاورزی
2730 آذروبینار تخصصی Water treatement by solar-based energiesاکوهیدرولوژی

انجمن های علمی 
دانشجویی

15160 آذرجشنواره درون دانشگاهی حرکت

30اول اسنفدوبینار تخصصی آشنایی مقدماتی با سیستم های برق و حرارت خورشیدیانرژی های نو و محیط زیست
1035 بهمنجلسه ای پیرامون مسائل انتخاب واحدانسان شناسی
1622 بهمنبرجسته سازی چگونه اتفاق می افتد؟ )پژوهشی درباره نشانه شناسی فرهنگی(انسان شناسی
1725 اسفندوبینار مقدمه ای بر انسان شناسی تصویریانسان شناسی
۸20 بهمنگفت و گو با دانشجوی بین المللی دکتری تخصصیانگل شناسی
1522 مهربیماری های انگلی گرمسیریانگل شناسی
2640 آذرپرسش و پاسخ پیرامون انتخاب ژورنال مناسب و سابمیت مقاالتانگل شناسی
تاثر شرایط آب و هوایی بر الگوی پراکنش نماتودیازیس گوارشی گوسفند در 3 اقلیم انگل شناسی

مختلف ایران با استفاده از سیستم اطاعات جغرافیایی
2921 بهمن

113۸ اسفندگفت و گو با دکتر پرویز شایانانگل شناسی
50اول اردیبهشتروز بزرگداشت سعدیایران شناسی
255 تا 6 اردیبهشتنت گپ های یونسکویی با رویکرد ایجاد آگاهی فرهنگیایران شناسی
2445 اردیبهشتآیین نکوداشت روز فردوسیایران شناسی
55نوزدهم اردیبهشتهویت ایرانی خلیج فارسایران شناسی
1544 شهریورزبان ها و گویش های حاشیه دریای کاسپیانایران شناسی
1940 اردیبهشتهویت ایرانی خلیج فارس و کنش های فراموش شده جهانیایران شناسی
625 آذرنشست مجازی نو دانشجویانایران شناسی
1435 دیمیترائیسم و ایرانایران شناسی
2160  اسفندگفت و گو با موضوع آیین نمایشی نوروزایران شناسی

2750 آذروبینار بین المللی زبان آسیایران شناسی )همکاری(
جداسازی و کشت نوتروفیل ها، لنفوسیت ها و مونوسیت های خون انسان و حیوانات و ایمنی شناسی

کاربرد آن در ایمنی درمانی
2115 آذر

ایمنی شناسی و 
بیوتکنولوژی دانشکده 

دامپزشکی

qPCR و انجام cDNA ساخت ،RNA 740 اسفندوبینار مجازی عملی استخراج

آبیاری و آبادانی پردیس 
کشاورزی و منابع طبیعی

سخنرانی با موضوع  ترکیب ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاك برای تعیین نقاط 
فعال بیوژئوشیمیایی

2440  اسفند

12 آذرجلسه معارفه نو دانشجویان ورودی 99 آمارآمار
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تعداد شرکت زمانعنوان برنامهانجمن علمی دانشجویی

کنندگان 

آناتومی، جنین شناسی و 
تکنولوژی تولید مثل

2940 دیمرور 3بعدی اسکلت اندام قدامی در حیوانات اهلی : تمرکز نقطه ای

آناتومی، جنین شناسی و 
تکنولوژی تولیدمثل

وبینار آموزشی مرور 3 بعدی آناتومی اسکلت اندام خلفی در حیوانات اهلی؛ تمرکز 
نقطه ای

435 و 5 بهمن

آناتومی، جنین شناسی و 
تکنولوژی تولیدمثل

وبینار آموزشی مرور 3 بعدی جمجمه و اسکلت محوری در حیوانات اهلی؛ تمرکز 
نقطه ای

63۸ و 7 بهمن

آناتومی، جنین شناسی و 
تکنولوژی تولیدمثل

وبینار آموزشی آناتومی کاربردی اسکلت اندام های حرکتی سگ و گربه و رادیوگرافیك 
آناتومی

100اول اسفند

آناتومی، جنین شناسی و 
تکنولوژی تولیدمثل

2150 اسفندوبینار آموزشی آناتومی کاربردی جمجمه و سی تی آناتومی در سگ

چهارشنبه هادوره مبانی انسان شناسی جسمانیباستان شناسی
1940 دیباستان شناسی جوامع پارینه سنگی قدیم و میانه در ایرانباستان شناسی
1730 دیجستجویی دوباره در تاریخ و فرهنگ معماری دوره مادباستان شناسی
1325 دیسفال و سرامیك در بستر تاریخ از قدیمی ترین سنت تا جدیدترین تکنولوژی بشرباستان شناسی
2930 دیباستان شناسی در ایران؛ چالش ها، کاستی ها، فرصت ها و زمینه های شغلیباستان شناسی
915 بهمنکارگاه آناتومی اسکلت جانورانباستان شناسی
1733 بهمنمبانی نظری باستان شناسی به زبان سادهباستان شناسی
2956 بهمنسخنرانی آیین تدفین در دوره اشکانیباستان شناسی
1545 اسفندوبینار باستان شناسی تجربیباستان شناسی

2430 دیپژوهش های باستان شناسی دستکند های زیرزمینی ایرانباستان شناسی )همکاری(
241۸ و 25 دیآموزش نرم افزار آماری SASباغبانی پردیس ابوریحان

30خردادحلقه مجازی مطالعه و تحلیل کتاب انقاب اجتماعیبرنامه ریزی اجتماعی
425 آذرآشنایی نو ورودی ها با انجمن علمی دانشجویی برنامه ریزی اجتماعیبرنامه ریزی اجتماعی
920 دیکارگاه آموزش مقدماتی نگارشبرنامه ریزی اجتماعی
2640 دینشست بررسی حمایت های اجتماعی دولت در دوره کرونابرنامه ریزی اجتماعی
1۸35  اسفندکارگاه تحلیل داده های کیفی )کدگذاری و آشنایی با نرم افزار Maxqda(برنامه ریزی اجتماعی

بین رشته ای ترویج علم و 
فناوری

1۸2000 تا 20 اسفندششمین دوره مسابقه سخنرانی های ترویجی با موضوع آزاد دلتا

بین رشته ای ترویج علم و 
فناوری

500اسفندمسابقه ارائه سه دقیقه ای پایان نامه

1625 اردیبهشتسلسله ارائه های بیوتك استارتر )چهارمین ارائه(بیوتکنولوژی
2355 شهریوردومین مدرسه کسب وکار در بیوتکنولوژیبیوتکنولوژی
22300 تا 24 مردادهکتون کووید 19بیوتکنولوژی
915 اردیبهشتبیوتك استارتر- آنالیز داده های پاندمی کرونا و پیش بینی روند شیوع در آیندهبیوتکنولوژی
1610 اردیبهشتبیوتك استارتر-روش های مختلف تشخیص کرونا و معایب آن هابیوتکنولوژی

تعداد شرکت زمانعنوان برنامهانجمن علمی دانشجویی

کنندگان 

3030 اردیبهشتذهن زیبابیوتکنولوژی
2115 تیرسلسله رویدادهای همکاری با شرکت هابیوتکنولوژی
1051 تا 15 مهرآموزش مقدماتی نرم افزار متلببیوتکنولوژی
61۸ دیجشن نو دانشجویان 99 گروه دکتری پیوستهبیوتکنولوژی
67اول دیاسترس در سلول هابیوتکنولوژی
2100 و 3 اسفندسومین دوره از همایش سمینارهای زمستانه بیوتکنولوژیبیوتکنولوژی

1450 دیتکامل ویروس هابیوتکنولوژی )همکاری(
گفت وگوی زنده اینستاگرامی با حضور دکتر مهدی وجگانی، ریاست دانشکده بیوتکنولوژی دامپزشکی

دامپزشکی
1440 مهر

بیوتکنولوژی دامپزشکی و 
ایمونولوژی

وبینارهای آموزشی جست وجو در پایگاه های اطاعات علمی و مقاله نویسی مقدماتی و 
پیشرفته

440، 10و 11 مهر

بیوتکنولوژی دامپزشکی و 
ایمونولوژی

1555 مهرگفت وگوی زنده اینستاگرامی با ریاست سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسامی ایران

مصاحبه آفاین با دکتر کاوه بیات، با موضوع بررسی فرازوفرود حکومت خودمختار تاریخ
آذربایجان و نقش مردم در آن.

2135 آذر

5 دیگاهی دوباره به زندگی و زمانه زرتشتتاریخ
2630 دیکنکور تاریختاریخ
55بهمنجشن سده، از گذشته های دور تا امروزتاریخ
990 اسفندنقد و بررسی مستند شهر مقدستاریخ

2750 آذرنقش معادن و منابع زیرزمینی در رکود و رونق تمدن هاتاریخ )همکاری(
2330 آذردیدگاه محققان غربی در مورد پیامبر اسام )ص(تاریخ )همکاری(

3020 آذرجلسه معارفه دانشجویان ورودی 99ترویج و آموزش کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی 

با همکاری علوم دامی
2930 بهمنکارگاه آموزشی رزومه نویسی

سخنرانی با موضوع نقش حیوانات خانگی و سایر حیوانات در انتقال کووید 19، تولید و ژنتیك گیاهی
خصوصیات آزمایشگاهی، واکسن ها و درمان های جدید

945 اسفند

2740 آذرتحلیل و نقد فیلم کشتن مرغ مقلدجامعه شناسی
2725 آذرگشودن فضای جامعه شناسیجامعه شناسی
2430 آذراقتصاد سیاسی سامت در ایرانجامعه شناسی
آشنایی بیشتر با رشته ی جامعه شناسی، فضای دانشکده، مسائل آموزش و پرسش های جامعه شناسی

شما
535آذر

1540 دیساخت سوژه ی بدهکار در ایرانجامعه شناسی
925 بهمنجلسه ی آشنایی با نحوه ی انتخاب واحدجامعه شناسی

1925 آذراولین دوره جامع مقاله نویسی به صورت آناینجنگلداری و اقتصاد جنگل
2230 و 24 دیآموزش جامع رزومه نویسیجنگلداری و اقتصاد جنگل
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تعداد شرکت زمانعنوان برنامهانجمن علمی دانشجویی

کنندگان 

4۸5 دیبزرگداشت استاد کریم ساعیجنگلداری و اقتصاد جنگل
435 و 6 اسفندئوره آموزشی اخذ پذیرش تحصیلی در خارج از کشورجنگلداری و اقتصاد جنگل
1230 اسفنددوره آموزشی جامع سامانه اطاعات جغرافیایی )GIS(جنگلداری و اقتصاد جنگل
مسابقه عکاسی، طراحی، نقاشی، تهیه پوستر و ساخت ویدئوکلیپ ویژه ی هفته منابع جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبیعی
29 اسفند

دوره آموزش آناین آزمون های زبان دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد به همراه قسمت های جنگلداری و اقتصاد جنگل
مشترك آزمون های MSRT و تولیمو

2420  اسفند

2040  اسفندسخنرانی علمی با موضوع تاریخچه تحوالت جنگل کاری در ایرانجنگلداری و اقتصاد جنگل
1625 آذرتولد قانون گزینش و مقدمه ای به شناخت آنحقوق
مقدمه ای بر تاریخ حقوق در دوره ی ساسانی: مبانی روش شناختی و منابع )یك حقوق

سخنرانی در دو جلسه(
2630 آذر

325 دیمقدمه ای بر تاریخ حقوق در دوره ی ساسانی: مبانی روش شناختی و منابعحقوق
292۸ بهمنخواب گردی در برج عاج: وضع موجود و ضرورت های فلسفه ی حقوق در ایرانحقوق

2440 اردیبهشتبررسی ابعاد حقوقی پدیده کرونا ویروس )دوره اول(حقوق پردیس فارابی
254 اردیبهشتبررسی ابعاد حقوقی پدیده کرونا ویروس )دوره دوم(حقوق پردیس فارابی
2540 اردیبهشتبررسی ابعاد حقوقی پدیده کرونا ویروس )دوره سوم(حقوق پردیس فارابی
2540 اردیبهشتبررسی ابعاد حقوقی پدیده کرونا ویروس )دوره چهارم(حقوق پردیس فارابی
2540 اردیبهشتموفقیت در آزمون وکالتحقوق پردیس فارابی
1۸40 تیرآشنایی دانشجویان با رشته حقوق تجارت بین المللحقوق پردیس فارابی

9۸0 دیسومین دوره رویداد پرانتزدانشکده مدیریت
2146 آذرکارگاه آشنایی مقدماتی با بازارهای مالی ویژه نو ورودی های 99دانشکده مدیریت

رادیولوژی با همکاری 
جراحی

2 بهمنوبینار آموزشی معاینه ی اصولی دندانپزشکی در دام های کوچك

3025 آذرکارگاه آناین مبانی نقشه برداری مغز با QEEGروان شناسی
45چهارشنبه هاحلقه ی مطالعاتی شناخت اجتماعیروان شناسی
2230 و 27 آذرکارگاه چهارساعته کاربرد موسیقی در روان شناسیروان شناسی
2620 آذرحلقه ی مطالعاتی شناخت اجتماعیروان شناسی
230 و 9 آذرماهتوضیح مقدماتی سکس تراپیروان شناسی
70یکشنبه ها5 نشست در باب روان کاویروانشناسی
کارگاه دو ساعته مقاله یابی )بهترین راه های یافتن مقاالت موردنیاز برای پژوهش، روان شناسی

مطالعه و تحلیل(
455 دی

45پنجشنبه هاحلقه ی مطالعاتِی رویکردهای روانکاوانه به تحوِل کودكروان شناسِی
1722 مردادحوزه ی رسانهزبان عربی
2425 مردادفن ترجمه و اخاق مترجمیزبان عربی

تعداد شرکت زمانعنوان برنامهانجمن علمی دانشجویی

کنندگان 

3135 مردادانواع ترجمه و چگونگی مهارت یابی در آنزبان عربی
717 آذرضرورت بازنگری در ترجمه های قرآنزبان عربی
1419 آذررمان عربیزبان عربی
1922 دیسیری در ترجمه ادبیات عرب )شعر و داستان(زبان عربی
1225 دیالجابری و مسأله عقانیتزبان عربی
530 دیمفهوم هویت در رمان های امین معلوف و هدی برکاتزبان عربی
233 دیآموزش زبان عربی در ایران، رویکرد های سنتی، نگرش های نوینزبان عربی
26 دیجایگاه نظریه در عمل ترجمهزبان عربی
3 بهمنزندگی و آثار غسان کنفانی و زکریاتامرزبان عربی
1725 بهمنتجربه های یك مترجمزبان عربی
2445 بهمنوبینار ایدئولوژی؛ فرهنگ و ترجمهزبان عربی
2450 بهمنایدئولوژی، فرهنگ و ترجمهزبان عربی

1135 دیسلسله نشست های گفتگوی آزاد سال 1399 - نشست سومزبان و ادبیات چینی
152000 دیتجربه چین در مبارزه با کرونا از زبان چینیانزبان و ادبیات چینی
440 دیفرهنگ تغذیه در ایران و چینزبان و ادبیات چینی
2333 بهمننشست سینما در ایران و چینزبان و ادبیات چینی
3031 بهمننشست خصوصیات شهر و استان شمازبان و ادبیات چینی
725 اسفندنشست با موضوع جهان پس از کرونازبان و ادبیات چینی
1436 اسفندگفت و گوی آزاد با موضوع مهارت در کار و زندگیزبان و ادبیات چینی
2132  اسفندگفت و گوی آزاد با موضوع سال نو در ایران و چینزبان و ادبیات چینی
1040 شهریورتأثیر صنعت چاپ بر تصحیح متون کاسیك فارسی در ایرانزبان و ادبیات فارسی
2060 آذرزاویه ای از اقتباس ادبیزبان و ادبیات فارسی
1025 دیزاویه ای از ادبیات شیعیزبان و ادبیات فارسی
2325 دینقد و بررسی کتاب دیوان کمال الدین اسماعیل اصفهانی )غزلیات و رباعیات(زبان و ادبیات فارسی
25اول دینقد و بررسی کتاب تلفظ در شعر کهن فارسیزبان و ادبیات فارسی
670 اسفندنقد و بررسی کتاب مدخل داستان معاصر فارسیزبان و ادبیات فارسی
770 اسفندسهراب سپهری، سالك مدرن ایرانیزبان و ادبیات فارسی
12۸5 اسفندبازخوانی شعر جمزبان و ادبیات فارسی
1755  اسفندنقد و بررسی کتاب تصوف و سیاستزبان و ادبیات فارسی
2055  اسفندآموختن و آموزش ادبیات با نگاهی به کتاب ادبیات در مخاطرهزبان و ادبیات فارسی
2970-30 ابانتحلیل و روش معامله در بازار بورس ایران با محوریت شرکت های کشاورزیزراعت و اصاح نباتات
2766 و 2۸ آذرمبانی ارزیابی چرخه حیات و آموزش نرم افزار سیماپروزراعت و اصاح نباتات
540 آذرمراسم معارفه نو دانشجویانزراعت و اصاح نباتات
2060 دیفراتحلیل )متاآنالیز( در علوم کشاورزی: با تأکید بر علوم بذرزراعت و اصاح نباتات
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تعداد شرکت زمانعنوان برنامهانجمن علمی دانشجویی

کنندگان 

1655 و 17 دیکارگاه اصول تغذیه گیاهان و تفسیر آنالیز خاكزراعت و اصاح نباتات
370، 3 و 4 اسفندکارگاه آموزشی اصول توصیه و کاربرد علف کش های زراعیزراعت و اصاح نباتات
7110 اسفندسخنرانی آشنایی با گیاه کاملینا، کشت و توسعه دانه های روغنیزراعت و اصاح نباتات
20120، 21 و 22 اسفندکارگاه کشاورزی دقیقزراعت و اصاح نباتات
17135 اسفندوبینار اصاح نباتات، مداخله در طبیعت. آری یا خیر؟زراعت و اصاح نباتات

زراعت و اصاح نباتات و 
مهندسی علوم دام

11۸0 و 12 دیکارگاه مقاله نویسی پیشرفته

2210 آبانبرگزاری دوره آموزشی نرم افزار GISزمین شناسی
1200هر هفته سه شنبه هامعرفی هفتگی کتاب در کانال تلگرامی انجمنزمین شناسی
2730 دیجستجوی سنگ های فرازمینی در قاره جنوبگانزمین شناسی
2924 بهمنکارگاه آناین تنظیم طرح های اکتشافی و گزارشات معدنیزمین شناسی

1660 شهریوروبینار آشنایی با روند اپایزیست شناسی
530 دیجشن نو دانشجویانزیست شناسی
22 فروردین تا 22 دوره مقدماتی برنامه نویسی Rزیست شناسی

خرداد
10

1619 خردادوبینار آشنایی با RNA sequencingزیست شناسی
50بهار و تابستانالیو اینستاگرامی با فارغ التحصیان رشته زیست شناسیزیست شناسی
435 و 5 دیکارگاه آشنایی با آنالیز داده های RNA-seq )موشی( با استفاده از گلکسیزیست شناسی
1۸0 اسفندسخرانی با موضوع زیست شناسی مصنوعیزیست شناسی

3030 آذرمسابقات انتخابی icpc 2020 مخصوص انتخاب تیم های دانشگاه تهرانشهرسازی
2935 آذرحلقه ی کتاب شهرنشینی در عصر تغییرات آب هوایی نوشته ی پیترکالتروپشهرسازی
2735 آذردنیای بیرون از دانشگاه؛ تجربه زیست دانشجوی شهرسازیشهرسازی
سلسله نشست های خوانش شهرهای جدید نشست نخست: ابعاد مفهومی شهرسازی

زیرساخت های اجتماعی
3055 دی

920 بهمندنیای بیرون از دانشگاه با موضوع شهرسازی و تسهیلگریشهرسازی
4140 بهمن تا 2 اسفندسلسله گفت وگوهای تخصصی شهری با موضوع شهر و کووید 19شهرسازی
61000 اسفندپادکستشهرسازی

صنایع چوب و کاغذ، احیای 
مناطق خشك و گوهستانی 

و علوم دامی

25اسفنددوره فری دیسکاشن

3022 مردادکارگاه یك روزه ایزو 22000صنایع غذایی
صنایع غذایی پردیس 

کشاورزی و منابع طبیعی 
)همکاری(

3055 بهمن و 1 اسفندکارگاه دو روزه اصول تغذیه و تنظیم برنامه غذایی

۸20 آذردوره آناین رندرینگ کیشات )مبتدی(طراحی صنعتی

تعداد شرکت زمانعنوان برنامهانجمن علمی دانشجویی

کنندگان 

دوره آناین مدل سازی سه بعدی با نرم افراز Rhino پرکاربردترین نرم افزار مدل سازی در طراحی صنعتی
طراحی صنعتی

6 و 13 و 20 و 27 
آذر

22

1616 بهمندوره آناین مدلسازی پیشرفته با نرم افزار Autodesk Aliasطراحی صنعتی
1230 اسفندسه شنبه دیزاین با موضوع طراحی خودروطراحی صنعتی

20دوشنبه هاحلقة مطالعاتی پاییز، با موضوع والیت اجتماعیعلوم اجتماعی اسامی
2۸25 مهروالیت اجتماعیعلوم اجتماعی اسامی
530 آذرنشست صمیمانه آشنایی با رشته ها و گروه علوم اجتماعی اسامیعلوم اجتماعی اسامی
530 بهمنچگونه یك شبکه تلویزیونی بسازیم؟علوم ارتباطات اجتماعی
علوم باغبانی پردیس 

کشاورزی و منابع طبیعی
1755 اسفندمراسم روز درختکاری

علوم باغبانی پردیس 
کشاورزی و منابع طبیعی

1۸35 اسفندوبینار از ایده تا تاسیس شرکت دانش بنیان

علوم باغبانی پردیس 
کشاورزی و منابع طبیعی

1950 اسفندگفت و گوی زنده با موضوع تلفیق علم و عمل  در مدیریت گلخانه

20اول آذرسلسله گفتگو با رتبه های ارشد کنکورعلوم تربیتی
1622 آذرآشنایی با رشتهعلوم تربیتی

علوم دامی پردیس 
کشاورزی و منابع طبیعی

2740 آذرکارگاه آموزشی نرم افزار فتوشاپ

علوم دامی پردیس 
کشاورزی و منابع طبیعی

1540 بهمنوبینار آموزشی مدیریت پرورش و تغذیه جوجه پس از هچ

520 مهردوره زبان آلمانی در دو سطح A1.1 )صفر( و A2.2 با مدرس آلمانیعلوم سیاسی
27110 و 2۸ آذرآسیب شناسی علوم سیاسی در ایرانعلوم سیاسی
220 اسفندکاس  آموزش زبان آلمانی در دو سطحعلوم سیاسی

علوم سیاسی با همکاری 
تاریخ

2055 دیامیرکبیر در آوردگاه امنیت داخلی ایران

15اول اسفنداصول کاربردی خشك کردن چوب در کورهعلوم و صنایع چوب و کاغذ
1630 اسفندوبینار تخصصی واردات چوبعلوم و صنایع چوب و کاغذ

علوم و صنایع غذایی 
پردیس کشاورزی و 

منابع طبیعی

2145  اسفندوبینار آن چه یك مهندس صنایع غذایی باید بداند

1730 آذرسنگسار؛ در اسام و قانونفقه و حقوق اسامی
17 خرداد تا 27 درس گفتار اسام و جنسیتفقه و مبانی حقوق اسامی

مرداد
100

25 مرداد تا 3 درس گفتار اسام و جرمفقه و مبانی حقوق اسامی
شهریور

150
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تعداد شرکت زمانعنوان برنامهانجمن علمی دانشجویی

کنندگان 

13 فروردین تا 27 جلسات کارگروه خانواده )حضانت، خشونت خانگی(فقه و مبانی حقوق اسامی
اردیبهشت، 17 تیر 

تا 11 خرداد

15

15 اردیبهشت، 23 جلسات کارگروه کیفری )جرم شناسی(فقه و مبانی حقوق اسامی
خرداد و 2 تیر

1۸

2725 آذربررسی فرصت ها و چالش های رشته ی فقه و مبانی حقوق اسامیفقه و مبانی حقوق اسامی
1۸25 دیطاق در فقه اسامی و حقوق ایرانفقه و مبانی حقوق اسامی
1145 دیاقلیت های جنسیتی و حقوق ترنسکشوالفقه و مبانی حقوق اسامی
1030 دیآشنایی با نظام حقوق کیفری در ایرانفقه و مبانی حقوق اسامی
2240 دیآشنایی با قوانین نظام حقوقی ایرانفقه و مبانی حقوق اسامی
525 دیآشنایی با قوانین نظام حقوقی ایرانفقه و مبانی حقوق اسامی
1660 بهمنسخنرانی مجازی با عنوان تفاوت های جنسیتی و نقش آن در تنازعات میان زوجینفقه و مبانی حقوق اسامی
2466 بهمنتأثیر آرای امام خمینی )ره( در تحوالت نظام کیفری ایرانفقه و مبانی حقوق اسامی
2467 بهمنتأثیر آرای فقهی امام خمینی )ره( در تحوالت نظام کیفری ایرانفقه و مبانی حقوق اسامی
2۸79 بهمنطاق در فقه اسامی و حقوق ایرانفقه و مبانی حقوق اسامی
170 اسفندسخنرانی با موضوع نظام حقوقی حاکم بر معامات دولتی در ایرانفقه و مبانی حقوق اسامی
350 تا ۸ اسفندنمایشکاه مجازی کتب تست و نکته حقوقیفقه و مبانی حقوق اسامی
765 اسفنداهمیت استقال وکیل و کانون وکا در صیانت و حفظ حقوق ملتفقه و مبانی حقوق اسامی
۸70 اسفندگستره اجرایی قانون مجازات اسامی؛ مواد ناظر به فساد فی االرضفقه و مبانی حقوق اسامی
1170 اسفند وبینار تاریخچه و سیر تصویب قانون اساسی جمهوری اسامی ایرانفقه و مبانی حقوق اسامی
1570 اسفندغنا و موسیقی در فقه اسامیفقه و مبانی حقوق اسامی
1۸65  اسفندحقوق زنان در قوانین ایران با تمرکز بر حقوق زنان پس از ازدواجفقه و مبانی حقوق اسامی
2170  اسفنداذن پدر در ازواج ئختر، چالش های حقوقی ماده ی 1043 قانون مدنی ایرانفقه و مبانی حقوق اسامی

فقه و مبانی حقوق اسامی 
با همکاری جامعه اسامی 

دانشجویان

25اول دیسلسله جلسات جستاری در فلسفه حقوق

25از 22 آذرحلقة مطالعاتی افاطون )تقریر رسالة سوفیست(فلسفه
1355 اسفندکارگاه فلسفه پیشاسقراطیفلسفه
1640 اسفندحلقه مطالعاتی مارتین هایدگر )تقریر درآمد هستی و زمان(فلسفه

25اسفنددوره فشرده کلیات اسطوره شناسی با تاکبد بر باورهای فلسفیفلسفه پردیس فارابی
1620 اسفندحلقه مطالعاتی فلسفه زبانفلسفه پردیس فارابی

30اول آذربا ما به دنیای فلسفه بیافلسفه و حکمت اسامی
6 دیاز فلسفه اسامی چه چیز هایی را نباید بخواهیم؟فلسفه و حکمت اسامی

15، 19، 20، 22، انتگرالیست )کارگاه آموزش انتگرال(فیزیك
26 و 27 آذر

33

تعداد شرکت زمانعنوان برنامهانجمن علمی دانشجویی

کنندگان 

1۸35 آذرفیزیك نشینی با موضوع بیوفیزیكفیزیك
92000 دیجلسه پرسش و پاسخ با پروفسور کامران وفافیزیك
933 تا 24 بهمناولین دوره از سلسله  کارگاه های پایتون و فیزیكفیزیك
445 بهمنکاربرد یادگیری ماشین در فیزیكفیزیك
12۸0 اسفندفیزیك نشینی با موضوع پیچیدگیفیزیك

2325 آذرآشنایی با دانشجویان ورودیگیاه پزشکی
211200 آذرروز جهانی کوهستان، 21 آذر، 11 دسامبرمحیط زیست
1470 دیسلسله نشست های آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در ایرانمحیط زیست
3060 دیحمل و نقل دریایی و نقش آن در انتشار گازهای گلخانه ای در جهانمحیط زیست
1654 تا 30 بهمنکارگاه آموزش مقدماتی نرم افزار ArcGISمحیط زیست
1050 و 17 بهمندوره آموزشی افسری HSEمحیط زیست
147۸ بهمنرویکردهای زیست بومی در حفاظت از تاالب های بین المللی ایرانمحیط زیست
1990 بهمنوبینار شناخت و اهمیت حفاظت از تاالب های کوهستانی ایرانمحیط زیست
2۸۸ اسفندکارگاه آموزشی فرصت های کوتاه مدت آموزشی در دانشگاه های خارج از کشورمحیط زیست
14۸5 اسفندوبینار آموزشی چالش ها و رویکردهای اجرایی HSE در صنایعمحیط زیست
1655 اسفنداصول و فنون رزومه نویسیمحیط زیست
2090  اسفندوبینار تجربیات و آموخته های تحصیل در دانشگاه های خارج از کشورمحیط زیست
2165  اسفندکارگاه آموزشی قواعد پروپوزال نویسیمحیط زیست

1530-25 آذردومین لیگ بازی های کسب وکارمدیریت
2130 آذرکارگاه آشنایی مقدماتی با بازارهای مالیمدیریت
20 آذرجلسات فری دیسکاشن آناین زبان انگلیسیمدیریت
10200 دیآینده مشاغل و بازار کارمدیریت
2960 بهمنوبینار از دانش تا تجربهمدیریت
۸۸0 اسفندمجموعه رویدادهای حساب بازمدیریت
1625 اسفنددوره آموزشی سئو برای نویسندگانمدیریت
935 الی 14 اسفنددوره آموزشی دنیای اینستاگرام و دیگر پلتفرم های انتشار محتوامدیریت

4۸پنجشنبه و جمعه هابرنامه نویسی مقدماتی در پایتونمدیریت )همکاری(
267۸ آذرتوسعه کسب وکار در دنیای تجارت الکترونیكمدیریت )همکاری(
1635 الی 1۸ اسفنددوره کارآموزی دیجیتال مارکتینگمدیریت )همکاری(
16100 اسفندوبینار چگونه بدون سابقه کار استخدام شویممدیریت )همکاری(

مدیریت کسب و کار و 
کارآفرینی

بازتعریف مدل ذهنی مناسب با کار و زندگی در زیست بوم جدید )دوران کرونا و 
پساکرونا)

335 اردیبهشت

مدیریت کسب و کار و 
کارآفرینی

2440 فروردیندغدغه های پرسنلی در دوران کرونا و استراتژی های مدیریت آن ها
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تعداد شرکت زمانعنوان برنامهانجمن علمی دانشجویی

کنندگان 

3030 آبانآموزش آناین نرم افزار سپیدار همکاران سیستممدیریت و حسابداری
230 تا ۸ آذرآموزش آناین نرم افزار سپیدار همکاران سیستممدیریت و حسابداری

تجارب و دستاوردهای استفاده مجدد از میراث معماری باارزش کارخانه اقبال یزد مرمت بافت و بنا
)پارك علم و فناوری(

920 آذر

بررسی تجارب استفاده مجدد از میراث معماری با ارزش عمارت میرزا سلیمان راه مرمت بافت و بنا
نجات )کافه رستوران نمکدان(

42۸ دی

2033 دیمنظر شهری، از خیال تا واقعیتمطالعات معماری
1633 دیتهران ؛ از حاشیه تا متن: در جست وجوی نشانه های میراث شهریمطالعات معماری
635 دیجایگاه طراحی شهری و ارتباط آن با معماریمطالعات معماری
322 دیارزیابی پیامدهای طرح نوسازی نوابمطالعات معماری
3029 دیمناره ها در دوره سلجوقیمطالعات معماری
2925 دیرابطه دین و دولت در دوره ساسانی بر اساس سازه های معماری مذهبیمطالعات معماری
30اول بهمنسخنرانی مجازی یافتن حال معماری ایران در تداوم گذشته و آیندهمطالعات معماری
433 بهمنسخنرانی مجازی پیشینه تاریخی همجواری باغ و شهر در ایرانمطالعات معماری
645 بهمنسخنرانی مجازی اندیشه ایرانشهر در روزگار ساسانیمطالعات معماری
۸30 بهمنسخنرانی مجازی نقش کتیبه شناسی در مطالعات تاریخ معماری ایرانمطالعات معماری
1130 بهمنسخنرانی مجازی مدرنیته و معماری معاصر در دوره پهلویمطالعات معماری

2635 آذرسخنرانی مجازی دستگاه شناسی معماری ایرانمطالعات معماری ایران
22500 فروردینپیشگیری از ابتا به بیماری کووید 19- از سالمندان مراقبت کنیممعماری
2345 فروردیندومین گفتار پاس معماری دیجیتال و معماری آینده و جهان های مجازیمعماری
242000 بهمنگفت وگو با دکتر مجتبی آزادیمکانیك
50 25 اسفنددوره آموزشی متلب مقدماتیمکانیك
2650 اسفنددوره آموزشی متلب پیشرفتهمکانیك
2450 اسفنددوره آموزشی سالیدورك مقدماتیمکانیك
2350 اسفنددوره آموزشی سالیدورك پیشرفتهمکانیك
2450 اسفنددوره آموزشی پایتون برای علم دادهمکانیك
2540 اسفنددوره آموزشی Ansys Fluentمکانیك
2440 اسفنددوره آموزشی Abaqusمکانیك
2۸40 اسفنددوره آموزشی Adamsمکانیك
2۸45 اسفنددوره آموزشی اکسلمکانیك
2640 اسفنددوره آموزشی GD&Tمکانیك
2۸30 اسفنددوره آموزشی Inventor مقدماتیمکانیك
2۸30 اسفنددوره آموزشی Inventor پیشرفتهمکانیك
2925 اسفنددوره آموزشی Arduino+Proteusمکانیك
2925 اسفنددوره آموزشی Altium Designerمکانیك

تعداد شرکت زمانعنوان برنامهانجمن علمی دانشجویی

کنندگان 

2۸25 اسفنددوره آموزشی MS Projectمکانیك
2۸25 اسفنددوره آموزشی EESمکانیك

2125 مهروبینار مدل سازی و بررسی قابلیت اطمینان ادوات الکترونیك قدرتمهندسی انرژی
مهندسی انرژی های نو و 

محیط زیست
وبینار آموزشی با موضوع کارگاه مقاله نویسی، ارزشیابی نشریات علمی و پایگاه های 

استنادی
2230  اسفند

مهندسی آب پردیس 
ابوریحان

220بهمنجلسه پرسش و پاسخ پیرامون گرایش آبیاری و زهکشی

مهندسی آب پردیس 
ابوریحان

1340 اسفندکارگاه آموزشی نرم افزار ArcGIS با محوریت مهندسی آب

مهندسی آب پردیس 
ابوریحان )همکاری(

1445 و 15 اسفندکارگاه آموزشی نرم افزارهای ورد و پاورپوینت

1745 آذرکارگاه آموزشی نرم افزار AutoCADمهندسی آبیاری و آبادانی
1۸35 دیکارگاه آموزش کاربردی نرم افزار ArcGISمهندسی آبیاری و آبادانی
34۸ اسفندکارگاه آموزش جامع صفر تا صد پژوهشگر شدنمهندسی آبیاری و آبادانی
335 اسفندکارگاه آموزشی جامع صفر تا صد پژوهشگر شدنمهندسی آبیاری و آبادانی
مهندسی شیمی دانشکده 

فنی فومن
2145  اسفندمجموعه وب نشست های دقایقی دغدغه )موضوع اول: شرایط کاری پس از تحصیل(

2150  اسفندکارگاه آموزشی متد سرچ سریع علمی ویژه رشته های فنی و مهندسیمهندسی شیمی و پلیمر
مهندسی شیمی و پلیمر 

دانشکده فنی کاسپین
وبینار پرسش و پاسخ پیرامون کنکور کارشناسی ارشد رشته های مهندسی شیمی و 

پلیمر
۸20  اسفند

2233 فروردینوبینار آشنایی با یادگیری ماشینمهندسی صنایع
2۸60 فروردیندوره آموزش آناین نرم افزارMicrosoft Power BIمهندسی صنایع
50خردادفروش فیلم دوره Python برای علم دادهمهندسی صنایع
هفته آخر دومین دوره آناین نرم افزار MSP )از مقدماتی تا پیشرفته(مهندسی صنایع

اردیبهشت و هفته 
اول خرداد

30

1625 آذرپکیج جامع 73 ساعته مدیریت پروژهمهندسی صنایع
16 و 1۸ و 23 و آموزش کاربردی و کارگاه های آموزشی نرم افزارهای مدیریت پروژه چابكمهندسی صنایع

25 آذر
۸0

735 آذرمجموعه الیو اینستاگرام با محوریت مدیریت پروژهمهندسی صنایع
1240 دیمقایسه ی تخّصصی دو نرم افزار Microsoft Project و Primavera P6مهندسی صنایع
430، 5، 11 و 12 دیدوره آموزشی آناین و کاربردی کارگاه تخّصصی نرم افزار Microsoft Projectمهندسی صنایع
دوره آموزشی آناین و کاربردی کارگاه تخّصصی آموزش نرم افزار مدیریت پروژه مهندسی صنایع

Primavera P6
30 بهمن و 14 و 

15 اسفند
30

دوره آموزشی آناین تخصصی و کاربردی نرم افزار Microsoft Power BI در مدیریت مهندسی صنایع
پروژه

16، 17، 23 و 24 
بهمن

40
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تعداد شرکت زمانعنوان برنامهانجمن علمی دانشجویی

کنندگان 

1425 دیوبینار اپای در مهندسی عمرانمهندسی عمران
25۸0 آذردوره آموزش زبان پرکاربرد پایتونمهندسی عمران )همکاری(

2۸45 آذرمسابقه Codeweekendمهندسی کامپیوتر
2535 آذرجلسه دوم از سری جلسات Up&running با محوریت تدوین استراتژی سئومهندسی کامپیوتر
1۸35 آذربازی سازیمهندسی کامپیوتر
1423 آذرکارگاه های هفتگی ارزش افزوده کارافمهندسی کامپیوتر
945 دیسومین جلسه از سری جلسات Up&running با محوریت آشنایی با ارز های دیجیتالمهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر پردیس 
فارابی

1525 اسفنددوره آموزشی نتورك پاس

مهندسی کامپیوتر پردیس 
فارابی )همکاری(

1۸90 اسفندنشست انتقال تجربه از استارتاپ های بزرگ به دانشجویان

مهندسی ماشین های صنایع 
غذایی

329 آذرسالیدورك مقدماتی

مهندسی ماشین های صنایع 
غذایی

475 دیبرگزاری وبینار اصول CIP در صنایع غذایی

مهندسی ماشین های صنایع 
غذایی پردیس ابوریحان

113۸ دیسلسله همایش با محوریت ماشین های صنایع غذایی

مهندسی ماشین های صنایع 
غذایی پردیس ابوریحان

651 اسفنددوره آموزشی وبینار آناین با موضوع ارزیابی حسی در فرموالسیون محصوالت غذایی

مهندسی ماشین های 
صنایع غذایی پردیس 

ابوریحان

1630 بهمنبسته بندی های نوین در صنایع غذایی

مهندسی ماشین های 
کشاورزی

ساخت کلیپ مقایسه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران قبل و بعد از 
کرونا

1000آذر

مهندسی ماشین های 
کشاورزی

1000آذرتور مجازی معرفی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی

مهندسی ماشین های 
کشاورزی

1۸33 آذرجلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید

مهندسی ماشین های 
کشاورزی

2533 دیسلسله وبینارهای تخصصی

مهندسی ماشین های 
کشاورزی

1745 دیاینترنت اشیاء و چالش های پیش روی کشاورزی

مهندسی ماشین های 
کشاورزی

444 دیبیوسوخت ها: اتانول نسل دوم

مهندسی ماشین های 
کشاورزی پردیس کشاورزی 

و منابع طبیعی

1455 اسفندوبینار داده کاوی با استفاده از پایتون

تعداد شرکت زمانعنوان برنامهانجمن علمی دانشجویی

کنندگان 

23300 آذرمصاحبه با روشنك شفیعی از اتریشمهندسی معدن
2230 آذردوره مقدماتی آموزش نرم افزار دیتاماینمهندسی معدن
3035 آذردوره آموزش نرم افزار MATLABمهندسی معدن
2535 دیکارگاه Excel و EndNote در پایان نامه نویسیمهندسی معدن
پرسش و پاسخ دانشجویان جدیدالورود با دکتر بحرودی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن

مهندسی معدن
1035 دی

2۸0 اسفندمصاحبه مهندس قدیری، مدیر عامل سامانه اطاعاتی صبامهندسی معدن
1420 اسفنددوره آموزشی نرم افزار Datamine )زیرزمینی(مهندسی معدن
1630 اسفنددوره آموزشی نرم افزار Flac3dمهندسی معدن

330 آذردوره آموزشی مقدماتی نرم افزار GISمهندسی معدن )همکاری(
102000 بهمنپادکست گفت و گو با دانشجویان خارج از کشورمهندسی مکانیك

مهندسی مکانیك 
بیوسیستم

10۸5 مهروبینار رایگان صفر تا صد اخذ بورسیه تحصیلی

2740 آذر وبینار آموزشی مبانی پژوهشگریمهندسی مواد و متالورژی
1430 دیوبینار آشنایی با یادگیری ماشین و کاربرد های آن در علم موادمهندسی مواد و متالورژی
مهندسی مواد و متالورژی 

)همکاری(
1656 دیساخت افزودنی فلزات )پرینت سه بعدی فلزات(

435 و 5 دیبرگزاری دوره HSE )مناسب برای مهندسان نفت و شیمی(مهندسی نفت
مهندسی نقشه برداری و 

اطاعات مکانی
955 و 10 بهمنصفر تا صد برنامه نویسی کامپیوتر

مهندسی نقشه برداری و 
اطاعات مکانی

گفتگو با مهندس میاد ملك زاده فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران و 
دانشجوی دکتری رشته GIS دانشگاه وسترن کانادا

2335 آذر

مهندسی نقشه برداری و 
اطاعات مکانی

292۸ دیگفتگویی پیرامون سنجش از دور

مهندسی نقشه برداری و 
اطاعات مکانی

۸27 دیژئودزی چیست؟

مهندسی نقشه برداری و 
IEEE اطاعات مکانی و

1140 دیکار در صنعت فضایی

2730 آذرنشست مجازی پژوهش در تآتر و کارکرد عملی آنهنرهای نمایشی
1730 دیمعارفه دانشجویان ورودی 99هنرهای نمایشی
1135 و 12 اسفندچگونه درام از دل اسطوره زاده نشدهنرهای نمایشی
2140  اسفندوبینار مولفه های اقتصاد تئاترهنرهای نمایشی

2160  اسفندگفت و گو با موضوع آیین نمایشی نوروزایران شناسی
acm2040 بهمنمدل سازی و کنترل دمایی در سیستم های موبایل و سرور
acm2040 بهمنکارگاه شبیه سازی سریع دمایی برای سیستم های موبایل
IEEE55آذرهمایش های معرفی گرایش
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در ادامــه برخــی فعالیت هــای مهــم در حــوزه انجمن هــای علمــی 
دانشــجویی تشــریح می شــود:

   دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت
ــت  ــی حرک ــنواره بین الملل ــن جش ــه دوازدهمی ــم اختتامی مراس
سه شــنبه 21 مردادمــاه برگــزار شــد و دانشــگاه تهــران به عنــوان 
ــه دوازدهمیــن  ــده انتخــاب شــد. مراســم اختتامی دانشــگاه برگزی
جشــنواره بین المللــی حرکــت سه شــنبه 21 مردادمــاه بــا حضــور 
ــاوری، در  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی وزی ــور غام ــر منص دکت
ــد و دانشــگاه  ــزار ش ــرا )س( به صــورت برخــط برگ دانشــگاه الزه

ــد.  ــاب ش ــده انتخ ــگاه برگزی ــوان دانش ــران به عن ته
تهــران  دانشــگاه  دانشــجویی  علمــی  انجمن هــای  همچنیــن 
ــن  ــدگان را در بی ــداد برگزی ــترین تع ــزه، بیش ــب 15 جای ــا کس ب

دانشــگاه های کشــور بــه خــود اختصــاص داد.

   برگــزاری انتخابــات انجمن های علمی دانشــجویی 
دانشــگاه تهران

دانشــگاه  دانشــجویی  علمــی  انجمن هــای  انتخابــات  اول  دور 
ــورت  ــا 22 به ص ــاعت 9 ت ــاه از س ــنبه 29 مهرم ــران روز سه ش ته
ــای  ــه انجمن ه ــرای کلی الکترونیکــی در ســامانه cultural.ut.ac.ir ب
ــاده  ــق م ــد. مطاب ــزار ش ــران برگ ــگاه ته ــی دانشــجویی دانش علم
ــی دانشــجویی  ــای علم ــت انجمن ه ــه تأســیس و فعالی 2 آیین نام
ــجویی  ــی دانش ــن علم ــك انجم ــته/گرایش، ی ــر رش ــه ازای ه ب
ــو در  ــجویان عض ــاس دانش ــن اس ــر ای ــرد. ب ــکل بگی ــد ش می توان
ــت در  ــی عضوی ــه متقاض ــجویی ک ــی دانش ــای علم ــن انجمن ه ای
شــورای مرکــزی انجمــن بــوده و شــرایط الزم را مطابــق آیین نامــه 
انجمن هــای علمــی دانشــجویی داشــتند، می توانســتند بــرای 
ــط  ــجویی مرتب ــی دانش ــن علم ــزی انجم ــورای مرک ــزدی ش نام

ــی  ــع فرهنگ ــامانه جام ــاه در س ــا 14 مهرم ــته از ۸ ت ــا آن رش ب
cultural. بــه آدرس  تهــران  نگارســتان دانشــگاه  و اجتماعــی 

ut.ac.ir ثبت نــام  کننــد. مطابــق مــاده 24 آئین نامــه شــرایط 
ــای علمــی  ــز انجمن ه ــرای شــورای مرک ــوری ب ــی کاندیدات عموم

دانشــجویی عبارت انــد از:
الــف- اشــتغال بــه تحصیــل در رشــته مربــوط بــه فعالیــت انجمــن 

ــجویی علمی دانش
ب- عضویت در انجمن علمی دانشجویی

تشــکل های  ســایر  مرکــزی  شــورای  در  عضویــت  عــدم  ج- 
دانشــجویی

د- عــدم محکومیــت انضباطــی منجــر بــه توبیــخ کتبــی و درج در 
پرونــده و باالتــر

ه- گذرانــدن حداقــل یــك نیمســال تحصیلــی بــرای دانشــجویان 
ــی  ــی محدودیت ــات تکمیل ــع تحصی ــی، در مقاط دوره کارشناس

ــدارد. وجــود ن
و- عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته

دانشــجویی  علمــی  انجمن هــای  انتخابــات  نخســت  دور  در 
دانشــگاه تهــران 121 انجمــن علمــی دانشــجویی شــرکت کردنــد. 
در ایــن انجمن هــای علمــی 691 نفــر بــرای عضویــت در شــورای 
مرکــزی اعــام نامــزدی کردنــد. 3064 نفــر نیــز در ایــن انتخابــات 
مشــارکت کردنــد و درصــد مشــارکت را بــه 7۸ درصد رســاندند. در 
ایــن میــان ایــن انجمن هــا، انجمــن علمــی دانشــجویی مهندســی 
صنایــع دانشــکده فنــی فومــن پردیــس دانشــکده های فنــی 
ــا مشــارکت 9۸ درصــدی اعضــاء آن بیشــترین  دانشــگاه تهــران ب

ــات را از آن خــود کــرد.  مقــدار مشــارکت در دور اول انتخاب
دانشــگاه  دانشــجویی  انجمن هــای علمــی  انتخابــات  دور دوم 

تهــران روز سه شــنبه 27 آبــان مــاه از ســاعت 9 تــا 22 به صــورت 
الکترونیکــی برگــزار شــد. ایــن دوره از انتخابــات بــرای آن دســته 
ــرکت در  ــه ش ــق ب ــه موف ــجویی ک ــی دانش ــای علم از انجمن ه
ــد،  ــا حدنصــاب الزم را کســب نکردن ــات دور اول نشــدند ی انتخاب
ــی دانشــجویی  ــای علم ــد. دانشــجویان عضــو انجمن ه ــزار ش برگ
کــه متقاضــی عضویــت در شــورای مرکــزی انجمــن بــوده و 
شــرایط الزم را مطابــق آیین نامــه انجمن هــای علمــی دانشــجویی 
داشــتند، از تاریــخ 10 تــا 17 آبــان مــاه در ســامانه جامــع فرهنگی 
 cultural.ut.ac.ir و اجتماعــی نگارســتان دانشــگاه تهــران بــه آدرس

ــد. ــه ثبــت نامــزدی اقــدام کردن نســبت ب
دانشــگاه  دانشــجویی  انجمن هــای علمــی  انتخابــات  دور دوم 
تهــران هــم 27 آبــان 1399 برگــزار شــد. در ایــن انتخابــات نیــز 
انجمن هایــی کــه در دور اول حدنصــاب نامــزد یــا حدنصــاب 
مشــارکت را کســب نکــرده بودنــد شــرکت کردنــد. در ایــن 
ــرای تصــدی کرســی های شــورای مرکــزی  ــر ب ــات 269 نف انتخاب
ــت  ــا هــم رقاب ــران ب ــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه ته انجمن ه
کردنــد. همچنیــن 1357 نفــر از دانشــجویان دانشــگاه تهــران در 
ایــن انتخابــات شــرکت کردنــد و نامــزد موردنظــر خــود را انتخــاب 
کردنــد. میــزان مشــارکت ایــن دوره نیــز 52 درصــد بــود. در میــان 
ــی  ــن علم ــات، انجم ــن انتخاب ــرکت کننده در ای ــای ش انجمن ه
دانشــجویی تاریــخ دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی بــا 93 درصد 
میــزان مشــارکت، صدرنشــین میــزان مشــارکت در دور دوم 
ــی  ــای علم ــات انجمن ه ــوع دو دور انتخاب ــود. درمجم ــات ب انتخاب
دانشــجویی دانشــگاه تهــران، 119 انجمــن علمــی دانشــجویی بــه 
ــات  حدنصــاب رســید. میــزان مشــارکت دانشــجویان در دو انتخاب

ــود. ــد ب ــجویی 66 درص ــی دانش ــای علم انجمن ه
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  برگــزاری جشــنواره درون دانشــگاهی 
ــت حرک

برگــزاری جشــنواره درون دانشــگاهی حرکــت به منظــور تشــویق و 
ترغیــب فعالیــت دانشــجویان در انجمن هــای علمــی دانشــجویی و 
تقدیــر از انجمن هــای علمــی دانشــجویی فعــال و خــاق از طــرف 
ــزی  ــران برنامه ری ــگاه ته ــی دانش ــی و اجتماع اداره ی کل فرهنگ
ــخ 11  ــه تاری ــه ای ب ــداد، اطاعی ــن روی ــرای شــرکت در ای شــد. ب
آبــان 139۸ از طریــق ســامانه جامــع فرهنگــی و اجتماعــی 
ــانی در  ــجویان و اطاع رس ــه دانش ــه ب ــال رایانام ــتان، ارس نگارس
ــه اداره کل  ــوط ب ــازی مرب ــات مج ــف در صفح ــای مختل کانال ه
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران منتشــر شــد کــه در ایــن 
ــر  ــجویان در نظ ــرکت دانش ــرای ش ــی ب ــوزه رقابت ــه 9 ح اطاعی
گرفته شــده بــود. بــرای ارســال آثــار در حوزه هــای رقابتــی 
ــامانه  ــه آدرس س ــه ب ــا مراجع ــرکت کنندگان ب ــده، ش مشخص ش
جشــنواره ها و مســابقات اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه 
ــدام  ــر اق ــال اث ــه ارس ــبت ب ــه آدرس culfest.ut.ac.ir نس ــران ب ته
ــوزه  ــر ح ــرم داوری ه ــامانه ف ــن س ــن در ای ــد. همچنی می کردن
رقابتــی، دســتورالعمل جشــنواره و شــرایط الزم بــرای ارســال اثــر 

ــرار داشــت.  ــر ق و فــرم اطاعــات اث
درنهایــت رونــد دریافــت آثــار در تاریــخ 30 آذر بــه پایــان رســید 
ــه،  ــت خاقان ــر، فعالی ــای انجمــن برت ــرای شــرکت در بخش ه و ب
نشــریه، مســابقه، محتــوای دیجیتــال، کارآفرینــی، کتــاب )فــرد یــا 
انجمــن(، اختــراع )فــرد یــا انجمــن( و بخــش ویــژه )شــامل چهــار 
ــت،  ــا، محیط زیس ــا کرون ــجویان ب ــی دانش ــه علم ــوع مواجه موض
ــوم  ــی و عل ــد مل ــق تولی ــی و رون ــان، مقاومت ــاد دانش بنی اقتص
ــاری،  ــر و معم ــانی، هن ــوم انس ــای عل ــناختی( و در زیرگروه ه ش

ــی و  ــکی و فن ــت و دامپزش ــاورزی، محیط زیس ــه، کش ــوم پای عل
مهندســی، درمجمــوع 107 کــد اثــر ارســال شــد و بعــد از بررســی 
ــنواره  ــرای ورود بــه فراینــد داوری جش ــر ب اولیــه آثــار، 60 اث
انتخــاب شــد. بیشــتر کدهــای اثــر وارد نشــده بــه مرحلــه داوری 
ــدون  ــنواره، ب ــب جش ــارج از قال ــراری، خ ــار تک ــه آث ــوط ب مرب
ــر،  ــدول زی ــد. در ج ــر بودن ــخ مدنظ ــارج از تاری ــا خ ــر ی ــل اث فای
تعــداد آثــار ارســالی از طــرف انجمن هــای علمــی دانشــجویی بــه 

تفکیــك دانشــکده/پردیس ها مشــاهده می  شــود.

تعداد اثرپردیس/دانشکده مستقل
1ابوریحان

3ادبیات و علوم انسانی
1اقتصاد

3انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه
2دامپزشکی

4دانشکده های فنی
7علوم

2علوم اجتماعی
1علوم و فنون نوین

2فارابی
11کشاورزی و منابع طبیعی

2مدیریت
6هنرهای زیبا

بعــد از بررســی آثــار مطابــق فرم هــا داوری و توســط داوران 
ــر و  ــوح تقدی ــدگان ل ــه برن ــد. ب ــام ش ــر اع ــورت زی ــج به ص نتای
هدایــای نقــدی تقدیــم شــد. در ضمــن منتخبــان ایــن جشــنواره 

ــدند.. ــی ش ــز معرف ــت نی ــنواره حرک ــوری جش ــه کش ــه مرحل ب

مســابقه  دوره  پنجمیــن  نهایــی  مرحلــه  برگــزاری    
ترویجــی ســخنرانی های 

مرحلــه نهایــی دوره پنجــم مســابقه ســخنرانی های ترویجــی 
ــروس  ــیوع وی ــاز ش ــا آغ ــی ب ــه هم زمان ــه ب ــا توج ــاه ب در مردادم
عامــل کرونــا، بــا تعویــق و به صــورت مجــازی برگــزار شــد. 
ــار  ــی چه ــل ویدئوی ــاعت 17، فای ــرروز س ــه ه ــن شــکل ک ــه ای ب
ســخنرانی در کانــال چندرســانه ای اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی 
 ،bayan.ut.ac.ir/channel/y92e6 در ســامانه ی بیــان بــه نشــانی
کانــال آپــارات رویــداد بــه نشــانی aparat.com/UT_TED و شــبکه  
اجتماعــی رویــداد بــه نشــانی t.me/UT_TED در اختیــار مخاطبــان 
ــتری  ــه بیش ــه ای ک ــار، ارائ ــر داوری آث ــاوه ب ــت. ع ــرار می گرف ق
پســند را از ســوی مخاطبــان داشــت، به عنــوان ارائــه برتــر از نــگاه 
مخاطــب شــناخته شــد. اعضــای هیئــت داوران متشــکل از هفــت 
نفــر از فعــاالن انجمن هــای علمــی دانشــجویی در رشــته های 
مختلــف از مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری بودنــد. چکیــده 
ــا منتشــر شــد و از آدرس  ســخنرانی های منتخــب در نشــریه دلت

ــت. ــرار گرف ــدان ق ــترس عاقه من uttedsj.ut.ac.ir در دس

ترویجــی     ششــمین دوره مســابقه ســخنرانی های 
ــا دلت

ــو، آشــنایی  ــای ن ــم و ایده  ه ــج عل ــا هــدف تروی ــن مســابقات ب ای
عمــوم جامعــه بــا علــم و فنــاوری و تقویــت هــر چــه بیشــتر ارتباط 
ــان  ــد. داوطلب ــزار ش ــه برگ ــت و جامع ــا صنع ــگاه ب ــن دانش بی
ــر  ــتند حداکث ــه  اول می توانس ــابقه، در مرحل ــن مس ــرکت در ای ش
ــخنرانی  ــده  س ــه دقیقه ای ای ــی س ــل صوت ــاه، فای ــا 25 بهمن م ت
ــه   ــه آدرس دبیرخان ــابقه ب ــیوه  نامه  مس ــر ش ــق ب ــود را منطب خ
ــه   ــا رایانام ــانی stp_admins@ ی ــه نش ــی ب ــبکه  های اجتماع در ش
anjomanelmi@ut.ac.ir ارســال کننــد. بعــد از ارزیابــی، برگزیــدگان 
مرحلــه  ابتدایــی بــرای ارســال ویدئــوی ســخنرانی 12 دقیقــه  ای در 
ــن فرصــت  ــن آخری ــد. همچنی ــاه مشــخص ش ــخ 30 بهمن م تاری
ارســال فایــل ســخنرانی برگزیــدگان مرحلــه اول تــا 16 اســفندماه 
جــاری بــود. آییــن اختتامیــه ایــن مســابقه و تقدیــر از منتخبــان 

در اســفندماه برگــزار شــد.
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                کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان
ــی  ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــد خاقیت ه ــازی رش ــدف زمینه س ــا ه ــجویان ب ــی دانش ــی و اجتماع ــری، دین ــی، هن ــای فرهنگ کانون ه
دانشــجویان، ســامان دهی خواســته ها و تاش هــای خودانگیختــه فرهنگــی، هنــری و اجتماعــی دانشــجویان، حمایــت و هدایــت ایــن 
ــی، اســامی و دانشــگاهی،  ــت مل ــر هوی ــد ب ــی اســامی-ایرانی و به منظــور تأکی ــه ارزش هــای متعال ــل ب ــرای نی ــا ب ــروه از فعالیت ه گ
ــه و  ــای داوطلبان ــری، فعالیت ه ــی، هن ــی، ادب ــای دین ــارکت در زمینه ه ــگ مش ــق فرهن ــی و تعمی ــکاری جمع ــطح هم ــای س ارتق
ــی و  ــع فرهنگ ــامانه جام ــه س ــه ب ــا مراجع ــران ب ــگاه ته ــجوی دانش ــر دانش ــد. ه ــت می کنن ــران فعالی ــگاه ته ــت در دانش محیط زیس
اجتماعــی بــه آدرس cultural.ut.ac.ir می توانــد حســب عاقــه حداکثــر در ســه کانــون فرهنگــی عضــو شــده و فعالیــت کننــد. بــا همــت 
ــتفاده  ــا اس ــوری و ب ــورت غیرحض ــددی به ص ــای متع ــال 1399 فعالیت ه ــگاه در س ــی دانش ــای فرهنگ ــال در کانون ه ــجویان فع دانش
ــه شــده اســت. از ظرفیت هــای فنــاوری اطاعــات و فضــای مجــازی انجــام شــد کــه محورهــای عمــده فعالیت هــا در شــکل زیــر ارائ
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تعداد کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی فعال در پردیس/دانشکده های مستقل در سال 1399

در جــدول زیــر فهرســت برخــی برنامه هــای کانون هــای فرهنگــی، هنــری، دینــی و اجتماعــی دانشــجویان دانشــگاه تهــران در ســال 
1399 درج شــده اســت:

فهرست برنامه های کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران در سال 1399

تعداد شرکت زمانعنوان برنامهکانونردیف
کنندگان

2۸775 مهرانتخابات کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاهاداره کل فرهنگی و اجتماعی1
33اول آذرآموزش سامانه نگارستان به فعاالن تشکل های دانشجوییاداره کل فرهنگی و اجتماعی2
43پنجم آذرجلسه گفت وگوی فعاالن دانشجویی با معاون فرهنگی دانشگاهاداره کل فرهنگی و اجتماعی3
26350 آباندور دوم انتخابات کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاهاداره کل فرهنگی و اجتماعی4
70نهم مهرکارگاه مجازی آموزش سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستاناداره کل فرهنگی و اجتماعی5

گرامیداشت و تبریك روز کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان اداره کل فرهنگی و اجتماعی6
دانشگاه

-14 آبان

100اردیبهشتچاپ اولین شماره نشریه رگ تاك کانون ادبی باشگاه دانشجویانکانون ادبی باشگاه دانشجویان7

25 خوانش شاهنامه فردوسی به مناسبت بزرگداشت حکیمکانون ادبی باشگاه دانشجویان۸
45اردیبهشت

چهاردهم کارگاه مجازی شعر کاسیكکانون ادبی باشگاه دانشجویان9
45اردیبهشت

75پنجم خردادنقد و بررسی داستان کوتاه همسایگیکانون ادبی باشگاه دانشجویان10

تعداد شرکت زمانعنوان برنامهکانونردیف
کنندگان

پانزدهم نقد و بررسی داستان کوتاه دختری که استخوان جمع می کردکانون ادبی باشگاه دانشجویان11
60اردیبهشت

چهاردهم دومین جلسه با موضوع نقش جامعه دانشگاهی در چرخه اقتصادی کتابکانون ادبی پردیس ابوریحان12
25فروردین

کانون ادبی پرسه پردیس کشاورزی و منابع 13
طبیعی

سه شنبه ها- نخستین جلسه از سلسله جلسات هفتگی با محوریت بازخوانی شعر معاصر
30اسفند

کانون تئاتر با همکاری کانون های پردیس 14
کشاورزی و منابع طبیعی

200شانزدهم آذرتولید پادکست به مناسبت روز دانشجو

55پنج شنبه هادوره آموزشی اصول و تکنیك های بیانکانون تئاتر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی15
15سه شنبه هادوره ی آموزش تولید محتوای نمایشی و نمایشنامه خوانیکانون تئاتر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی16
91اردیبهشتدوره ی آموزشی تولید پادکست و محتوای اینترنتیکانون تئاتر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی17

1۸
کانون تئاتر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 
با همکاری کانون سامت و روان، کانون سبز 

دیمن و کانون موسیقی

اواخر  مسابقه ی مجازی من و خانواده من در_خانه_می مانیم
فروردین و 
اردیبهشت

57

کانون تئاتر دانشجویان پردیس کشاورزی و 19
منابع طبیعی

24500 آذرکلیپ تولیدی به مناسبت روز دانشجو

50آذرزنجیره همدلیکانون جهادی وارث دانشکده فنی20
2650 فروردینپخش و توزیع 50 عدد بسته ارزاق در بین خانواده های نیازمندکانون خیریه حامی پردیس کشاورزی21
40آذر جمع آوری عروسك و اسباب بازی برای کودکان بی سرپرستکانون خیریه فانوس دانشکده فنی22
50آذر جمع آوری کتاب های کمك درسی برای مناطق محروم سیستان و بلوچستانکانون خیریه فانوس دانشکده فنی23

جمع آوری کمك هزینه برای خرید لپ تاپ یا گوشی هوشمند برای عزیزان نو کانون خیریه فانوس دانشکده فنی24
ورودی

60آذر 

کانون دانش پژوهان با آسیب بینایی باشگاه 25
دانشجویان

400پاییزنشریه دانشجویی پارند

کانون دانش پژوهان با آسیب بینایی باشگاه 26
دانشجویان

150آذرهفتمین همایش ملی عصای سفید

600آذرماهاینفوگرافی آشنایی با حمله سایبری داکسینگ و راهکارهای جلوگیری از آنکانون رسانه باشگاه دانشجویان27
500آذراینفوگرافی جنگ مقبولیت )به صورت پادکست(کانون رسانه باشگاه دانشجویان2۸
600آذردکلمه شعر تهران گرگرفته پاییز )به صورت پادکست(کانون رسانه باشگاه دانشجویان29
550آذر اینفوگرافی دنیای اخبار به کجا می رود؟کانون رسانه باشگاه دانشجویان30
500آذر اینفوگرافی شاخش را بشکن، شاخ های مجازی از کجا می آیند؟کانون رسانه باشگاه دانشجویان31
400آذر اینفوگرافی وضعیت سرعت اینترنت ایران در جهان چگونه است؟کانون رسانه باشگاه دانشجویان32

33
کانون رسانه باشگاه دانشجویان با همکاری اداره 

کل فرهنگی
ارسال آثار تا بیستم جشنواره فرهنگی و هنری فیلم و عکس دوران کرونا

فروردین 1400
-

کانون رسانه باشگاه دانشجویان با همکاری اداره 34
کل فرهنگی

450اسفندنظرسنجی انتخاب پردنبال کننده ترین رویداد خبری سال 1399 از نگاه دانشجویان
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تعداد شرکت زمانعنوان برنامهکانونردیف
کنندگان

کانون رسانه باشگاه دانشجویان با همکاری اداره 35
کل فرهنگی

-اسفندهمکاری در اطاع رسانی هم کاشت

13مردادجلسه شورای عمومی و مرکزیکانون سازندگی پردیس دانشکده های فنی36
20مردادسمینار اشتغال در گرافیكکانون سازندگی پردیس دانشکده های فنی37
14خردادسمینار آشنایی با مفهوم بازاریابی سبز به مناسبت روز جهانی محیط زیستکانون سازندگی پردیس دانشکده های فنی3۸
32تیرکارگاه آموزش اصول موفقیت در سرمایه گذاریکانون سازندگی پردیس دانشکده های فنی39
2۸اردیبهشتکارگاه آموزش تولید محتواکانون سازندگی پردیس دانشکده های فنی40
26خردادکارگاه آموزش کارآفرینی دیجیتالکانون سازندگی پردیس دانشکده های فنی41
37شهریورویژه برنامه نذر علمی – آموزش رایگان اصول چاپ و تبلیغاتکانون سازندگی پردیس دانشکده های فنی42
31شهریورویژه برنامه نذر علمی – آموزش رایگان تکنیك های خلق جلوه های ویژهکانون سازندگی پردیس دانشکده های فنی43
40شهریورویژه برنامه نذر علمی – آموزش رایگان طراحی پوسترکانون سازندگی پردیس دانشکده های فنی44
29شهریورویژه برنامه نذر علمی – آموزش رایگان نرم افزار ایلستریتورکانون سازندگی پردیس دانشکده های فنی45
45مردادویژه برنامه نذر علمی – آموزش رایگان نرم افزار فتوشاپکانون سازندگی پردیس دانشکده های فنی46

کانون سبز دیمن به همکاری کانون های 47
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

30400 آذرلباهنگ دیمنی )به صورت پادکست(

کانون شاعران و نویسندگان با همکاری 4۸
کانون های پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

2۸25 آذرکارگاه مجازی مبانی نویسندگی

کانون فرهنگی اجتماعی وحدت باشگاه 49
دانشجویان

150فروردینچاپ نشریه بیست و دوم وحدت

کانون فرهنگی اجتماعی وحدت باشگاه 50
دانشجویان

200خردادچاپ نشریه بیست و سوم وحدت

کانون فرهنگی اجتماعی وحدت باشگاه 51
دانشجویان

50سوم مهرگفتگوی زنده با دکتر حسن محدثی

کانون فرهنگی اجتماعی وحدت باشگاه 52
دانشجویان

۸9شانزدهم آذرگفتگوی زنده با دکتر صادق زیباکام

کانون فرهنگی اجتماعی وحدت باشگاه 53
دانشجویان

سوم تا مسابقه کتاب خوانی کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم
30پانزدهم آبان

کانون فرهنگی اجتماعی وحدت باشگاه 54
دانشجویان

16 تا 2۸ مسابقه کتاب خوانی کتاب خدا و خیابان
120شهریور

کانون فرهنگی اجتماعی وحدت باشگاه 55
دانشجویان

65بیستم آذرمسابقه و حلقه مطالعاتی کتاب پی گیر اخبار نباشید

کانون فرهنگی اجتماعی وحدت باشگاه 56
دانشجویان

2140 آباننقد و بررسی کتاب کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم

کانون فرهنگی اجتماعی وحدت باشگاه 57
دانشجویان

70هجدهم دینقد و بررسی کتاب کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم

5۸
کانون فرهنگی- اجتماعی وحدت باشگاه 

دانشجویان
شماره ی چاپ نشریه دانشجویی وحدت

بیست و 
ششم )آذر(

220

تعداد شرکت زمانعنوان برنامهکانونردیف
کنندگان

کانون فرهنگی- اجتماعی وحدت باشگاه 59
دانشجویان

2 تا 21 مسابقه کتاب خوانی
200اسفند

35مهرمسابقه عکاسی بهار پشت شیشهکانون فیلم و عکس پردیس فارابی60
243 آذردو کام حرف  حساب؛ نقش دانشجو در اصاح جامعه از منظر سوره های قرآنکانون قرآن و عترت باشگاه دانشجویان61
2020  اسفندمسابقه عکس نوشتهکانون قرآن و عترت باشگاه دانشجویان62

چهاردهم تا مسابقه اینستاگرامی به مناسبت روز دانشجوکانون قرآن و عترت دانشکده فنی63
50شانزدهم آذر

25خردادهمایش تجربه کاربری User Experienceکانون کارافرینی پردیس دانشکده های فنی64
1۸خردادآموزش فن بیان از مهارت های نرم در محیط کاریکانون کارافرینی پردیس دانشکده های فنی65
32تیررویداد تخصصی دیجیتال مارکتینگکانون کارافرینی پردیس دانشکده های فنی66
24فروردین دوره جامع 39 ساعته نرم افزار ایاستریتورکانون کارافرینی پردیس دانشکده های فنی67
16مرداددوره تخصصی افترافکت برای موشن گرافیكکانون کارافرینی پردیس دانشکده های فنی6۸

تشکیل تیم استارتاپی و معرفی به شرکت شیرآالت پارس شیر )مجموعه کارخانه کانون کارافرینی پردیس دانشکده های فنی69
5جات شیرآالت پارس شیر(

30اردیبهشتدوره آموزشی برنامه نویسی وب سایتکانون کارافرینی پردیس دانشکده های فنی70
19مرداددوره کاربردی برنامه نویسی پایتونکانون کارافرینی پردیس دانشکده های فنی71

کانون کارآفرینی پردیس کشاورزی و منابع 72
طبیعی

2925 آذرکارگاه آموزشی نرم افزار تخصصی طراحی فضای سبز

کانون کارآفرینی پردیس کشاورزی و منابع 73
طبیعی

1625 آذرکارگاه آموزشی یك روزه باغ شیشه ای

کانون کارآفرینی پردیس کشاورزی و منابع 74
طبیعی

Sketchup 2530 بهمنآموزش نرم افزار

2255  اسفندکارگاه آناین چگونه از اسطوره ها در نمایشنامه نویسی بهره ببریم؟کانون نمایش باشگاه دانشجویان75
27۸0 خرداداجرای دومین مرحله توزیع بسته های ارزاقکانون نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان76
376در طول سالاجرای طرح 12-12 برای ساخت مدرسه مناطق محرومکانون نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان77
11100 مهرتوزیع ماسك در روز جهانی لبخندکانون نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان7۸
3500 مهرتولید پادکست با موضوع کروناکانون نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان79
۸500 شهریورتولید پادکست با موضوع محرمکانون نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان۸0
24500 مهرتولید پادکست و ساخت کلیپ در روز جهانی عصای سفیدکانون نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان۸1
5300اول دیجشن یلدای نیکیکانون نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان۸2
-خرداددریافت زکات فطریه و کفاره برای نیازمندانکانون نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان۸3
9200 مهرساخت کلیپ در روز جهانی ناشنوایانکانون نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان۸4
2740 شهریورعصر همدلی )مرحله سوم(کانون نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان۸5
150اردیبهشتعصر همدلی دانشجویی؛ اجرای اولین مرحله توزیع بسته های ارزاقکانون نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان۸6
12۸0  اسفندالیو اینستاگرام به مناسبت یك سالگی کانون کانون نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان۸7
550اسفندسری پنجم از پادکست های رادیو عصر نیکیکانون نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان۸۸
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تعداد شرکت زمانعنوان برنامهکانونردیف
کنندگان

1130 خردادآشنایی با نشانه های اختال شخصیت در ارتباطکانون همیاران سامت روان باشگاه دانشجویان۸9

27 کارگاه حل مسئلهکانون همیاران سامت روان باشگاه دانشجویان90
33اردیبهشت

هجدهم کارگاه آرامش و نشاط معنوی و پیشرفت تحصیلی در شرایط کروناکانون همیاران سامت روان باشگاه دانشجویان91
40اردیبهشت

دهم مسابقه فرهنگی ادبی، هنری و بهداشت روانی ترم کروناییکانون همیاران سامت روان باشگاه دانشجویان92
45فروردین

3135 شهریورطرح و ایده برتر پیشگیری از شیوع مواد مخدرکانون همیاران سامت روان پردیس کشاورزی93
1525 مردادمسابقه دانشجویی فیلم کوتاه با موضوع من ماسك می زنمکانون همیاران سامت روان پردیس کشاورزی94

کانون همیاران سامت روان پردیس کشاورزی 95
و منابع طبیعی

HIV 9۸0 و 17 آذرکارگاه آموزشی آناین دانستنی های پیشگیری و تشخیص زودهنگام

شنبه و کاس آموزش طراحیکانون هنرهای تجسمی پردیس کشاورزی96
5چهارشنبه ها

شنبه و کاس آموزش عکاسیکانون هنرهای تجسمی پردیس کشاورزی97
9دوشنبه ها

کانون هنرهای تجسمی دانشکده روانشناسی و 9۸
علوم تربیتی

1130 دیسلسله الیوهای اینستاگرامی شعر و ادب

کانون هنرهای تجسمی دانشکده روانشناسی و 99
علوم تربیتی

25بهمن کارگاه آموزشی کامل نقد فیلم

کانون هنرهای تجسمی دانشکده روانشناسی و 100
علوم تربیتی

2965 آذریلدای مجازی دوستی های حقیقی

کانون هنرهای تجسمی دانشکده روانشناسی و 101
علوم تربیتی

1440 اسفندروان کاوی و سینما

کانون فیلم و عکس دانشجویان دانشکده فنی 102
کاسپین

100اسفنداولین جشنواره  عکاسی دانشجویی کاسپیکز 

`

و  دینی  هنری،  فرهنگی،  کانون های  انتخابات    
اجتماعی دانشجویان

انتخابــات کانون هــای فرهنگــی، هنــری، دینــی و اجتماعــی 
دانشــجویان در تاریــخ 2۸ مهرمــاه به صــورت الکترونیکــی از 
ســاعت 9 تــا 22 در ســامانه جامــع فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه 
تهــران بــه آدرس cultural.ut.ac.ir برگــزار شــد. مطابــق مــاده 
ــون  ــر کان ــزی ه ــورای مرک ــای ش ــا، اعض ــه کانون ه 15 آیین نام
ــون(  ــر کان ــای ه ــون )اعض ــی کان ــع عموم ــای مجم ــن اعض از بی
ــوری  ــرای کاندیدات ــام ب ــت ثبت ن ــایان ذکر اس ــدند. ش ــاب ش انتخ
شــورای مرکــزی کانون هــای فرهنگــی از بیــن اعضــای هــر کانــون 
ــق  ــوری و از طری ــورت غیرحض ــاری به ص ــاه ج ــا 14 مهرم از ۸ ت
ــس/ ــی و دانشــجویی پردی ــت فرهنگ ــی معاون ــامانه های ارتباط س

ــران انجــام شــد. دانشــکده های دانشــگاه ته
ــات کانون هــای فرهنگــی، هنــری، دینــی و  در دور نخســت انتخاب
اجتماعــی دانشــجویان دانشــگاه تهــران 44 کانــون شــرکت کردند. 
ــجویی  ــای دانش ــزی کانون ه ــورای مرک ــام ش ــدی مق ــرای تص ب
دانشــگاه، در دور اول 242 نفــر از اعضــاء کانون هــا داوطلــب 
ــا در  ــاء کانون ه ــر از اعض ــم 772 نف ــات ه ــدند. در روز انتخاب ش
انتخابــات شــرکت کردنــد و میــزان مشــارکت 60 درصــدی را بــه 

ــه حدنصــاب رســید  ــون ب ثمــر رســاندند. در ایــن مرحلــه 32 کان
کــه ســه کانــون مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وحــدت باشــگاه 
ــوس دانشــجویان پردیــس دانشــکده های  ــه فان دانشــجویان، خیری
ــس  ــن پردی ــی فوم ــر دانشــجویان دانشــکده فن ــی و هال احم فن
ــن  ــدی، باالتری ــارکت ۸7 درص ــت مش ــا ثب ــی ب ــکده های فن دانش

ــد. میــزان مشــارکت را رقــم زدن
و  دینــی  هنــری،  فرهنگــی،  کانون هــای  انتخابــات  دوم  دور 
اجتماعــی دانشــجویان دانشــگاه تهــران نیــز 26 آبــان 1399 برگزار 
ــته  ــه در دور اول نتوانس ــی ک ــات 11 کانون ــن انتخاب ــد. در ای ش
بودنــد تشــکیل شــوند شــرکت کردنــد. 73 نفــر هــم بــرای تصــدی 
ــد.  ــت پرداختن ــه رقاب ــا ب ــزی کانون ه ــورای مرک ــی های ش کرس
ــات،  ــن دوره از انتخاب ــرکت کننده در ای ــای ش ــان کانون ه در می
ــا  کانــون قــرآن و عتــرت دانشــجویان پردیــس فارابــی توانســت ب
مشــارکت 70 درصــدی اعضــاء خــود، باالتریــن میــزان مشــارکت را 

ــد. ــب کن ــرکت کننده کس ــای ش ــام کانون ه ــن تم در بی
درمجمــوع انتخابــات کانون هــای فرهنگــی، هنــری، دینــی و 
اجتماعــی دانشــجویان دانشــگاه تهــران، 43 کانــون بــه حدنصــاب 
ــن دو  ــا در ای ــارکت کانونی ه ــزان مش ــد. می ــکیل ش ــید و تش رس

ــود. ــه 6۸ درصــد ب ــك ب ــات نزدی انتخاب

در ادامه برخی از برنامه ها و فعالیت های مهم حوزه کانون های فرهنگی دانشجویان تشریح می شود.
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   جشن یلدای نیكی
جشــن یلــدای نیکــی بــه همــت کانــون نیکــوکاری والعصر باشــگاه 
دانشــجویان و همــکاری دبیرخانــه شــورای هماهنگــی کانون هــای 
فرهنگــی، هنــری، دینــی و اجتماعــی دانشــجویان دانشــگاه تهــران 
ــن  ــد. ای ــزار ش ــط برگ ــورت برخ ــنبه 1 دی 1399 به ص روز دوش
ــج  جشــن کــه هــدف ارتقــای مســئولیت پذیری اجتماعــی و تروی
ــاد  ــا می ــدا ب ــارن شــب یل ــه مناســبت تق ــوکاری ب ــگ نیک فرهن
حضــرت زینــب )س( و روز پرســتار برگــزار شــد، مــورد اســتقبال 
ــر  ــه 5000 نف ــك ب ــه نزدی ــت، به طوری ک ــرار گرف ــجویان ق دانش
از دانشــجویان دانشــگاه تهــران از طریــق صفحــه اینســتاگرامی و 

300 از نفــر از طریــق کانــال آپــارات شــرکت کردنــد.

ــهید  ــجوی ش ــداللهی، دانش ــهید اس ــر ش ــم، همس ــن مراس در ای
مدافــع حــرم دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران، 
حضــور یافــت و بــا تماس برخــط از کادر درمان بیمارســتان آیت اهلل 
کاشــانی تقدیــر و تشــکر کــرد. در بخــش دیگــری از ایــن مراســم، 
دکتــر ســید جمــال موســوی، مدیــرکل حــوزه ریاســت و مشــاور 
رئیــس دانشــگاه تهــران، دکتــر هــادی اســتاد دانشــکده ادبیــات و 

علــوم انســانی و دکتــر چینــی اســتاد دانشــکده مهندســی مکانیك 
ــی و  ــعرخوانی و خاطره گوی ــه ش ــی ب ــکده های فن ــس دانش پردی
صحبــت دربــاره شــب یلــدا پرداختنــد. در ایــن مراســم کــه ســعید 
بیابانکــی اجــرای آن را بــر عهــده داشــت، افشــار مقــدم اســتندآپ 
کمــدی اجــرا کــرد و عــاوه بــر حضــور و اجــرای موســیقی شــهرام 
ــران  ــون موســیقی باشــگاه دانشــجویان دانشــگاه ته ــار، کان نیك ی
ــه  ــز ب ــه اجــرای موســیقی ســنتی پرداخــت. جــواد دارا نی ــز ب نی
مناســبت میــاد حضــرت زینــب )س( بــه مولودی خوانــی پرداخت. 
همچنیــن در ایــن مراســم، از ســوی کانــون نیکــوکاری والعصــر و 
توســط دکتــر ســید جمــال موســوی، مدیــرکل حــوزه ریاســت و 
ــه  مشــاور رئیــس دانشــگاه، از دکتــر محمدعلــی زارع چاهوکــی ب
ــه  ــای خیری ــای وی از حــوزه فعالیت ه ــاس زحمــات و حمایت ه پ
در دانشــگاه تقدیــر شــد و جایــزه والعصــر بــه وی اهــداء شــد. ایــن 
ــرادی  ــه اف ــون نیکــوکاری والعصــر ب ــزه ســاالنه، از ســوی کان جای
ــه و گســترش  کــه بیشــترین تأثیــر را در فعالیت هــای خیرخواهان
امــور داوطلبانــه دارنــد، اهــداء می شــود. در حاشــیه ایــن مراســم، 
200 بســته لوازم التحریــر بــه ارزش چهارصــد میلیــون ریــال بــرای 
دانش آمــوزان مناطــق محــروم تهیــه و ارســال شــد. همچنیــن 70 
بســته معیشــتی بــرای ارســال بــه دانشــجویان ســاکن در خوابــگاه 

متأهلیــن جمــع آوری شــد.

کادر درمان به مناســبت میالد حضرت زینب )س( و روز پرســتار و شــب یلدا    تقدیر از 
کانــون نیکــوکاری والعصــر باشــگاه دانشــجویان دانشــگاه تهــران بــه مناســبت میــاد حضــرت زینــب )س( و روز پرســتار و شــب یلــدا از 
کادر درمــان تقدیــر کــرد. کانــون نیکــوکاری والعصــر باشــگاه دانشــجویان دانشــگاه تهــران بــه مناســبت میــاد حضــرت زینــب )س( و 
روز پرســتار و شــب یلــدا از کادر درمــان تقدیــر کــرد. تعــدادی از دانشــجویان عضــو ایــن کانــون در بیمارســتان آیــت اهلل کاشــانی تهــران 

حضــور یافتنــد و بســته های اهدایــی را تقدیــم کادر درمــان کردنــد.

   اجــرای دومیــن مرحلــه بزرگ تریــن طــرح خیریــه 
دانشــجویی در دانشــگاه تهــران

ــران  ــگاه ته ــجویی در دانش ــه دانش ــرح خیری ــه ط ــن مرحل دومی
والعصــر روز 27  به صــورت مســتقل توســط کانــون خیریــه 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــه از اج ــن مرحل ــد. در دومی ــرا ش ــاه اج خردادم
بی بضاعــت شناسایی شــده  بــه خانواده هــای  ارزاق  بســته    ۸0
اهــدا می شــود، ارزش هــر بســته معــادل 300 هــزار تومــان 
ــه  ــای خیری ــکاری کانون ه ــا هم ــن طــرح ب ــه اول ای اســت. مرحل
دانشــجویان دانشــگاه های تهــران )کانــون خیریــه والعصــر(، 
شــهید بهشــتی، عامــه طباطبایــی و علــم و صنعــت برگــزار شــد. 
ــك  ــا کم ــان ب ــون توم ــرح 45 میلی ــن ط ــب ای ــن در قال همچنی
ــته  ــدادی بس ــل آن تع ــه از مح ــد ک ــع آوری ش ــگاهیان جم دانش
ــرای نیازمنــدان دانشــگاه ها تهیــه شــد. ارزش هرکــدام از  ارزاق، ب

ــود. ــان ب ــزار توم ــدود 300 ه ــی ح ــته های اهدای ــن بس ای
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    هفتمین همایش عصای سفید
 کانــون دانش پژوهــان بــا آســیب بینایــی دانشــگاه تهــران 
هفتمیــن همایــش عصــای ســفید را در روز چهارشــنبه 12 آذرمــاه 
مصــادف بــا روز جهانــی معلولیــن به صــورت برخــط برگــزار کــرد. 
ــاری  ــظ و ق ــط حاف ــم توس ــرآن کری ــت ق ــا قرائ ــش ب ــن همای ای
نابینــا دکتــر مســعود حســن آبادی آغــاز شــد. در ابتــدای همایــش، 
ــا آســیب بینایــی  ــون دانش پژوهــان ب زهــرا علی اکبــری دبیــر کان
ســخنرانی کــرد. در ایــن همایــش معاونــان فرهنگــی و دانشــجویی 
دانشــگاه، دکتــر سرســنگی و دکتــر حبیبــا نیــز حضــور داشــتند. 
در بخشــی از همایــش موســیقی های هنرمنــدان نابینــا و کم بینــا 
پخــش شــد. لیــا یوســفی به عنــوان یــك شــاعر نابینــا اشــعاری 
ــم،  ــی معل ــید فاطم ــای س ــای آق ــپ توانمندی ه ــد. کلی را خوان
کشــتی گیر، بازیگــر، تعمیــرکار ماشــین پرکینــز و ســازنده و 

تعمیــرکار ســاز موســیقی به عنــوان یــك فــرد نابینــا پخــش شــد.
ــی  ــوزش عال ــای آم ــوع چالش ه ــا موض ــی ب ــل تخصص ــك پن ی
بــرای نابینایــان بــا اجــرای نگیــن حیــدری فعــال حقــوق معلولیــن 
برگــزار شــد. در ایــن همایــش دکتــر رضــازاده معــاون پژوهشــی 
و فنــاوری و مســئول امــور دانشــجویی ســازمان بهزیســتی کشــور، 
ــوم،  ــاه دانشــجویی، وزارت عل ــدوق رف ــاون صن ــری مع ــر منی دکت
تحقیقــات و فنــاوری نیــز حضــور داشــتند. مجــری ایــن همایــش 
ــگاه  ــای دانش ــواه دانشــجوی نابین ــه مهری خ ــم فاطم ــرکار خان س

تهــران بــود.

   جشنوار ه  درون دانشگاهی رویش
جشــنواره درون دانشــگاهی رویــش به منظــور شناســایی اســتعدادها 
کانون هــای  از  تقدیــر  و  هنــری  و  فرهنگــی  خاقیت هــای  و 
ــی  ــی و اجتماع ــوزه فرهنگ ــال در ح ــجویان فع ــی و دانش فرهنگ
ــری،  ــی، هن ــای فرهنگ ــی کانون ه ــنواره ی داخل ــزاری جش و برگ

ــر برنامه ریــزی و اجــرا  ــرای تحقــق اهــداف زی دینــی و اجتماعــی ب
شــد: ارتقــای جایــگاه و نقــش کانون هــای فرهنگــی دانشــجویان در 

دانشــگاه
- شناسایی و معرفی کانون های فرهنگی برتر و دانشجویان فعال 
در حوزه فرهنگی و اجتماعی  |   شناسایی و معرفی استعدادها و 
خاقیت های دانشجویان در حوزه فرهنگی و اجتماعی  |  تشویق 
و ترغیب جامعه دانشگاهی به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی  |  
ترویج فعالیت گروهی داوطلبانه و ارتقای روحیه مسئولیت پذیری 

اجتماعی. این جشنواره در محورهای کانون فرهنگی برتر، ایده ها و 
طرح های برتر کانون ها، آثار و دستاوردهای برتر فردی در بخش های 

صنایع دستی، هنرهای تجسمی، ادبی، عکس، فیلم نامه نویسی، 
نمایشنامه نویسی و موسیقی، آثار و دستاوردهای برتر گروهی در 

بخش های فیلم، تئاتر و موسیقی و اهدای جایزه مسئولیت پذیری 
اجتماعی به منظور ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی و 

تجلیل از دانشجویان برای فعالیت های امدادرسانی داوطلبانه در 
حوادث و رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی، فعالیت های داوطلبانه 

در حوزه سامت، حضور داوطلبانه در دفاع از کیان کشور و حریم 
اهل بیت )ع(، فعالیت های داوطلبانه در حفاظت از محیط زیست 
و منابع طبیعی و کمك های داوطلبانه )غیرپزشکی( در راستای 

مقابله با بیماری کرونا، برگزار شد. برای شرکت در جشنواره، 
دانشجویان عضو کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه تهران 

می بایست با مراجعه به سامانه culfest.ut.ac.ir با توجه به حوزه های 
رقابتی و شرایط شرکت در جشنواره، حداکثر تا 30 بهمن 1399 

آثار را با مشخصات کامل در این سامانه بارگذاری می کردند. نتایج 
نهایی برگزیدگان این جشنواره در بهار 1400 اعام خواهد شد.
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باشگاه 
دانش آموزی 

      اساسنامه باشگاه دانش آموزی در تاریخ 97/12/27 در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه تهران  تصویب  و با اهداف ذیل تاسیس شد.
-  هدایت تحصیلی و ارائه  مشاوره به دانش آموزان در راستای انتخاب صحیح رشته  تحصیلی دانشگاهی؛

-  آشنایی دانش آموزان با رشته های تحصیلی و دانشکده های دانشگاه تهران؛
-  سنجش استعدادها و توانمندی های دانش آموزان در راستای کمك به توسعه فردی و برنامه ریزی مسیر تحصیلی و شغلی آنها؛

-  شناسایی و جذب دانش آموزان مستعد و تشویق آنها به تحصیل در دانشگاه تهران؛
-  توان افزایی و حمایت از دانش آموزان مستعد؛

-  برقراری ارتباط با وزارت آموزش و پرورش در جهت شناسایی دانش آموزان؛
-  معرفی ظرفیت های علمی، فرهنگی و رفاهی دانشگاه تهران؛

-  حمایت از دانش آموزان خاق و نوآور در حوزه های علمی، فرهنگی؛
- شناسایی دانش آموزان نخبه  سراسر کشور؛

- برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط و جلسات مشاوره  درسی و کنکور برای دانش آموزان نخبه؛
- ترغیب دانش آموزان نخبه به انتخاب دانشگاه برای ادامه  تحصیل؛

- برگزاری تورهای دانش آموزی در دانشگاه.
  ثبت نام در باشگاه دانش آموزی

جهــت ثبــت نــام دانــش آمــوزان در مرحلــه اول فراخــوان عمومــی 
داده شــد و مقدمــات ثبــت نــام در چــارت مشــروحه مقابــل 

ــد: ــف گردی تعری

      خدمات باشگاه دانش آموزی
- برگزاری تورهای علمی و فرهنگی؛

- برگـزاری تورهـای بازدیـد از سـازمان ها و نهادهـای تولیـدی و 
خدماتـی به منظـور آشـنایی با مشـاغل و افـراد موفق در هر شـغل؛

- حمایت از راه اندازی استارت آپ های دانش آموزی برای اعضاء؛
- تشکیل نمایشگاه های دوره ای از دستاوردهای اعضاء؛

- شـرکت در مراسـم مرتبط با معرفی دانشـمندان برجسـته و نخبه 
دانشـگاه در زمینه های آموزشـی و پژوهشی؛

- سـنجش ویژگی هـای شـخصیتی و شایسـتگی های رفتـاری افراد 
از طریـق آزمون هـای معتبـر بین المللی؛

- ارائه مشاوره های تحصیلی، شغلی و خودشناسی؛
- برگـزاری کانون هـای ارزیابـی در راسـتای شناسـایی اسـتعدادها، 
مهارت هـا و توانمندی هـای اعضـاء در راسـتای هدایـت تحصیلـی و 

شـغلی آن هـا، و نیـز ارائـه برنامـه توسـعه فردی بـه اعضاء؛
- برگـزاری دوره هـای آموزشـی و توانمندسـازی ویـژه دانش آموزان 
در سـه بخش: خودشناسـی و آمـوزش مهارت هـای زندگی، آموزش 
رشـته های  بـا  آشـنایی  کار،  و  کسـب  و  کارآفرینـی  مهارت هـای 

تحصیلـی دانشـگاهی و مشـاغل مرتبـط بـا هر رشـته؛
رشـته های  بـا  آشـنایی  بـرای  مختلـف  همایش هـای  برگـزاری   -
و  ورزشـی  فرهنگـی،  پژوهشـی،  آموزشـی،  امکانـات  و  تحصیلـی 

ایشـان. و خانواده هـای  اعضـاء  بـرای  تهـران  دانشـگاه  رفاهـی 

    اعضای شورای سیاستگذاری 
باشگاه دانش آموزی

باشـگاه دانـش آموزی با حضـور رئیس دانشـگاه، معاونین دانشـگاه 
و نماینـده وزارت آمـوزش و پـرورش ، دوتـن از معلمیـن، دوتـن از 

دانشـجویان و مدیر محترم باشـگاه تشـکیل شـده اسـت.
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  برگزاری جلسـات با تیم طراحی ابزار و آماده سـازی 
محتوا

بعـد از تشـکیل سـایت باشـگاه، اقدامـات الزم و هماهنگـی با مرکز 
زیرسـاخت  و  ارتقـاء سـامانه  دانشـگاه در خصـوص   انفورماتیـك 
باشـگاه، ایجـاد هویـت موقـت برای  دسترسـی بـه اینترنـت جهت 
همـکاران شـرکت، ایجـاد اتـاق مجـازی و سـامانه ایلیـن جهـت 
تشـکیل کاس هـای مجازی، ایجـاد ایمیل اختصاصی برای باشـگاه 
جهـت ارتباط بـا دانش آموزان، ایجـاد هویت حقوقی برای باشـگاه، 
ایجـاد درگاه الکترونیکـی جهـت پرداخـت هزینه هـای عضویـت و 

ثبـت نـام بـرای باشـگاه و... انجـام گردیده اسـت.

و  آموزشی  محتوای  تهیه  و  اطالعات  گردآوری   
پژوهشی رشته های تحصیلی  پردیس و دانشكده های 

دانشگاه تهران برای سایت
و  پردیس  تحصیلی  رشته های  با  دانش آموزان  آشنایی  جهت   
دانشکده های دانشگاه تهران اطاعات مربوط به هر یك از رشته های 
باشگاه  در سایت  و  تهیه  دانشکده ها  پردی سو  تصاویر  و  تحصیلی 

درج شد.

  آشنایی با رشته های پردیس و دانشكده های 
دانشگاه

بیماری های گیاهی، علوم دام  باغبانی، حشره شناسی و  -ابوریحان: 
و طیور، علوم زراعی و اصاح نباتات، علوم فناوری و صنایع غذایی، 

علوم فنی کشاورزی، علوم مهندسی آبیاری و زهکشی.  
-ادبیات و علوم انسانی: زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، 
زبان های  و  فرهنگ  فلسفه،  ایران شناسی،  باستان شناسی،  تاریخ- 

باستانی، زبان شناسی.  
-اقتصاد: اقتصاد محیط زیست، اقتصاد شهری و منطقه ای، اقتصاد 
قتصاد  دریا،  اقتصاد  آب،  اقتصاد  مسکن،  اقتصاد  انرژی،  و  منابع 
آموزش، اقتصاد بهداشت، اقتصاد بیمه، اقتصاد کسب و کار، اقتصاد 

کشاورزی.  
-تربیت بدنی و علوم ورزشی: فیزیولوژی ورزشی، آسیب شناسی و 
تربیت  در  برنامه ریزی  و  مدیریت  رفتار حرکتی،  اصاحی،  حرکات 

بدنی.  
-جغرافیا: جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی، جغرافیای سیاسی، 

. GIS سنجش از دور و
-حقوق و علوم سیاسی: حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی 
و اسامی، حقوق عمومی، روابط بین الملل، علوم سیاسی، مطالعات 

منطقه ای.  
و  بهداشت  گروه  طیور،  و  دام  تغذیه  و  بهداشت  -دامپزشکی: 
بیماری های آبزیان، گروه علوم پایه، گروه مامایی و بیماری های تولید 
بیماری های  و  بهداشت  گروه  داخلی،  بیماری های  گروه  دام،  مثل 
پرندگان، گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، گروه پاتولوژی، گروه 
گروه  مقایسه ای،  زیستی  علوم  گروه  ایمونولوژی،  و  میکروبیولوژی 

جراحی و رادیولوژی، گروه انگل شناسی.  
دانشکده  کامپیوتر،  و  برق  مهندسی  دانشکده  فنی:  -دانشکده های 
مهندسی  دانشکده  شیمی،  مهندسی  دانشکده  صنایع،  مهندسی 
مهندسی  دانشکده  مواد،  متالوژی  مهندسی  دانشکده  معدن، 
مکانیك، دانشکده مهندسی عمران، دانشکده مهندسی نقشه برداری 

کاسپین،  دانشکده  زیست،  محیط  دانشکده  مکانی،  اطاعات  و 
دانشکده فومن.  

-روانشناسی و علوم تربیتی: روانشناسی، روانشناسی تربیت و مشاوره، 
برنامه ریزی  و  مدیریت  آموزشی،  و  درسی  برنامه های  و  روش ها 
آموزشی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، مبانی فلسفی و 

اجتماعی آموزش و پرورش.  
-زبان ها و ادبیات خارجی: زبان عمومی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، 
زبان روسی، زبان آلمانی، زبان ایتالیایی، زبان اسپانیایی، زبان اردو، 

زبان ژاپنی، زبان چینی.  
-علوم: ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، زمین شناسی، شیمی، فیزیك، 

زیست شناسی، بیوتکنولوژی.  
-علوم اجتماعی: ارتباطات اجتماعی، انسان شناسی، جامعه شناسی، 
اجتماعی،  توسعه  مطالعات  اجتماعی،  برنامه ریزی  جمعیت شناسی، 

علوم اسامی اجتماعی.  
دانشکده  حسابداری،  و  مدیریت  حقوق،  الهیات،  -فارابی: 

مهندسی.  
علوم  کشاورزی،  توسعه  و  اقتصاد  طبیعی:  منابع  و  -کشاورزی 
فناوری  و  معندسی  طبیعی،  منابع  کشاورزی،  مهندسی  و 

کشاورزی.  
مدیریت  شناسی،  دانش  و  اطاعات  علم  :حسابداری،  -مدیریت 
فناوری  مدیریت  بیمه،  و  مالی  مدیریت  بازرگانی،  مدیریت  دولتی، 

اطاعات، مدیریت صنعتی، مدیریت منابع انسانی.
-مطالعات جهان :مطالعات اروپا، مطالعات ایران، مطالعات جنوب و 
شرق آسیا و اقیانوسیه، مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا، مطالعات 
آفریقای مرکزی و جنوبی، مطالعات آمریکا، روسیه، آسیای میانه و 

قفقاز.  
-معارف و اندیشه اسامی: اخاق و آشنایی با منابع اسامی، تاریخ، 
تمدن و انقاب اسامی، مبانی نظری اسام. -هنرهای زیبا: معماری، 
شهرسازی، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و موسیقی، طراحی 

          اقدامات انجام شده: 
-طراحی سایت باشگاه دانش آموزی

-برگزاری جلسات با تیم طراحی ابزار و آماده سازی محتوا 
هـای  رشـته  آموزشـی  محتـوای  تهیـه  و  اطاعـات  -گـردآوری 

تهـران   دانشـگاه  هـای  پردیـس  و  دانشـکده  تحصیلـی 
-مطالعـه تطبیقـی جهـت آمـاده سـازی بسـته هـای پیشـنهادی و 

خدمـات قابـل ارائـه در باشـگاه دانـش آموزی
و  اسـتعدادیابی  پیشـنهادی  بسـتههای  قیمتگـذاری  و   -طراحـی 
توانمندسـازی دانشـآموزان جهت ارائه در شـورای سیاسـت گذاری 

ه شگا با

طراحی سایت باشگاه دانش آموزی
شــرکت راهبــران مدیریــت شــاخص بــا معاونــت فرهنگــی و 
اجتماعــی دانشــگاه جهــت انجــام امــور مربــوط بــه ســایت باشــگاه 

ــد و طراحــی ســایت  ــد کردن ــه ای را منعق ــوزی تفاهم نام دانش آم
ــت. ــام داده اس ــرکت انج ــن ش ــوزی را ای دانش آم
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صنعتی. 
-الهیـات و معـارف اسـامی: ادیان و عرفان تطبیقـی، تاریخ و تمدن 
ملـل اسـامی، علـوم قـرآن و حدیث، فقـه و مبانی حقوق اسـامی، 

فقه شـافعی، فلسـفه و کام اسـامی، فلسفه دین.

  برگزاری برنامه روزی با دانشگاه 
برنامــه روزی بــا دانشــگاه در دو مرحلــه در تاریــخ 1۸ شــهریور، بــا 
»شــعار دانشــگاه تهــران، دانشــگاه ایــده پــرداز« بصــورت مجــازی 
ــزاری  ــت برگ ــوب جه ــانی مطل ــاع رس ــرای اط ــد. ب ــزار ش برگ
چهارمیــن  برنامــه روزی بــا دانشــگاه از تمــام ظرفیت هــای 
ــت. ــده اس ــتفاده ش ــپ اس ــری و کلی ــازی وتصوی ــی مج تبلیغات

- فیلمبرداری و مصاحبه با ریاست محترم دانشگاه تهران؛
- فیلمبــرداری و مصاحبــه بــا معاونــت محتــرم فرهنگــی و 

اجتماعــی دانشــگاه تهــران؛
- فیلمبرداری و مصاحبه با مدیرمحترم باشگاه دانش آموزی؛

- تهیه پوستر و بنر؛
-تهیه اساید شو در سایت دانشگاه؛

- تهبه بنر در سایت معاونت فرهنگی؛
-تهیــه پوســتر و بیــل بــرد و نصــب در ســر در اصلــی دانشــگاه و 

ــراون؛ ــان ادوارد ب ــاد و خیاب ــع در امیرآب دانشــکده های واق
- تهیــه نامــه بــه همــراه پوســتر و اطاع رســانی و ارســال بــه وزارت 
ــاع  ــرای اط ــاد  ب ــامانه ش ــت درج در س ــرورش؛ جه ــوزش و پ آم
ــت  ــی جه ــم چ ــه قل ــه موسس ــتر ب ــال پوس ــوزان؛ ارس ــش آم دان

اطــاع دانــش آمــوزان.

ــه روزی  ــر از برنام ــه 11 هــزار نف ــك ب ــه اول تعــداد نزدی در مرحل
بــا دانشــگاه بازدیــد کردنــد . بــه ســواالت دانــش آمــوزان بصــورت 

آنایــن از ســاعت 9 صبــح تــا 10 شــب پاســخ داده شــد.
مســابقه در دو مرحلــه انجــام شــد. در مرحلــه اول مســابقه 
درخصــوص شناســائی دانشــگاه  انجــام شــد و مرحلــه دوم مســابقه 
در زمینــه عکــس و دل نوشــته دربــاره دانشــگاه تهــران تــا 15 مهــر 

ادامــه داشــت.
مرحلــه اول مســابقه بــا حضــور 5۸ تــن انجــام شــد و بــرای هریــك 

از برنــدگان کارت هدیــه 2000000 ریالــی اهــدا شــد.
ــداد  ــران، تع ــگاه ته ــو دانش ــای لگ ــامل: معن ــابقه ش ــواالت مس س
پردیــس و دانشــکده های دانشــگاه تهــران، شــعار دانشــگاه تهــران، 
افتخــارات کســب شــده توســط دانشــگاه تهــران، میــزان آشــنایی 
دانش آمــوزان بــا باشــگاه دانش آمــوزی، عاقــه دانش آمــوزان 
بــه کــدام یــك از دانشــکده و رشــته تحصیلــی، توصیــف دانشــگاه 

ــود. تهــران در چنــد کلمــه ب

  مطالعه تطبیقی جهت آماده سازی 
بسته های پیشنهادی و خدمات قابل 

ارائه در باشگاه
ــه  ــوزان تهی ــام دانش آم ــت ن ــت  ثب ــی جه ــته های آموزش  5 بس
ــده اســت. هریــك  ــر در ســایت باشــگاه درج گردی ــه شــرح زی و ب
از بســته های آموزشــی ویژگی هــای خــاص خــود را دارد کــه 

ــود. ــان می ش ــت وار بی فهرس

 محتویات بسته 1  شامل موارد زیر است:
-ارزیابی مشکات یادگیری؛

-ارزیابی عملی خاقیت؛
-مصاحبه تخصصی؛

-ارائه برنامه ارتقای فردی؛
-ارائه گزارش ویژه دانش آموزان و والدین؛

-ارزیابی توانمندی های شناختی؛
-برگزاری جلسه توجیهی برای والدین؛

-ارزیابی عاقه مندی و ترجیحات شغلی و تحصیلی؛
-ارزیابی بهداشت روان نوجوان و والدین؛

-ارزیابی هوش هیجانی.
ویژگی های این بسته به شرح زیر است:

- اطمینــان از ســامت روان دانش آمــوزان بــرای بهینه ســازی 
ــا؛ عملکــرد آنه

ــذاری  ــوزان و هدف گ ــش آم ــی دان ــدی واقع ــایی توانمن -شناس
واقع بینانــه بــرای آنهــا؛

-بهینه ســازی یادگیــری دانــش آمــوزان بــا اســتفاده از شناســایی 
ســبك یادگیــری فــردی آنهــا ؛

-کمك به دانش آموزان در انتخاب صحیح رشته تحصیلی؛
-هدایت دانش آموزان در انتخاب شغل آینده؛

-شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف افــراد )اســتعدادیابی( و ترســیم 
برنامــه زندگــی فــردی متناســب بــا نتایــج حاصلــه.

بسته 2؛ ارتقای سطح تمرکز و کاهش اضطراب شامل:
محتویات بسته:

ــواج  ــری ام ــی و اندازه گی ــرای ارزیاب ــیله ای ب ــزی: وس ــه مغ  نقش
مغــزی و خصوصیــات مربــوط بــه آنهاســت. در ایــن روش ارزیابــی 
تعــدادی الکتــرود )عمومــا 19 عــدد ( کــه روی کاهــی بــا 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــده اند، روی س ــت ش ــون خاصــی تثبی نظــم و قان
ــواج مغــزی را در  ــد. QEEG ، ام ــت می کنن ــواج مغــزی را دریاف ام
ــك  ــام ی ــاز و انج ــم ب ــته، چش ــم بس ــف چش ــای مختل حالت ه
ــن  ــپس ای ــرده، س ــت ک ــدن، ثب ــد خوان ــناختی مانن ــف ش تکلی
ــك شــده  ــس تفکی ــر حســب فرکان ــر، ب ــواج به وســیله کامپیوت ام
ــش داده  ــف نمای ــای مختل ــت در رنگ ه ــدت فعالی ــاس ش و براس
می شــوند، مطابــق بــا مطالعاتــی کــه صــورت گرفتــه انــدازه امــواج 
مختلــف در مغــز دارای اســتاندارد و حــد نرمالــی اســت کــه تنهــا 
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــر می کن ــن تغیی ــس و س ــاس جن براس
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ــا  ــرد ب ــواج در ف ــك از ام ــب، هری ــرد مناس ــتن عملک ــرای داش ب
مقادیــر نرمــال مشــخص می شــود کــدام یــك از امــواج و در 
ــی  ــت. امواج ــب اس ــت نامناس ــر دارای فعالی ــه از س ــدام نقط ک
ــا  ــا رنــگ ســبز و امــواج ب کــه فعالیــت مناســب داشــته باشــند ب
ــا رنگ هــای بنفــش و نیلــی و آبــی )فعالیــت  فعالیــت نامناســب ب
کمتــر از حــد نرمــال ( و زرد و نارنجــی و قرمــز )فعالیــت بیشــتر 
ــن نقشــه ها و  ــا بررســی ای ــال( مشــخص می شــوند. ب از حــد نرم
مقایســه آنهــا بــا الگــوی نرمــال و مرجــع، می تــوان کارکــرد مغــز 

ــرد. را بررســی ک
 IVA آزمــون توجــه دیــداری شــنیداری: مجموعــه آزمــون هــای-
از نــوع آزمون هــای عملکــرد پیوســته می باشــند و گــروه ســنی 6 
ســال بــه بــاال را پوشــش می دهــد. زمــان اجــرای ایــن آزمون هــا 
در نســخه های مختلــف بیــن ۸ تــا 20 دقیقــه می باشــد کــه 
شــامل مراحــل آزمایشــی و آموزشــی و آزمــون اصلــی اســت. ایــن 
مجموعــه آزمــون هــا دارای گــزارش هــای متعــدد ماننــد گــزارش 
ــه ای،  ــع و مقایس ــای جام ــتاندارد، گزارش ه ــزارش اس ــی، گ بالین
ــز  ــل تمرک ــارض، تحلی ــل تم ــر تحلی ــی نظی ــای تحلیل گزارش ه
ــان واکنــش و گــزارش هــای متعــدد  ــع زم ذهنــی، گــزارش توزی
ــی  ــه خوب ــون را ب ــزاء آزم ــا و اج ــی مولفه ه ــه تمام ــری ک دیگ
تفســیر کرده انــد، می باشــد. از نتایــج آزمــون بــرای بررســی 
مشــکات و اختــاالت دیگــری نظیــر مشــکاِت اضطــراب، 

ــود. ــتفاده می ش ــری و... اس ــاالت یادگی اخت
بسته 3: توسعه مهارت های کسب و کار دانش آموزی شامل:

محتویات بسته :
ــه  ــرای ورود ب ــی اســتعدادها و توانایی هــای دانش آمــوزان ب -ارزیاب

حــوزه کســب و کار؛
-آشنایی با مفاهیم کار آفرینی و کسب و کار؛

ــورت  ــه ص ــتارت آپ ب ــدازی اس ــای راه ان ــا فراینده ــنایی ب -آش
ــی؛ عمل

-شــرکت در کارگاه هــای آموزشــی و ســمینارهای انتقــال تجــارب 
افــراد موفــق در حــوزه کســب و کار؛

-برگزاری مسابقات تحلیل کیس های موردی سازمان ها؛
-شرکت در مسابقات ایده؛

-بازدید از شرکت های داخلی و بین المللی؛
-بررسی و تحلیل وضعیت استارت آپ ها موفق و ناموفق؛

-بازدید از نمونه های موفق استارت آپ ها.
ویژگی های این بسته شامل:
-افزایش مهارت خلق ایده؛

-کمك به پرورش و توسعه ایده ها؛
ــه صــورت تئــوری  ــدازه اســتارت اپ ب ــا فراینــد راه ان -آشــنایی ب

ــی؛ و عمل
-توســعه شایســتگی های دانش آمــوزان بــرای ورود بــه بــازار 

کســب و کار؛
-فراگیری رویکردهای خاقانه حل مساله؛

-کمــك بــه تجــاری ســازی ایــده هــای نوآورانــه دانــش آمــوزان بــا 
حمایــت ســازمان های حامــی؛

-همراه بودن با یك منتور، مشاور و پشتیبان در طول دوره؛
-عضویت در باشگاه کارافرینانه و کسب و کارهای جوان؛

-کارآموزی و انجام تمارین واقعی در سازمان های منتخب؛
-بورسیه دانش آموزان مستعد توسط سازمان های حامی؛

ــای  ــردن ایده ه ــی ک ــتای عملیات ــه گام در راس ــارکت گام ب -مش
برتــر؛

-برگزاری دوره ها توسط اساتید معتبر داخلی و بین المللی؛
-برگزاری نمایشگاه معرفی ایده های برتر؛

-دریافت گواهینامه گذراندن دوره از دانشگاه تهران؛
بسته 4: توسعه فردی شامل:

محتویات بسته : 

-شخصیت شناسی؛
-مدیریت استرس؛

-مدیریت زمان؛
-کار گروهی و تیم سازی؛

-تفکر خاق؛
-تفکر سیستمی؛

-فن بیان؛
-زبان بدن، برنامه توسعه فردی؛

-خاقیت؛
-ارتباطات موثر.

ویژگی های این بسته شامل: 
-امکان ارزیابی عینی پیشرفت به صورت دوره ای؛

-استفاده از آزمون های عینی و عملکردی؛
-ارزیابی دانش آموزان در محیط طبیعی؛

ــنامه در  ــتفاده از پرسش ــا اس ــوزان ب ــرد دانش آم ــی عملک -ارزیاب
ــارت خــاص؛ ــی آن مه ــام عمل ــار انج کن

-ارزیابی آموزش های صورت گرفته و میزان موثر بودن آن؛
-کاهش هزینه و زمان انجام آزمون ها؛

-استفاده از آزمون های به روز، معتبر در دنیا؛
-ارائه  برنامه  توسعه فردی برای هر دانش آموز؛

-تنظیم آموزش ها براساس برنامه  فردی هر شخص؛
ــم،  ــدد و رق ــا ع ــی، ب ــورت کم ــه ص ــوزان ب ــی دانش آم -ارزیاب

توســط ارزیاب هــای باتجربــه و حرفــه  ای؛

ــا و  ــج آزمون ه ــی نتای ــرای بررس ــی ب ــه  تخصص ــام مصاحب -انج
ــرد. ــخصی ف ــی ش ــه زندگ ــم آن ب تعمی

بسته 5: توسعه مهارت های کسب و کار دیجیتال شامل:
محتویات بسته : 

-اصول برنامه نویسی؛
-ساخت بازی؛
-اینترنت اشیا؛

-ساخت برنامه های تعاملی؛
-برنامه نویسی و ساخت ربات ها؛

-ساخت انیمیشن؛
-مبانی تکنولوژی های نوین؛

-برنامه نویسی باکی؛
-طراحی سایت و برنامه نویسی وب؛

-امنیت در فضای مجازی و امنیت سایبری؛
-آموزش اسکرچ و پایتون؛

ویژگی های این بسته: 
-آموزش مفاهیم به صورت مرحله به مرحله و تکمیلی؛

-یادگیری حل مساله در قالب بازی و بازی سازی؛
-آموزش با روش سرگرم سازی؛

-آموزش مساله محور؛
-آموزش تفکر رایانشی؛

-برنامه نویسی با پازل های فیزیکی؛
-آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی و الگوریتم بازی؛



119باشگاه دانش آموزیگزارش عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران 118

-آموزش مفاهیم اجتماعی کاربردی در قالب بازی؛
-استفاده از تکنیکهای آموزشی یادگیری معکوس؛

-برنامه ریزی روی ربات های به روز جهان؛
-استعدادیابی و تعیین سطح نوجوانان برای هر دوره؛

-استفاده از کیت های IOT؛
-آمادگــی ســازی بــرای حضــور در المپیــاد برنامــه نویســی 

نوجوانــان؛
-انجام پروژه های عملی برای هر دوره؛

-برگزاری همایش ها و کارگاه  های آموزشی کاربردی.

گــذاری بســته های پیشــنهادی    طراحــی و قیمــت 
اســتعدادیابی و توانمندســازی دانش آمــوزان جهــت 

ــتگذاری ــورای سیاس ــه در ش ارائ
ــی  ــای فن ــا تیم ه ــاور ب ــی و مش ــته های آموزش ــه بس ــد از تهی بع
ــوزان در  ــاع دانش آم ــت اط ــه و جه ــته تهی ــر بس ــای ه قیمت ه

ســایت درج گردیــده اســت.

در  ارائــه  جهــت  عملكــرد  گــزارش  ســازی  آمــاده    
باشــگاه سیاســتگذاری  شــورای 

 گزارشــی از عملکــرد آماده ســازی و هماهنگــی فعالیت هــای 
شــورای  جلســه  دومیــن  در  و  تهیــه  دانش آمــوزی  باشــگاه 

سیاســتگذاری ارائــه شــد.
ــرای   آمــاده ســازی گــزارش برنامه هــای باشــگاه در ســال آتــی ب

ارائــه در شــورای سیاســتگذاری باشــگاه.
ــش  ــا دان ــه ب ــال در رابط ــرکت های فع ــا ش ــات ب ــزاری جلس برگ
آمــوزان، از جملــه بنیــاد ملــی بازی هــای رایانه هــای، مرکــز 
ملــی نقشــه بــرداری مغــز، مرکــز مشــاوره داشــگاه و... بــرای جلــب 

ــا. همــکاری آنه

ــا و  ــی بازی ه ــاد مل ــا بنی ــکاری ب ــه هم ــم نام ــازی تفاه ــاده س آم
ــرداری مغــز. مرکــز نقشــه ب

ــق  ــات و تواف ــن موسس ــا ای ــدد ب ــات متع ــزاری جلس ــد از برگ بع
فی مابیــن جهــت برگــزاری دروه هــای آموزشــی و برگــزاری 
ــکاری  ــه هم ــت ادام ــه ای جه ــب و کار تفاهم نام ــای کس بازی ه

ــت. ــده اس ــه ش تهی

برگــزاری جلســات بــا ســازمان ها جهــت حمایــت ازدانــش آمــوزان 
برنامه هــای  اجــرای  در  و  همــکاری  و مشــارکت  بی بضاعــت 

باشــگاه.
برگــزاری جلســات بــا  واحدهــای مرتبــط همچــون؛ دفتــر 
اســتعدادهای درخشــان وزارت آمــوزش و پــرورش، پــارك علــم و 
فنــاوری ، بنیــاد حامیــان دانشــگاه، بنیــاد ملــی نخبــگان و...جهــت 

ــا باشــگاه. ــا ب ــب همــکاری آنه جل
ــب و کار  ــای کس ــگ بازی ه ــه لی ــازی برنام ــاده س ــی و آم طراح
دانش آمــوزی در ســه مرحلــه جهــت ارائــه و اخــذ تاییدیــه بــرای 

اجــرا.

کار دانــش آموزی  کســب و    معرفــی اولیــن لیــگ ملــی 
دانشــگاه تهران

اهداف برگزاری اولین لیگ کسب و کار دانش آموزی:
توانمندی هــای دانــش  و  اســتعدادها، مهارت هــا  - شناســایی 

ــب و کار؛ ــوزه کس ــوزان در ح آم
- تقویــت توانمندی هــای شــناختی و شایســتگی های رفتــاری 

دانش آمــوزان؛
- آموزش و توانمندسازی دانش آموزان در حوزه کسب و کار؛
- آشنایی دانش آموزان با افراد موفق در حوزه کسب و کار؛ 

- ایجــاد فضــای جــذاب و رقابتــی بــرای دانش آمــوزان در راســتای 
ارزیابــی توانمندی هــا و اســتعدادهای آنهــا؛

ــن آموزشــی همچــون  ــای نوی ــا و تکنولوژی ه ــری ابزاره - بکارگی
بــازی ســازی در راســتای یادگیــری بهتــر؛ 

ــازمان ها  ــد از س ــی و بازدی ــی و فرهنگ ــای علم ــزاری توره - برگ
ــا کســب و  ــنایی ب ــی به منظــور آش ــدی و خدمات ــای تولی و نهاده

کارهــا و افــراد موفــق در هــر حــوزه؛ 
- حمایت از راه اندازی استارت آپ های دانش آموزی؛ 

- تشکیل نمایشگاه های دوره ای از دستاوردهای افراد؛
- ارائه مشاوره  و برنامه توسعه فردی به دانش آموزان.

کار دانش آموزی کسب و    نقشه راه اولین لیگ 
- ثبت نام در سایت؛

- شرکت در مسابقه شناختی  مرحله اول؛
- شــرکت در مســابقه قهرمــان قهرمانــان در صــورت اخــذ امتیــاز 

برتــر در مرحلــه قبــل؛
تقویــت  آمــوزش  دوره  در  حضــور  و  کارنامــه  دریافــت   -

شــناختی؛ توانمندی هــای 
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- شرکت در وبینار توجیهی  فاز 2 مرحله اول؛
و  رفتــاری  ارزیابــی شایســتگی های  بازی هــای  در  - شــرکت 

کســب و کار؛
- دریافــت کارنامــه و حضــور در دوره هــای تقویــت شایســتگی های 

کســب و کار؛
- شرکت در مسابقه چالش های سازمان ها؛

- اعام نتایج نهایی جهت حضور در مرحله دوم؛
- برگــزاری دوره هــای توانمندســازی و پــروژه واقعــی کســب و کار 

از ایــده تــا عمــل؛
- حضور در همایش معرفی برترین ها و نمایشگاه دستاوردها.

مراحل لیگ کسب و کار دانش آموزی دانشگاه تهران
مرحله اول: استعدادیابی)بهار 1400(

فاز1: ارزیابی توانمندی شناختی )فروردین ماه(  
ــرداد  ــب و کار)خ ــاری و کس ــتگی های رفت ــی شایس ــاز 2: ارزیاب ف

مــاه(
فاز3:مسابقه چالش های سازمان ها)خرداد ماه(   

مرحله دوم: از ایده تا عمل ) تابستان 1400(
فــاز 1: شــرکت در دوره هــای توانمندســازی و توســعه مهارت هــای 

کســب و کار          
ــق در  ــراد موف ــا اف ــت ب ــای نشس ــور در وبیناره ــاز 2:  حض     ف

ــب و کار                  ــوزه کس ح
ــه  ــروژه واقعــی از مرحل ــرای انجــام یــك پ ــاز 3 :کارآمــوزی ب    ف

ارائــه ایــده تــا عمــل

دانش  کار  و  کسب  لیگ  اولین  در  شرکت  مزایای    
آموزی دانشگاه تهران

- ارائه دستادوردهای دانش آموزان در نمایشگاه سراسری؛
- معرفی به شتاب دهنده ها؛

- بورسیه دانش آموزان برتر توسط سازمان ها؛ 
- دریافت عضویت ویژه باشگاه دانش آموزی دانشگاه تهران؛

- دریافت جوایز نقدی و غیر نقدی؛
- دریافت امتیاز نخبگی؛

کار دانــش  کســب و    تقویــم اجرایــی اولیــن لیــگ 
آمــوزی

زماننوع فعالیت

دی، بهمن و اسفند آماده سازی زیرساخت ها، محتوا و تبلیغات 
ماه 1399

سه ماهه اول سال برگزاری مسابقات مرحله اول )فاز 1 و 2 و3(
1400

برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی و 
تابستان 1400پروژه های کسب و کار

برگزاری همایش معرفی برترین ها و نمایشگاه 
شهریور1400دستاوردها

کار دانش آموزی کسب و    سطوح برگزاری لیگ 
مقطــع اول متوســطه )هفتــم، هشــتم، نهــم( در دو بخــش مبتــدی 

و پیشــرفته 
ــش  ــم( در دو بخ ــم، دوازده ــم، یازده ــطه )ده ــع دوم متوس مقط

ــرفته ــدی و پیش مبت

کار دانش آموزی کسب و    هزینه ثبت نام در لیگ 

هزینه)ریال(فعالیت
رایگانوبینارهای توجیهی

ارزیابی شناختی و دوره 
2000000آموزشی تقویت آن

ارزیابی شایستگی های رفتاری 
و کسب و کار و دوره های 
آموزشی بهبود شایستگی ها

5000000

بسته توانمندسازی و توسعه 
35000000مهارت های کسب و کار

وبینارهای نشست با افراد 
رایگانموفق در حوزه کسب و کار

پروژه کسب و کار از ایده تا 
عمل و تحلیل چالش های 

سازمانی
رایگان

  فاز 1 مرحله اول: ارزیابی توانمندی های شناختی:
ــی و  ــی بخش ــار آگاه ــش وبین ــامل دو بخ ــناختی ش ــوق ش کارس
مســابقات شــناختی می باشــد. در بخــش اول کارســوق، یــك 
وبینــار 60 دقیقــه ای بــرای دانش آمــوزان بــا هــدف ایجــاد 
ــن  ــا ای ــوم شــناختی و آشــنایی ب ــه مســائل عل ــی نســبت ب آگاه
ــا موضــوع  ــی ب ــود و در بخــش دوم، بازی های ــزار می ش ــم، برگ عل
ــرا  ــوزان اج ــرای دانش آم ــابقه ب ــب مس ــز در قال ــه و تمرک توج
ــت بیــن  ــا ایجــاد ســرگرمی و حــس رقاب ــا همزمــان ب می شــود ت
دانش آمــوزان، توجــه و تمرکــز آن هــا مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد. 
هــر کــدام از بازی هــا، یــك یــا چنــد پارامتــر مختلــف از توجــه و 
تمرکــز دانش آمــوزان را مــورد ســنجش قــرار می دهنــد و پــس از 
انجــام ایــن بازی هــا، گزارشــی از ارزیابــی انجــام شــده از توجــه و 

ــد. ــد ش ــه خواه ــوزان، ارائ ــز دانش آم تمرک
یــك هفتــه پــس از برگــزاری وبینــار، دانش آمــوزان براســاس پایــه 
ــوند  ــیم می ش ــره تقس ــا 150 نف ــای 100 ت ــه گروه ه ــی ب تحصیل
ــه صــورت مجــزا  ــرای هــر گــروه از دانش آمــوزان، مســابقات ب و ب

ــت  ــابقات الزم اس ــرکت در مس ــرای ش ــد. ب ــد ش ــزار خواه برگ
ــراه  ــن هم ــا تلف ــت و ی ــاپ، تلب ــق لپ ت ــوز از طری ــر دانش آم ه
هوشــمند، وارد لینکــی کــه در اختیــار آن هــا قــرار خواهــد گرفــت، 
ــردن  ــن پی ب ــا و همچنی ــا بازی ه ــراد ب ــنایی اف ــرای آش ــوند. ب ش
بــه مشــکات احتمالــی، در فاصلــه زمانــی بیــن برگــزاری وبینــار 
ــه  ــا ب ــه وبســایت و انجــام بازی ه ــه ب و مســابقات، فرصــت مراجع
ــدت  ــت. م ــد داش ــود خواه ــت گرمی وج ــی و دس ــورت تمرین ص
ــاعت  ــدود 1 س ــروه ح ــر گ ــرای ه ــابقات ب ــزاری مس ــان برگ زم
خواهــد بــود کــه در یــك مرحلــه برگــزار خواهــد شــد. همچنیــن 
ــته  ــر دس ــر ه ــرات برت ــوزان، نف ــزه در دانش آم ــاد انگی ــرای ایج ب
ــا را کســب  ــام پایه ه ــن تم ــی بی مجــوز شــرکت در مســابقه نهای
خواهنــد کــرد. ایــن مســابقه در مراحــل ســخت تر و بیــن نفــرات 

ــر هــر کــدام از مســابقات قبلــی، برگــزار خواهــد شــد. برت

  فــاز 2 مرحلــه اول: ارزیابــی شایســتگی های رفتــاری 
کار کســب و  حــوزه 

- در ایــن مرحلــه از بازی هــای مهارتــی- خاقیتــی بــرای ارزیابــی 
ــی  ــنجش برخ ــی آن  س ــدف اصل ــردد و ه ــتفاده می گ ــراد اس اف
شایســتگی های رفتــاری حــوزه کســب و کار همچــون تیــم 
ــت زمــان، برنامه ریــزی،  ــل مســاله، مدیری ــی ح ســازی، توانای
تصمیــم گیــری، تفکــر خــاق  و... اســت. در ایــن مرحلــه از 
ــا  ــق دســتورالعمل ب ــر طب ــه ب ــوزان خواســته می شــود ک دانش آم
اعضــای تیــم بازی هــا را در بــازه زمانــی مــورد نظــر انجــام دهنــد.

ــورت  ــه ص ــه ب ــن مرحل ــاعد ای ــرایط مس ــود ش ــورت وج  - در ص
ــردد. ــزار می گ ــوری برگ حض

  فــاز 3 مرحلــه اول: مســابقه تحلیــل چالش هــای 
کار کســب و  ســازمان ها در حــوزه 

- در ایــن مرحلــه بــا همــکاری ســازمان ها ،کیس هایــی در حــوزه 
مرتبــط بــا چالش هــای کســب و کار طراحــی می گــردد و در 

ــرد. ــرار می گی ــوزان ق ــش آم ــار دان اختی
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- افــرادی کــه راهکارهــای مناســبی بــرای هــر یــك از مــوارد ارائــه 
دهنــد عــاوه بــر دریافــت جوایــز نقــدی و غیــر نقــدی، بورســیه 
ــاز  ــد و امتی ــد ش ــه دوم خواهن ــه مرحل ــت ورود ب ــازمان جه س

ــد. ــت می کنن ــگان دریاف ــی نخب ــاد مل ــی از بنی نخبگ
ــب و کار  ــای کس ــعه مهارت ه ــازی و  توس ــه دوم: توانمندس مرحل

دانش آمــوزی
محتویات بسته:

- آمــوزش مهارت هــای کلیــدی کســب و کار)بازاریابــی، تبلیغــات، 
مذاکــره و فــروش، مدیریــت پــروژه، ســواد مالــی ویــژه نوجوانــان، 
آشــنایی بــا شــبکه های اجتماعــی، حــل مســاله و تصمیم گیــری(؛
- آشــنایی بــا حــوزه کارآفرینــی )آشــنایی بــا ســاختار اســتارتاپ 
هــا، مبانــی کار آفرینــی، بــوم کســب و کار، آشــنایی بــا مدل هــای 
کســب و کار، قوانیــن ثبــت اختــراع و مســایل حقوقــی شــرکت ها، 
بازی هــای کســب و کار، روانشناســی کســب و کار، مفهــوم کســب 

و کار در محیــط مجــازی(؛
ــا  ــنایی ب ــی، آش ــه نویس ــال )برنام ــای دیجیت ــعه مهارت ه - توس

تکنولوژی هــای نویــن(؛
ــران اســتارت آپ هــای  ــا مدی - کارگاه هــا و ســمینارها )نشســت ب
موفــق و بررســی تجــارب آنهــا، بررســی تجــارب اســتارت آپ هــای 

ــا(؛ ــد از شــرکت ها و اســتارت آپ ه ــق، بازدی ناموف
ــن  ــازی، تدوی ــم س ــازی، تی ــل )ایده س ــا عم ــده ت ــت ای - مدیری

ــی(. ــروژه عمل ــب و کار، پ ــرح کس ط

محتویات دوره:
 - آشنایی با مفاهیم کار آفرینی و کسب و کار؛

- آشنایی با فرایندهای راه اندازی استارت آپ به صورت عملی؛ 
- شـرکت در کارگاه هـای آموزشـی و سـمینارهای انتقـال تجـارب 

افـراد موفـق در حـوزه کسـب و کار؛
 - بازدید از شرکت های داخلی و بین المللی؛

- بررسی و تحلیل وضعیت استارت آپ ها موفق و ناموفق؛ 
- بازدید از نمونه های موفق استارت آپ ها.

برخی از ابزارهای مورد استفاده در  بسته:
- تمرین های داخل کازیه متناسب با سازمان های متقاضی؛

 - بحث گروهی؛
ــا  ــات ب ــا ماق ــن ایفــای نقــش بصــورت جلســه مذاکــره ی - تمری

ــا؛ ــا کارفرم شــرکت رقیــب ی
- تمریــن کار تیمــی بــا تعییــن نقــش و یــا بــدون تعییــن نقــش 

بــرای انجــام یــك پــروژه؛
- تحلیــل یــك مســئله و انتخــاب راهــکار مناســب، ارائــه و توجیــه 

حاضریــن بــا پاســخ بــه ســواالت آنهــا؛
ــك  ــل ی ــه و تحلی ــور تجزی ــه منظ ــوردی ب ــه م ــن مطالع - تمری

ــتاری؛ ــورت نوش ــه بص ــت و ارائ موقعی
- جستجوی اطاعات و تصمیم گیری Fact Finding؛

- انواع بازی های کسب و کار؛

مزایای استفاده از این بسته:
- افزایش مهارت خلق ایده؛

-کمك به پرورش و توسعه ایده ها؛ 
- آشــنایی بــا فراینــد راه انــدازه اســتارت آپ بــه صــورت تئــوری 

و عملــی؛ 
ــازار  ــه ب ــرای ورود ب ــوزان ب ــتگی های دانش آم ــعه  شایس - توس

ــب و کار؛  کس
- فراگیری رویکردهای خاقانه حل مساله؛

ــا  - کمــك بــه تجــاری ســازی ایده هــای نوآورانــه دانش آمــوزان ب
حمایــت ســازمان های حامــی؛

- همراه بودن با یك منتور، مشاور و پشتیبان در طول دوره؛
- عضویت در باشگاه کارافرینانه و کسب و کارهای جوان؛

- کارآموزی و انجام تمارین واقعی در سازمان های منتخب؛
 - بورسیه دانش آموزان مستعد توسط سازمان های حامی؛

ــای  ــردن ایده ه ــی ک ــتای عملیات ــه گام در راس ــارکت گام ب - مش
برتــر؛

- برگزاری دوره ها توسط اساتید معتبر داخلی و بین المللی؛
- برگزاری نمایشگاه معرفی ایده های برتر؛

- دریافت گواهینامه گذراندن دوره از دانشگاه تهران.
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تاالر مولوی
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        معرفی مرکز تئاتر مولوی
مرکـز تئاتـر مولـوی یکـی از تاالرهـای نمایشـی تهران اسـت و در خیابـان 16 آذر در نزدیکی میدان انقاب قـرار دارد. این تـاالر از هنگام 
تأسـیس تاکنـون میزبـان نمایش هـای تأثیرگـذار بسـیاری بـوده  اسـت و بیشـتر بـه نمایش هـای موج نـو و تئاتـر تجربی اختصـاص دارد. 
ایـن تـاالر در زمـره معتبرتریـن تـاالر تئاتر دانشـگاهی ایـران قـرار دارد. تاالر مولوی بـه عنوان تنهـا تاالر تئاتر دانشـگاهی ایران توانسـته 
پذیـرای اجراهـای موفـق دانشـجویان و دانـش آموختـگان تئاتـری باشـد. ایـن مجموعـه زیربخـش اداره کل امـور فرهنگـی و اجتماعـی 

دانشـگاه تهران اسـت.
نخسـتین بـار در سـال 1347 اداره فعالیت هـای فـوق برنامـه دانشـگاه تهـران بـه سرپرسـتی خانـم پـری صابـری شـکل گرفـت. فعالیت 
ایـن تـاالر بـه صورت رسـمی بـا اجـرای نمایش ماقـات بانوی سـالخورده نوشـته فریدریـش دورنمـات بـه کارگردانی حمید سـمندریان 
در دی مـاه 1351 هجـری شمسـی آغـاز شـد. ایـن تـاالر در سـال 1359 هم زمـان بـا انقـاب فرهنگی به مدت سـه سـال تعطیل شـد و 
پـس از بازگشـایی از سـال 1364 اداره آن بـه جهـاد دانشـگاهی واحـد تهـران واگـذار شـد. این تـاالر در سـال 13۸2 به خاطر بازسـازی 
و تعمیـرات بـه مـدت چهـار مـاه تعطیـل بـود کـه در این فرصت یـك سـالن دیگر هم به نـام »سـالن کوچـك« در این مجموعه سـاخته 
شـد. مرکـز تئاتـر مولـوی در سـال 13۸9 از مدیریـت جهـاد دانشـگاهی خارج شـد و دوباره زیـر نظـر اداره کل امور فرهنگـی و اجتماعی 
دانشـگاه تهـران قـرار گرفـت. ایـن مجموعه بـار دیگر در سـال 1393 و به مدت 13 مـاه مورد بازسـازی کامل در همه حوزه هـای ابنیه ای، 
مقاوم سـازی، تجهیزاتـی و تأسیسـاتی قـرار گرفـت و ارتفـاع سـالن بـه میـزان یـك متـر افزایش پیـدا کـرد و همچنین یك پاتـو تمرین 

بـه مجموعه اضافه شـد.

         آمار و اطالعات کلی برنامه ها و اجراها ی  مرکز تئاتر مولوی در سال 1399
تعداد نمایش های اجرا شده: 7 نمایش؛

تعداد کل برنامه های مرکز )هر اجرا یك برنامه محاسبه شده(: 9؛
تعداد کل دانشجویان مشارکت کننده در اجراها و برنامه ها: بالغ بر 200  دانشجو؛
تعداد تماشاگران کل اجراها: نفر بدون در نظر گرفتن مخاطب جشنواره ها 4412؛

تعداد تماشاگران کل اجراهای جشنواره ها : حدودا ۸00 نفر در ده روز؛
بیشترین استقبال از یك اجرا در سالن اصلی: نمایش پنهان خانه پنج در به کارگردانی آرش فاحت پیشه؛

بیشترین استقبال از یك اجرا در سالن کوچك: نمایش اسطرالب به کارگردانی صدرا صباحی؛
تعداد متون ایرانی اجرا شده )جشنواره ها محاسبه نشده است(:  5؛

تعداد متون خارجی اجرا شده )جشنواره ها محاسبه نشده است(: 2؛
جشنواره های حمایت شده: سی و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر ، کارگاه های آموزشی جشنواره تئاتر دانشگاهی؛
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علیرضا کوچكابر شلوار پوش
اخوان

علیرضا 
99اخوان

/4/
1

99
/04

/1۸

2۸339

بازیگر: علیرضا اخوان مشاور کارگردان 
: داریوش مودبیان مشاور کارگردان : 

داریوش مودبیان دستیار کارگردان: نگار 
نیکنامی، محمد سلطانی طراح لباس: 
راضیه ابراهیمیان طراح گریم : مهرناز 

عباسی

بازیگری در اتاقش برای 
جنازه معشوقه اش تئاتر 

اجرا می کند
-

پنهان خانه 
حسین اصلیپنج در

کیانی
آرش 

فاحت 
99پیشه

/4/
5

99
/05

/2۸

40

بازیگران: کوشا ابراهیمی مریم بهشتی 
حمید باهوش علیرضا رشیدی ، مائده 

شهوازیان، سارا عاقمند، سارا فتحی، آیدا 
نوروزی دستیار کارگردان و سرپرست 
گروه: سیدجوادحسینی  آهنگساز و 

طراح صدا: محمد اسامی طراح گریم: 
سیدامین میری مدیر هنری: امین 

منتظری مدیر اجرا: مرتضی حقیقت بیان 
دستیار طراح صدا و نوازنده سازهای 

کوبه ای:  پدرام سلیمانی  منشی صحنه:  
کوثر مرادی مجریان گریم:  احمد نگهبان 
مدیران صحنه: کامران کندی، محمدصالح 
محمدی روابط عمومی:  سعید جمشیدی 

پور مشاور رسانه:  فاطمه امین الرعایا 
عکاس:  شکرانه کریم مربی کاتاکالی:  

شیما مهدوی مربی تایچی: فریبا 
کامران دوخت لباس:  فرحناز معصومی، 

پگاه میرشجاعی سرپرست ساخت 
دکور:  امیرحسین بابائیان، مصطفی 
طباطبایی گروه ساخت دکور: احمد 

بابائیان، مصطفی جمالی

درس اول این بود که 
نترسید از آنچه با آن 

می ترسانند، در زمانه ای 
که آگاهی برای زنان جرم 
محسوب می شد عطری 
جان منزل خود را وقف 
آموزش و تحصیل زنان 

کرده که مردان، شوهران، 
گزمه ها و درآخر بیگانگان 

و مغول ها بر آنها وارد 
می شوند و هر بار به 
ترفندی باید ایشان را 

مغلوب سازند

و همیشه 
مهیار اصلیپاییز

99جوادیها
/4/

6

99
/04

/27

152۸0

دراماتورژ : آبان حسین آبادی  بازیگران 
: آبان حسین آبادی یکتا طبیبی  مجری 

طرح:  محمد محقق منتظری  طراح 
صحنه:  مهیار جوادی ها، رضا هادی 

نژاد طراح گرافیك:  گلناز گلچین ویدئو 
آرت و تیزر: سینا همای طراح نور و 
اجرای دکور:  سجاد هاشمی طراح 

صدا: سیاوش بیگی طراح لباس:  زهرا 
میرآقایی عکاس:  مرتضی رستمی، 
مهیا کشاورز روابط عمومی:  مرضیه 

کریمی موسیقی آهنگساز:  محمد جواد 
توازنی زاده تنظیم:  نوید شیخ ویولون: 
امیرمحمد میراشرفی گروه کارگردانی 

دستیاران کارگردان: سجاد طاهری، علی 
احقاقی مدیر صحنه: مسیح یوسف زاده، 

مهدیه فرجو منشی صحنه: یاسمین 
خسروشاهی

بیست و پنج نوامبر 
2019 خواب می بینم، 
دارم خواب می بینم 
که جلوی لپ تاپمم، 
سر کاس نشستم. 

همه حرف میزنن و من 
نمی فهمم. کلمات رو 

می شناسم اما وقتی کنار 
هم می شینن، نمی تونم 
یه جمله کامل از توش 
دربیارم. بیست و پنج 
نوامبره و من نگرانم، 
کاس شروع میشه 

موضوع پایان نامم رو تو 
ذهنم مرور می کنم هویت 
شیئ در عکس. من باید 
موضوع پایان نامم رو 

بگم مکث میکنم کلمات 
رو تو ذهنم مرور میکنم 
می چسبونمشون بهم، 
نوبت من میشه ازم به 

فارسی میپرسن موضوع 
پایان نامت چیه؟ مکث 

میکنم همه ساکت میشن 
خواب می بینم فارسی 

یادم رفته.
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سعید اصلیجانکاه
رسولی

سعید 
99رسولی

/5/
10

99
/6/

5

2325۸

بازیگران:  بهزاد حاجی حسنی حمید 
گرامی فر شادی ضیایی  )مهمان از گروه 

تئاتر واسومانی( تهیه کننده:  سهیل 
طهماسبی فر  گروه کارگردانی:  مژده 
منظومه، زهرا رفیعی طراح صحنه:  
سعید رسولی   مشاور رسانه:  وهاب 
ناصری منش   عکاس:  سارا ثقفی  

گرافیست:  متین خیبلی  خاصه:  دو 
غریبه که با یکدیگر پدر و پسر می شوند

دو غریبه که با یکدیگر 
پدر و پسر می شوند

کاندید بهترین 
کارگردانی از بیست 
و دومین جشنواره 
بین المللی تئاتر 
دانشگاهی ایران 
- تندیس بهترین 

طراحی نور از بیست 
و دومین جشنواره 
بین المللی تئاتر 
دانشگاهی ایران

صدرا کوچكاسطرالب
صباحی

صدرا 
99صباحی

/5/
12

99
/6/

5

21370

بازیگران:  )به ترتیب سن( میثم غنی 
زاده مهدی سقا مژده قربانی فاطمه 

نوروزی تینا یونس تبار  طراح صحنه:  
سجاد امیرمجاهدی هویت بصری:  سینا 

سرمدی گروه کارگردانی:  تهمینه 
چوبساز، آوا صالحی   مشاور رسانه:  مینا 
پیروزیان   روابط عمومی و تبلیغات:  
وهاب ناصری منش عکاس:  سارا ثقفی

 بزرگ خاندان بعد از 
سکته سوم پزشکان از 
او قطع امید کرده اند 
و بستگانش او را به 

خانه آورده و با دستگاه 
ونتیاتور او را زنده نگه 
داشته اند ، امروز روز 

هفتم است که ورثه بر 
بالین او گرد آمده اند.

هوگو اصلیعبور
بهروز سالسدو

99
/06

/17

99
/7/

11

21757

بازیگران:  )به ترتیب حروف الفبا( 
هدا استواری الهام پرویزی احمد 
حامدی طه حامدی امیرسجاد 

دبیریان بهروز سروعلیشاهی ملیکا 
شهاب بابك قادری رسول قادری سهیا 

مفیدی شاهین ملك زاده معصومه 
میراشه سعید نبوی طراح صحنه:  سعید 
حسنلو طراح نور:  پدرام رضوانی طراح 

لباس:  آرمیتا بدیعی طراح گریم: 
آرزو علیخانی دستیار کارگردان:  
رها غفاری دستیار گریم:  سارینا 

مزیدی منشی صحنه: الله ابید گرافیست: 
آزاده برزگر مشاور رسانه و تیزر: وهاب 
ناصری منش انتخاب موسیقی: شاهین 
ملك زاده  گیتار: سهیل خبازی نژاد  
عکاس: پریسا محمدی، کوروش برزی

یك تراژدی ملی در 
کشور مکزیك با محتوای 

مهاجرت

برنده جایزه معتبر 
نمایشنامه نویسی 

اسپانیایی موسوم به 
»تریسو د مولینا«

سی و نهمین 
جشنواره 
بین المللی 
تئاتر فجر

--اصلی

99
/11

/11

99
/11

/20

9360

الف شین 
روزبه اصلیکاف

حسینی
روزبه 
--140حسینی

سی و نهمین 
جشنواره بین المللی 

تئاتر فجر

بیداری به 
احسان اصلیوقت خون

جانمی
احسان 
وز جانمی

ك ر
ی

140
سی و نهمین 

جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر

محمدرضا اصلیپینوکیو
2۸0محمودی

سی و نهمین 
جشنواره بین المللی 

تئاتر فجر

پنهان خانه 
حسین اصلیپنج در

کیانی
آرش 

فاحت 
پیشه

2۸0
سی و نهمین 

جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر

نیما اصلیباب بارا
ایمان زاده

نیما 
وز ایمان زاده

ك ر
ی

140
سی و نهمین 

جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر

اصلیروییدن
شعیب 
مکتب 
داری

شعیب 
مکتب 
وز داری

ك ر
ی

140
سی و نهمین 

جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر
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امیرحسین اصلیریبوت
وز آزیر ارشد

ك ر
ی

140
سی و نهمین 

جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر

علیرضا کوچكحاد
اجلی

ابراهیم 
99عبدی

/11
/27

99
/12

/15

12

بازیگران: نغمه طوسی مصطفی 
عطری محمدرضا آریان مدیر تولید: غزاله 
الکائی دستیار کارگردان: فرنوش موحدی  

موسیقی: متین حبیبیان طراح لباس: 
متین کیمنش  مدیر صحنه: عسل تهمتن  

طراح نور: رهی باالیی  گریم: آذین 
حسنلو  طراح پوستر و بروشور: زهرا فضل 
اهلل   طراح گریم: آذین حسنلو  عکاس: 

شیوا سراج

سودابه و کامبیز و رسول 
در شرایط حاد به سر 

می برند

سام شپارداصلیغرب حقیقی
امید 
سعید 

99پور
/11

/27

99
/12

/15

12

بازیگران:  محمدرضا چرختاب امید 
سعیدپور شادی امیری تهیه کننده: 

پرویز پرستویی مدیر اجرایی: 
سنا پورسعیدی مدیر تولید: علی 

سلیمانی مدیر صحنه: مجتبی درویش 
زاده دستیار کارگردان: مهدی کریم 

زاده طراح صحنه: هاله ذرخورد طراح 
نور: امیر پورحکمت دستیار نور: فرهاد 

عبدی طراح گریم: امیر حیدرزاده دستیار 
گریم: سحرناز ولی بیگ طراح لباس: 
سینا ایرانپور آهنگساز: فرهاد حق 
سالمی نوازندگان ساکسیفون: عطا 

قویدل پیانو: امیرحسین هاتفی گیتار 
الکتریك: فرداد سلطانی چلو: فرهاد حق 

سالمی طراح پوستر: شاهین علوی ساخت 
تیزر: بهرام شادانفر عکاس: ساینا 

قادری روابط عمومی: زهرا شایان فر مشاور 
رسانه: وهاب ناصری منش

آستین یك فیلمنامه 
نویس موفق و ثروتمند 
است، تشکیل خانواده 

داده و فرزندی نیز دارد. 
برادر بزرگتر، لی، یك 
دائم الخمر بیکار است 
که از راه دزدی روزگار 
می گذراند. مدتی را در 
بیابان به تنهایی سپری 

کرده است. پس از سال ها 
این دو برادر در منزل 
مادرشان با هم مواجه 

می شوند و ...

زندگی در 
النگ شات یا 
مرگ در کلوز 

آپ
محمدرضا کوچك

99مالکی
/11

/27

99
/11

/15

12

بازیگران: محمدرضا مالکی  طراح هنری: 
سینا ییاق بیگی    دستیار کارگردان: 

محمدحسن درباغی  فرد منشی صحنه: رویا 
ریخته گرها  عکاس:  پرتو جغتایی  طراح 
گرافیك: محمد شمس   ضبط و طراحی 

نریشن: عرفان یزدی

دوستان 
گابور راسواصلیٌکٌمدی

99
/06

/16

99
/07

/22

256۸9

بازیگران:  علی قانعی، صبا پویشمن، 
عباس صابری، مهشید آقا خانی مشاور 

اجرا و برنامه ریز:  محمد حسین رنجبر   
طراح صحنه:  امیر محمد ابراهیمی طراح 
لباس:  شایان عشایری  طراح نور:  مهران 

کریمی  طراح پوستر و بروشور:  متین 
خیبلی   ساخت تیزر و موشن گرافی:  
مهدی باقرکنی   دستیار کارگردان:  
حسین سعیدی  منشی صحنه:  یاس 
عابدینی   مشاور رسانه:  وهاب ناصری 

منش

ژك و اودیل در آستانه 
جدایی از یکدیگر با 

یك آگهی شرکتی که 
دوست می فروشد مواجه 

می شوند...

تقدیر کارگردانی از 
دهمین جشنواره 

دانشجویی تئاتر سوره.. 
- تقدیر گروه بازیگران 
از دهمین جشنواره 

تئاتر دانشجویی 
سوره. - کاندید بخش 

طراحی صحنه از 
دهمین جشنواره 
دانشجویی تئاتر 

سوره. - نمایش راه 
یافته به بخش جشنواره 
جشنواره ها در بیست 

و دومین جشنواره 
تئاتر دانشگاهی ایران. 
- تندیس کارگردانی 
از نخستین جشنواره 

تئاتر هامون. - تندیس 
نمایش برتر از نخستین 
جشنواره تئاتر هامون. 
- کاندید بازیگری زن 
ار نخستین جشنواره 

تئاتر هامون.
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    پوستر و تصاویر برخی از اجراها و برنامه های مرکز تئاتر مولوی در سال 99

جانکاه
نویســنده و کارگــردان: ســعید رســولی؛ تهیــه کننــده: ســهیل طهماســبی فر؛ بازیگــران: بهــزاد حاجی حســنی؛ 

حمیــد گرامی فــر؛ شــادی ضیایــی.  اجــرا در ســالن اصلــی مرکــز تئاتــر مولــوی.

و همیشه پاییز
نویسنده و کارگردان: مهیار جوادیها؛ داماتورژ: حسین توازنی زاده؛ بازیگران: آبان حسین آبادی و یکتا طبیبی.
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ابر شلوار پوش
نویسـنده و کارگـردان: علیرضااخـوان؛ بازیگـر: علیرضـا اخـوان؛ مشـاور کارگـردان : داریـوش مودبیـان؛ دسـتیار 
کارگـردان: نـگار نیکنامـی، محمـد سـلطانی؛ طـراح لبـاس: راضیـه ابراهیمیـان   طـراح گریـم : مهرناز عباسـی.

عبور
ــه  ــدی؛ ط ــد حام ــزی؛ احم ــام پروی ــتواری؛ اله ــدا اس ــران: ه بازیگ
ــهاب؛  ــکا ش ــاهی؛ ملی ــروز سروعلیش ــان؛ به ــجاد دبیری ــدی؛ امیرس حام
ــک زاده؛  ــاهین مل ــدی؛ ش ــهیال مفی ــادری؛ س ــول ق ــادری؛ رس ــک ق باب
معصومــه میراشــه و ســعید نبــوی. طــراح صحنــه:  ســعید حســنلو طــراح 
نــور:  پــدرام رضوانــی طــراح لبــاس:  آرمیتــا بدیعــی طــراح گریــم: آرزو 
ــارینا  ــم:  س ــتیار گری ــاری دس ــا غف ــردان:  ره ــتیار کارگ ــی دس علیخان
ــاور.   ــر مش ــت: آزاده برزگ ــد گرافیس ــه ابی ــه: الل ــی صحن ــدی منش مزی

ــوی. ــر مول ــز تئات ــی مرک ــالن اصل ــرا در س اج
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دوستان کُمدی
کارگـردان: امیرمحمـد ابراهیمـی؛ بازیگـران:  علـی قانعـی، صبـا پویشـمن، عبـاس صابـری، مهشـید آقـا خانی؛ 
مشـاور اجـرا و برنامـه ریـز:  محمد حسـین رنجبـر؛ طراح صحنـه:  امیر محمـد ابراهیمـی؛ طراح لباس:  شـایالن 
عشـایری؛ طـراح نـور:  مهـران کریمـی؛ طـراح پوسـتر و بروشـور:  متین خیبلی؛ سـاخت تیـزر و موشـن گرافی:  
مهـدی باقرکنـی؛ دسـتیار کارگـردان:  حسـین سـعیدی؛ منشـی صحنـه:  یـاس عابدینی؛ مشـاور رسـانه:  وهاب 

ناصـری منـش. در سـالن  اصلـی مرکـز تئاتـر مولوی اجرا شـده اسـت.

اسطرالب
نویســنده و کارگــردان: صــدرا صباحــی؛ بازیگــران:  )بــه ترتیــب ســن( میثــم غنــی زاده؛ مهــدی ســقا؛ مــژده 
ــت بصــری:  ســینا  ــه:  ســجاد امیرمجاهــدی؛ هوی ــار؛ طــراح صحن ــس تب ــا یون ــوروزی؛ تین ــی؛ فاطمــه ن قربان
ســرمدی؛ گــروه کارگردانــی:  تهمینــه چوبســاز، آوا صالحــی؛ مشــاور رســانه:  مینــا پیروزیــان؛ روابــط عمومــی و 

ــی. ــارا ثقف ــکاس:  س ــش و ع ــاب ناصری من ــات:  وه تبلیغ
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پنهان خانه پنج در
نویسـنده: حسـین کیانـی؛ کارگـردان: آرش فالحـت پیشـه؛ بازیگـران: کوشـا ابراهیمـی؛ مریـم بهشـتی؛ حمیـد 
باهـوش؛ علیرضـا رشـیدی ، مائـده شـهوازیان، سـارا عالقمنـد، سـارا فتحی، آیـدا نوروزی؛ دسـتیار کارگـردان و 
سرپرسـت گـروه: سیدجوادحسـینی؛  آهنگسـاز و طـراح صـدا: محمـد اسـالمی؛ طـراح گریـم: سـیدامین میری؛ 
مدیـر هنـری: امیـن منتظری؛ مدیـر اجرا: مرتضـی حقیقت بیان؛ دسـتیار طـراح صـدا و نوازنده سـازهای کوبه ای:  
پـدرام سـلیمانی؛ منشـی صحنـه:  کوثر مـرادی؛ مجریان گریـم:  احمد نگهبـان؛ مدیـران صحنه: کامـران کندی، 

محمدصالـح محمدی؛ روابط عمومی:  سـعید جمشـیدی 
امین الرعایـا؛ عـکاس:   فاطمـه  پـور؛ مشـاور رسـانه:  
مهـدوی؛  شـیما  کاتاکالـی:   مربـی؛  کریـم  شـکرانه 
مربـی تایچـی: فریبـا کامـران؛ دوخـت لبـاس:  فرحناز 
معصومـی، پگاه میرشـجاعی سرپرسـت سـاخت دکور:  
امیرحسـین بابائیـان، مصطفی طباطبایی   گروه سـاخت 

دکـور: احمـد بابائیـان، مصطفـی جمالی.

غرب حقیقی
نویســنده: ســام شــپارد؛ کارگــردان: امیــد ســعید پــور؛ بازیگــران: محمدرضــا چرختــاب؛ امید ســعیدپور؛ شــادی 
امیــری؛ تهیــه کننــده: پرویــز پرســتویی؛ مدیــر اجرایــی:  ســنا پورســعیدی؛ مدیــر تولیــد: علــی ســلیمانی؛ مدیــر 
صحنــه: مجتبــی درویــش زاده؛ دســتیار کارگــردان: مهــدی کریــم زاده؛ طــراح صحنــه: هالــه ذرخــورد؛ طــراح 
نــور: امیــر پورحکمــت؛ دســتیار نــور: فرهــاد عبــدی؛ طــراح گریــم: امیــر حیــدرزاده؛ دســتیار گریــم: ســحرناز 
ولــی بیــگ؛ طــراح لبــاس: ســینا ایرانپــور؛ آهنگســاز: فرهــاد حــق ســالمی؛ نوازنــده ساکســیفون: عطــا قویــدل؛ 
ــو: فرهــاد حــق ســالمی؛ طــراح پوســتر:  ــار الکتریــک:   فــرداد ســلطانی؛ چل ــو:   امیرحســین هاتفــی؛ گیت پیان
شــاهین علــوی؛ ســاخت تیــزر: بهــرام شــادانفر؛ عــکاس: ســاینا قــادری؛ روابــط عمومــی:   زهــرا شــایان فر 

مشــاور رســانه: وهــاب ناصــری منــش.
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 جشنواره بین المللی تئاتر فجر
در بخـش نمایش هـای صحنـه ای از 11 تـا 19 بهمـن در سـالن 
اصلـی ایـن مجموعه بـه روی صحنـه رفتند. براسـاس ایـن گزارش 
نمایش هـای الـف، کاف، شـین بـه نویسـندگی و کارگردانـی روزبـه 
و  نویسـندگی  بـه  خـون  وقـت  بـه  بیـداری  تهـران؛  از  حسـینی 
کارگردانـی احسـان جانمـی از اصفهـان؛ پینوکیـو بـه نویسـندگی 
و کارگردانـی اوشـان محمـودی از تهـران؛ پنهـان خانـه پنـج دربـه 
نویسـندگی حسـین کیانـی و کارگردانـی آرش فاحـت پیشـه از 
تهـران؛ بـاب بـارا بـه نویسـندگی و کارگردانـی نیمـا ایمـان زاده از 
سـنندج؛ روییـدن به نویسـندگی و کارگردانی شـعیب مکتب زاده از 
سـنندج؛ ریبـوت بـه نویسـندگی و بـه کارگردانی امیرحسـین آژیر 
ارشـد از مشـهد در طول برگـزاری جشـنواره بین المللـی تئاتر فجر 

در تـاالر مولـوی اجرا شـدند.

تئاتــر  مرکــز  پژوهشــی  برنامه هــای   
مولــوی

گراف 4    پارا
چهارمیــن دوره برنامــه پژوهشــی تــاالر مولــوی بــا عنــوان تاملــی 
ــه صــورت پخــش  ــر دانشــگاهی ب ــر نمایشــنامه نویســی در تئات ب
ــور  ــا حض ــوی ب ــر مول ــتاگرام تئات ــمی اینس ــه رس ــده در صفح زن
ــگاه  ــتاد دانش ــردان و اس ــنده، کارگ ــا، نویس ــوروش نی ــرداد ک مه

تئاتــر  ملــی  همایــش  اولیــن  فراخــوان  انتشــار   
پذیــر  مســئولیت 

ــر  ــئولیت پذی ــر مس ــی تئات ــش مل ــن همای ــوان اولی ــار فراخ انتش
ــه  ــی مواج ــه پژوهش ــن برنام ــجویان از ای ــتقبال دانش ــا اس ــه ب ک
ــر  ــا در تئات ــا و الگوه ــش شــامل رهیافت ه ــای همای شــد. محوره
ــد و  ــام تولی ــه ای در نظ ــاق حرف ــج اخ ــر، تروی ــئولیت پذی مس
عرضــه هنرهــای نمایشــی، نقــش آمــوزش در مســئولیت پذیــری 
کنشــگران تئاتــر ایــران و سیاســتگذاری فرهنگــی و نقــش آن در 
ــران  ــر ای ــری در تئات ــئولیت پذی ــاق و مس ــازی اخ ــه س نهادینه

اســت.

ایالتــی  تئاتــر  پــروژه جهانــی شكســپیر  بــا   همــكاری 
UDK برلیــن  هنــر  دانشــگاه  و  یكاتریذبــورگ 

همــکاری بــا پــروژه جهانــی شکســپیر تئاتــر ایالتــی یکاتریذبــورگ 
و دانشــگاه هنــر برلیــن UDK کــه بــا اســتقبال خــوب دانشــجویان 

تئاتــر و مترجمیــن صــورت پذیرفــت.

گراف 5   پارا
ــوی در  ــر مول ــز تئات ــی مرک ــای پژوهش ــن دوره از برنامه ه پنجمی
قالــب مســتندی یــك ســاعته بــا عنــوان »تئاتــر تادئــوش کانتــور« 
ــر  ــز تئات ــی مرک ــط عموم ــر و رواب ــجویان تئات ــکاری دانش ــا هم ب

ــد. ــزار ش ــوی برگ مول
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     معرفی باغ موزه نگارستان

  تاالرها
بـاغ مـوزه نگارسـتان در حـال حاضـر دارای دو تـاالر بـا نام هـای روح االمینـی و تـاالر معین اسـت؛ همچنین امـکان برگزاری مراسـم ها و 

بزرگداشـت ها بـا ظرفیت هـای متفـاوت و هماهنگـی در مجموعـه عمـارت کتابخانه وجـود دارد. 

گالری ها   
بـاغ مـوزه نگارسـتان نسـبت بـه سـال های پیشـین بـا افتتـاح گالری اعتمـاد در سـال 96 و افتتـاح گالری جـوان باغ مـوزه نگارسـتان در 
سـال 97 آمـاده خدمـات رسـانی جهـت نمایـش آثـار هنـری و موقـت بـوده اسـت. برنامه ریـزی نمایش آثـار هنـری در گالـری اعتماد با 

مجموعـه اعتمـاد بـوده و امـا گالـری جـوان بـاغ نگارسـتان آماده همـکاری بـا هنرمندان جوان اسـت.

  موزه ها
باغ موزه نگارستان دارای مجموعه های موزه ای و نمایشی بسیاری 
در دو بخش امانی و وقفی است. از بخش های امانی می توان به موزه 
مکتب کمال الملك  اشاره کرد که آثار امانی زیباسازی شهر تهران 
را به نمایش گذاشته شده اند. عاوه بر آثار ذکر شده، مجموعه هایی 
آثار استاد علی اسفرجانی، استاد جهانگیر ارجمند، استاد  همچون 
محمود روح االمینی و مجموعه ملك الشعرای بهار جزء آثار وقفی 
دائم  به صورت  تهران است که  دانشگاه  نگارستان  باغ  به  و متعلق 

و دوره ای به نمایش گذارده می شوند. دو مجموعه منحصر به فرد 
باغ  به مجموعه  متعلق  تاالر کاشی که  و  فتحعلیشاهی  صف سام 
سال  از  گران  مرمت  و  کارشناسان  تاش  با  بوده،  نگارستان  موزه 
96 در معرض بازدید عموم قرار  گرفت و  یك مجموعه وقفی تاالر 
موزه  باغ  موزه ای  بخش های  به  نیز  فرمانفرمائیان  شاهرودی  منیر 
نگارستان اضافه شد. در ادامه به اختصار به بخش های مختلف باغ 

موزه نگارستان پرداخته می شود:

کمال الملک    موزه مكتب 
 ایــن مــوزه در 24 تیــر ماه 1392 با مشــارکت ســازمان زیباســازی 
ــتان  ــوزه نگارس ــاغ م ــران در ب ــگاه ته ــی دانش ــت فرهنگ و معاون
دانشــگاه تهــران گشــایش یافــت. آثــار ایــن مجموعــه شــامل 3 اثــر 
منصــوب بــه اســتاد کمــال الملــك و باقــی مربــوط بــه شــاگردان 

نســل اول و دوم اســتاد اســت.

علی  استاد  چرم  معرق  و  مینیاتور  ثار  آ مجموعه    
اسفرجانی

ــه وصیــت اســتاد  ایــن مجموعــه گنجینــه ای نفیــس اســت کــه ب
ــه  ــور، ســوخت معــرق از ســوی وی ب ــو مینیات اســفرجانی 1۸ تابل
دانشــگاه تهــران هدیــه شــده اســت. ایــن مجموعــه هم اکنــون در 
تــاالری بــه نــام تــاالر اســفرجانی در بــاغ  مــوزه نگارســتان دانشــگاه 
ــاه 13۸6  ــه در آبان م ــذارده شــده اســت ک ــش گ ــه نمای ــران ب ته
ه. ش، توســط خانــواده محتــرم ایشــان بــه دانشــگاه تهــران اهــدا 

شــد.  نخســتین نمایشــگاه ایــن آثــار بعــد از فــوت ایشــان در مــوزه مقــدم دانشــگاه تهــران در معــرض دیــد عمــوم قــرار گرفــت و بعــد 
بــه بــاغ مــوزه نگارســتان دانشــگاه تهــران اهــدا شــد تــا ضمــن صیانــت و حفاظــت بــرای عمــوم مــردم قابــل اســتفاده باشــد.

مردم شناسی  مینیاتورهای  مجسمه  مجموعه   
جهانگیر ارجمند

 ایــن مجموعــه در بهمــن  1391 توســط اســتاد جهانگیــر ارجمنــد 
ــس از  ــد. پ ــدا ش ــران اه ــگاه ته ــتان دانش ــوزه نگارس ــاغ م ــه ب ب
ــای  ــاخت ویترین ه ــی و س ــه، کار طراح ــت اولی ــت و حفاظ مرم
ــرای نمایــش  ــکان مناســب ب ــن آماده ســازی م مناســب و همچنی
ایــن مجموعــه بــه طــول انجامیــد و نهایتــاً در 1۸ تیرمــاه 1393 
همزمــان بــا حضــور مجمــع خیریــن و واقفیــن دانشــگاه تهــران در 

بــاغ مــوزه نگارســتان گشــایش یافــت.

  مجموعه عكس مردم شناسی استاد محمود روح االمینی
ایـن مجموعـه شـامل چندیـن قطعـه عکـس از مراحـل کاشـت تـا برداشـت گندم اسـت که عاوه بـر مطالعـه فرهنگـی و مردم نـگاری از 
جنبـه هنـری نیـز شـایان توجـه می باشـد. ایـن تابلـو عکس هـا در سـال 1390 توسـط همسـر اسـتاد محمـد روح االمینـی بـه بـاغ موزه 
نگارسـتان دانشـگاه تهران اهدا شـده اسـت. آنچه در این نمایشـگاه به عرصه نمایش گذاشـته شـده شـواهدی از اندیشـه و تاش چندین 
هـزار سـاله اقـوام ایـن سـرزمین بـرای بـه دسـت آوردن نـان اسـت. کنـدن )حفر قنـات(، مراقبـت سلسـله چاه  هـا، اهمیت مظهـر آب در 
زندگـی روسـتایی، نقـش اسـتخر، نحوه تقسـیم آب، کندن زمین کشـاورزی، کود و آب دادن، شـخم، بذرپاشـی، وجین کـردن، مراقبت از 
محصـول، درو، خرمـن کـردن، کوبیـدن خرمـن، پاك کـردن و وزن کردن و تقسـیم گندم، آرد کردن، نـان پختن و سـرانجام خوردن نان، 

از جمله مراحل کشـاورزی سـنتی اسـت که نشـان دادن آن به وسـیله  تصاویر این نمایشـگاه میسـر شـده اسـت.
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  مجموعه استاد ملک الشعرای بهار
این مجموعه در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1394 و با حضور هیئت 
رئیسه دانشگاه تهران در باغ  موزه نگارستان گشایش یافت. محمدتقی 
و  روزنامه نگار  تهران،  دانشگاه  استاد  ادیب،  ترانه سرا،  شاعر،  بهار؛ 
در  خورشیدی   1265 سال  در  که  است  ایرانی  نامدار  سیاستمدار 
مشهد متولد شد و در یکم اردیبهشت 1330 در تهران درگذشت. 

دیجیتال  اسناد  عکس،  بهار،  برنزی  سردیس  شامل  مجموعه  این 
محمدتقی  کتاب های  و  دست نوشته ها  و  اسناد  از  تعدادی  و 

ملك الشعرای بهار است که توسط خانم چهرزاد بهار )فرزند ملك الشعرا( به موزه تاریخ و مفاخر دانشگاه تهران اهدا شده است. آنچه در این 
مجموعه به نمایش درآمده است گویای بخش های مهمی از دوران جوانی و میانسالی محمدتقی بهار و نمایانگر وجوه متفاوت شخصیت و 

توانمندی های اوست.

  دیوارنگاره صف سالم فتحعلیشاهی
ایـن نقاشـی دیـواری به ابعـاد 20×2٫15 متـر که با تکنیـك رنگ و 
روغن روی بسـتر گچ ترسـیم شـده، موضوعیت صف سـام شـاهی 
و مضمونـی سیاسـی و حماسـی را شـامل می شـود کـه هـدف آن 
در درجـه اول، نشـان دادن شـوکت و قـدرت حاکـم و بزرگنمایـی 
سـلطنت و خانـدان اوسـت. امـا اهمیـت ایـن اثـر، جـدا از تکنیـك 
هنـری و ابعـاد باشـکوهش، وجهـه تاریخـی و سیاسـی آن اسـت، چرا کـه تمامی اوالد و احفاد فتحعلی شـاه، کـه هر یك از تیره هـا و اقوام 
مختلـف ایرانـی و صاحـب مناصبـی سیاسـی و حکومتـی بودند با شـمایل همگـون، خلعت مخصـوص، ذکر نـام و به ترتیب سـن و جایگاه 
بـه تصویـر کشـیده اسـت. نقـاش ایـن اثر نیـز احتمـاالً میـرزا محمدعلی نقـاش، نقاش رنـگ و روغـن کار و و قلمـدان نگار سـده 12 ه.ق 

اسـت کـه در شـبیه سـازی و ارائـه مجالـس رزمی و بزمی دسـتی توانا داشـته اسـت.

کاشی های باغ نگارستان   اتاق 
ــای  ــی ها و آرایه ه ــوع از کاش ــه ای متن ــر مجموع ــگاه حاض نمایش
تزئینــی معمــاری یافــت شــده در بــاغ مــوزه نگارســتان اســت کــه 
در گــذر ایــام بــه جــا مانــده و بیشــتر متعلــق بــه قــرون 14-13 
ه.ق هســتند. ایــن آثــار اغلــب متعلــق بــه ازاره هــا و ســر درهــا، بــا 
ــاب،  ــر لع ــی زی ــای نقاش ــا تکنیك ه ــه ب ــوده ک ــی ب ــوش گیاه نق

ــی برجســته ایجــاد شــده اند. ــرق و قالب مع

  تاالر منیر
نمایشـگاه حاضـر شـامل 51 اثـر ارزنـده از ایـن هنرمنـد اسـت که 
توسـط وی در نشسـتی بـا حضـور دکتر محمـود نیلـی احمدآبادی 
رئیس دانشـگاه تهران، وقف مجموعه باغ موزه نگارسـتان و دانشـگاه 
تهـران شـد. این آثـار به دلیل سـبك خـاص آن که نوعـی از انتزاع 
هندسـی اسـت، ترکیبـی از طرح هـای سـنتی اسـامی و مـدرن 
بـه شـمار مـی رود. هم چنیـن ترکیـب نقاشـی های پشت شیشـه ای 
سـنتی، آینـه کاری و اصول هندسـه اسـامی توانسـته بـا یك درك 
مـدرن هنـری، بـه این آثـار امتیاز ویـژه ای ببخشـد. این نمایشـگاه 

در آذر سـال 1396 بـا حضـور منیـر شـاهرودی فرمانفرمائیان، مسـئوالن، جمعـی از هنرمندان و دوسـتداران هنر افتتاح شـد و در معرض 
بازدیـد عموم قـرار گرفت.

  اتاق دانشسرای عالی
کاس درس دانشسـرای عالـی یکـی دیگـر از بخش هـای بـاغ موزه 
نگارسـتان اسـت کـه بـا حال و هـوای پیشـین و تجهیزاتـی قدیمی 
چـون نیمکت هـا و بخـاری و غیـره و بـا الهـام از تصاویر باقـی مانده 
ازکاس های دانشسـرای عالی برپا شـده اسـت. پیشـینه دانشسرای 
مدرسـه  شـکل گیری  و  شمسـی   1297 سـال های  بـه  عالـی 
1307ه.ش  سـال  در  بعدهـا  می گـردد.  بـاز  عالـی  دارالمعلمیـن 
دارالمعلمیـن عالـی بـا دو شـعبه ادبـی و علمـی و 1۸0 دانشـجو و 
شـانزده اسـتاد در بخـش شـمالی بـاغ مـوزه نگارسـتان آغـاز بـه کار کـرد و در سـال 1310ه.ش با وضـع قوانین جدیـد و با ریاسـت دکتر 
عیسـی صدیـق بـه صـورت یك مؤسسـه نوین تعلیمـات عالیه درآمد. در اسـفند سـال 1312ه.ش دارالمعلمیـن به دانشسـرای عالی تغییر 

نـام پیـدا داده و در سـال 1313ه.ش بـا تأسـیس دانشـگاه تهـران، دانشسـرای عالـی بـه دانشـگاه تهـران پیوسـت.

  مجموعه طرح آیینه دار دوران
در سوم  باستانی(  به  )ملقب  پاریزی  باستانی  ابراهیم  استاد محمد 
دی ماه 1304 هـ. ش در پاریز، از توابع شهرستان سیرجان در استان 
کرمان متولد شد. وی در سال 1310 ه.ش جهت تحصیات ابتدایی 
تحصیل  به  پاریز  آبادی  زید  حسن  محمد  شیخ  خانه  مدرسه  در 
دانشسرای  در  را  خود  تحصیات  ه.ش   1320 سال   در  پرداخت. 
مقدماتی کرمان ادامه داد و پس از اخذ دیپلم در سال  1325ه.ش 
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برای ادامه تحصیل به تهران آمد و در سال 1326 ه.ش در دانشگاه 
تهران در رشته تاریخ تحصیات خود را پی گرفت. در سال 1330 
ه.ش از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و برای انجام تعهد دبیری 
به کرمان بازگشت و تا سال 1337 معلم و مدیر دبیرستان دختران 
بهمنیار کرمان بود و پس از آن، بار دیگر برای تحصیل در مقطع 
دکترای تاریخ به تهران بازگشت و با ارائه پایان نامه ای درباره ابن اثیر 

دانشنامه دکترای خود را دریافت کرد.
وی کار خود را در دانشگاه تهران از سال 133۸ با مدیریت مجله 
داخلی دانشکده ادبیات شروع کرد و تا سال 13۸7 استاد تمام  وقت 

آن دانشگاه بود و رابطه تنگاتنگی با این دانشگاه داشته  است. استاد باستانی پاریزی در سال 1392 به عضویت افتخاری فرهنگستان علوم 
جمهوری اسامی ایران درآمد. این تاریخ نگار و تاریخ نگر، مؤلف و پژوهشگر، شاعر، موسیقی پژوه، بیش از 60 عنوان کتاب تألیف و ترجمه 
کرده است؛ وی ادیبی با ذوق و شاعری توانا و طنز نویس نکته سنج، نویسنده و فرهنگ شناس برجسته و مورخی بزرگ بود، که در 
ارائه تاریخ نگاری اجتماعی تبحری بی نظیر داشت. سرانجام استاد باستانی پاریزی در روز سه شنبه پنجم فروردین 1393 چشم از جهان 
فروبست. طرح آیینه دار دوران تاش دارد که با نمایش تصویرسازی هنرمندان مختلف با برداشتی خاق از استاد باستانی پاریزی و آثار و 

کتب ماندگار ایشان، به معرفی این چهره  فرهیخته بپردازد.

  مجموعه فرش و نقره وقفی مهندس غالمعلی ملول
ــول،  ــی مل ــدس غامعل ــه توســط مهن ــس اســت ک ــرش  نفی ــه ف ــی شــده و 13 قطع ــره قلمزن ــه نق ــه شــامل 120 قطع ــن مجموع ای
تحصیلکــرده دانشــگاه تهــران و واقــف آثــار جهــت نمایــش دائــم آثــار در محــل دائمــی موقوفــات دانشــگاه تهــران در دی مــاه 1397 
بــه دانشــگاه تهــران وقــف شــد و پــس از انجــام امــور و اتمــام دکــور، رنــگ آمیــزی و نصــب دوربیــن مــدار بســته در 4 اتــاق بــاغ مــوزه 

نگارســتان از اول بهمــن مــاه 1397 بــه نمایــش در آمــد.

گنجینه استاد محسن مقدم    اتاق 
ــا هــدف ترویــج ســنت حســنه  گنجینــه اســتاد محســن مقــدم ب
ــا مرمــت  وقــف فرهنگــی، بــا دســتور رئیــس دانشــگاه تهــران و ب
ــی از  ــان در یک ــخصی وی و چیدم ــزل ش ــایل من ــی از وس بخش
گالری هــای مجموعــه بــاغ مــوزه نگارســتان در تاریــخ 19 دی مــاه 

ــه نمایــش عمــوم درآمــد. 1397 ب

فهرست برنامه ها و فعالیت های باغ موزه نگارستان در سال 99

مدعوینمکانزمانعنوان برنامهواحد برگزار کننده

موزه ملی فرش ایران، باغ 
موزه نگارستان، مجموعه 
فرهنگی تاریخی نیاوران و 

مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ 
گلستان

سمینار تخصصی و مجازی 
»تاثیر گوبلن های فرانسوی بر 

فرش های دوره قاجار«
تاالر فرش های اهدایی 99/2/10

مهندس غامعلی ملول

رییس کاخ موزه گلستان خانم امامی -  خانم 
نسترن نیك نژاد کارشناس موزه فرش- خانم 

اسدی کارشناس موزه نیاوران- خانم زینب حقی 
مقدم  مدیر داخلی باغ موزه نگارستان 

باغ موزه نگارستان
کسب تقدیر نامه ایکوم ملی 
ایران به مناسبت روز جهانی 

موزه ها
99/2/29-----

باغ موزه نگارستان
سمینار مجازی تحلیل سبك 
هنری و مجموعه آثار استاد 

فتح اهلل عباد
تاالر تابلوهای وقفی استاد 99/2/29

فتح اهلل عباد

استاد فتح اهلل نیازی،سرپرست کارگروه مرمت آثار 
این استاد؛   و استاد حسن حامدی ،  پژوهشگر و 
مدیر مسئول مجله تندیس، همچنین سخنرانی 

زینب حقی مقدم ، پژوهشگر و مدیر داخلی 
مجموعه باغ موزه نگارستان، 

معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه تهران

مراسم تودیع و معارفه مدیر 
جدید و سابق امور موزه ها 
و فضاهای فرهنگی دانشگاه 

تهران

تاالر روح االمینی99/3/13

دکتر مجید سرسنگی معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه، دکتر رحمت اهلل اللهیاری مدیر کل 

امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر، علی 
حبیب اللهی مدیر کل تربیت بدنی و مدیران 

داخلی و کارکنان موزه ها

معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه تهران

ماقات سفیر محترم کشور 
سوئیس با معاونت فرهنگی و 

اجتماعی دانشگاه تهران 
تاالر معین99/3/20

جناب آقای کیم زیتلر- معاون اول سفیر سوئیس، 
جناب آقای توماس ویدمر- دبیر اول فرهنگی 

سفارت سوئیس، سرکار خانم سحر وزیر- دستیار 
فرهنگی ایرانی سفارت سوئیس، و دکتر سرسنگی

معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه تهران

بازگشایی مجدد باغ موزه 
نگارستان در ایام شیوع 

بیماری کرونا
باغ نگارستان99/4/1
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مدعوینمکانزمانعنوان برنامهواحد برگزار کننده

باغ نگارستان- اجرا کننده 
99/4/4طعمه گذاری موششهرداری منطقه

موزه مکتب کمال الملك- 99/4/5بازدید دانش آموزیدبیرستان بهبهانی
تاالر منیر

مجید بجنوردی) روزنامه 
نویس و پژوهشگر تاریخ 

تهران(
موزه مکتب کمال الملك- 99/4/6بازدید

تاالر منیر

شرکت تعاونی تهیه و توزیع 
تاالر روح االمینی99/4/۸جلسه مجمع عمومی سالیانه آهن واحد تهران مرکز

باغ نگارستان- اجرا کننده 
باغ نگارستان99/4/9طعمه گذاری موشپشتیبانی دانشگاه )آقای زارع(

باغ نگارستان- اجرا کننده 
باغ نگارستان99/4/10طعمه گذاری موششهرداری منطقه

جلسات دوره ای بسیج اساتید بسیج اساتید دانشگاه تهران
مسنولین بسیج اساتید دانشکده و شورای مرکزی تاالر روح االمینی99/4/24دانشگاه تهران

بسیج

بانك پاسارگاد-شرکت سرمایه 
گذاری پارس آریان

نقل و انتقال آثار تماشاگه 
کتابخانه پروین اعتصامی99/4/31هنرهای تجسمی معاصر

عباس علی ایل بیگی-رکسانا ریاحی-زهرا 
کانتری و آقای نامی  نمایندگان شرکت پارس 

آریان و آقای احمدنیا امین اموال مجموعه و خانم 
زینب حقی مقدم مدیر داخلی باغ موزه نگارستان

سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرتهران

بازدید کارشناسان سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرتهران
موزه مکتب کمال الملك99/5/1

آقای سرژیك میرزاییان )کارشناس موسیقی محوطه باغ موزه نگارستان99/5/3جلسه گفتگوهای هنری  مجموعه تیوال
کاسیك کشور(

خانم مریم ایدی- خانم 
چهرزاد بهار

عکاسی و فیلمبرداری از 
موزه مکتب کمال الملك- 99/5/4مجموعه ملك الشعرای بهار

یاسر ایدیاتاق ملك الشعرای بهار

دانشکده کارآفرینی دانشگاه 
تهران

ضبط و تولید محتوای درس 
دکتر امیر اخاصیمحوطه باغ موزه نگارستان99/5/7بازاریابی

شهرداری منطقه 12
جلسه کارگروه  فناوری و ایده 

پردازی و محرومیت زدایی 
منطقه

----تاالر معین99/5/۸

گروه دوچرخه سواران سفیران 
موزه مکتب کمال الملك- 99/5/12بازدید گروهیترافیك

---تاالر منیر

آقای امینی-- گروه ماندگار 
پانو موسسه رسانه ای تصویر 

زندگی  

تولید تور مجازی از باغ موزه 
نگارستان) برای استفاده در 

سایت (

 99/5/12
الی 

99/5/14

موزه مکتب کمال الملك- 
----تاالر منیر

موزه مکتب کمال الملك- 99/5/14بازدید گروهیدانشکده خبرگزاری فارس
----تاالر منیر

کارشناسان متخصص سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری تهران
موزه مکتب کمال الملك- 99/5/15بازدید گروهی

----تاالر منیر

مدعوینمکانزمانعنوان برنامهواحد برگزار کننده

اقای صادقی مقدم معاون 
موزه مکتب کمال الملك- 99/5/16بازدیددانشگاه تهران

----تاالر منیر

موزه مکتب کمال الملك- 99/5/17بازدید گروهیگروه اینفوگرافی
تاالر منیر

هیات تولیت موزه منیر 
فرمانفرمائیان- باغ نگارستان-  

سازمان توسعه و سرمایه 
گذاری دانشگاه تهران

جلسه هیات تولیت موزه منیر 
تاالر معین99/5/22فرمانفرمائیان

محمد رضا صادقی مقدم - معاون دانشگاه و 
رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری- صفر 

رضایی اصل - کارشناس موقوفات سازمان توسعه 
و سرمایه گذاری دانشگاه تهران- محمدجواد 

جامه بزرگی - رئیس اداره امور موزه ها و فضاهای 
فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه- 
زینب حقی مقدم - کارشناس مسئول باغ-موزه 
نگارستان اداره امور موزه ها و فضاهای فرهنگی 
معاونت فرهنگی و اجتماعی- خانم ملکی ناضر 
وقف- آقای کیمیایی وکیل و آقای کیارستمی 

دبیر موقوفه
امین سرابندی )نقاش و 

موزه مکتب کمال الملك- 99/5/23بازدیدگرافیست(
---تاالر منیر

موزه مکتب کمال الملك- 99/5/26بازدیدبانك آینده
تاالر منیر

دکتر محمد فطانت مدیر عامل بانك آینده، علی 
درستکار  مدیر روابط عمومی بانك آینده، دکتر 

یداله زحمتکش از معاونان بانك آینده
جناب آقای حناچی شهردار محترم تهرانتاالر روح االمینی99/5/2۸جلسه شورای شهر تهرانشهرداری کل تهران 

موزه مکتب کمال الملك- 99/5/29بازدیددکتر ده پهلوان
تاالر منیر

دکتر ده پهلوان سرپرست پژوهشکده باستان 
شناسی

ریاست پارك علم و فن آوری 
موزه مکتب کمال الملك- 99/5/30بازدیددانشگاه تهران

تاالر منیر
دکتر زارعی رییس  پارك علم و فن آوری 

دانشگاه تهران به همراه خانواده

موزه مکتب کمال الملك- 99/6/1بازدیدزیبا سازی شهرداری تهران
آقای محمودیتاالر منیر

اساتید حوزه و دانشگاه های 
موزه مکتب کمال الملك- 99/6/2بازدیدتهران

---تاالر منیر

موزه مکتب کمال الملك- 99/6/2بازدید دانشجوییدانشگاه شهید بهشتی
----تاالر منیر

تهیه گزارش تصویری و روزنامه ایران
موزه مکتب کمال الملك- 99/6/15خبری

----تاالر منیر

سفارت سوییس

نمایشگاه آثار هنری)عکس( 
روابط دیپلماتیك صد ساله 

دو کشور سوییس و جمهوری 
اسامی ایران

باغ موزه نگارستان99/6/16
دکتر نیلی- دکتر حناچی- دکتر سرسنگی- علی 

دایی-احسان قائم مقامی استاد بزرگ شطرنج 
جهان

استاد محمود صنعتی و خانم 
مینا صنعتی از فرزندان استاد 

علی اکبر صنعتی
موزه مکتب کمال الملك- 99/6/16بازدید

تاالر منیر
استاد محمود صنعتی و خانم مینا صنعتی از 

فرزندان استاد علی اکبر صنعتی
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مدعوینمکانزمانعنوان برنامهواحد برگزار کننده

رئیس حراست سابق دانشگاه 
تهران آقای سلیمانی به همراه 

آقای فرجی
موزه مکتب کمال الملك- 99/6/27بازدید

آقای سلیمانی -آقای فرجیتاالر منیر

دانشکده علوم اجتماعی 
- هماهنگ کننده دکتر 

سرسنگی و آقای جامه بزرگی
موزه مکتب کمال الملك- 99/7/1تهیه فیلم

دکتر آزادتاالر منیر

مدرسه راهبری علم و عمل 
سازمان تبلیغات اسامی 

استان تهران

 شب شعر امتداد  به مناسبت 
شعرای آیینی و ادبیات مقاومتتاالر روح االمینی99/7/6هفته دفاع مقدس

دکتر طاهری استاد ادبیات 
موزه مکتب کمال الملك- 99/7/6بازدیدعرب دانشگاه تهران

---تاالر منیر

موزه مکتب کمال الملك- 99/7/6بازدید روز جهانی گردشگری
----تاالر منیر

موزه مکتب کمال الملك- 99/7/11بازدید گروهیگردشگری تهران
--تاالر منیر

هیات تولیت موزه منیر 
فرمانفرمائیان

بازدید خانم ملکی برای 
تعویش عابر بندهای موزه 

منیر
--تاالر منیر99/7/11

آیین تجلیل از فعاالن حوزه شهرداری منطقه 12
دکتر حق شناس، عضو شورای شهر تهرانتاالر روح االمینی99/7/12تهران شناسی

دکتر حق شناس، عضو 
موزه مکتب کمال الملك- 99/7/12بازدیدشورای شهر تهران

---تاالر منیر

تعطیلی باغ موزه نگارستاناستانداری تهران
13 مهر 
الی  30 
دی 99

موزه مکتب کمال الملك- 
---تاالر منیر

باغ موزه نگارستان
دریافت سند ثبتی سردیس 
دایه استاد ابئالحسن صدیقی 
در فهرست آثار منقول ملی

---باغ موزه نگارستان99/7/16

برگزاری اولین جلسه کمیته باغ موزه نگارستان
موزه مکتب کمال الملك- 99/۸/25اجرایی جشنواره ملی موزه ها

تاالر منیر

آقای دبیری نژاد- دکتر ده پهلوان- فاطمه 
احمدی- صدیقه هاله زرینه- زینب حقی مقدم- 

محمد جواد جامه بزرگی

معاونت فرهنگی دانشگاه 
تهران

نشست خبری برگزاری 
" اولین همایش علمی و 

جشنواره موزه های دانشگاهی 
ایران"

اصحاب رسانهتاالر امیرکبیر99/۸/26

باغ موزه نگارستان
تهیه شناسنامه شناسایی 
امونای اموال باغ موزه 

نگارستان
---باغ موزه نگارستان99/9/30

شهرداری منطقه 11
تصویربرداری روابط عمومی 
شهرداری منطقه 11 از باغ 

نگارستان

موزه مکتب کمال الملك- 
---تاالر منیر

مدعوینمکانزمانعنوان برنامهواحد برگزار کننده

شرکت بین المللی مهد 
کارآفرینان پگاه پایا

دوره های آموزشی تحت 
عنوان مدیریت و کسب و کار 

و تبلیغات
موزه مکتب کمال الملك- 13 و 

----تاالر معین

شهرداری منطقه 12

تصویربرداری برای پیج 
اینستاگرامی قلب تهران جهت 

معرفی مناطق گردشگری 
منطقه

موزه مکتب کمال الملك- 
---تاالر منیر

باغ موزه نگارستان

سند خوانی ) دو اثر از اسناد 
موزه مکتب کمال الملك 
و 3 سند از مجموعه ملك 

الشعرای بهار(

---باغ موزه نگارستان16 الی 

باغ موزه نگارستان
ثبت ۸ اثر از آثار باغ موزه 
نگارستان در فهرست اموال 

منقول فرهنگی کشور

وزرات میراث فرهنگی، 
---گردشگری و صنایع دستی

شرکت بین المللی مهد 
کارآفرینان پگاه پایا

دوره های آموزشی تحت 
عنوان مدیریت و کسب و کار 

و تبلیغات

موزه مکتب کمال الملك- 
---تاالر معین

مجموعه عکاسان خاق
دورهمی عکاسی در باغ موزه 
نگارستان به همراه جلسه نقد 

عکس
---باغ موزه نگارستان

بازگشایی مجدد بخش موزه باغ نگارستان
---باغ موزه نگارستان99/11/2های باغ نگارستان

موزه مکتب کمال الملك- 99/11/2بازدید دانش آموزیدبیرستان دخترانه تزکیه
---تاالر منیر

موزه مکتب کمال الملك- 99/11/3بازدیدگروه دوستانه
---تاالر منیر

موزه مکتب کمال الملك- 99/11/9بازدید دانش آموزیدبیرستان دخترانه تزکیه
---تاالر منیر

باغ نگارستان
برگزاری نمایشگاه مجازی آثار 
استاد محمود روح االمینی به 

مناسبت آغاز دهه فجر
صفحه اینستاگرام باغ 12 الی 

---نگارستان

موزه مکتب کمال الملك- بازدید دانش آموزیهنرستان فرهنگ منطقه 7
----تاالر منیر

گروه گردشگری میدان مشق 
موزه مکتب کمال الملك- بازدید گروهیتاریخ

----تاالر منیر

باغ موزه نگارستان
نامه رییس کمیته جهانی 
موزه ها و مجموعه های 

دانشگاهی به دکتر سرسنگی
---باغ موزه نگارستان99/11/7
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   تحلیل و تشریح  برخی از  اهم  برنامه های اجرایی باغ موزه نگارستان در سال 99

گوبلن هــای  »تاثیــر  مجــازی  و  تخصصــی  ســمینار    
قاجــار« دوره  فرش هــای  بــر  فرانســوی 

ــی  ــی و نزدیک ــراث فرهنگ ــه می ــیدن هفت ــرا رس ــا ف ــان ب هم زم
بــه روز جهانــی موزه هــا، مجموعــه کاخ مــوزه گلســتان بــا 
همراهــی مــوزه ملــی فــرش ایــران، بــاغ مــوزه نگارســتان و 
مجموعــه فرهنگــی تاریخــی نیــاوران، ســمینار تخصصــی »تاثیــر 
ــورت  ــه ص ــار«  ب ــای دوره قاج ــر فرش ه ــوی ب ــای فرانس گوبلن ه
اردیبهشــت 1399 و در صفحــه  زنــده و مجــازی در روز 10 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــوزه گلس ــتاگرام کاخ م اینس
دوران قاجــار بــا گســترش روابــط خارجــی، راه انــدازی شــرکت های 
قالی بافــی چنــد ملیتــی و مداخلــه بیگانــگان و ســرمایه گذاری در 
ــی های  ــود. ورود نقاش ــراه ب ــوه آن هم ــد انب ــران و تولی ــرش  ای ف
اروپایــی، باســمه ها و کارت پســتال ها و دیگــر مصنوعــات منقــوش 
اروپایــی، توجــه  بســیاری از هنرمنــدان و از جملــه طراحــان  فــرش 
و قالی بافــان را بــه نقــوش طبیعــت گرایانــه اروپایــی جلــب 
ــز از  ــوی نی ــای فرانس ــای  گوبلن ه ــان نقش ه ــن می ــرد. در ای ک
موضوعــات فــرش دوره قاجــار، خصوصــا فــرش کرمــان شــد. ایــن 
ــاری به جــای  گذاشــت کــه اینــك  ــری در دوره قاجــار آث تأثیرپذی
زینــت بخــش بســیاری از موزه هــا و مجموعه هــای خصوصــی 

ایــران و جهــان اســت.
 ایــن ســمینار ضمــن معرفــی نمونه هــای مــوردی بــه چگونگــی و 
میــزان تأثیــر طــرح و نقــش گوبلن هــای فرانســوی بــر فرش هــای 
ــم  ــخنرانی خان ــا س ــدا ب ــمینار ابت ــن س ــت. ای ــار پرداخ دوره قاج
آفریــن امامــی رییــس کاخ مــوزه گلســتان در خصــوص گوبلن هــای 
ــش  ــوع نق ــت موض ــا محوری ــتان ب ــود در کاخ گلس ــاری موج قاج
الهــه آغــاز شــد. مطالــب ایــن ســخنرانی براســاس تحقیــق میدانــی 

و کتابخانــه ای بــه روش توصیفــی تحلیلــی و مبتنــی بــر  بخشــی 
ــع  ــان نامــه کارشناســی  ارشــد  آفریــن امامــی و دیگــر مناب از پای
ــود. در  ــردآوری شــده ب ــرش  گ ــی پژوهشــگران حــوزه ف مطالعات
ــژاد کارشــناس مــوزه فــرش، خانــم  ادامــه خانــم نســرین نیــك ن
زینــب حقــی مقــدم مدیــر داخلــی بــاغ مــوزه نگارســتان و خانــم 
اســدی از کاخ مــوزه نیــاوران جهــت معرفــی فــرش و گوبلن هــای 
مشــابه مــورد نظــر در ســمینار در بخــش نمایشــگاهی و مخــازن 
ــه  ــود را ارائ ــی خ ــرات کارشناس ــه و نظ ــود پرداخت ــه خ مجموع

کردنــد. 

کســب تقدیــر نامــه ایكــوم ملــی ایــران بــه مناســبت    
روز جهانــی موزه هــا 

ــوزه  ــاغ م ــرد ب ــران از عملک ــای ای ــی موزه ه ــه مل ــس کمیت  رئی
ــارش در  ــوزه و آث ــی م ــت معرف ــران جه ــگاه ته ــتان  دانش نگارس
فضــای مجــازی و تحقــق شــعار »مــوزه هــا زنده انــد« در شــرایط 

ــر کــرد. ــا تقدی ــروس کرون ــا شــیوع وی مواجهــه ب

ــمینار  ــی، س ــراث فرهنگ ــا و می ــی موزه ه ــبت روز جهان ــه مناس ب
ــار اســتاد فتــح اهلل  مجــازی تحلیــل ســبك هنــری و مجموعــه آث

ــاغ مــوزه نگارســتان دانشــگاه تهــران برگــزار شــد. عبــاد، در ب
ــت  ــکاری حفاظ ــا هم ــگاه ب ــی دانش ــی و اجتماع ــت فرهنگ معاون
ایکــوم ایــران و نشــریه تندیــس، همزمــان بــا روز جهانــی موزه هــا 
ســمینار مجــازی  تحلیــل ســبك هنــری و مجموعــه آثــار اســتاد 
ــزار شــد.  ــا برگ ــت آنه ــزارش حفاظــت و مرم ــاد و گ ــح اهلل عب فت

  ســمینار مجــازی تحلیــل ســبک هنــری و مجموعــه 
ثــار اســتاد فتــح اهلل عبــاد آ

ــاکرونای  ــای پس ــام فعالیت ه ــرای انج ــازی، ب ــت مج ــن نشس ای
ــال 2020  ــا در س ــی موزه ه ــعار جهان ــه ش ــه ب ــا توج ــا و ب موزه ه
بــا عنــوان  »موزه هــا بــرای برابــری: تنــوع و فراگیــری«، دوشــنبه 
29 اردیبهشــت 1399 به صــورت مجــازی در صفحــه اینســتاگرام 

بــاغ مــوزه نگارســتان، برگــزار شــد.
ایــن سلســله گفت وگــو بــا رویکردهــای گــزارش حفاظــت و 
ــخنرانی  ــا س ــاد  ب ــح اهلل عب ــتاد فت ــی های اس ــو نقاش ــت تابل مرم
ــتاد؛    ــن اس ــار ای ــت آث ــروه مرم ــت کارگ ــازی، سرپرس ــح اهلل نی فت
ــخنرانی  ــا س ــاد ب ــح اهلل عب ــری فت ــبك هن ــی س ــل و بررس تحلی
ــس،  ــه تندی ــئول مجل ــر مس ــگر و مدی ــدی ،  پژوهش ــن حام حس
همــراه  بــود. همچنیــن رونمایــی آنایــن از ســه اثــر ایــن اســتاد با 
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عنــوان »ســفیر ایــران- فــرخ خــان امین الدولــه -در دربــار ناپلئــون 
ــر  ــروری ب ــی و م ــه تاریخ ــن واقع ــل ای ــراه تحلی ــه هم ــوم « ب س
زندگــی فــرخ خــان امین الدولــه بــا ســخنرانی زینــب حقی مقــدم، 
ــتان،  از  ــوزه نگارس ــاغ م ــه ب ــی مجموع ــر داخل ــگر و مدی پژوهش

ــود. ــمینار ب ــن س ــای ای ــر برنامه ه دیگ
اســتاد فتــح اهلل عبــاد دانش آموختــه مدرســه صنایــع مســتظرفه و 
شــاگرد اســتاد کمال الملــك، دکتــری رشــته زیباشناســی هنــری 
و دانشــیار باستان شناســی دانشســرای عالــی و دانشــکده هنرهــای 
ــود.  مرحــوم اســتاد  ــام دانشــگاه تهــران ب زیبــا و از اســتادان  به ن
فتــح اهلل عبــاد در طــول عمــر هنــری خــود خالــق آثــار ارزشــمند 
ــکونی  ــزل مس ــی من ــار و حت ــن آث ــه ای ــه کلی ــوده  ک ــری ب و هن
ــود از  ــه خ ــاد ک ــریف عب ــو ش ــوم بان ــرش، مرح وی توســط خواه
ــغ  ــد. بال ــدا ش ــران اه ــگاه ته ــه دانش ــد ب ــر بوده ان ــان خی فرهنگی
بــر 30 تابلــو نفیــس از ایــن هنرمنــد بــه پردیــس هنرهــای زیبــای 
دانشــگاه تهــران منتقــل و برخــی از آثــار وی بعــد از گذشــت چنــد 
ســال بــه مجموعــه باغ مــوزه نگارســتان جهــت مرمــت، نگهــداری 

و نمایــش منتقــل شــده اســت. 
در همیــن راســتا خیــر نیك اندیــش دانشــگاه تهــران، خانــم نــادره 
ــز در ســال 1397  ــاد نی ــح اهلل عب ــان، خواهــرزاده اســتاد فت حاجی
به منظــور شــروع پــروژه مرمــت آثــار هنــری کمــك نقــدی خــود 

را بــه دانشــگاه تهــران اهــدا کــرد.

 مراســم تودیــع و معارفــه مدیــر جدیــد و ســابق امــور 
موزه هــا و فضاهــای فرهنگــی دانشــگاه تهــران

ــا  ــور موزه ه ــابق ام ــد و س ــر جدی ــه مدی ــع و معارف ــم تودی مراس
ــد  ــر مجی ــور دکت ــا حض ــران ب ــگاه ته ــی دانش ــای فرهنگ و فضاه
سرســنگی معــاون فرهنگــی و اجتماعــی، دکتــر رحمــت اهلل 
اللهیــاری مدیــر کل امــور دانشــجویان و کارکنــان شــاهد و 
ــران  ــی و مدی ــت بدن ــر کل تربی ــی مدی ــی حبیب الله ــر، عل ایثارگ
ــاغ  ــاه 1399 در ب ــرداد م ــا روز 13 خ ــان موزه ه ــی و کارکن داخل
ــه  ــو ب ــن نقیل ــات محس ــد و از زحم ــزار ش ــتان برگ ــوزه نگارس م
ــه  ــی ب ــواد جامه بزرگ ــی و محمدج ــابق قدردان ــر س ــوان مدی عن

ــد. ــی ش ــد معرف ــر جدی ــوان مدی عن
ــی دانشــگاه  ــاون فرهنگــی و اجتماع ــد سرســنگی مع ــر مجی دکت
ــات  ــود از زحم ــخنان خ ــدای س ــم در ابت ــن مراس ــران در ای ته

ــدم تشــکر  ــوزه مق ــه م ــوزه نگارســتان و خان ــاغ م ــکاران در ب هم
ــث  ــك بح ــه ی ــگاه در جامع ــر دانش ــب تأثی ــرد: ضری ــار ک و اظه
جهانــی اســت کــه دانشــگاه تهــران نســبت بــه پیگیــری آن اقــدام 
کــرده اســت. موضــوع موزه هــا و فضاهــای فرهنگــی یکــی از 17 
ــگاه ها از  ــرای دانش ــه ب ــت ک ــاخصی اس ــی و 11 ش ــاخص کل ش

ــك مؤسســه خارجــی اعــام شــده اســت. طــرف ی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه تهــران جزء معــدود دانشــگاه های 
ــوزه و فضــای فرهنگــی برخــوردار اســت،  ــه از م کشــور اســت ک

گفــت: در واقــع بــاغ مــوزه نگارســتان و خانــه مــوزه مقــدم، مــوزه 
ــی محســوب می شــوند. ــی و بیــن الملل مل

ــاغ  معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران تاکیــد کــرد: ب
ــام و  ــان مخاطــب ع ــدم میزب ــوزه مق ــه م ــتان و خان ــوزه نگارس م
طبقــات اجتماعــی مختلــف جامعــه هســتند؛ یکــی از ویژگی هــای 
ــی  ــای فرهنگ ــا و فضاه ــود موزه ه ــران وج ــگاه ته ــته دانش برجس
اســت کــه ایــن دو مــوزه از موزه هــای منحصــر بــه فــرد دانشــگاه 

تهــران هســتند.
ــت فرهنگــی و  ــم در معاون ــان کــرد: امیدواری ــر سرســنگی بی دکت
ــری  ــز دانشــگاه را راهب ــوزه متمای ــن دو م ــا ای ــه تنه ــی ن اجتماع
کنیــم بلکــه ســایه ایــن کار را روی ســر ســایر موزه هــای دانشــگاه 

گســترده کنیــم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دانشــگاه تهــران یکــی از معــدود 
در  مختلفــی  موزه هــای  کــه  اســت  جهــان  دانشــگاه های 
ــزود:  ــری دارد، اف ــی و هن ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــای علم حوزه ه
در حقیقــت مــا میــراث دار گذشــتگان هســتیم و بایــد از ایــن ارث 
ــه آینــدگان  ــی حراســت و محافظــت کنیــم و ب ــه خوب گران بهــا ب

ــم. ــل دهی تحوی
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران در خصــوص اهمیت 
موزه هــا و فضاهــای فرهنگــی در ســطح  ملــی و بین المللــی گفــت: 
ــا  ــك جغرافی ــص ی ــا ســرمایه کل بشــریت هســتند و مخت موزه ه
نیســتند. در واقــع موزه هــا میــراث بشــر و نشــانگر تمــدن بشــریت 
و هویــت انســان ها هســتند از ایــن رو نبایــد کوچکتریــن خدشــه 

و آســیبی بــه ایــن موزه هــا وارد شــود.
ــه  ــوزه نگارســتان و خان ــاغ م ــان اینکــه ب ــا بی ــر سرســنگی ب دکت
مــوزه مقــدم فضاهایــی هســتند کــه مــا را بــه جامعــه بین الملــل 
ــداث  ــم اح ــات مه ــی از اقدام ــه داد: یک ــد، ادام ــل می کنن متص
ــد آن  ــت مانن ــت گف ــه قاطعی ــوان ب ــه می ت ــر اســت ک ــوزه منی م

ــدارد. ــا وجــود ن در دنی
ــن،  ــارت پروی ــازی عم ــر و بازس ــه تعمی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
احــداث مــوزه بانــك پاســارگاد، افتتــاح گالــری هنرهــای معاصــر و 
مــوزه فــرش و نقــره از اقدامــات مهــم در زمــان مســئولیت آقــای 
ــی  ــر بنایــی خوب ــو اســت، افــزود: در ایــن مــدت کارهــای زی نقیل
انجــام شــده اســت کــه امیدواریــم نســبت بــه ارتقــای آن تــاش 

شــود.
ــرد: از  ــح ک ــران تصری ــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه ته  مع
نیــروی انتظامــی بــرای حراســت از بــاغ مــوزه نگارســتان و خانــه 
ــد.  ــور یاب ــوزه حض ــن دو م ــا در ای ــد ت ــته ش ــدم خواس ــوزه مق م
ــای  ــط آق ــوزه توس ــن دو م ــوال در ای ــه ام ــث بیم ــن بح همچنی
ــد. ــری کنن ــد آن را پیگی ــی بای ــه بزرگ ــای جام ــاز و آق ــو آغ نقیل

ــرای  ــی ب ــار کــرد: خوشــبختانه بســتر خوب ــر سرســنگی اظه دکت
ــر ایجــاد شــده اســت. انشــااهلل  ــای فرهنگــی بهت انجــام فعالیت ه
ــه  ــوان پل ــه عن ــش ب ــه همکاران ــو و مجموع ــای نقیل ــات آق زحم
پــرش اســتفاده شــود. همــه مــا بخش هــای مختلــف یــك 
مجموعــه هســتیم کــه بایــد در کنــار یکدیگــر تمــام تــاش خــود 

ــم. ــه کار بگیری ــا ب ــداف و برنامه ه ــبرد اه ــه پیش ــبت ب را نس
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وی بــار دیگــر از زحمــات آقــای نقیلــو تشــکر کــرد و تأکیــد کــرد: 
ــوده اســت  دوندگــی  و برنامه هایــش در ایــن دوســال ارزشــمند ب
ــخ دانشــگاه  ــکاران  ایشــان در تاری ــات و هم ــم  اقدام ــا مطمئن ام
تهــران بــه یــادگار می مانــد. همچنیــن بــرای آقــای جامــه بزرگــی 
بــه عنــوان یــك فــرد ســخت کوش، متعهــد و مؤمــن آرزوی 
ــو  ــی کــه آقــای نقیل موفقیــت می کنــم. بســیاری از کارهــای خوب

شــروع کــرده بایــد توســط آقــای جامــه بزرگــی بــه ثمــر برســند. در بخشــی از ایــن مراســم مهنــدس محســن نقیلــو، رییــس ســابق 
اداره امــور موزه هــا و فضاهــای فرهنگــی دانشــگاه تهــران، بــا اشــاره بــه  عملکــرد بــاغ مــوزه نگارســتان و خانــه مــوزه مقــدم، گــزارش 
کوتاهــی از موفقیتهــا و برنامه هــای خــود و همکارانــش ارائــه داد و بــرای مدیــر جدیــد امــور موزه هــا و فضاهــای فرهنگــی و همکارانــش 

آرزوی موفقیــت کــرد.
 همچنیــن محمدجــواد جامه بزرگــی بــه عنــوان مدیــر جدیــد امــور موزه هــا و فضاهــای فرهنگــی دانشــگاه تهــران مــواردی را بــه منظــور 
ــه ثمــر  ــر ســابق و و کســانی کــه در ایــن ســمت تاش هایــی را ب اهــداف و چشــم انداز برنامه هــای خــود اعــام کــرد و زحمــات مدی

رســانده بودنــد، تشــکر کــرد.
 در ایــن مراســم از آقــای محســن نقیلــو نســبت بــه زحمــات و فعالیت هایــش در مــدت دو ســال  بــه عنــوان مدیــر ســابق امــور موزه هــا 
و فضاهــای فرهنگــی دانشــگاه تهــران قدردانــی شــد. او در حــال حاضــر بــه عنــوان معــاون ارتباطــات و اطــاع رســانی حــوزه ریاســت 
ــد امــور موزه هــا و  ــر جدی ــای محمدجــواد جامــه بزرگــی مدی ــرای آق ــط عمومــی دانشــگاه تهــران فعالیــت می کنــد. همچنیــن ب رواب
ــا قــدرت و همــت بیشــتر آرزوی موفقیــت شــد. وی همزمــان مســئولیت  ــه ادامــه راه ب فضاهــای فرهنگــی دانشــگاه تهــران نســبت ب

معاونــت اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران را نیــز برعهــده دارد.

ــا معاونــت  کشــور ســوئیس ب ــرم    مالقــات ســفیر محت
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران

ــوئیس  ــور س ــرم کش ــفیر محت ــات س ــت ماق ــه در خواس ــر ب نظ
ــان  ــی بیــن آقای ــه ماقات و طبــق هماهنگــی هــای انجــام پذیرفت
ــر  ــر دبی ــاس ویدم ــوئیس، توم ــفیر س ــاون اول س ــر مع ــم زیتل کی
ــتیار  ــحر دس ــم س ــرکار خان ــوئیس و س ــفارت س ــی س اول فرهنگ
ــا حضــور دکتــر سرســنگی  فرهنگــی ایرانــی ســفارت ســوئیس؛ ب
ــه  ــای جام ــران و  آق ــگاه ته ــی دانش ــی و اجتماع ــت فرهنگ معاون
ــت  ــی معاون ــز فرهنگ ــا و مراک ــوزه ه ــت اداره م ــی سرپرس بزرگ
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران؛ در روز 20 خــرداد 99 و در 
تــاالر معیــن بــاغ نگارســتان در خصــوص مــراودات فرهنگــی بیــن 

ــت. ــن ســفارت و دانشــگاه تهــران صــورت گرف ای

بخــش مــوزه هــای بــاغ مــوزه نگارســتان و خانــه مــوزه مقــدم از 
تاریــخ یکــم تیرمــاه 1399 مجــدد بازگشــایی شــد و از گردشــگران 
میزبانــی کرد.ایــن دو مجموعــه پــس از اعــام ســتاد ملــی مبــارزه 
بــا کرونــا نســبت بــه امــکان بازگشــایی موزه هــا و بناهــای تاریخــی 
ــا تدویــن و ابــاغ پروتــکل بهداشــتی از روز یکشــنبه یکــم تیــر  ب
مــاه 1399 بــا شــرایط ویــژه از گردشــگران و دوســتداران فرهنــگ 

و تمــدن میزبانــی کــرد.

ایــام  بــاغ مــوزه نگارســتان در  گشــایی مجــدد    باز
کرونــا بیمــاری  شــیوع 

گذاری موش   طعمه 
بــاغ مــوزه نگارســتان بــا همــکاری شــهرداری منطقــه 12 در ســه 
نوبــت و تاریخ هــای 4، 9 و 10 تیــر مــاه ســال جــاری بــه جهــت 
ــاز  ــا و فضــای ب ــوزه ای، موتورخانه ه ــای م ــوش در فضاه ــت م روی
ــرد.  ــدام ک ــوش اق ــذاری م ــذاری و تله گ ــه طعمه گ ــاغ نســبت  ب ب
ایــن مــورد بــه جهــت امــکان آســیب جــدی بــه آثــار مــوزه ای جــز 

اهــم مــوارد مــی باشــد.
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گه هنرهای تجسمی معاصر ثار تماشا     نقل و انتقال آ
بـا توجـه بـه نزدیـك بـودن افتتـاح تماشـاگه هنرهـای تجسـمی 
معاصـر بانـك پاسـارگاد در مجموعـه کتابخانه پرویـن اعتصامی در 
روز 31 تیـر مـاه 1399 و بـا درخواسـت شـرکت پـارس آریـان بـا 
حضـور  عبـاس علـی ایـل بیگـی، رکسـانا ریاحـی، زهـرا کانتـری 
و آقـای نامـی از  نماینـدگان شـرکت پـارس آریـان و آقـای محمد 
فرهنگـی  و فضاهـای  موزه هـا  اداره  رییـس  بزرگـی  جـواد جامـه 
دانشـگاه تهـران، آقای احمدنیـا امین اموال مجموعـه و خانم زینب 
حقـی مقـدم مدیـر داخلی باغ موزه نگارسـتان تعـداد 491 اثر تابلو 
و حجـم متعلـق به بانـك پاسـارگاد به سـاختمان کتابخانـه پروین 

اعتصامـی  منتقـل، رویت و صورتجلسـه شـد.
در ادامـه ایـن انتقـال، بر طبق درخواسـت شـرکت سـرمایه گذاری 
پـارس آریـان 66 عـدد تابلـو نقاشـی، 1 عدد قـاب خالـی و 9 عدد 
خـرك فلـزی، بـه علـت کمبـود فضـا در بخـش خزانـه  در تاریـخ 
1399/5/19 از بـاغ مـوزه نگارسـتان خـارج شـد و یـك عـدد اثـر 
حجـم از هنرمند طاهر شـیخ الحکمایی به شـماره امـوال 145-01 
جهـت مرمـت از محـل مـوزه تماشـاگه بانـك پاسـارگاد واقـع در 
مجموعـه بـاغ مـوزه نگارسـتان در تاریـخ 24 شـهریور 99 از بـاغ 
مـوزه نگارسـتان خـارج و در همـان روز بـه مجموعـه پاسـارگاد در 

سـاختمان پرویـن اعتصامـی بازگردانده شـد.

کارگروه فناوری و ایده پردازی و    برگزاری جلسه 
محرومیت زدایی منطقه

جلسـه کارگروه فنـاوری و ایده پـردازی و محرومیت زدایـی منطقه در 
باغ موزه نگارسـتان برگزار شـد.

  جلسه هیئت تولیت موزه منیر فرمانفرمائیان
ــا  ــان ب ــر فرمانفرمائی ــوزه منی ــت م ــت تولی ــن جلســه هیئ پنجمی
ــاون دانشــگاه و  ــی مقــدم  مع ــان محمــد رضــا صادق حضــور آقای
رئیــس ســازمان توســعه و ســرمایه گــذاری، صفــر رضایــی اصــل  
کارشــناس موقوفــات ســازمان توســعه و ســرمایه گــذاری دانشــگاه 
ــا و  ــور موزه ه ــس اداره ام ــی رئی ــه بزرگ ــران، محمدجــواد جام ته
فضاهــای فرهنگــی معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگا، خانــم 
ــوزه نگارســتان  ــاغ م ــدم  کارشــناس مســئول ب ــی مق ــب حق زین
اداره امــور موزه هــا و فضاهــای فرهنگــی معاونــت فرهنگــی 
ــان  ــم فرمانفرمائی ــف خان ــر وق ــی ناظ ــم ملک ــی و خان و اجتماع
و آقایــان کیمیایــی وکیــل و عضــو هیئــت تولیــت مرحــوم 
فرمانفرمائیــان و آقــای کیارســتمی دبیــر موقوفــه و عضــو هیئــت 
ــت  ــو هیئ ــی عض ــود فره ــان و فرب ــوم فرمانفرمائی ــت مرح تولی
ــاه 1399 در  ــرداد م ــان در روز 22 م ــوم فرمانفرمائی ــت مرح تولی

ــزار شــد. ــوزه نگارســتان برگ ــاغ م ــن ب ــاالر معی محــل ت

گــزارش تصویــری و خبــری توســط روزنامــه    تهیــه 
ایــران از بــاغ مــوزه نگارســتان

بنــا بــر درخواســت روزنامــه ایــران گــزارش تصویــری و خبــری از 
مجموعــه بــاغ مــوزه نگارســتان در تاریــخ 15 شــهریور مــاه ســال 

1399 تهیــه شــد.
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دیپلماتیک  روابط  هنری)عكس(  ثار  آ نمایشگاه   
کشور سوییس و جمهوری اسالمی ایران صد ساله دو 

مراســم یکصدمیــن ســالگرد حضــور دیپلماتیــك ســوئیس در ایران 
ــا برپایــی نمایشــگاه »یکصــد ســال روابــط دیپلماتیــك ایــران و  ب
ــه  ــور خارج ــر ام ــو کاســیس، وزی ــا حضــور ایگنازی ســوئیس« و ب
ــگاه  ــس دانش ــادی، رئی ــی احمدآب ــود نیل ــر محم ــوئیس، دکت س
ــر امــور  تهــران، دکتــر ســید محمدکاظــم ســجادپور، معــاون وزی
خارجــه ایــران، دکتــر پیــروز حناچــی، شــهردار تهــران و جمعــی 
از شــخصیت های علمــی، هنــری، فرهنگــی و ورزشــی، شــانزدهم 
شــهریور 1399 در بــاغ مــوزه نگارســتان دانشــگاه تهــران برگــزار 

شــد.

ایگنازیــو کاســیس، وزیــر امــور خارجــه ســوئیس، در ایــن مراســم 
ــالگرد  ــن س ــه یکصدمی ــت ک ــن اس ــنودی م ــث خش ــت: باع گف
ــی  ــما گرام ــراه ش ــران را هم ــوئیس در ای ــك س ــور دیپلماتی حض
ــه  ــم ب ــن مراس ــود در ای ــای موج ــه عکس ه ــی دارم؛ در حالی ک م

ــد. ــی می دهن ــور گواه ــان دو کش ــتی می ــخ دوس تاری
وی بــا بیــان اینکــه ایــن تصاویــر فقــط آثــاری هنــری یــا 
ــرد:  ــح ک ــتند، تصری ــژه نیس ــی وی ــا مکان ــان ی ــه ای از زم تاریخچ
دوســتی میــان ایــران و ســوئیس گنجینــه ای از تصاویــری دلکــش 
ــا در  ــتی م ــِت دوس ــد آورده و بزرگداش ــال پدی ــد س ــی یکص ط
ــر  ــا ب ــه تنه ــوزه نگارســتان، ن حلقــه گنجینه هــای فرهنگــی در م
ارزش واالی ایــن شــراکت دیریــن، بلکــه بــر عشــق مشــترك مــا 

ــد دارد. ــز تأکی ــر نی ــه هن ب
وزیــر امــور خارجــه ســوئیس خاطرنشــان کــرد: روابــط دوســتانه 
بیــن ســوئیس و ایــران بــه ســال 1۸73 بــاز می گــردد، زمانــی کــه 
دو کشــور بــا هــم پیمــان دوســتی و بازرگانــی بــه امضــا رســاندند 
و البتــه چنــد دهــه طــول کشــید تــا روابــط دیپلماتیــك رســمی 

بیــن دو کشــور برقــرار شــد.
کاســیس، بــا بیــان اینکــه هــدف مــا همیشــه ایــن بــوده کــه منافع 
هــر دو طــرف را تقویــت کنیــم، افــزود: ایــران و ســوئیس بــا هــم 
ــن خــوب اســت. دیپلماســی در جســت وجوی  ــد و ای ــاوت دارن تف
یکنواختــی و همســانی نیســت، بلکــه بــه تفاوت هــا عاقــه دارد و 
ــه دو کشــور  ــا آنهــا را در بربگیــرد. دیپلماســی ب مشــتاق اســت ت
ــا نزدیك تــر شــویم و طــی صــد ســال گذشــته،  مــا اجــازه داده ت

همــراه هــم پیشــرفت کنیــم.
ــط  ــم در رواب ــش نقشــی مه ــادل دان ــه تب ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــجویان  ــیاری از دانش ــزود: بس ــد، اف ــا می کن ــور ایف ــن دو کش بی

ــه ســوئیس ســفر می کننــد و همچنیــن  ــرای تحصیــل ب ــی ب ایران
حضــور دانشــجوهای سوئیســی در ایــران نیــز گــواه ایــن واقعیــت 

اســت.
ــا بیــان اینکــه مجموعــه موجــود  وزیــر امــور خارجــه ســوئیس، ب
در بــاغ مــوزه نگارســتان قابــل ســتایش اســت، گفــت: مکانــی کــه 
ــی  ــت؛ ط ــر اس ــرای هن ــادی ب ــم نم ــم آمده ای ــرد ه ــا در آن گ م
ــری  ــگاه مدرســه هن ــأوا و جای ــاغ نگارســتان م ــالیان بســیار، ب س
ــژه ای  ــش وی ــوان در بخ ــی های او را می ت ــود. نقاش ــك ب کمال المل

از بــاغ مــوزه نگارســتان دیــد و ســتایش کــرد.
کاســیس، در پایــان ســخنان خــود بیــان کــرد: آمــوزش، فرهنــگ، 
ــتون  ــج س ــر پن ــوق بش ــا و حق ــداد در بای ــژه، ام ــای وی تاش ه
روابــط صــد ســاله دو کشــور هســتند. ایــن پنــج ســتون نمی توانند 
بــدون گفتمــان مســتمر بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد. ایــران و 
ســوئیس دو ملــت متفاوت انــد و هریــك عایــق و منافــع خــود را 
ــا ایــن همــه دو ملــت مــا، همچنــان در داشــتن روحــی  ــد. ب دارن

ســخاوتمند و فکــری کنجــکاو بــا هــم شــریکند.
در ابتــدای ایــن مراســم دکتــر محمــود نیلــی احمدآبــادی، رئیــس 
دانشــگاه تهــران، ضمــن خوش آمدگویــی بــه وزیــر خارجــه 
ــوابق همــکاری و مبــادالت  ــت همــراه، بــه س ــوئیس و هیئ س
دانشــگاه تهــران بــا دانشــگاه ها و مراکــز علمــی و فرهنگــی 
ــر اشــاره کــرد و از آمادگــی دانشــگاه  ســوئیس در ســال های اخی

ــر داد. ــور خب ــی دو کش ــط علم ــعه رواب ــرای توس ــران ب ته
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه تهــران دانشــگاه پیشــرو ایــران اســت، 
گفــت: در حــال حاضــر ایــن دانشــگاه حــدود 45 هــزار دانشــجو 
دارد کــه بیــش از 60 درصــد آن در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی 
مشــغول بــه تحصیــل هســتند. ایــن دانشــجویان کــه بــا شــرکت 

در آزمــون ورودی بــه دانشــگاه راه پیــدا می کننــد، از میــان 
بهترین هــا انتخــاب می شــوند و بــه همیــن دلیــل، دانشــگاه 
ــی،  ــی، فرهنگ ــعه اجتماع ــم در توس ــی مه ــواره نقش ــران، هم ته

ــی و اقتصــادی کشــور داشــته اســت. صنعت
رئیــس دانشــگاه تهــران، در ادامــه بــا اشــاره بــه جایــگاه صلح آمیــز 
و همچنیــن علمــی کشــور ســوئیس در مناقشــات جهانــی افــزود: 
کشــور ســوئیس سیســتم آموزشــی عالــی قابــل توجهــی دارد کــه 
ــه جهــان معرفــی کــرده  ــادی را ب اندیشــمندان و فرهیختــگان زی
ــش  ــم و دان ــردن عل ــردی ک ــوزه کارب ــور در ح ــن کش ــت و ای اس
ــل توجهــی  ــداد قاب ــز همــواره پیــش رو محســوب می شــود  تع نی
ــگان  ــران، از دانش آموخت ــگاه ته ــی دانش ــت علم ــای هیئ از اعض
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ــتند. ــوئیس هس ــگاه های س دانش
ــگاه  ــك دانش ــای آکادمی ــه همکاری ه ــن تاریخچ ــن تبیی وی ضم
ــا کشــور ســوئیس، بازدیــد و ســخنرانی رئیــس جمهــور  تهــران ب
ــر  ــد وزی ــز بازدی ــه 2016 و نی ــت کشــور ســوئیس در 2۸ فوری وق
آمــوزش، پژوهــش و نــوآوری آن کشــور و هیئــت همــراه از 
دانشــگاه تهــران، پــارك علــم و فنــاوری و آزمایشــگاه های پردیــس 
ــاط روشــن و  ــه نق ــی در ســال 2017 را از جمل دانشــکده های فن

ــط علمــی دو کشــور برشــمرد. ــر رواب اخی
ــط  ــران، رواب ــرد: دانشــگاه ته ــار ک ــادی اظه ــی احمدآب ــر نیل دکت
ــور  ــی کش ــی و پژوهش ــر علم ــز معتب ــا مراک ــی ب ــی نزدیک علم
ســوئیس از جملــه دانشــگاه زوریــخ، ETH Zurich، EPFL  در 
ــا در  ــخ و EMPA دارد. م ــردی زوری ــوم کارب ــگاه عل ــوزان، دانش ل
ســال 2017 بازدیــدی از دانشــگاه های ســوئیس داشــته ایم و 
ــدن  ــردی ش ــی از کارب ــه خوب ــور نمون ــن کش ــت ای ــوان گف می ت
ــه محصــول  دانــش و پژوهش هــای دانشــگاهی و تبدیــل دانــش ب

اســت.
ــان ســخنان خــود خاطــر نشــان  ــران، در پای رئیــس دانشــگاه ته
کــرد: بــا پایــان پاندمــی کرونــا، شــاهد تقویــت و همــکاری بیشــتر 
ــم  ــوئیس خواهی ــور س ــگاه های کش ــران و دانش ــگاه ته ــن دانش بی
ــال های  ــور در س ــکاری دو کش ــتی و هم ــد دارم دوس ــود و امی ب

ــد. پیــش رو همچنــان پایــدار باقــی بمان
دکتــر ســید محمدکاظــم ســجادپور، معــاون وزیــر امــور خارجــه 
و رئیــس مرکــز مطالعــات سیاســی و بین المللــی وزارت امــور 
خارجــه نیــز بــا اشــاره بــه وجــود پنجــاه میلیــون ســند تاریخــی 
در مرکــز اســناد وزارت امــور خارجــه ایــران گفــت: بررســی اســناد 
تاریخــی روابــط ایــران و ســوئیس نشــان دهنده عاقــه و جذابیــت 
ــه هــم در زمینه هــای متنــوع چــون آمــوزش،  دو ملــت نســبت ب
هنــر، موســیقی و دیپلماســی اســت. نــه تنهــا دیپلماســی تئوریك، 
ــای  ــی و ایده ه ــد بی طرف ــوئیس مانن ــی س ــی عمل ــه دیپلماس بلک
انســانی نیــز همــواره بــرای ایــران جــذاب بــوده اســت. هــر چنــد 
ایــران هماننــد ســوئیس طــی دو جنــگ جهانــی اعــام بی طرفــی 

ــت  ــزرگ رعای ــای ب ــب قدرت ه ــی از جان ــن بی طرف ــا ای ــرد، ام ک
نشــد.

ــف، شــاخصه  ــاد مختل ــزود: میانجیگــری و پل ســازی در ابع وی اف
دوم روابــط دو کشــور اســت. ســوئیس نــه تنهــا در صنعــت 
ــکاری  ــران هم ــا ای ــك ب ــازی دیپلماتی ــه در پل س ــازی بلک پل س
داشــت و پــل میــان ایــران و آلمــان بــرای نجــات ایرانیــان ســاکن 

ــود. ــان اشــغال فرانســه ب در زم
معــاون وزیــر امــور خارجــه تصریــح کــرد: ســومین شــاخصه روابط 
دو کشــور همــکاری در موضوعــات مختلــف امــور اجتماعــی، 
ــت  ــتانه اس ــای بشردوس ــی و کمك ه ــادی، فرهنگ ــی، اقتص سیاس
ــترده تر،  ــه گس ــر چ ــدی ه ــد بع ــط چن ــن رواب ــم ای و امیدواری

عمیق تــر و دوســتانه تر ادامــه یابــد.
ایــن برنامــه بــه دعــوت ســفارت ســوئیس در تهــران و به مناســبت 
ــگاه  ــاح نمایش ــران و افتت ــوئیس در ای ــه س ــر خارج ــور وزی حض
»یکصــد ســال روابــط دیپلماتیــك ایــران و ســوئیس« برگــزار شــد. 
در ایــن نمایشــگاه اســناد و عکس هــای روابــط سیاســی، اقتصــادی 
و فرهنگــی میــان دو کشــور طــی یــك قــرن گذشــته، با مشــارکت 
ــفارت  ــران و س ــگاه ته ــه، دانش ــور خارج ــناد وزارت ام ــز اس مرک
ــته  ــدان گذاش ــد عاقه من ــرض بازدی ــه مع ــران ب ــوئیس در ته س

شــد.

  برگزاری شب شعر »امتداد« در باغ موزه نگارستان
شـب شـعری به مناسـبت هفتـه دفـاع مقدس بـا عنـوان »امتداد« 
روز یکشـنبه ششـم مهـر مـاه از سـاعت 19 تـا 21 در بـاغ مـوزه 
نگارسـتان برگزار شـد. در این مراسـم حجت االسـام سهرابی مدیر 
کل سـازمان تبلیغـات اسـامی اسـتان تهـران و حجـت االسـام و 
المسـلمین رحیمـی صـادق مدیر حوزه هـای علمیه برادران اسـتان 
تهـران و همچنیـن جمعـی از طـاب بـرادر و خواهـر حوزه هـای 
علمیـه اسـتان تهـران کـه در زمینه شـعر فعالیـت داشـتند، در این 
برنامـه نیـز حضـور یافتنـد و چنـد نفـر از طـاب بـرادر و خواهر به 

نمایندگـی، اشـعار خـود را ارائـه دادند.

سـعید بیابانکـی، محمدرضا طهماسـبی، میاد عرفانپـور، محمود 
رضـا حـاج حسـینی،  االسـام  داوودی، حجـت  علـی  حبیبـی، 
حجـت االسـام حسـین مودب، خانـم نانـی زاد از اسـتان تهران، 
حجـت االسـام سـید حسـن مبـارز از مشـهد، حجـت االسـام 
محمـد مهـدی شـفیعی، سـید جـواد شـرافت)مجری(، حجـت 
االسـام جـواد محمـد زمانـی و حجـت االسـام محمـد مهـدی 
خـان محمـدی از قـم در برنامه شـب شـعر »امتداد« اشـعار خود 
را سـرودند. ایـن برنامـه توسـط مدرسـه راهبـری علـم و عمـل، 
سـازمان تبلیغـات اسـامی اسـتان تهران و بـا مشـارکت معاونت 

فرهنگـی اجتماعـی دانشـگاه تهـران برگـزار شـده اسـت.

  برگــزاری آییــن تجلیــل از انجمن هــا و فعــاالن حــوزه 
تهران شناســی

در نخســتین روز هفتــه تهــران، بــا نــام »مکتــب تهــران؛ فرهنــگ و 
هنــر« آییــن تجلیــل  از انجمن هــا و فعــاالن حــوزه تهران شناســی 
بــه همــت شــهرداری منطقــه 12 و بــا حضــور محمدجــواد 
ــورای  ــی ش ــی و اجتماع ــیون فرهنگ ــس کمیس ــناس رئی حق ش
ــه،  ــهردار منطق ــعادتی ش ــد س ــران، علی محم ــهر ته ــامی ش اس
ــران،  ــهرداری ته ــگری ش ــتاد گردش ــس س ــی رئی ــاد کاظم مهرش
اســتادان تهران شناســی نظیــر نصــراهلل حــدادی، نماینــدگان برخی 
ــان و  ــگاران، عکاس ــی از خبرن ــی و جمع ــای تهران شناس انجمن ه
ــاغ  ــی ب ــاالر روح االمین ــوزه در ت ــن ح ــازی ای ــای مج ــاالن فض فع
ــورد نظــر  ــت پروتکل هــای بهداشــتی م ــا رعای ــوزه نگارســتان ب م

ــا برگــزار شــد. ــا بحــران بیمــاری کرون ســتاد ملــی مبــارزه ب
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ــت  ــمند دانس ــری ارزش ــران را گوه ــن ته ــن آیی ــعادتی در ای س
ــوان  ــه عن ــران ب ــب طه ــه 12 در قل ــهرداری منطق ــت: ش و گف
ــود  ــهر را در خ ــن ش ــت ای ــه  هوی ــه گنجین ــهر ک ــه ش مهمانخان

ــت. ــر گرانبهاس ــن گوه ــت دار ای ــئول و امان ــای داده، مس ج
ــر ایــن مطلــب کــه مــا در مدیریــت شــهری  وی ضمــن تأکیــد ب
زمانــی می توانیــم در انجــام مأموریت هــا موفــق باشــیم کــه 
زمینــه تعامــل بــا شــهروندان را بــه عنــوان صاحبــان اصلــی شــهر 
ــح کــرد:  ــه حاضــران در مراســم تصری افزایــش دهیــم، خطــاب ب
ــا و شــهروندان  ــان م ــی می ــروز روز شماســت کــه همچــون پل ام
ــدف  ــن ه ــه ای ــم ب ــی نمی توانی ــا به تنهای ــه م ــد؛ چراک ــرار داری ق
نائــل آییــم و ایــن گوهــر در واقــع بــا قلــم و هنــر فعــاالن حــوزه 

ــد. ــت می یاب ــدر و قیم ــود و ق ــت می ش ــی صیان تهران شناس
شــهردار قلــب طهــران بــا بیــان این نکتــه کــه ارزش هــای ملموس 
و ناملمــوس شــهر، زمانــی پاســداری می شــود کــه شــهروندان بــه 
عنــوان صاحبــان اصلــی آن نســبت بــه آن ارزش هــا آگاه باشــند و 
رســالت خــود را در عرصــه پاسداشــت آنهــا انجــام دهنــد، اظهــار 

ــد اهتمــام و رســالت خــود را در  ــك شــهروندان بای داشــت: تك ت
پاســداری از ایــن ارزش هــا بــاال ببرنــد و در ایــن زمینــه انجمن هــا 

و فعــاالن رســانه ای حــوزه تهران شناســی، نقــش بی بدیلــی بــرای 
افزایــش آگاهــی و شــناخت شــهر تهــران بــه عهــده دارنــد.

ــه محمدجــواد حق شــناس عضــو شــورای اســامی شــهر  در ادام
ــای  ــه ارزش ه ــا هم ــران ب ــه ته ــف از اینک ــراز تأس ــا اب ــران ب ته
اظهــار  نبــوده  گردشــگری  مقصــد  فرهنگــی اش،  و  تاریخــی 
داشــت: جــا دارد تهــران مقصــد گردشــگری باشــد، امــا در آمــاری 
ــم،  ــه در تمــام ســال های گذشــته از گردشــگران خارجــی داری ک

ــا تهــران مقصــد  ــه تهــران وارد می شــوند؛ ام تمــام گردشــگران ب
ــت. ــوده اس ــان نب ــگری آن گردش

وی افــزود: ده هــا شــهر ایــن مــرز و بــوم مقصد هــای ارزشــمندی 
بــرای گردشــگری هســتند، امــا آیــا مــا توانســتیم در کنــار اصفهان 
و شــیراز و مشــهد، تهــران را هــم بــه عنــوان مقصــد گردشــگری 

معرفــی کنیــم؟
ــن حــوزه کــم کاری داشــته ایم،  ــا بیــان اینکــه در ای حق شــناس ب
ــا  ــدف آنه ــه ه ــی ک ــردن انجمن های ــا فعال ک ــت: ب ــار داش اظه
شناســایی تهــران باشــد، ایــن امــکان فراهــم می شــود کــه تهــران 

را بیشــتر معرفــی کنیــم.
در ایــن روز از مریــم اطیابــی، روزنامــه نــگار حــوزه میــراث 
فرهنگــی و ســعید فتوحــی فعــال رســانه ای و پژوهشــگر تهــران و 

ــد. ــر ش ــی تقدی ــران شناس ــوزه ته ــاالن ح ــر فع دیگ

 دریافت سـند ثبتی سـردیس دایه اسـتاد ابوالحسـن 
ثـار منقول ملی صدیقی در فهرسـت آ

ــار  اثــر ســردیس دایــه اســتاد ابوالحســن صدیقــی از مجموعــه آث
ــماره  ــا ش ــتان ب ــوزه نگارس ــاغ م ــك ب ــال المل ــب کم ــوزه مکت م
1449 در فهرســت آثــار ملــی ایــران ثبــت و ایــن اثــر در روز 16 

ــل داده شــد. ــاغ نگارســتان تحوی ــه ب ــه مجموع ــاه 99 ب مهــر م
از آثــار ثبــت شــده دیگــر اســتاد صدیقــی مــی تــوان به »مجســمه 
ــارك  ــام« در پ ــمه خی ــی، »مجس ــدان فردوس ــی« در می فردوس
ــر  ــت، »مجســمه امی ــارك مل ــر« در پ ــر کبی ــه، »مجســمه امی الل
ــی زن« و دو ســردیس  ــیاه ن ــون، »مجســمه س ــر« در دارالفن کبی
دیگــر در مــوزه هنرهــای ملــی و »ســردیس فردوســی« در مــوزه 

کتــاب و میــراث اشــاره کــرد.
ایــن اثــر و آثــار دیگــری کــه تحــت عنــوان مــوزه مکتــب کمــال 
ــت،  ــده اس ــش درآم ــه نمای ــتان ب ــوزه نگارس ــاغ م ــك در ب المل
متعلــق بــه ســازمان زیباســازی شــهرداری تهــران بــوده و بــه طــور 
امانــی در ایــن مــکان نگهــداری و بــه نمایــش گذارده شــده اســت.

ــی،  ــتاد صدیق ــود اس ــار موج ــر آث ــر و دیگ ــن اث ــت ای ــده ثب پرون
در مــوزه مکتــب کمــال الملــك بــا پیشــنهاد و رایزنی هــای 
ــگاه  ــی دانش ــای فرهنگ ــا و فضاه ــور موزه ه ــان اداره ام کارشناس
تهــران بــه شــورای ثبــت فهرســت آثــار ملــی ایــران ارجــاع داده 

شــده اســت.

 برگــزاری نشســت خبــری اولیــن همایــش علمــی و 
ایــران دانشــگاهی  موزه هــای  جشــنواره 

دکتــر مجیــد سرســنگی، معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه، 
در نشســت خبــری اولیــن همایــش علمــی و جشــنواره موزه هــای 
ــی  ــت: تمام ــزار شــد، گف ــان( برگ ــه )26 آب دانشــگاهی کشــور ک
آموزش هــای دانشــگاه تهــران از تــرم گذشــته بــه صــورت 
ــه  ــم ب ــی ه ــای فرهنگ ــه برنامه ه ــود. البت ــزار می ش ــازی برگ مج
ــا تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه اســت،  واســطه شــیوع بیمــاری کرون

ــت و  ــده اس ــل نش ــگاه تعطی ــی دانش ــای فرهنگ ــا فعالیت ه ام
امســال فعالیت هــای فرهنگــی بــا شایســتگی و برجســتگی طبــق 

برنامه ریــزی انجــام می شــود.  
وی در خصــوص موزه هــای دانشــگاهی کشــور خاطرنشــان کــرد: 
برخــی از دانشــگاه های کشــور دارای مــوزه هســتند و در دانشــگاه 
ــردم  ــف و متنوعــی وجــود دارد و م ــز موزه هــای مختل تهــران نی
بــا آن آشــنایی ندارنــد، ســایر دانشــگاه ها هــم موزه هایــی دارنــد 
ــی  ــا معرف ــه ب ــده اند، در صورتی ک ــی نش ــردم معرف ــرای م ــه ب ک
ــوزان  ــش آم ــی دان ــر سرنوشــت تحصیل ــوان ب ــا می ت ــن موزه ه ای

و دانشــجویان تأثیــر گذاشــت.
دکتــر سرســنگی، در ادامــه ســخنان خــود تصریــح کــرد: همایــش 
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ــه  ــه ب ــا توج ــور ب ــگاهی کش ــای دانش ــنواره موزه ه ــی و جش علم
ــی  رســالت و مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه تهــران به صــورت مل
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــده برگ ــال آین ــی س ــراث فرهنگ ــه می در هفت
ــود  ــاالت خ ــد مق ــتادان، دانشــجویان و صاحب نظــران می توانن اس
ــه  ــوع برگــزاری همایــش بســتگی ب را ارســال کننــد. همچنیــن ن
ــا دارد،  ــروس کرون ــیوع وی ــل ش ــه دلی ــا ب ــرایط محدودیت ه ش

ــزار شــود. ــا به صــورت مجــازی برگ ــن اســت حضــوری و ی ممک
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران، همایــش علمــی و 
ــر  ــش معتب ــك همای ــای دانشــگاهی کشــور را ی جشــنواره موزه ه
ــه  ــاب مجموع ــش، کت ــن همای ــزود: در ای ــمرد و اف ــی برش علم
مقــاالت نیــز چــاپ خواهــد شــد. دانشــگاه هایی کــه دارای مــوزه 
ــوزه  ــاغ م ــن جشــنواره در ب ــا شــرکت در ای ــد ب هســتند می توانن

ــد. ــی کنن ــود را معرف ــای خ ــتان، موزه ه نگارس
وی از برنامه هــای ویــژه و متنــوع دانشــگاه تهــران در هفتــه 
میــراث فرهنگــی خبــر داد و گفــت: امیدواریــم همایــش در ســال 
ــگاه های  ــه دانش ــود، چراک ــزار ش ــی برگ ــورت بین الملل دوم به ص
ــی  ــا فرصت ــد، ام ــگاهی دارن ــای دانش ــا، موزه ه ــری در دنی معتب

ــم نشــده اســت. ــا فراه ــان آنه ــکاری می ــرای شناســایی و هم ب
دکتــر سرســنگی عنــوان کــرد: اساســنامه شــورای عالــی موزه هــای 

دانشــگاه تهــران تدویــن شــده و پــس از تصویــب آن یــك نهــادی 
مختــص موزه هــای دانشــگاه تهــران بــه ریاســت رئیــس دانشــگاه 
خواهیــم داشــت. ایــن شــورا فرآینــد مدیریــت موزه هــای دانشــگاه 
را مدیریــت خواهــد کــرد و اســتانداردهای بین المللــی بــرای 

ــد. ــن می کن ــگاه تدوی ــای دانش موزه ه
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران در پایــان بــا تأکیــد 
بــر اینکــه عــزم جــدی بــرای ســاماندهی موزه هــا از منظــر عملــی و 

عملــی در دانشــگاه تهــران وجــود دارد، اظهــار کــرد: ظرفیت هــای 
ــا  ــك از واحده ــر ی ــران وجــود دارد و ه ــی در دانشــگاه ته مطلوب
ــده  ــم در آین ــد و امیدواری ــوزه را دارن ــك م ــدازی ی ــت راه ان ظرفی

ــد باشــیم. شــاهد تشــکیل موزه هــای جدی
در ادامــه نشســت دکتــر مصطفــی ده پهلــوان، دبیــر علمــی اولیــن 
همایــش علمــی و جشــنواره موزه هــای دانشــگاهی کشــور دربــاره 
محورهــای همایــش گفــت: محورهــای همایــش بــه دلیــل اینکــه 
ــی  ــود، کل ــاس ش ــا احس ــش و ضرورت ه ــارکت افزای ــزان مش می

ــده اند. ــاب ش انتخ
دکتــر ده پهلــوان افــزود: موزه هــای دانشــگاهی و کارکردهــای آن 
ــی-  ــگری علم ــگاهی و گردش ــای دانش ــر، موزه ه ــان معاص در جه
ــای  ــهری، موزه ه ــت ش ــگاهی و مدیری ــای دانش ــی، موزه ه فرهنگ
ــگاهی در  ــدار، نقــش موزه هــای دانش دانشــگاهی و توســعه پای
ارتقــای علمــی و فرهنگــی دانشــگاه، موزه هــای دانشــگاهی 
دانشــگاهی  نســل جدیــد  و موزه هــای  بین المللــی  روابــط  و 

ــتند. ــش هس ــن همای ــای ای )1400(، محوره
ــران  وی خاطرنشــان کــرد: کمیتــه علمــی همایــش از میــان مدی
موزه هــای دانشــگاهی و کســانی کــه بــا مباحــث موزه هــای 
ــش  ــاالت همای ــد، انتخــاب شــدند و مق ــنایی دارن دانشــگاهی آش
ــش  ــن همای ــداف ای ــی از اه ــد. یک ــه »آی اس آی« می گیرن نمای

می توانــد جمــع آوری بانــك اطاعاتــی درســتی از موزه هــای 
ــد. ــور باش ــگاهی کش دانش

دبیــر علمــی اولیــن همایــش علمــی و جشــنواره موزه هــای 
دانشــگاهی کشــور گفــت: در برگــزاری ایــن همایــش وزارت 
ــی و  ــراث فرهنگ ــگاه می ــگری، پژوهش ــی و گردش ــراث فرهنگ می
گردشــگری، مــوزه ملــی ایــران، ایکــوم ایــران، مــوزه ملــك و مــوزه 
علــوم و فنــون وزارت علــوم و بــا همــکاران دیگــر در دانشــگاه های 

ــت. ــم داش ــکاری خواهی ــف هم مختل
در ادامــه نشســت محمدجــواد جامــه بزرگــی، دبیــر اجرایــی اولیــن 
همایــش علمــی و جشــنواره موزه هــای دانشــگاهی کشــور تصریــح 
کــرد: عاقه منــدان تــا روز 25 اســفندماه بــرای ارســال آثــار خــود 

ــت دارند. فرص
 وی در ادامــه بیــان کــرد: افتتاحیــه جشــنواره و همایــش علمــی 
از روز دوشــنبه 2۸ اردیبهشــت ســال آتــی تــا پنجشــنبه 30 
اردیبهشــت مــاه بــا برگــزاری نشســت های تخصصــی ادامــه 
خواهــد داشــت. آئیــن اختتامیــه جشــنواره و همایــش علمــی نیــز 
روز پنجشــنبه 30 اردیبهشــت مــاه بــا حضــور اســتادان و مهمانــان 

ــی و خارجــی برگــزار خواهــد شــد. داخل
ــای  ــنواره موزه ه ــی و جش ــش علم ــن همای ــی اولی ــر اجرای دبی
ــودن  ــوری ب ــورت حض ــرد: در ص ــار ک ــان اظه ــگاهی در پای دانش
جشــنواره، حتمــاً در بــاغ مــوزه نگارســتان آثــار موزه هــای 
دانشــگاهی ایــران نمایــش داده می شــوند، امــا در غیــر ایــن 
ــد. ــد ش ــزار خواه ــازی برگ ــورت مج ــگاهی به ص ــورت نمایش ص

جشــنواره  اجرایــی  کمیتــه  جلســه  اولیــن  برگــزاری   
موزه هــا ملــی 

اولیــن جلســه کمیتــه اجرایــی جشــنواره ملــی موزه هــا در محــل 
ــا حضــور اعضــای هیئــت  ــوزه نگارســتان و ب ــاغ م ــاالر معیــن ب ت
اجرایــی آقایــان و خانم هــا  دبیری نــژاد، دکتــر ده پهلــوان، فاطمــه 
ــد  ــدم و محم ــی مق ــب حق ــه، زین ــه زرین ــه هال ــدی، صدیق احم
ــی  ــد . ط ــزار ش ــان 99 برگ ــی در روز 25 آب ــه بزرگ ــواد جام ج
ایــن جلســه در خصــوص هماهنگی هــای الزم بــرای اجــرای ایــن 

جشــنواره بحــث و گفتگــو شــد.

بـاغ  مجـاور  معابـر  کـردن  سـنگفرش  طـرح  اجـرای   
موزه نگارسـتان توسـط سـازمان زیباسـازی شـهر تهران

ســنگفرش کــردن معابــر مجــاور بــاغ مــوزه نگارســتان بــه منظــور 
ــرد.  ــتان صــورت می گی ــوزه نگارس ــاغ م ــی ب ــت میراث ــظ هوی حف
ــام  ــران انج ــهر ته ــازی ش ــازمان زیباس ــط س ــرح توس ــن ط ای
ــارد  ــج میلی ــر بیســت و پن ــغ ب ــدام بال ــن اق ــه ای می شــود و هزین
ریــال بــرآورد شــده اســت. مراحــل اجــرای طــرح  از بهمــن مــاه 

ســال جــاری شــروع خواهــد شــد.
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  راه اندازی تور مجازی باغ موزه نگارستان
تـور مجـازی 360 درجـه بـاغ مـوزه نگارسـتان به صورت دو زبانه)انگلیسی-فارسـی( تهیه شـده اسـت. در این تـور عاقه منـدان می توانند از 
راهنمایـی در دو حالـت ویدیویـی و صوتـی بهـره ببرنـد. ایـن تور مجـازی از ظرفیت جسـتجو بـرای مکان های مختلـف باغ موزه نگارسـتان 
برخـوردار اسـت. تـور مجـازی بـه نشـانی 360p.ir/n اسـت. بازدیـد مجـازی بـاغ مـوزه نگارسـتان اکنـون با توجـه به شـیوع ویـروس کرونا 

رایگان اسـت.

  راه انــدازی ســایت بــاغ مــوزه نگارســتان بــر بســتر 
دانشــگاه  UCMS

ــگاه  ــتر UCMS دانش ــه بس ــتان ب ــوزه نگارس ــاغ م ــایت ب وب س
انتقــال یافــت. وب ســایت جدیــد نگارســتان قابلیت هــای متنــوع 
ــوزه نگارســتان  ــاغ م ــی ب ــا ســایت قبل و حداکثــری در مقایســه ب
ــراه  ــده ای هم ــکات عدی ــا مش ــی ب ــایت قبل ــت. س ــوردار اس برخ
ــکات  ــیاری از مش ــد بس ــایت جدی ــدازی س ــا راه ان ــه ب ــود ک ب

ــع شــد.  مرتف

کاتالوگ باغ موزه نگارستان   طراحی 
تهیه شده  زبانه  به صورت دو  نگارستان  موزه  باغ  کاتالوگ  طراحی 
است  برخوردار  حرفه ای  گرافیك  و  طراحی  از  کاتالوگ  این  است. 
محسوب  نگارستان  موزه  باغ  از  کامل  و  جامع  نامه  معرفی  یك  و 
می شود. از دیگر اقدامات اداره موزه ها می توان به اخذ نقشه عرصه و 
محدوده حریم باغ موزه نگارستان و خانه موزه مقدم و تهیه و تدوین 
مقدم  موزه  خانه  و  نگارستان  موزه  باغ  مجموعه  دو  آثار  شناسنامه 

اشاره کرد.

کمـال    سـند خوانـی ) دو اثـر از اسـناد مـوزه مكتـب 
الملـک و 3 سـند از مجموعـه ملـک الشـعرای بهـار(

جهـت انجـام و تکمیـل پرونده هـای ثبـت آثـار بـرای شـرکت در 
کمیسـیون ثبت ملی سـندخوانی 5 سـند از مجموعه آثـار باغ موزه 
نگارسـتان توسـط کارشـناس مسـئول مجموعه باغ موزه نگارستان 
خوانـده و بـه پرونـده ثبـت ملی آنها اضافه شـد. این اسـناد شـامل 
حکم انتصاب وزرات فرهنگ ملك الشـعرای بهار، سـند درخواسـت 
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ثــار بــاغ مــوزه نگارســتان در فهرســت    ثبــت 8 اثــر از آ
کشــور امــوال منقــول فرهنگی 

ــار و جلســه شــواری  ــات شــورای ملــی ثبــت آث ــر اســاس مصوب ب
ملــی ثبــت آثــار تاریخــی و فرهنگــی منقــول کشــور کــه بــا حضور 
صاحــب نظــران و کارشناســان ایــن حــوزه در روز ســه شــنبه 23 
دی مــاه 1399 در ســالن وزرات میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایــع دســتی برگــزار شــد و بــا توجــه بــه گفتــه محمــد حســن 
طالبیــان در خصــوص سیاســت اهتمــام وزراتخانــه در ثبــت امــوال 
ــاغ  ــه ب ــار مجموع ــر دیگــر از آث ــی، وقفــی و خصوصــی، ۸ اث دولت
ــعرای  ــك الش ــه مل ــند از مجموع ــامل؛ 4 س ــتان ش ــوزه نگارس م
بهــار، 2 ســند و 2 تابلــو از مجموعــه مــوزه مکتــب کمــال الملــك 
ــه دوران قاجــار و برخــی  ــار متعلــق ب ــه ثبــت رســیدند. ایــن آث ب
جــز امــوال اهدایــی خانــواده اســتاد ملــك الشــعرای بهــار بودنــد.

آثار ثبت شده شامل:
1- حکم انتصاب وزرات فرهنگ ملك الشعرای بهار؛

2- ســند درخواســت بهــار از تولیــت آســتان قــدس بــرای 
برقــراری لقــب پــدرش )ملــك الشــعرایی(؛

ــورای  ــار در ش ــعرای به ــك الش ــت مل ــاب عضوی ــم انتص 3- حک
ــارف؛ ــی مع عال

4- سند ازدواج ملك الشعرای بهار؛

ــر  ــك ب ــال المل ــت کم ــرای مدیری ــاه ب ــد ش ــم احم 5- حک
مدرســه صنایــع مســتظرفه؛

6- فرمــان اعطــای نشــان درجــه اول خارجــه و حمایــل ســبز 
بــه کمــال الملــك؛

7- تابلوی پرتره دربان از استاد کمال الملك؛
۸-تابلوی منظره از علی اکبر خان مزین الدوله.

بهـار از تولیـت آسـتان قـدس بـرای برقـراری لقـب پـدرش )ملـك 
الشـعرایی(،  حکـم انتصاب عضویت ملك الشـعرای بهار در شـورای 
عالـی معـارف و  سـند ازدواج ملـك الشـعرای بهـار از مجموعه آثار 
مجموعـه اسـناد و عکس هـای تاریخی اسـتاد ملك الشـعرای بهار و 
حکـم احمـد شـاه بـرای مدیریت کمـال الملك بـر مدرسـه صنایع 
مسـتظرفه و فرمـان اعطـای نشـان درجـه اول خارجـه و حمایـل 
سـبز بـه کمال الملـك از مجموعـه آثار مـوزه مکتب کمـال الملك 

می شـود.
سـند خوانـی مکتوبات دوره قاجـار و دیگر دوره ها، نیـاز به تخصص 
و دانـش کافـی از خطـوط مـورد اسـتفاده در آن دوران و همچنیـن 
نحـوه محـاوره و مکاتبـه زمـان قاجـار اسـت کـه عمومـاَ توسـط 
کارشناسـان خـط شـناس و سـند خوان هـای خـارج از مجموعـه، 
خوانـده و بـه بانـك اطاعاتـی موزه هـا اضافـه می گردنـد امـا ایـن 
مهـم توسـط کارشـناس مسـئول باغ مـوزه نگارسـتان خانـم زینب 
حقـی مقـدم و بـا هـدف تقویـت پرونـده ثبتی ایـن آثار ذکر شـده 

در کمیسـیون ثبتـی آثـار صـورت گرفت.
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کمیتــه جهانــی موزه هــا و مجموعه هــای دانشــگاهی بــه دکتــر مجیــد سرســنگی معــاون فرهنگــی    نامــه رییــس 
و اجتماعــی دانشــگاه تهــران

ــی  ــش علم ــن جشــنواره و همای ــرکت در اولی ــی ش ــای دانشــگاهی در پ ــا و مجموعه ه ــی موزه ه ــه جهان ــس کمیت ــا لورنســو ریی مارت
ــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران نوشــت.  ــد سرســنگی مع ــر مجی ــه دکت ــه ای خطــاب ب موزه هــای دانشــگاهی کشــور نام

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر سرسنگی
رئیس هیئت مدیره کمیته ملی اولین جشنواره و کنفرانس علمی موزه های دانشگاه – ایران

ــش از ۵۰،۰۰۰ عضــو در سراســر  ــوزه اســت. بی ــا و متخصصــان م ــی موزه ه ــن ســازمان بین الملل ــا )ICOM( مهمتری ــی موزه ه ــن الملل شــورای بی
ــی موزه هــا و نقش هــای اجتماعــی، علمــی و فرهنگــی آنهــا در جهــان معاصــر اختصــاص دارد. ــه توســعه جامعــه جهان جهــان دارد کــه ب

ــع  ــت جوام ــه، در خدم ــه جامع ــک ب ــدف کم ــا ه ــک«)http://umac.icom.museum/( ، ب ــگاهی »یوم ــای دانش ــا و موزه ه ــه مجموعه ه کمیت
دانشــگاهی، بــا حمایــت از توســعه مســتمر موزه هــا و مجموعه هــای دانشــگاه بــه عنــوان مرجعــی اساســی بــرای تحقیــق، آمــوزش و حفــظ میــراث 

ــزی کــرده اســت. ــه ری ــی و علمــی دانشــگاه ها برنام فرهنگــی، تاریخــی، طبیع
 UMAC  از اینكــه ایــران امســال اولیــن جشــنواره و کنفرانــس علمــی موزه هــای دانشــگاه را برگــزار می کنــد خوشــحال شــد. ایــران در بســیاری 
ــل توجهــی اســت کــه شایســته شــناخته شــدن در ســطح ملــی و بیــن  ــراث فرهنگــی قاب از دانشــگاه های خــود دارای موزه هــا، مجموعه هــا و می
ــد ســایر کشــورها در گذشــته، مــن  ــه اســت. همانن ــن کمیت ــداز ای ــن کنفرانــس گام بســیار مهمــی در جهــت افزایــش چشــم ان ــی اســت. ای الملل
مطمئــن هســتم کــه ایــن کنفرانــس تأثیــر قابــل توجهــی در آینــده موزه هــای دانشــگاهی در ایــران، متخصصــان، کیفیــت و شــناخت اجتماعــی آنهــا 
خواهــد داشــت. بــرای انتشــار برنامــه و نتایــج کنفرانــس در سراســر جهــان در وب ســایت و رســانه های اجتماعــی شــما می توانیــد روی پشــتیبانی 

UMAC حســاب کنیــد.

ــام  ــک پی ــگاهی، ی ــای دانش ــا و مجموعه ه ــی موزه ه ــه جهان ــره کمیت ــت مدی ــو هیئ ــدی، عض ــه احم ــم فاطم ــق خان ــده، از طری ــای آین در روزه
ویدیویــی بــرای موزه هــای دانشــگاهی ایــران ارســال می کنــم. او نماینــده رســمی هیئــت مدیــره ایــن کمیتــه اســت و بــه طــور فعــال در انعــكاس 

ــران نقــش مهمــی خواهــد داشــت. ــی موزه هــای دانشــگاهی ای رویدادهــای کنفرانــس مل
ــرای  ــا را ب ــم، بهترین ه ــک می گوی ــه شــما تبری ــكار را ب ــن ابت ــای دانشــگاهی، ای ــا و مجموعه ه ــی موزه ه ــه بین الملل ــی از جامع ــه نمایندگ ــن ب م

شــما در ســازماندهی چنیــن رویــداد مهمــی بــرای میــراث دانشــگاهی ایــران آرزومنــدم.
با احترام
مارتا لورنسو
رییس کمیته جهانی موزه ها و مجموعه های دانشگاهی
لیسبون، پرتغال.

    بازدیدها
به جهت شیوع پاندمی بیماری کرونا مجموعه باغ  موزه نگارستان در 
دو مقطع زمانی اسفند ماه سال 139۸ تا آغاز تیر ماه 1399  و 13 
مهر 1399 الی 30 دی ماه 1399 به روی عموم بسته و بازدیدی 
و  نگارستان  موزه  باغ  مجموعه  تاریخ ها  این  میانه  در  اما  نداشت. 

موزه های آن به خدمات رسانی به بازدید کنندگان مشغول بود. 
باغ موزه نگارستان در سال 1399،  با توجه به شیوع پاندمی بیماری 
کرونا و دو دوره تعطیلی و قرنطینه استان تهران و همچنین تعطیلی 
برای  بهداشتی  پروتکل های  محدودیت های  و  دانشگاه ها  و  مدارس 
دبیرستان  بهبهانی،  دبیرستان  آموزان  دانش  میزبان  تنها  بازدیدها 
دخترانه تزکیه و هنرستان فرهنگ و دانشجویان دانشکده کارآفرینی 
دانشگاه تهران، دانشکده خبرگزاری فارس و دانشگاه شهید بهشتی 

بود. 
باغ  موزه نگارستان تا پایان بهمن ماه سال 1399 به طور میانگین 
میزبان بازدید 52599 از عاقه مندان و دوستداران خود بود  که از 
سواران  دوچرخه  گروه  گروهی  بازدیدهای  به  می توان  آن ها  میان 
پرسنل  آینده،  بانك  مدیران  اینفوگرافی،  گروه  ترافیك،  سفیران 
زیبا سازی شهرداری تهران، پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهر تهران، اساتید حوزه و دانشگاه های تهران، گروه دوستانه، 
مجموعه عکاسان خاق، کارکنان شرکت بین المللی مهد کارآفرینان 
پگاه پایا، گروه گردشگری تهران و پرسنل قلب تهران، گروه دوستانه 

و گروه گردشگری میدان مشق تاریخ اشاره کرد.
در این میان می توان به بازدید اساتیدی همچون مجید بجنوردی 
)روزنامه نویس و پژوهشگر تاریخ تهران(، آقای صادقی مقدم معاون 
دانشگاه تهران، امین سرابندی )نقاش و گرافیست(، دکتر ده پهلوان 
پارك  رییس   زارعی  دکتر  شناسی،  باستان  پژوهشکده  سرپرست 
علم و فن آوری دانشگاه تهران، استاد محمود صنعتی و خانم مینا 
از فرزندان استاد علی اکبر صنعتی، آقای سلیمانی رئیس  صنعتی 
حراست سابق دانشگاه تهران،  دکتر حق شناس، عضو شورای شهر 
فعاالن  و  تهران  دانشگاه  عرب  ادبیات  استاد  طاهری  دکتر  تهران، 

حوزه تهران شناسی اشاره نمود.
در سال های پیشین گردشگران خارجی بسیاری باغ موزه نگارستان 
را به عنوان مقصد گردشگری خود در تهران انتخاب می کردند اما 
گردشگری  و  پرواز  سفر،  محدودیت های  و  کرونا  پاندمی  علت  به 
بازدیدکنندگان غیر ایرانی در سال 1399 به کشورهای آلمان، کره 

جنوبی،انگلیس و کوبا محدود شد. 

  بازدیدهای دانش آموزی و دانشجویی
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    بازدید اساتید و افراد خاص

اساتید حوزه و دانشگاه

استاد محمود صنعتی و خانم مینا صنعتی از فرزندان استاد علی اکبر صنعتی

امین سرابندی )نقاش و گرافیست(

مدیران بانك آینده

آقای سلیمانی ریاست اسبق حراست 
دانشگاه تهران

دکتر محمدجواد حق شناس، 
عضو شورای شهر تهران

مجید بجنوردی) روزنامه نویس و پژوهشگر تاریخ تهران(

بازدید سفیر سوییس و همراهان 

بازدید های آزاد

گروه گردشگری تهرانگروه اینفوگرافی
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گردشگران خارجی  بازدید 

بازدید کننده از کشور کوبابازدید کننده از کشور آلمان

  جمع بندی و ارزشیابی
به جهت شیوع پاندمی بیماری کرونا مجموعه باغ موزه نگارستان در 
دو مقطع زمانی اسفند ماه سال 139۸ تا آغاز تیر ماه 1399  و 13 
مهر 1399 الی 30 دی ماه 1399 به روی عموم بسته و بازدیدی 
و  نگارستان  موزه  باغ  مجموعه  تاریخ ها  این  میانه  در  اما  نداشت. 

موزه های آن به خدمات رسانی به بازدید کنندگان مشغول بود. 
اما این مجموعه با توجه به کنار آمدن با شرایط پساکرونا به فعالیت 
خود در شبکه های اجتماعی و نگهداری مخاطب پرداخت که منجر 
خاطر  به  ایران   موزه های  ملی  کمیته  از  نامه  تقدیر  دریافت  به 
عملکرد عالی باغ موزه نگارستان  دانشگاه تهران برای معرفی موزه و 
آثارش در فضای مجازی و تحقق شعار »موزه ها زنده اند« در شرایط 

مواجهه با شیوع ویروس کرونا شد.
برگزاری دو سمینار تخصصی  مجازی »تاثیر گوبلن های فرانسوی 
آثار  مجموعه  و  هنری  سبك  تحلیل  و  قاجار«  دوره  فرش های  بر 
استاد فتح اهلل عباد نیز بیانگر فعالیت ویژه با حداقل امکانات و نیروی 
اساتید دیگر  با  ارتباط  آثار و  برای معرفی  این مجموعه  انسانی در 

موزه های ایران بوده است. 

از دیگر فعالیت های مهم مجموعه در این دوران می توان به دریافت 
سند  صدیقی،  ابوالحسن  استاد  دایه  سردیس  مجسمه  ثبتی  سند 
خوانی 5 سند از مجموعه آثار باغ موزه نگارستان و همچنین ثبت ۸ 
اثر دیگر از مجموعه اسناد و آثار موجود در بخش موزه های باغ موزه 
نگارستان در فهرست ثبت ملی آثار منقول کشور اشاره کرد که در 

نوع خود موفقیت بسیار چشمگیری بوده است . 
به طور میانگین میزان بازدیدکنندگان از مجموعه باغ نگارستان در 
سال 99، به ترتیب در فروردین ماه 0 نفر)تعطیل(، اردیبهشت ماه 
0 نفر )تعطیل(و در خرداد ماه 6604 ،  تیر ماه 70۸0 ، مرداد  ماه 
7933 ،  در شهریور  ماه 10030 نفر، مهر ماه  4693 ، آبان ماه 
4695 ، آذر ماه 0 )تعطیل(، دی ماه 3501 و بهمن ماه ۸063 و 

جمعا در چند ماه بازگشایی باغ و موزه 52599   نفر بوده است. 

9.137.660.000 ریال139۸
2.029.720.000 ریال 1399

گزارش درآمد حاصل از فروش بلیت باغ موزه نگارستان سال 1398 و 1399

139۸234.133
139952.599

گزارش تعداد بازدیدکنندگان باغ موزه نگارستان ماه سال 1398 و 1399

  ارائه اولویت ها و جدول برنامه های 
سال 1400 

دانشگاهی کشور-  موزه های  و همایش  اولین جشنواره  برگزاری   -
اردیبهشت 1400؛

سام  صف  نگاره های  مشترك  موقت  نمایشگاه  برگزاری   -
فتحعلیشاهی با همکاری دیگر موزه های سازمان میراث فرهنگی و 

گردشگری کشور- اردیبهشت 1400؛
- راه اندازی بازدید مجازی دو زبانه باغ موزه نگارستان در سایت باغ 

نگارستان؛
مجموعه  در  الکترونیکی  راهنماهای  سیستم های  راه اندازی   -

موزه های باغ نگارستان؛
- واگذاری گیشه بلیط فروشی باغ نگارستان به بخش خصوصی؛

- افتتاحیه رسمی موزه بانك پاسارگاد؛
برای  بیشتر  وقفی  مجموعه های  گردآوری  خصوص  در  تاش   -

بخش های نگارخانه و پژوهشکده پیشین.
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معرفی موزه مقدمموزه مقدم 
مــوزه مقــدم دانشــگاه تهــران، بنایــی قاجــاری اســت بــا مســاحتی 
ــی  ــی، اندرون ــاط بیرون ــع شــامل ســه حی ــا 2117 مترمرب ــر ب براب
ــزل مســکونی محمــد تقــی خــان  ــه در اصــل من و ســرایداری ک
احتســاب الملــك بــوده و بعــد از وفــات وی و همســرش، محســن 
ــته  ــش را در رش ــات خوی ــه تحصی ــان ک ــد دوم ایش ــدم فرزن مق
ــه  ــه  ب ــی در فرانس ــتان شناس ــر و باس ــخ هن ــی، تاری ــای نقاش ه
اتمــام رســانده بــود بعــد از  بازگشــت بــه وطــن در ســال 1315 
ــلما« در آن ســاکن  ــه همــراه همســر فرانســوی خــود »َس ه.ش ب
گردیــد. آنهــا در کنــار فعالیــت هــای علمــی بــه گــردآوری آثــار و 
اشــیاء تاریخــی و فرهنگــی پرداختــه و بســیاری از آثــار ارزشــمند 
ــرف  ــه ظ ــدار، ت ــروف لعاب ــی، ظ ــد کاش ــده مانن ــع آوری ش جم
هــا، قطعــات ســنگی حجــاری شــده، آینــه کاری، نقاشــی هــای 
ــه نحــو چشــمگیری در  ــی را ب ــوران دریای ــواری، صــدف و جان دی
ــر  ــب و دیگ ــی نص ــارت قدیم ــن عم ــای ای ــای دیواره ــای ج ج
مجموعــه هــا ماننــد کلکســیون پارچــه، چپــق و قلیــان، ســفالینه، 
شیشــه، فلــز، صــدف، تابلــو نقاشــی، مســکوکات، مهرهــا و اســناد  
تاریخــی و بســیاری اشــیای دیگــر را بــا نظــم و ترتیــب خاصــی در 

ــه پــدری نگهــداری نمــود .  خان
ــاز  ــتاد ممت ــدم، اس ــن مق ــاد محس ــده ی ــال 1351ه.ش، زن در س
دانشــگاه تهــران، بــا توجــه بــه عاقــه وافرشــان بــه علــم، تاریــخ 
و هنــر، خانــه پــدری خــود را بــه همــراه آثــار نفیــس گــردآوری 
ــد. اســتاد محســن مقــدم در  ــف دانشــگاه تهــران نمودن شــده وق
ســال 1366 ه.ش دارفانــی را وداع گفــت و پــس از مــرِگ همســر 
ایشــان در ســال1369ه.ش، تولیــت مــوزه مقــدم در اختیــار 
مســتقیم دانشــگاه تهــران قــرار گرفــت و بعــد از ســال هــا مرمــت 
بنــاو اشــیا و مجموعــه هــا در مــرداد مــاه ســال 13۸۸ بــه صــورت 
ــران گشــایش ودر  ــدم دانشــگاه ته ــوزه مق ــوان م ــه عن رســمی ب

معــرض بازدیــد عمــوم قــرار گرفــت.
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واحد برگزار 
توضیحاتتعداد شرکت کنندهمدعوینمکانزمانعنوان برنامهکننده

موزه مقدم
تعطیلی موزه 

به دلیل بیماری 
پاندمیك کووید 19

فروردین، 
اردیبهشت و 

خرداد
موزه مقدم

موزه مقدم همگام با دیگر موزه های کشور در سه ماه 
اول سال به دلیل بیماری همه گیر برای بازدید عموم 

بسته بود

فعالیت در فضای موزه مقدم
پیوستن 500 دنبال موزه مقدمفروردینمجازی

کننده جدید
بارگذاری 25 پست جدید در اینستاگرام موزه  و 25 

استوری

فعالیت در فضای موزه مقدم
پیوستن 620 دنبال موزه مقدماردیبهشتمجازی

کننده جدید
بارگذاری 25 پست جدید در اینستاگرام موزه  و 25 

استوری

فعالیت در فضای موزه مقدم
پیوستن 690 دنبال موزه مقدمخردادمجازی

کننده جدید
بارگذاری 25 پست جدید در اینستاگرام موزه  و 25 

استوری

راه اندازی دزدگیر موزه مقدم
دزدگیر مخزن اشیای موزه مقدم تعویض و مجدد موزه مقدماردیبهشتمخزن

راه اندازی گردید

موزه مقدم
سم پاشی 

ساختمان ها و 
عمارت ها

سم پاشی سالیانه عمارت ها از طریق پیمانکار اداره موزه مقدم۸ اردیبهشت
طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران

با همکاری 
شهرداری 
منطقه 11

کاشت گل های فصل 
موزه مقدماردیبهشتتابستان

جمع آوری گل های بهار و کاشت 600 جعبه گل های 
تابستان شامل: تاج خروس، جعفری، ناز، کوکب و 

سلوی

نمایشگاه مجازی موزه مقدم
افسون شرق

هفته میراث 
فرهنگی و 
روز جهانی 
موزه ها،  2۸ 
اردیبهشت 
الی 10 
خرداد

فضای مجازی، 
اینستاگرام 
موزه مقدم

با توجه به تعطیلی موزه در هفته جهانی موزه ها 
17 اثر ارزشمند از مجموعه آثار متعلق به کشورهای 
چین و ژاپن موزه مقدم در فضای مجازی اینستاگرام 

به نمایش گذاشته شدند.

جشنواره موزه های موزه مقدم
برتر کشور

 2۸
موزه مقدماردیبهشت 

این جشنواره هر سال  از طرف ایکوم ایران برگزار 
می گردد و موزه مقدم در سال 99 با ارائه کلیپ از 

فعالیت های سال 9۸ در این برنامه شرکت کرد.

موزه های برتر کشورایکوم ایران

هفته میراث 
فرهنگی و 
روز جهانی 

موزه ها

موزه مقدم
دریافت تقدیرنامه ایکوم جهت شرکت در جشنواره 
موزه های برتر و فعالیت در فضای مجازی در زمان 

تعطیلی موزه ها به علت بیماری پاندمیك

مراسم تودیع و معاونت فرهنگی
باغ نگارستان13 خردادمعارفه

با حضور معاون 
محترم فرهنگی و 

معاونین و همکاران 
اداره کل امور 

فرهنگی و اداره 
موزه ها

مراسم تودیع مهندس نقیلو ریاست پیشین و معارفه 
آقای جامه بزرگی ریاست جدید اداره موزه های 

معاونت فرهنگی

موزه مقدم
آماده سازی موزه 
جهت بازگشایی 

مجدد
موزه مقدمخرداد

تمیز کردن و غبارروبی کلیه عمارت ها، گچبری ها،  
ویترین ها، شستشوی پرده های کلیه عمارت ها و 

رسیدگی به فضای سبز و حیاط ها

ریاست اداره 
موزه ها

جلسه تهیه 
پروتکل های بهداشت 
و ایمنی بازگشایی 

موزه ها

باغ نگارستان1۸ خرداد
این جلسه با حضور ریاست موزه ها و کارشناسان 

مسئول دو مجموعه باغ نگارستان و موزه مقدم در 
محل باغ نگارستان تشکیل گردید

واحد برگزار 
توضیحاتتعداد شرکت کنندهمدعوینمکانزمانعنوان برنامهکننده

ریاست اداره 
موزه ها

جلسه تهیه 
پروتکل های بهداشت 
و ایمنی بازگشایی 

موزه ها

باغ نگارستان25 خرداد
این جلسه با حضور ریاست موزه ها و کارشناسان 

مسئول دو مجموعه باغ نگارستان و موزه مقدم در 
محل باغ نگارستان تشکیل گردید. 

وزارت علوم، 
تحقیقات 

فناوری

اطاعات مصور 
بناهای دانشگاه 

تهران
تهیه و تنظیم اطاعات عمارت ها و ساختمان های موزه مقدم

موجود در موزه مقدم و تکمیل فرم های مربوطه

شهرداری 
منطقه 11

گل کاری حیاط 
اندرونی موزه مقدم 

هفته آخر 
شامل کاشت گل های جعفری، آهار و تاج خروسموزه مقدمخرداد

ریاست امور 
موزه ها و اماکن 

فرهنگی
موزه مقدم1 تیربازگشایی موزه مقدم

فرهنگسرای 
مترو

نمایشگاه موزه 
مقدم به روایت 

تصویر با همکاری 
فرهنگسرای مترو

ایستگاه متروی 1 تیر
انقاب

این نمایشگاه که در سال 9۸ برای اولین بار شکل 
گرفت در دومین سال متوالی مجددا در ایستگاه 

متروی انقاب به نمایش گذاشته شد. 

موزه ملك

دوازدهمین جشنواره 
ماه هشتم )تور 

مجازی از موزه های 
وقفی(

6 تیر

فضای مجازی: 
تلویزیون 

تیوا، میراث 
دیجیتال و 
اینستاگرام 

کتابخانه موزه 
ملك

این جشنواره از زادروز حضرت معصومه)س( تا میاد 
امام رضا)ع( توسط موزه ملك اجرا گردید و در 6 
تیر تور مجازی یك ساعته از موزه مقدم در فضای 

مجازی پخش گردید. 

رونمایی از آثار چاپ موزه مقدم
4 مردادسنگی 

نمایشگاه 
موقت و فضای 

مجازی

به مناسبت یازدهمین سالگرد افتتاح موزه مقدم از 
2۸ اثر شاخص چاپ سنگی از کلکسیون زنده یاد 

محسن مقدم رونمایی گردید.
ریاست اداره  
موزه ها و اماکن 

فرهنگی

شروع پروژه تهیه 
تور مجازی از موزه 

مقدم

 22-19
فیلمبرداری و عکاسی ازخانه موزه مقدم جهت موزه مقدممرداد

آماده سازی تور مجازی

تهیه گزارش از طرف روزنامه ایران، مسعود حکیمی موزه مقدم11 شهریورگزارش خبریروزنامه ایران
نژاد 99/6/11

شهرداری 
منطقه 11

گلکاری حیاط 
کاشت گل های فصل پاییز شامل گل های داوودی و 16 شهریوربیرونی

کلمی 
ریاست اداره  
موزه ها و اماکن 

فرهنگی

طرح تهیه راهنمای 
تهیه طرح اولیه پیشنهادی اشیای شاخص در هر شهریورصوتی 

ویترین بر اساس عمارت ها

ریاست اداره  
موزه ها و اماکن 

فرهنگی

طرح برون سپاری 
حفاظت فیزیکی 

موزه مقدم  
بازدید آقای منتظم و همراهان به عنوان نمایندگان شهریور

شرکت از موزه مقدم

موزه مقدم

عکاسی و تهیه 
شناسنامه آثار از 
اشیای موجود در 

ویترین های عمارت 
تابستانی

شهریور 
عمارت 

تابستانی موزه 
مقدم

شامل 575 شی
با همکاری کارشناس مسئول موزه،  امین اموال، 

کارشناس موزه داری، راهنمای موزه لیست مصور از 
کلیه آثار ارائه شده در عمارت تابستانی تهیه گردید. 

فهرست برخی از برنامه ها و فعالیتهای خانه موزه مقدم در سال 1399 
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واحد برگزار 
توضیحاتتعداد شرکت کنندهمدعوینمکانزمانعنوان برنامهکننده

موزه مقدم
ادامه تهیه 

شناسنامه های 
تخصصی موزه داری 

سه ماهه 
تابستان

بخش 
موزه داری

با همکاری کارشناس مسئول موزه، کارشناس موزه دار 
و راهنمای موزه شناسنامه های مصور تخصصی موزه 

داری انجام پذیرفت

موزه مقدم

ادامه انتقال اشیای 
موزه مقدم از باغ 
نگارستان به موزه 

مقدم

سه ماهه 
تابستان

با همکاری 
امین اموال، 
کارشناس 
موزه دار و 

خدمات

این عملیات شامل تفکیك، لیست برداری، بسته 
بندی و انتقال به موزه مقدم

موزه مقدم

بازنگری اشیای 
منتقل شده در 
بخش حفاظت و 

مرمت

سه ماهه 
تابستان

کارشناس 
بخش حفاظت 
و مرمت و امین 

اموال 

این عملیات شاما پاکسازی، غبار روبی، مستندنگاری، 
ثبت شماره اموالی بر روی اشیا و بسته بندی علمی و 

تحویل به گنجینه

موزه مقدم
ساماندهی اشیای 
انتقالی در گنجینه 

موزه مقدم

سه ماهه 
تابستان

با همکاری 
امین اموال، 

کارشناس موزه 
داری و خدمات

اشیا به صورت تفکیك شده در قفسه های مورد 
نظر قرار گرفته و لیست تهیه شده در محل نصب 

می گردد. 

معرفی موزه مقدم موزه مقدم
در فضای مجازی

سه ماهه 
تابستان

اینستاگرام 
50 پست جدیدموزه مقدم

با اضافه شدن 1000 
عضو جدید، مجموع 
فالورهای موزه به 
۸000 نفر رسید

بارگذاری نزدیك به 50 پست و 70 استوری در رابطه 
با معرفی محسن مقدم و سیر زندگی ایشان و موزه 

مقدم

موزه مقدم

بررسی چگونگی دفع 
موریانه  و پیشگیری 
از آن در عمارت های 

موزه مقدم

عمارت 1 مهر
زمستانی

بازدید سه نفر از 
کارشناسان مرمت گر 
اداره میراث فرهنگی 
استان یزد از عمارت 

اندرونی

با توجه به مشاهده عایم موریانه در مخزن و عمارت 
زمستانی از کارشناسان اداره میراث فرهنگی جهت 

مشاوره دعوت به عمل آمد

تور تهران گردی
تور تهران گردی 

)با دوچرخه( توسط 
آقای عسگری

15 نفرموزه مقدم6 مهر

بخش خصوصی

بازنوازی قطعه 
دخترك ژولیده از 
ساخته های استاد 
علینقی وزیری به 
مناسبت زادروز 

ایشان

موزه مقدم۸ مهر

اجرای زنده و 
بازنوازی توسط 
سمانه گلکار و 
آناهینا رمضانی

تور تهران گردی )با بخش خصوصی
10 نفرموزه مقدم10 مهردوچرخه(

تعطیلی مجدد موزه موزه مقدم
با توجه به گسترش بیماری کووید 19 طبق اباغیه موزه مقدم15 مهربا اباغیه ستاد کرونا

ستاد ملی مبارزه با کرونا موزه ها مجدداً تعطیل شدند.

ریاست دانشگاه 
تهران

جلسه هیئت رییسه 
دانشگاه تهران و 

بانك ملت
جلسه روسای دانشگاه تهران و بانك ملت در محل موزه مقدم14 آبان

موزه مقدم

معاونت فرهنگی 
دانشگاه تهران

اولین همایش علمی 
و جشنواره موزه های 

دانشگاهی کشور

سه ماهه 
حضور در کمیته اجرایی همایش و ارایه مقاله و کلیپ موزه مقدمزمستان

از جانب موزه مقدم

واحد برگزار 
توضیحاتتعداد شرکت کنندهمدعوینمکانزمانعنوان برنامهکننده

بخش موزه داری 
موزه مقدم

تهیه شناسنامه آثار 
با فرمت ارائه شده 
توسط ریاست اداره 

موزه ها

سه ماهه 
موزه مقدمزمستان

با توجه به تعداد 4750 شی که می بایست اطاعات 
آنها وارد شناسنامه گردد این کار بین پرسنل موزه 

مقدم تقسیم شد

همکاری بخش 
مرمت و امین 
اموال موزه مقدم

عکسبرداری از 
اشیای فاقد عکس 
موجود در گنجینه

سه ماهه 
موزه مقدمزمستان

با توجه به تهیه شناسنامه امین اموالی، کلیه آثار 
موجود در مخزن موزه مقدم که فاقد عکس بودند با 
همکاری امین  اموال و بخش مرمت عکاسی شدند

همکاری با 
پژوهشگران

آقای طبیب زاده 
کتاب معرفی پرسنل 
دانشکده هنرهای 

زیبای دانشگاه تهران 
از ابتدای تشکیل

ارایه عکس و سند جهت کتابموزه مقدمدی

همکاری با 
پژوهشگران

آقای قازاریان معرفی 
سلما مقدم در 
فصلنامه پیمان

ارایه عکس و سند جهت معرفی سلما مقدمدی

همکاری با 
پژوهشگران

دکتر حدادی 
پژوهشگر تاریخ 

احتسابیه و 
شهرداری در ایران

تهیه فیلم در خصوص احتسابیهموزه مقدمبهمن

همکاری با 
پژوهشگران

آقای شیرین کار 
پژوهشگر نقاشی و 

چهره پرداز
تهیه عکس از نقوش قلمدان های موزه مقدمموزه مقدمبهمن 

پژوهشکده 
زبان های 

باستانی اداره 
میراث فرهنگی

ارائه یادنامه عبداهلل 
موزه مقدمدیقوچانی

در راستای تجلیل از زنده یاد عبداهلل قوچانی موزه 
مقدم یادنامه ای از ایشان  در راستای خوانش کاشی 
های زرین فام که در زمان حیات محسن مقدم انجام 

شده بود به پژوهشکده زبان ها ارسال نمود.
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  شش ماهه اول سال 1399
نــوروز 99 در حالــی آغــاز شــد کــه جهــان بــا بیمــاری همــه گیــر 
ــود و تمامــی مراکــز فرهنگــی- ــان ب ــه گریب ــد 19 دســت ب کووی

اجتماعــی و بــه تبــع آن موزه هــای سراســر جهــان تعطیــل شــدند.  
تعطیلــی مــوزه مقــدم کــه از اســفند مــاه 9۸ شــروع شــد تــا پایــان 

خــرداد مــاه 99 ادامــه یافــت. 

فعالیت های موزه مقدم در سال 1399

نوروز بدون بازدیدکننده موزه مقدم، بهار سال 1399 

ــه  ــازی در نیم ــای مج ــدم در فض ــوزه مق ــت م   فعالی
اول ســال 99 

ــد"  ــا زنده ان ــی "موزه ه ــعار جهان ــا ش ــتا ب ــم راس ــدم ه ــوزه مق م
ــی  ــود را در دوران تعطیل ــاط خ ــه ارتب ــود ک ــن نم ــر ای ــعی ب س
ــرار  ــده و برق ــق فضــای مجــازی زن ــن از طری ــا مخاطبی ــا ب موزه ه
نگــه دارد.  در ایــن راســتا بــه طــور متوســط در هــر روز یك پســت 
در صفحــه اصلــی و چندیــن پســت در  اســتوری بارگــذاری شــد. 
تهیــه محتــوا بــرای پســت هــای اصلــی اینســتاگرام مــوزه مقــدم 
در دو مســیر دنبــال شــدند: مــروری بــر آلبــوم عکــس زنــده یــاد 
اســتاد محســن مقــدم و خاطــرات مرتبــط بــا عکس هــا و همچنیــن 

معرفــی آثــار، معمــاری و تزیینــات نصــب شــده در دیوارهــا. 
ــای  ــا کامنت ه ــوان ب ــی ت ــت را م ــن فعالی ــل از ای ــه حاص نتیج

ــه  ــوزه ب ــدگان م ــال کنن ــداد دنب ــیدن تع ــن رس تشــکر و همچنی
ــر  ــز ذک ــت آمی ــتان موفقی ــان تابس ــا پای ــر ت ــش از ۸000  نف بی

ــود.   نم

  نمایشگاه مجازی "افسون شرق"
با توجه به تعطیلی موزه ها و مراکز فرهنگی از طرف ستاد مبارزه 
با کرونا، موزه مقدم که هر ساله در روز 2۸ اردیبهشت به مناسبت 
آثار و مجموعه های شاخص خود در بخش  از   روز جهانی موزه ها 
نمایشگاه موقت رونمایی می کرد در سال 99 با توجه به بسته بودن 
موزه این نمایشگاه به صورت مجازی در صفحه اینستاگرام موزه به 

صورت مجازی در معرض نمایش قرار گرفتند.
در این راستا منتخبی از مجموعه آثار متعلق به کشورهای چین و 
ژاپن از کلکسیون زنده یاد استاد محسن مقدم، تحت عنوان "افسون 
شرق "با رونمایی از آثار نقاشی و گراوورهای چوبی این دو کشور در 
صفحه اینستاگرام موزه مقدم برگزار شد. در این نمایشگاه مجازی 

20 اثر شاخص معرفی و در معرض دید عموم قرار گرفت. 

  تقدیر ایكوم ایران از موزه مقدم
ــه ای از حضــور  ــران )ایکــوم( طــی نام ــای ای ــی موزه ه ــه مل کمیت
ــی  ــت معرف ــدم جه ــوزه مق ــده م ــاری ارزن ــاش و هم ی ــال و ت فع
ــا  ــعار »موزه ه ــق ش ــازی و تحق ــای مج ــارش در فض ــوزه و آث م

ــرد. ــر ک ــد« تقدی زنده ان

گشـایی مجـدد از اول    آمـاده سـازی مـوزه جهت باز
تیـر ماه 99

ــر  ــی ب ــران مبن ــگاه ته ــی دانش ــت فرهنگ ــنامه معاون ــرو بخش پی
آغــاز مجــدد فعالیــت موزه هــای دانشــگاه تهــران از تیرمــاه 
99، عملیــات آمــاده ســازی فضاهــای مــوزه مقــدم بــا توجــه بــه 
ــه  ــه مرحلــه در مــاه آخــر بهــار ب ــه ب جــدول زمــان بنــدی مرحل

ــت: ــام پذیرف ــر انج ــرح زی ش

ــایی در  ــت بازگش ــدم جه ــوزه مق ــالن های م ــازی س ــاده س -آم
ــالن های  ــا در س ــدد آنه ــان مج ــار و چیدم ــی آث ــار روب ــب غب قال
بخــش بیرونــی ) تمامــی ویترین هــای بخــش گاهنــگاری و 
ــاق قاجــار،  ــاق نشــیمن، ات ــی ) ســالن های ات پیشــخوان( و اندرون
بخــش ســفال های آبــی و ســفید و تــاالر ســفال های عصــر آهــن(؛

- شستشوی پرده های عمارت زمستانی و تابستانی؛
-غبارروبی از گچبری های عمارت تابستانی؛

 -بازنگری در آثار موجود در ویترین ها، تکمیل مجموعه ها؛
-کاشــت گل هــای فصــل تابســتان و رســیدگی بــه فضــای ســبز و 

حیاط هــا؛
الزامــات رعایــت موازیــن  بــه  پروتکل هــای مربــوط  -تهیــه 

بازدیدکننــدگان. و  مــوزه  کارکنــان  توســط  بهداشــتی 
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  نمایشگاه موزه مقدم به روایت تصویر 
ــه در ســال 139۸  ــر ک ــت تصوی ــه روای ــدم ب ــوزه مق نمایشــگاه م
بــرای اولیــن بــار بــا همــکاری فرهنگســرای متــرو شــکل گرفــت 
ــروی  ــتگاه مت ــر 99 در ایس ــی در اول تی ــال متوال ــن س در دومی

ــت.  ــرار گرف ــد عمــوم ق انقــاب مجــدداً در معــرض دی

بـه  هشـتم  مـاه  جشـنواره  دوازدهمیـن  برگـزاری    
کرامـت و دیـدار مجازی از مـوزه مقدم  مناسـبت دهـه 
جشـنواره های ماه هشـتم کـه هر سـاله از زادروز حضـرت معصومه 
)س( تـا میـاد امـام رضـا )ع( توسـط مـوزه ملـك از بزرگتریـن 
موزه هـای وقفـی کشـور اسـت برگـزار می گـردد، در دوازدهمیـن 
دوره خـود در سـال 99  بـه علـت بیمـاری همـه گیـر و تعطیلـی  
موزه هـا، هـر روز از سـاعت 16 الـی 17 بـه صورت دیـدار مجازی از 
موزه هـای وقفـی از تلویزیـون تیـوا، میـراث دیجیتال و اینسـتاگرام 

کتابخانـه مـوزه ملـك بـه صـورت زنده پخش شـد. 
  ایـن جشـنواره هم زمـان با سـالروز میاد حضـرت معصومه)س( با 
برگـزاری تـور مجازی از موزه آسـتانه حضرت معصومـه)س( در قم، 
همچنیـن معرفـی بانـو عزت ملـك ملك دختـر بزرگ حاج حسـین 

آقـا ملـك در جایـگاه یکی از بانـوان واقف این موقوفـه در روز 6 تیر 
ماه 99 آغاز شـد. 

ایـن برنامـه درمـوزه مقـدم در سـاعت 16 بـا مقدمـه آقـای رضـا 
دبیری نـژاد مدیـر مـوزه ملـك در محـل موزه مقـدم آغاز شـد و در 
ادامـه هـر کـدام از راهنمایـان مـوزه مقـدم توضیحـات بخش هـای 

مختلـف مـوزه را جهـت عاقه منـدان ارائـه کردنـد. 

ثار چاپ سنگی خانه موزه مقدم   نمایشگاه آ
بــه مناســبت یازدهمیــن ســالگردد افتتــاح مــوزه مقــدم در تاریــخ 
4 مــرداد 99 ، از آثــار منحصــر بــه فــرد چــاپ ســنگی زنــده یــاد 
ــرای  ــدم ب ــوزه مق ــت م ــگاه موق ــل نمایش ــدم در مح ــن مق محس

اولیــن بــار رونمایــی شــد.
ــار چــاپ ســنگی و   ایــن مجموعــه شــامل 2۸ اثــر شــاخص از آث
گراورهــای مهــدی مصورالملــك، نقــاش و گراوورســاز شــهیر دوره 
قاجــار از چهــره رجــال سیاســی اســت کــه در روزنامــه شــرافت بــه 
چــاپ رســید.  و همچنیــن 4 اثــر از محمــد صانعــی خوانســاری بــا 
مضامیــن مذهبــی و اثــری منحصــر بــه فــرد از حــرم سیدالشــهدا 

بــه مــدت دو مــاه در معــرض نمایــش عمــوم قــرار گرفــت.  

  تهیه تور مجازی از موزه مقدم 
بــرای ســاخت تــور مجــازی خانــه مــوزه مقــدم از روزهــای 19 تــا 

22 مــرداد مــاه بخــش تصویربــرداری انجــام شــد. 

گزارش از طرف روزنامه ایران   تهیه 
از طــرف روزنامــه ایــران بــرای تهیــه گــزارش از خانــه مــوزه مقــدم 
ــژاد در روز یازدهــم شــهریور مــاه حضــور  آقــای مســعود حکیمی ن

آوردند.

  بازدید اعضای حفاظت فیزیكی دانشگاه
ــه مــوزه  اعضــای حفاظــت فیزیکــی دانشــگاه جهــت بازدیــد از خان

ــد. مقــدم در روز 19 شــهریور مــاه حضــور پیــدا کردن



191موزه مقدمگزارش عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران 190

  فعالیت های  بخش موزه داری
- برگــزاری نمایشــگاه آثــار چــاپ ســنگی مــوزه مقــدم در قالــب 
ــی  ــت کارشناس ــع جه ــع آوری مناب ــار، جم ــاب آث ــی و انتخ بررس
ــی و  ــای اطاعات ــت بنره ــده جه ــه ش ــون تهی ــش مت ــار، ویرای آث
ــار  ــان آث ــای مناســب و چیدم ــار در قاب ه ــا، نصــب آث زیرنویس ه

ــگاه؛ در نمایش
- تهیه شناسنامه برای کل آثار چاپ سنگی ایرانی و خارجی؛

- تهیه لیست آثار شاخص جهت تهیه کاتالوگ؛
ــای  ــده در ویترین ه ــش درآم ــه نمای ــای ب ــل مجموعه ه - تکمی

ــال؛ ــا اشــیای جدیداالنتق دائمــی ب
-بازنگری در ساماندهی و قرارگیری اشیا در مخزن؛

- تهیه فهرست مصور آثار موجود در ویترین های دایمی؛
- انتقال ۸0 اثر دیگر از باغ نگارستان به موزه مقدم؛

ــوزه  ــتاگرام م ــازی و اینس ــگاه مج ــت نمایش ــوا جه ــد محت - تولی
ــدم؛ مق

- مســتند نــگاری آثــار موجــود در عمارت هــا و ویترین هــای 
ــور ؛ ــای مص ــنامه ه ــل شناس ــت تکمی ــش جه ــی نمای دائم

ــوزه  ــازی م ــای مج ــه فعالیت ه ــی از کلی ــزارش تفصیل ــه گ - تهی
ــم آن  ــال 139۸ و تنظی ــف  در س ــای مختل ــانه ه ــدم در رس مق
مطابــق بــا ضوابــط شــرکت در برنامــه انتخــاب مــوزه برتــر توســط 

ســازمان ایکــوم و ارســال آن؛
ــا  ــدم ب ــوزه مق ــی م ــه ای معرف ــم 1 دقیق ــم فیل ــه و تنظی - تهی
اســتفاده از آرشــیو فیلــم مــوزه مقــدم و ارســال آن جهــت شــرکت 
ــر توســط ســازمان ایکــوم و کــه در  در برنامــه انتخــاب مــوزه برت
نهایــت ایــن اقدامــات منجــر بــه کســب موفقیــت مــوزه مقــدم در 
ایــن آئیــن و دریافــت لــوح تقدیــر از ســوی ایــن ســازمان معتبــر 

گشــت.
-تهیــه و تنظیــم فرم هــای مصــور اطاعــات بناهــای مــوزه مقــدم 

پیــرو درخواســت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری؛
بخــش  مصــور  تخصصــی  شناســنامه های  تهیــه  ادامــه   -

مقــدم؛ مــوزه  کاشــی های 
ــته  ــر روی دس ــده ب ــی ش ــترده حکاک ــوش گس ــه نق ــه تهی -ادام

ــن؛ ــار تدخی ــه آث ــی از مجموع ــای چوب چپق ه
ــامل  ــوزه ش ــایی م ــرای بازگش ــتی ب ــای بهداش ــه پروتکل ه -تهی
ــه  ــوط ب ــای مرب ــان و پروتکل ه ــه کارکن ــوط ب ــای مرب پروتکل ه
بازدیدکننــدگان کــه در دو نشســت در محــل بــاغ نگارســتان آماده 
شــد و بــه دو صــورت: نصــب اســتند در ورودی مــوزه و بارگــذاری 

در اینســتاگرام و ســایت مــوزه مقــدم اطــاع رســانی شــد.

  فعالیت های بخش حفاظت و مرمت 
1(  پایش محیطی سالن های نمایش و گنجینه موزه مقدم؛

1-1( کاهش میزان نور سالن ها و ویترین های موزه مقدم به منظور 
ویترین های  داخل  تاریخی  اشیاء  نوری  آسیب  رساندن  حداقل  به 

نمایش موزه مقدم در زمان تعطیلی موزه به دلیل کرونا.
1-2( بازدیـد از اشـیاء داخـل ویترین هـای سـالن های نمایـش و 
گنجینـه مـوزه مقـدم بـرای ارزیابـی و رفـع آسـیب های احتمالـی 

واردشـده بـه اشـیاء موزه مقـدم پـس از زلزلـه بامـداد 99/02/19.
1-3( بررسـی آسـیب های وارد شـده بـه سـالن ها، گلخانـه، حـوض 
خانـه و آثـار تاریخـی موجـود در باغ مـوزه مقدم بر اثر باران بسـیار 

شـدید 30 اردیبهشـت ماه.
1-4( بررسـی آسـیب های وارد شـده بـه گنجینـه مـوزه مقـدم و 
اشـیاء تاریخـی موجـود در گنجینـه بـه دلیـل هجـوم موریانـه بـه 

گنجینـه مـوزه مقـدم
2( جابجایـی پارچه هـای تاریخـی مـوزه مقـدم در گنجینـه مـوزه 
مقـدم و بازنگـری و حفاظـت مجـدد پارچه هـای مرمـت نشـده در 

گنجینه. قرنطینـه  بخـش 
3( ادامـه حفاظـت و مرمـت تعـداد 90 عـدد از اشـیاء تاریخی موزه 

مقدم.
4( پیگیری خریدهای انجام نشده بخش مرمت در سال 139۸.

5( پیگیـری شـرکت معتبـر بـه منظـور سمپاشـی گنجینـه مـوزه 
مقـدم بـرای مبـارزه بـا موریانـه.

5-1(  بررسـی میـزان گسـترش موریانـه در گنجینـه مـوزه مقـدم 
هـر 14 روز یکبـار. 

5-2( پیگیـری بازدیـد خانم هـا پـور محمـد و صفـار از میـراث یزد 
جهـت حضـور در مـوزه مقـدم بـه منظور بررسـی شـرایط موجود و 

ارائـه طـرح مقابله بـا موریانه.
5-3( حفاظـت و مرمـت 310 شـی از اشـیاء تاریخـی مـوزه مقـدم 

مل: شا
الف( آسیب شناسی

ب( مرمت 
ج( مستند نگاری 

د( سـاماندهی در سـبدهای حفاظتـی و قـرار دادن در گنجینه موزه 
م مقد

5-4( شـروع مراحـل حفاظـت و مرمـت آلبوم پارچه 4433 شـامل 
142 تکـه پارچه:

الف( مستندنگاری پیش از مرمت
ب( آسیب شناسی



193موزه مقدمگزارش عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران 192

  فعالیت مرکز اسناد  
1( انتقــال 12 عــدد اســناد چاپــی مذهبــی قــاب شــده از گنجینــه 
و آمــاده کــردن آنهــا بــرای نمایشــگاه موقــت شــامل تهیــه 

ــکن؛ ــنامه و اس شناس
ــناد  ــز اس ــه مرک ــاب ب ــدون ق ــی ب ــند چاپ ــدد س ــال ۸ ع 2( انتق

ــنامه؛      ــه شناس ــکن و تهی ــت اس جه
ــده  3( ادامــه اســکن و ســاماندهی عکس هــای آلبــوم شــخصی زن

یــاد محســن مقــدم؛
ــنگی   ــاپ س ــناد چ ــازی اس ــاده س ــه و آم ــکاری در تهی 4( هم

جهــت شــرکت در نمایشــگاه جدیــد.

گل های فصل پاییز کاشت    
ــوزه  ــه م ــه خان ــازی محوط ــت زیباس ــز 99 در جه ــل پایی در فص

ــت. ــکاری صــورت گرف ــدم گل مق

  امضای تفاهم نامه همكاری در خانه موزه مقدم
ــت،  ــك مل ــل بان ــران و مدیرعام ــگاه ته ــس دانش ــور رئی ــا حض ب
تفاهــم نامــه تقویــت همکاری هــای بانکــی و مالــی بیــن دانشــگاه 
تهــران و بانــك ملــت در خانــه مــوزه مقــدم امضــا شــد. بــر اســاس 

ایــن تفاهم نامــه کــه روز )14 آبان مــاه( بــه امضــای دکتــر محمــود 
نیلــی احمدآبــادی، رئیــس دانشــگاه تهــران و دکتر محمــد بیگدلی 
ــگاه  ــای دانش ــطح همکاری ه ــید، س ــت رس ــك مل ــل بان مدیرعام
تهــران و بانــك ملــت در زمینــه مــراودات بانکــی از طریــق مرکــز 
ــژه بانکــی در چارچــوب  ــه خدمــات وی حســاب های دانشــگاه، ارائ
ضوابــط و مقــررات جــاری بانــك بــرای دانشــگاه تهــران و... 

افزایــش خواهــد یافــت.
ــای  ــم امض ــگاه در مراس ــس دانش ــادی، رئی ــی احمدآب ــر نیل دکت
ــگاه  ــی دانش ــاون اداری و مال ــور مع ــا حض ــه ب ــه ک ــن تفاهم نام ای
برگــزار شــد، حــوزه فنــاوری را یــك زمینــه بســیار مناســب بــرای 
ــا اشــاره  همــکاری بیــن دانشــگاه و بانــك ملــت عنــوان کــرد و ب
ــرح  ــن ط ــت: »ای ــران گف ــگاه ته ــش دانش ــهر دان ــعه ش ــه توس ب
ــران  ــگاه ته ــکاری دانش ــرای هم ــی ب ــیاری خوب ــای بس زمینه ه
و بانــك ملــت اســت و بانــك ملــت می توانــد در پروژه هــای 
ــود  ــادآور می ش ــد. ی ــارکت کن ــرمایه گذاری و مش ــرح س ــن ط ای
دانشــگاه تهــران و بانــك ملــت پیــش از امضــای ایــن تفاهم نامــه 
ــه تســهیات بانکــی داشــتند.  ــب ارائ ــای را در قال ــز همکاری ه نی

  برگــزاری اولیــن همایــش علمــی و جشــنواره مــوزه 
کشــور هــای دانشــگاهی 

معاونــت فرهنگــی و اجتماعی دانشــگاه تهــران، به منظور برداشــتن 
ــای  ــگ موزه ه ــای فرهن ــعه و ارتق ــتای توس ــد در راس ــی مفی گام
دانشــگاهی کشــور، اولیــن همایــش علمــی و جشــنواره موزه هــای 
دانشــگاهی کشــور را در ســه بخــش رقابتــی، نمایشــگاهی و 
ــر 30  ــتند )حداکث ــم مس ــات فیل ــا موضوع ــی و ب ــش علم همای
ــن  ــد. در ای ــزار می کن ــی برگ ــی و طراح ــس، نقاش ــه(، عک دقیق
همایــش، ضمــن بررســی علمــی ایــن موضــوع و مشــارکت دادن 
جامعــه علمــی در ارتقــای کمــی و کیفــی موزه هــای دانشــگاهی، 
زمینــه توســعه نظــری و عملــی موزه هــای دانشــگاهی کشــور نیــز 

فراهــم خواهــد شــد.
موزه هــای دانشــگاهی و کارکردهــای آن در جهــان معاصــر، 
فرهنگــی،  علمــی-  گردشــگری  و  دانشــگاهی  موزه هــای 
ــت شــهری، موزه هــای دانشــگاهی  موزه هــای دانشــگاهی و مدیری
و توســعه پایــدار، نقــش موزه هــای دانشــگاهی در ارتقــای علمــی 
و فرهنگــی دانشــگاه و موزه هــای دانشــگاهی و روابــط بین المللــی 

ــت. ــش اس ــن همای ــای ای از محوره
مــوزه مقــدم نیــز بــه عنــوان یکــی از موزه هــای دانشــگاه تهــران 
بــا ارســال مقالــه و کلیــپ در ایــن همایــش بــزرگ کشــوری کــه 
ــا و  ــی موزه ه ــه مناســبت روز جهان در اردیبهشــت ســال 1400 ب
هفتــه میــراث فرهنگــی برگــزار خواهــد شــد، شــرکت می کنــد.   

  فعالیت های بخش موزه داری
بــا توجــه بــه شــرایط تعطیلــی موزه هــا و محدودیــت های بســیاری 
ــگاه های  ــزاری نمایش ــد برگ ــدم مانن ــوزه  مق ــت م ــه در فعالی ک
موقــت و مراســم هایی کــه در طــول ســال بــه مناســبت های 
ــر  ــا ایــن وجــود ســعی ب مختلــف برگــزار می شــد، ایجــاد شــد؛ ب
ایــن شــد کــه همــگام بــا موزه هــای دیگــر فرصــت ایجــاد ارتبــاط 
ــم  ــش فراه ــش از پی ــازی بی ــای مج ــدگان در فض ــا بازدیدکنن ب
شــود. در ایــن راســتا فعالیت هــای نمایشــگاهی و معرفــی آثــار بــا 

تهیــه و تولیــد محتــوا بــرای فضــای مجــازی خصوصــاً اینســتاگرام 
مــوزه مقــدم در اهــداف نیمــه دوم ســال پررنگ تــر ادامــه یافــت. 
ــای  ــود در ویترین ه ــر موج ــش از 615 اث ــگاری بی ــتند ن -- مس
نمایــش دائمــی در ســالن گاهنــگاری و پیشــخوان جهــت تکمیــل 

ــور؛ ــت های مص فهرس
ــوال  ــت ام ــل فهرس ــت تکمی ــور جه ــنامه های مص ــه شناس - تهی
ــه شــده توســط ریاســت اداره  ــت ارائ ــدم براســاس فرم ــوزه مق م

موزه هــا؛
- ادامه تهیه شناسنامه های تخصصی موزه داری.

  اهم فعالیت های خانه موزه مقدم در 
نیمه دوم سال ۹۹
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  فعالیت های بخش حفاظت و مرمت 
1( حفاظـت و مرمـت لعـاب آسـیب دیده کاشـی های دیوار شـرقی 

مـوزه مقدم:
1-1( اسـتحکام بخشـی لعـاب آسـیب دیده کاشـی های هفت رنگ 

دیوار شـرقی مـوزه مقدم. 
2( ادامـه حفاظـت و مرمـت آلبـوم پارچـه 4433 شـامل 142 تکه 

پارچه:
1-2( مستندنگاری پیش از مرمت؛

2-2( آسیب شناسی.
3( حفاظـت و مرمـت اضطـراری سـقف و کاشـی های آسـیب دیده 

گلخانـه مـوزه مقدم:
1-3( حفاظـت اضطـراری لعـاب کاشـی های آسـیب دیـده گلخانـه 

مقدم. مـوزه 
2-3( مسـدود کـردن قسـمت های فرسـوده سـقف به وسـیله مات 
سـیمان بـرای جلوگیـری از ورود آب باران و برف بـه داخل گلخانه.

3-3( تعویض چسب های آسیب دیده شیشه های سقف گلخانه.
4-3( پوشـانده سـقف گلخانـه بوسـیله پاسـتیك ضخیـم بـرای 

اطمینـان از عـدم ورود آب بـاران و بـرف بـه داخـل گلخانـه.
4( حفاظت و مرمت 29 شی از اشیاء تاریخی موزه مقدم شامل:

1-4( آسـیب شناسـی، 2-4( مرمت ، 3-4( مسـتند نگاری ، 4-4( 
حفاظـت در سـبدهای حفاظتی و قـرار دادن در گنجینه موزه مقدم

  فعالیت های مرکز اسناد
1. ادامـه اسـکن آلبوم هـای عکـس کـه شـامل 5 آلبـوم می باشـد، 

عبارتنـد از :
2. آلبوم شماره 4 به تعداد 103 عکس؛

3. آلبوم شماره 6 به تعداد 99 عکس؛
4. آلبوم شماره 24 به تعداد 14۸ عکس؛

5. آلبوم شماه 90 به تعداد 49 عکس؛
6. آلبوم شماره 17 به تعداد 79 عکس؛

7. و تهیه شناسنامه برای آنها؛
۸. همـکاری بـا  نویسـنده و محقـق آقـای طبیـب زاده و کسـب 
اطاعـات از ایشـان دربـاره مرحوم مقدم و دانشـکده هنرهـای زیبا 
و اشـخاص و اسـاتید همـراه در عکس هـای موجـود در مـوزه کـه 
ناشـناس و ناشـناخته بودنـد و در اختیـار قـرار دادن تعدادی عکس 

و اطاعـات از آقـای مقـدم در دانشـکده هنرهـا؛
9. همـکاری در تهیـه شناسـنامه های مصـور اموالی از اشـیای موزه 

مقدم.

  تهدیدها و فرصت ها
ــدم در  ــوزه مق ــه م ــای خان ــل فعالیت ه ــدی و تحلی ــع بن در جم
ــت  ــا محدودی ــه کرون ــه اگرچ ــت ک ــوان گف ــی ت ــال 1399 م س
هــای بســیاری در فعالیــت تمامــی مــوزه هــا رقــم زد و بازدیدهــای 
ــع  ــوزه قط ــای م ــار و فضاه ــا آث ــتقیم ب ــاط مس ــوری و ارتب حض
ــکان را  ــن ام ــازی ای ــای مج ــود فضاه ــن وج ــا ای ــی ب ــد ول گردی
ــد ارتبــاط  ــده_ ان ــا شــعار #مــوزه هــا_ زن ــد کــه ب ــه وجــود آورن ب
خــود را بــا مخاطبیــن حفــظ و گســترش دهنــد. هرچنــد فضــای 
مجــازی هیچــگاه نمــی توانــد جایگزیــن بازدیــد حضــوری از مــوزه 
ــرف  ــی از ط ــود ول ــار ش ــا آث ــتقیم ب ــاط مس ــراری ارتب ــا و برق ه
ــراد  ــد اف ــا مانن ــوزه ه ــن م ــده ای از مخاطبی ــش عم ــر بخ دیگ
ــرای  ــرایط الزم ب ــات و ش ــاید امکان ــه ش ــودکان ک ــا ک ــالمند ی س
ــته  ــا را نداش ــوزه ه ــا م ــوری ب ــتقیم و حض ــاط مس ــراری ارتب برق
ــا  ــغله کاری و ی ــل مش ــه دلی ــه ب ــانی ک ــن کس ــند و همچنی باش

رفتــن  امــکان  ترافیکــی  محدودیت هــای  و  مســافت  دوری 
ــه  ــترش و ب ــا گس ــتند ب ــوده توانس ــر نب ــان میس ــوزه برایش ــه م ب
اشــتراك گــذاری تصاویــر و فیلم هــای آثــار در فضاهــای مجــازی 
بــا فرهنــگ و هنــر ایــران و جهــان آشــنا شــوند. کرونــا بــا تمامــی 
مصائــب و ســختی هایی کــه بــه وجــود آورد امــا در نگاهــی 
خوشــبینانه باعــث شــد کــه شــعار ســال 2020 ایکــوم بــا عنــوان 
ــك شــدن  ــری( در نزدی ــوع و یادگی ــری، تن ــرای براب ــا ب ــوزه ه )م
موزه هــای مختلــف کــه در زمان هــای کاری از یکدیگــر بــی خبــر 
ــه  ــا ب ــده و ب ــك ش ــر نزدی ــه یکدیگ ــازی ب ــای مج ــد در فض بودن
ــری و  ــوع، یادگی ــه تن ــر ب ــت های یکدیگ ــتن پس ــتراك گذاش اش
برابــری تحقــق بخشــند. همچنیــن تورهــای مجــازی از موزه هــا و 
اســتفاده آنایــن و رایــگان از آرشــیو و اطاعــات کلیــه موزه هــای 
ــز شکســته و  ــن کشــورها را نی ــای بی ــا مرزه ــان و کتابخانه ه جه

ــرد. ــك ک ــر نزدی ــه یکدیگ ــردم را ب ــا و م ــای دنی ــه موزه ه هم
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5۸،702 نفر139۸
5،391 نفر1399

 2.۸16.709.000 ریال139۸
37۸،61۸.900 ریال1399

گزارش درآمد حاصل از فروش بلیت خانه موزه مقدم سال 
1398 و 1399

گزارش تعداد بازدیدکنندگان خانه موزه مقدم سال
1398 و 1399

کاری پرســنل مــوزه مقــدم در  ــد  ــر رون ــا ب کرون ــر    تاثی
ســال 1399 ) تهدیدهــا و فرصت هــا(

را  مقدم  موزه  خانه  بخش های  کلیه  فعالیت  کرونا،  بیماری  شیوع 
منقطع  تعطیلی های  با  داد.  قرار  تأثیر  تحت  ها  موزه  سایر  همانند 
ملی  ستاد  از طرف  آن  کاهش  یا  و  بیماری  دلیل گسترش  به  که 
بخش  پرسنل  که  شد  موجب  می گردید  اعام  کرونا  با  مبارزه 
موزه داری خصوصاً راهنمایان که به صورت قرارداد ماهیانه با اداره 
با  موزه ها همکاری داشتند دچار وقفه شده و در ماه های تعطیلی 
از طرق مختلف  این شد که  بر  اگر چه سعی  باشند.  روبرو  بحران 
حمایت هایی جهت پرداخت بیمه صورت گیرد ولی مشکات روانی 
حاصل از عدم امنیت شغلی و مشکات اقتصادی و مالی نیز خود بر 

تهدیدهای بیماری افزود.
موزه  که  ماه هایی  در  بازدیدکننده  بودن  کم  به  توجه  با  طرفی  از 
محتوا  تولید  جهت  راهنمایان  وجود  از  شد  موجب  داشت  فعالیت 
برای فضای مجازی استفاده گردد که این امر موجب فعال شدن این 
نیروها در بخش های پژوهشی و شناسایی آثار گشت و بر دانش آنها 
افزود که نتیجه ثانویه آن قطعا در شغل آنها در راستای معرفی آثار 

با مخاطبین موزه قابل مشاهده خواهد بود. 
اباغیه  با  موزه  متخصصین  و  اداری  پرسنل  بخش  در  همچنین 
نظر  و  همکاران  سامت  از  صیانت  و  حفظ  جهت  تهران  دانشگاه 
بندی  شیفت  صورت  به  کاری  ساعت  اجتماعی  فاصله  رعایت  به 
حضور  عدم  و  کاری  ساعت  کاهش  این   شد.  تعریف  دورکاری  و 
همزمان پرسنل موجب شد که خیلی از کارهایی که نیازمند حضور 
عدم  با  طرفی  از  ولی  شود.  روبرو  مشکل  با  بود  افراد  حداکثری 
امکان  این  مراسم  و  نمایشگاه  برگزاری  مانند  حضوری  برنامه های 
را فراهم آورد که پرسنل به کارهای معوقه بیشتر بپردازند که در 
مقدم،  موزه  به  نگارستان  باغ  در  موجود  اشیای  انتقال  راستا  این 
دائمی  ویترین های  در  موجود  اشیای  مستندنگاری  عملیات  انجام 
و گنجینه، تهیه شناسنامه های تخصصی و همچنین شناسنامه های 

اموالی مصور در دستور کار قرار گرفت. 

   جمع بندی و گزارش سالیانه 
بخش های تخصصــی مــوزه ) فرصت ها 

و تهدیدها(

کارشناس حفاظت و مرمت   
1-1( مستندنگاری، آسیب شناسی، حفاظت و مرمت اشیاء موجود 

در بخش قرنطینه موزه مقدم و انتقال آنها به گنجینه موزه مقدم.
2-1( مستندنگاری، آسیب شناسی، حفاظت و مرمت اشیاء منتقل 
شده از انبارهای باغ موزه نگارستان و انتقال آنها به گنجینه موزه 

مقدم.
تزیینات  مرمت  و  حفاظت  شناسی،  آسیب  مستندنگاری،   )1-3
وابسته به معماری موزه مقدم شامل کاشی های حوض خانه، گلخانه 
و حیاط اندرونی و برونی و همچنین اشیاء سنگی موجود در بنا و 

حیاط اندرونی و بیرونی.
4-1( پایش محیطی گنجینه و سالن های نمایش موزه مقدم.

  فعالیت های سال 1399:

عنوانتعداد

مستندنگاری، آسیب شناسی، حفاظت و مرمت  اثر429
اشیاء موجود در بخش قرنطینه موزه مقدم و 
همچنین اشیاء منتقل شده از انبارهای باغ 

نگارستان
مستندنگاری و آسیب شناسی پارچه های آلبوم  قطعه9۸

پارچه شماره 4433
استحکام بخشی لعاب آسیب دیده کاشی های -

هفت رنگ دیوار شرقی موزه مقدم
حفاظت و مرمت اضطراری سقف و کاشی های -

آسیب دیده گلخانه موزه مقدم
پایش محیطی سالن های نمایش و گنجینه موزه -

مقدم: پایش دما، رطوبت، شدت نور، آسیب های 
ناشی از زلزله و بارش های بهاری و پاییزی و 

هجوم موریانه
مستندنگاری از آثار موجود در مخزن جهت درج 360 اثر

در تهیه شناسنامه های مصور امین اموالی
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ارائه  و  فعالیت ها  تحلیل  و  بندی  جمع    
دستاوردهای شاخص سال 1399:

3-1( بــا توجــه بــه بیمــاری همــه گیــر کرونــا و تعطیلــی مــوزه و 
ــزوم حفاظــت و مرمــت  حضــور حداقلــی کارکنــان و همچنیــن ل
ــوزه  ــاغ م ــای ب ــده از انباره ــل ش ــیاء منتق ــریعتر اش ــه س هرچ
نگارســتان، بخــش مرمــت مــوزه مقــدم همــه تــاش خــود را برای 
ــوزه  ــای حضــور در م ــاعتها و روزه ــان کاری در س ــش راندم افزای
ــه ای کــه تعــداد اشــیاء مرمــت  ــه گون مقــدم انجــام داده اســت ب
ــدد و در  ــا 110 ع ــر ب ــال 139۸ براب ــوزه در س ــن ح ــده در ای ش

ــوده اســت. ــا 429 عــدد ب ــر ب ســال 1399 براب
3-2( بــا توجــه بــه همــه محدودیت هــای ایجــاد شــده بــه 
ــوزه  ــت م ــا، بخــش مرم ــر کرون ــه گی ــاری هم ــل شــیوع بیم دلی
ــت  ــت و مرم ــه حفاظ ــرای ادام ــود را ب ــاش خ ــه ت ــدم هم مق
اشــیاء موجــود در بخــش قرنطینــه مــوزه مقــدم بخصــوص آلبــوم 

پارچه هــا انجــام داده اســت.
ــر  ــران پیشــین مبنــی ب ــه عــدم همــکاری مدی ــا توجــه ب 3-3( ب
ــه  ــزوم تامیــن مــوارد مــورد نیــاز بخــش مرمــت مــوزه مقــدم ب ل
منظــور حفاظــت و مرمــت ســقف و کاشــی های تاریخــی گلخانــه 
ــه  ــده ب ــیب های وارد ش ــه آس ــری از ادام ــدم و جلوگی ــوزه مق م
ــوزه  ــت م ــت و مرم ــش حفاظ ــه، بخ ــی گلخان ــی های تاریخ کاش
ــرای حفاظــت اضطــراری ســقف و  مقــدم همــه تــاش خــود را ب
کاشــی های گلخانــه بــا حداقــل امکانــات بــه انجــام رســانید. امــا 
ــه منظــور  ــاز ب ــورد نی ــوارد م ــن م ــدم تامی ــه ع ــی اســت ک بدیه
ــدم  ــوزه مق ــه م ــی های گلخان ــقف و کاش ــت س ــت و مرم حفاظ
موجــب تخریــب بیــش از پیــش کاشــی های تاریخــی ایــن بخــش 

ــد. ــد ش ــده خواه ــال های آین در س
ــدم همــکاری دانشــگاه  ــل ع ــه دلی 3-4( در ســال های گذشــته ب
تهــران بــا بخــش حفاظــت و مرمــت مــوزه مقــدم بــه منظــور بــه 
کارگیــری شــرکت معتبــر بــرای مهــار هجــوم موریانــه بــه مــوزه 
مقــدم، در بهــار 1399 شــاهد هجــوم مجــدد موریانــه بــه گنجینــه 

ــدم و  ــوزه مق ــت م ــران وق ــت مدی ــا موافق ــم. ب ــدم بودی ــوزه مق م
پیگیری هــای بــه عمــل آمــده توســط بخــش مرمــت مــوزه مقــدم 
ــا آفــات مــوزه ای میــراث فرهنگــی  بازدیــد کارشناســان مبــارزه ب
کشــور از بخــش آســیب دیــده میســر گردیــد. امــا متاســفانه بــه 
ــزارش  ــچ گ ــوز هی ــده اداری هن ــناخته ش ــوارد ش ــه م ــل هم دلی
ــی انجــام نشــده اســت.  ــراث فرهنگ ــی از طــرف می ــدام عمل و اق
بدیهــی اســت کــه بخــش حفاظــت و مرمــت مــوزه مقــدم پیگیــر 
ارائــه گــزارش و اقــدام عملــی از طــرف ســازمان میــراث فرهنگــی 

کشــور اســت.
ــه معمــاری موجــود  3-5( حفاظــت و مرمــت تزیینــات وابســته ب
ــن راســتا  ــا ضــروری اســت. در همی ــری کام ــدم ام ــوزه مق در م
ــه  ــه هم ــه ب ــا توج ــدم ب ــوزه مق ــت م ــت و مرم ــش حفاظ بخ
ــوزه، حفاظــت و  ــان در م ــای حضــور فیزیکــی کارکن محدودیت ه
ــروع  ــش از ش ــرقی را پی ــوار ش ــی های دی ــی کاش ــتحکام بخش اس

ــانید. ــه انجــام رس ــارش ب فصــل ب

  بخش موزه داری
  معرفی اهداف و ماموریت ها:

1-1( انجــام فعالیت هــای بخــش مــوزه داری از جملــه کارشناســی 
و بررســی آثــار موجــود در گنجینــه مــوزه مقــدم؛

2-1( تهیــه فایــل هــای اطاعاتــی آثــار در قالــب شناســنامه های 
علمــی و تخصصــی ، تهیــه بنــر و زیــر نویــس آثــار ؛

3-1( مستندنگاری آثار؛
ــه صــورت  ــان ب ــت مخاطب ــوزه جه ــار م ــی آث ــه و معرف 4-1( ارائ
آثــار در  تغییــرات چیدمــان  نمایشــگاه های موقــت،  برپایــی 
ــا  ــی ویترین ه ــار روب ــر غب ــارت ب ــوزه، نظ ــی م ــای دائم بخش ه
، تولیــد محتــوی علمــی و تخصصــی در قالــب شــرکت در 
همایش هــا و ســمینارهای ملــی و بین المللــی، تولیــد فیلــم و 

ــازی؛ ــای مج ــت بازدیده ــپ جه کلی
ــان و  ــای راهنمای ــام فعالیت ه ــر انج ــارت ب ــوزش و نظ 5-1( آم

ــان؛ ــرد ایش ــای کارک ــه گزارش ه تهی
6-1( تهیه کتاب و کاتالوگ های علمی آثار؛

ــن  ــکاری امی ــا هم ــزن ب ــود در مخ ــار موج ــاماندهی آث 7-1( س
ــر  ــر اث ــت ه ــی جه ــای اطاعات ــت و لیبل ه ــه فهرس ــوال، تهی ام

ــزن؛ ــود در مخ موج
ــوزه  ــاغ م ــای ب ــدم از انباره ــوزه مق ــار م ــال آث ــروژه انتق ۸-1( پ
نگارســتان و انتقــال آنهــا بــه گنجینــه مــوزه مقــدم بــا همــکاری 

ــوال؛ امیــن ام
ــور  ــت ام ــه مشــاوره جه ــدم و ارائ ــوزه مق ــه م 9-1( اداره کتابخان
تحقیقاتــی محققــان و دانشــجویان در خصــوص آثــار مــوزه مقــدم؛

10-1( شــرکت در دوره هــای آموزشــی مرتبــط بــا حــوزه شــغلی و 
ــای شــغلی. ــات و مهارت ه ــانی اطاع به روزرس

  فعالیت های سال 1399:
تهیــه  جهــت  بیرونــی(  بخــش   ( اثــر    615 مســتندنگاری 
شناســنامه های آثــار، نمایشــگاه های مجــازی و اینســتاگرام؛-

- تولیــد محتــوی جهــت نمایشــگاه مجــازی روز صلــح و کــودك 
در  اینســتاگرام؛

-مســتند نــگاری آثــار نقاشــی کودکــی دکتر مقــدم و آثارکــودکان 
بازدیــد کننــده جهت برگــزاری نمایشــگاه مجــازی در اینســتاگرام؛

ــح و کــودك جهــت  ــوزال نمایشــگاه های مجــازی صل - تهیــه پرپ
ســازمان ایکــوم؛

ــرح  ــای ط ــنامه ه ــور ) شناس ــی مص ــنامه های علم ــه شناس -تهی
ــدم  ــوزه مق ــود در م ــار موج ــت آث ــی و..، فهرس ــار کاش ــام: آث ج
ــار  ــده از آث ــه ش ــت تهی ــی لیس ــز بازبین ــنامه و نی 1000 شناس

ــالن(؛ ــر س ــود در ه موج
ــکاری  ــا هم ــزن ب ــار مخ ــدادی از آث ــاماندهی تع - س  

امــوال؛ امیــن 
- همــکاری در تهیــه فیلــم مجــازی معرفــی مــوزه مقــدم جهــت 
ســایت رســمی مــوزه بــا آقــای امینــی در قالــب ارائــه توضیحــات 
مبســوط جهــت تمامــی قســمت های داخلــی و خارجــی مــوزه در 
چنــد روز کاری و نیــز ارائــه بیــش از  300 زیرنویــس ازمجموعــه 

آثــار، محوطــه و... جهــت فیلــم مذکــور؛
ــوزه  ــازی م ــای مج ــه فعالیت ه ــی از کلی ــزارش تفصیل ــه گ - تهی
مقــدم در رســانه های مختلــف در ســال 139۸ و تنظیــم آن 
ــر توســط ســازمان  ــط برنامــه انتخــاب مــوزه برت ــا ضواب ــق ب مطاب

ــر؛ ــوزه برت ــاب م ــابقه انتخ ــرکت در مس ــوم وش ایک
ــا  ــدم ب ــوزه مق ــی م ــه ای معرف ــم 1 دقیق ــم فیل ــه و تنظی - تهی
اســتفاده از آرشــیو فیلــم مــوزه مقــدم و ارســال آن جهــت شــرکت 

در برنامــه انتخــاب مــوزه برتــر توســط ســازمان ایکــوم؛
ــدول  ــه ج ــب تهی ــان در قال ــه راهنمای ــوط ب ــور مرب ــام ام  - انج
حضــور و غیــاب، محاســبه و ارســال ســاعات حضــور و نیــز تامیــن 
ــری جهــت شناســنامه ها و پســت های اینســتاگرامی  ــع تصوی مناب

ــرد؛ ــه توســط ایشــان صــورت می گی ک
- همــکاری در آمــاده ســازی ســالن های مــوزه مقــدم جهــت بــاز 
گشــایی، در قالــب نظــارت بــر نحــوه غبــار روبــی آثــار و چیدمــان 
مجــدد آنهــا در ســالن های بخــش بیرونــی ) تمامــی ویترین هــای 
ــاق  ــالن های ات ــی ) س ــخوان( و اندرون ــگاری و پیش ــش گاهن بخ
ــاالر  ــفید و ت ــی و س ــفالهای آب ــش س ــار، بخ ــاق قاج ــیمن، ات نش

ــدم؛ ــوزه مق ــن( م ســفال های عصــر آه
ــور  ــای مص ــم فرم ه ــت تنظی ــوزه جه ــت م ــا مدیری ــکاری ب - هم

ــوم؛ ــدم جهــت وزارت عل ــوزه مق ــات بناهــای م اطاع
ــه  ــود در کتابخان ــوال موج ــت ام ــه لیس ــوط ب ــرم مرب ــه ف - تهی
مــوزه مقــدم جهــت اعــام بــه امیــن امــوال جدیــد امــور فرهنگــی 

دانشــگاه تهــران؛
- همــکاری و مشــارکت در برگــزاری نمایشــگاه آثــار چــاپ 
ــع  ــار، جم ــاب آث ــی و انتخ ــب بررس ــدم در قال ــوزه مق ــنگی م س
آوری منابــع جهــت کارشناســی آثــار، ویرایــش متــون تهیــه شــده 
توســط خانــم کاظمــی جهــت بنرهــای اطاعاتــی و زیرنویس هــا، 
همــکاری در نصــب آثــار در قاب هــای مناســب بــا همــکاری آقــای 
ــر نحــوه چیدمــان  مجیــدی و در نهایــت آماده ســازی و نظــارت ب

ــار در نمایشــگاه؛ آث
- ساماندهی بخشی از آثار چاپی موجود در مخزن؛
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- ساماندهی بخشی از آثار نقاشی  در مخزن؛
- تهیــه لیبل هــای مصــور جهــت نصــب بــر روی کاور آثــار نقاشــی 
و چاپــی مــوزه مقــدم در راســتای ســاماندهی مخــزن و قــرار دادن 

انهــا در جــای مناســب در مخــزن بــا همــکاری آقــای احمدنیــا؛
ــدم از  ــوزه مق ــار م ــال آث ــروژه انتق ــری از پ ــش دیگ ــام بخ - انج
بــاغ نگارســتان در قالــب کارشناســی، جمــع آوری، تهیــه فهرســت 
ــا  ــاغ نگارســتان ب ــه ب ــر مــوزه مقــدم ب و در نهایــت انتقــال ۸0 اث

ــا؛ ــای احمدنی همــکاری آق
- اداره کتابخانه موزه مقدم و ارائه خدمات به همکاران؛

ــوزه  ــای م ــار و مجموعه ه ــی از آث ــی برخ ــت مل ــروژه ثب ــاز پ آغ
ــدم.- مق

 جمع بندی و تحلیل فعالیت ها و ارائه دستاوردهای 
شاخص سال 1399:

ــش  ــا ، کاه ــروس کرون ــری وی ــه گی ــا هم ــارن ب ــال 1399 مق س
ــن  ــم شــد. در ای ــان فراه ــرای کارکن ــاعات اداری و دور کاری ب س
ــه  ــب در راســتای ادام ــن جان ــای ای ــی عمــده فعالیت ه ــازه زمان ب
ــردن  ــگاری، وارد ک ــتند ن ــب مس ــنامه ها در قال ــه شناس کار تهی
ــت.  ــوده اس ــی ب ــنامه های قبل ــش شناس ــز ویرای ــات و نی اطاع
ــد حضــوری از مــوزه  ــه عــدم امــکان بازدی ــا توجــه ب همچنیــن ب
ــر  ــش ب ــش از پی ــتی بی ــای بهداش ــظ پروتکل ه ــل حف ــه دلی ب
فعالیت هــای مجــازی اهتمــام ورزیــده و همــکاری مســتقیم 
جهــت تولیــد فیلــم بازدیــد مجــازی کــه در ســایت رســمی مــوزه 
قــرار گرفتــه و اثــری مانــدگار و کارا در راســتای رســالت معرفــی 
مــوزه و جــذب مخاطــب اســت، از مهم تریــن فعالیت هــای بخــش 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــال 1399 ب ــوزه داری س م
همفکــری بــا کارشــناس مســئول محتــرم مــوزه جهــت برگــزاری 
نمایشــگاه های مجــازی روز جهانــی کــودك و اهتمــام بــه مســتند 
نــگاری و تهیــه منابــع الزم قدمــی دیگــر در ایــن راســتا )معرفــی 

مــوزه و جــذب مخاطــب ( بــوده اســت.
شــرکت در برنامــه انتخــاب مــوزه برتــر توســط ســازمان ایکــوم ، 
تهیــه فیلــم  و ارائــه گــزارش فعالیت هــای مجــازی کــه در نهایــت 

بــرای نخســتین بــار منجــر بــه دریافــت لــوح تقدیــر از ســوی ایــن 
ــوزه  ــتاوردهای شــاخص بخــش م ــر گشــت، از دس ــازمان معتب س

ــد. ــال 1399 می باش داری در س
 تهیــه بانــك اطاعاتــی در قالــب تهیــه منابــع دیجیتــال و 
شناســنامه های آثــار در ســال گذشــته در ســه فــرم مجــزا ) 
شناســنامه هــای طــرح جــام، فهرســت آثــار موجــود در ســالن ها 
ــان  ــکاری راهنمای ــا هم ــدم ( ب ــوزه مق ــه م ــار خان ــت اث و فهرس
ــه گشــته اســت  ــا شناســنامه مصــور تهی ــه و صده صــورت گرفت

ــت. ــوزه اس ــار م ــاماندهی آث ــم در س ــیار مه ــی بس ــه گام ک
ــا توجــه بــه تمامــی محدودیت هــا و شــرایط ویــژه ســال 1399  ب
ــوزه داری کمــاکان تمامــی فعالیت هــای جــاری اعــم از  بخــش م
ــی و  ــا، بررس ــود در ویترین ه ــار موج ــت آث ــه وضعی ــیدگی ب رس
ــات  ــه خدم ــگاه، ارائ ــزاری نمایش ــگاری، برگ ــتند ن ــش، مس پژوه
کتابخانــه ای بــه همــکاران و.. را صــورت داده و بــا تمــام تــوان بــه 

ــه خواهــد داد. آن ادام

کاری بخش موزه داری موزه مقدم در  برنامه   
سال 1400:

ــوزه  ــالن های م ــود در س ــیاء موج ــتندنگاری اش ــه مس 4-1( ادام
ــدم؛ ــوزه مق ــه م ــدم و گنجین مق

4-2( ادامه انتقال آثار از انبارهای باغ موزه نگارستان؛
4-3( ادامه کار تهیه و ویرایش شناسنامه های تخصصی؛

انتشــار  و  تهیــه  ویــژه  بــه  پژوهــش  اقدامــات  ادامــه   )4-4
آثــار؛ تخصصــی  و  علمــی  کاتالوگ هــای 

4-5( ساماندهی مخزن موزه مقدم با همکاری امین اموال؛
ــه  ــوط ب  4-6( تــاش جهــت جــذب مخاطــب و انجــام امــور مرب

ــان؛ راهنمای
4-7( شــرکت در همایش هــا و برنامه هــای علمــی مرتبــط بــا 

ــدم؛ ــوزه مق حــوزه شــغلی و م
4-۸( انجام پروژه ثبت ملی آثار.

تقویم برنامه های اصلی موزه مقدم در سال 1400

مکانساعتتاریخعنوان

موزه مقدم9 الی 1۸ روزهای کاری موزه26 اردیبهشتنمایشگاه  موقت به مناسبت روز جهانی موزه ها
موزه مقدم9 الی 1۸ روزهای کاری موزه4 مردادنمایشگاه موقت به مناسبت روز افتتاح موزه مقدم

موزه مقدم9 الی 1۸ روزهای کاری موزهمهر ماهنمایشگاه موقت به مناسبت روز تهران
موزه مقدم9 الی 1۸ روزهای کاری موزه25 مهرنمایشگاه موقت به مناسبت روز وقف خانه موزه مقدم

موزه مقدم9 الی 1۸ روزهای کاری موزه19 آباننمایشگاه  موقت به مناسبت سالروز وفات محسن مقدم
موزه مقدم9 الی 1۸ روزهای کاری موزه11 آذرنمایشگاه موقت به مناسبت سالروز تولد محسن مقدم

موزه مقدم9 الی 1۸ روزهای کاری موزه4 دی ماهنمایشگاه به مناسبت میاد مسیح
موزه مقدم9 الی 1۸ روزهای کاری موزهاسفند ماهنمایشگاه نوروزی

---چاپ کاتالوگ مجموعه آثار موزه مقدم
---عملیات حفاظت، مرمت و ساماندهی آثار 

جـدول برنامه هـای اعامـی در بندهـای 1 الـی ۸ براسـاس مناسـبت هایی کـه همـه سـاله در آن نمایشـگاه موقـت برگزار گردیـده عنوان 
شـده اسـت و تعییـن عنـوان و نـوع آثـاری کـه به نمایش گذاشـته شـوند تابع شـرایط و امکانـات در سـال 1400 خواهـد بود.

امـا در صـورت ادامـه بیمـاری و محدودیت هـای برگزاری حضـوری ، ارائه و معرفـی آثار مانند سـال 99 به صورت مجـازی تعریف خواهند 
 . شد

انجـام بندهـای ۸ و 9 منـوط بـه تامیـن اعتبـارات مالی و تهیه مواد و ابزار می باشـد که متاسـفانه در سـال های 9۸ و 99 وسـایل تخصصی 
بخـش مرمـت و مرکـز اسـناد خریداری نشـدند. بدیهی اسـت بـدون امکانات ادامه رونـد مرمت و حفاظت آثار ارزشـمند مـادی و فرهنگی 

مـوزه مقـدم امـکان پذیر نبـوده و تخریب آثـار هزینه های جبران ناپذیـری را در پی خواهند داشـت.

ویژگی های شاخص برنامهزمانتعداد شرکت کنندهواحد برگزار کنندهعنوان برنامه

دانشگاه علمی کاربردی واحد بازدید دانشجویی
برگزاری درس عکاسی مستند 5تیر۸نفر46

به سرپرستی بابك برزویه
اموزش عکاسی6تیر9نفراموزشگاه شیدنگاربازدید گروهی

دوازدهمین جشنواره ماه 
6تیر-موزه ملكهشتم

برگزاری دوازدهمین جشنواره 
ماه هشتم به مناسبت دهه 
کرامت و بازدید مجازی از 

موزه مقدم

تور تخصصی عکاسی
باشگاه عکاسان اینفوگرافی به 
سرپرستی پوریا مددی و میثم 

خادم پور
-3مرداد23نفر

رونمایی از اثار چاپ سنگی 
4مرداد-موزه مقدمخانه موزه مقدم

رونمایی از اثار چاپ سنگی 
خانه موزه مقدم به مناسبت 

یازدهمین سالگرد افتتاح موزه 
مقدم دانشگاه تهران

گروهی و تخصصی از موزه مقدم   فهرست بازدیدهای 
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ویژگی های شاخص برنامهزمانتعداد شرکت کنندهواحد برگزار کنندهعنوان برنامه

19-22مرداد--فیلمبرداری و عکاسی
فیلمبرداری و عکاسی ازخانه 
موزه مقدم جهت آماده سازی 

تور مجازی
بازدید سید عرت اهلل ضرغامی 

رئیس اسبق صدا و سیما 
وعضو شورای عالی فضای 

مجازی

-23مرداد1نفر-

برگزاری کاس زبان فرانسه24مرداد15نفرسفارت ساحل عاجتور گروهی

برگزاری کاس عکاسی به 2۸مرداد9نفراستاد افشین بختیارتور تخصصی عکاسی
مناسبت روز جهانی عکاسی

-11شهریور7نفراستاد میرزا پورگروه آموزشی معمار اناین
خبرنگار مسعودحکیمی نزاد11شهریور1نفرروزنامه ایرانتهیه گزارش

-16شهریور-موزه مقدمگلکاری حیاط بیرونی
بازدید اعضای حفاظت 
-19شهریور2نفردانشگاه تهرانفیزیکی دانشگاه تهران

بازدید مرمت گران اداره 
میراث فرهنگی استان یزد از 

عمارت اندرونی،

موزه مقدم و اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری یزد
بررسی چگونگی دفع موریانه  1 مهر3 نفر

و پیشگیری از آن

-6 مهر15 نفرآقای عسگریتور تهران گردی )دوچرخه(
بازنوازی قطعه دخترك ژولیده 
از ساخته های استاد علینقی 
وزیری به مناسبت زادروز 

ایشان

اجرای زنده و بازنوازی۸ مهر5 نفرسمانه گلکار و آناهینا رمضانی

-10 مهر10 نفرآقای عسگریتور تهران گردی )دوچرخه(
جلسه روسای دانشگاه تهران 

نشست و بازدید از موزه مقدم14 مهر-دانشگاه تهران و موزه مقدمو بانك ملت

گلکاری2۸ آبان-موزه مقدمگلکاری حیاط موزه مقدم

تولید محتوا به منظور ارائه در 
--راهنمایان موزه مقدماینستاگرام موزه

تهیه 17 متن در راستای 
معرفی اشیای موزه مقدم با 
محوریت  ویترین اول و دوم 
عمارت بیرونی + 45 تصویر 
گرافیکی مرتبط با موضوعات 

کار شده
تهیه شناسنامه  اموال--خانم کاظمیتهیه شناسنامه اموال

--خانم احمدیتهیه شناسنامه اموال
ثبت مشخصات تعدادی  از 

آثار موجود در عمارت اندرونی 
در لیست امین اموال

-5بهمن6نفرآقای عباس زادهتور تهرانگردی

خانم بهارك نیك فر و خانم تور گروهی
ورکشاپ عکاسی به زبان 9بهمن6نفرسارا آرتین مهر

انگلیسی
-9بهمن6نفرنامی نامورتور تهرانگردی

گروهــی و تخصصــی از    بازدیدهــای 
مــوزه مقــدم در ســال 99
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اداره نظارت بر فعالیت 
تشکل های اسالمی



207 اداره نظارت بر فعالیت تشکل های اسالمی

اداره نظـارت بـر فعالیـت تشـکل های اسـامی، بـا انجـام وظایـف 
دبیرخانـه هیئـت نظـارت بـر تشـکل های اسـامی دانشـگاه تهران، 
از  بـه حمایـت، تسـهیل و مسـاعدت های دانشـگاه  امـور مربـوط 
فعالیت هـای ایـن تشـکل ها را بـر عهـده دارد. در سـایه حمایـت 
دانشـگاه تهران از فعالیت های سیاسـی دانشـجویان، در حال حاضر 
5 تشـکل اسـامی )1- انجمـن اسـامی دانشـجویان، 2- انجمـن 
اسـامی دانشـجویان مسـتقل، 3- بسـیج دانشـجویی، 4- جامعـه 
اسـامی دانشـجویان و 5- مجمـع دانشـجویان عدالتخـواه( بـا 61 
دفتـر در سـطح دانشـگاه تهـران فعالیـت می نماینـد کـه دامنـه 
فعالیـت ایـن تشـکل ها از عرصـه دانشـگاه فراتـر رفتـه و در پهنـه 
ملـی و بیـن المللـی بـه جهـت دهـی و روشـنگری افـکار عمومـی 

می پـردازد. 
فعالیـت تشـکل های اسـامی دانشـجویان شـامل برگزاری مراسـم 
مختلـف فرهنگی-سیاسـی، تریبون آزاد، کرسـی های آزاد اندیشـی، 
اردوهـای فرهنگی، انتشـار نشـریات، موضع گیری های سیاسـی در 

قالـب بیانیه هـا و بسـیاری فعالیت هـای دیگر اسـت.
سـال 1399 بـه دلیـل شـرایط خـاص شـیوع ویـروس کرونـا و بـه 
منظـور رعایـت پروتکل هـای اباغـی از سـوی سـتاد ملـی مقابلـه 
بـا ایـن بیمـاری، فعالیـت تشـکل های اسـامی بـا محدودیت هـای 

بسـیاری مواجـه شـد و عمًا هیـچ برنامه حضـوری سـالنی، اردوی 
گروهـی و دیگـر فعالیت هـای دسـته جمعی برگـزار نشـد. از جمله 
برنامه هـای شـاخص تشـکل های اسـامی کـه متاسـفانه در سـال 
جـاری برگزار نشـد، می تـوان به اردوهـای جهـادی، اردوی زیارتی 
اربعیـن، اردوی راهیـان نـور و اردوهـای تشـکیاتی اشـاره کـرد. با 
از ظرفیت هـای فضـای مجـازی، شـبکه های  ایـن حـال اسـتفاده 
بـرای  را  امـکان  ایـن  الکترونیکـی  رسـان های  پیـام  و  اجتماعـی 
تشـکل های اسـامی فراهـم آورد تا بسـیاری از فعالیت هـای خود را 

از ایـن طریـق برگـزار نمایند. 
در طـی سـال 1399 شـش جلسـه هیئـت نظـارت بـر فعالیت های 
تشـکل های اسـامی دانشـگاه بـا دسـتور؛ بررسـی و صـدور مجـوز 
برنامه هـای درخواسـتی، بررسـی و تاییـد انتخابـات برگـزار شـده و 
رسـیدگی بـه شـکایات رسـیده و نیـز شـش جلسـه شـورای معین 
هیئـت نظـارت بـر فعالیت های تشـکل های اسـامی دانشـگاه برای 

بررسـی و صـدور مجـوز برنامه هـای درخواسـتی برگـزار گردید. 
انتخابات شـورای مرکـزی دفاتر مرکزی، پردیس ها و دانشـکده های 
تشـکل های اسـامی بـه صـورت الکترونیکـی در سـامانه انتخابـات 

دانشـگاه )vote.ut.ac.ir( برگزار شـد.

     لیست آماری فعالیت های تشكل های اسالمی دانشگاه در سال 1399

تعداد برنامهتشکل برگزار کنندهردیف

20انجمن اسامی دانشجویان1
34انجمن اسامی دانشجویان مستقل2
239بسیج دانشجویی3
53جامعه اسامی دانشجویان4
31جنبش عدالتخواه دانشجویی5
377جمع برنامه ها6

تعداد برنامهنوع برنامهردیف

253سخنرانی1
71انتشار نشریه2
29نامه به مسئولین و مقامات3
17صدور بیانیه4
7تجمع دانشجویی5
377جمع برنامه ها6

اداره نظارت بر فعالیت 
تشکل های اسالمی
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  فهرست فعالیت های انجمن اسالمی دانشجویان
زمانسخنرانعنوان فعالیتنام تشکل

مصاحبه اختصاصی دررابطه با بحران کنونی بیماری انجمن اسامی دانشجویان دانشکده مدیریت
کرونا

دکتر مجتبی امیری  )مدیر گروه 
مدیریت دولتی دانشکده مدیریت(

پنج شنبه 14 
فروردین 1399 

ساعت 23

شنبه 23  دکتر امیر حسین خالقیمصاحبه در خصوص بیماری کروناانجمن اسامی دانشجویان دانشکده مدیریت
اردیبهشت 99

انجمن اسامی دانشجویان دانشکده روانشناسی 
و علوم تربیتی

مدرسه آناین تکامل؛ دوازده جلسه با نگاه تکاملی به 
علم، فلسفه، روان، جامعه، اخاق، جنسیت، فرهنگ، 

زبان، هنر، ادبیات و...
11، 12، 1۸ و 19 -

دی 1399

انجمن اسامی دانشجویان دانشکده ادبیات و 
-پنجمین دوره ی حلقه  مطالعاتی تاریخ معاصر ایرانعلوم انسانی

جلسه نخست: 
چهارشنبه 12 آذر 

ساعت 1۸

حلقه آشنایی با رشته ی اقتصاد ویژه  دانشجویان انجمن اسامی دانشجویان دانشکده اقتصاد
نیلوفر اصاحورودی 9۸ و 99 

جلسه اول :  
پنجشنبه 13 آذر 

ساعت 20

انجمن اسامی دانشجویان دانشگاه تهران و 
علی شکوری راد، علیرضا علوی تبار و مراسم گرامیداشت روز دانشجوعلوم پزشکی تهران

فرشاد مومنی

شانزدهم آذرماه 
1399 ساعت 

14:30

احسان برینکافه اقتصاد؛ اقتصاد سیاسی برجامانجمن اسامی دانشجویان دانشکده اقتصاد
دوشنبه، 17 
آذرماه، ساعت 

1۸:30

انجمن اسامی دانشجویان دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی

ویژه  برنامه آشنایی با انجمن اسامی دانشجویان 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

گپ و گفتی مجازی با حضور اعضا و 
ادوار انجمن اسامی دانشکده حقوق 

و علوم سیاسی، همراه با جلسه 
پرسش و پاسخ از طرف دانشجویان

دوشنبه 23 آذرماه 
ساعت 20

انجمن اسامی دانشجویان دانشگاه تهران و 
سه شنبه 25 آذر امین کاوئیوبینار آشنایی مقدماتی با مبانی اقتصادعلوم پزشکی تهران

ماه؛ ساعت 1۸

چهارشنبه ها  مرتضی مرادیحلقه اقتصاد به زبان سادهانجمن اسامی دانشجویان دانشکده اقتصاد
ساعت 20

انجمن اسامی دانشجویان دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی دانشگاه تهران و انجمن اسامی 
دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسامی

وبینار استاِد شهید به مناسبت چهل و یکمین 
سالگرد شهادت استاد شهید دانشکده الهیات، آیت 
اهلل دکتر محمد مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه

دکتر محسن برهانی و حجت االسام 
و المسلمین امین اسدپور

27 آذرماه 1399 
ساعت 20

انجمن اسامی دانشجویان دانشکده روانشناسی 
و علوم تربیتی با همکاری انجمن علمی 

روانشناسی
یکشنبه 30 ام دکتر امین اسدهلل پورکارگاه آناین مبانی نقشه برداری مغزی

آذرماه

انجمن اسامی دانشجویان دانشکده روانشناسی 
و علوم تربیتی

نگاه روان شناختی و فلسفی به سیاست، جنگ و 
Enemy At The Gates چهارشنبه 3 دی دکتر اسد امیدی و  فلورا عسگری زادهکمونیسم از قاب فیلم

ماه، ساعت 21

انجمن اسامی دانشجویان دانشکده روانشناسی 
و علوم تربیتی

سلسله الیوهای اینستاگرامی »شعر و ادب«؛ جلسه 
دوم: ادبیات و امر اجتماعی پیوند امر زیبایی شناسی 
و تعهد اجتماعی در هنر نقد اجتماعی و سیاسی در 

شعر فارسی

پنجشنبه 4 دی هیا صدیقی
ماه، ساعت 1۸

زمانسخنرانعنوان فعالیتنام تشکل

یکشنبه 7 دی، -انتشار شماره 5۸ نشریه پنجرهانجمن اسامی دانشجویان دانشکده مدیریت
ساعت 19

انجمن اسامی دانشجویان دانشکده 
روان شناسی و علوم تربیتی با همکاری کانون 

هنر

سلسله الیوهای اینستاگرامی شعر و ادب جلسه 
سوم: طنز در شعر اجتماعی_انتقادِی کاسیك و 

معاصر
پنجشنبه 11 دی مرتضی لطفی

ماه، ساعت 20

انجمن دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم 
دکتر محمد فنائی، دکتر احمد فربهی ویژه برنامه بزرگداشت عامه مجاهدانسانی

و دکتر مهدی ابوطالبی
چهارشنبه 24 دی 

14:30

انجمن اسامی دانشجویان دانشکده روانشناسی 
و علوم تربیتی

سلسله الیوهای اینستاگرامی »شعر و ادب« جلسه 
چهارم: موسیقی شعر )بررسی و بحث پیرامون 
ماهیت و چیستی "موسیقی شعر" و تاثیر و تاثّر 
موسیقی و کام بر یکدیگر در ادبیات فارسی(

پنجشنبه 25 دی سّید حامد احمدی
ماه، ساعت 20

انتشار نشریه سمر )شماره 231( ویژه نامه شهادت انجمن دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی
دی 1399-حاج قاسم

انجمن دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی

یاری به دانشجویانی که مشکل تأمین هزینه   
بهمن 1399-بسته های اینترنتی پرسرعت دارند

انجمن اسامی دانشجویان دانشکده روانشناسی 
و علوم تربیتی

نگاه روان شناختی و فلسفی به سیاست و 
 THE WOLF OF WALL :سرمایه داری از قاب فیلم

STREET

چهارشنبه ۸ بهمن دکتر اسد امیدی و فلورا عسگری زاده
ماه، ساعت 21

انجمن اسامی دانشجویان دانشکده 
روان شناسی و علوم تربیتی با همکاری کانون 

هنر
ده جلسه سه سید هانی رضویکارگاه نقد فیلم

ساعته
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 فهرست فعالیت های انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

زمانسخنرانعنوان فعالیتنام تشکل

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دومین حلقه مطالعات مجازی جریان شناسی نیروهای 
چهارشنبه 3 اردیبهشت -مذهبی و سیاسی

1399
انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

سومین حلقه مطالعات مجازی جریان شناسی نیروهای 
جمعه 5 اردیبهشت 1399-مذهبی و سیاسی

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
شنبه 6  اردیبهشت 1399-طرح تهیه بسته های ارزاق ماه مبارك رمضاندانشگاه تهران

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-انتشار نشریه بیرنگ )شماره 41(دانشکده جغرافیا

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

حلقه مطالعاتی مجازی با موضوع »سیر تشکیل، فعالیت 
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-و سرانجام مجاهدین خلق«

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشگاه تهران

نامه کارگروه زنان انجمن اسامی دانشجویان مستقل  
به مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 

خصوص اجرای پوشش بیمه ای خدمات درمان ناباروری
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشگاه تهران

فراخوان جمع آوری کمك مالی جهت تهیه بسته بندی 
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-لوازم بهداشتی برای خانواده های کم بضاعت

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-پویش ملی مدافعان سامت )مرحله دوم(دانشگاه تهران

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشگاه تهران

ارسال نامه به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره 
پنج شنبه 1۸ اردیبهشت -حداقل افزایش دستمزد کارگران در سال 99

1399

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

سواد رسانه در بحران کرونا -سینما و مقوله آینده 
پژوهی

دکتر صادق باطنی- مدرس 
دانشگاه و پژوهشگر حوزه 

رسانه

دوشنبه 22  اردیبهشت 
1399 ساعت 1۸ به صورت 

پخش زنده از صفحه 
اینستاگرام

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشگاه تهران

مرز غرق شدن- بررسی موضوع غرق شدن افغانستانی 
های مهاجر در هریرود

یحیی آزادی-فعال حوزه 
مهاجرین

چهارشنبه 24  اردیبهشت 
1399 ساعت 22

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دومین حلقه مطالعات مجازی جریان شناسی نیروهای 
جمعه 26  اردیبهشت 1399-مذهبی و سیاسی

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
جمعه 26  اردیبهشت 1399-انتشار نشریه قدم- شماره هشتمدانشگاه تهران

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشکده علوم اجتماعی

خاکستر نشینی- تحلیل ابعاد مساله حاشیه نشینی در 
شهر چابهار

انجمن اسامی دانشجویان 
دانشگاه علوم دریایی و 

دریانوردی چابهار

یکشنبه 2۸  اردیبهشت 
1399 ساعت 1۸

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
یکشنبه 2۸  اردیبهشت -انتشار دومین شماره نشریه قدم زناندانشگاه تهران

1399
انجمن اسامی دانشجویان مستقل 

دانشگاه تهران
سومین حلقه مطالعات مجازی  با موضوع جمهوری 

یکشنبه 4 خرداد 1399-اسامی در ترازوی نقد

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

الیو اینستاگرامی با موضوع: چالش های تربیت معلم 
در نظام آموزشی ایران و بررسی و آسیب شناسی حول 

محور اقدامات اخیر مجلس

حجت اله بنیادی و ابوالقاسم 
رحمانی

چهارشنبه 12 آذر 1399، 
ساعت20



217 اداره نظارت بر فعالیت تشکل های اسالمیگزارش عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران 216

زمانسخنرانعنوان فعالیتنام تشکل

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشکده مدیریت

انتشار نشریه مدیرانه؛ ویژه نامه شهادت دکتر محسن 
چهارشنبه 12 آذر 1399-فخری زاده

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشکده جغرافیا

انتشار نشریه بیرنگ، سال هشتم، شماره چهل و دو؛ 
یکشنبه 16 آذر 1399-ویژه نامه روز دانشجو

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

انتشار نشریه قدم؛ ویژه نامه ترور شهید محسن 
یکشنبه 16 آذر 1399-فخری زاده

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

انتشار نشریه قدم؛ شماره صد و هشتاد و سوم، سال نهم؛ 
یکشنبه 16 آذر 1399-ویژه نامه نودانشجویان

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

انتشار نشریـه قـدم؛ شماره صد و هشتاد و چهارم، سال 
چهارشنبه 19 آذر از ساعت -نهم

13:30
انجمن اسامی دانشجویان مستقل 

دوشنبه 24 آذر-طرح مطالعاتی نّفاحدانشگاه تهران

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

انتشار نشریه ایران 1404؛ سال چهاردهم، شماره دهم 
دوشنبه 1دی، ساعت 1۸-هفته چهارم آذر ماه 1399

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
چهارشنبه 3 دی ماه ساعت -انتشار نشریه قدم شماره صد و هشتاد و پنجم، سال نهمدانشکده حقوق و علوم سیاسی

15:30
انجمن اسامی دانشجویان مستقل 

چهارشنبه 3 دی ماه، ساعت -انتشار ماهنامه نگهبان؛ شماره چهارم دی ماه 1399دانشکده حقوق و علوم سیاسی
21

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
چهارشنبه 3 دی ماه، ساعت -انتشار نشریه قـدِم زنـان، شماره چهارم، سال اولدانشکده حقوق و علوم سیاسی

21

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

یك محفل دوستانه برای شناختِن ما؛ معرفی تشکل 
انجمن اسامی دانشجویان مستقل با حضور ادوار و 

اعضای تشکل
پنج شنبه 4 دی ماه ساعت -

1۸:30

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
یکشنبه 7 دی-انتشار نشریه مدیرانه؛  سال اول، شماره پنجمدانشکده مدیریت

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشکده جغرافیا

انتشار نشریه بیرنگ، سال هشتم، شماره چهل وسه، 
 شنبه 13دی ماه 1399-ویژه نامه سالگرد شهادت سردار سلیمانی

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
پنج شنبه 1۸ دیماه ساعت سید وحیدرضا پرهیزکارچالش های مالیات در بودجه 1400دانشکده حقوق و علوم سیاسی

21
انجمن اسامی دانشجویان مستقل 

مهندس رستم قاسمی و نشست اقتصاد و نوآوری ایران در دوره تحریمدانشکده مدیریت
سه شنبه 14 بهمنمسعود براتی

انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
جواد حیدری )مترجم حلقه کتابخوانیدانشکده حقوق و علوم سیاسی

سه شنبه ها، ساعت 21کتاب(
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زیارت مجازی یادمان های دفاع مقدس)پرسه در بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
شنبه 2 فروردین 1399 و -خیال(

یکشنبه 3 فروردین 1399

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
دکتر روح اهلل ایزدخواهاقتصاد بعد از کروناعلوم سیاسی

جمعه ۸ فروردین 1399 
به صورت زنده از صفحه 

اینستاگرام

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
محمد صادق شهبازی رادعدالت اجتماعی - کرونا و جهش تولیدعلوم سیاسی

یکشنبه 10 فروردین 1399 
به صورت زنده از صفحه 

اینستاگرام

بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و 
معارف اسامی

سخنرانی به صورت مجازی به مناسبت 12 فروردین 
ماه- سالروز جمهوری اسامی

حجت االسام دکتر مهدی 
ابوطالبی

سه شنبه  12 فروردین 1399 
به صورت زنده از صفحه 
اینستاگرام بسیج الهیات

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی

حلقه کتابخوانی- کتاب نظام حقوق زن در اسام اثر 
شهید مطهری به همراه بررسی متسندهای مربوط 

به حوزه زنان
چهارشنبه 13 فروردین 1399الناز سوختانلو

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
چهارشنبه 13 فروردین 1399-زنی برای زمانعلوم سیاسی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
چهارشنبه 13 فروردین 1399-کلیپ تصویری عملکرد نیمسال 9۸-99علوم سیاسی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
چهارشنبه 13 فروردین 1399-انتشار شماره سوم نشریه بهمن 57علوم سیاسی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی

اعتراض جمعی از تشکل های علمی و دانشجویی 
دانشکده در رابطه با همان مشکات همیشگی به 

ریاست دانشکده - دکتر تخشید
چهارشنبه 13 فروردین 1399-

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
چهارشنبه 13 فروردین 1399-انتشار نشریه شماره نهم 1404علوم سیاسی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی

معرفی کتاب »کارکار انگلیسی هاست« نوشته جك 
چهارشنبه 13 فروردین 1399-استراو- سیاستمدار انگلیس

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
چهارشنبه 13 فروردین 1399-انتشار نشریه شماره دهم 1404علوم سیاسی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
چهارشنبه 13 فروردین 1399-بیانیه به مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفتعلوم سیاسی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی

سلسله جلسات تاریخ انقاب اسامی)بنی صدر و 
چهارشنبه 13 فروردین 1399 امین فرج الهیمجاهدین خلق(

از طریق الیو صفحه اینستاگرام

همه ُکرسی با موضوع انقاب یا اصاح؛ بحثی در بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت
چهارشنبه 13 فروردین 1399دانشجویان دانشکده مدیریترابطه با مسائل ساختاری ایران

متن کامل وصیت نامه سیاسی سردار شهید سپهبد بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
پنج شنبه 14 فروردین 1399-حاج قاسم سلیمانی

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
بیانیه دفتر بین الملل و جهان اسام بسیج دانشجویی 
دانشگاه و 164 دفتر دیگر در محکومیت بازداشت 

سرپرست حزب اسام جمهوری آذربایجان
پنج شنبه 14 فروردین 1399-

  فهرست فعالیت های بسیج دانشجویی
زمانسخنرانعنوان فعالیتنام تشکل

بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و 
معارف اسامی

نظر سنجی در خصوص ادامه  نشست های آناین 
جمعه 15 فروردین 1399 -اینستاگرامی در خصوص کرونا

ساعت 17

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
مهرداد نجفیلرزه بر سیاست های نفتیعلوم سیاسی

شنبه 16 فروردین 1399 
به صورت زنده از صفحه 

اینستاگرام

چهارشنبه 20 فروردین 1399 وحید یامین پورماجرای فکر آوینیبسیج دانشجویی دانشگاه تهران
به صورت زنده از اینستاگرم

مراسم احیای نیمه شعبان به صورت مجازیبسیج دانشجویی دانشگاه تهران
حجت االسام کفیل، حجت 
االسام پویا، حجت االسام 
پناهیان و حاج سعید حدادیان

چهارشنبه 20 فروردین 1399 
به صورت زنده از اینستاگرام

حجت االسام کفیل، حجت مراسم مجازی قرائت مناجات شعبانیهبسیج دانشجویی دانشگاه تهران
االسام پویا

پنجشنبه 21 فروردین 1399 
به صورت زنده از اینستاگرام

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
شنبه 23 فروردین 1399 به مهرداد نجفیبودجه 99 همچنان وابسته به نفتعلوم سیاسی

صورت زنده از اینستاگرام
بسیج دانشجویی دانشکده حقوق 

وعلوم سیاسی
بررسی عملکرد دولت در مقابله با کرونا از منظر 

شنبه 23 فروردین 1399 به مرتضی حاح علی خمسهقانون اساسی
صورت زنده از اینستاگرام

-مجموعه پادکست- ندای اقصیبسیج دانشجویی دانشگاه تهران
هر شب در کانال دفتر بین 
الملل و جهان اسام بسیج 

دانشجویی دانشگاه
بسیج دانشجویی دانشکده روان 

شناسی و علوم تربیتی
اولین جلسه کارگاه مسئله یابی و مطالبه گری 

چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399-آموزش و پرورش  به صورت مجازی

بسیج دانشجویی دانشکده روان 
شناسی و علوم تربیتی

دومین جلسه کارگاه مسئله یابی و مطالبه گری 
پنج شنبه 4اردیبهشت 1399-آموزش و پرورش به صورت مجازی

جمعه 5 اردیبهشت 1399  به دکتر روح اهلل ایزدخواهقسمت دوم  اقتصاد در شرایط کرونابسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد
طور زنده از صفحه اینستاگرام

دکتر روح اهلل ایزدخواهاقتصاد در شرایط کرونابسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد
جمعه 5 اردیبهشت 1399 
ساعت 23  به طور زنده از 

صفحه اینستاگرام
بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و 

--ثبت نام دوره اسام ناب)برادران و خواهران(معارف اسامی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
حسین حاجیلو)پژوهشگراقتصاد انتشار شماره دوم نشریه تصویریعلوم سیاسی

شنبه 6  اردیبهشت 1399سیاسی(

ارسال نامه به مهندس فرهاد بشیری-نماینده مردم بسیج دانشجویی پردیس ابوریحان
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-شهرستان پاکدشت در یازدهمین انتخابات مجلس

بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و 
معارف اسامی

نامه مشترك بسیج دانشجویی و انجمن علمی فقه 
و مبانی حقوق دانشکده الهیات و معارف اسامی 

دانشگاه تهران به ریاست محترم قوه قضائیه
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-

بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و 
معارف اسامی

معرفی کتاب »درسهای پیامبر اعظم)ص(- گزینه ای  
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-از بیانات مقام معظم رهبری
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بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و 
معارف اسامی

بیانیه به مناسبت هشتم فروردین ماه، سالروز 
پذیرش استعفای آیت اهلل منتظری توسط امام 

خمینی)ره(
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-

بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و 
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-فراخوان ثبت نام کاندیدا انتخابات مسئول بسیجمعارف اسامی

بسیج دانشجویی دانشکده روان 
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-انتشار نسخه مجازی نشریه طلیعهشناسی و علوم تربیتی

-مناجات خانی در محضر شهیدانبسیج دانشجویی دانشگاه تهران
از تاریخ یکشنبه 7 اردیبهشت 
1399 به مدت 10 شب به 
صورت زنده از اینستاگرام

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
درخواست نیروی جهادی برای مشارکت در توزیع 
ماسك و محلول های ضد عفونی کننده در اطراف 

تهران
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-

یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-شیخ زندان این روزهای آذربایجان کیست؟بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399حاج روح اهلل ترابی نسبتروایتگری مقتل الشهداء فکهبسیج دانشجویی دانشگاه تهران
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399سردار علیرضا دلبریانروایتگری طائیهبسیج دانشجویی دانشگاه تهران
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399حاج حسین یکتاروایتگری خینبسیج دانشجویی دانشگاه تهران
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399سردار محمد احمدیانروایتگری نهر خینبسیج دانشجویی دانشگاه تهران
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399حاج حسین کاجیروایتگری شلمچهبسیج دانشجویی دانشگاه تهران
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399از ماه آذر  تا اسفند سال 9۸گزیده فعالیت های خدمت رسانی به مستضعفینبسیج دانشجویی دانشگاه تهران
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-انتشار نشریه سپیدار شماره 153بسیج دانشجویی دانشگاه تهران

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
دوشنبه ۸ اردیبهشت 1399-انتشار نشریه 1401 شماره یازدهمعلوم سیاسی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
دوشنبه ۸ اردیبهشت 1399امین فرج اللهینگاه آیت اهلل طالقانی نسبت به مجاهدین خلقعلوم سیاسی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
دوشنبه ۸ اردیبهشت 1399-معرفی کتاب غرب زندگی جال آل  احمدعلوم سیاسی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی

سلسله گفتگوهای مجازی پیرامون ابعاد ویروس 
دوشنبه ۸ اردیبهشت 1399محمد صادق شهبازی رادکرونا

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی

سلسله جلسات تاریخ انقاب اسامی با موضوع بنی 
دوشنبه ۸ اردیبهشت 1399امین فرج اللهیصدر و مجاهدین خلق

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
دوشنبه ۸ اردیبهشت 1399-انتشار نشریه  بهمن 57علوم سیاسی

دوشنبه ۸ اردیبهشت 1399-فراخوان جذب مالی و نیروی جهادیبسیج دانشجویی دانشگاه تهران

نامه به ریاست محترم دانشگاه در خصوص مدیریت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
سه شنبه 9 اردیبهشت 1399-دانشگاه در ایام کرونا

بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی 
پشت پرده آموزش مجازیو علوم تربیتی

دکتر محمد آزین)مدیرعامل 
موسسه مطالعات راهبردی و 

تعلیم و تربیت برهان(

پنج شنبه 11 اردیبهشت 
1399 به صورت زنده از 

اینستاگرام

زمانسخنرانعنوان فعالیتنام تشکل

ایلیا زاهدیانهمه کرسی انقاب یا اصاحبسیج دانشجویی دانشکده مدیریت
پنج شنبه 11 اردیبهشت 
1399 به صورت زنده از 

اینستاگرم

امید رامزهیاهو در تاالر شیشه ای )تحلیل بازار بورس(بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
پنج شنبه 11 اردیبهشت 
1399 به صورت زنده از 

اینستاگرام
بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های 

جمعه 12 اردیبهشت 1399-طرح  کمك برای سفره افطار نیازمندانفنی

بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی

بیانیه پیرامون آموزش مجازی؛ به مناسبت 
جمعه 12 اردیبهشت 1399-گرامیداشت روز معلم

جمعه 12 اردیبهشت 1399-انتشار نشریه شماره سوم پویشبسیج دانشجویی دانشکده جغرافیا

طرج جمع آوری کمك های مردمی برای خانواده های بسیج دانشجویی دانشکده جغرافیا
جمعه 12 اردیبهشت 1399-کودکان کار

شنبه 13 اردیبهشت 1399 به دکتر علی سعدوندیاقتصاد در شرایط کرونا- قسمت اولبسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد
صورت زنده از اینستاگرام

شنبه 13 اردیبهشت 1399 به دکتر روح اهلل ایزدخواهاقتصاد در شرایط کرونا- قسمت دومبسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد
صورت زنده از اینستاگرام

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
شنبه 13 اردیبهشت 1399مهرداد نجفیبازی در زمین نفت، شکست برای ایرانعلوم سیاسی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
کمیل نقی پور - کارشناس انتشار شماره سوم نشریه تصویریعلوم سیاسی

مسائل سیاست خارجه
یك شنبه 14 اردیبهشت 

1399

ارسال نامه به دکتر ناجی - معاون آموزش دانشکده بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد
دوشنبه 15 اردیبهشت 1399-در خصوص حضور در کاس های مجازی

اطاعیه در خصوص برگزاری انتخابات مسئول بسیج بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت
دوشنبه 15 اردیبهشت 1399-دانشکده

بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و 
پنج شنبه 1۸ اردیبهشت -انتشار نشریه برقرار شماره 23علوم انسانی

1399

بسته شدن صفحه قبلی اینستاگرام و ایجاد پیج بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد
پنج شنبه 1۸ اردیبهشت -جدید در اینستا

1399

چرا در صدا و سیمان قالب هایی مثل هاردتاك بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
یکشنبه 1۸ اردیبهشت 1399وحید یامین پورنداریم؟

پنج شنبه 1۸ اردیبهشت -انتشار نشریه سپیدار شماره 157بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
1399

بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و 
جمعه 19 اردیبهشت 1399-گزیده از بیانات حضرت آیت اهلل میرباقریمعارف اسامی

گفتگو با دانشجویان ایرانی خارج از کشور در شماره بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
شنبه 20 اردیبهشت 1399-15۸ نشریه سپیدار

انتشار شماره 159 نشریه سپیدار: کرونا؛ سیاست و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
شنبه 20 اردیبهشت 1399-اقتصاد
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بسیج دانشجویی خوابگاه های سطح 
یکشنبه 21 اردیبهشت 1399-انتشار شماره 1 نشریه بیدارگاهشهر

دوشنبه 22  اردیبهشت 1399دکتر احد رضائیانبرنامه مجازی اورژانس حکمرانیبسیج دانشجویی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و 

شنبه 23 اردیبهشت 1399-انتشار نشریه بیدارمعارف اسامی

بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و 
معارف اسامی

انتشار جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ از حضرت 
عامه مصباح یزدی در خصوص شیوع کرونا و 

شبهات کامی مربوط به آن
شنبه 23 اردیبهشت 1399-

اجرای مراسم احیاء شب های قدر در مسجد امام بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
23 و 25 و 27 اردیبهشت -علی)ع( پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

1399

طرح دانشجویی رهیار-کمك به دانش آموزان بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
شنبه 23 اردیبهشت 1399-کنکوری در ایام قرنطینه

نامه به حجت االسام رئیسی در پی تصمیم شواری بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
شنبه 23 اردیبهشت 1399-عالی کار

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
درس برجامعلوم سیاسی

گفتگوی زنده با علیرضا فقیهی 
راد- پژوهشگر مسائل سیاست 

خارجه

چهارشنبه 24  اردیبهشت 
1399 به صورت پخش زنده از 

اینستاگرام

بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و 
دکتر علی اکبر فراتیشگفتی های باغی نهج الباغهعلوم انسانی

جمعه 26  اردیبهشت 1399 
به صورت پخش زنده از 

اینستاگرام
بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 

جمعه 26  اردیبهشت 1399-انتشار نشریه ایران 1404- شماره چهاردمعلوم سیاسی

-گفتگوی زنده با خبرگزاری دانشجوبسیج دانشجویی دانشگاه تهران
سه شنبه 26  اردیبهشت 
1399 به صورت زنده از 

اینستاگرام
بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و 

یکشنبه 2۸  اردیبهشت 1399-مصاحبه با خبر گزاری دانشجومنابع طبیعی

بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و 
دکتر حسن حضرتی همراه با شاخصه های تاریخ نگاری در دوران پساکروناییعلوم انسانی

پرسش و پاسخ

یك شنبه 2۸  اردیبهشت 
1399  به صورت زنده از 

اینستاگرام

انتشار نشریه سپیدار شماره 159بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
مشروح گفتگو دکتر 

سعدوندی- دکتر ایزدخواه و 
دکتر خاندوزی

یکشنبه 2۸  اردیبهشت 1399

ارائه متن سخنان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
یکشنبه 2۸  اردیبهشت 1399علی طلوعیدر دیدار رمضانی دانشجویان با رهبر انقاب اسامی

مسعود براتیهیاهو در تاالر شیشه ای )2(بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 
به صورت پخش زنده از صفحه 

اینستاگرام
دوشنبه ها و پنج شنبه هاحجت االسام بهرامیکاس مجازی تدبر در قرآن به صورت مجازیبسیج دانشجویی دانشگاه تهران
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بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و 
علیرضا کمیلیمعامله قرنمعارف اسامی

جمعه 2 خرداد 1399 
به صورت پخش زنده از 

اینستاگرام
بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 

شنبه 3 خرداد 1399-انتشار نشریه ویروس سیاسی- شماره دوعلوم سیاسی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
شنبه 3 خرداد 1399علیرضا فقیهی راددرس برجام- دوسال پس از خروج آمریکاعلوم سیاسی

کمپین مهرورزان در خصوص کمك به کودکان بسیج دانشجویی پردیس علوم
سه شنبه 6 خرداد 1399-نیازمند

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
گفتگو با دکتر محمد مهدی انتشار نشریه تصویری شماره چهارمعلوم سیاسی

پنج شنبه ۸ خرداد 1399اسماعیلی

جمعه 139 خرداد 1399-انتشار شماره چهارم نشریه پویش؛ خرداد 99بسیج دانشجویی دانشکده جغرافیا
شنبه 10 خرداد 1399-ارسال نامه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامبسیج دانشجویی دانشگاه تهران

معرفی مسئول حوزه بسیج دانشجویی پردیس بسیج دانشجویی پردیس ابوریحان
یکشنبه 11 خرداد 1399محسن مهجورابوریحان

یکشنبه 11 خرداد 1399-انتشار نشریه پویشبسیج دانشجویی دانشکده جغرافیا
بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 

چهارشنبه 14 خرداد 1399-انتشار نشریه ویروس سیاسیعلوم سیاسی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
چهارشنبه 14 خرداد 1399-بیانیه در خصوص ارتحال امام خمینی)ره(علوم سیاسی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
چهارشنبه 14 خرداد 1399-انتشار نشریه 1404 شماره پانزدهمعلوم سیاسی

مجتبی نامخواه،روح اهلل در سوگ امام کاخ نشینانبسیج دانشجویی دانشگاه تهران
پنج شنبه 15 خرداد 1399ایزدخواه و صادق شهبازی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
شنبه 17 خرداد 1399-انتشار چهار شماره نشریه تصویری در شرایط کروناعلوم سیاسی

بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و 
یکشنبه 1۸ خرداد 1399-انتشار نسخه مجازی نشریه برقرار شماره 24علوم انسانی

نامه به نمایندگان مجلس یازدهم )مسائل و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
یکشنبه 1۸ خرداد 1399-اولویت های اصلی کشور(

بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی 
دوشنبه 19 خرداد 1399دکتر ثریا علوی نژادسلسله حلقه های خانواده- کودك و رسانه)جلسه1(و علوم تربیتی

چهارشنبه 21 خرداد 1399-انتشار شماره 160 نشریه سپیداربسیج دانشجویی دانشگاه تهران
یکشنبه 25 خرداد 1399دکتر فؤاد ایزدیگفتگوی زنده با دکتر فؤاد ایزدیبسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد

بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی 
یکشنبه 25 خرداد 1399دکتر ثریا علوی نژادسلسله حلقه های خانواده- کودك و رسانه )جلسه2(و علوم تربیتی

گفتگوی مجازی با مهندس شکل گیری، عملکرد و ادغام جهاد سازندگیبسیج دانشجویی پردیس ابوریحان
جمعه 1326 خرداد 1399:00کوروش اکبری فرد
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بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و 
منابع طبیعی

بزرگداشت ششمین سالگرد تدفین شهدای گمنام و 
همچنین شهدا دانشجوی پردیس کشاورزی و منابع 

طبیعی دانشگاه تهران
جمعه 26 خرداد 1399-

پیام به مناسبت ششمین سالگرد تدفین شهدای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
جمعه 26 خرداد 1399-گمنام پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
برگزاری مسابقه عکاسی، کلیپ، خاطره، داستان، 
فیلمنامه کوتاه، دلنوشته و مسابقه کتابخوانی در 

خصوص شهدا و فرهنگ جهاد در دوران کرونا
جمعه 26 خرداد 1399-

نامه به رئیس مجلس شورای اسامی، دکتر قالیباف بسیج دانشجویی پردیس ابوریحان
شنبه 27 خرداد 1399-به مناسبت سالروز تشکیل جهاد سازندگی

نامه به دکتر باقری کنی،معاون امور بین الملل قوه بسیج دانشجویی پردیس ابوریحان
شنبه 27 خرداد 1399-قضائیه در خصوص پرونده خون های آلوده

تابستان سال 1399 در مشهد -بیست و پنجمین دوره آموزش طرح والیتبسیج دانشجویی دانشگاه تهران
مقدس

بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و 
معارف اسامی

نامه به محمد موسوی خوئینی ها در خصوص نامه ای 
جمعه 13 تیر 1399-که به مقام معظم رهبری نوشته اند

بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و 
20 شهریور 1399بصورت اساتید دانشکدهاشنایی ورودی های جدید با رشته های دانشکدهعلوم انسانی

مجازی
بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و 

20  آبان 1399حضوری و اقای خرمی و اقای صالحیحادثه تروریستی دانشگاه کابلعلوم انسانی
مجازی

بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و 
22 آبان 1399حضوری و استاد صالح نیاحسن صلح درباره صلح امام حسن)ع(علوم انسانی

مجازی
بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و 

۸ آذر 1399انتشار بیست و پنجمین نشریه بی قرارعلوم انسانی

 تجمع مردمی دانشجویی »آزمون مجلس« اعتراض بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
سه شنبه 11 آذربه طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها

بسیج دانشجویی دانشکده برق و 
دوازدهم آذرماه 1399-نامه به دبیر شورای عالی فضای مجازیکامپیوتر

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی دانشگاه تهران و 3 

دانشگاه دیگر

نامه به وزیر امور خارجه، پیرامون مصاحبه اخیر 
دوازدهم آذرماه 1399-ایشان

بسیج دانشجویی دانشکده فیزیك 
دانشگاه تهران و شش تشکل 

دانشجویی از دانشکده های فیزیك 
دانشگاه های تهران 

نامه به رهبر معظم انقاب در پی ترور شهید 
دوازدهم آذرماه 1399-واالمقام دکتر محسن فخری زاده

  13 آذر 1399-انتشار ماهنامه پویش شمارِه سوم " سال دومبسیج دانشجویی دانشکده جغرافیا
بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 

علوم سیاسی
نشریه ایران 1404، سال چهاردهم، شماره هشتم 

  13 آذر 1399 -هفته دوم آذر ماه 1399

پنج شنبه 13 آذر علی زارعی کارگروه فرار مالیاتیبسیج دانشجویی دانشکده مدیریت
شنبه 15 آذرآقای جواد میری نقش جنبش دانشجوییبسیج دانشجویی پردیس ابوریحان
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شنبه 15 آذر 1399دکتر کرامت اهلل زیاریبزرگداشت روز دانشجوبسیج دانشجویی دانشکده جغرافیا
بسیج دانشجویی دانشکده علوم 

اجتماعی
»فاز پنجم دوره قلب انقاب«؛ نسبت والیت فقیه با 

شنبه  15 آذر ابوالفضل شریعتمداریقانون و عدالت، جلسه دوم

بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و 
دکتر کریمی دوستان و دکتر بزرگداشت روز دانشجوعلوم انسانی

16 آذر 1399 بصورت مجازیرضوان و دکتر اصغری

بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و 
یکشنبه 16 آذر 1399-انتشار نشریه بیدار شماره ۸معارف اسامی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی

انتشار نشریه بهمن57، ویژه نامه سیاسی-حقوقی 
یکشنبه 16 آذر 1399-16 آذر

دکتر سعید جلیلی و سردار آیین بزرگداشت روز دانشجوبسیج دانشجویی دانشگاه تهران
یکشنبه 16آذر  علی فدوی

بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و 
 دوشنبه 17 آذر ماه-پخش مجازی مستند "آذرخش"منابع طبیعی

بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی 
و علوم تربیتی

حلقه های روان مردم ماغ موضوع ششم: روان شناسی 
سه شنبه 1۸ آذردکتر علیرضا پویاافکار عمومی

 به مناسبت روز دانشجو به گفت وگویی بی واسطه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
با مردم 

سیدنظام الدین موسوی، احمد 
نادری، اقبال شاکری و علی 

خضریان
سه شنبه 1۸ آذر

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی

اقدام متقابل؛ بررسی و تحلیل چالش های طرح 
»اقدام راهبردی لغو تحریم ها« مجلس شورای 

اسامی
چهارشنبه 19 آذردکتر مالك شریعتی

برسی و تحلیل الیحه بودجه1400؛ آشنایی با بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت
چهارشنبه 19 آذردکتر سبحانیان ساختار بودجه در کشور

چهارشنبه 19 آذر دکتر مهدی موحدی بکنظردومین جلسه کارگروه فرار مالیاتی دانشکده مدیریبسیج دانشجویی دانشکده مدیریت
بسیج دانشجویی دانشکده مهندسی 

شیمی
فرصت های تجارت انرژی با کشورهای همسایه؛ 

چهارشنبه 19 آذرسعید ساویزاوپك و آینده ی آن

چهارشنبه 19 آذراجتماع اعتراضی فریاد مستضعفانبسیج دانشجویی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشکده حقوق 

وعلوم سیاسی
انتشار نشریه ایران 1404؛ سال چهاردهم، شماره 

20 آذر 1399-نهم هفته سوم آذر ماه 1399

بسیج دانشجویی دانشکده علوم 
20 آذر 1399-انتشار نشریه سمر، شماره 230اجتماعی

20 آذر 1399-انتشار شماره 167 سپیداربسیج دانشجویی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های 

فنی دانشگاه تهران به همراه بسیج 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 

تهران و بسیج دانشگاه امیرکبیر

ترور هسته ای؛ ضرورت دانش هسته ای
محمودرضا آقامیری، گیورك 

باباملك قره پتیان، فواد ایزدی و 
صادق کوشکی

جمعه 21 آذر

بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و 
شنبه 25 آذرخانم سمیه رفیعیآیین بزرگداشت روز دانشجومنابع طبیعی

سه شنبه 25 آذردکتر علیرضا الورتربیت کنشگر خانوادهبسیج دانشجویی دانشگاه تهران
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بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
چهارشنبه 26 آذرمجتبی رضاخواهحباب نفتی؛ بررسی الیحه بودجه ی سال 1400علوم سیاسی

بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت و 
دانشکده اقتصاد

نامه به دکتر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسامی 
پیرامون لزوم اصاح ساختاری بودجه و اشکاالت 

الیحه بودجه 1400

چهارشنبه 26 آذر-

حرکت مردمی فریاد مستضعفان؛ مطالبه سامان دهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
چهارشنبه 26 آذر بازار مسکن و تأمین سرپناه مستضعفان

دوره ی آسیب شناسی کنکور و بررسی راهکارها ی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
مهلت ثبت نام: تا جمعه 2۸ آذرمیثم نهنگیاصاح آن

کارخانه انسان ساز...؛ گفتگو پیرامون رسالت دانشگاه بسیج دانشجویی پردیس ابوریحان 
 پنجشنبه 27 آذردکتر محمود لطفیو دانشگاهیان

پنج شنبه 27 آذرنازنین موسویوبینار آشنایی با اقتصاد رفتاریبسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد
بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و 

معارف اسامی
ویژه برنامه شهادت شهید مفتح و روز وحدت حوزه 

پنجشنبه 27 آذرمحمدهادی مفتحو دانشگاه

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی

سلسله جلسات چالش بودجه )2( جلسه دوم: 
بررسی و تحلیل بودجه 1400 از منظر اقتصاد 

سیاسی
 پنجشنبه 27 آذردکتر مهدی موحدی بکنظر

بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و 
معارف اسامی

چگونگی ترویج معارف اسامی در بین جوانان از 
جمعه 2۸ آذرمرتضی علم خواه زبان شهید مطهری

جشن یلدا و والدت حضرت زینب کبری)س(بسیج دانشجویی پردیس ابوریحان 

باحضور پرستار ارجمند 
خانم محبوبه یزدانی، اجرای 
استنداپ کمدی توسط خانم 
الهام رشیدیان، مسابقه حافظ 
خوانی و  برنامه های شاد و 

مفرح دیگر

شنبه 29 آذر

بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی 
شنبه 29 آذردکتر سعید عزیزیارتباط یا ازدواج؟و علوم تربیتی

بسیج دانشجویی دانشکده علوم 
اجتماعی

»فاز پنجم دوره قلب نقاب«؛ نقش مردم و حکومت 
شنبه  29 آذر روح اهلل رشیدیدر تحقق عدالت اجتماعی

گفتگوی مجازی؛ وحدت حوزه و دانشگاه، پرسش بسیج دانشجویی پردیس ابوریحان 
دوشنبه 1دی،محمدحسن دلشاد تواناو پاسخ 

بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و 
دوشنبه 1 دی-انتشار نشریه دغدغه سبز شماره بیست و یکممنابع طبیعی

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و 4 
دوشنبه 1 دی-نامه به هیئت داوری هفت تپهدانشگاه بزرگ

بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت و 
دانشکده اقتصاد

به وقت بودجه " بررسی الیحه بودجه 1400 از نگاه 
سه شنبه 2 دیهمت قلی زادهدولت

پویش توییتری در مطالبه خلع ید مالکان شرکت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
سه شنبه 2 دی-کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
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متن نامه به رئیس مجلس شورای اسامی در بسیج دانشجویی پردیس ابوریحان 
چهارشنبه 3 دی-خصوص تحوالت اخیر بازار کاالهای اساسی

بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و 
منابع طبیعی

سخنرانی علمی با موضوع: چالش های بازار نهاده 
چهارشنبه 3 دیدکتر توحیدی مهرهای دامی و مشکات تولید مرغ و تخم مرغ

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی

انتشار نشریه بهمن57، شماره پنجم، هفته اول دی 
چهارشنبه 3 دی-ماه 1399

تجمع مردمی دانشجویی با مطالبه رای به خلع ید بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
چهارشنبه 3 دی-اسدبیگی توسط هیئت داوری

بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی 
و علوم تربیتی

سه مداخله خانوادگی؛ مطالعه نهاد خانواده از منظر 
 پنج شنبه 4 دی دکتر عباس میرزایی"خانواده و کلینیك")جلسه اول(

بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی 
نادر سهرابی )پژوهشگر حوزه عصیان انسان علیه طبیعت؛ رمان بخوانیمو علوم تربیتی

پنج شنبه 4 دیفلسفه و ادبیات(

پنج شنبه 4 دیدکتر پویا ناظرانحکمرانی اقتصادی ناکارآمد..؛ ریشه یابی تا رهیافتبسیج دانشجویی دانشکده مدیریت

دکتر داتیس خواجه ئیان و کارگاه آموزشی طراحی بوِم کسب و کاربسیج دانشجویی دانشکده مدیریت
شنبه 6 دی دکتر آیدین سام زاده

بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و 
معارف اسامی

رزمایش کمك مومنانه، به مناسبت سالگرد شهادت 
یکشنبه 7 دی-سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی 
و علوم تربیتی

جلسات تحلیل مستند )زندگی سیاسی آقای 
یکشنبه 7 دیمنصوره اخوانهاشمی رفسنجانی(

بسیج دانشجویی دانشکده علوم 
اجتماعی

حق اعتراض...؛ بررسی شیوه های بسط بسترهای 
یکشنبه 7 دی سجاد صفارهرندیاعتراض مردمی

دکتر محسن دهنوی و دکتر بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
دوشنبه ۸ دیمجتبی رضاخواه

سه شنبه 9 دیاکبر سبقتیبَلوای روغن...؛ بررسی چالش های اخیر بازار روغن بسیج دانشجویی پردیس ابوریحان
بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و 

منابع طبیعی
انتشار نشریه سیاسی جاده عدالت، صد و بیست و 

سه شنبه 9 دی-هفتمین شماره 

بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و 
9 دی 1399استاد نصیری بصورت مجازیرمزگشایی حوادت ۸۸ در دانشگاه تهرانعلوم انسانی

بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و 
سه شنبه 9 دیدکتر سیدمحمد حسینیروایت فتنه؛ بزرگداشت یوم اهلّل  9 دیمعارف اسامی

بسیج دانشجویی دانشکده جغرافیا و 
بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات  و 

علوم انسانی
سه شنبه 9دی1399دکتر رضا نصیریبررسی  وقایع  ۸۸ دانشگاه تهران

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی

انتشار نشریه ایران 1404، سال چهاردهم، شماره 
سه شنبه 9 دی-یازدهم؛ هفته دوم دی ماه 1399

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و 7 
دانشگاه بزرگ تهران

نامه به اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
سه شنبه 9 دی-اسامی

چهارشنبه 10 دی تریبون مردمی فریاد مستضعفانبسیج دانشجویی دانشگاه تهران
 پنجشنبه 11 دی دکتر عباس روزبهانیدانشگاِه پژوهش محوربسیج دانشجویی پردیس ابوریحان
 چهارشنبه، 10 دیدکتر عباس نبویسقیفه ی سبزبسیج دانشجویی پردیس ابوریحان
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انتشار ویژه نامه 9دی ؛ روز بصیرت و میثاق امت با بسیج دانشجویی پردیس ابوریحان
پنج شنبه 11 دی-والیت

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی

انتشار نشریه ایران1404، ویژه نامه سالگرد شهادت 
پنج شنبه 11 دی -سپهبد حاج قاسم سلیمانی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی

سلسله نشست های وبیناری سیاست پژوهی 
بین المللی؛ بررسی ابعاد سیاست های منطقه ای 

ترکیه

علیرضا بیکدلی، دکتر حمید 
حکیم و جناب آقای سید علی 

قائم مقامی
پنج شنبه 11 دی 1399

بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی 
نادر سهرابی )پژوهشگر حوزه عصیان انسان علیه طبیعتو علوم تربیتی

پنج شنبه 11 دیفلسفه و ادبیات(

بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی 
پنج شنبه 11 دیدکتر عباس میرزاییسه مداخله خانوادگیو علوم تربیتی

بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و 
جمعه 12 دی 1399 بصورت دکتر فواد ایزدیجهان بدون سردارعلوم انسانی

مجازی
بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و 

علوم انسانی
جهان بدون سردار، بررسی اهداف ایاالت متحده از 

جمعه 12 دی 1399 دکتر فؤاد ایزدیترور سردار شهید قاسم سلیمانی

اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و یاران بسیج دانشجویی پردیس ابوریحان
ایشان

حجت االسام دلشاد و مداح: 
شنبه 13 دی کربایی عباس علوی

شنبه 13 دی قانون تسهـیل ازدواجبسیج دانشجویی پردیس ابوریحان
بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و 

شنبه13دیسردار سید یوسف موالییمراسم سالگرد شهادت سرداران مقاومتمنابع طبیعی

بسیج دانشجویی پردیس هنرهای زیبا
فراخوان مسابقه ایده پردازی و تولید آثار ارزشمند 
هنری پیرامون سردار سرافراز شهید حاج قاسم 

سلیمانی
مهلت ارسال آثار تا 10 -

بهمن ماه

 شنبه 13دی ماه 1399 انتشار ماهنامه پویش، شمارِه پنجم " سال دومبسیج دانشجویی دانشکده جغرافیا

پادکست روزهای دلتنگی تقدیم به روح واال مرتبه بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت
 شنبه 13دی ماه 1399 -سردار دلها 

بسیج دانشجویی  دانشگاه های تهران ، 
شهید بهشتی، شاهد، صنعتی شریف، 
امام صادق.ع، علوم تحقیقات، علم و 
صنعت و نهاد نمایندگی رهبری در 

دانشگاه ها

همایش بین المللی دانشجویی به مناسبت سالگرد 
شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و 

یارانشان

سردار محمد شیرازی، سیدرضا 
نریمانی، میاد عرفان پور، 
سید هاشم الحیدری، دکتر 

خالد القدومی، ناصر ابوشریف 
و  حجت االسام والمسلمین 

رستمی

شنبه 13 دی

نامه به آقای دکتر ایزدی دربندی، رئیس جدید بسیج دانشجویی پردیس ابوریحان
یك شنبه 14دی ماه 1399 -پردیس ابوریحان

بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و 
یك شنبه 14دی ماه 1399حمید رسایی بزرگداشت شهادت سرداران مقاومتمعارف اسامی

بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی 
یك شنبه 14دی ماه 1399-انتشار شماره جدید نشریه طلیعهو علوم تربیتی

بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و 
منابع طبیعی

بخش کشاورزی و منابع طبیعی در الیحه بودجه 
زمان دوشنبه 15 دی ماهدکتر علیرضا عباسی1400

دوشنبه 15دی-قرار جمعی قرائت زیارت عاشورابسیج دانشجویی دانشگاه تهران
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بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی 
جلسه گفتگو با موضوع عقل و دینو علوم تربیتی

دکتر اکبر جباری و 
حجت االسام و المسلمین 

میثم فتحی
سه شنبه 16 دی

تجمع دانشجویی »فریاد مستضعفان« در اعتراض به بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
 چهارشنبه، 17 دی-حکم هیئت داوری در پرونده شرکت هفت تپه

بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و 
محمد سعید بیلکار و محمد گفت و گو پیرامون "موفقیت علمی"معارف اسامی

جمعه 19 دیجواد ورادی

بسیج دانشجویی پردیس دانشکده 
شنبه 20 دیمحمد صالح نیکناماصاح قانون سربازیهای فنی

شنبه 20 دی-انتشار شماره جدید نشریه فانوسبسیج دانشجویی دانشکده مدیریت

مراسم بزرگداشت دانشجویی حکیم مجاهد عامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
مصباح یزدی

آیت اهلل کعبی، حجت االسام 
نبویان، حجت االسام الهی راد و 
استاد رحیم پور ازغدی، با نوای 

حاج سعید حدادیان

یکشنبه 21 دی

بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و 
دکتر فنائی- دکتر فربهی-دکتر بررسی آرا و نظریات عامه مصباح یزدیعلوم انسانی

ابو طالبی
چهارشنبه 24 دی 1399  

بصورت مجازی
بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و 

چهارشنبه 24 دیدکتر محمد فنائیویژه برنامه بزرگداشت عامه مجاهدعلوم انسانی

چهارشنبه 24دی-یازدهمین سالگرد شهید دکتر مسعود علیمحمدیبسیج دانشجویی دانشکده فیزیك
بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و 

2۸ دی 1399 بصورت مجازیدکتر فراتیویژه برنامه شهادت حضرت فاطمه  )ع(علوم انسانی

بسیج دانشجویی پردیس دانشکده 
دی 1399-انتشار نشریه ی پاك 01، ویژه نامه شماهای فنی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی

انتشار ماهنامه نگهبان، شماره پنجم، بهمن ماه 
بهمن 1399-1399

یکشنبه 5 بهمن پوریا فتحعلیبرسی سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانیبسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد

نامه به رئیس صدا و سیما: وقت عذرخواهی است؛ بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
9 بهمن 1399-جناب علی عسگری

بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و 
منابع طبیعی

کارگاه آناین »جریان شناسی جریان تحریف انقاب 
اسامی«

حجت االسام دکتر مهدی 
جمعه دهم بهمنابوطالبی

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
جشنواره دهه فجر، ویژه گرامی داشت چهل و 

دومین سالگرد پیروزی انقاب اسامی ایران، مسابقه 
در دو رشته:  شعر و  عکاسی

آخرین مهلت ارسال آثار : 22 -
بهمن 1399

بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های 
امید تا نور...؛ به مناسبت روز ملی فناوری فضاییفنی

دکتر مرتضی براری، دکتر 
محمدعلی فارسی، دکتر 
محسن شاطر زاده، دکتر 

مهدی فکور ثقیه و دکتر پیمان 
علیپرست

چهارشنبه، 15 بهمن

پویش در اندیشه های اقتصادی ایران معاصربسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد
علی اسماعیل زاده، دانشجوی 

کارشناسی ارشد اقتصاد 
دانشگاه تهران

چهارشنبه، 15 بهمن



233 اداره نظارت بر فعالیت تشکل های اسالمیگزارش عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران 232

زمانسخنرانعنوان فعالیتنام تشکل

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
یکشنبه 19 بهمندکتر فواد ایزدینشست بررسی روابط و سیاست خارجیعلوم سیاسی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی

کرسی آزاد اندیشی با موضوع انتخابات، جلسه اول: 
یکشنبه 19 بهمن-نگاه تاریخی به انتخابات های جمهوری اسامی

بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و 
منابع طبیعی

نشست تخصصی "بررسی دستاوردهای انقاب 
اسامی در عرصه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و 

افق پیش رو در گام دوم انقاب اسامی"
دوشنبه 20 بهمندکتر جعفری بروجنی

بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و 
حجت االسام و المسلمین دستاورد های انقاب اسامیمعارف اسامی

دو شنبه 20 بهمن محسن فوجی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی

انتشار نشریه ایران 1404، سال چهاردهم شماره 
دوشنبه 20 بهمن  -چهاردهم، هفته سوم بهمن ماه 1399
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انتخابات شورای دفاتر دانشکده ای جامعه اسامی جامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
دانشجویان

هفته آخر فروردین ماه-

جمعه 5 اردیبهشت 1399 سید احسان خاندوزیجهش تولیدجامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
به طور زنده از اینستاگرام

دومین دوره آموزشی - تشکیاتی همرزمان جامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
حسین به صورت مجازی

حجت االسام الهی راد- مهدی 
فضائلی- مصطفی قاسم پور و رضا 

نظری

ازتاریخ شنبه 6  اردیبهشت 
1399 تا سه شنبه 30 

اردیبهشت 1399
جامعه اسامی دانشجویان دانشکده حقوق 

و علوم سیاسی
جزئیات تسهیات کرونایی صندوق بین اللملی 
پول؛ وامی برای وابستگی سیاسی و اقتصادی 

ایران

یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی

ویژگی های اقتصاد مقاومتی از نظر رهبر معظم 
انقاب

یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی

اقتصاد مقاومتی- اجرای اقتصاد مقاومتی در 
شرایط کنونی کشور قطعا امکان پذیر است

یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی

اقتصاد مقاومتی- مولفه ها، ارکان و الزامات 
اقتصاد مقاومتی از منظر رهبر معظم انقاب

یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی

دستاوردهای انقاب اسامی در حوزه رشد 
اقتصادی

یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی

یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-راه درمان اقتصاد ایران

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی

یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-راه کارهای اشتغال

بیانیه در خصوص انتخابات مجلس شورای جامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
اسامی و شاخص های نامزدهای اصلح

یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-

پیامك دبیر جامعه اسامی دانشجویان دانشگاه جامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
به دکتر حداد عادل

یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-

بیانیه جامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران جامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
برای اعام حمایت از لیست جبهه پایداری 
انقاب اسامی در یازدهمین دوره انتخابات 

مجلس شورای اسامی

یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-

دوشنبه ۸ اردیبهشت 1399-انتشار نشریه فانوس راه )3(جامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
گفتگو محمد امین ساغندی عضو گفتگو به مناسبت روز معلمجامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران

شورای مرکزی جامعه اسامی با 
خبرگزاری فارس

جمعه 12 اردیبهشت 1399

یکشنبه 21 اردیبهشت -ارسال نامه به دبیر شورای نگهبانجامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
1399

انتشار بیانه خطاب به نمایندگان مجلس یازدم جامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
شورای اسامی

دوشنبه 5 خرداد 1399-

 فهرست فعالیت های جامعه اسالمی دانشجویان
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نامه ای به سران قوا خواستار مبنی بر عملی جامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
کردن وعده ها به مردم

شنبه 7 تیر 1399-

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی

سخنرانان: رضا غامی—خسرو تبیین نظام سلطه در بعد علوم انسانی
پناه- احمد حسین شریفی

29 آبان 1399 بصورت 
مجازی

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی

روزهای دوشنبه طول ترم دکتر علی جوادیجریان شناسی سیاسی
بصورت مجازی

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی

دکتر زرین کوب و دکتر حسن اشنایی با رشته ی تاریخ
زندیه

29 آبان 1399 بصورت 
مجازی

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی

پهارشنبه های طول ترم نامشخصسلسله جلسات تحلیل بیانات رهبری
مجازی

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی

۸ آذر 1399بصورت مجازیدکتر علی لفضلیاشنایی با زبان عربی

جامعه اسامی دانشجویان پردیس 
دانشکده های فنی

به مناسبت هفتمین روز شهادت شهید »محسن 
فخری زاده«

جمعه 14 آذر 

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی

اولین نشست مجازی »دانشجوی تمدن ساز« با 
موضوع: رسالت دانشجوی مسلمان در دهه پنجم 

انقاب

جمعه 14 آذر-

طرح قربانی برای شفای بیماران بخصوص عامه جامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
مصباح یزدی

شنبه 15 آذر-

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی

از 1۸ آذر تا تیر 1400مبانی اندیشه اسامی

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی

انتشار نشریه آرمان ما؛ شماره سوم آذرماه سال 
1399

سه شنبه  1۸ آذر-

سلسه نشست های علمی تخصصی»مذاکره از جامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
دید علم«

سه شنبه  1۸ آذردکتر محمد صادق کوشکی

سه شنبه 1۸ آذر و سه حجت االسام دکتر جعفریکارگاه عملی مدیریت زمان و برنامه ریزیجامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
شنبه 25 آذر 

طرح پویش کتابخوانی؛ دومین کتاب طرح: کتاب جامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
برجام  -  انتشارات مرکز اسناد انقاب اسامی

مهلت شرکت در پویش: 19 -
دی 99

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی

سلسه نشست های علمی تخصصی»مذاکره از 
دید علم«

پنجشنبه  20 آذر دکتر فواد ایزدی

بیانیه به مناسبت درگذشت عالم بزرگوار ، جامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
حضرت آیت اهلل یزدی

20 آذر 1399-

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی

دوشنبه 24 آذر-انتشار آرمان ما؛ شماره سوم آذرماه سال 1399

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی

سلسه نشست های علمی تخصصی»مذاکره از 
دید علم«

شنبه 25 آذر دکتر ابو محمد عسگر خانی
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جامعه اسامی دانشجویان دانشگاه 
تهران با همکاری اتحادیه جامعه اسامی 

دانشجویان

شروع دوره از ابتدای دی با حضور اساتید مجربمدرسه رشد؛ سیر مطالعاتی آثار رهبری
ماه 99

نشست مجازی »دانشجوی تمدن ساز«"  ویژه جامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
خواهران

جمعه 2۸ آذرماه 99-

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی

دوشنبه هادکتر امین رضا عابدی نژادسلسه جلسات »جستاری در فلسفه حقوق«

شنبه 6 دی ماه-انتشار  نشریه فلقجامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
جامعه اسامی دانشجویان دانشکده حقوق 

و علوم سیاسی
زنان و مردان؛ تفاوت یا تبعیض؟!؛  بحث و گفتگو 

پیرامون مسائلی از قبیل:ارث، دیه، قضاوت، 
حکومت و …

حجت االسام دکتر سید ابراهیم 
حسینی

یکشنبه 7 دی ماه 1399

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی

۸ دی 1399 بصورت استاد عبداهلل محمدیروش تولید علم
مجازی

خرمشهری که باید فتح شود" ؛ موانع و جامعه اسامی دانشجویان پردیس فارابی
راهبردهای تحقق دانشگاه اسامی با تکیه بر 

نقش اندیشه های بنیادین

سه شنبه 9 دیدکتر صفدر الهی راد

رضا نظری، وحید جلیلی و سجاد ششمین کاروان روایت فتنهجامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
اسماعیلی

سه شنبه 9 دی

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده 
اقتصاد با همکاری موسسه امام خمینی 

)ره(

مبانی بودجه ریزی مطلوب-اشکال موجود در 
بودجه ریزی کنونی چیست؟

چهارشنبه 11 دی ماه دکتر محمد جواد توکلی
1399

جامعه اسامی دانشجویان دانشکده 
الهیات و معارف اسامی

پنجشنبه 11 دی ماهدکتر احمدحسین شریفیرابطه الهیات و علوم انسانی

شنبه13دی ماه-بیانیه در پی رحلت آیت اهلل عامه مصباح یزدیجامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
جامعه اسامی دانشجویان دانشکده 

مدیریت
مدیریت اسامی از حرف تا عمل، مبانی تحول 
در نظام سیاست گذاری کشور و نظریه تفکیك 

قوا و نظریات جایگزین

یکشنبه 14دیدکتر محمد حسن جعفری

دوشنبه 15 دی سردار روندهبزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانیجامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
سلسله جلسات معنای زندگی ، جلسه اول، مبانی جامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران

رابطه علم و دین در تامین زندگی مطلوب
سه شنبه 16 دیدکتر علی رضائیان

جامعه اسامی دانشجویان پردیس 
دانشکده های فنی

جمعه 19 دیدکتر مهدی احمدخان بیگیمعرفت شناسی و مهندسی

مهلت ثبت نام : تا 19 دی-ثبت نام در طرح والیتجامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران
سلسله جلسات معنای زندگی ، جلسه دوم، نبض جامعه اسامی دانشجویان دانشگاه تهران

حیات؛ رابطه معنای زندگی و چیستی آن ؟! و آیا 
آثار معنای زندگی قابل شناخت است؟!

پنج شنبه 25 دیدکتر علی رضائیان
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مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران

بیانیه مشترك عدالتخواه دانشگاه تهران 
با بسیج دانشگاه صنعتی سهند و بسیج 

دانشگاه رازی کرمانشاه  - ظلم به مسلمانان 
هند و موضع منفعانه ی حوزه علمیه، علما 

و برخی تشکل های وابسته به روحانیت

پنج شنبه 7 فروردین 1399-

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
بررسی بودجه 99 در صحن مجلس شورای 

اسامی
چهارشنبه 13 فروردین 1399-

چهارشنبه 13 فروردین 1399شایان نادریمهر پایانی بر واگذاری )خصوصی سازی(مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
بیانیه 16 تشکل جنبش عدالتخواه 

دانشجویی پیرامون ظلم های روا داشته در 
قبال مسلمانان هند

چهارشنبه 13 فروردین 1399-

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
نامه دبیر جنبش عدالتخواه به شورای عالی 

هماهنگی اقتصادی سران قوا
چهارشنبه 13 فروردین 1399-

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
در خصوص سخنرانی محمد صادق شهبازی 

در همایش بازنده ها
پنج شنبه 14 فروردین 1399-

بودجه 99 و چالش های حکمرانیمجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
وحید  اشتری)فعال سیاسی( و 

متین فارابی) عضو شورای مرکزی(
پنج شنبه 14 فروردین 1399 

به صورت زنده از اینستاگرام
-علی اسکندری ندافدر خصوص مطالبه گری از شهردار کرمانشاهمجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران

درخواست های مکرر از آقای علی عسگری 
رئیس سازمان صدا و سیما جهت حضور 
ایشان در دانشگاه  و حضور نیافتن ایشان 

در هیچ یك از جلسات

یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
چگونه با پول مردم تبدیل به یك قهرمان 

ملی شویم)بررسی موردی علی انصاری(
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399-

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
الهیات عدالتخواهی شب های ماه مبارك 

رمضان

حجت االسام سعید لواسانی-
صادق شبازی- جواد میری- وحید 

جلیلی- حجت االسام مجتبی 
نامخواه- جمال یزدانی- حجت 
االسام ابوالفضل شریعتمداری و 

حجت االسام علی اکبر براتی

هر شب از صفحه اینستاگرام

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
برشی از بیانیه تفصیلی پیرامون مشکات 

صدا و سیما
شنبه 13 اردیبهشت 1399-

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران

بیانیه مشترك با بسیج دانشجویی دانشگاه 
صنعتی سهند درخصوص تشکل های 

کارگری در ایران به مناسبت روز جهانی 
کارگر

شنبه 13 اردیبهشت 1399-

زمانسخنرانعنوان فعالیتنام تشکل

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
بیانیه در خصوص استفاده ابزاری از زنان در 

صدا و سیما
شنبه 13 اردیبهشت 1399-

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
بیانیه  پیرامون نقدی بر سریال سازی های 

صدا و سیما
شنبه 13 اردیبهشت 1399-

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
نامه به حجت االسام رئیسی در خصوص 

پایمال نشدن حق کارگران
پنج شنبه 1۸ اردیبهشت 1399-

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
بیانیه در خصوص برگزاری مسابقات در 
تلویزیون و گاهی صد و هشتاد درجه 

مخالف رهبری
یکشنبه 21 اردیبهشت 1399-

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
دیدار با رهبر معظم انقاب به صورت 

مجازی
یکشنبه 2۸ اردیبهشت 1399علی اسکندری نداف

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
بیانیه پیرامون آسیب شناسی قوه قضائیه و 

ارائه مطالبات
یکشنبه 2۸ اردیبهشت 1399-

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
نامه به علی عسگری رئیس سازمان 

صداوسیما
دوشنبه 1319 خرداد 1399-

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
نامه به آقای صادق آملی الریجانی در رابطه 

با دادگاه اکبر طبری
جمعه 1323 خرداد 1399-

پنجشنبه  1329 خرداد 1399وحید اشتریبرخورد با فساد در عدلیه!مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
نامه به محمدجواد ایروانی، معاونت 
حساب رسی و نظارت دفتر رهبری

20 آذر 1399-

دوشنبه 24 آذر-انتشار نشریه قیام، شماره چهارممجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران

حلقه مطالعاتی اقتصاد سیاسی فاز اول: 
آشنایی با مبانی و نظریات اقتصاد سیاسی، 
همراه با بررسی انضمامی مسائل داخلی 

ایران

شروع از 26 آذر 99دکتر مهدی موحدی بکنظر

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران

حلقه مطالعاتی اقتصاد سیاسی فاز اول: 
آشنایی با مبانی و نظریات اقتصاد سیاسی، 
همراه با بررسی انضمامی مسائل داخلی 

ایران

شروع از 26 آذر 99-

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
نامه به معاونت جدید سیمای رسانه ملی و 

بیان راهکارهای اصاح صدا و سیما
پنجشنبه 27 آذر-

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
سال آخر، ضربه آخر!؛  بررسی الیحه بودجه 

1400
دکتر احسان خاندوزی  و دکتر 

حسین رضوی پور
دوشنبه 1 دی

پنج شنبه 11 دی-انتشار نشریه قیام، ویژه نامه شهید نهضتمجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
یك شنبه 14دی ماه 1399 سیدحسن موسوی فردتحول قضائی؛ افسانه یا واقعیت؟!مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
نامه به رئیس صدا و سیما : وقت عذرخواهی 

است؛ جناب علی عسگری
9 بهمن 1399-

 فهرست برنامه های مجمع دانشجویان عدالتخواه
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مکان برگزاریتاریخ برنامهمیهمانان یا سخنران های برنامهعنوان برنامه برگزار کنندهردیف

1

بسیج دانشجویی، جامعه اسامی 

دانشجویان، مجمع دانشجویان عدالتخواه 

و انجمن اسامی دانشجویان مستقل 

دانشگاه تهران

ویژه برنامه 16 

آذر

 با حضور و تقدیر از خانواده شهید 

محسن فخری زاده دکتر سعید 

جلیلی و سردار علی فدوی 

روز یکشنبه 

1399/09/16

غیر حضوری و مجازی 

)ضبط از محل تاالر 

فردوسی(

2
انجمن اسامی دانشجویان دانشگاه 

تهران و علوم پزشکی تهران

گرامیداشت روز 

دانشجو

علیرضا علوی تبار، علی شکوری 

راد و فرشاد مومنی

روز یکشنبه 

1399/09/16

غیر حضوری و مجازی 

)ضبط از محل تاالر 

شهید چمران(

3
بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و 

منابع طبیعی دانشگاه تهران

مراسم 

بزرگداشت روز 

دانشجو

دکتر کاظم خاوازی
روز دوشنبه 

1399/09/17
غیر حضوری و مجازی

فعالیت های شاخص
برنامه های تشکل های اسالمی دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو مورخ 1399/09/16

• برگـزاری بیسـت و پنجمیـن دوره آمـوزش طـرح والیت، توسـط 
دفاتـر جامعه اسـامی دانشـجویان

• اجـرای 13 فعالیـت بـرای بزرگداشـت اولیـن سـالگرد شـهادت 
سـردار شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی و ابومهـدی المهنـدس؛ 

• راه انـدازی سـامانه جامـع نگارسـتان بـرای ثبـت درخواسـت های 
تشـکل های اسـامی

• رسـیدگی بـه مشـکات سـاختمان تشـکل های اسـامی و انجـام 
تعمیـرات الزم.

 جمع بندی و ارزیابی فعالیت ها و ارائه دستاوردهای 
شاخص سال 1399

بـا وجـود محدودیت هـای موجـود در انجـام فعالیت هـا و برگـزاری 
تشـکل های  عملکـرد  کرونـا،  ویـروس  شـیوع  دلیـل  بـه  برنامه هـا 
اسـامی در سـال 1399 از لحاظ کمی و کیفی نسـبت به سـال های 
قبـل دارای رشـد بـوده اسـت کـه از دالیـل آن می تـوان به توسـعه و 
گسـترش فعالیـت در فضای مجازی ناشـی از محدودیت هـای تردد و 

فعالیت هـای فیزیکـی اشـاره کـرد. 

   اولویت ها و برنامه های سال 1400
- برنامــه ریــزی بــرای برگــزاری منظــم جلســات هیئــت نظــارت 

و شــورای معیــن؛
- تســریع بــه رســیدگی درخواســت های انجــام فعالیــت بــا 

اســتفاده از فضــای ســامانه نگارســتان؛
ــوی از  ــادی و معن ــای م ــی حمایت ه ــعه کم ــه توس ــام ب - اهتم

تشــکل ها. فعالیت هــای 
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بـا شـروع جنـگ تحمیلـی و ضـرورت حضـور نیروهـای متعهـد و 
متخصـص در جبهه هـای جنـگ موضـوع شـکل گیری مجموعـه ای 
جهـت سـامان دهـی فعالیت هـای مربـوط به دفـاع مقـدس مطرح 
شـد. لـذا معاونـت امـور جنگ در دانشـگاه شـکل گرفـت و در کنار 
آن نیز سـتاد پشـتیبانی جنگ دانشـگاه تشـکیل گردید که اعضای 
آن عبارت بودند از : معاونت امور جنگ دانشـگاه و انجمن اسـامی 

و جهاد دانشـگاهی.
 معاونـت امـور جنـگ دانشـگاه تـا سـال 1367 و پایـان جنـگ 
تحمیلـی بـه فعالیت خـود ادامه داد، از جمله وظایـف این معاونت و 
سـتاد رسـیدگی به امور مربوط بـه رزمندگان، ایثارگران و شـهدای 
دانشـجو بـود. بعـد از پایـان جنـگ معاونت امـور جنگ بـه معاونت 
امـور دفاعـی تغییـر نـام یافـت و سـتادی نیـز تحـت عنـوان سـتاد 
شـاهد که مسـتقل از معاونت دفاعی بود و رئیس دانشـگاه ریاسـت 

آن را بـر عهـده داشـت تشـکیل گردید.
 معاونـت امـور دفاعـی و سـتاد شـاهد دانشـگاه تـا سـال 1372 به 
فعالیـت خـود ادامـه دادند. سـتاد شـاهد دانشـگاه دفتـری را تحت 
عنـوان دفتـر » امـور شـاهد و ایثارگـر دانشـگاه » به عنـوان بازوی 
اجرایـی زیـر مجموعـه خود داشـت کـه مسـئول دفتر مسـتقیما از 
سـوی ریاسـت دانشـگاه و رئیـس سـتاد شـاهد دانشـگاه انتخـاب 
می شـد. ایـن دفتـر کلیـه امـور مربـوط بـه دانشـجویان شـاهد و 
ایثارگـر را بـر عهده داشـت. تصـدی مسـئولیت پشـتیبانی جنگ و 
امـور دفاعـی دانشـگاه در طـول دوران جنـگ و بعـد از آن بر عهده 

افـراد ذیـل بود :
- دکتر شمس وهابی )معاونت پشتیبانی جنگ(

- دکتر محمدعلی راد )معاونت امور دفاعی(
   در سـال 1372 بعـد از حـذف معاونـت دفاعی و تصویب شـورای 
انقـاب فرهنگـی، دفتـر امور دانشـجویان شـاهد و ایثارگر بـه اداره 
کل امـور دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر تغییـر نـام داد. مدیـر کل 
امـور دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر نیز همچنان مسـتقیما از سـوی 
ریاسـت دانشـگاه و رئیـس سـتاد شـاهد دانشـگاه انتخاب می شـد. 
در سـال 1390 بـا توجـه به ادغام دفتر سرپرسـتی امـور کارکنان و 
اعضـای هیئت علمی شـاهد و ایثارگـر با اداره کل امور دانشـجویان 
شـاهد و ایثارگـر نـام اداره کل، بـه اداره کل امـور دانشـجویان و 
کارکنـان شـاهد و ایثارگـر تغییـر یافـت و در تشـکیات تفضیلـی 
دانشـگاه زیـر مجموعه معاونـت فرهنگـی و اجتماعی دانشـگاه قرار 
گرفـت. اولیـن مدیـر کل منصوب اداره کل امور دانشـجویان شـاهد 
و ایثارگـر دانشـگاه دکتـر قاسـم عموعابدینـی بـود و پـس از وی به 
ترتیـب دکتـر علیرضـا نصیـری، مهنـدس محمـد مشـاری، دکتـر 
محمـد اسـماعیلی، دکتـر مریـم نجـار نهاونـدی، دکتـر حسـینعلی 
علیخانـی، دکتـر داریـوش اسـماعیلی، دکتـر علـی اسـدی و دکتـر 
سـیدجال زرگـر عهـده دار ایـن مسـئولیت بودنـد و از تیـر مـاه 
سـال  1396 دکتـر رحمـت اهلل اللهیـاری به سـمت مدیـر کل امور 

دانشـجویان و کارکنـان شـاهد وایثارگـر منصوب شـده اسـت. 
   زمینـه فعالیـت و مأموریـت اصلـی اداره کل امـور دانشـجویان و 

کارکنان شـاهد و ایثارگر دانشـگاه، رسـیدگی به نیازهای آموزشـی، 
دانشـجویی، فرهنگی  دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر و ارتقاء جایگاه 
علمـی و پژوهشـی و نیز افزایـش مهارت های اجتماعـی این عزیزان 
و تـاش در جهت نشـر و بسـط فرهنـگ ایثار و شـهادت در محیط 
دانشـگاه همچنیـن پیگیـری اجـرای قوانیـن و مصوبـات مربـوط به 
کارکنان و اعضای هیئت علمی ایثارگر دانشـگاه  می باشـد و در راه 
رسـیدن بـه این هـدف و به منظور رفع مشـکات علمی، پژوهشـی 
و رفاهـی دانشـجویان تحت پوشـش، بـا سـازمان ها و ادارات مرتبط 
بـا امـور شـاهد و ایثارگـر به ویـژه بنیاد شـهید و امـور ایثارگران در 

تعامل گسـترده می باشـد.
باالتریـن مرجـع تصمیم گیـری در حـوزه شـاهد و ایثارگر دانشـگاه 
بـر اسـاس مصوبات شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی و وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری سـتاد امور شـاهد و ایثارگر دانشـگاه می باشـد 

کـه از اعضـای حقوقی ذیل تشـکیل شـده اسـت: 
 1. رئیس دانشگاه )رئیس ستاد(

2. معاون آموزشی دانشگاه
3. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

4. رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
5. مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه )دبیر ستاد(

6. مدیر کل امور آموزشی دانشگاه
7. معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

۸. رئیـس اداره آمـوزش/ آموزش عالی بنیاد شـهید و امور ایثارگران 
استان

9. یـك نفـر از اسـاتید مشـاور بـا معرفی دبیـر سـتاد و حکم رئیس 
دانشگاه

10 . دو نفـر از دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر بـا معرفـی دبیر سـتاد 
و حکـم رئیس دانشـگاه.

و  شـاهد  دانشـجویان  امـور  سـتاد  وظایـف  شـرح    
دانشـگاه ایثارگـر 

1. برنامه ریـزی و زمینه سـازی بـرای اجـرای مصوبات، آئیـن نامه ها 
و دسـتورالعمل های ابـاغ شـده از سـوی شـورای طـرح و برنامـه 

شـاهد، وزیـر محتـرم، سـتاد مرکـزی و اداره کل امـور دانشـجویان 
شـاهد و ایثارگـر وزارت متبـوع.

2. نظـارت و ارزیابـی وضعیـت آموزشـی، پژوهشـی، فرهنگـی، و 
رفاهـی دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر در پایـان هر نیم سـال و ارائه 
طرح هـا و برنامه هـای مناسـب برای رشـد و تعالی و حل مشـکات 

آنان.
3. طراحـی و تدویـن برنامه هـای مـورد نیـاز بـرای تقویـت بنیـه 
علمـی و ارتقـای آموزشـی، پژوهشـی، فرهنگی رفاهی دانشـجویان 

شـاهد و ایثارگـر. 
4. تنظیـم و تدویـن برنامه های مـورد نیاز به منظـور ترویج فرهنگ 

ایثار و شـهادت و بزرگداشـت مقام شهیدان و ایثارگران.
5. طراحـی و تدویـن برنامه های مناسـب به منظور جلب مشـارکت 
ویـژه  فعالیت هـای  در  ذیربـط  نهادهـای  و  اسـاتید  دانشـجویان، 

دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر.
6. نظـارت بـر عملکـرد اداره کل امـور دانشـجویان شـاهد و ایثارگر 

دانشگاه.
7. تصویـب برنامـه و بودجـه اداره کل امـور دانشـجویان شـاهد و 

ایثارگـر دانشـگاه.

کل امـور دانشـجویان شـاهد و    شـرح وظایـف اداره 
ایثارگر دانشـگاه 

دسـتورالعمل های  و  نامه هـا  آییـن  طرح هـا  برنامه هـا  اجـرای   .1
ارسـالی از سـتاد مرکـزی یـا اداره کل امـور دانشـجویان شـاهد و 

ایثارگـر وزارت متبـوع.
2. پیگیـری و اجـرای مصوبـات سـتاد امـور دانشـجویان شـاهد و 

ایثارگـر دانشـگاه.
3.  تهیـه طرح هـای تقویت بنیه علمی دانشـجویان شـاهد و ایثارگر 

به منظور پیشـنهاد به سـتاد بـرای تصویب.
4.  راه اندازی و تقویت کانون های علمی و فرهنگی در دانشگاه.

5. تنظیم و ارائه پیشـنهاد بودجه سـاالنه به سـتاد شـاهد و ایثارگر 
دانشگاه.

6.  پیگیـری و جـذب اعتبـارات بـه منظـور پیشـبرد برنامه هـا و 

 اداره کل امور دانشجویان و کارکنان 
شاهد وایثارگر  



كاركنان شاهد وايثارگر گزارش عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران كل امور دانشجويان و  259اداره  258

منابـع ممکـن. از همـه  فعالیت هـای مصـوب 
7. تنظیم تقویم سـالیانه برگزاری جلسـات امور دانشـجویان شـاهد 
و ایثارگـر دانشـگاه و ارسـال بـه موقـع صـورت جلسـات مربوطه به 

اداره کل امـور دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر وزارت متبوع.
۸.  اطاع رسـانی شایسـته و به موقع دانشـجویان شـاهد و ایثارگر 
گوناگـون  و خدمـات  تسـهیات  امکانـات،  از  منـدی  بهـره  بـرای 

آموزشـی فرهنگـی و رفاهـی. 
9. ایجـاد بانـك اطاعاتـی جامـع از وضعیـت آموزشـی فرهنگـی و 
رفاهـی و سـامت دانشـجویان شـاهد و ایثارگر و دانـش آموختگان 

بـا همـکاری حوزه هـای مختلف دانشـگاه. 
10. اجـرای طـرح تقویت بنیـه علمی دانشـجویان شـاهد و ایثارگر 

از طریـق کاس هـای تقویتـی گروه های درسـی و ... 
11. اجـرای طرح اسـتاد مشـاور و برگـزاری کارگاه های آموزشـی و 

پژوهشـی ویژه دانشـجویان شـاهد و ایثارگر و اسـاتید مشـاور. 
12.  توجـه خـاص بـه دانشـجویان در معـرض خطـر از نظـر افـت 
تحصیلـی بـا انجـام مشـاوره های تحصیلـی و حمایت های آموزشـی 

و پژوهشـی بـه منظـور کاهـش مشـکات تحصیلی ایشـان. 
13.  پیگیـری امـور رفاهـی دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر از طریق 
نهادهـای  دانشـگاه و سـایر  بـا مسـئوالن  همـکاری و هماهنگـی 

ذیربط.
14.  جلب مشـارکت دانشـجویان شـاهد و ایثارگر برای حضور فعال 
در برنامه هـای علمـی فرهنگی پژوهشـی و حمایـت از پروژه ها های 

آنان. تحقیقاتی 
15.  برگـزاری مراسـم، جشـن ها، مسـابقات در زمینه هـای علمـی 
فرهنگی هنری و ورزشـی و مانند آن و تشـویق دانشـجویان ممتاز.
16.  تهیـه گـزارش عملکـرد 6 ماهـه و سـاالنه و ارسـال آن به اداره 
کل امور دانشـجویان شـاهد و ایثارگر وزارت متبوع و سـازمان بنیاد 

شـهید و امور ایثارگران اسـتان. 
17. همـکاری و تعامـل مناسـب بـا بنیـاد شـهید و ایثارگـران در 
جهـت اجـرای مطلـوب برنامه هـای مصـوب و در اختیـار گذاشـتن 

آمـار و اطاعـات مـورد نیـاز.

بـر همیـن اسـاس و بـه منظـور دسـتیابی بـه اهـداف فـوق الذکـر 
مدیـر کل امـور دانشـجویان و کارکنان شـاهد و ایثارگر دانشـگاه به 
عنـوان مسـول عـاوه بـر هدایـت  همـکاران  زیرمجموعـه درتعداد 
قابـل توجهـی از شـوراها و جلسـات به عنـوان عضو یا رییس شـورا  

حضـور دارد کـه برخـی از آنهـا به شـرح ذیل اسـت:

ا لف( شوراهای داخل دانشگاه
  1( شورای آموزشی دانشگاه

  2( کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه
  3( کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه 

  4( شورای تخصیص خوابگاه های دانشجویی دانشگاه 
  5( شورای مدیران دفاتر امور شاهد و ایثارگر پردیس/دانشکده ها

  6( شـورای کارشناسـان دفاتـر امـور شـاهد و ایثارگـر پردیـس/
دانشـکده ها

  7( شورای معاونان فرهنگی و دانشجویی پردیس/دانشکده ها 
  ۸( شورای مدیران حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه

  9( شـورای اداری اداره کل امـور دانشـجویان و کارکنـان شـاهد و 
دانشـگاه ایثارگر 

10( اتاق فکر ایثارگران 

ب( شوراهای خارج از دانشگاه
 1( شـورای بررسـی مـوارد خاص دانشـگاه ها و موسسـات آموزش 

تهران اسـتان  عالی 
 2( شـورای مدیـران کل امور شـاهد و ایثارگر دانشـگاه های منطقه 

یـك آموزش عالی کشـور
 3( شـورای دبیـران امـور شـاهد و ایثارگـر مناطق دهگانـه آموزش 

عالی کشـور
 4( شـورای مدیـران کل امور شـاهد و ایثارگر دانشـگاه های سـطح 

یـك آموزش عالی کشـور 
 5( شـورای مشـاوران رئیـس در امـور ایثارگـران دسـتگاه هـای 

اجرایـی اسـتان تهـران
 6( همایش سراسـری مدیران کل امور شـاهد و ایثارگر دانشـگاه ها 

و موسسـات آموزش عالی کشور 

اداره کل امـور دانشـجویان و کارکنـان شـاهد و ایثارگر دانشـگاه در 
حـال حاضـر دارای 17 دفتر سرپرسـتی در دانشـکده ها و پردیس ها 
متشـکل از یـك نفـر از اعضـای هیئـت علمی بـه عنوان سرپرسـت 
دفتـر و یـك کارشـناس بـه عنـوان کارشـناس دفتـر امور شـاهد و 
ایثارگـر می باشـد کـه با توجه بـه تغییر سـاختار دانشـگاه از ابتدای 
سـال 1399 این دفاتر با رئیس اداره یا کارشـناس مسـئول شـاهد 

و ایثارگـر بـه فعالیت خـود ادامـه می دهند.
امـور  کل  اداره  محولـه،  وظایـف  انجـام  در  تسـهیل  منظـور  بـه   
دانشـجویان و کارکنـان شـاهد و ایثارگـر 5 اداره داخلـی را  در زیر 
مجموعـه خـود به شـرح ذیـل  تشـکیل داده اسـت و همـکاران در 

قالـب ایـن 5 اداره فعالیـت می نماینـد:
•   خدمات آموزشی و پژوهشی

•   خدمات دانشجویی و فرهنگی
•   امور کارکنان و اعضای هیئت علمی شاهد و ایثارگر

•   پشتیبانی و امور اداری
•   دفتر و روابط عمومی

امــور  کل  اداره  فعالیت هــای   
دانشجویان و کارکنان شاهد وایثارگر   در 

1399 ســال 
در حــال حاضــر تعــداد 7۸30 دانشــجوی شــاهد و ایثارگر مشــغول 
ــن دانشــجویان  ــر از ای ــداد 3935 نف ــی می باشــند، تع ــه تحصیل ب
تحــت پوشــش خدمــات بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران هســتند و 
بقیــه دانشــجویانی هســتند کــه از ســال 1396 بــر اســاس قانــون 
ــا اســتفاده از ســهمیه 5درصــدی ایثارگــری وارد  ششــم توســعه ب
دانشــگاه شــده اند و شــامل خدمــات رفاهــی بنیــاد شــهید و 
ــی  ــات آموزش ــگاه از خدم ــا در دانش ــتند ام ــران نیس ــور ایثارگ ام
و مشــاوره ای اداره کل بهره منــد می شــوند. همچنیــن تعــداد 
۸37 نفــر از اعضــای هیئــت علمــی و کارمنــد  نیــز در واحدهــای 
مختلــف دانشــگاه مشــغول بــه خدمــت می باشــند. جــداول ذیــل 

ــك  ــه تفکی ــران را ب ــگاه ته ــر دانش ــاهد و ایثارگ ــه ش ــار جامع آم
ــازد: ــان می س نمای

جدول تعداد دانشجویان ایثارگر شاغل شاهد و به تحصیل 
دانشگاه در سال 1399

مقطع
دانشجویان 
تحت پوشش

دانشجویان 
دارای سهمیه 
ورودی 5درصد

جمع 

145119403391کارشناسی
179416213415کارشناسی ارشد
۸333116دکتری حرفه ای
66724190۸دکتری تخصصی

399538357830جمع

جدول آماری کارکنان ایثارگرشاغل در دانشگاه
622کارکنان

215اعضای هیئت علمی
۸37جمع

مقطع
دانشجویان 

تحت پوشش

دانشجویان 

ورودی 5درصد
جمع

3۸9 200 1۸9کارشناسی
1162 5۸6 576کارشناسی ارشد
10 4 6دکتری حرفه ای
122 44 7۸دکتری تخصصی

16۸3 ۸34 ۸49 جمع

دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی 1399-1400
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تعدادنوع ایثارگری

421فرزند شهید
9همسر شهید

29جانباز 70درصد و باالتر
22جانباز 50درصد  تا 69درصد

۸0جانبازان 25 تا 49درصد
5آزاده

49رزمنده
165فرزند و همسر جانباز 70درصد و باالتر

2571فرزند و همسر جانباز 25درصد تا 69درصد
640فرزند و همسر آزاده

3۸35فرزند و همسر رزمنده و جانبازان کمتر از 25درصد
7۸30جمع کل

هیئت علمیکارکناننوع ایثارگری

7320فرزند شهید
71همسر شهید

15060جانباز 
109آزاده

220117رزمنده
خانواده شهدا و 

162۸ایثارگران

622215جمع

کارکنان و اعضاء هیئت علمی شاهد وایثارگر دانشگاه تهران به  آمار 
تفكیك نوع ایثارگری

  اجــرای طــرح جامــع هدایت تحصیلی دانشــجویان 
شــاهد و ایثارگر 

ــی دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر     طــرح جامــع هدایــت تحصیل
دانشــگاه تهــران بــا هــدف کمــك بــه اســاتید مشــاور در اجــرای 
ــه  ــه ب ــارت و توج ــد نظ ــردن رون ــد ک ــه و نظام من ــف محول وظای
وضعیــت تحصیلــی دانشــجویان شــاهد وایثارگــر،  بــه ویــژه 
پیشــگیری از افــت تحصیلــی و رســیدگی بــه مشــکات تحصیلــی 
دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر بــا حفــظ عــزت و کرامــت آنهــا در 
ــت نقطــه نظــرات  ــس از دریاف ــن و پ تابســتان ســال 1396 تدوی

ــر و شــاهد و  ــران دفات کارشناســان مرکــز مشــاوره دانشــگاه، مدی
ایثارگــر و اســاتید مشــاور، نهایــی و در جلســه ســتاد امــور شــاهد 

ــه تصویــب رســید.  و ایثارگــر دانشــگاه طــرح و ب
هــدف از اجــرای طــرح مذکــور بــه صــورت خاصــه و اجمالــی بــه 

ــل می باشــد: شــرح ذی
ــر  ــی دانشــجویان شــاهد و ایثارگ ــد تحصیل ــش مســتمر رون - پای

ــورود؛ ــد ال ــژه دو نیمســال اول دانشــجویان جدی بوی
- کمــك بــه اســاتید مشــاور بــرای انجــام وظایــف محولــه در طــرح 

ــتاد مشاور؛ اس
- کنتــرل افــت تحصیلــی دانشــجویان شــاهد و ایثارگر و شناســایی 

عوامــل موثــر بــر افــت تحصیلــی آنان؛
- ارایــه راهکارهــای علمــی جهــت پیشــگیری از افــت تحصیلــی و 
تــاش در جهــت ارتقــای آموزشــی و تحصیلــی دانشــجویان شــاهد 

و ایثارگــر؛
ــی و  ــی، فرهنگ ــی، آموزش ــت تحصیل ــای وضعی ــری ارتق - پیگی

ــر؛ ــاهد و ایثارگ ــجویان ش ــی دانش اجتماع
ــه  ــی کلی ــت تحصیل ــری وضعی ــور پیگی ــرح مذک ــاس ط ــر اس  ب
ــی 396-97   ــال تحصیل ــر ورودی س ــاهد و ایثارگ ــجویان ش دانش
ــه  ــام دانشــجویان ب ــان انجــام شــد. تم ــدا توســط کارشناس از ابت
ــرای دروس  ــاز ب ــورت نی ــدند و در ص ــی ش ــاور معرف ــاتید مش اس

ــد.  ــزار گردی ــی برگ ــاز کاس تقویت ــورد نی م

و  آموزشــی  وضعیــت  آمــاری  گــزارش  اســتخراج   
از  دانشــگاه  ایثارگــر  و  شــاهد  دانشــجویان  تحصیلــی 
ســال تحصیلــی 1-92-1391 لغایــت 2-99-1398 در 

دانشــگاه دانشــجویان  ســایر  بــا  مقایســه 
 بــه منظــور رصــد و پایــش وضعیــت تحصیلــی دانشــجویان شــاهد 
ــاخص  ــزارش ش ــی گ ــال تحصیل ــر نیم س ــان ه ــر، در پای و ایثارگ
ــب جــداول  ــر در قال ــاهد و ایثارگ ــای آموزشــی دانشــجویان ش ه
ــا  ــکده ه ــس / دانش ــك پردی ــه تفکی ــه ای ب ــای مقایس و نموداره
ــر  ــران دفات ــور مدی ــا حض ــتخراجی ب ــار اس ــن آم ــتخراج و ای اس

ــرد  ــرار می گی ــی، ق ــث و بررس ــورد بح ــر م ــاهد و ایثارگ ــور ش ام
ــات الزم  ــزی مشــترك، اقدام ــه ری ــا  برنام ــات ب ــر مقتضی ــا ب و بن
ــر  ــرای ارتقــاء وضعیــت تحصیلــی دانشــجویان ســطوح پاییــن ت ب
ــام  ــر انج ــجویان برت ــی دانش ــت تحصیل ــای وضعی ــظ و ارتق و حف
ــت رئیســه  ــا حضــور هیئ ــد در جلســاتی ب ــه بع ــرد. در مرحل پذی
محتــرم پردیــس / دانشــکده ها پیشــرفت برنامه هــا مــورد بررســی 
ــر اســاس  ــور ب ــا دانشــجویان مذک ــن گزارش ه ــرد. در ای ــرار گی ق
شــاخص های معــدل کل، مشــروطی، ممتــازی و معــدل تــرم 

ــد. ــرار می گیرن ــه ق ــورد مقایس م

  تغییر رشته دانشجویان شاهد و ایثارگر
ــر  ــر ب ــاهد و ایثارگ ــجویان ش ــی دانش ــت تحصیل ــی وضعی بررس
ــن  ــد اول ای ــه در بن ــی ک ــت تحصیل ــع هدای ــرح جام ــاس ط اس
گــزارش بــه آن اشــاره شــد مشــخص کــرد علــل افــت تحصیلــی 
ــتباه  ــا اش ــی و ی ــه بی انگیزگ ــی از جمل ــجویان دالیل ــی دانش برخ
ــه اینکــه اغلــب ایــن  ــا توجــه ب ــود. ب در هنــگام انتخــاب رشــته ب
ــه حضــور در برخــی رشــته های خــاص  ــد ب دانشــجویان عاقه من
بودنــد عمــًا  امــکان تغییــر رشــته آنهــا میســر نبــود و بــا مخالفت 
گــروه در دانشــکده ای مقصــد روبــرو می شــدند و همیــن موضــوع 
ــراف از  ــی و انص ــنوات تحصیل ــش س ــرخوردگی، افزای ــث س باع
تحصیــل و یــا اخــراج دانشــجو می گردیــد.  بــه منظــور حــل ایــن 
مشــکل و بــا پیشــنهاد اداره کل امــور شــاهد و ایثارگــر در شــورای 
آموزشــی دانشــگاه، مقــرر شــد بــا همــکاری مرکــز مشــاوره ابتــدا 
ــا  ــورد تقاض ــته م ــجویان در رش ــن دانش ــی ای ــتعداد تحصیل اس
ــن  ــب در اولی ــدل مناس ــب مع ــرط کس ــا ش ــپس ب ــنجش و س س
نیمســال تحصیلــی بــه رشــته جدیــد تغییــر رشــته یابنــد. از ســال 
تحصیلــی 1396 تــا کنــون قریــب بــه 50 دانشــجو تغییــر رشــته 
ــه حاکــی از موفقیــت اکثــر  ــد و خوشــبختانه نتایــج حاصل داده ان
قریــب بــه اتفــاق ایــن دانشــجویان  در رشــته هــای جدیــد خــود 

اســت. 
سایر اقدامات عبارت اند از:

ــا  ــه ب ــر، مکاتب ــاهد و ایثارگ ــی دانشــجویان ش -  مشــاوره تحصیل
پردیــس/ دانشــکده ها و اداره کل آمــوزش و در صــورت نیــاز 

ــجویی  ــاوره دانش ــز مش ــه مرک ــاع ب ارج
-  حضــور مدیــر کل امــور دانشــجویان و کارکنــان شــاهد و 
ــارکت در  ــگاه و مش ــی دانش ــورای آموزش ــات ش ــر در جلس ایثارگ

ــی ــای آموزش ــری ه ــم گی تصمی
-   مشــارکت در تصمیم گیری هــای آموزشــی در جلســات کمیتــه 
منتخــب شــورای آموزشــی دانشــگاه و مشــارکت در بررســی 

ــه ایــن کمیتــه  مســائل آموزشــی ارجــاع شــده ب
 -  بررســی و تصمیم گیــری در خصــوص تعــداد 114 پرونــده 
جلســات  در  ســال 1399  در  ایثارگــر  و  شــاهد  دانشــجویان 

ــگاه ــاص دانش ــوارد خ ــی م ــیون بررس کمیس
-  بررســی و تصمیم گیــری در خصــوص پرونده هــای دانشــجویان 
شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه های اســتان در شــورای بررســی مــوارد 

خــاص دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی اســتان تهــران
-  پیگیــری مصوبــات صــورت جلســات کمیتــه کارشناســی ســتاد 
ــجو در 4  ــده 12 دانش ــر ) پرون ــاهد و ایثارگ ــجویان ش ــور دانش ام

جلســه ســتاد امــور شــاهد و ایثارگــر پردیــس / دانشــکده(

تــه  کــم  شــده  برگــزار  جلســات  تعــداد  جــدول    
ثارگــر ا  و  شــاهد  ان  دانشــجو  امــور  ســتاد  کارشــناس  

تعداد پرونده های تعداد جلساتپردیس / دانشکده
مطرح شده

کشاورزی و منابع 
طبیعی

12

12جغرافیا
حقوق و علوم 
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2۸

412جمع
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مشــاور  اســتاد  طــرح  دســتورالعمل  اجــرای   
تهــران  دانشــگاه  ایثارگــر  و  شــاهد  دانشــجویان 
ــه منظــور اجــرای بهینــه طــرح اســتاد مشــاور  در ســال 139۸ ب
دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر - مصــوب شــورای طــرح و برنامــه 
شــاهد- دســتورالعمل اجرایــی طــرح اســتاد مشــاور  توســط اداره 
کل امــور دانشــجویان و کارکنــان شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه 
تدویــن و در جلســه مــورخ 139۸/04/24 هیئــت رئیســه دانشــگاه 
ــاغ شــد.   ــا اب ــه پردیــس/ دانشــکده ه ــه کلی ــب و ب تهــران تصوی
بــر ایــن اســاس بــا بررســی کارشناســی طــرح و شناســایی نقــاط 
ضعــف و علــل ناکامــی در رســیدن بــه اهــداف آن )عدم ارزشــیابی، 
بی انگیزگــی اســاتید مشــاور، عــدم حمایــت بنیــاد شــهید و امــور 
ــر  ــاهد و ایثارگ ــور ش ــتاد ام ــه س ــوع در جلس ــران(، موض ایثارگ
ــز  ــان مرک ــرات کارشناس ــد نظ ــس از اخ ــت پ ــرح و در نهای مط
ــر  ــاهد و ایثارگ ــر ش ــران دفات ــوزش و مدی ــاوره ، اداره کل آم مش
ــد. برخــورداری اســاتید  در جلســه هیئــت رییســه  مصــوب گردی
مشــاور از کســر واحــد موظــف، امتیــاز فرهنگــی در ارتقــاء و امکان 
ارزیابــی اســاتید از جملــه تغییــرات بنیــادی دســتورالعمل اجرایــی 
ــم  ــاور حک ــاتید مش ــر اس ــرای اکث ــر ب ــال حاض ــد. در ح می باش
صــادر شــده اســت و فرآینــد طــرح بطــور کامــل در ســامانه جامــع 
آمــوزش دانشــگاه بارگــذاری شــده اســت. بــر اســاس دســتورالعمل 
ــدو  ــی از ب ــع کارشناس ــر مقط ــاهد و ایثارگ ــجویان ش ــه دانش کلی
ــرار  ــود ق ــته خ ــم رش ــاتید ه ــی از اس ــی یک ــت راهنمای ورود تح
ــه  ــی ب ــت علم ــای هیئ ــن اعض ــاور از بی ــتاد مش ــد. اس می گیرن
ــر کل امــور شــاهد و  ــا تاییــد مدی پیشــنهاد رئیــس دانشــکده و ب
ایثارگــر و بــا حکــم معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران 
بــه مــدت 4 نیمســال تحصیلــی انتخــاب خواهــد شــد. ضمــن آنکه 
ــر کل امــور شــاهد  ــا معرفــی مدی نماینــده اســاتید مشــاور نیــز ب
ــه عضویــت ســتاد امــور  ــا حکــم رئیــس دانشــگاه ب و ایثارگــر و ب
ــاور  ــاتید مش ــردد. اس ــوب می گ ــگاه منص ــر دانش ــاهد و ایثارگ ش
ــی  ــاء تحصیل ــر اســاس ارتق ــی و ب ــان هــر نیم ســال تحصیل در پای

دانشــجویان و نحــوه انجــام شــرح وظایــف محولــه مــورد ارزیابــی 
قــرار خواهنــد گرفــت.

شرح وظایف استاد مشاور:    
ــی و  ــن آموزش ــررات و قوانی ــا مق ــجویان ب ــودن دانش ــنا نم * آش

ــه؛ ــح مطالع ــای صحی روش ه
* شــناخت اســتعدادها و توانایی هــای بالقــوه دانشــجویان و کمــك 

بــه رشــد و شــکوفایی آنهــا؛
* پیشــنهاد تشــویق دانشــجویان موفــق و ســاعی بــه دفتــر شــاهد 

و ایثارگــر یــا اداره کل؛
* تشــکیل پرونــده تحصیلــی بــرای دانشــجویان تحــت پوشــش بــه 

منظــور کنتــرل و ارزیابــی مســتمر وضعیــت تحصیلــی؛
ــر  ــرای ه ــاوره ب ــت مش ــاعت وق ــك س ــل ی ــاص حداق * اختص

ــاه؛ ــك م ــول ی ــجو در ط دانش
* شرکت در جلسات اداره کل طی سال؛  

ــی در  ــال تحصیل ــر نیم س ــان ه ــزارش در پای ــه گ ــم و ارائ * تنظی
ــده؛ ــه ش ــای تهی ــب فرم ه قال

ــاهد و  ــان ش ــجویان و کارکن ــور دانش ــف اداره کل ام ــرح وظای ش
ــع: ــرح  جام ــر در ط ایثارگ

1. پیگیری اجرای طرح و اعتبار آن؛ 
2. انتخــاب دانشــکده/پردیس های مجــری طــرح بــر اســاس 
ماك هایــی نظیــر بــاال بــودن جمعیــت دانشــجو، ســختی دروس، 
پرونده هــای کمســیون مــوارد  تعــداد  و  تعــداد مشــروطی ها 

ــاص؛ خ
3. پیگیــری جهــت اختصــاص فضــای مســتقل متناســب بــا 

منتخــب؛ دانشــکده/پردیس های  در  دفتــر  فعالیت هــای 
4. پیگیــری جهــت امــکان مشــاهده و گــزارش گیــری از وضعیــت 

تحصیلــی دانشــجویان دانشــکده مربوطــه؛
5. پیگیــری جهــت جــذب و به کارگیــری کارشناســان واجــد 
ــن  ــس، معاونی ــا حضــور رئی ــه ب شــرایط و تشــکیل جلســه معارف
ــر و اســاتید مشــاور پردیــس/ ــر دفت آموزشــی و دانشــجویی، مدی

دانشــکده هــای منتخــب؛

6. هدایت و نظارت مستقیم و مستمر بر روند اجرای طرح در دانشکده/پردیس های منتخب ؛
7. پیگیــری گزارشــات واصلــه درخصــوص مشــکات تحصیلــی، عاطفــی، روحــی، اجتماعــی دانشــجویان و ارجــاع بــه مرکــز مشــاوره 

دانشــگاه و یــا بنیــاد شــهید در صــورت نیــاز؛
۸. برنامــه ریــزی و برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی ویــژه اســاتید مشــاور و کارشناســان دفاتــر جهــت ارتقــای توانمنــدی آنهــا در انجــام 

وظایــف محولــه در طــرح؛
9. پیگیری امور تحصیلی دانشجویان از طریق همکاری و هماهنگی با مسئوالن دانشگاه و سایر مراکز ذیربط؛

10.تخصیــص بودجــه و منابــع مالــی مناســب بــرای تدویــن برنامــه هــا و کارگاه هــای آموزشــی و کاس هــای تقویــت بنیــه علمــی و 
ارتقــای آموزشــی دانشــجویان.

تعداد استاد مشاوردانشکده
تعداد دانشجویان تحت 

پوشش
تعداد استاد مشاوردانشکده

تعداد دانشجویان تحت 
پوشش

5162هنرهای زیبا
تربیت بدنی و علوم 
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کارگاه آموزشی  مجازی با عنوان “ توانمند    برگزاری  
جدید  دانشجویان  ویژه  تحصیلی“  هدایت  و  سازی 

الورود
ویژه  تحصیلی«   هدایت  و  »توانمندسازی  آموزشی  کارگاه 
نودانشجویان شاهد و ایثارگر که همه ساله در ابتدای سال تحصیلی 
برگزار می شد. اما در سال جاری در یك جلسه و به صورت مجازی 

برای دانشجویان دوره کارشناسی برگزار گردید. 
شد،  برگزار  دانشگاه  مشاوره  مرکز  همکاری  با  که  کارگاه  این  در 
و  مدرسه  محیط  تفاوت  و  جدید  شرایط  بر  تأکید  با  مدرسین 
مزاحم، همچنین  بر عوامل محیطی  غلبه  زمان،  دانشگاه، مدیریت 



كاركنان شاهد وايثارگر گزارش عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران كل امور دانشجويان و  265اداره  264

دقت به تقویم دانشگاهی در انتخاب واحد و استفاده از ظرفیت های 
و  درس  اساتید  و  مشاور  استاد  با  تعامل  آموزشی،  نامه های  آئین 
شرکت به موقع در کاس درس و مشارکت در پروژه های درسی و 
کاس های حل تمرین و استفاده از شیوه های نوین مطالعه را مورد 
از ظرفیت مراکز حمایتی پشتیبان مثل  استفاده  قرار دادند.  بحث 
امور دانشجویی، اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد ایثارگر، 
مشاور  اساتید  دانشکده ها،  و  پردیس ها  ایثارگر  و  شاهد  امور  دفاتر 
دانشجویان شاهد و ایثارگر و مرکز مشاوره و ... در جهت کمك به 
دانشجویان و حل مسائل و مشکات آنها سایر مباحث این کارگاه 

بود.

  پیگیــری مــاده 66 قانــون جامــع خدمــات رســانی 
بــه ایثارگــران در خصــوص شــهریه دانشــجویان شــاهد 

ــر در دانشــگاه و ایثارگ
بـا توجـه به شـیوع بیمـاری کرونا و تـاش در جهت غیـر حضوری 
کـردن کلیـه امـور ثبـت نـام دانشـجویان شـهریه پـرداز شـاهد و 
ایثارگـر ورودی جدیـد پس از جند جلسـه کارشناسـی بـا همکاران 
مرکـز انفورماتیـك دانشـگاه، اداره کل آمـوزش و بنیـاد شـهید و 
امـور ایثارگـران کلیـه امور تاییـد ایثارگری دانشـجویان که تا پیش 
از ایـن به صـورت حضـوری انجـام می شـد اما سـامانه سـپاری شـد 
و دانشـجویان مذکـور در تمـام سـاعات شـبانه روز بـا بارگـذاری و 
ارسـال مـدارك خـود بـه اداره کل و تاییـد اقـدام بـه ثبـت نـام و 
انتخـاب واحـد می نمودنـد. در حـال حاضـر دانشـجویان شـاهد و 
ایثارگـر در قالـب سـنوات مجـاز بـدون هیچگونـه مشـکلی انتخاب 
واحـد می نماینـد و سـپس مبلـغ شـهریه آنهـا به صورت لیسـت به 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران ارسـال مـی شـود. مطابـق قانـون 
و بـا مسـاعدت دانشـگاه تهـران، علیرغـم تاخیـر چنـد سـاله بنیاد 
در تسـویه شـهریه دانشـجویان چـه در مراحـل ثبـت نـام و چه در 
هنـگام انتخـاب واحـد و دریافـت گواهـی موقـت، بـا وقفـه مواجـه 

نمی شـوند. 

کالس هــای تقویتــی دانشــجویان شــاهد    برگــزاری 
و ایثارگــر در پردیــس/ دانشــكده ها و پیگیــری تامیــن 

بودجــه حــق التدریــس مدرســین 
در پایــان نیم ســال تحصیلــی دوم 99-139۸ و  نیمســال اول 
ــروطی  ــر مش ــاهد و ایثارگ ــجویان ش ــامی دانش 1400-1399  اس
ــك دروس  ــك ت ــام اســتخراج شــد و ضمــن رصــد ت به صــورت ع
آنهــا، دروســی کــه در آن موفــق بــه کســب نمــره قبولــی نشــده 
ــی  ــرای آن کاس تقویت ــی الزم  ب ــا هماهنگ ــد مشــخص و ب بودن
برگــزار گردیــد. بــا توجــه بــه شــرایط بهداشــتی ناشــی از شــیوع 
کرونــا و عــدم حضــور دانشــجویان در محیــط دانشــگاه، بــا 
ــای  ــجویان کاس ه ــین و دانش ــن مدرس ــای الزم بی هماهنگی ه
ــن  ــد. همچنی ــکیل گردی ــازی تش ــای مج ــق فض ــی از طری تقویت
ــی  ــوم و فن ــای  عل ــل در پردیس ه ــه تحصی دانشــجویان شــاغل ب
ــرار  ــی ق ــت تحصیل ــش وضعی ــورد پای ــژه  م ــورت وی ــه ص ــز ب نی
ــه  ــه ای ک ــرای دروس پای ــردودی ب ــر درس م ــاوه ب ــد و ع گرفتن
نیــز احســاس گردیــد نیــاز بــه تقویــت دارنــد ایــن دوره هــا برگــزار 
ــی  ــا 41 کاس تقویت ــی 99-139۸ جمع ــال تحصیل ــد. در س ش

ــد. ــزار گردی ــرای دانشــجویان برگ ب

کالس های تقویتی برگزار شده به تفكیک    نمودار 
پردیس/ دانشكده ها

)در سال تحصیلی 1398-99(

کانال حل تمرین مجازی در پیام رسان ها    ایجاد 
حضــور  عــدم  و  موجــود  کرونایــی  شــرایط  بــه  توجــه  بــا 
ــژه  ــم وی ــل تمری ــال ح ــکار اداره کل دو کان ــه ابت ــجویان، ب دانش
ــوم و دانشــکده های  ــس عل ــف پردی ــته های مختل دانشــجویان رش
فنــی نشــکیل شــد و ضمــن اطــاع رســانی و عضویــت دانشــجویان 
شــاهد و ایثارگــر در ایــن کانال هــا، نمونــه ســواالت و  حــل تمریــن 
به صــورت کامــا تشــریحی در آن بارگــذاری شــد. مدرســین ایــن 
کاس هــای حــل تمریــن نیــز از بیــن دانشــجویان شــاهد و ایثارگر 

نخبــه مقاطــع تحصیلــی باالتــر انتخــاب شــدند.
ــی  ــت علم ــاء هیئ ــان و اعض ــری کارکن ــد ایثارگ ــی و تایی - بررس

ــگاه ــانی دانش ــع انس ــت ازاداره کل مناب ــورد درخواس م
ــم از دانشــجویان،  ــران دانشــگاه اع ــار ایثارگ ــانی آم ــه روز رس - ب

ــی ــف قانون ــر اســاس تعاری ــان و اعضــای هیئــت علمــی ب کارکن
ــذ  ــوان ماخ ــه عن ــر ب ــاهد و ایثارگ ــجویان ش ــور دانش اداره کل ام
ایثارگــر  ایثارگــری دانشــجویان و کارکنــان شــاهد و  تاییــد 
ــاهد  ــجوی ش ــداد ۸50 دانش ــرای تع ــال 1399 ب ــگاه در س دانش
ــت.  ــوده اس ــری نم ــده ایثارگ ــکیل پرون ــه تش ــدام ب ــر اق و ایثارگ
همچنیــن بــا توجــه بــه اجــرای قانــون ششــم توســعه در دانشــگاه 
و بهــره منــدی تعــداد زیــادی از کارکنــان رزمنــده بــا اســتعام از 
مراکــز مربوطــه مطابــق قانــون پرونــده ایثارگــری تشــکیل شــده 
ــم از  ــگاه اع ــزان در دانش ــن عزی ــداد ای ــار تع ــن آم ــت.  آخری اس
دانشــجو، کارمنــد و عضــو هیئــت علمــی در ابتــدای ایــن گــزارش 

آمــده اســت.

کز معتبر   انعقاد و اجرای تفاهم نامه با مرا
ــات خارجــی  ــا و ادبی ــران، دانشــکده زبان ه ــاد دانشــگاهی ته جه
ــای  ــعه آموزش ه ــز توس ــگاه، مرک ــگان دانش ــه فرهیخت و موسس
فرهنگــی و اجتماعــی جهــت بهــره منــدی دانشــجویان، کارکنــان، 
اعضــاء هیئــت علمــی و فرزنــدان آنــان از دوره هــای متنــوع 
عمومــی و تخصصــی از جملــه زبان هــای خارجــی، رایانــه، هنــری، 

ــژه( ــا تخفیــف وی فــوق برنامــه و ... ب

مشموالن استفاده از تسهیات این تفاهم نامه عبارتند از :
ــامل:  ــل ش ــه تحصی ــاغل ب ــر ش ــاهد و ایثارگ ــجویان ش 1. دانش
)رزمنــدگان + همســر و فرزنــدان معظــم شــهدا + آزادگان ســرافراز 
و همســر و فرزنــدان آنــان + جانبــازان معــزز 25درصــد و باالتــر و 
همســر و فرزنــدان آنــان( و کارکنــان و اعضــاء هیئــت علمی شــاهد 
و ایثارگــر شــاغل و بازنشســته دانشــگاه و همســر و فرزنــدان آنهــا 
)همســر و فرزنــدان معظــم شــهدا، جانبــازان، آزادگان، رزمنــدگان 
ــه  ــی 99-139۸  ب ــال تحصیل ــا(. در س ــدان آنه ــر و فرزن و همس
ــال  ــط در نیم س ــدم حضــور دانشــجویان در دانشــگاه فق ــل ع دلی
ــن مرکــز  ــه ای ــر ب ــه ۸0  دانشــجوی شــاهد وایثارگ ــب ب اول  قری

معرفــی شــدند. 

  انعقــاد و اجــرای تفاهــم نامــه بــا صنــدوق قــرض 
الحســنه بنیــان نــور جهــت اعطــای وام بــه دانشــجویان 

ــر ــاهد و ایثارگ ش
بــه منظــور حمایــت از فعالیت هــای علمی و پژوهشــی دانشــجویان 
ــك  ــوازم کم ــه ل ــهیل در تهی ــگاه و تس ــر دانش ــاهد و ایثارگ ش
ــان  ــجویان و کارکن ــور دانش ــزان، اداره کل ام ــن عزی ــی ای آموزش
شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه تفاهم نامــه ای بــا صنــدوق قــرض 
الحســنه بنیــان نــور بــه منظــور اعطــای تســهیات قرض الحســنه 
ــوده  ــا نم ــگاه امض ــر دانش ــاهد و ایثارگ ــزز ش ــجویان مع ــه دانش ب
اســت تــا  دانشــجویان متناســب بــا مقطــع تحصیلــی و بــر اســاس 
ــرای پردیس هــا و دانشــکده های  ســهمیه در نظــر گرفتــه شــده ب
ــد.  ــد گردن ــور بهره من ــدوق مذک مســتقل از وام قرض الحســنه صن
ــال  ــه اداره کل 300.000.000 ری ــار ماهان ــر اعتب ــال حاض در ح

ــد. ــان می باش ــون توم ــی میلی ــادل س مع
ــد از :  ــه عبارتن ــن تفاهم نام ــهیات ای ــتفاده از تس ــموالن اس مش
ــه تحصیــل شــامل:  دانشــجویان معــزز شــاهد و ایثارگــر شــاغل ب
)رزمنــدگان + همســر و فرزنــدان معظــم شــهدا + آزادگان ســرافراز 
و همســر و فرزنــدان آنــان + جانبــازان معــزز 25" و باالتــر و 

ــان.  ــدان آن همســر و فرزن
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ــرح  ــه ش ــی ب ــع تحصیل ــاس مقط ــر اس ــجویان ب ــقف وام دانش س
ذیــل می باشــد:

1.  دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر مقطع کارشناســی 10/000/000 
ل یا ر

ــد و  ــی ارش ــع کارشناس ــر مقط ــاهد و ایثارگ ــجویان ش 2.  دانش
دکتــری حرفــه ای 12/000/000 ریــال

3.  دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر مقطــع دکتــری تخصصــی 
ریــال  15/000/000

بــا توجــه بــه تعطیلــی دانشــگاه بــه علــت شــیوع بیمــاری کرونــا 
و عــدم حضــور دانشــجویان در ســال 1399 و  بــه منظــور 
ــق  ــا تواف ــده؛ ب ــه ش ــر گرفت ــار در نظ ــن اعتب ــدم از دســت رفت ع
صــورت گرفتــه مبلــغ ســی میلیــون ریــال وام قــرض الحســنه بــه 
کارکنــان متقاضــی ایثارگــر شــاغل در بخــش خدمــات، تاسیســات 

ــات پرداخــت شــد. و انتظام

 نمودار مبلغ وام های اعطایی به دانشجویان و 
کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران 

نوبت  دانشجویان  به  خوابگاه  تخصیص  پیگیری    
دوم شاهد و ایثارگر

در نیمســال اول ســال تحصیلی 1400-1399 اداره کل امور شــاهد 
ــای  ــا اداره کل خوابگاه ه ــه ب ــورت گرفت ــق  ص ــا تواف ــر  ب وایثارگ
دانشــگاه بــرای تعــداد معــدودی از دانشــجویان کــه جهــت انجــام 
ــگاه  ــه محــل اســکان داشــتند، خواب امــور تحصیلــی خــود نیــاز ب

تخصیــص داد. ضمــن آنکــه بــر اســاس آییــن نامــه مصــوب هیئــت 
ــران  ــاز ایثارگ ــام امتی ــبه و اع ــذ محاس ــگاه، مأخ ــه دانش رییس
جهــت بهــره منــدی از خوابــگاه متاهلــی بــر عهــده ایــن اداره کل 

می باشــد.

گواهی تسویه حساب   صدور 
ــارغ  ــر از ف ــداد 255 نف ــرای تع ــی 99-139۸ ب ــال تحصیل درس
التحصیــان گواهــی فراغــت از تحصیــل صــادر شــده اســت.  
ــجو  ــی دانش ــدم بده ــرل ع ــتلزم کنت ــا مس ــن گواهی ه ــدور ای ص
بــه دانشــگاه و هماهنگــی بــا بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران بــه 

ــد. ــا می باش ــد آنه ــورد تعه ــهریه م ــد ش ــاظ تایی لح

کل امــور شــاهد و ایثارگــر    برگــزاری جلســات مدیــران 
کشــور منطقــه یــك آمــوزش عالــی 

اداره کل امــور دانشــجویان و کارکنــان شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه 
تهــران بــه عنــوان دبیرخانــه دانشــگاه های منطقــه یــك آمــوزش 
ــف و ادارت  ــط اداره کل وزارت عت ــی و راب ــه هماهنگ ــی وظیف عال
شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه های فــوق الذکــر را برعهــده دارد. 
ــال  ــا در س ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب ــا توج ــور و ب ــن منظ بدی
1399 کلیــه جلســات مدیــران کل منطقــه یــك در بســتر فضــای 
مجــازی برگــزار گردیــد. اصــاح آییــن نامــه تســهیات آموزشــی 
ــنواره  ــتورالعمل جش ــاح دس ــر و اص ــاهد وایثارگ ــجویان ش دانش

کارشناســان دفاتــر امــور   برگــزاری شــورای مدیــران و 
مســتقل  هــای  پردیس/دانشــكده  ایثارگــر  و  شــاهد 

دانشــگاه 

کمیته آموزشی و فرهنگی ایثارگران   جلسات 
بــه منظــور بررســی مســائل آموزشــی و فرهنگــی و رفاهــی 
ــا  ــه ب ــار جلس ــال 1399 چه ــر، در س ــاهد وایثارگ ــجویان ش دانش
مســئوالن بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان تهــران برگــزار 
ــون  ــادل پیرام ــث و تب ــر بح ــاوه ب ــات ع ــن جلس ــد. در ای گردی
مســائل کلــی از جملــه تعییــن تکلیــف شــهریه دانشــجویان شــاهد 

ــت. ــرار گرف ــورد بحــث ق ــاد م ــد بنی ــورد تعه ــر م و ایثارگ

محل برگزاریتاریخ برگزاری 

اداره کل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران1399/5/15
اداره کل امور شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران1399/7/2۸
بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 9 و 1399/9/1221

 بــه روز رســانی احــكام مدیــران دفتــر شــاهد وایثارگــر 
پردیــس/ دانشــكده هــا 

بــه  دانشــجویان  اســامی  اعــالم  و  جــدول  تهیــه   
ــك  کم ــت  ــت دریاف ــران جه ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش بنی

ایثارگــر  و  شــاهد  دانشــجویان  هزینه هــای 

علـی  زبـان  از  کتابخوانی»علـی  مسـابقه  برگـزاری   
السـالم( )علیـه 

همزمــان بــا ایــام مــاه مبــارك رمضــان و لیالــی قــدر و بــه منظــور 
آشــنایی دانشــجویان گرانقــدر و فرهیختــه بــا ســیره عملــی 
ــه منــش آن  ــام علــی)ع( و تأســی ب مــوالی متقیــان، حضــرت ام
ــان  ــی )ع( از زب ــی عل ــزرگ کتابخوان ــه دوران  هــا »مســابقه ب یگان

ــق وب ســایت  ــر حضــوری از طری ــه صــورت غی ــی )ع(« ب عل
ــهیدی  ــیدجعفر ش ــتاد س ــر اس ــاب فاخ https://net.ut.ac.ir و از کت
ــه  ــران در هم ــگاه ته ــجویان دانش ــه دانش ــد .کلی ــزار گردی برگ
ــرداد  ــت 31 خ ــت لغای ــخ 2۸ اردیبهش ــی  از تاری ــع تحصیل مقاط
مــاه مجــاز بــه شــرکت در ایــن مســابقه  بودنــد کــه در پایــان بــه 
21 نفــر از برگزیــدگان جوایــز 1.500.000 ریالــی )یــك میلیــون و 

ــد. ــی( اهــدا گردی چانصــد هــزار ریال

دفــاع  نویســی  خاطــره  جشــنواره  اولیــن  برگــزاری   
»خاطــرات  عنــوان  بــا  تهــران   دانشــگاه  در  مقــدس 

ســنگر«
ــردآوری  ــاره گ ــری درب ــم رهب ــام معظ ــدات مق ــتای تاکی در راس
ــاع  ــخ دف ــت تاری ــدف ثب ــا ه ــدس و ب ــاع مق ــرات دوران دف خاط
ــاه 1399  ــا ســوم خــرداد م ــان ب ــران همزم ــدس دانشــگاه ته مق
ســالروز آزادی خرمشــهر و روز ایثــار، مقاومــت  و پیــروزی، 
ــره نویســی در ســطح دانشــگاه  ــن جشــنواره خاط فراخــوان  اولی

ــد. ــر ش ــران منتش ته
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بــر ایــن اســاس دانشــجویان، فــارغ التحصیــان کارکنــان و اعضای 
ــران  ــگاه ته ــر دانش ــته  ایثارگ ــاغل و بارنشس ــی ش ــت علم هیئ
ــهید،  ــران ش ــد و همس ــن، فرزن ــاز ؛ آزاده؛ والدی ــده،؛ جانب )رزمن
ــد.  ــنواره  بودن ــن جش ــرکت در ای ــه ش ــاز ب ــاز و آزاده( مج جانب
ــدس از  ــاع مق ــال دف ــت س ــا هش ــط ب ــرات مرتب ــن  خاط مضامی
ــح خرمشــهر،  ــزرگ فت ــل : خاطــرات حماســه عملیات هــای ب قبی
ــار  ــای ایث ــی، لحظه ه ــارت و آزادگ ــای 1و...، اس ــر ۸، کرب والفج
ــات،  ــات، تبلیغ ــای عملی ــب ه ــه، ش ــی در جبه ــهادت، زندگ و ش
حفاظــت اطاعــات،  امــداد و نجــات، ســتاد پشــتیبانی جبهه هــا و 
کمــك هــای مردمــی، بمبــاران شــهرها، آمــوزش، بدرقــه و اعــزام، 
پشــتیبانی، مخابــرات، مهندســی، جهــاد، شــوخ طبعی هــا در 

ــد. ــام گردی ــگ و ... اع ــه و دانشــگاه و جن جبه
این جشنواره خاطره نویسی در 2 بخش برگزار شد:

1.خاطــرات خودنوشــت:  تحریــر خاطــرات دانشــجویان، همــکاران 
و اســاتید رزمنــده؛ جانبــاز و آزاده از دوران حضــور خــود در جنــگ 

و اســارت و..
2.خاطــرات دیگــر نوشــت : تحریــر خاطــرات توســط دانشــجویان 
و همــکاران شــاهد و ایثارگــر از زبــان  والدیــن فرزنــد و یــا همســر 

ایثارگــر 
ــز )کارت  ــه قیــد قرعــه جوای ــر ب ــر ارســالی برت ــه 9 اث ــان ب در پای
ــا نظــر  ــد .همچنیــن  ب ــی( اهــداء گردی ــه پنــج میلیــون ریال هدی
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه مقــرر شــد آثــار ارســالی در 
قالــب کتابــی  بــا نــام صاحبــان اثــر منظــم بــه خاطــرات شــفاهی 

ســایر ایثارگــران دانشــگاه  منتشــر گــردد.

ســالگرد  چهلمیــن  »گرامیداشــت  مراســم  برگــزاری   
مقــدس« دفــاع 

»مراســم تجدیــد میثــاق بــا شــهیدان و عطرافشــانی مــزار شــهدای 
ــن  ــه مناســبت »گرامیداشــت چهلمی ــران« ب ــام دانشــگاه ته گمن
ســالگرد دفــاع مقــدس« بــا حضــور دکتــر محمــود نیلــی 
ــی،  ــام کرم ــت االس ــران، حج ــگاه ته ــس دانش ــادی، رئی احمدآب

ــگاه  ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــئول نه مس
تهــران و مجیــد سرســنگی، معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه 
تهــران، روز دوشــنبه 31 شــهریور مــاه در دانشــگاه تهــران برگــزار 

شــد.
ــان شــاهد  ــور دانشــجویان و کارکن ــر کل ام ــاری مدی ــر اللهی دکت
ــن  ــتاد بزرگداشــت چهلمی ــر س ــران و دبی ــگاه ته ــر دانش و ایثارگ
ــرای  ــت: شــهدا ب ــران گف ــدس در دانشــگاه ته ــاع مق ــالگرد دف س

حفــظ آرمان هــای انقــاب اســامی و ارزش هــای ملــی و اســامی 
ــه  ــا توجــه ب ــد. وی ادامــه داد: امســال ب ــدا کردن جــان خــود را ف
فرارســیدن چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس ســتادی در دانشــگاه 
تهــران شــکل گرفــت و همــه بــرای برگــزاری ایــن مراســم تــاش 

ــد. کردن
اللهیــاری در پایــان ازهمــکاری و کمك هــای معاونــت فرهنگــی و 
اجتماعــی دانشــگاه تهــران، نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 
ــکی،  ــوم پزش ــگاه عل ــان، دانش ــیج کارکن ــران، بس ــگاه ته در دانش
ــی و اداره کل  ــی و اجتماع ــه 2، اداره کل فرهنگ ــهرداری ناحی ش
روابــط عمومــی و دیگــر همراهــان و عزیــزان در جهــت برگــزاری 

ایــن مراســم صمیمانــه تشــکر کــرد.
ــام معظــم  ــی مق ــاد نمایندگ ــی مســئول نه حجــت االســام کرم
ــرد:  ــار ک ــم اظه ــی از مراس ــران در بخش ــگاه ته ــری در دانش رهب
ــدم  ارزش شــهادت و شــهیدان و کســانی کــه در مســیر جهــاد ق
ــده باشــد. وی  ــد، بایــد هــر لحظــه در دل هــای مــا زن ــر می دارن ب
ــه  ــده نگ ــب زن ــم ها موج ــه مراس ــزاری اینگون ــرد: برگ ــان ک بی
داشــتن نــام شــهدا و یــادآوری افتخــار آفرینــی شــهدا، جانبــازان 
ــراد  ــق اف ــا سرمش ــن الگو ه ــد ای ــا بای ــود، ام ــران می ش و ایثارگ

ــود. ــد، ش ــور می یابن ــه حض ــن زمین ــه در ای ــری ک دیگ
حجــت االســام کرمــی تأکیــد کــرد: سیاســت دشــمنان، مخالفین 
ــگ  ــا را در دوران جن ــای م ــد موفقیت ه ــه نمی توانن ــانی ک و کس
تحمیلــی و انقــاب اســامی ببیننــد، بــه دنبــال آن هســتند کــه 

نهاد هــای انقابــی بــه فراموشــی ســپرده شــوند. بــرای جلوگیــری 
ــن  ــم هایی بدی ــد مراس ــه ها بای ــن حماس ــپردن ای ــی س از فراموش

شــکل برگــزار شــود، امــا نبایــد بــه همیــن اقــدام اکتفــا کــرد.
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه تهران 
ــد،  ــدا داده ان ــود را در راه خ ــال خ ــان و م ــه ج ــزود: کســانی ک اف

باالتریــن جایــگاه و ارزش بــرای آن هــا اســت. مقــام معظــم رهبری 
ــا در ســه  ــل از آن ه ــان ارزشــگذاری کار شــهدا و تجلی ــد از بی بع
قســمت پیامــی بــرای همــه مــا دارنــد؛ ایشــان معتقدنــد بــه تجلیل 

از شــهدا اکتفــا نکنیــد بلکــه بایــد در راه شــهدا قــدم برداریــد.
ــان حــرم هســتند،  ــا مدافع ــروز م ــای ام ــرد: الگو ه ــح ک وی تصری
ــد در جبهه هــای  ــه ای می بیننــد کــه بای ــه گون ــرا وضعیــت را ب زی
دیگــر کشــور ها در راه جهــاد قــدم بردارنــد. اگــر بنــا باشــد یــك 
ــد  ــردارد، بای ــدم ب ــی ق ــن حقیق ــك مؤم ــوان ی ــه عن ــیجی ب بس

ــا جهــاد، هجــران و نصــرت باشــد. ایمانــش همــراه ب
حجــت االســام کرمــی گفــت: در حــال حاضــر بایــد گــوش بــه 
فرمــان، ولــی و جایگزیــن حضــرت امــام باشــیم و اهمیــت نظام 
ــود،  ــه خاصــه می ش ــك جمل ــران در ی ــوری اســامی ای جمه
مبنــی بــر اینکــه مقــام والیــت تصمیــم گیــر موضوعاتــی اســت 
ــی  ــاد نمایندگ ــئول نه ــت. مس ــا آن روبروس ــه ب ــه آن جامع ک
ــر  ــان خاط ــران در پای ــگاه ته ــری در دانش ــم رهب ــام معظ مق
ــدی اســت  ــه خداون نشــان کــرد: شــهادت یــك نعمــت و هدی
ــه کســی داده نمی شــود بلکــه از جــان  ــه آســان ب ــن هدی و ای

ــد. ــتگی می خواه گذش
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ــم  ــه مراس ــا و ادارات در ادام ــیج وزارتخانه ه ــده بس قریشــی فرمان
ــون خــون  ــه در حــال حاضــر وجــود دارد مدی ــی ک ــت: امنیت گف
شهداســت. وی ادامــه داد: در چهــل ســال گذشــته کار هــای 
بزرگــی انجــام شــده اســت، امــا برخی هــا بــه دنبــال شــبه 
ــرای  ــوار گوشــتی ب افکنــی هســتند و یکــی از آن هــا ســاختن دی
ــوار گوشــتی  ــا آهــن اســت، امــا در جنــگ تحمیلــی دی مبــارزه ب
ــا اســتفاده از ســیمیاتور و  وجــود نداشــت. عملیــات والفجــر ۸ ب
ــازی  ــبیه س ــه ش ــار در منطق ــت و دو ب سیمولیشــن صــورت گرف
ــات  ــی عملی ــورت واقع ــه ص ــد ب ــد و بع ــرا ش ــات اج ــده، عملی ش

ــت. انجــام گرف
فرمانــده بســیج وزارتخانه هــا و ادارات در پایــان تأکیــد کــرد: 
رزمنــدگان ســپاه پاســدارن در ســال 64 از علــم و تدبیــر بــه ایــن 
ــش  ــری و بررســی دان ــا یادگی ــروز ب ــد و ام شــکل اســتفاده کردن
ــك های  ــا موش ــم ب ــازی آن، می توانی ــی س ــا و بوم ــر دنی از سراس
نقطــه زن کاری انجــام دهیــم کــه دنیــا بــه حیــرت بیایــد. گفتنــی 
ــای  ــط آق ــم توس ــرآن کری ــی از ق ــم آیات ــدای مراس اســت؛ در ابت
عــرب ســرخی تــاوت شــد. همچنیــن ســرور جمهــوری اســامی 
ایــران توســط گــروه مــارش نظامــی ســپاه محمــد رســول اهلل نیــز 

اجــرا شــد.

ــزاری مراســم نخســتین ســالگرد شــهادت ســردار    برگ
حــاج قاســم ســلیمانی

ــر روز  ــلیمانی ظه ــالگرد شــهادت ســردار س مراســم نخســتین س
ــا حضــور وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری،  شــنبه 13 دی مــاه ب
ــگاه ها،  ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــس نه رئی
ــران  ــران، مدی ــکی ته ــوم پزش ــران و عل ــگاه های ته ــای دانش رؤس
و مســئوالن و جمعــی از دانشــجویان و کارکنــان دانشــگاه برگــزار 

شــد.
در ایــن مراســم دکتــر محمــود نیلــی احمدآبــادی، رئیــس 
دانشــگاه تهــران، بــا بیــان اینکــه امیدواریــم ایــن آخریــن حادثــه 
ــت  ــرد: »درس ــح ک ــد، تصری ــور باش ــع در کش ــه وقای ــن گون از ای
ــای  ــترده ای دارد و جریان ه ــیار گس ــرات بس ــهادت ثم ــت ش اس
ــه در طــول تاریــخ  ــد ک ــذاری می کن ــی را بنیانگ ــیار عمیق بس
ــرا  ــه چ ــم ک ــر کنی ــد فک ــا بای ــذارد، ام ــیاری می گ ــرات بس تأثی
ــمن  ــد دش ــرا بای ــم و چ ــت بدهی ــرمایه ها را از دس ــن س ــد ای بای
ــد  ــرأت را بده ــن ج ــود ای ــه خ ــد و ب ــدا کن ــن را پی ــارت ای جس
ــد  ــگاه ها بای ــاند. دانش ــهادت برس ــه ش ــا را ب ــرمایه های م ــه س ک
ــات آن  ــا از تحقیق ــد ت ــی و کار کنن ــائل بررس ــه مس روی این گون
ــل  ــزود: »تحلی ــود. وی اف ــتفاده ش ــدی اس ــای بع ــرای پیروزی ه ب
ایــن وقایــع بایــد در دانشــگاه صــورت گیــرد و بــا تحلیــل دقیــق 
و علمــی بایــد فرهنــگ بــه وجــود آمــده پــس از شــهادت ســردار 
ســلیمانی را تعمیــق داد. بایــد موضــوع شــهادت و عملکــرد ایــن دو 

شــهید، موضــوع پایان نامــه و کارهــای تحقیقاتــی قــرار داده شــود؛ 
چــرا کــه ایــن دو شــهید در بســترهایی رشــد یافته انــد و زمینه هــا 
ــان  ــخصیت های آن ــکل گیری ش ــث ش ــری باع ــای فک و جریان ه
ــری و  ــای فک ــی و جریان ه ــن مبان ــی ای ــه بررس ــت ک ــده اس ش

ــد.« ــا باش ــدگان راه گش ــرای آین ــد ب ــا می توان ــناخت آنه ش
رئیــس دانشــگاه تهــران، در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه 
ابعــاد دیگــری از شــخصیت ســردار ســلیمانی و دکتــر فخــری زاده 
اشــاره کــرد و گفــت: »بایــد در حــوزه اجــرا نیــز از ایــن دو شــهید 
بزرگــوار درس بیاموزیــم، گرچــه اخــاص و ایمــان نقــش اساســی 
ــم  ــاً عل ــا حتم ــت، ام ــته اس ــوار داش ــن دو بزرگ ــت ای در موفقی
ــزایی  ــه س ــش ب ــا نق ــن موفقیت ه ــز در ای ــش نی ــت و دان مدیری
ایفــا کــرده اســت. همچنیــن اطاعــات قابــل نشــر بایــد در اختیــار 
دانشــگاهیان قــرار گیــرد تــا دانشــگاهیان بتواننــد بررســی و 
تحقیقاتــی دربــاره ایــن دو شــهید بزرگــوار داشــته باشــند و نتایــج 

ــرار دهنــد.« ایــن تحقیقــات را در اختیــار مــردم و جامعــه ق

ــالگرد  ــزاری س ــرد: »برگ ــح ک ــادی، تصری ــی احمدآب ــر نیل دکت
شــهادت ســردار ســلیمانی حرکتــی اســت در جهــت گرامیداشــت 
یــاد و خاطــره ایــن عزیــزان و فرصتــی اســت بــرای بررســی وقایــع 
ــیار  ــات بس ــلیمانی در دوران حی ــهید س ــرد ش ــد از آن، عملک بع
درخشــان بــود و بعــد از شــهادت نیــز ایــن تأثیرگــذاری دو برابــر 
شــد و مــردم بــا شــرکت در مراســم تشــییع شــهیدان ســلیمانی و 

ــد.« ــهید را ارج نهادن ــن دو ش ــای ای ــدر تاش ه ــری زاده ق فخ
ــاهد  ــروز ش ــا ام ــرد: »م ــار ک ــود اظه ــخنان خ ــان س وی در پای
الگو هــای جدیــدی هســتیم، هیــچ گاه یــك جامعــه ای کــه در آن 
ــدون  ــد ب ــد، نمی توان ــی می کنن ــی زندگ ــگ غن ــا فرهن ــی ب ملت
ــته  ــه ای نتوانس ــچ جامع ــطوره ها هی ــدون اس ــد. ب ــطوره باش اس
تبدیــل بــه تمــدن و ملتــی پایــدار شــود. شــهید ســلیمانی 

به عنــوان یــك اســطوره و الگــو در یادهــا خواهنــد مانــد. در ایــن 
ــه اســطوره و الگــو  ــاز ب ــه تغییــرات زمــان نی ــا توجــه ب شــرایط ب
داریــم، چــون ایــن الگوهــا و اســطوره ها هســتند کــه در دوراهــی 
ــان  ــا نش ــه م ــد و راه را ب ــا می آین ــك م ــه کم ــری ب تصمیم گی

می دهنــد.«
ــلمین  ــام و المس ــم حجت االس ــن مراس ــری از ای ــش دیگ در بخ
مصطفــی رســتمی، رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 
ــاد و خاطــره شــهیدان  در دانشــگاه ها، نیــز ضمــن گرامیداشــت ی
ــی  ــات اخاق ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ــری زاده و ب ــلیمانی و فخ س
ــلیمانی در  ــهید س ــخصیت ش ــت: »ش ــلیمانی گف ــهید س ــارز ش ب
ــه  ــی دارد و آنچ ــرای معرف ــادی ب ــای زی ــاری ج ــای رفت حوزه ه
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ــط  ــدن، بس ــی رود پروران ــار م ــی انتظ ــز علم ــگاه ها و مراک از دانش
ــهید و  ــن ش ــخصیت ای ــی ش ــی و علم ــازی اخاق دادن و جلوه س

ــه جامعــه اســت.« ــه آن ب ارائ
وی افــزود: »در حــال حاضــر دشــمن در حــال ناامیدســازی اســت، 
احســاس شکســت را القــا می کنــد و می خواهــد ســرمایه های 
هویتــی مــا را بــی ارزش جلــوه دهــد. دانشــگاه ها مســئولیت 
خطیــری بــرای بــزرگ جلــوه دادن ارزش هــای اخاقــی شــهیدان 

ــد.«  ــده دارن ــری زاده برعه ــلیمانی و فخ س
ســلیمانی  شــهید  از  رســتمی،  المســلمین  و  حجت االســام 
ــی در  ــوزی و مهربان ــه علم آم ــرد ک ــاد ک ــطوره ای ی ــوان اس به عن
ــان و  ــزت، عرف ــن ع ــع در عی ــدی، تواض ــجاعت و عزتمن ــن ش عی
ــته  ــا داش ــت زدگی را یکج ــت و سیاس ــه و دوری از سیاس حماس

اســت.
ــوم  ــران و عل ــگاه های ته ــت دانش ــه هم ــه ب ــم ک ــن مراس در ای
ــم  ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــکاری نه ــا هم ــران و ب ــکی ته پزش
از  برگــزار شــد،  دانشــجویی  بســیج  و  دانشــگاه  در  رهبــری 
خانواده هــای معظــم چنــد تــن از شــهدا بــا اهــدای لــوح قدردانــی 

شــد.

کتابخوانی رفیق خوشبخت ما   مسابقه 
بــه مناســبت فرارســیدن اولیــن ســالگرد ســردار ســرافراز، شــهید 
حــاج قاســم ســلیمانی و بــه منظــور آشــنایی دانشــجویان فرهیخته 
بــا زندگــی سراســر جهــاد و مبــارزه آن شــهید واالمقــام،  »مســابقه 
کتابخوانــی رفیــق خوشــبخت مــا« از تاریــخ 13 دی تــا 13 بهمــن 
ــه  ــد. کلی ــزار گردی ــوری برگ ــر حض ــورت غی ــه ص ــاه  1399ب م
دانشــجویان دانشــگاه تهــران در همــه مقاطــع تحصیلــی مجــاز بــه 

شــرکت در ایــن مســابقه بــوده و جهــت ثبــت نــام، دریافــت فایــل 
https:// ــایت ــه وب س ــت ب ــابقه می بایس ــرکت در مس ــاب و ش کت
ــت  ــم هیئ ــاس تصمی ــر اس ــد. ب ــی نمودن ــه  م net.ut.ac.ir/ مراجع
ــان  ــجویان و کارکن ــور دانش ــنهاد اداره کل ام ــه پیش ــه و ب رییس
شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه مقــرر شــد بــه 13 نفــر از برگزیــدگان 
بــه قیــد قرعــه جوایــز :5.000.000 ریالــی  در دهــه فجــر انقــاب 

اســامی اهــدا گــردد.

  طراحی، چاپ، نصب بنر و پوستر در مناسبت های 
مختلف ملی و مذهبی

گــزارش عملكــرد اداره  امور کارکنان و   
اعضاء هیئت علمی شــاهد و ایثارگر 

- هدیــه ایثــار ســال جــاری بــا تصویــب هیئــت رییســه دانشــگاه 
در فروردیــن و اردیبهشــت مــاه ســال 1399 در قالــب کارت هدیــه 
ــی  ــت علم ــای هیئ ــان و اعض ــه کارکن ــی ب ــون ریال ــار میلی چه

جانبــاز، آزاده، فرزنــد شــهید، همســر شــهید اهــدا گردیــد.
- پیگیری هــای الزم جهــت ایجــاد و تخصیــص پســت همتــرازی 

بــرای کارکنــان و اعضــاء هیئــت علمــی جانبــاز حائــز شــرایط

- انجــام امــور مربــوط بــه اجــرای مــاده 72 قانــون جامــع خدمــات 
رســانی بــه ایثارگــران بــا موضــوع ارائــه تخفیــف 50درصــد هزینــه 

تســهیات رفاهــی و فرهنگــی بــه ایثارگــران دانشــگاه 
- انجــام امــور مربــوط بــه مأموریــت آموزشــی اعضــای غیــر هیئــت 

علمــی شــاهد و ایثارگر دانشــگاه

جمع مقطع
19دکتری
5ارشد

1کارشناسی

پیگیــری اقدامــات الزم بــرای اجــرای مــاده 27 آئیــن نامــه 
اســتخدامی اعضــای هیئــت علمــی وزارت علــوم، تحقیقــات 
ــد موظــف اعضــاء  ــا موضــوع کســر واح ــاوری در دانشــگاه ب و فن

ــاز  ــی جانب ــت علم هیئ
ــاهد و  ــوزه ش ــه ح ــوط ب ــی مرب ــاد قانون ــرای مف ــری اج -  پیگی
ــون برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و  ایثارگــر در قان
فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران و قانــون احــکام دائمــی برنامــه 
هــای توســعه کشــور مرتبــط بــا حــوزه آمــوزش عالــی جهــت اباغ 
در ســال 1399 موضــوع معافیــت مالیاتــی رزمنــدگان دارای 
حداقــل 12 مــاه حضــور در جبهــه، بهره منــدی رزمنــدگان دارای 
ــی  ــك مقطــع تحصیل ــای ی ــه از مزای ــاه حضــور در جبه شــش م
ــابقه  ــاه س ــدگان دارای 24 م ــت رزمن ــن معافی ــر و همچنی باالت
حضــور در جبهــه از پرداخــت کســورات بازنشســتگی نیــز پــس از 
تصویــب در هیئــت اجرایــی بــه طــور کامــل در سیســتم حقــوق و 
دســتمزد دانشــگاه عملیاتــی شــد و هــم اکنــون کلیــه مشــمولین 

ــد. ــا برخوردارن ــن مزای از ای
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  گزارش عملكرد اداره روابط عمومی

ایجــاد کانــال ویــژه در صفحــات اجتماعــی جهــت اطــاع رســانی 
اخبــار اداره کل بــه مخاطبیــن در ســطح دانشــگاه

بــه روز رســانی ســایت اطــاع رســانی اداره کل امــور دانشــجویان 
و کارکنــان شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه

- ایجــاد و بــه روز رســانی بانــك اطاعاتــی شــماره تمــاس و پســت 
الکترونیکــی دانشــجویان، کارکنــان و اعضــاء هیئــت علمــی شــاهد 
و ایثارگــر دانشــگاه بــه منظــور تســهیل ارتبــاط متقابــل از طریــق 

ارســال پیامــك و پســت الکترونیکــی.
- دعــوت از خبرگزاری هــا و رســانه های تصویــری و نوشــتاری 
ــف و فعالیت هــای فرهنگــی  ــار مراســم مختل جهــت پوشــش اخب

ــا حــوزه ایثــار و شــهادت در دانشــگاه  مرتبــط ب

- انتشــار کتــاب »قوانیــن و مقــررات آموزشــی دانشــجویان شــاهد 
و ایثارگــر«

ــر   ــاهد و ایثارگ ــجویان ش ــاور دانش ــاتید مش ــتقبال اس ــس از اس پ
دانشــگاه و ســایر دانشــگاه های منطقــه یــك آمــوزش عالــی کشــور 
ــا  از کتــاب »راهنمــای آشــنایی نودانشــجویان شــاهد و ایثارگــر ب
دانشــگاه، قوانیــن و مقــررات آموزشــی« و احســاس نیــاز بــه وجــود 
مجموعــه ای مــدون و قابــل دســترس از قوانیــن و مقــررات مربــوط 
بــه ایــن دانشــجویان موجــب پیدایــش و انتشــار کتــاب »قوانیــن 
و مقــررات آموزشــی دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر« گردیــد. 
ــر سرســنگی،  ــای دکت ــاب آق ــه جن ــا مقدم ــه ب ــاب ک ــن کت در ای
ــته  ــع آراس ــور طب ــه زی ــی دانشــگاه ب ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع
ــاز دانشــجوبان،  ــردی و مــورد نی ــه قوانیــن کارب شــده اســت، کلی
کارشناســان آمــوزش و اســاتید  مشــاور گــردآوری شــده اســت.

گزارش  جمع بندی 
همانگونــه کــه در ابتــدای ایــن گــزارش عنــوان گردیــد، وظایــف 
ــگاه  ــك ن ــوان در ی ــی ت ــر را  م ــاهد و ایثارگ ــور ش اداره کل ام
ــی در  ــی و رفاه ــرد: آموزشــی، فرهنگ ــوزه تقســیم ک ــه ح ــه س ب
واقــع مــی تــوان شــرح بعضــی از خدمــات مــورد نیــاز دانشــجویان 
شــاهد و ایثارگــر را بــه نوعــی در ریمجموعــه ایــن ســه حــوزه بــه 

شــرح ذیــل بیــان کــرد: 
ــه علمــی دانشــجویان شــاهد و  ــت بنی 1.  حــوزه آموزشــی: تقوی
ــی و ...،  ــای درس ــی گروه ه ــای تقویت ــق کاس ه ــر، از طری ایثارگ
ــای آموزشــی و  ــزاری کارگاه ه ــتاد مشــاور؛ برگ ــرح اس ــرای ط اج
پژوهشــی؛ توجــه خــاص بــه دانشــجویان در معــرض خطــر از نظــر 
افــت تحصیلــی بــا انجــام مشــاوره هــای تحصیلــی و حمایــت های 
آموزشــی و پژوهشــی؛ تهیــه طــرح هــای بــه منظــور پیشــنهاد بــه 

ســتاد بــرای تصویــب؛ ایجــاد بانــك اطاعاتــی جامــع از وضعیــت 
ــاهد و  ــجویان ش ــامت دانش ــی و س ــی و رفاه ــی فرهنگ آموزش
ــا همــکاری حــوزه هــای مختلــف  ایثارگــر و دانــش آموختــگان ب

دانشــگاه  و...
ــاهد و  ــجویان ش ــی دانش ــور رفاه ــری ام ــی: پیگی ــوزه رفاه 2. ح
ــا مســئوالن دانشــگاه  ــق همــکاری و هماهنگــی ب ایثارگــر از طری
ــور  ــاز؛ ام ــجویان ممت ــویق دانش ــط؛ تش ــای ذیرب ــایر نهاده و س

ــهریه و... ــگاه؛ ش خواب
ــی در  ــی و فرهنگ ــای علم ــت کانون ه ــی: تقوی ــوزه فرهنگ 3. ح
ــرای  ــر ب ــاهد و ایثارگ ــجویان ش ــارکت دانش ــب مش ــگاه؛ جل دانش
و  پژوهشــی  فرهنگــی  علمــی  برنامه هــای  در  فعــال  حضــور 
ــان؛ برگــزاری مراســم،  ــروژه هــا هــای تحقیقاتــی آن حمایــت از پ
ــری و  ــی هن ــی فرهنگ ــای علم ــابقات در زمینه ه ــن ها، مس جش

ــهادت  ــار و ش ــگ ایث ــج فرهن ــد آن؛ تروی ــی و مانن ورزش
شــیوع ویــروس کرونــا در ماه هــای انتهایــی ســال گدشــته 
ــدم  ــع آن ع ــه تب ــاری و ب ــال ج ــری آن در س ــه گی ــه هم و ادام
ــکاران و...  ــط دانشــگاه، دورکاری هم حضــور دانشــجویان در محی
هــر چنــد در ابتــدا بــه نظــر می رســید موجــب ایجــاد محدودیــت 
ــجویان  ــه دانش ــات ب ــه خدم ــد در ارای ــر  تهدی ــد کان ت و در بع
ــری از  ــره گی ــا به ــه  ب ــه رفت ــا رفت ــردد ام ــر  گ ــاهد و ایثارگ ش
ــا ســامانه ســپاری بســیاری از امــور  ابزارهــای نویــن ارتباطــی و ب
کــه بطــور ســنتی انجــام می شــد تبدیــل بــه فرصــت و گشــودن 
ــزان  ــن عزی ــه ای ــانی ب ــت رس ــوزه خدم ــازه در ح ــای ت دریچه ه
گردیــد. بــه عنــوان مثــال برگــزاری کاس هــای تقویتــی در 
ــجویان،  ــور دانش ــدم حض ــکل ع ــا مش ــواره ب ــل هم ــنوات قب س
عــدم هماهنگــی در ســاعات فراغــت دانشــجویان جهــت حضــور 
ــجویان  ــل دانش ــدم تمای ــر ع ــم ت ــه مه ــاید از هم در کاس و ش
ــه  شــاهد و ایثارگــر  جهــت حضــور فیزیکــی در ایــن کاس هــا ب
دلیــل شــناخته شــدن بــه عنــوان دانشــجوی ایثارگــر  و... مواجــه 
بــود امــا بــا برگــزاری کاس در بســتر فضــای مجــازی و اســتفاده 
از پیــام رســان ها ایــن مشــکل بــه آســانی مرتفــع شــد. اســتفاده 
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ــل  ــی ح ــای گروه ــکیل کاس ه ــرای تش ــی ب ــای ارتباط ار ابزاره
تمریــن نیــز بــه کمــك کارشناســان ایــن اداره کل آمــد و بــا ایجــاد 
دوکانــال بــرای دانشــجویان پردیس هــای فنــی و علــوم، محتــوای 
آموزشــی بــه طــور دایمــی در دســترس متقاضیــان قــرار گرفــت. 
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی، جلســات مدیــران دفاتــر شــاهد و 
ایثارگــر، شــورای اســاتید مشــاور و.... بــه صــورت مجــازی باعــث 
صرفــه جویــی و جلوگیــری از اتــاف وقــت و هزینــه گردیــد هــر 
ــای  ــی از کارگاه ه ــزاری برخ ــه برگ ــود ک ــان نم ــد اذع ــد بای چن
ــٌا از  ــه صــورت مجــازی قطع ــی  ب ــت تحصیل روانشــناختی و هدای

اثربخشــی آن خواهــد کاســت.
ــاری و  ــال ج ــجویان در س ــور دانش ــدم حض ــر ع ــوی دیگ    از س
کاهــش شــدید مراجعــه حضــوری و درخواســت های متفرقــه 
ــرح  ــر ط ــل و دقیق ت ــرای کام ــر اج ــز ب ــاد تمرک ــث ایج ــا باع آنه
جامــع هدایــت تحصیلــی دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر گردیــد. بــر 
ایــن مبنــا، پرونــده تحصیلــی همــه دانشــجویان مشــروطی مــورد 
بازبینــی مجــدد قــرار گرفــت و ضمــن تمــاس تلفنــی کارشناســان 
بــا آنهــا، عــل  افــت تحصیلــی راهکارهــای جبــران از قبیــل ارجــاع 
ــر  ــی تغیی ــی، بررس ــزاری کاس تقویت ــاوره، برگ ــز مش ــه مرک ب

رشــته و... مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
یکــی از فرصت هــای ایجــاد شــده در زمــان شــیوع بیمــاری کرونــا 
ــام  ــت ن ــل ثب ــه مراح ــدن کلی ــوری ش ــرای اداره کل، غیرحض ب
ــش  ــا پی ــه  ت ــود ک ــورود ب ــر جدیدال ــاهد و ایثارگ ــجویان ش دانش
ــاد  ــه بنی ــه ب ــه مراجع ــاز ب ــدارك خــود نی ــد م ــرای تایی ــن ب از ای
ــا  شــهید و ســپس اداره کل امــور شــاهد و ایثارگــر را داشــتند . ب
ــه سیســتم  هماهنگــی انجــام شــده و ایجــاد امــکان دسترســی ب
ــدای  ــن اداره کل؛ در  ایت ــه کارشناســان ای ــاد ب ــت بنی ــد هوی تایی
ســال تحصیلــی جــاری. عــاوه بــر دانشــجویان کــه امــکان ثبــت 
ــور  ــز ام ــه نی ــکاران مربوط ــتند هم ــوری داش ــل غیرحض ــام کام ن
ــبانه روز و  ــاعات ش ــه س ــام را در کلی ــت ن ــدارك و ثب ــد م تایی
ــردد  ــد و از ت ــام دادن ــزل انج ــدی از دورکاری، در من ــا بهره من ب
غیرضــرور و کاهــش اتــاف وقــت و هزینــه جلوگیــری شــد. ضمــن 

آنکــه بــا ایــن روش در ســال های بعــد نیــز بســیاری از مشــکات 
مرتفــع خواهــد شــد.

ــه تســهیات آموزشــی  ــن نام ــی و بررســی کارشناســی آیی بازبین
ــزه  ــتورالعمل جای ــن دس ــر و همچنی ــاهد و ایثارگ ــجویان ش دانش
ملــی ایثــار و ارســال اصاحــات مــورد نیــاز آن بــه اداره کل امــور 
ــوزش  ــف و اداره کل آم ــر وزارت عت ــاهد وایثارگ ــجویان ش دانش
ــده در  ــام ش ــور انج ــر ام ــران از دیگ ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش بنی

ــود. ــال 1399 ب س
در حــوزه رفاهــی عــدم حضــور دانشــجویان در دانشــگاه، بخــش 
عظیمــی از تــوان و انــرژی همــکاران اداره کل را جهــت اخــذ مجوز 
ــوف  ــا معط ــت دوم در خوابگاه ه ــجویان نوب ــرای دانش ــکونت ب س
ــت بودجــه  ــری دریاف ــه ســایر فعالیت هــای رفاهــی نمــود. پیگی ب
ــت  ــال ها  و  پرداخ ــد از س ــران بع ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش از بنی
هدیــه  تشــویقی بــه  دانشــجویان ممتــاز و ســاعی دارای ارتقــای 

معــدل بــه عنــوان یــك نمونــه قابــل ذکــر اســت.
امــا بــه نظــر می رســد بــه رغــم برخــی نتایــج مثبــت ایــن تغییــر 
رویکــرد در دانشــگاه و بــه تبــع آن اداره کل امــور شــاهد و ایثارگر، 
ــورود در  ــجویان جدیدال ــژه دانش ــجویان و بوی ــور دانش ــدم حض ع
محیــط دانشــگاه و عــدم مشــارکت آنهــا در فعالیت هــای اجتماعــی 
نظیــر عضویــت در کانــون علمــی و فرهنگــی ایثــار و ...از عــوارض 

منفــی و جبــران ناپذیــر شــرایط کنونــی باشــد.  
ــه  ــجویان نمون ــاب دانش ــن دوره انتخ ــزاری دوازدهمی ــدم برگ ع
و ممتــاز شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه تهــران در ســال 1399 
از عمــده  محدودیت هــای اداره کل امــور شــاهد و ایثارگــر در 
ــزاری  ــرای برگ ــنهاداتی ب ــد پبش ــر چن ــود.  ه ــی ب ــوزه فرهنگ ح
ایــن جشــنواره ها شــده بــود امــا بــا نظــر مشــورتی مقــرر شــد از 
برگــزاری بــه هــر شــکل ایــن جشــنواره و پاییــن آمــدن کیفیــت 

ــردد.  ــری گ آن جلوگب
در خصــوص فعالیت هــای اداره کل در حــوزه ترویــج فرهنــگ 
ــژه  ــرایط وی ــم ش ــال 1399 علیرغ ــهادت در س ــار و ش ــی ایث غن
ــی و  ــابقه کتابخوان ــه دوره مس ــزاری س ــر برگ ــاوه ب ــی، ع کرونای

ــت  ــم گرامیداش ــدس؛ مراس ــاع مق ــی دف ــره نویس ــنواره خاط جش
ــالگرد  ــن س ــن اولی ــدس و همچنی ــاع مق ــالگرد دف ــن س چهلمی
ــن روز  ــلیمانی و چهلمی ــم س ــاج قاس ــا ح ــردار دله ــهادت س ش
ــای  ــیوه نامه ه ــام ش ــت تم ــا رعای ــری زاده، ب ــر فخ ــهادت دکت ش
ــزان و  ــن عزی ــام ای ــور ن ــته و درخ ــمی شایس ــتی، مراس بهداش
دانشــگاه تهــران برگــزار گردیــد. همچنیــن اســتفاده حداکثــری از 
صفحــات فضــای مجــازی دانشــگاه، معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی 
ــال 1399  ــتاوردهای س ــری از دس ــش دیگ ــوان بخ ــی ت و ... را م

ــمرد.   برش
امیــد اســت کــه اســتفاده از تجربیــات ســال 1399 و  تلفیــق آن 
ــیر  ــی مس ــراغ راه ــوان چ ــه عن ــته ب ــال های گذش ــارب س ــا تج ب
برنامه هــای آنــی و نحــوه ارایــه خدمــات بــه دانشــجویان و 

ــازد.  ــن س ــر را روش ــاهد و ایثارگ ــان ش کارکن
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13.  تشکیل جلسات با هیئت رییسه پردیس / دانشکده ها با هدف بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر.



كل تربيت بدنیگزارش عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران 279 اداره  278

اداره کل 
تربیت بدنی 

ــای  ــك برنامه ه ــزء الینف ــی ج ــای بدن ــروزه ورزش و فعالیت ه ام
ــد.  ــه می باش ــف جامع ــار مختل ــی اقش ــرای تمام ــت ب کان دول
ورزش بــه ویــژه ورزش هــای همگانــی از آنجــا کــه موجــب 
افزایــش امیــد بــه زندگــی از طریــق ارتقــای ســامت افــراد جامعــه 
ــع  ــانی در جوام ــعه انس ــاخه های توس ــر ش ــی از زی ــود یک می ش
ــر  ــادی ب ــناختی زی ــای روان ش ــردد. ورزش پیامده ــداد می گ قلم
جوامــع دارد، افــرادی کــه از لحــاظ جســمانی ســالم و روحــی شــاد 
داشــته باشــد ایــن نشــاط را هــم از نظــر روانــی و هــم جســمانی 
بــه خانــواده منتقــل می کننــد. پــس ایــن آگاهــی بایــد بــه افــراد 
داده شــود کــه نــه تنهــا ســامتی خــود، بلکــه ســامتی خانــواده 

آنهــا نیــز در گــرو ورزش کــردن اســت.
چنانچــه در گذشــته انســان با مجموعــه ای از تهدیدهــا و مخاطراتی 
ــای  ــا بیماری ه ــالی( و ی ــی، خشکس ــای طبیعی)قحط ــد بای مانن
واگیــردار و مســری )طاعــون، وبــا و ســل( مواجــه بــوده انــد؛ کــه 
ــل  ــامدرن( غیرقاب ــان پیش ــان آن روز )انس ــرای انس ــا ب آن آفت ه
کنتــرل بــود کــه بعــد از انقــاب صنعتــی و رشــد دانــش پزشــکی 
و تکنیکــی بشــر ایــن تــوان را پیــدا کــرد کــه تهدیدهــای منجــر 
بــه نابــودی را تقلیــل دهــد و مخاطــرات را کمتــر نمایــد. لــذا بشــر 
ایــن فرآینــد تکوینــی و تکاملــی را بــاور کــرده و خوش بیــن بــود 
کــه مخاطــرات آینــده را نیــز تحــت کنتــرل در خواهــد آورد ولــی 

ــا و  ــا زیان ه ــار ب ــن ب ــه بشــر ای ــدی نشــان داد ک ــای بع رویداده
ــت  ــوق و دس ــب مخل ــه اغل ــت ک ــرو اس ــدی روب ــرات جدی مخاط
ســاخت خــود انســان اســت، بــه عبــارت دیگــر محصــول فعالیــت 

خــود بشــر اســت.
بــه ایــن ترتیــب ایــن اداره کل بــه عنــوان عضــو تاثیرگــذار 
ــد، ورزش را  ــود می دان ــه خ ــه وظیف ــر جامع ــران ب ــگاه ته دانش
ــترس ناشــی از  ــش اس ــرای کاه ــکاری مناســب ب ــوان راه ــه عن ب
ــی  ــل معرف ــر از قب ــتر و عمومی ت ــا بیش ــینی و بیماری ه شهرنش
ــد و  ــت کم بگیرن ــود را دس ــد کار خ ــئوالن ورزش نبای ــد. مس نمای
ــه  ــا انجــام دقیــق وظیفــه خــود و خدمــت صادقان ــد ب ــد بدانن بای
بــه مــردم خشــنودی خداونــد را از آن خــود خواهنــد کــرد. 
ــی  ــای ورزش ــه یارانه ه ــود ک ــزی ش ــوری برنامه ری ــر اســت ط بهت
ــا  ــد ت ــم برخــوردار اختصــاص یاب ــراد ک ــه مناطــق محــروم و اف ب
ــاش  ــن راســتا ت ــد. در ای ــد ورزش کنن ــردم شــهر بتوانن ــه م هم
می شــود در ایــن گــزارش امــور اجرایــی مربــوط بــه ایــن اداره کل 

ــد: ــرار گیرن ــی ق ــورد ارزیاب ــی و م ــر بررس ــای زی در حوزه ه
-ورزش همگانی
-ورزش قهرمانی

-انجام فعالیت های سازمانی و تشکیاتی
-تجهیزات،  تعمیرات و موارد بروز رسانی شده

اداره کل 
تربیت بدنی 
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  ورزش همگانی
ــاه ســال گذشــته اعــام کــرد: همانطــور کــه  ــر ورزش دی م وزی
ــه ویــژه رییــس جمهــور  در کام و تاکیــدات همــه مســئوالن و ب
و مســئوالن ذیربــط وزارت ورزش و جوانــان وجــود دارد بایــد 
توجــه ویــژه ای بــه ورزش همگانــی در کشــور داشــته باشــیم. وی 
ــات خــود  خاطرنشــان کــرد: حتــی مقــام معظــم رهبــری در بیان
ــد ورزش  ــور بای ــاد کش ــه آح ــد ک ــن دارن ــه ای ــاره ب ــواره اش هم
ــا  ــرا م ــت، زی ــور اس ــی کش ــای واقع ــی از نیازه ــن یک ــد و ای کنن
ــد  ــث ش ــا باع ــیم. کرون ــالمی باش ــانی س ــروی انس ــد دارای نی بای
ــوع خــود را از دســت  ــی خاصیــت و تن رویدادهــای ورزش همگان
ــی روی آورد. در حــدود  ــه ســمت ورزش همگان بدهــد و رســانه ب
ــام  ــال انج ــی در ح ــای همگان ــیون ورزش ه ــر فدراس ــاه اخی 6 م
راه  تازگــی  بــه  را  آماده بــاش  پویــش  و  اســت  فعالیت هایــی 

ــرده اســت. ــدازی ک ان

در ایــن راســتا اهدافــی بــرای ایــن موضــوع در نظــر گرفتــه  شــد 
ــر می باشــد: ــه شــرح زی ــه ب ک

اهداف کلی و اختصاصی:
اهدف کلی:

1-حفــظ و ارتقــای ســامتی و ایجــاد نشــاط  و شــادابی در بیــن 
ــا  ــال ب ــی فع ــج شــیوه زندگ ــق تروی ــه از طری ــراد جامع ــوم اف عم

ــی ــت ارزش هــای انســانی ، اســامی و مل رعای
اهداف اختصاصی:

1-ایجــاد زمینــه مســاعد بــرای ارتقــای آمادگــی جســمانی 
ــراد جامعــه؛  ــی اف ــد مل ــا دی دانشــجویان و کارکنــان دانشــگاه و ب
از  پیشــگیری  منظــور  بــه  جســمانی  فعالیت هــای  2-انجــام 

جســمانی؛ ناهنجاری هــای 
3-ایجاد نشاط و جلوگیری از رخوت در بین افراد؛ 

4-تــاش در جهــت ایجــاد تعامــل بیــن دانشــجویان شــرکت کننده 
ــئوالن دانشگاه؛  و مس

در  دانشــجویان  مســئولیت پذیری  و  مشــارکت  5-توســعه 
دانشــکده ها  ورزشــی  فعالیت هــای  اجــرای  و  ســازماندهی 

ورزش. در  داوطلبــی  نهضــت  وگســترش 
6-افزایش جمعیت تحت پوشش فعالیت های ورزشی؛

7-حمایت از  توسعه فعالیت های ورزشی درون دانشکده ای؛
۸-ایجاد محیطی پویا و با نشاط در دانشکده های مختلف؛

9-ایجــاد روحیــه همدلــی و توســعه ارزش هــای اخاقــی و ترویــج 
روحیــه جوانمــردی در بیــن دانشــجویان؛
10-انجام فعالیت های ورزشی کم هزینه؛

ــر  ــی در اکث ــه فعالیت هــای ورزش ــاز ب ــاس نی ــاد احس 11-ایج
ــوان؛ ــص بان ــگاهیان باالخ ــاق دانش ــه اتف ــب ب قری

12-تغییر رویکرد از ورزش قهرمانی به همگانی؛
و  ورزشــی  ســالم  تفریحــات  تعمیــم  و  توســعه  13-احیــاء، 

محلــی و  بومــی  بازی هــای 
ــوع  ــق تن ــگاهیان از طری ــت دانش ــات فراغ ــردن اوق ــی ک 14-غن
ــی  ــت همگان ــه قابلی ــی ک بخشــی، توســعه و گســترش ورزش های

ــد  ــدن را دارن ش

طرح چالش های ورزشی خانگی در دوران شیوع بیماری 
کرونا- اردیبهشت 99

تعداد شرکت مدعوینزمان و مکانعنوان برنامهواحد برگزار کننده
ویژگی شاخص برنامهکنندگان

تشکیل  جلسات امکان سنجی جهت طراحی همگانی
کارشناسان اداره کل اردیبهشتمسابقات مجازی در ایام شیوع کرونا

9 نفرتربیت بدنی

برگزاری مسابقات مجازی در رشته های همگانی
دارت، شطرنج

اردیبهشت و 
اولین دوره برگزاری 30دانشجویان دانشگاهخرداد

مسابقات ورزشی مجازی

کارشناسان ورزش آبانبرگزاری کارگاه تغذیه ورزشیهمگانی
15دانشگاه

کارشناسان ورزش آبانبرگزاری کارگاه بهداشت ورزش در ایام کروناهمگانی
کاربردی بودن برای دوران 15دانشگاه

کرونا

برگزاری مسابقات ورزشی مجازی دارت، دال همگانی
30دانشجویانآبانپان، آمادگی جسمانی

تهیه گزارش عملکرد اداره کل تربیت بدنی همگانی و قهرمانی
برسی نقاط قوت و ضعف  --آباندر ایام قبل و بعد از کرونا

فعالیت های اداره کل

همگانی
تشکیل جلسات هماهنگی کارشناسان اداره 
کل در ایام دور کاری از طریق واتساپ و 

فضای مجازی
10همکاران اداره کلآذر و دی

برسی مشکات و موانع 
انجام امور اداره کل در 

موضوعات مختلف

تشکیل جلسات هماهنگی مسئولین همگانی
مسئولین و کارشناسان آذرپردیس ها و دانشکده ها

17پردیسها و دانشکده ها
ارزیابی فعالیت های 
ورزشی پردیس ها و 

دانشکده ها

برسی فعالیت های ورزشی دانشگاه های همگانی
0-دیانگلستان و ترکیه در ایام کرونا

دیارائه طرح ورزش خانههمگانی
دانشجویان، کارکنان 
و اعضای هیئت علمی 

دانشگاه
...

همگانی
هماهنگی ، تشکیل و شرکت تیم های 

دانشگاه در مسابقات مجازی دانشجویان 
وزارت علوم

16دانشجویاندی، بهمن، اسفند

جذب هزینه مشارکت ...دانشجویانبهمنتهیه طرح راه اندازی پیست دوچرخه سواریهمگانی
ساخت از وزارت علوم

تهیه  طرح مسابقات والیبال ساحلی در همگانی
پردیس ها و  بهمنکیش

اولین بار2۸دانشکده ها

آشنایی با رشته های جدید در ورزش همگانی وزارت علوم
1، 2، 3 و4

99/6/17 و 
 99/6/10------

ارتقای سطح مربیان، 
کارشناسان و مدیران 

تربیت بدنی

------1999/6/12مدیریت ورزشی بامحور داوطلبی در ورزشوزارت علوم
ارتقای و آشنایی سطح 
مربیان، کارشناس و 

مدیران

------99/7/21شطرنج مقدماتی آناینوزارت علوم
ارتقای و به روزرسانی 

سطح مربیان، کارشناس 
ومدیران
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تعداد شرکت مدعوینزمان و مکانعنوان برنامهواحد برگزار کننده
ویژگی شاخص برنامهکنندگان

------99/۸/14ثبت و تکمیل اطاعات فضا و اماکن ورزشیوزارت علوم
ارتقای و به روزرسانی 

سطح مربیان، کارشناس 
ومدیران

دوره  آموزش 
آشنایی با استرس ها و 99/7/27هوش هیجانیکارکنان

هیجانات کار
دوره آموزش 

باال بردن سطح مدیریت 99/۸/25شطرنج و مدیریتمجازی
شطرنج

واحد همگانی
برگزاری مسابقات پرتاب دارت مجازی 

دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی 
دانشگاه تهران

1 و 2 خرداد   
مجازی  و آناین

با کمك هیئت دارت 
70 نفراستان تهران

افزایش فعالیت های بدنی 
و سامت جسمی  و 
روحی شرکت کنندگان

واحد همگانی
برگزاری مسابقات پرتاب دارت مجازی 

دانشجویان دانشگاه به مناسبت هفته تربیت 
بدنی

مهر / مجازی  و 
---آناین

بعلت به 
حدنصاب 

نرسیدن برگزار 
نشد

افزایش فعالیت های بدنی 
و سامت جسمی  و 
روحی شرکت کنندگان

اداره کل تربیت 
بدنی دانشگاه

محاسبه مدت زمان فعالیت ورزشی روزانه 
ارسال به معاونت ------تیر 99همه اهالی دانشگاه در سال 9۸

برنامه ریزی دانشگاه

     برخی اقدامات اجرایی در حوزه 
ورزش همگانی

   تشكیل  جلسات امكان سنجی جهت طراحی 
کرونا مسابقات مجازی در ایام شیوع 

با توجه به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کلیه مسابقات و تمرینات 
ورزشی  فعالیت های  در  شده  ایجاد  خاء  کردن  پر  جهت  ورزشی 
لزوم برنامه ریزی با توجه یه شرایط جدید باعث شد جلساتی بین 
برگزاری  گردد.  برگزار  ماه  اردیبهشت  در  کل  اداره  کارشناسان 
مسابقات آناین در رشته ای قابل اجرا، آموزش مهارت های ورزشی 
به صورت تهیه فیلم، برگزاری کارگاه های ورزشی از جمله موضوعاتی 

بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

  مسابقات دارت به صورت مجازی
در این دوره، مسابقات دارت دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت 
علمی دانشگاه را به مناسبت ماه مبارك رمضان با همکاری کمیته 
دارت استان تهران به صورت آناین در فضای مجازی برگزار کرد. 
این مسابقات که در روز پنجشنبه اول خرداد با حضور 70 نفر برگزار 

شد.

تربیت  هفته  گرامیداشت  شطرنج  آنالین  مسابقه   
بدنی

مسابقه آناین شطرنج گرامیداشت هفته تربیت بدنی روز جمعه 9 
آبان در دانشگاه تهران برگزار شد. در ادامه فعالیت های ورزشی اداره 
کل تربیت بدنی دانشگاه که متناسب با شرایط کرونایی طراحی می 
شوند یك دوره مسابقه آناین در رشته ورزشی شطرنج طراحی و 
برگزار شد. در این مسابقه که در ماده بلیتس)برق آسا( و با زمان 3 
دقیقه برای هر بازیکن برگزار شد، 29 بازیکن از دانشجویان دانشگاه 

در مدت 60 دقیقه با هم به رقابت پرداختند.
همچنین به درخواست شرکت کنندگان و با توجه به عاقه مندی 
آنان، برگزاری مسابقات دوستانه برای ایشان به صورت منظم انجام 

خواهد شد.
رده بندی نهایی مسابقه به ترتیب ذیل بود:

1- آناهیتا غامی اوریمی از دانشکده دامپزشکی  7
2- رعنا حکیمی فرد از دانشکده تربیت بدنی و علوم  ورزش  6

3- یاسر خطیبی از پردیس فنی  5
فنی  سرپرست  و  عزیزی  خاطره  بین المللی  داور  توسط  مسابقات  
مسابقات محمد ابراهیم زاده، مسئول انجمن شطرنج وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

کل  کارشناســان تربیــت بدنــی اداره   حضــور مســتمر 
در ســامانه ســتاو

بدنــی  تربیــت  مســئولین  و  کارشناســان  جلســه   
کل تربیــت بدنــی  دانشــكده هــا و پردیس هــا بــا مدیــر 

کل اداره  همگانــی  ورزش  واحــد  مســئول   و 

حــوزه  در  پیشــنهادی  طرح هــای   
گرفتن شرایط  وررزش همگانی با در نظر 

کوویــد19: جامعــه و ویــروس 
  طرح احداث پیست دوچرخه سواری

ــوم،  ــی وزارت عل ــت بدن ــه اداره کل تربی ــه بخش نام ــه ب ــا توج ب
ــر اهــدا تعــداد 20 عــدد دوچرخــه  تحقیقــات و فنــاوری مبنــی ب
امــور  ســازمان  ســهم  )60درصــد  مشــارکتی  صــورت  بــه 
دانشــجویان و 40 درصــد ســهم دانشــگاه مجــری( طــی مذاکــرات 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــران ب ــگاه ته ــه دانش ــام یافت ــات انج و مکاتب
دانشــگاه های منتخــب جهــت اجــرای پــروژه برگزیــده شــد. پــس 
از بررســی های الزم از فضاهــای مختلــف دانشــگاه جهــت اجــرای 
ــا بررســی  ــی شــد کــه در نهایــت ب ــروژه ســه طــرح  مــکان یاب پ
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ــه  موانــع و مشــکات موجــود محوطــه دانشــکده تربیــت بدنــی ب
ــد. ــاب گردی ــه انتخ ــن گزین ــوان بهتری عن

از طــرف دیگــر امکانــات کــم و فقــر برنامه هــای همگانــی از موانــع 
روی آوردن دانشــجویان و ســایر پرســنل دانشــگاه بــه امــر ورزش 
ــدت اداره  ــد م ــای بلن ــه  برنامه ه ــه ب ــود، باتوج ــوب می ش محس
کل تربیــت بدنــی دانشــگاه تهــران جهــت بســتر ســازی و توســعه 
ورزش همگانــی در ســطح دانشــگاه اجــرای ایــن طــرح هم راســتا 
بــا ایــن برنامه هــا بــوده و باعــث افزایــش ســرانه ورزشــی و تنــوع 
ــن  ــرای ای ــد . اج ــد ش ــگاه خواه ــی دانش ــای همگان در برنامه ه
طــرح باعــث جــذب دانشــجویان بــه امــر ورزش و بهبــود ســامت 

ــردد. ــراد می گ ــاط اف و نش
گســترش فرهنــگ دوچرخــه ســواری و جایگزینــی دوچرخــه بــه 
جــای خــودرو و حمایــت از ایجــاد دانشــگاه ســبز از ســایر مزایــای 

ــد. ــرح می باش ــن ط ای

کارکنــان    طــرح برگــزاری مســابقات والیبــال ســاحلی 
و اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه

بــا توجــه بــه شــیوع و همه گیــری بیمــاری حــاد تنفســی و 
ــژه  ــی به وی ــای اجتماع ــده در فعالیت ه ــاد ش ــای ایج محدودیت ه
فعالیت هــای ورزشــی کــه  باعــث کاهــش فعالیت هــای جســمانی 
و بــه تبــع آن تهدیــد ســامتی افــراد جامعــه دانشــگاهی  گردیــده 
اســت، برگــزاری مســابقات ورزشــی در دانشــگاه کــه در ســال های 
گذشــته بــه صــورت برنامه ریــزی شــده و مــدون در ســطح 
ــه  ــت ک ــی اس ــه فعالیت های ــد، از جمل ــزار می گردی ــگاه برگ دانش
ــا شــامل محدویت هــای گســترده ای  ــر شــیوع بیمــاری کرون در اث
ــه   ــن ک ــای جایگزی ــات و فعالیت ه ــتفاده از امکان ــده اســت. اس ش
قابلیــت برگــزاری داشــته و از خطــرات کمتــری برخــوردار باشــد 
حائــز اهمیــت بــوده  و در جهــت رفــع خــاء فعالیت هــای ورزشــی  
اجــرای ایــن برنامه هــا  در ایــن دوره زمانــی امــری ضــروری اســت.
پردیــس بین المللــی کیــش دانشــگاه تهــران بــه علــت برخــورداری 
ــن  ــا در ای ــاری کرون ــیوع بیم ــدم ش ــب و ع ــوای مناس از آب ه

ــت  ــی اس ــی از مناطق ــژه ورزش ــات وی ــودن امکان ــه و دارا ب منطق
ــزاری  ــأ برگ ــع خ ــت رف ــای آن در جه ــوان از مزیت ه ــه می ت ک
مســابقات و تشــویق جامعــه دانشــگاهی بــه امــر ورزش بهــره بــرد.
ــه از  ــای الزم ــد و اخــذ مجوزه ــتا در صــورت تایی ــن راس در همی
مســئوالن منطقــه آزاد کیــش اداره کل تربیــت بدنــی دانشــگاه بــه 
مناســبت چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی، یك 
ــا و دانشــکده های  ــن پردیس ه ــاحلی بی ــال س ــابقه والیب دوره مس
دانشــگاه در بخــش آقایــان  بــه میزبانــی پردیــس کیــش برگــزار 

کــرد.

کنیم( طرح ورزشخانه)در خانه بمانیم و ورزش 
دانشــگاه  بدنــی  تربیــت  اداره کل  ورزش همگانــی  واحــد  در 
ــا  ــی کام ــته ورزش ــك بس ــداء ی ــه و اه ــا تهی ــد،  ب ــنهاد ش پیش
ــه  ــودن زمین ــم نم ــویق و فراه ــرای تش ــرد ب ــر کارب ــاده و پ س
ــت  ــرم هیئ ــای محت ــن اعض ــی در بی ــای ورزش ــش فعالیت ه افزای
علمــی، کارکنــان و دانشــجویان گرامــی دانشــگاه  تهیــه و تقدیــم 

ــد. نمای

 ورزش قهرمانی
از آســیب های روحــی و روانــی وارد شــده بــه ورزشــکاران حرفــه ای 
ــك  ــی و المپی ــابقات بین الملل ــور در مس ــرای حض ــود را ب ــه خ ک
2020 آمــاده می کردنــد، تــا مشــکات جســمی ورزشــکاران 
مبتــدی کــه بــا ورزش کــردن بــه دنبــال حفــظ سامتشــان بودنــد 
ــن راه  ــا از ای ــرار معاششــان تنه ــه ام ــی ک و باشــگاه داران و مربیان
ــا و تعطیلــی  می گذشــت. پیامدهــای منفــی شــیوع بیمــاری کرون
فضاهــای ورزشــی، باشــگاه ها و اســتخرها جــدای از خســارات 

ــدرکاران تحمیــل کــرد. ــه ورزشــکاران  و دســت ان ــادی در ایــن حــوزه ب روحــی و روانــی کــه داشــت، خســارات زی
ورزش قهرمانــی در حــوزه دانشــگاهی نیــز از ایــن صدمــات بی نصیــب نمانــد، ورزشــکاران و مســئولین امــر نیــز صدمــات قابــل توجهــی 
داشــتند. امــا بــا توجــه بــه تمامــی شــرایط موجــود و ســختی های کار، تــا آنجــا کــه ضرایــب امنیتــی ســامت ورزشــکاران )باتوجــه بــه 
ویــروس کوویــد19( اجــازه ورود در کار عملــی مــی داد، عزیــزان زحمــات قابــل توجهــی را متقبــل شــده اند کــه بــه شــرح زیــر می باشــد:

ویژگی های شاخص برنامهتعداد شرکت کنندهمدعوینزمان و مکانعنوان برنامهواحد برگزار کننده

گزارش جامع /آقای ---1999/2/10شطرنج آنایناداره کل تربیت بدنی
اولین دوره مسابقه مجازیابراهیم زاده

99/7/23 هفته دال پان تعدیل شدهاداره کل تربیت بدنی
بعلت عدم استقبال   انجام ---تربیت بدنی

نشد
اولین رشته ابتکاری  به 

صورت  مجازی

آقایان آدینه وند، زمستان 99انجمن والیبالاداره کل تربیت بدنی
میرعابدی -نوراله

انجمن کشتی آزاد و اداره کل تربیت بدنی
دکتر اکبرنژاد و آقای  زمستان 99فرنگی

محمود آبادی

انجمن شنا و انجمن اداره کل تربیت بدنی
دکتر کشاورزی، آقای زمستان 99قایقرانی

حسینی

دانشجوی دکتری جاسر زمستان 99انجمن جودواداره کل تربیت بدنی
متولی عنبران

مسابقات آناین کاتا - دانشگاه باهنر  کرمان
اجرای حرکات به صورت ---زمستان 99کاراته

فیلم ارسالی

اداره کل تربیت بدنی 
دانشگاه

تهیه گزارش بخش 
قهرمانی عملکرد ساالنه 
اداره کل تربیت بدنی در 

سال 139۸

فروردین و 
400 نفر---اردیبهشت 99

انعکاس فعالیت های 
بخش قهرمانی دانشگاه به 

مسئوالن دانشگاه

 فعالیت ها در حوزه ورزش قهرمانی
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اداره کل تربیت بدنی 
وزارت علوم

اعزام ورزشکاران 
کاراته)کاتا( دختر 

به مسابقات قهرمان 
کشوری  – دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر

بهمن ماه/ آناین و 
حضور ورزشکاران دانشگاه 1 نفر---مجازی

در رقابت های کشور

اداره کل تربیت بدنی 
وزارت علوم

اعزام ورزشکاران والیبال 
دختر به مسابقات 
قهرمان کشوری  – 

دانشگاه تربیت مدرس

بهمن ماه/ آناین و 
حضور ورزشکاران دانشگاه 1 نفر---مجازی

در رقابت های کشور

اداره کل تربیت بدنی 
دانشگاه

برگزاری مسابقات 
تیراندازی با تفنگ 

و تپانچه غیرمتمرکز 
قهرمان کشوری 

دانشجویان دختر و پسر 
دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالی کشور

بهمن و اسفند 99/ 
مناطق دهگانه 
تربیت بدنی کل 

کشور

اسفند ماه---

میزبانی مسابقات و حضور 
حداکثری دانشجویان 

دختر و پسر دانشگاه ها و 
موسسات سراسر کشور

سازمان ورزش 
دانشجویان

شرکت در مسابقات 
قهرمانی مجازی 

)آناین( در رشته های 
تکواندو، تنیس روی میز 

و آمادگی جسمانی

زمستان 99/ منزل 
یا سالن ورزشی 
نزدیك به محل 

سکونت

توسعه ورزش و ایجاد ۸ نفر-
تحرك در دانشجویان

 برخی از فعالیت ها در حوزه ورزش قهرمانی
-شــرکت در مســابقات قهرمانــی مجــازی )آنایــن( در رشــته های 

تکوانــدو، تنیــس روی میــز و آمادگــی جســمانی

نماینده دانشجویاننماینده کارکنان مسئول فنی )مربی تیم(دبیرنائب رئیسرئیس انجمنرشته ورزشی

PPPPPPشنا

PPPPPPتنیس روی میز

PPPPPPقایقرانی

PPPPPPبدمینتون

PPPPPPبسکتبال

PPPPPPفوتسال

PPPPPPهندبال

PPPPPPفوتبال

PPPPPPشطرنج

PPPPPPدو و میدانی

PPPPPPوالیبال

PPPPPPکشتی آزاد و فرنگی

PPPPPPجودو

PPPPPPتیراندازی

PPPPPPووشو

PPPPPPتکواندو

PPPPPPکاراته

 انجام فعالیت های سازمانی و تشكیالتی
باتوجــه بــه محــدود کــردن عملکــرد کارشناســان ورزشــی توســط ویــروس کوویــد19 در ایــن حــوزه نیــز تــا جــای امــکان فعالیت های 

مجــازی بــه صــورت مســتمر و برنامه ریــزی شــده صــورت گرفــت کــه در حوزه هــای ســتادی، آموزشــی و اداری شــکل گرفــت.

-در حوزه آموزشی و کارگاه های موجود دوره هایی به شرح زیر شکل گرفت:
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اداره کل تربیت بدنی 
وزارت علوم

شرکت در دوره ها و کارگاه ها از طریق 
افزایش آگاهی و دانش فنی 35تابستان و پاییز 1399سامانه ستاو 

کارشناسان تربیت بدنی
اداره کل تربیت بدنی 

دانشگاه
شرکت در دورها و کارگاههای دانش 

افزایش آگاهی و دانش فنی 20تابستان و پاییز 1399افزایی تربیت بدنی
کارشناسان تربیت بدنی

شرکت در دوره آموزشی تخصصی آناین اداره کل تربیت بدنی
مدیریت اماکن ورزشی

17 و 1۸ شهریور 99/ 
مهارت افزایی کارشناسان ورزش25 نفرمنزل یا محل کار

مرکز آموزش های ضمن 
خدمت کارکنان

شرکت در دوره های آموزشی آناین 
کارکنان

زمستان 99/ محل 
مهارت افزایی کارکنان-سکونت  یا محل کار

دوره  های آموزش 
دانشگاه

1-کرونا وHSEتقویت عزت نفس آشنایی 
باتها جم فرهنگی وشیوه جنگ نرم 

شادکامی پایدار
99/10/2140

آشنایی کامل به این ویروس کشنده، 
باال بردن اعتماد به نفس درحین 

کار، شناسایی دشمن از طریق شیوه 
فرهنگی ومقابله با آن، 

باسر خوشی وسرحال بودن
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آگاهی بخشی عمومی در حوزه دی ماه 99ایجاد و راه اندازی سایت آموزش تخصصی اداره کل تربیت بدنی
ورزش 

دی ماه 99راه اندازی سامانه آموزش آنایناداره کل تربیت بدنی
آگاهی بخشی عمومی در حوزه 

ورزش از طریق تسهیل فعالیت های 
ورزشی

کن ورزشی    شرکت در دوره آموزشی تخصصی آنالین مدیریت اما

  فعالیت های هیئت و دبیرخانه منطقه یك

تعداد شرکت مدعوینزمان ومکانعنوان برنامهواحد برگزار کننده
ویژگیهای شاخص برنامهکننده

دبیرخانه منطقه یك

همکاری در برگزاری 
جلسه هم اندیشی 
مدیران تربیت بدنی 

دانشگاه های منطقه یك

خرداد  99 -  تاالر 
امیرکبیر

مدیران تربیت بدنی دانشگاه های تحت 
30 نفرپوشش منطقه یك کشور

تصمیم گیری در رابطه 
با بازگشایی اماکن 
ورزشی و برگزاری 
فعالیت های ورزشی 

منطقه یك

هیئت استان تهران

برگزاری جلسه مجمع 
سالیانه هیئت استان 
تهران فدراسیون ملی 
ورزش های دانشگاهی

تیر 99 -  تاالر امیرکبیر

محمدحسین علیزاده)سرپرست فدراسیون(، 
رضا گل محمدی)مدیرکل ورزش و جوانان 

استان تهران(، علی حبیب اللهی)رئیس 
هیئت تهران(، مهدی مقدم منش)نماینده 

وزارت بهداشت(، اصغر مازیار) نماینده 
مربیان آقا(، بهرام شهبازی)خزانه دار(، درسا 

عرب شاهی)نماینده ورزشکاران خانم(، 
علیرضا زند) نماینده دانشگاه آزاد(، محمد 

عظیم نژاد)نماینده دانشگاه پیام نور(، سمیرا 
سادات صنعتی)نماینده دانشگاه جامع علمی 

کاربردی(، مینا پریایی) نماینده مربیان 
خانم(، سید ابوالفضل تجلی) دبیر هیئت 

تهران(

25

گزارش فعالیت های 
هیئت در سال 9۸ 
- ضرورت همراهی 
بخش ها در اجرای 

برنامه ها و تداوم آن  با 
مشارکت در اجرای 

برنامه مشترك هیئت 
استان تهران - برنامه-

ریزی و اجرای 
برنامه های هیئت بر لزوم 
اطاع رسانی و فراخوان 

جامع خصوصا در 
بخش آموزشی و تاش 
در راستای مشارکت 
حداکثری دانشجویان

هیئت استان تهران

برگزاری دو کارگاه 
مجازی در سطح هیئت 
استان تهران - )تجزیه 

و تحلیل علمی 
تمرینات عملی در یوگا/  

ماساژ ورزشی )یومی 
هوتراپی((

مرداد و شهریور 99/ 
۸2 نفر---آناین و مجازی

توانمندسازی و دانش 
افزایی دانشجویان در 
سطح هیئت استان 

تهران

دبیرخانه ورزش 
دانشگاه های منطقه 

یك

نشست مدیران تربیت 
بدنی دانشگاه های 
منطقه یك کشور

مدیران محترم تربیت بدنی دانشگاه های 17 دی ماه
17منطقه یك کشور

ارایه راهکار در رابطه 
با انجام فعالیت های 
ورزشی در زمان کرونا

دبیرخانه منطقه یك

مشارکت و همکاری 
در برگزاری کارگاه های 

سامانه همگانی و 
دوره های مربیگری و 

داوری وزارت علوم  در 
سامانه ستاو

نامحدودکارشناسان تربیت بدنی کشور



كل تربيت بدنیگزارش عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران 291 اداره  290

ــتان  ــت اس ــك و هیئ ــه ی ــه منطق ــوزه دبیرخان ــن در ح همچنی
تهــران فعالیت هــای زیــر صــورت گرفــت:

ــه  ــی ســاالنه دبیرخان ــه عملیات ــن و طراحــی  برنام ــه ، تدوی -تهی
ــك کشــور اردیبهشــت 99؛ ــه ی منطق

ارزیابــی عملکــرد جدیــد و  -مشــارکت در تهیــه و تکمیــل 
وزارت؛ کل  اداره  پیشــنهادی 

ــاخص های  ــاح ش ــت اص ــه جه ــنهاد ب ــه پیش ــارکت در ارای -مش
ــور  ــای کش ــگاه ه ــی دانش ــت بدن ــرد ادارات تربی ــی عملک ارزیاب

ــرداد 99؛ خ
-رایزنــی بــا اداره کل وزارت عتــف و پیگیــری جهــت اخــذ اعتبــار 
بــرای برگــزاری مســابقات منطقــه و پرداخــت حــق الزحمــه 

ــه؛ ــابقات منطق ــی مس ــل فن عوام
-حق الزحمه عوامل فنی مسابقات منطقه؛

ــی  ــت بدن ــرد ادارات تربی ــی عملک ــی ارزیاب ــزارش نهای ــه گ -تهی
ــده(؛ ــع ش ــه یك)تجمی ــای منطق ــگاه ه دانش

ــه  ــاالنه دبیرخان ــی س ــی و عملیات ــه اجرای ــن برنام ــه و تدوی -تهی
منطقــه و ارائــه تقویــم تفکیــك شــده برگــزاری مســابقات کارکنان 
و تقویــم تفکیــك شــده برگــزاری مســابقات قهرمانــی دانشــجویان 

منطقــه یــك کشــور) انتخابــی المپیــاد کشــوری(؛
-راه اندازی بایگانی سیستمی هیئت ورزش استان تهران؛

ــا 5 بخــش  ــران ب ــتان ته ــت ورزش اس ــه هیئ ــات دبیرخان -مکاتب
آموزشــی اســتان؛

-طراحی آیین نامه فنی و عمومی دال پان.

طــرح  و  کل  اداره  دبیرخانــه  فعالیت هــای   
نویــن راه کارهــای 

ــوده  ــن ب ــون ای ــته تاکن ــا از گذش ــای دبیرخانه ه ــی از آرمان ه یک
اســت کــه بتواننــد مکاتبــات و اطاعــات مــورد نظــر ســازمان را بــه 
گونــه ای ثبــت، ضبــط، ارجــاع و ســازماندهی کننــد کــه به ســرعت 
ــاع  ــای اط ــوع راه ه ــا تن ــد. ام ــی باش ــل دسترس ــهولت قاب و س
ــران و  ــی درخواســت های مدی ــه و گوناگون رســانی، روش هــای ارائ

ــی اســناد و  ــر ســر راه یکپارچــه ســازی بازیاب ــران موانعــی ب کارب
مکاتبــات قــرار داده اســت کــه جــز بــا اســتفاده از الگویــی مناســب 
در مرحلــه ثبــت و ذخیــره ســازی، دســت یافتــن بــه آرمــان عرضه 
ــرای  ــذا هــر ســازمان ب خدمــات مناســب محقــق نخواهــد شــد. ل
ــزی،  ــه ری ــر از برنام ــود ناگزی ــد خ ــداف و مقاص ــه اه ــتیابی ب دس
ــدی  ــره من ــن راه، به ــت و در ای ــور اس ــری ام ــی و پیگی هماهنگ
ــات  ــه مکاتب ــهل الوصول در عرص ــوی و س ــم، ق ــتمی منظ از سیس
ــی از  ــه یک ــود. دبیرخان ــد ب ــا خواه ــر و راه گش ــیار موث اداری، بس
ــتی و  ــتم دس ــه در سیس ــازمان چ ــر س ــای ه ــن واحده مهمتری
چــه در سیســتم اتوماســیون اداری اســت. ایــن امــر بــه خصــوص 
ــارت  ــه عب ــد. ب ــوس تر می باش ــیون اداری محس ــد اتوماس در واح
دیگــر قلــب تپنــده یــك سیســتم ســازمانی از نظــر مکاتبــات اداری 

واحــد دبیرخانــه اســت.

 بخش اول: شرح وضعیت موجود
باتوجــه بــه جایــگاه دبیرخانــه در ارســال و دریافــت بــه موقــع انواع 
پیــام و نامــه بــه مراکــز متعــدد داخلــی و خارجــی در دانشــگاه، و 
مراکــز دیگــر؛ و نظــر بــه پیشــرفت بــه روز تکنولــوژی در سراســر 
دنیــا و بــه طبــع آن ایــران ، الزم اســت بــه روز رســانی  های 
ــر  ــا عــاوه ب ــن واحــد ســازمانی صــورت گیــرد، ت ســازمانی در ای
نحــوه صحیــح خدمــات دهــی، انجــام بــه روز خدمــات بــا ســرعت 
بیشــتر و اســتفاده از امکانــات روز نیــز صــورت گیــرد. در ایــن میان 

ــه  ــع دارد، ک ــه موق ــت ب ــا دریاف ــال ی ــه ارس ــاز ب ــوری نی ــت ف ــل اهمی ــه دلی ــه ب ــود دارد ک ــادی وج ــارج از دانشــگاه زی ــای خ نامه ه
ــوند. ــری ش ــت پیگی می بایس

از جمله مواردی که طی سه ماه جاری صورت گرفته است به شرح زیر ارائه می گردد:

توضیحاتتعداد موارد 6ماه اولتعداد موارد 6ماه دومعنوان فعالیت

دریافت نامه های خارج دانشگاه، به 
صورت دستی و فکس، اسکن و ارسال 

برای دستور اجرا
7532 مورد

15351 موردتایپ نامه های سازمانی

ارسال نامه به خارج دانشگاه به صورت 
15231 موردفکس

اعم از نامه های اداری، و دعوتنامه های 
ورزش که به تنهایی باتوجه به تعداد 
مراکز زمان زیادی را در هر ماه اشغال 

می کند
ارجاع نامه های عمومی و اطاع رسانی 

11392به همکاران مجموعه

پاسخگویی به دانشجویان متقاضی 
1626انواع گواهی ورزشی

3 موردتهیه انواع فرم های اداری
2 موردتهیه گزارش های دوره ای

دریافت مرسوالت پستی و ارائه و 
1 موردارجاع افراد مورد نظر

2617 مورداطاع رسانی بخشنامه ها و آئین نامه ها

اعم از نامه همکاران دیگر واحد و 9739 موردثبت نامه
مستقیم

29 موردپاسخگویی به متقاضیان سالن ورزشی
3925 موردارائه خدمات کپی

ارائه خدمات اداری به مجموعه 
1515همکاران خدمات

به صورت پیوسته: اعم از پرینت، 
تهیه نامه، وضعیت تمین اجتماعی، 

مرخصی و ...
9125 موردبایگانی نامه ها و ایجاد سند اداری
هماهنگی و پیگیری امور اداری 

5 موردهمکاران

66 موردخدمات پرینت

گروه سازی برای ارسال نامه های 1 گروهگروه سازی دبیرخانه ای
گروهی
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  افزایــش راه کارهــای ارتباطــی بــا وســایل ارتباطــی 
ســنتی  جــای  بــه  الكترونیــك  دبیرخانــه  )ایجــاد  روز 

لكترونیــك( ا
در بلژیك، شرکت بلژاکام به عنوان بزرگترین شرکت مخابراتی این 
کشور هنوز پیام های تلگرافی را می فرستد. در کانادا شرکت »کانادا 
تلگرامز« خدمات ارسال تلگراف دارد؛ هر چند شرکت  AT&T این 
کشور ارسال تلگراف را از سال 2001 متوقف کرده است. در فرانسه 
هم به صورت رسمی عمر ارسال تلگراف تمام نشده است و هر چند 
تلگراف  ارسال  امکان  هنوز  اما  شده  کم  خیلی  تلگراف  پیام   ارائه 
به  را  تلگراف ها  هنوز  پست  دویچه  شرکت  آلمان،  در  دارد.  وجود 
تلگراف  ارسال  کار  در مجارستان همچنان  در خانه های می رساند. 
از  استفاده  با  مردم  ژاپن  در  انجام می دهد.  پستا  ماگیار  را شرکت 
خدمات شرکت ان تی تی برای مناسبت های خاص مانند ازدواج،فارغ 
التحصیلی و مرگ بستگان تلگراف می فرستند. ماموران بعد از چاپ 
گیرنده  دست  به  را  آن  مخصوص  زیبای  برگه های  روی  تلگراف 

می رسانند.
را  تلگراف  ارسال  خدمات  هنوز  مرکزی  تلگراف  اداره  روسیه  در 
یا  روسیه  در  آدرسی  هر  به  می توانند  فوری  تلگراف های  می دهد. 
جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی ارسال شوند. در اسلوونی 
هم هنوز فرستادن تلگراف برای مناسبت های ویژه مانند تولد، ابراز 
با فونتی  پیام ها  ازدواج صورت می گیرد.  تبریك سالگرد  یا  تسلیت 
خاص بر روی کاغذی مرغوب چاپ می شوند. ارسال کننده تلگراف 

حتی می تواند به همراه پیام خود هدیه شان را ارسال کنند.

در مقابــل، دســتگاهی کــه امــروزه هنــوز اســتفاده می شــود و صرفه 
اقتصــادی نیــز نــدارد، همچنــان در حــال بهــره بــرداری اســت کــه 
بایــد از سیســتم ســازمان ها حــذف گــردد. دســتگاه فکــس از ایــن 
گــروه از ابزارهــا اســت کــه اســتفاده از آن توجیــه اقتصــادی نــدارد. 
ــری از  ــه جلوگی ــد، ک ــاور نباش ــل ب ــد و قاب ــن نیای ــه ذه ــاید ب ش
ــای  ــر کاهــش هزینه ه ــد ب ــزان می توان ــا چــه می ــا ت ــز هزینه ه ری
ســرباز ســازمان موثــر باشــند. بــا کمــی بررســی می تــوان 
تفاوت هــای زیــاد اســتفاده از ایمیــل ســازمانی بــه جــای دســتگاه 
فکــس را برشــمرد. هزینــه هــای بســیار زیــاد کاغــذ، تونــر، بــرق 
و تلفــن، تعمیــرات و . . . بمانــد، امــا هزینــه هــای ســوخت شــدن 
زمــان در ارســال اخبــار مهــم و آنــی را نمی تــوان جبــران نمــود. 
ایــن موضــوع زمانــی حساســیت برانگیز تــر می شــود کــه دســتگاه 
ــا  ــه طبع ــد، ک ــز باش ــی نی ــب مختلف ــار معای ــود دچ ــس موج فک
عــاوه بــر ارســال خــارج از زمــان اخبــار، تنش هــای فکــری فــرد 
ــر را نیــز افزایــش خواهــد داد، و ایــن تنش هــا بــروز خواهــد  کارب

یافــت.
رســالت  کــه  حالــی  در 
ــوص  ــه خص ــا ب ــازمان ه س
در  دولتــی  ســازمان های 
نقــش  ایفــای  راســتای 
مقاومتــی"  "اقتصــاد 
هزینه هــای  از  جلوگیــری 

ــن موضــوع یــك حرکــت  ــی اســت. ضمــن اینکــه ای ســربار اضاف
ملــی محســوب می گــردد کــه بایــد مــد نظــر هــر فــرد در 
ســازمان باشــد. در ایــن راســتا ایــن واحــد )دبیرخانــه( در راســتای 
ــز  ــه قشــر عزی ــانی ب ــات رس ــر خدم ــرای بهت ــالت خــود و اج رس
ــزار روز اطــاع  ــد از اب ورزشــی و دانشــگاهی وظیفــه خــود می دان
رســانی بهــره بــرده و خدمــات آنــی و ســریع را در اختیــار عزیــزان 
قــرار دهــد. بــه ایــن ترتیــب مــوارد زیــر در راســتای شــرح وظایــف 

ایــن واحــد پیشــنهاد و طــرح می گــردد.

گروهــی و ســازمانی  الــف( اســتفاده از ســامانه ایمیــل 
دانشــگاه

ــن دســتگاه  ــزاف و ســرعت عمــل پایی ــای گ ــه هزینه ه باتوجــه ب
ــل گروهــی و  ــردد از ســامانه ارســال ایمی فکــس، پیشــنهاد می گ
ســازمانی اســتفاده شــود کــه مــوارد توجیهــی آن بــه شــرح زیــر 

می باشــد:
-ارسال سریعتر خبر

-عدم هزینه های سربار )رایگان( در مقابل دستگاه فکس؛
-استفاده از ایمیل سازمانی و اعتبار سازمانی؛

-عدم مختوش شدن و مفقود شدن خبر؛
-عدم محدودیت در ارسال خبر؛

-عدم محدودیت در ارسال پیوست )حجم خبر(؛
-ارسال نامحدود خبر به افراد زیرمجموعه سازمانی؛

-بی واسطه بودن خبر.

ب( استفاده از سامانه پیام رسان دانشگاه
ــبکه های  ــامانه های ش ــرای س ــه ب ــی ک ــه محدودیت های ــه ب باتوج
ــداری در  ــن ناپای ــران وجــود دارد، همچنی اجتماعــی در کشــور ای
ــوان اطــاع  اســتفاده از ایــن ســامانه ها، و از طــرف دیگــر عــدم ت
رســانی ســریع بــه وســیله تلفــن بــرای حجــم زیــاد از مخاطــب، 
ــه  ــب ترین گزین ــر مناس ــه نظ ــی ب ــك گروه ــال پیام ــه ارس گزین

ــه شــمار  مــی رود. ســازمانی و اطــاع رســانی ســریع ب
مزایای استفاده از این سامانه: 

)User SubUser( ،امکان ایجاد زیر کاربران برای کاربران-
ــن  ــرخط، تعیی ــف س ــکان تعری ــا ام ــوط ب ــت خط ــکان مدیری -ام

ــودن( و وضعیــت اشــتراك  ــوع ســرخط )تبلیغاتــی و خدماتــی ب ن
ــودن( ــی ب ــتراکی و اختصاص ــرخط )اش س

-امکان ذخیره و ارسال فیلترهای مورد عاقه
ــای  ــجویان، اعض ــروه دانش ــار گ ــه چه ــك ب ــان پیام ــال آس -ارس

ــت ــت موق ــراد هوی ــان و اف ــی، کارکن ــت علم هیئ
-انتخاب مخاطبین هدف از بین فیلترهای موجود در سامانه

-امکان ارسال زمان دار
-امکان ارسال پیام های شخصی سازی شده

ــدار  ــام هش ــت پی ــار و دریاف ــده اعتب ــاهده باقیمان ــکان مش -ام
ــار. ــل اعتب حداق

شــاید ایــن ســوال مطــرح گــردد؛ بــرای کســانی کــه پیامك هــای 
تبلیغاتــی خــود را مســدود می کننــد، چگونــه ممکــن اســت پیــام 
ــن ســرویس؛  ــه مهــم در اســتفاده از ای ــد، و نکت ــت نماین را دریاف
خدماتــی )یعنــی پیــام قطعــا بــه فــرد خواهــد رســید( بــودن آن 
اســت، و مشــکل عــدم دریافــت پیــام زمانــی اســت کــه ســرویس 
پیــام رســان عمومــی و اشــتراکی باشــد. باتوجــه بــه اینکــه 
اســتفاده از ایــن ســرویس هزینــه کــم بــه میــزان پیامــك را دربــر 
ــتفاده  ــرویس اس ــن س ــم از ای ــای مه ــرای پیام ه ــوان ب دارد، می ت

نمــود.

ج( استفاده از عكس نامه به جای پرینت نامه            
 باتوجــه بــه اینکــه بــرای فکــس نامــه و یــا ارســال هــر نامــه خارج 
دانشــگاه، ســربرگ رســمی ســازمان الزم  اســت، می شــود از ایــن 
ســرویس اســتفاده کــرد کــه هنــوز بــه صــورت رســمی در ســامانه 
دانشــگاه وجــود نــدارد، و  ایــن واحــد قصــد پیگیــری  موضــوع را 
ــرای  ــا ایــن موضــوع نیــز عملــی و اجرایــی شــود. یعنــی ب دارد ت
ارســال یــك نامــه بــه وســیله ایمیــل یــا ابــزار مشــابه دیگــر نیــاز 
ــه پرینــت نامــه نباشــد و از هزینه هــای پرینــت، چــاپ و کاغــذ  ب
ــه ایــن ترتیــب ایــن موضــوع در دســتور  نیــز جلوگیــری شــود. ب

کار اجرایــی واحــد قــرار خواهــد داشــت.
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  تجهیزات،  تعمیرات و موارد به روز 
رسانی شده

این بخش را می توان در سه بخش توضیح داد که به صورت مختصر 
بیان می شود:

-بررسی وضعیت موجود؛
-اقدامات انجام شده؛

-نیازها و درخواست ها.

کل تربیت بدنی الف - بررسی وضعیت اداره 
-فضاهای اداره کل تربیت بدنی شامل :

1 -  اتاق های اداری وکارشناسان: سیستم روشنایی و برق نامناسب، 
دیوارها و سقف، و پرده ها خراب می باشد.

2 -  دبیرخانه: سیستم روشنایی و برق نامناسب، دیوارها، سقف و 
پرده ها خراب می باشد.

و  هواکش  فاقد  و  خراب  دیوارها  خدمات:  اتاق  و  آبدارخانه    -  3
سیستم گرمایش.

راه روهای   : راه روها(  و  دفتر  و  مدیرکل  )اتاق  مدیریت  -  حوزه   4
مربوطه تخریب و نا مناسب، سقف نمناك همراه با  فرو ریختگی.

5 -  فرسودگی و از بین رفتن محوطه و حیاط اداره و تخریب کامل 
سنگهای این محل.

6 -  انبار: فاقد لوازم ورزشی، نور نامناسب و مملو از وسایل و لوازم 
اسقاطی و غیر قابل مصرف.

شبکه  دانشگاه،  پشتیبانی  اداره  کارشناسان  نظریه  براساس   -7
نیازمند  و  استفاده  قابل  غیر  و  فرسوده  کل  اداره  تلفن  و  اینترنت 

تعویض و نوسازی است.

ــره  ــرای به ــك و ســالن  شــماره دو ب ــت ســالن شــماره ی -وضعی
ــا مناســب ــرداری ن ب

گرفته  اقدامات صورت 
بخش اول: مکاتبات اداری: جلسات حضوری و مذاکرات.
بخش دوم: تعمیرات و رنگ آمیزی فضای اداری و دفاتر.

بخــش ســوم: بررســی و بــرآورد هزینه هــای بازســازی بــه منظــور 
ــونا ــه س ــالن های ورزشــی و مجموع ــرداری از س بهره ب

اقدامات داخلی:
-مکاتبه و مذاکره با مرکز فناوری اطاعات جهت اختصاص سایت 
آناین به منظور آموزش مجازی فعالیت های ورزشی اعضای محترم 
صورت  به  مذکور  طرح  دانشگاه.  کارکنان  و  اساتید  علمی،  هیئت 
پایلوت )آزمایشی( با اعضای داخلی و کاس های داخلی ایجاد شده 
و در نهایت به صورت طرح عمومی در اختیار همکاران دانشگاهی 

قرار می گیرد.
ارائه  و  آماده سازی  و  دانشجویی جهت طراحی  کارگروه  -تشکیل 
خدمات آموزشی مجازی با حداکثر تاثیر به پرسنل محترم دانشگاه 

و خانواده های ایشان.
مجازی  آموزش  منظور  به  "ستاو"  سامانه  گرفتن  اختیار  -در 
دانشجویان دانشکده ها با امکان آموزش های مجازی در بخش های 
فعال سازی  با   ... و  مشاوره  ورزشی،  روانشناسی  قهرمانی،  سامتی، 

اپلیکیشن.

- بررسی و بازدید و هماهنگی با سرمایه گذار جهت سر پوشیده کردن استخر رو باز اداره کل واقع در امیرآباد شمالی.
- بررسی و یافتن راهکارهای مناسب جهت سرپوشیده کردن چمن مصنوعی متعلق به اداره کل واقع در امیرآباد، جنب دانشکده ژئوفیزیك.

اقدامات فرا دانشگاهی )خارج از دانشگاه(:
-رایزنی با فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیك جهت همکاری های ورزشی و تأمین نیازهای تجهیزاتی از قبیل: توپ،  تور، میز ، 

لباس و ....  این اقدامات و دریافت وسایل در حال انجام است.
المپیك و توافق جهت همکاری های علمی مانند برگزاری دوره های تخصصی از جمله مدیریت اماکن، مدیریت  با آکادمی ملی  -رایزنی 

برگزاری رویداد و همچنین تست و بررسی وضعیت جسمانی و روانی تیمهای ورزشی دانشگاه تهران.
-مذاکره و رایزنی با شهرداری منطقه جهت تعمیرات و بازسازی بخش هایی از محوطه اداری، سالن ها و تأسیسات.

-مکاتبه ، رایزنی و ارتباط با اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم جهت همکاری، اختصاصی اعتبار مالی و تجهیزاتی و اخذ دبیری دانشگاه های 
منطقه یك.

-برگزاری جلسه و مذاکره با مسئولین تربیت بدنی دانشگاه های منطقه یك و تبادل نظر درخصوص انجام ورزش در شرایط بیماری کرونا  
و پس از آن.

-برگزاری جلسه با هیئت رئیسه فدراسیون اسکواش: مقرر گردید فدراسیون مذکور 4 کرت اسکواش در محلی که اداره کل تربیت بدنی 
دانشگاه تعیین می کند ایجاد و کاس های آموزشی، داوری و برگزاری رویدادهای مرتبط را نیز برگزار نماید که این تصمیمات منجر به 

امضای تفاهم نامه فی مابین شد.
-ارتباط و رایزنی با فدراسیون ورزش های ملی دانشگاهی به عنوان رئیس هیئت تهران و تشکیل جلسه با پنج بخش دانشگاه های هیئت 

استان تهران.

ویژگیهای شاخص برنامهزمان ومکانعنوان برنامهواحد برگزار کننده

اداره کل تربیت بدنی 
دانشگاه

مکاتبات با اداره پشتیبانی دانشگاه جهت 
بازدید کارشناسان و  برآورد هزینه ها و 

پیگیری های الزم
پیگیری تعمیرات و نوسازی سیستم شبکه اینترنت، برق، آبان، آذر و دی 99

روشنایی اتاق های اداری و سالن شماره یك

اداره کل تربیت بدنی 
ایزوگام، مرمت سقف و دیوارها، رنگ آمیزی، راهروها، اتاق آبان، آذر و دی 99هماهنگی برای انجام تعمیرات اداره کلدانشگاه

های اداری و دفتر مدیریت
اداره کل تربیت بدنی 

پرده های اتاق های اداری، کلید و پریز و کابل کشی کامل آبان، آذر و دی 99پیگیری هماهنگی نوسازی و بازسازیدانشگاه
خطوط تلفن اداره کل تربت بدنی

اداره کل تربیت بدنی 
تعمیر، تجهیز و نوسازی لوازم اداری و چوبی کارشناسانآبان، آذر و دی 99پیگیری هماهنگی نوسازی و بازسازیدانشگاه

کل تربیت بدنی در سال 1399 جمع بندی اقدامات اداره 
بی تردید در تحلیل عملکرد حوزه ورزش دانشگاه در سال 1399، همانند تمامی واحدها، ضروری است ظهور و حضور بیماری کرونا را 
از سایر  بیشتر  این پدیده، بسیار  از  فعالیت های ورزشی  تاثیرپذیری  اینکه  فعالیت ها در نظر گرفت. ضمن  ارزیابی  بعنوان عامل موثر در 
عرصه ها بوده است. در میدان عمل و در توصیف صدمات و آسیب های این بیماری می توان به برخی موارد که حوزه ورزش با آن دست به 
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گریبان بوده و یا اینکه در آینده با آنها روبرو خواهد شد به موارد 
ذیل می توان اشاره کرد:

که  است  این  پذیرفت  باید  موقعیت  این  در  که  واقعیاتی  از  یکی 
و  طراحی  کرونا،  ایام  در  دانشگاهیان  بدنی  فعالیت های  کاهش  با 
اجرای برنامه های اصاحی برای بازگرداندن سطح آمادگی جسمانی 
الزامی  آن  از  ناشی  عوارض  کاهش  و  روال طبیعی  به  دانشگاهیان 
تربیت  اداره کل  فعالیت های  نیز حجم  این موضوع  بود که  خواهد 
ارتباطات  همچنین  نمود.  خواهد  مضاعف  آتی  سنوات  در  را  بدنی 
چهره به چهره و روابط معمول با ورزشکاران، داوران فدراسیون ها، 
که   ... و  ورزشی  اماکن  نهادها، صنوف،  سایر  و   ... و  تیم ها  مربیان 
در اثر توقف فعالیت ها، کاهش جدی داشته است می بایست ترمیم 

گردد که برقراری مجدد مراودات با آنها نیازمند زمان است.
بسیاری از ورزشکاران دانشگاه در این ایام فارغ التحصیل شدند و 
گسترده  تغییرات  دستخوش  دانشگاه،  دار  عنوان  تیم های  ترکیب 
شده و برقراری نظم و هماهنگی قبلی، چالشی قابل توجه خواهد 
بود. همانگونه که اشاره شد اقدامات انجام گرفته در سال 99  همواره 
انسانی نیز در اغلب  ارائه شد نیروهای  به صورت آناین و مجازی 

ساعات اداری بصورت دورکاری در سازمان حضور پیدا می کردند.
برخی مزایا و معایب برنامه های آموزشی مجازی در سالی که گذشت 

به شرح ذیل بود:
زیرساخت های  در  تحول  ایجاد  و  آموزشی  سرانه  هزینه  -کاهش 

آموزشی؛
-افزایش انگیزه برای یادگیری در کنار وقت کافی برای این منظور؛

-همسان سازی و گسترش عدالت آموزشی به لحاظ فرصتی که به 
صورت یکسان در اختیار همگان قرار گرفت؛

- استفاده مفید از رایانه و اینترنت؛
-حفظ سامتی و ایمنی در برابر بیماری؛

-استفاده از قابلیت تکرار که بزرگ ترین مزیت آموزش مجازی است.
بین  که  زنده ای  و  گرم  ارتباطات  دانشگاه ها  شدن  الکترونیکی  با 
با ورزشکاران  نیروها  این  ارتباط بین  نیروهای سازمان و همچنین 
دانشگاه بود نیز تا حد زیادی کم رنگ تر شد اما با برقراری ارتباط 

تصویری و خاقیت هایی که در فضای مجازی وجود دارد تا حدی 
این کمبود جبران شد. از منظر کان و در یك تقسیم بندی اجمالی، 
برنامه هایی که گاهی به طور منظم و در برخی موارد به صورت موردی 

و مجازی در حوزه ورزش ارائه شد به شرح ذیل بود:
-برگزاری مسابقات ورزشی داخلی)آناین(؛

-حضور در مسابقات بین دانشگاهی و کشوری؛
-برگزاری و حضور نیروهای انسانی درکارگاه های آموزشی؛

-اقدامات توسعه ای؛
-نوسازی و تجهیز بنا و لوازم و تجهیزات؛

دایره  سازمان ها،  و  نهادها  سایر  با  هماهنگ  که  است  آن  واقعیت 
فعالیت ها و امکان ارائه طرح های ابتکاری در شرایط کرونایی بسیار 
برخی  شد  موفق  بدنی  تربیت  کل  اداره  این حال  با  بود  محدود 

برنامه های شاخص را در این شرایط عملیاتی نماید:
-تدوین آیین نامه انجمن های رشته های ورزشی؛

-راه اندازی سایت آموزش آناین؛
-نوسازی، مرمت و تزئین بنای فضای اداری؛

-برقراری مراودات با سازمان های مختلف به منظور جذب منابع با 
هدف احداث فضاهای ورزشی؛

حضوری  غیر  مسابقات  اکثر  در  دانشگاه  ورزشکاران  اینکه  ضمن 
داشتند.  موثری  حضور  بدنی  تربیت  کل  اداره  توسط  برگزارشده 
نیز  قبولی  قابل  بین المللی  و  ملی  ورزشی  موفقیت های  همچنین 

توسط ورزشکاران دانشگاه کسب شد.

  اقدامات پیشنهادی سال 1400:
مـورد  ورزش  در حـوزه  بـرای سـال 1400  راهبـردی  گزینـه  دو 
توجـه می باشـند کـه با رصـد شـرایط و دسـتورالعمل های نهادهای 

باالدسـتی هـر کـدام از آنهـا قابلیـت اجـرا خواهد داشـت:
1- در صورت پایداری بیماری حاد تنفسی )کووید19( 

2-  در صورت ناپایداری بیماری حاد تنفسی )کووید19( 
در صـورت تحقق گزینـه اول)که احتمال ضعیف تـری دارد( رویکرد 
اداره کل تربیـت بدنـی، حرکـت به سـمت عـادی سـازی فعالیت ها 

و برگشـت بـه شـرایط قبـل از کرونـا و ترمیـم روابـط و مناسـبات 
آسـیب دیـده از ایـن بیماری خواهـد رفت.

در صـورت برگشـتن شـرایط بـه روال عـادی و حضـور دانشـجویان 
در دانشـگاه از اولیـن اقدامات پیـش رو برگـزاری تمرینات تیم های 
ورزشـی و اعـزام بـه مسـابقات منطقـه ای و پیـرو آن شـرکت در 

مسـابقات المپیـاد خواهـد بود.
ضمنا  طبق روال هر سـاله برگزاری جشـنواره ورزشـی دانشـجویان 

و کارکنـان هـم جزء برنامه کاری سـال آینده می باشـد.
در صـورت تداوم  شـرایط بیمـاری، راهبرد ورزش دانشـگاه، حرکت 

بـه سـمت برگـزاری مسـابقات و کارگاه هـای غیرحضـوری خواهـد 
بـود. فراهـم کردن شـرایط حضـور در تمرینات منظـم هفتگی برای 
دانشـجویان در رشـته های کـم خطـر مثـل تنیـس روی میـز و یـا 
بدمینتـون )آنگونـه کـه در دسـتورالعمل هـای سـتاد کرونـا اعـام 
دانشـجویان  در  تحـرك  و  انگیـزه  ایجـاد  بـه  می توانـد  می شـود( 

کمـك قابـل ماحظـه نماید.
برخـی برنامه های پیشـنهادی اداره کل برای سـال 1400 به شـرح 

ذیـل برنامه ریـزی خواهند بود:

زمانعنوان فعالیت

اردیبهشت و خردادبرگزاری مسابقات همگانی هفته خوابگاه ها
اردیبهشت و خردادادامه مسابقات ورزشی دانشجویان در منطقه یك و رشته های باقی مانده

شروع از خرداد و ادامه در طول سالبرگزاری تك رشته ای جشنواره کارکنان
برگزاری اردوی آمادگی تیم های دانشگاه جهت اعزام  به المپیاد ورزشی 

تیرماهدانشجویان کشور

مردادشرکت در مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان کشور در دانشگاه گیان
مهرماهیرگزاری مسابقات همگانی هفته تربیت بدنی

ابانمراسم اهدای جوایز مدال آوران منطقه و المپیاد ورزشی دانشجویان
آبان و آذربرگزاری  نوزدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه

بهمنبرگزاری  اختتامیه  جشنواره های ورزشی  کارکنان و دانشجویان
بهمنبرگزاری مسابقات همگانی )به مناسبت دهه فجر(

برنامه های پیشنهادی واحد ورزش همگانی و قهرمانی در سال 1400
)در صورت ناپایداری بیماری حاد تنفسی )کووید19( (

زمانعنوان فعالیت
طی سالدوره های دانش افزایی در حوزه های تخصصی ورزشی

طی سالدوره های عمومی ناظر بر سامت عمومی
ارائه محتوای های ورزرشی به صورت آفاین جهت بهره برداری 

عمومی
طی سال

برنامه های پیشنهادی آموزش مجازی اداره کل تربیت بدنی با استفاده از سامانه آموزش آنالین
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برنامه های دبیرخانه منطقه یكردیف
ادامه برگزاری مسابقات انتخابی منطقه1
برگزاری جلسات حضوری مدیران تربیت بدنی منطقه یك2
برگزاری کارگاه ها و دوره های دانش افزایی3
برگزاری مسابقات کارکنان منطقه4
برگزاری مسابقات کارکنان هیئت استان تهران5
حضور در مسابقات المپیاد پانزدهم6

برنامه های پیشنهادی سال آینده دبیرخانه منطقه  یك )سال 1400(
1-1 در صورت ناپایداری بیماری حاد تنفسی )کووید19(

1-2 در صورت پایداری بیماری حاد تنفسی )کووید19(

برنامه های دبیرخانه منطقه یكردیف
برگزاری مسابقات اناین و مجازی در بخش کارکنان و دانشجویان1
برگزاری کارگاه ها و دوره های دانش افزایی اناین2
برگزاری جلسات اناین مدیران تربیت بدنی منطقه یك3
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