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  .      ها قرار گیرند مسائل فرهنگی باید در رأس همه برنامه
  مقام معظم رهبري                                                              

  

  بنام ایزد یکتا         
  

نعمتی است که ) دانشگاه (  در بهترین محیط علمی و فرهنگی) بهار جوانی ( گذراندن بهترین روزهاي زندگی 
  .سپاسگزاري فراوان استشایسته ي 

.  
اي است که در آن به خاطر داشته باشیم که براي تامین رفاه، آسایش و زمینه سازي  هفته خوابگاهها، بهانه

ان جامعه خدمت می کنیم و عزیزان دانشجو نیز به یاد زحمات شبانه روزي فرهنگی برگزیدگ - اعتالي علمی
   .باشندپرسنل خدوم دانشگاه 

  پس سعی نماییم این، فرصت ها همچون ابر در گذرند ) ع (  به فرموده حضرت امیر مومنان حضرت علی
عزیزمان ایران، گام هاي شمرده و از آن به بهترین نحو در ساختن فرداي خود و کشور فرصت ها را مغتنم 
  .استواري را برداریم

.   
       در این میان شاید کسی نیست که در مورد ضرورت کار فرهنگی و فرهنگ سازي در زمینه هاي گوناگون 

باتوجه به اینکه کار فرهنگی  .شاید اختالف نظر، تنها در نوع و نحوه انجام این امور استشائبه اي داشته باشد 
خاصی برخوردار است در این راستا می طلبد متولیان امر فرهنگ بر از ظرافت  نیست و دستوري و بخشنامه اي

 .مخاطب شناسی، کار فرهنگی ثاثیر گذار انجام دهند اساس 

البته در این خصوص نباید تفاوت فاحش بین متولیان فرهنگی و مدعیان فرهنگی را از نظر دور داشت؛ زیرا کار 
        از جمله .ریشه دار است و نیاز به عمل متفکرانه دارد نه فقط صحبت کردنفرهنگی یک فعالیت اصولی و 

نیازها و دیربازده بودن فعالیت هاي فرهنگی است که همین  ویژگی هاي مسائل فرهنگی، ظهور دیر هنگام 
 .مسأله فعالیت فرهنگی را تبدیل به کاري سخت و پرزحمت نموده است

معاونت  فرهنگی و اجتماعی و اران گرامی، مسؤولین محترم دانشگاه، مجموعه در پایان جا دارد از کلیه همک
دانشجویان فعال فرهنگی و علمی که با همت بلند و تالش وصف ناپذیر در حصول به چنین کارنامه و  دانشجویی

ز درگاه ا ) عج( آورم و با توسل به حضرت ولی عصردرخشانی سهیم بوده اند کمال تشکر و قدردانی را به عمل 
  .خداوند منّان توفیق روزافزون همگان را در مسیري که رضاي ایزد حکیم در آن است مسألت نمایم

  
 محمد حبیبیدکتر                                                                                 .

  معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تفرش
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     عناوین روزهاي

  

  

  

  

 دانشجو پیشرو دراصالح الگوي مصرف: اولروز 

ورزش و نشاط و غنی سازي اوقات فراغت: روز دوم  

زندگی جمعی، تعامل و مشارکت دانشجو درمدیریت خوابگاه: روز سوم  

خوابگاه فرصتی براي تعامل فرهنگی، انسجام و وحدت ملی: روز چهارم  

خوابگاه، خانواده، ایمنی و سالمت: روزپنجم  

پویایی فکر، کارآفرینی و آینده روشن: روزششم  

 )سرمایه گذاري - سنت حسنه وقف(مردمی خوابگاه و پشتوانه: روز هفتم

  ها  شعار هفته خوابگاه
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  نصب عناوین روزهاي هفته خوابگاههاي دانشجویی در خوابگاه و دانشگاه - 

  فضا سازي دانشگاهنصب پالکارد در خصوص هفته خوابگاهها در دانشگاه و تبلیغات محیطی و  - 

  .و خوابگاهها   

  ارسال پیامک تبریک در اولین روز هفته خوابگاهها به دانشجویان - 
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   برگزاري مسابقات ورزشی مانند تیراندازي، فوتسال، شطرنج و والیبال ویژه خواهران و  - 

  برادران در خوابگاههاي دانشجویی     
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بازدید مسئولین دانشگاه، سرپرست دانشگاه، معاون دانشجویی و فرهنگی و مدیران از  - 
در خوابگاه جهت شنیدن پیشنهادات و خوابگاه دانشجویی و برگزاري جلسه پرسش و پاسخ 

انتقادات دانشجویان و نظرات آنها در خصوص مشکالت رفاهی و خوابگاهی که با استقبال گرم 
البته این برنامه هر هفته در حال برگزاري است و یکی از خوابگاهها . یددانشجویان مواجه گرد

  .مورد بازدید قرار می گیرد
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برگزاري همایش دانشگاه پاك با محوریت پیشگیري اولیه از اعتیاد و داروهاي  -
روانگردان و مواد مخدر صنعتی در آمفی تئاتر دانشگاه با حضور کارشناسان مجرب در 

 اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگی و ادبی توسط دانشجویاناین خصوص و 
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  برگزاري شب شعر دانشجویی و مسابقه مشاعره  -
 

 

 

 

 

 



 
 

 گزارش گرامیداشت هفته خوابگاههاي دانشجویی
1393اردیبهشت ماه  26تا  20  

 دانشگاه تفرش

 

  اردوي تفرش گردي  -

و اجراي ) هفته اول اردیبهشت ماه ( الزم به ذکر است که با توجه به برگزاري هفته فرهنگی در دانشگاه تفرش 
و فرهنگی که سالهاي قبل در هفته خوابگاهها برگزار می گردید و با توجه به بیانات  برنامه هاي متنوع تفریحی

اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت  "و نامگذاري سال جدید با عنوان ) مدظله العالی ( مقام معظم رهبري 
رنامه ها در هفته از موازي کاري و تحمیل بار مالی گزاف براي دانشگاه جلوگیري نموده و بعضی ب "جهادي 

 .فرهنگی برگزار گردید و دانشجویان حضور باشکوه و پرشوري داشتند
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  برگزاري مراسم زیارت عاشورا و ضیافت صبحانه  - 

  .در حال برگزاري می باشد 8:30تا  8این مراسم نیز هر هفته روزهاي دوشنبه صبح ساعت 
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 حوریت پیشگیري اولیه از اعتیاد در خوابگاه فرهنگبرگزاري کارگاه آموزشی مهارتهاي زندگی با م
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برگزاري مسابقات آشپزي در خوابگاه امیرکبیر و کوثر ویژه دختران و پسران و انتخاب  -
 .گروه برتر و تقدیر از آنها

  مسابقه سبزي آرایی در خوابگاه دختران -
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  در خوابگاههاي دانشجویی "من و خوابگاهم  "تهیه و توزیع بروشور با عنوان   -
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 .اردوي کوهنوردي دانشجویان در آخرین روز از هفته خوابگاهها -
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  .کالس آموزش خوشنویسی در خوابگاه فرهنگ  - 
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خواهران با حضور سرکار خانم موسوي مشاور در دفتر نهاد مقام  کالس مهارتهاي زندگی ویژه
  .معظم رهبري دانشگاه
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  برگزاري کارگاه روزنامه نگاري

  . برگزار گردید 25/2/93کارگاه روزنامه نگاري در روز پنج شنبه مورخ 

صبح  9کارگاه از ساعت  .بودندحسین شعبانی دائم از مدیران برجسته دوبالژ رادیو این کارگاه آقاي استاد 
  .به طول انجامید 17آغاز شد و تا ساعت 
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  برگزاري جلسه پرسش و پاسخ در آمفی تئاتر دانشگاه تفرش

فی تئاتر دانشگاه برگزار شد که امروز همایشی در سالن آم...ماه از انعقاد نوافق نامه ژنو میگذرد 5 حدودا 
 ...ساعت و نیم به طول انجامید2شروع شد و حدود  18ساعت 

، به بررسی و تحلیل دقیق توافق نامه )نویسنده ي کتاب راز قطعنامه(میهمان ویژه ي این مراسم آقاي غضنفري
 ...ي ژنو پرداختند

ایشان پرسیدند و به این سواالت پاسخ داده  در آخر هم دانشجویان سواالت خود را به صورت کتبی و شفاهی از
  .متاسفانه وقت جلسه کم بود و دانشجویان نتوانستند همه ي سواالت خود را بپرسند...شد
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 برگزاري مراسم اعتکاف 
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 کارگاه آموزشی

 جنگ نرم، موضوع کارگاه آموزشی در خوابگاه کوثر

 .حضور آقاي فتحی در خوابگاه کوثر برگزار شد کارگاه آموزشی با موضوع جنگ نرم، با

در این کارگاه که با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با موضوع جنگ نرم و استراتژي دشمن در 
این زمینه، تشکیل شد، موضوعاتی از قبیل تعریف و دلیل برپایی جنگ نرم، فرماندهان این 

 .ا آن مورد بحث قرار گرفتجنگ، اقدامات دشمن در این زمینه و راه هاي مقابله ب

 .این کارگاه آموزشی با پخش کلیپی با همین مضمون پایان یافت
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جمکران – اردوي زیارتی قم   
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 مسابقه دو میدانی روز دوشنبه برگزار شد

جمع شده و مشغول  بود که تعدادي از بچه ها جلوي تندیس دکتر حسابی 6بعداز ظهر حدودا ساعت  دوشنبه
لباس ورزشی پوشیده بودند و بعضیا هم تفننی  بعضی با جدیت تمام. نصب کردن شماره ، روي سینه خود بودند

ال آماده شدن شرکت کنندگان ، حدودا نیم ساعت طول کشید و باالخره هر ح به....اومده بودند یه کم بدوند
کنندگان باید دور  مسیر مسابقه از تندیس دکترحسابی شروع میشد و شرکت. با سوت داور شروع شد مسابقه

 ...دریاچه را دور میزدند و به محل شروع، برمیگشتند
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آسمانی با هدف حرکت در مسیر والیت و  پدران آسمانی، براي میثاق فرزندان شاهد و ایثارگر با پدرانجشن 
آمفی تئاتر دانشگاه برگزار گردید و به  رد 22/2/93روز دوشنبه ) ع(تبریک روز فرخنده میالد حضرت علی 

  .تعدادي از جانبازان و ایثارگران دانشگاه و تعدادي از فرزندان جانبازان لوح تقدیر و هدایایی اهدا شد
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  :پیشنهاد و ارائه طرح
بسیار پسندیده است تا در این هفته به طور هماهنگ در همه دانشگاهها همایشی برگزار گردد و 

خود به صورت خودجوش به ایفاي نقش در این همایش بپردازند و از مسئولین  ،دانشجویان
همایش تقدیر و خوابگاهها، نگهبانان خوابگاهها و رابطان و خدمتگزاران خوابگاهی در این 

  .تشکر گردد

همچنین از خیرین خوابگاه ساز دعوت شود تا در همایش حضور یابند و از آنها تقدیر شود تا 
بتوانیم گام موثري جهت کمبود فضاهاي خوابگاه دانشجویی و تجهیزات الزم خوابگاهها 

  .برداریم

به شناسایی اولیاي مستعد حتی می توانیم در اوایل هر ترم با ثبت نام ورودي هاي جدید اقدام  
مالی و معنوي نماییم و حتی کمیته اي بدین منظور تشکیل گردد تا بتوانیم استعداد و 
توانمندیهاي اولیاي دانشجویان را شناسایی نماییم و در موارد ضروري در هر زمینه اي از جمله 

در دانشگاهها هم  از آنها استفاده کنیم و همچون مدارس... فکري، مادي، معنوي و فرهنگی و 
یک انجمن و یا شوراي اولیا و دانشگاهیان تشکیل دهیم و بدین ترتیب ارتباط اولیا با دانشگاه 
حفظ گردد و تعامل بین این دو بیشتر شود، چرا که یکی از دالیل بروز آسیبهاي اجتماعی همین 

به دانشگاه دیگر اولیا  عدم ارتباط موثر بین خانواده و دانشگاه می باشد و بعد از ورود فرزندان
  .این امر محقق گردد... انشاء ا. از مسائل آنها اطالع و آگاهی ندارد
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معاونت فرهنگی و اجتماعی : تهیه و تنظیم
  دانشگاه تفرش

  1393اردیبهشت ماه 
  

  

  

  

 


