
  به نام خدا                                                                                           

  هاي فرهنگي، هنري، اجتماعي و ديني دانشجويان دستورالعمل برگزاري هفته كانون                                 

  :مقدمه

شكوفا وهاي فرهنگي دانشجويان ها و پايگاهي جهت فعاليتعنوان نهادهايي دانشجويي در فضاي دانشگاهكانون هاي فرهنگي و هنري دانشجويان به 
هاي مذهبي، توسعه و تعميق فعاليت.شوند محسوب ميهاي خودانگيخته دانشجويان ها و تالش هاي فردي و سامان بخشيدن به خواسته سازي خالقيت

جلب افزايش روح همكاري جمعي و  ،هاي فرهنگي و هنري دانشجويانفعاليت به سامان بخشي دانشگاه،در سطح و اجتماعي هنري  ،فرهنگي
هاي فكري وفرهنگي جامعه از اهداف كشف و شكوفا سازي خالقيت دانشجويي و افزايش شناخت دانشجويان نسبت  به بنيان مشاركت دانشجويان،

  .ها مي باشد فعاليت كانون

تقويت سرمايه فرهنگي و پركردن اوقات فراغت دانشجويان بوده و در ايجاد  برايها  ترين عرصهشجويان يكي از بنياديدان هاي فرهنگي كانون
هاي كانوني و تقويت حافظه تاريخي  فضاي شادي و نشاط در دانشگاه، عقالني و استداللي كردن بيش از پيش سازمان دانشگاه، افزايش شايستگي

  .برداري از ذخاير ميراث فرهنگي و جلوگيري از سياست زدگي فضاي دانشجويي مي باشند ها جايي براي بهره كانون.دانشگاه نقش دارند

هاي فرهنگي و هنري دانشگاهيان را به دنبال هاي فرهنگي وهنري دانشجويان در فضاي دانشگاه، ارتقاي سطح آگاهي آفريني كانون ترديدنقشبدون
ها در هاي فرهنگي و تفاوت در ميزان و نحوه ي فعاليت وعملكرد كانون يت دانشجويان درقالب كانونبراين اساس ضرورت فعال.خواهد داشت

ها به معرفي كانون هاي فرهنگي واستفاده از همكاري موثر دانشگاه رابرآن داشت تا با طراحي هفته كانوناداره كل فرهنگي واجتماعي  ،ه دانشگا
  .هاي ايشان بپردازد وحمايت ازبرنامه

  :اهداف

  .هاي فرهنگي، هنري، اجتماعي و ديني به عموم دانشجويان و گسترش ارتباط با ايشان ـ معرفي بيشتر كانون1

  .ها از طريق اجراي برنامه هاي فرهنگي و تقويت فضاي همدليـ هويت بخشي به اعضاي كانون2

  .ـ توانمدسازي دانشجويان 3

  .دانشجويان ـ پاسخگويي به ساليق گوناگون فرهنگي و هنري4

  .هاي دانشگاهي سراسر كشور ـ ايجاد وحدت رويه در فعاليت5

  .هاي فرهنگي و عضوگيري كانون هاي دانشگاه جديدالورود دربرنامه ـ جلب مشاركت دانشجويان6

  .هاي متقابل هاي فرهنگي ودانشجويي دانشگاه و گسترش سطح همكاري ها با حوزه  معاونت ـ ايجاد ارتباط موثر كانون7

  .ـ ساماندهي وايجاد نظم تشكيالتي و ساختاري در كانون هاي دانشگاه ها8

  :هاشرح فعاليت

  :هاي عمومي كه در اين هفته مي تواند توسط كانون ها برنامه ريزي و برگزار شود به شرح زير استبرخي از فعاليت



  ـ نمايشگاه دستاوردهاي كانون هاي فرهنگي و هنري دانشجويان1

  )حرفه اي و دانشجويي(مراه با نقد و بررسي با حضور عوامل ـ پخش فيلم ه2

  ـ جلسات و سخنراني هاي مرتبط با فعاليت هاي فرهنگي و هنري3

  هاي فرهنگي و هنري هاي  آسيب شناسي فعاليت كانون ـ برگزاري سلسله نشست4

  هاهاي نمايشگاهي و يا برنامهـ عضوگيري از دانشجويان عالقمند در غرفه5

  برگزاري نمايشگاه عكس دانشجوييـ 6

  ـ برگزاري مسابقات فرهنگي و هنري براي دانشجويان7

  .ها و انتخاب كانون برتر توسط مسئولين دانشگاهـ برگزاري مراسم تقدير و تشكر از فعاالن فرهنگي و هنري كانون8

تبط فرهنگي و هنري خارج از دانشگاه و جلب حمايت آنها در هاي مرها، نهادها و ارگانهاي مشترك با ساير سازمانـ طراحي واجراي برنامه9
  هابرگزاري برنامه

  برگزاري سمينارهاي علمي، پژوهشي درباره مسائل اجتماعي و فرهنگي با حضور استادان دانشگاه و صاحب نظران ـ10

  )برنامه هاي تركيبي( هاي دانشگاه هاي مشترك با ساير كانونـ طراحي واجراي برنامه11

  ها در بين عموم دانشجويانهاي فرهنگي در دانشگاه توسط كانونـ نظر سنجي و نيازسنجي فعاليت12

  .برگزاري ميزگردها و مباحثات روز اجتماعي و فرهنگي توسط كانون ها ـ13

  ...هاي داوطلبانه و ريزي فرهنگي، كار گروهي، فعاليتهاي مديريت وبرنامهـ برگزاري كارگاه14

  

  : برگزاري برنامه زمان و مكان

 17/11/94( ماهبهمن هفته دوم در  پرديس ها ودانشكده هاي دانشگاه تهرانهفته كانون هاي فرهنگي و هنري دانشجويان به طور همزمان در تمامي 
  .برگزار شود )22/11/94لغايت 

  

  

  :هاي پيشنهاديسرفصل

  17/11/94روز شنبه  مورخ 

  .اسالميها واشاعه فرهنگ ايراني،  كانون



 اسالمي-شناخت فرهنگ،هنر و تمدن ايراني  -

 گيري هويت ملي وتقويت آنتاكيدبرشكل -

 دلي وتقويت تقدم منافع ملي  ترويج روحيه هم -

  
 

            18/11/94روز يكشنبه مورخ 

  هاواهتمام به دين واخالق  كانون

 هاي مذهبي و تقويت فرهنگ انتظارافزايش سطح مشاركت در برنامه -

 شناخت و تقويت حجاب وعفاف و ترويج الگوي مناسب  -

  ترويج فرهنگ ايثار و شهادت -
 هاي فرهنگي دانشگاهوگو و ارتقاي شاخصگفتسازي فرهنگتاكيدبردروني -

 گسترش و ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخواني -

 )ع(بيتگيري از سيره عملي اهلبهره -

 
 

            19/11/94روز دوشنبه  مورخ 

   وپاسداشت حريم خانوادهها كانون

 افزايش سطح آگاهي اجتماعي -

 هاي خانوادگيتكريم خانواده و حفظ ارزش -

 افزايش نشاط دانشجويي با حفظ شئونات اجتماعي -

 )ره(تبيين و ترويج سبك صحيح زندگي از ديدگاه امام خميني -

  
 

      20/11/94روز سه شنبه  مورخ 

  ها، توسعه، مشاركت ورقابت قانونمند  كانون

 ترويج روحيه كار تيمي -

 تقويت فعاليت هاي هنري -

 احترام به ساليق ديگر ونقدمنصفانه آنها -

   21/11/94روز چهارشنبه  مورخ 

  ايراني وتكريم محيط زيست -هاو بازآفريني مواريث اسالمي  كانون

 معرفي و حفظ ميراث فرهنگي و تمدني -

 منابع آب كشورگسترش فرهنگ  حفاظت از محيط ريست و استفاده بهينه از  -



 ).ايران؛ مرز پرگهر(توجه به فرهنگ بومي و هنرهاي سنتي و صنايع دستي -

 تكريم مفاخرعلمي،فرهنگي وهنري دانشگاهي واستاني -

 دانشگاه من، خانه من -

 

                      22/11/94روزپنجشنبه   مورخ 

   ها؛ تقويت نقش ومسئوليت اجتماعي كانون 

 رفاهي خوابگاه مشاركت درساماندهي فضاهاي -

 هاي خوابگاهي هاي كانوني در محيطبرنامه ريزي و ترويج  فعاليت -

 ايجاد پويايي در محيط خوابگاه  -

 .بهينه سازي اوقات فراغت در خوابگاه ها -

  ريزي فرديمديريت وبرنامه -

  

 


