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 چارت معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 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 •

تمامی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را در 

سطح دانشجویان، کارکنان و اساتید، سیاستگذاری، سامان 

     .دهی، برنامه ریزی و اجرا می کند

 b.ghorbanian@azaruniv.ac.ir :پست الکترونيکی

 2197داخلی   04134327590:      مستقيم و دورنگار تلفن



معاونت فرهنگی و اجتماعیاهداف و وظایف   
 منظّم جلسات شورای فرهنگی دانشگاه به منظور برنامه ریزی و ساماندهی اموربرگزاری. 

 حمایت مادّی و معنوی از بسیج دانشجویی، تشکل های سیاسی، انجمن های علمی، کانون های

 .هنری و نشریات دانشجویی -فرهنگی

برگزاری جشنواره ها و مسابقات فرهنگی و هنری. 

ارتباط سازنده با دستگاه های اجرایی استان در حوزه فرهنگ. 

تقویت و توسعه فرهنگ دینی، فرهنگ ایثار و شهادت و فرهنگ حجاب و عفاف. 

و غیره آموزش و پژوهش در عرصه فرهنگ و جریان شناسی مسائل ضدفرهنگی 

 افزون بر این، اعطای مجوز سخنرانی و فعالیت در حوزه های فرهنگی و سیاسی به تشکّل ها، انجمن

.  ها، نشریات و کانون های فرهنگی از وظایف کلیدی و اساسی معاونت فرهنگی دانشگاه است

قوانین و آیین نامه های تفصیلی هر یک از مباحث مذکور در سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی 

 .دانشگاه بارگذاری شده است

 



 مدیرکل امور فرهنگی و فوق برنامه 

 دکتر یوسف یاوری

اهم وظایف مدیرکل امور فرهنگی و فوق  
 برنامه

ایجاد تحرک و نشاط فرهنگی در سطح دانشگاه جهت نیل به اهداف  -۱
 فرهنگی کشور

جلب مشارکت سایر سازمانهای فرهنگی در ارتقا برنامه های فرهنگی و   -۲
 فوق برنامه

مشارکت در برگزاری شورای فرهنگی ،کمیته ها و هیات های نظارتی   -۳
 حوزه فرهنگی دانشگاه

 مدیریت و رفع مشکالت حوزه فرهنگی و فوق برنامه -۴
 رایزنی با اهل فرهنگ و قلم جهت ارتقا امور فرهنگی و فوق برنامه -۵
مشارکت با با نهاد مقام معظم رهبری ،انجمن های علمی، فعاالن   -۶

نشریات دانشجویی،کانون ها و تشکلهای رسمی دانشجویی در امور  
 فرهنگی و فوق برنامه در چارچوب قوانین

 برنامه ریزی امور فوق برنامه فرهنگی و اجتماعی دانشجویان -۷
 نظارت بر فعالیتهای فرهنگی دانشگاه -۸
برنامه ریزی برای گسترس وتعمیق ارزشها ی اسالمی و انقالبی در همه  -۹

 سطوح دانشگاه
 اجرایی کردن برنامه های پیشنهادی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه -۱۰
 پیشنهاد برنامه های الزم به شورا ی فرهنگی دانشگاه -۱۱
 دانشجویی -حمایت از اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی  -۱۲

   farhangi@azaruniv.edu: پست الکترونيکی

 2248داخلی   04134327586:      تلفن

 04134327590:    دورنگار



 معاون فرهنگی و اجتماعی
 دکتر بهلول قربانيان

فوق برنامهفرهنگی و مدیرامور   
 دکتر یوسف یاوری

 کارشناس مسئول حسابداری 
 عليزادهناصر 

 معاونتکارپردازی 
 عباسعلی ناصری

 کارشناس نشریات
 

 حسين ساجدی

کارشناس سمعی 
 و بصری

 جعفر وثوقی

کارشناس انجمنهای  
 علمی دانشجویی 

 ولی اله حامی

کارشناس کانونها و 
 تشکل های اسالمی

 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   
یک در علمی فعاليت هاي در مشارکت به عالقه مند دانشجویان از متشکل دانشجویی - علمی انجمن هاي 

  اجتماعی و فرهنگی معاونت حمایت با دانشجویان ها، انجمن این در .است آموزشی گروه یا دانشکده
 علمی بازدیدهاي ،نوآوري ابتکار، اختراغ، ،علمی نشریات انتشار ،آموزشی کارگاههاي برگزاري به اقدام

 این در فعاليت .نمایند می ... و ملی و اي منطقه استانی، مسابقات و ها جشنواره در شرکت ،فرهنگی –
 .بود خواهد راهگشا و مفيد بسيار دانشجویان علمی بنيه تقویت براي بخش

 



دانشجویی -مزایای فعالیت در انجمن های علمی   

در علمی فعاليت هاي داوطلبانه تمرین براي است امکانی دانشجویی علمی انجمن 
 با و می آیند هم گرد تخصصی و علمی اهداف با دانشجویان گروهی؛ کارِ قالب

 دانشگاه ها، در علمی فضاي تعميق و ترویج ضمن علمی انجمن هاي در فعاليت
 است امکانی که آن ضمن علمی انجمن .می آورند فراهم نيز را خود رشد زمينه
 آموخته ها پياده سازي براي فرصتی دانشگاه، فضاي در علم ترویج و تعميق براي

 که بود نخواهد انتظار از دور بنابراین .هست نيز عمل در آن نتایج مشاهده و
 به نسبت مراتب به که بدانيم فردي را علمی انجمن هاي در فعال دانشجوي

 :جمله از توانمندي هایی است؛ باتجربه تر و توانمندتر خود هم کالسی هاي
  گروهی کارِ مهارت -
 عمل به ایده تبدیل مهارت -
  ارتباط مهارت -
 اجرا و مدیریت مهارت -
 مالی هزینه هاي تامين مهارت -
 انتقادي تفکر و آزاداندیشی هم اندیشی، مهارت -

 



 انجمن های علمی دانشجویی فعال



 افتخارات و دستاوردهای انجمن های علمی
مشاور اساتید مرکزی، شوراهای اعضای دانشجویان، جدیت و تالش با گذشته سالهای طی دانشگاه علمی های انجمن 

 در افتخار کسب و متعدد دستاوردهای ارائه به موفق اجتماعی و فرهنگی معاونت و دانشگاهی مسئوالن حمایت و
 :اند شده ملی و ای منطقه استانی، های جشنواره و مسابقات

  کشور برتر دانشگاه 10 بین در گرفتن قرار و حرکت ملی جشنواره در برگزیده های مقام کسب-
 کشور سراسر در فرهنگی پژوهشی، صنعتی، علمی، مراکز از علمی بازدیدهای در شرکت-
 برنامه مسابقات جنگجو، رباتهای مسابقات ،(کورت موت) مجازی دادرسی مانند ملی و ای منطقه استانی، مسابقات در شرکت-

 روان مسابقات کمیکار، مسابقات خلبان، بدون های پرنده مسابقات شو، ایده مسابقات ماکارونی، های پل مسابقات نویسی،
 . ... و درمانی

 نمایشگاه زندگی، یاریگران نمایشگاه کارآفرینی، بزرگ نماشگاه مانند ای منطقه و استانی بزرگ های نمایشگاه برگزاری-
 سالیانه بزرگ های نمایشگاه کتاب، های نمایشگاه تصویر، روایت به تمدن تاریخ نمایشگاه کشاورزی، نوین دستاورهای

 . ... و دانشجویی علمی انجمنهای دستاوردهای
 دستاوردها نمونه-

   رباتیک هوشمند بازوری ساخت -                         Bio Gas دستگاه ساخت -
 بعدی سه پرینتر ساخت -                دور راه از کنترل زیردریایی ساخت -
 جنگجو ربات ساخت -    (سمک) سطحی زیر و سطحی شناور ساخت -
 کمیکار ماشین ساخت -          (آذرپهپاد) خلبان بدون هواپیمای ساخت -
 سوختی های پیل ساخت -      (توسن) گریز رادار سطحی شناوری ساخت -
 CNC ماشین ساخت -

   پیشرفته شات هلی ساخت -

 



 انجمن های علمی دانشجویی به روایت تصویر 



 واحد کانون ها ی فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی
دانشجویانهنری-فرهنگیکانونهای

بهامرنیایش،ونمازشناسی،اسالم)مذهبیودینیقبیلاززمینههاییدرضوابطقالبدرکههستندنهادهایی
هنریوادبی،(...ومذهبیوفیاتواعیادمراسم،عترت،وقرآنحجاب،وعفافمنکر،ازنهیومعروف

مطالعات)اندیشهوفرهنگ(...ودستیصنایعتجسمی،هنرهاینمایشی،هنرهایعکس،وفیلمادبیات،)
واحمرهاللوامداداجتماعی،آسیبهایزیست،محیطگردشگری،شناسی،ایران)اجتماعیو(...وفرهنگی،

.میکنندفعالیت(...
ودانشگاهیصورتبهکهاستاجتماعیودینیفرهنگی،هنری،کانونهایمخصوصجشنوارهرویش؛جشنواره

.میگرددبرگزارساالنهمختلفهایزمینهدرمستعددانشجویانمعرفیوکانونهادستاوردهاینمایشمنظوربهملی
کانون)برگزیدهکانونعنوانبامقامیکملی؛مقامدوآذربایجانمدنیشهیددانشگاهکانونهایاخیرسالدودر

(بافیفرش-دستیصنایع)فردیبخشدربرگزیدهمقامیکو(کشوردانشگاههایبرترحجابوعفاف را
.استکردهکسب







 مزایای فعالیت کانون ها ی فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی
وپرورشبرایرامناسببستریوکنندمیتثبیترادانشجوییهویتکههستندهاییارکانازنیرومولدعنوانبهدانشجوییهایکانون
خالقیتهایرشدزمینهسازیهدفبافرهنگیکانونهای.کنندمیفراهمدانشجویعنیکشورمهمهایسرمایهبالقوهاستعدادهایبروز

درفعالیتهاازگروهاینهدایتوحمایتودانشجوییاجتماعیوهنریفرهنگی،خودانگیختهخواستههایساماندهیدانشجویان،
دانشگاه،درجمعیهمکاریسطحارتقایاسالمی،وملیهویتبرتأکیدمنظوربهوایرانیواسالمیمتعالیارزشهایبهنیلجهت
.میکنندفعالیت

 فرهنگی بدین شرح استکانونهای های از جمله فعالیت: 

هایفرهنگیوهنریجذبدانشجویانمستعددرزمینهفعالیت 

هنریدانشجویانایدههایاصیلفرهنگیوحمایتازطرحو 

طراحی،)قرآنی،دورههایامدادونجات،هنری:برایتوانمندسازیدانشجویاندرزمینههایآموزشیهایانواعدورهبرگزاری
 ...و(هایاجتماعیآسیب)اجتماعی،(فیلموعکسگویندگیوبازیگری،

اجتماعیوجلساتنقدوبررسیهایفرهنگیونشستبرگزاری 

هابرگزاریانتخاباتشورایمرکزیکانون 

جشنوارهمخصوصکانونهایفرهنگی،هنری،دینیو)جشنوارهرویشدانشگاهیوشرکتدرجشنوارهرویشملیبرگزاری
(اجتماعیدانشگاههایکشور

(ایرانگردی)برگزاریاردوهایمذهبیوفرهنگی

هادرزمینهفیلموعکس،طراحی،شعر،تئاتر،موسیقیوبرگزاریانواعمراسموهمایشها،نمایشگاهها،مسابقاتوجشنواره... 

هاوشرکتدرجلساتشورایهماهنگیکانون برگزاریو ... 

کشوریواستانی...و،موسیقیتئاترشعر،،طراحیعکس،وفیلمزمینهدرهاجشنوارهومسابقاتها،همایشانواعدرشرکت 

 

 



 اسامی کانون های موجود در دانشگاه
واقع در دانشکده ادبيات و علوم ) و عترت  قرآن . 1

 (                                                    انسانی
 ( واقع در دانشکده ادبيات و علوم انسانی)و عکس فيلم . 2
(                                                                واقع در دانشکده ادبيات و علوم انسانی)رضوي . 3
 ( واقع دردانشکده ادبيات و علوم انسانی)و ادب شعر . 4
 (                                                                                      واقع در دانشکده ادبيات و علوم انسانی)تئاتر . 5
 (اداره  ایثارگران دانشگاه) ایثار. 6
واقع در ...( ) طراحی و خوشنویس و ) تجسمیهنرهاي . 7

 (                     ساختمان شهيد آوینی
 (  دانشکده فنی و مهندسی)احمر هالل . 8
واقع در دانشکده ادبيات و علوم )و اندیشه فرهنگ . 9

 (    انسانی
 (  واقع درساختمان شهيد آوینی) موسيقی . 10

 
 

 
 

 

 (    دانشکده فنی و مهندسی)و حجاب عفاف . 11
واقع در دانشکده ادبیات و علوم ( )انتظار)مهدویت

 ( انسانی
واقع در دانشکده ( )زنان و مطالعات خانواده) مهر. 12

 ( ادبیات و علوم انسانی
 (  دانشکده فنی و مهندسی)شناسی ایران . 13
واقع در دانشکده ادبیات )سالمت و روان همياران . 14

 (و علوم انسانی
دانشکده ادبیات و علوم )بهداشت همياران . 15

 ( انسانی
واقع در )از آسيب هاي اجتماعی پيشگيري . 16

 (  دانشکده فنی و مهندسی
 (واقع در ساختمان شهید آوینی)و قلم پویش . 17
مسجد دانشگاه و ) مهدوي عاشقان ثاراهللهيئت . 18

 (  دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

@جهت عضویت در کانونها  و  کسب اطالعات بيشتر به آیدي  asghari-1  04134327549یا  با شماره 
 .تماس حاصل نمایيد



کانونهای فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی به روایت تصویر    



 واحد تشکل های اسالمی دانشجویان دانشگاه

در که هستند دانشجویی هاي گروه دانشجویان اسالمی تشکلهاي  
  ارزشهاي و اسالمی اهداف تحقق و اجتماعی فرهنگی، سياسی،  زمينه

  نامه آیين و اساسی قانون چارچوب در مصرح اسالمی نظام و انقالب
 .رسانند می انجام به را متعددي و مختلف هاي برنامه  تشکلها

رشد بسترهاي از یکی دانشجویان، بين در اسالمی هايتشکل وجود 
  دانشجویی حرکت هاي تأثيرگذاري و پایداري علل از یکی نيز و آن ها
   .است بوده

فعال تشکل دو داراي آذربایجان مدنی شهيد دانشگاه راستا همين در  
  و (دانشجویان اسالمی انجمن و دانشجویان اسالمی جامعه) اسالمی

 .می باشد دانشجویی بسيج



 مزایای فعالیت در تشکل های اسالمی

   بسیارعرصهایندرتجربهکسبوسیاسیتمرینبرایدانشجوییدورانکهآنجااز
بهنیزدانشجوییدورانازپسعمدتاًتشکلهااینگونهفعاالناستسودمندومفید
وپیشرفتراستایدرمؤثرخدماتارائهبهکشورسیاسیشاخصچهرههایعنوان
.میپردازندجامعهتعالی

    است شرح بدین دانشجویی بسیج و اسالمی های تشکل های فعالیت جمله از: 
فرهنگی-اجتماعی-سیاسیمختلفمراسمبرگزاری
اندیشیآزادکرسیهایبرگزاریآزاد،تریبون
مناظرهگرد،میز،سخنرانیبرگزاری
(...وآموزشیاردوهایجهادی،اردوینور،راهیاناردوی)فرهنگیاردوهایبرگزاری
مذهبی–ملیمختلفهایمراسمبرگزاری
کشوریواستانیهایهمایشدرشرکت
نامهویژهونشریهانتشار
فعالیتهایازبرخیوبیانیههاقالبدرسیاسیموضعگیریهایمسابقاتانواعبرگزاری

 .میباشددیگر
 

 

@جهت عضویت درتشکل ها و  کسب اطالعات بیشتر به آیدی  asghari-1  یا  با شماره
 .می توانید تماس حاصل نمایید 04134327549



 فعالیت تشکل های اسالمی به روایت تصویر



دانشجویی واحد امور نشریات  
 واحد امور نشریات دانشجویی به منظور: 

  ساماندهی و حمایت از فعاليت نشریات د انشجویی و دانشگاهی و قانونمند کردن این گونه
 فعاليت ها

  نهادینه ساختن فضاي آزاد اندیشی نقد و گفت و گوي سازنده و تأکيد بر حق آزادي بيان 
  همچنين ایجاد فرصت هاي فراگيري مهارتهاي روزنامه نگاري و ارتقاي سطح دانش عمومی و

 .تخصصی دانشگاهيان، دانشگاه ایجاد شده است



 وظایف واحد نشریات دانشگاه

 گانه سه هاي گروه طرف از نشریات انتشار مجوز هاي درخواست مخصوص هاي فرم ارائه -1 

 (ادارات اساتيد، دانشجویان،)

 دانشگاه نشریات بر ناظر کميته در آنها طرح و

  مراجع به نشریات فصلی گزارش ارسال و دانشگاه نشریات بر ناظر کميته جلسات صورت تنظيم -2

 دانشگاهی برون و درون ذیصالح

 و فرهنگی معاونت معنوي و مادي هاي حمایت اساس بر مجوز داراي نشریات نشر، و چاپ هماهنگی -3

 دانشگاه اجتماعی

  ، علوم وزارت اي نامه آیين دستورات اساس بر «نگاري روزنامه» آموزشی هاي دوره برگزاري -4

 آوري فن و تحقيقات

  دانشگاهی، دورن نشریات هاي جشنواره و مسابقات در دانشگاه نشریات حضور از حمایت و هدایت -5

 ملی و اي منطقه استانی،

  اي منطقه و استانی دانشگاهی، دورن نشریات هاي جشنواره و مسابقات برگزاري براي زمينه ایجاد -6

 دانشگاه در شده چاپ نشریات الکترونيکی و فيزیکی آرشيو و آوري جمع -7



1398نمونه نشریات دانشگاهی منتشر شده سال   







 واحدامور قرآنی و اردویی و فوق برنامه 

وکارکناندانشجویان،بیندرقرآنیهایآموزهوقرآنفرهنگترویجمبنایبردینیباورهایتعمیق

.باشدمیدانشگاهدرقرآنیامورواحداساسیراهبردعلمیهیأتاعضای

استشدهموجبامروزبهتاقرآنیراموواحدهایفعالیتازاجتماعیوفرهنگیمعاونتحمایت

عترت،وقرآنملیوایمنطقه،استانی،دانشگاهیمسابقاتوهاجشنوارهمختلفمقاطعدرتا

یادسطوحدراخیرهایسالدرمتعددهایمقامکسببهموفقوشرکتتوانحداکثربادانشجویان

.گردندشده

وشوروتفریحیودینیگردشگریفرهنگتعمیقروان،سالمتارتقایهدفبانیزاردوهاامور

زیارتیاردوهایجملهازدانشجوییمختلفاردوهایبرگزاریبهاقدامدانشجویانمیاندرنشاط

.نمایدمیکشورومنطقهتفریحیگردشگردیمناطقوجمکرانقم،مقدس،مشهد

 



دانشگاهامور قرآنی وظایف واحد   
 جهت در تالش و وزارت تابعه مراکز و واحدها عترت و قرآن فعاليت هاي نظارت و هدایت ،حمایت  

 آن ها کمی و کيفی ارتقاي و رشد توسعه
آموزشی، مختلف حوزه هاي در عالقمند و مستعد دانشگاهيان ساماندهی و آموزش جذب، ،شناسایی  

 فعاليت ها تعميق و توسعه در آن ها از بهره گيري و عترت و قرآن ترویجی و تبليغی و پژوهشی
و توسعه مرکز ویژه به نهادها وسایر عالی آموزش مراکز عترت و قرآن شخصيت هاي و نهادها با همکاري  

 فعاليت هاي انجام نيز و تجربيات و کارشناسی نظرات از بهره گيري منظور به قرآنی فعاليت هاي ترویج
 مشترک

آموزي قرآن نهضت تحقق راستاي در مختلف تخصصی و عمومی آموزشی دوره هاي و کالس ها برگزاري  
 تابعه مراکز و واحدها و دانشگاه ها در

در عترت و قرآن حوزه در نوآوري ها و پژوهش ها تحقيقات، مطالعات، گسترش جهت الزم زمينه ایجاد  
 تحصيلی مختلف رشته هاي و سطوح

 فعاليت هاي سایر و اردوها و همایش ها نمایشگاه ها، محافل، سمينارها، جشنواره ها، مسابقات، برگزاري  
 عترت و قرآن حوزه در ترویجی و تبليغی

دانشجویان بين در اسالمی معارف و قران مسابقات برگزاري هاي برنامه تدوین و تهيه بر نظارت 
اطالع رسانی، پایگاه راه اندازي طریق از عترت و قرآن فعاليت هاي حوزه در مناسب اطالع رسانی نظام ایجاد  

 … و مطبوعات و سيما و صدا با همکاري و نشریه
مجامع، تشکيل طریق از عترت و قرآن فعاليت هاي عرصه در دانشگاهيان مشارکت جهت الزم زمينه ایجاد  

 عترت و قرآن شوراهاي و هيئت ها
عترت و قرآن آموزه هاي مبناي بر فرهنگی مختلف فعاليت هاي انسجام جهت زمينه سازي 
  دانشجویی خوابگاه هاي در قرآنی و فرهنگی برنامه هاي اجراي 



 



 





 افتخارات کسب شده در حوزه امور قرآنی
وقرآنسراسریجشنوارهومسابقاتدرسالههردانشجویانازنفر200ازبیششرکت

عترت
افتخارونهاییمرحلهکسبتامرحلهچندیندرهاجشنوارهوقرآنیمسابقاتبرگزاری

مسابقاتملیمرحلهبهبهیابیراهدرمختلفهاییبخشدردانشجویانسالههرآفرینی
گروههایاساتیدفعالشرکتودانشگاهاساتیدویژهعترتوقرآنمسابقاتبرگزاری

مسابقاتایندرآموزشی
اساتیدعترتوقرآنسراسریمسابقاتدراساتیدازنفر3اولرتبهکسب
استانیوکشوریقرآنیهایشخصیتازدعوتودانشگاهدرقرآنیهایمحفلبرگزاری
وکامنداناساتید،ویژهدانشگاهدرمختلفهایمناسبتدرفرهنگیمراسمبرگزاری

دانشجویان
ازنفر300الی200تعدادبهسالدرباریکاقلحدسالههررضویاردوهایبرگزاری

زیارتمشتاقدانشجویان



 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)و ادبیات و علوم انسانی ( ابن سینا)پایه مدیریت امور سالن های همایش دانشکده علوم 
 دانشگاه از طریق پرتال در تاالرها و آمفی تئاترهای اجتماعی برگزار شده  -اطالع رسانی برنامه های فرهنگی

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

 دانشجویان

 



اجتماعیمعاونت فرهنگی و پرتال   

http://farhangi.azaruniv.ac.ir 

 
 سامانه خدمات الکترونیکی مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

http://fogbar.azaruniv.ac.ir 

 
 کانال مجازی مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

t.me/azaruniv_farhangi 

 

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

http://farhangi.azaruniv.ac.ir/
http://fogbar.azaruniv.ac.ir/

