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 2197داخلی   04134327590:      مستقيم و دورنگار تلفن

 معاون فرهنگی و اجتماعی
 

 دکتر بهلول قربانیان
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به استناد مصوبه آئین 

 :نامه جامع مدیریت دانشگاه ها متشکل از

 شورای فرهنگی  •

 مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه •

 مدیریت اجتماعی•

تمامی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را در سطح 

دانشجویان، کارکنان و اساتید، سیاستگذاری، سامان دهی، 

     .برنامه ریزی و اجرا می کند

http://cv.azaruniv.ac.ir/ghorbanian/fa


 مدیرکل امور فرهنگی و فوق برنامه 

 دکتر یوسف یاوری

 معاون فرهنگی و اجتماعی
 

 دکتر بهلول قربانیان

 ایجاد تحرک و نشاط فرهنگی در سطح دانشگاه جهت نيل به اهداف فرهنگی کشور -1

 جلب مشارکت سایر سازمانهای فرهنگی در ارتقا برنامه های فرهنگی و فوق برنامه -2

 برگزاری شورای فرهنگی ،کميته ها و هيات های نظارتی حوزه فرهنگی دانشگاه -3

 مدیریت و رفع مشکالت حوزه فرهنگی و فوق برنامه -4

 رایزنی با اهل فرهنگ و قلم جهت ارتقا امور فرهنگی و فوق برنامه -5

مشارکت با با نهاد مقام معظم رهبری ،انجمن های علمی، فعاالن نشریات دانشجویی،کانون ها و تشکلهای رسمی دانشجویی   -۶

 در امور فرهنگی و فوق برنامه در چارچوب قوانين

 برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی -7

 نظارت بر فعاليتهای فرهنگی دانشگاه -۸

 برنامه ریزی برای گسترس وتعميق ارزشها ی اسالمی و انقالبی در همه سطوح دانشگاه -9

 اجرایی کردن برنامه های پيشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت مطبوع -10

 پيشنهاد برنامه های الزم به شورا ی فرهنگی دانشگاه -11

 دانشجویی -حمایت از اجرای برنامه ها و فعاليت های فرهنگی  -12

   farhangi@azaruniv.edu: پست الکترونيکی

 224۸داخلی   041343275۸۶:      تلفن

 04134327590:    دورنگار



 معاون فرهنگی و اجتماعی
 دکتر بهلول قربانيان

 مدیرکل فرهنگی و اجتماعی
یوسف یاوریدکتر   

 حسابدار معاونت
 ناصر عليزاده

 کارپرداز معاونت
 محمد تقی پور

 نشریاتکارشناس 
 

 ساجدیحسين 

کارشناس سمعی 
 و بصری

 جعفر وثوقی

انجمنهای  کارشناس 
 علمی دانشجویی 

 ولی اله حامی

کارشناس کانونها  
 و تشکل ها

 مریم اصغری

کارشناس امور  
 قرآنی و اردوها
 حميد وليزاده

 

 مسئول دفتر معاونت
 زهرا جوادپور



 ساختمان شهید آوینی
 (مرکز اداری فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مدیریت امور فرهنگی دانشگاه)  

 مابین دانشکده ادبیات و علوم پایه -واقع در انتهای خیابان فرهنگ



دانشجویی -واحد انجمن های علمی   
دانشجویی متشکل از دانشجویان عالقه مند به مشارکت در فعالیت های علمی در یک دانشکده یا گروه   -انجمن های علمی 

،  کارگاههای آموزشیدر این انجمن ها، دانشجویان با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی  اقدام به برگزاری . آموزشی است

شرکت در جشنواره ها و مسابقات استانی، منطقه ای ، فرهنگی –بازدیدهای علمی ، اختراغ، ابتکار، نوآوری، انتشار نشریات علمی

 .فعالیت در این بخش برای تقویت بنیه علمی دانشجویان بسیار مفید و راهگشا خواهد بود. می نمایند... و و ملی 



دانشجویی -مزایای فعالیت در انجمن های علمی   

 و علمی اهداف با دانشجویان گروهی؛ کارِ قالب در علمی فعالیت های داوطلبانه تمرین برای است امکانی دانشجویی علمی انجمن

  زمینه دانشگاه ها، در علمی فضای تعمیق و ترویج ضمن علمی انجمن های در فعالیت با و می آیند هم گرد تخصصی

  فضای در علم ترویج و تعمیق برای است امکانی که آن ضمن علمی انجمن .می آورند فراهم نیز را خود رشد

 نخواهد انتظار از دور بنابراین .هست نیز عمل در آن نتایج مشاهده و آموخته ها پیاده سازی برای فرصتی دانشگاه،

 و توانمندتر خود هم کالسی های به نسبت مراتب به که بدانیم فردی را علمی انجمن های در فعال دانشجوی که بود

 :جمله از توانمندی هایی است؛ باتجربه تر

  گروهی کارِ مهارت -

 عمل به ایده تبدیل مهارت -

  ارتباط مهارت -

 اجرا و مدیریت مهارت -

 مالی هزینه های تامین مهارت -

 انتقادی تفکر و آزاداندیشی هم اندیشی، مهارت -
 
 

 

 



 واحد کانون ها و تشکل های اسالمی
 مذهبی و دینی قبیل از زمینه هایی در ضوابط قالب در که هستند نهادهایی دانشجویان هنری -فرهنگی کانون های

 وفیات و اعیاد مراسم، عترت، و قرآن حجاب، و عفاف منکر، از نهی و معروف به امر نیایش، و نماز شناسی، اسالم)

 فرهنگ (... و دستی صنایع تجسمی، هنرهای نمایشی، هنرهای عکس، و فیلم ادبیات،) هنری و ادبی ،(... و مذهبی

 اجتماعی، آسیب های زیست، محیط گردشگری، شناسی، ایران) اجتماعی و (... و فرهنگی،  مطالعات) اندیشه و

 .می کنند فعالیت (... و احمر هالل و امداد

 تحقق و اجتماعی فرهنگی، سیاسی،  زمینه در که هستند دانشجویی های گروه نیز دانشجویان اسالمی های تشکل

  های برنامه  تشکلها نامه آیین و اساسی قانون چارچوب در مصرح اسالمی نظام و انقالب ارزشهای و اسالمی اهداف

 .رسانند می انجام به را متعددی و مختلف

 



 کانون های موجود در دانشگاه
 (  واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی)فیلم و عکس (                                                                          واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی) قرآن و عترت  

 (  واقع دردانشکده ادبیات و علوم انسانی)شعر و ادب (                                                                                                  واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی) رضوی

 (واقع در دانشکده علوم پایه) (در زمینه دفاع مقدس و فعالیت علمی و مذهبی ) ایثار(                                                                                                         واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی) تئاتر

 (  دانشکده فنی و مهندسی)هالل احمر (                                         واقع در ساختمان شهید آوینی...( ) طراحی و خوشنویس و ) هنرهای تجسمی

 (  واقع درساختمان شهید آوینی) موسیقی (                                                                            واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی)فرهنگ و اندیشه 

 (  واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی)( انتظار)مهدویت(                                                                                                           دانشکده فنی و مهندسی)عفاف و حجاب 

 (  دانشکده فنی و مهندسی)ایران شناسی (                                       واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی)( زنان و مطالعات خانواده) مهر

 (                                              دانشکده ادبیات و علوم انسانی)همیاران بهداشت (                                    واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی) همیاران سالمت و روان

 (واقع در ساختمان شهید آوینی)پویش و قلم (                                              واقع در دانشکده فنی و مهندسی)پیشگیری از آسیب های اجتماعی 





دانـشـجـویی واحد نـشـریــات  
 این گونه کردن قانونمند و دانشگاهی و دانشجویی نشریات فعالیت از حمایت و ساماندهی منظور به

 و بیان آزادی حق بر تأکید و سازنده گفت و گوی و نقد اندیشی، آزاد فضای ساختن نهادینه فعالیت ها،

 تخصصی و عمومی دانش سطح ارتقای و روزنامه نگاری مهارتهای فراگیری فرصت های ایجاد همچنین

 خدمات به اقدام و ایجاد دانشگاه اجتماعی و فرهنگی معاونت نظر زیر نشریات واحد دانشگاهیان،

 دانشگاههای نشریات جشنواره اولین برگزاری به موفق تاکنون واحد این .نماید می نگاری نشریه مختلف

 جشنواره در شرکت ،شرقی آذربایجان استان دانشگاههای نشریات جشنواره ،(کشور غرب) 2 منطقه

 با 1397 آذرماه در شمالغرب دانشگاههای نشریات جشنواره دوره دومین و شده «تیتر» ملی

 .است نموده برگزار را علوم وزارت اجتماعی و فرهنگی محترم معاون و حضورمدیرکل



 وظایف واحد نشریات دانشگاه
 

 (ادارات اساتید، دانشجویان،) گانه سه های گروه طرف از نشریات انتشار مجوز های درخواست مخصوص های فرم ارائه -1

 دانشگاه نشریات بر ناظر کمیته در آنها طرح و

  برون و درون ذیصالح مراجع به نشریات فصلی گزارش ارسال و دانشگاه نشریات بر ناظر کمیته جلسات صورت تنظیم -2

 دانشگاهی

 دانشگاه اجتماعی و فرهنگی معاونت معنوی و مادی های حمایت اساس بر مجوز دارای نشریات نشر، و چاپ هماهنگی -3

 آوری فن و تحقیقات ، علوم وزارت ای نامه آیین دستورات اساس بر «نگاری روزنامه» آموزشی های دوره برگزاری -4

 و ای منطقه استانی، دانشگاهی، دورن نشریات های جشنواره و مسابقات در دانشگاه نشریات حضور از حمایت و هدایت -5

 ملی

  ای منطقه و استانی دانشگاهی، دورن نشریات های جشنواره و مسابقات برگزاری برای زمینه ایجاد -6

 دانشگاه در شده چاپ نشریات الکترونیکی و فیزیکی آرشیو و آوری جمع -7



قرآنی و امور اردوها -واحد فعالیت های دینی   

  اعضای و کارکنان دانشجویان، بین در قرآنی های آموزه و قرآن فرهنگ ترویج مبنای بر دینی باورهای تعمیق

  فعالیت از اجتماعی و فرهنگی معاونت حمایت .باشد می دانشگاه در قرآنی امور واحد اساسی راهبرد علمی هیأت

 ،دانشگاهی مسابقات و ها جشنواره مختلف مقاطع در تا است شده موجب امروز به تا قرآنی ر امو واحد های

 در متعدد های مقام کسب به موفق و شرکت توان حداکثر با دانشجویان عترت، و قرآن ملی و ای منطقه ،استانی

   .گردند شده یاد سطوح در اخیر های سال

  میان در نشاط و شور و  تفریحی و دینی گردشگری فرهنگ تعمیق روان، سالمت ارتقای هدف با نیز اردوها امور

 و جمکران قم، مقدس، مشهد زیارتی اردوهای جمله از دانشجویی مختلف اردوهای برگزاری به اقدام دانشجویان

 .نماید می کشور و منطقه تفریحی گردشگردی مناطق

 



 واحد سمعی و بصری
 پرژکتور و ، ویدئو رایانه اختیار گذاشتن کلیه امکانات سمعی و بصری ازجمله در ... 

    اجتماعی -مرتبط با امور فرهنگی ... برداری و عکسبرداری از جلسات، کارگاه ها ، کنفرانس ها و فیلم 

 سی دی از کلیه مراسم ها و همایش هایی که زیر نظر مدیریت امور عکس،  فیلمایجاد آرشیو برای تهیه ،

 .فرهنگی انجام می شود

 (سالن استاد شهریار)مدیریت امور سالن های همایش دانشکده علوم پایه و ادبیات و علوم انسانی 

 دانشگاه از طریق پرتال در تاالرها و آمفی تئاترهای اجتماعی برگزار شده  -اطالع رسانی برنامه های فرهنگی

 معاونت فرهنگی و اجتماعی

 به دانشجویان...( اختصاص لباس فرم، تجهیزات فیلم برداری و عکاسی، سالن و )ارائه خدمات فارغ التحصیلی 

 





http://farhangi.azaruniv.ac.ir     پرتال معاونت فرهنگی و اجتماعی 

 راههای ارتباطی و اطالع از آخرین برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی

http://fogbar.azaruniv.ac.ir سامانه خدمات الکترونیکی مدیریت فرهنگی و فوق برنامه 

t.me/azaruniv_farhangi     کانال مجازی مدیریت فرهنگی و فوق برنامه 
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