
 مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی 

تماعی گی و اجبا تصمیم مدیریت وقت دانشگاه و به دلیل پرداختن هر چه بیشتر به مسائل فرهن 1375در سال 

ه بر مربوط ه امودانشگاه اداره کل امور فرهنگی و دانشجویی به دو اداره کل مجزا تفکیک شد و پس از آن کلی

داره های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه توسط اا و فعالیتو نظارت بر رویداده ریزی، کنترلدهی، برنامهسازمان

 اجتماعی تغییر اداره کل فرهنگی دانشگاه به مدیریت امور فرهنگی و 1394کل فرهنگی انجام گردید و از سال 

جویی، اداره های دانشبرنامه دانشجویی، اداره نشریات و تشکلنام پیدا کرد. این مدیریت شامل اداره فوق

باشد که های علمی، دفتر فرهنگی اساتید و کارکنان، دفتر دختران و دفتر نظارت و ارزیابی میانجمن

های آموزشی و اردوهای گیری در خصوص چاپ و توزیع نشریات دانشگاهی و برگزاری رویدادها، کالستصمیم

 شتن فضایییت در حال حاضر با در اختیار داارد. این مدیردهای دانشگاهی را به عهده درخواستی از سوی گروه

رائه اانشگاه دمتر مربع به کلیه دانشگاهیان )اقشار دانشگاهی( و در مواردی به بیرون از  3700به مساحت 

 خدمات می نماید.

 های مدیریت امور فرهنگی و اجتماعیزیرمجموعه

 های دانشجوییو تشکلبرنامه دانشجویی اداره فوق 

های فرهنگی، هنری، مذهبی و های درخواستی از سوی کانونگی و نظارت بر کلیه برنامهاین اداره رسید

رترین یکی از پرکا برنامه در طول ترم، 100کانون فعال دانشگاه، حدود  18اجتماعی دانشگاه را بر عهده دارد. 

 باشند. اره میهای این ادباشد که بسیاری از دانشجویان دانشگاه مخاطب برنامهادارات دانشگاه می

های ها و شورای ناظر بر برنامه کانونها در این اداره با نظر شورای هماهنگی کانونتدوین و اجرای برنامه

در حال حاضر محل این اداره در ساختمان شماره یک 1گردد.فرهنگی، هنری، مذهبی و اجتماعی انجام می

 گردد.ماره دو اجرا میهای آن در ساختمان شفرهنگی واقع شده و بیشتر برنامه

 تعریف کانون 

کانون های فرهنگی دانشجویان نهادهایی هستند که در قالب ضوابط آیین نامه ی کانون های فرهنگی 

دانشجویان دانشگاه و موسسات آموزش عالی در زمینه هایی از قبیل دینی و مذهبی، ادبی و هنری، فرهنگ و 

                                                           
حمایت، هدایت و پاسخگویی به نیازهای متنوع فرهنگی، هنری، مذهبی و  منظوربهعالی انقالب فرهنگی  شورای 30/6/87مورخ  165بر اساس مصوبه   1

 .پردازدمیو به فعالیت  شدهتشکیلاجتماعی دانشجویان بر اساس ضوابط مندرج در این مصوبه در دانشگاه 



های دانشجویی با رعایت ت تشکیل و تأسیس کانون توسط گروهاندیشه و اجتماعی فعالیت می کنند. درخواس

شورای عالی  29/11/87مورخ  640های فرهنگی دانشجویان با عنایت به ماده واحده مصوبهنامه کانونمفاد آئین

 باشد. پذیر میانقالب فرهنگی امکان

 اسامی کانونهای فعال مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی به شرح ذیل می باشد:

 سالمت ارانیهم کانون 

 السابقون یجهاد گروه 

 یرانشناسیا کانون 

 انتظار کانون 

 خارجه یهازبان کانون 

 ادب و شعر کانون 

 یعکاس کانون 

 یاجتماع علوم کانون 

 نید و فلسفه کانون 

 لمیف کانون 

 تئاتر کانون 

 یقیموس کانون 

 یاسالم یهاپژوهش و مطالعات کانون 

 نجوم کانون 

 عترت و قرآن کانون 

 یمیترس یهنرها کانون 

 احمر هالل کانون 

 313 کانون 

 شوراهای صنفی 

 تیمنظور بهبود وضعاست که به یواحد دانشگاه کی انیاز دانشجو یمرکب از جمع ان،یدانشجو یصنف یشورا

 یهاتیبه حقوق و مسئول شانیا یآگاه شیمسئوالن دانشگاه، افزا ،انیدانشجو انیتعامل م ،یو صنف یامور رفاه

 لیتشک یدر واحد دانشگاه ،یو صنف یرفاه یهاتیدر توسعه فعال انینقش دانشجو تیتقو ،یو صنف یرفاه



 تیآن واحد فعال یدر داخل واحد مربوطه و برا یمتفاوت هر واحد دانشگاه طیو متناسب با شرا گرددیم

  .کندیم

 یصنف یناظر بر شوراها یمرکز ئتیه  

 یناظر بر شوراها ئتیه یبر آرا دنظریتجد فهیهر دستگاه وظ انیدانشجو یصنف یناظر بر شوراها یمرکز ئتیه

ناظر  ئتیو نظارت بر عملکرد ه ییدانشجو یصنف یشوراها نامهنییآ ریو تفس دنظریتجد ییدانشجو یصنف

 دانشگاه را بر عهده دارد.

 

  دانشجویی انجمن علمی و نشریاتاداره 

 157های دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ارائه خدمات به تشکلتوان ادعا کرد که اداره نشریات و می

ترین اداره مدیریت امور علمی اصلینشریه دانشجویی ، شش تشکل دانشجویی و چهار تشکل اعضای هیئت

سوم جامعه دانشگاهی را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است باشد که بیش از یکفرهنگی و اجتماعی می

 باشد.فرد میهای کشور منحصربهحیث در کل دانشگاهکه از این 

باشد از طریق این اداره حمایت، برنامه در طول سال می 600های دانشجویی که بیش از های تشکلکلیه برنامه

 گیرد.هدایت و مورد نظارت و ارزیابی قرار می

 

 نشریات 

های ها را ثبت و برای بررسی و تأیید به هیئت نظارت به تشکلهایی از سوی تشکلاین اداره درخواست

 نماید. دانشجویی دانشگاه ارسال نموده و پس از دریافت تأییدیه اقدام به صدور مجوز می

 باشد:از عمده وظایف این اداره به شرح ذیل می

 رصد پایش نشریات دانشجویی 

 بات نمایندگان مدیران مسئول نشریاتبرگزاری انتخا 

 برگزاری دوره های مجازی و غیرمجازی نشریات 

  انجام فرآیند صدور مجوز نشریات دانشجویی 

  ارائه گزارش ماهانه از نشریات چاپ شده 



 ثبت شکایات حقیقی و حقوقی از نشریات و طرح در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی 

 تعریف تشکل 

نشگاهیان است که پس از دریافت مجوز رسمی فعالیت از مرجع ذیصالح )هیئت نظارت جمعیتی مرکب از دا

های انقالب و نظام اسالمی مصرح در چهارچوب قانون اساسی و دانشگاه در جهت تحقق اهداف اسالمی و ارزش

 نماید.نامه فعالیت میاین آیین

 اند از: های دانشجویی تحت نظارت این اداره عبارتتشکل

 بسیج دانشجویی  .1

بسیج دانشجویی با همکاری و هماهنگی مسئولین هر دانشگاه در اجرای قانون تشکیل، تقویت و توسعه 

بسیج دانشجویی مصوب مجلس شورای اسالمی، بر اساس این آیین نامه نسبت به ایجاد، توسعه، تحول 

تشکلی است که به فرمان رهبر  ها اقدام می نماید. بسیج دانشجوییو تعالی بسیج دانشجویی در دانشگاه

کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی برای دفاع از اسالم و انقالب و پاسداری از اصول تغییر ناپذیر 

نه شرقی نه غربی، ترویج اسالم ناب محمدی )ص(، پاسخ به مسائل اعتقادی بسیجیان و جلوگیری از 

ها، و از ی اسالم و ترویج تفکر بسیجی در دانشگاهنفوذ ایادی بیگانه، تالش برای حکومت بزرگ جهان

 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تشکیل گردیده است. 1372سال 

 انجمن اسالمی دانشجویان  .2

 پر( 1342 تأسیس_وحدت تحکیم دفتر عضو) امیرکبیر صنعتی دانشگاه دانشجویان اسالمی انجمن

 فعالیت و اجتماع محل تشکل این. است امیرکبیر صنعتی دانشگاه دانشجویی تشکل ترینقدمت

 فریاد را آزادی و عدالت حق، خواندن؛ درس کنار در کوشندمی که است انقالبی و منددغدغه دانشجویان

 و هابخش دارای . این انجمنننشینند پای از ایلحظه ماناسالمی کشور در تحققشان پی در و زنند

 فعالیت...  و زنان حوزه آموزشی،_صنفی سیاسی، فرهنگی، مختلف ابعاد در و است گوناگون واحدهای

-مرامنامه انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر همان مرامنامه اتحادیه انجمنکند. می

 باشد.های اسالمی دانشجویان سراسر کشور )دفتر تحکیم وحدت( می

 کانون اندیشه دانشجوی مسلمان .3

 مصوب اساسنامه طبق که است تشکلی کانون، آن، عمومی لفظ به یا مسلمان دانشجوی اندیشه کانون

 اجتماعی، از اعم هازمینه تمام در همفکری فضای ایجاد و نقادی،کنشگری وظیفه دانشگاه، در آن

 این درخشان هایفعالیت تاریخچه از که گونههمان. دارد را علمی و هنری فرهنگی، سیاسی، صنفی،



 در متعالی و تأثیرگذار هایجریان تولید مان،ساله 20 حیات طول در ما آرمان است، مستنتج تشکل

 .هست و بوده مذکور هایزمینه

 انجمن اسالمی دانشجویان ترقی خواه .4

 گرو در دل که را افرادی تمام فعالیترا برای  زمینه ،1393در سال  تکنیکپلی دانشجویان از جمعی

 تشکیالت هر مایهدرون ازآنجاکه دند؛آور فراهم ند،داشت را کشورمان و دانشگاه ترقی و پیشرفت

 به هم آن حیات ادامه سازند،می دانشجویان را آن سطح باالترین تا سطح ترینپایین از دانشجویی،

 مسائل به نسبت و بدهند دست از را خود دغدغه دانشجویان اگر. است خورده گره دانشجویان فعالیت

 باعث آنچه شکبی. شودمی جدی هایآسیب و فساد انواع مستعد دانشگاه فضای باشند، تفاوتبی روز

 مسائل در دانشجو که است وابستگی و مصلحت از دور به انتقاد شودمی اقشار سایر با دانشجو تفاوت

 .نباشید تفاوتبی مسائل این به نسبت پس آورد،می زبان به اجتماعی

 انجمن فرهنگ و سیاست .5

تشکلی است خودجوش و دانشجویی و غیرانتفاعی که از نیروهای معتقد و  انجمن فرهنگ و سیاست

متعهد به اسالم و والیت مطلقه فقیه تشکیل گردیده است و فعالیت خود را در چارچوب ضوابط و 

های اسالمی دانشگاهیان در جهت نیل به های آیین نامه تشکلقوانین موضوعه کشور و دستورالعمل

های سیاسی، فرهنگی و برد که شامل: کمیتهرا پیش می های خودکمیته فعالیت 6در قالب اهداف خود 

، روابط عمومی و تشکیالت بشر حقوقزیست و توسعه پایدار و واحد علمی، عقیدتی و هنری، محیط

تمام تالش خود را در این راستا و برای تحقق  1393این انجمن دانشجویی از سال نماید. فعالیت می

  .جام داده استاین امور ان

 مجمع اسالمی دانشجویان .6

 و منددغدغه دانشجویان برای است محلیفعالیت خود را آغاز نمود  1393این تشکل که در سال 

 مذهبی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هایزمینه در اجرایی و فکری مختلف هایفعالیت به مندعالقه

 و شوندمی جمع دورهم همکاری هدف با که مشترک اهداف و مختلف تفکرات با...  و زیستی محیط

  کنند.می اجرایی ای خود راهایده

 به زیستن مسلمان و جدید زمانه در دین درک برای تالشی) دینی نواندیشی -1:مجمع هویتی رکن سه

 هایسیستم و جامعه اصالح برای کوششی) طلبانهاصالح مدنی فعالیت -2( زمانه با هماهنگ ایشیوه

 و جمعی فعالیت اساس بر دیگران به بخشی آگاهی بعد و یادگیری -3...( و سیاسی اجتماعی، مختلف

  دانشجویی



 اند از: های اساتید تحت نظارت این اداره عبارتتشکل

 (1394)سال تأسیس مجمع اسالمی اساتید  .1

 (1356دانشگاهیان )سال تأسیس جامعه اسالمی  .2

 (1386)سال تأسیس بسیج اساتید  .3

 (1396)سال تأسیس انجمن خیریه مهرورزان  .4

 

 دفتر اساتید و کارکنان 

های شده است. انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی کارکنان و اساتید، این دفتر تشکیلجهت تسهیل فعالیت

 های دانشگاه اعم از معاونت آموزشیفرهنگی و اجتماعی کارکنان و اساتید مستلزم داشتن ارتباط با سایر بخش

ریزی و باشد. که مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی از طریق این دفتر، جهت برنامهو معاونت منابع و توسعه می

ویژه اساتید و کارکنان اقدام به برقراری ارتباط مستمر و های فرهنگی و اجتماعی بهفکری برای فعالیتهم

 نماید.های مختلف دانشگاه میاثربخش با بخش

های آموزشی و اردوهای تفریحی برای اساتید و کارکنان اشاره توان به برگزاری کالسدفتر میهای این برنامه

 240بالغ بر  1393که از سال  باشدافزایی ویژه اساتید میهای دانشکرد ازجمله اقدامات این دفتر کالس

  ساعت دوره برای اساتید برگزار گردیده است.

  دفتر دختران 

اندازی دفتر شگاهی به بانوان در دانشگاه و توانمندسازی هرچه بیشتر بانوان، دلیل راهنگاه ویژه مجموعه دان

باشد محل فعلی این دفتر، ساختمان ققنوس های ویژه این قشر میدختران دانشگاه با تمرکز بر فعالیت

احتگاه، و طبقه مجزا )یک طبقه سالن ورزشی، یک طبقه آموزشی، یک طبقه استر 4باشد که مجموعاً در می

جلد کتاب( اقدام به ارائه خدمات ویژه بانوان از قبیل  10000یک طبقه مطالعاتی به شکل کتابخانه با بیش از 

های ویژه )مانند جشن روز های مهارتی و هنری )اعم از خطاطی، خیاطی، گلدوزی(، جشنبرگزاری کالس

 نماید. دختر( و اردوهای سیاحتی و زیارتی می

 باشد. های مرتبط با امور بانوان دانشگاه میارتباطی مدیریت امور فرهنگی با سایر بخش این مجموعه پل



نماید برنامه مجزا برگزار می 70این مجموعه با در اختیار داشتن ساختمان ققنوس در طول یک سال بیش از 

اهمیت دادن  ٔ  دانشگاه درزمینهفرد اندازی این دفتر یکی از اقدامات منحصربه)دو نیمسال و یک ترم تابستان راه

 باشد. به امور بانوان می

  دفتر نظارت و ارزیابی 

باشد که مدیریت امور ها یکی از ملزومات هر سازمانی مینظارت، ارزیابی و دریافت بازخورد جهت اصالح برنامه

های دانشجویی از گروههای اجرایی توسط ستاد و کلیه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جهت بررسی و ارزیابی برنامه

های این دفتر های آتی و نیز تخصیص اعتبار، از گزارشمنظور اصالح و تدوین برنامهگزارشات این دفتر به

 نماید.استفاده می

 



 

گروه های دانشجویی

تشکل ها

اساتید

بسیج اساتید

دانشگاهیاناسالمیجامعه

مجمع اسالمی اساتید

خیریه مهرورزان اساتید

دانشجویی

بسیج دانشکده ها

برق

مکانیک

نفت

نساجی

صنایع و سیستم های مدیریت 

انرژی و فیزیک

ریاضی و علوم کامپیوتر

شیمی

هوافضا

عمران و محیط زیست

پلیمر و رنگ

پزشکی

معدن و متالوژی

دریا و کشتی سازی

بسیج مرکز

کانونهای فرهنگی

قرآن و عترت

انتظار

313

فلسفه و دین

عکاسی

تئاتر

موسیقی

شعر و ادب

هنرهای ترسیمی

زبانهای خارجه

علوم اجتماعی

هالل احمر

ایرانشناسی

مطالعات و پژوهش اسالمی

فیلم

نجوم

همیاران سالمت

بهداشت و روان

انجمن های علمی و دانشجویی

انجمن های دانشکده ها

مکانیک

نفت

شیمی

نساجی

صنایع و سیستم های مدیریت

انرژی و فیزیک

ریاضی وعلوم کامپیوتر

هوافضا

عمران و محیط زیست

پلیمر و رنگ

پزشکی

معدن و متالوژی

دریا و کشتی سازی

برق

اداره انجمن علمی

شوراهای صنفی

شورای صنفی دانشکده 
ها

برق

مکانیک

نفت

شیمی

نساجی

صنایع و سیستم های مدیریت

انرژی و فیزیک

ریاضی و علوم کامپیوتر

هوافضا

پلیمر و رنگ

عمران محیط زیست

پزشکی

معدن و متالوژی

دریا و کشتی سازی

شورای صنفی مرکز


