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 :مقدمه

 

دانشگاه امروزه در سطح جهانی عالوه بر کارکرد و وظایف آموزشی و پژوهشی، وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی برعهده 

دانش و  تولید برای دانشگاه اگرچه دیگر عبارت به. کرد اشاره پذیریجامعه و سازیفرهنگ نقش به توانمی گرفته است که از جمله

ها و کند، اما در دانشجویان باید هنجارها، ارزشگمارد و برای اشتغال آینده آنها در اجتماع تالش میتربیت افراد متخصص همت می

های در کالسرها، چیزی نیستند که منحصراًباورهایی درونی شود که با محیط شغلی آینده آنها مناسبت داشته باشد و این رفتارها و هنجا

 .تحقق پیدا کنندرسمی 

های ناپذیر فعالیتبا عنایت به کارکردهای پیش گفته و جایگاه ویژه دانشگاه در توسعه و پیشرفت کشور و با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش انکار

دانشگاهیان، اهمیت و  ها و افزایش تجربیات سودمندهای غیر رسمی در جذب استعدادها، شکوفایی توانمندیفرهنگی و فوق برنامه به عنوان آموزش

 .شودهای فرهنگی بیش از پیش نمایان میجایگاه اداره کل امور فرهنگی و فوق برنامه در هدایت و ساماندهی به فعالیت

 :دار وظایف زیر استعهده دانشجوییفرهنگی و  واحد

 های فرهنگی دانشگاهریزی، هدایت و نظارت بر فعالیتبرنامه 

 های فرهنگی دانشگاهیانبرای گسترش و تعمیم فعالیت فراهم آوردن تسهیالت الزم 

 های فرهنگی و هنریترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه 

 های مشترک با مراکز و موسسات فرهنگیبرقراری ارتباط و همکاری 

 اندیشی ی و چارهپذیرها و علل آسیبمطالعه، بررسی و شناسایی معضالت فرهنگی دانشگاهیان، نیازهای فکری مخاطبان، زمینه

 های مشکالت فرهنگیدر مورد راه حل

 ایجاد تسهیالت الزم برای آشنایی دانشگاهیان با مظاهر تمدن، فرهنگ دینی و ملی از طریق سیاحت و بازدید 

 یشمندان سازی برای آشنایی دانشجویان و برقراری ارتباط آنها با نهادها و موسسات علمی، فرهنگی و آشنایی با عالمان، اندزمینه

 و فرزانگان

 های مناسب برای عرضه آثار فرهنگی و هنری دانشجویانایجاد زمینه 

 های دانشجوییهای فرهنگی تشکلحمایت و پشتیبانی از فعالیت 

 های فرهنگی و هنریتشکیل کانون 

 برگزاری مراسم مختلف تجلیل، تکریم و یادواره دانشمندان و فرزانگان 

 های آموزشی، مسابقات فرهنگی و هنریبرای پر کردن اوقات فراغت دانشگاهیان نظیر کالسهای مختلف برگزاری برنامه ،

 ها و ...های فرهنگی و هنری، جشنوارهاردوها، نمایشگاه

 

 واحد فرهنگی

 حضورتان تقدیم  97-98با توجه به اهداف بیان شده فعالیت های فرهنگی مؤسسه آموزش عالی عطار در نیم سال دوم سال تحصیلی 

 می گردد.
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 شرح فعالیت ها:  

 حضور با یدخورش بوستان در شهدا مزار و زیارت کوهپیمایی انقالب اردوی پیروزی سالگرد چهلمین گرامیداشت مناسبت به .1

 .برگزار شد ماه بهمن11 شنبه پنج تاریخ در احمر هالل وکانون بسیج ممحتر اعضای

عالوه بر کوهپیمایی، زیارت مزار شهدا و تهیه و صرف صبحانه توسط دانشجویان حضور در مراسم بزرگداشت دهه فجر توسط هالل 

 هزار تومان بود. 70هزینه برگزاری این اردو  مشهد بود. 9احمر و هیئت کوهنوردی شهرداری منطقه 
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 بهمن ماه14دانشجویان به اردوی راهیان نور از %1اعزام  .2
 

 5.160.000نفر آقا بودند. هزینه برگزاری این اردو  2نفر خانم و  10تن از دانشجویان از طرف مؤسسه به این اردو اعزام شدند که  12تعداد 

 تومان بود.

 
 

 بهمن 22 از راهپیمایی موبایلی عکاسی مسابقه .3

 به دلیل رعایت نشدن اصول عکاسی در عکس های ارسالی این مسابقه برنده نداشت.
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 ماه بهمن 24 ورزشی علوم گروه علمی انجمن انتخابات .4

 

 
 به علت استقبال کم، این مسابقه برگزار نشد. بهمن ماه 27پسران  ویژه فجر دهه اهلل ایام مناسبت به تیراندازی مسابقه برگزاری .5
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 ( رفتن) سینمایی فیلم حقوقی تحلیل و اکران .6

رفیعی  دکتر آقای توسط تحلیلگر جناب 1397 بهمن 28 اسالمی بود مورخ حقوق و گروه فقه علمی این برنامه که از فعالیت های انجمن

 این برنامه بدون هزینه برگزار شد. برگزار شد.

 

 
 

 انگلیسی زبان نویسی به داستان آموزش .7

 این برنامه بدون هزینه برگزار شد.بهمن ماه برگزار شد.  29این برنامه که از فعالیت های انجمن  علمی گروه زبان انگلیسی بود مورخ 
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 (مدرس زبان انگلیسی تربیت)  TTC آموزش دوره دومین برگزاری .8

 زبان آموز برگزار شد. 18با حضور  2/12/97صدوق مورخ  حامد دکتر آقای جناب با تدریس دوره این جلسه اولین

 که به حساب واحد فرهنگی واریز شد. تومان بود. 100.000هزینه ثبت نام متقاضیان نفری 

 
 

 مدافع وکیل روز جشن .9

 ذیل برگزار شد:با برنامه های  6/12/97این برنامه که از فعالیت های انجمن علمی گروه فقه و حقوق اسالمی بود مورخ 

 وکال حقوقی مؤسسه مدیر و بزرگ خراسان وکال کانون دادگستری یک پایه وکیل) نداف زاده حاجی دکتر آقای جناب:  سخنرانان

 ( فرهیخته

 (  شناسی جرم و جزا حقوق استاد)  رفیعی دکتر آقای جناب

 ( بزرگ خراسان وکال کانون دادگستری یک پایه وکیل)  عطایی دکتر خانم سرکار

 تهیه و برش کیک توسط وکال )تهیه توسط اسپانسر برنامه(

 تقدیم گل به مهمانان )تهیه توسط اسپانسر برنامه(

 تومان(. 50.000هزینه برگزاری این مراسم در حد پذیرایی محتصر آبمیوه و کیک بود. )
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 سید حمید سجادی حرمجاویداالثر و مدافع  شهید مادر با عهد تجدید .10

عطار امضاء شد که  مؤسسه دانشجویان توسط ای شهدا در این بازدید تعهد نامه مادران تکریم روز و البنینام حضرت وفات  مناسبت به

 .می باشد بزرگوار شهید این شهادت سالگرد سومین اسفندماه  7 . باشند شهیدش  فرزند و امام راه پیرو بستند پیمان شهید مادر با درآن 

 تومان بود. 140.000این برنامه هزینه برگزاری 
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 به کشور 9 منطقه عالی آموزش موسسات از ورزشکار دانشجویان شور پر حضور با اندازی مچ انگیز هیجان مسابقات برگزاری .11

 عطار عالی آموزش موسسه میزبانی

 اسفند 8ورزشی  علوم گروه علمی انجمن همراهی با اندام پرورش و اندازی مچ داور فرخی حمید آقای افتخاری حضور با

 هزار تومان(800،)هزینه برگزاری  مسابقه نقدی جوایز اهدا همراه به مختلف وزنی رده سه در
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 محرابی حرم حسین مدافع شهید خانواده با دیدار .12

مادر این شهید با   97اسفند  13مورخ  روز زنو بزرگداشت والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها کانون بسیج دانشجویی به مناسبت 

 تومان بود 140.000هزینه برگزاری این برنامه  بزرگوار دیدار داشتند.

.  

 مراسم روز درختکاری .13

 یافت.  حضور 13/12/97واحد فرهنگی همزمان با روز درختکاری با همراهی دانشجویان در مراسم این روز در بوستان آبشار مورخ 

 ضور در این مراسم تعدادی نهال توسط دانشجویان کاشته شد.پس از دریافت مجوز از شهرداری کل و ح
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 بهشتی شهید آسایشگاه معلولین جمع در( ع) باقر محمد امام میالد شب جشن مراسم .14

کارت برگزار شد،  16/12/97مورخ  عطار عالی آموزش موسسه علمی های انجمن اعضای و دانشجویان در این مراسم که با حضور

تومان از طرف مؤسسه آموزش عالی عطار مبلغی نقد و مقداری کمک های غیر نقدی توسط انجمن علمی  5.00.000هدیه به مبلغ 

گروه زبان انگلیسی  به آسایشگاه اهداء شد. همچنین دانشجویان جهت کمک به توانیابان از بازارچه صنایع دستی آسایشگاه خرید 

 برگزاری نداشت.)مبلغ فوق جهت هدیه پرداخت شد.(        کردند.    این برنامه هزینه 

 
 (Free Discussionآزاد ) مکالمه های کالس برگزاری .15

 این برنامه توسط انجمن علمی گروه زبان انگلیسی از ابتدای ترم این برنامه به صورت هفتگی با موضوعات متفاوت برگزار 

 هزینه(.شود. )استقبال از تمامی رشته ها(. )بدون می 
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 اردو ی دختران پارک بانوان ریحانه .16

برگزارشد. از جمله برنامه های این اردو می توان به  23/12/97این اردو توسط واحد بسیج خواهران با همکاری واحد فرهنگی مورخ 

 ومان هزینه اسنپ( هزار ت25)تفریحی، اقامه نماز، بازی های فکری، گپ دوستانه و صرف ناهار اشاره کرد. -فعالیت های ورزشی

 
 ثبت نام کارگاه مکاتبات اداری .17

 واحد فرهنگی با توجه به نیاز دانشجویان به برگزاری این کارگاه علیرغم اطالع رسانی گسترده و هماهنگی با استاد دکتر فریدون تقی زاده

 به برگزاری این کارگاه نشد. و کسب زمان از ایشان متأسفانه به دلیل عدم استقبال از سوی دانشجویان و همکاران، موفق
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 ثبت نام کارگاه تندخوانی .18

واحد فرهنگی با توجه به نیاز دانشجویان به برگزاری این کارگاه علیرغم اطالع رسانی گسترده متأسفانه به دلیل عدم استقبال از سوی 

 دانشجویان، موفق به برگزاری این کارگاه نشد.

 
 انجمن علمی گروه مدیریت انتخابات  برگزاری  .19

 ماه فروردین 25 شنبه یک فرهنگی واحد نظارت تحت مدیریت از تمامی گرایش ها رشته نفر( 80دانشجویان ) حضور با انتخابات این

 دبیر نایب سمت در پورابراهیم مهران آقای ،دبیر سمت در مقدسی حسین آقای :ذیل است شرح به انتخابات نتایج .شد برگزار

 حرمت آب الفضل ،ابو کریمی ،حبیبه جمشیدی رامین  باقری مرضیه:علی هاشمی ،ها خانم و آقایان :اعضا و
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 "عطار عالی آموزش موسسه دانشجویی مشاوره مرکز"روان  سالمت همیاران کانون جذب فراخوان .20

 
 

 گرامیداشت روز جانباز .21

عطار به همراه امام جماعت،  آموزش عالی دانشجویان مؤسسه فروردین ماه به مناسبت والدت حضرت ابوالفضل )ع( جمعی از 27مورخ 

گردهم آمدند و دیدار دوستانه ای با جانبازان عزیز قطع نخاعی داشتند.  (ره)خمینی امام توانبخشی آسایشگاه جناب حاج آقای ثانی در

تند همچنین توصیه هایی در جهت کسب بصیرت پیرامون حوزه در این دیدار جانبازان به تعریف خاطرات و نحوه مجروح شدنشان پرداخ

 های سیاسی،اقتصادی و....فرمودند.  

 تومان بود. 100.000هزینه ی این فعالیت )گل، شیرینی و ایاب و ذهاب(، 
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 27/1/98عطار مورخ  عالی آموزش مؤسسه در شعبانیه مبارک اعیاد  مناسبت به پزی کیک شیرین و جذاب مسابقه برگزاری .22

 

 
 

 
 :مسابقه برندگان

 اول مقام کسب بخت جوان و موسوی ها خانم

 دوم مقام کسب آخوندی و کریمیان ها خانم

 سوم مقام کسب زاده اسماعیل و قاسمی بیات، ها خانم

 شعبان پرداخت شد.تومان بودکه از تنخواه برگزاری جشن نیمه  360.000ی به مبلغ کلی هزینه برگزاری مسابقه اهدای جوایز نقد
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با  (پایا( از فعالیت های انجمن علمی گروه حسابداری  ، محک)  حسابداری های افزار نرم آموزشی تخصصی برگزاری کارگاه .23

 این کارگاه بدون هزینه برگزار  شد. .برگزار شد 98 فروردین 29 تاریخ در همکاری دبیر مجمع انجمن های علمی

 
 جشن با شکوه نیمه شعبان .24

اردیبهشت ماه این مراسم  به مناسبت گرامیداشت اعیاد شعبانیه، روز معلم و روز جوان با حضور جمع کثیری از دانشجویان  2مورخ 

 برگزار شد.

 سین برنامه:

 تالوت کالم اهلل مجید 

 صلوات خاصه 

 سرود ملی 

 ترم فرهنگی و خوش آمدگویی معاونت مح

 دانشجویی به مهمانان

 مولودی خوانی 

  دعوت از کارآفرین نمونه استان سرکار خانم

 دکتر جمیلی

 تقدیر و تشکر از برندگان مسابقه کیک پزی 

  تقدیر و تشکر از رتبه های اول علمی در تمامی

 رشته ها و مقاطع

  معلمبزرگداشت مقام پخش کلیپ 

  مشاورین تقدیر و تشکر و اهدا کارت هدیه به

 محترم مرکز

 اجرای موسیقی سنتی 

  سخنرانی سرکار خانم اتحادیه به مناسبت روز

 مشاور

  جوایزءبرگزاری مسابقات شاد و جذاب و اهدا 

 پذیرایی 

 تقدیر و تشکر، ایاب و ذهاب و ...(تومان بود. )اجرا، جوایز،  3.000.000هزینه برگزاری این مراسم          
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 فراخوان ثبت نام کانون ها .25

 
 و مدیریت های ارشد رشته کارشناسی آزمون در (جلسه10- تست 300 حداکثر پوشش) زبان آمادگی های دوره برگزاری فراخوان .26

 رگزار نشد.حسابداری توسط انجمن علمی گروه زبان انگلیسی. این دوره به علت عدم استقبال دانشجویان ب

 
 مشاوره( گروه علمی مقدم فعالیتی ازانجمن خانم سرکار)جامی روان درمانی مرکز  مدیرمحترم حضور" با بانوان اجتماعی آسیبهای بررسی سمینار.28
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 گروه حسابداری علمی توسط انجمن 2 حسابداری اصول اشکال رفع کارگاه.29

 رگزار شد.باین برنامه بدون هزینه  بازرگانی برگزار شد. و مالی مدیریت رشته دانشجویان آمادگی جهت 8/2/98این کارگاه مورخ 

 

 

 
 

 دختران ویژه اخلمد تفریحی فرهنگی اردوی.30

 دختر مؤسسه عطار  این اردو برگزار شد. دانشجویان تن از 35 حضورگرم با ماه اردیبهشت 12 مورخ پنجشنبه

آبشارها و طبیعت زیبای اخلمد دیدار کردند، بعد از بازگشت و اقامه نماز ظهر و صرف ناهار به  در این اردو دانشجویان پس از صرف صبحانه از

 استراحت و بازی های دسته جمعی پرداختند، و در آخر پس از صرف عصرانه به طرف مشهد بازگشتند.

 که به حساب واحد فرهنگی واریزشد. هزار تومان 35هزینه پرداختی از طرف هر دانشجو تومان بود.  2.300.000هزینه برگزاری اردو 
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 (اردیبهشت ماه 13شروع دوره ) ورزشی  مربیگری تئوری دوره برگزاری.31

 
 توسط انجمن علمی گروه زبان انگلیسی معلم روز جشن برگزاری.32

اجتماعات مراسمی تدارک دیدند و ضمن  سالن زبان در گروه اساتید برای انگلیسی زبان گروه 96 و 95 ورودی دانشجویان 14/2/98مورخ 

 صحبت دوستانه بعد از پذیرایی و برش کیک با اهدا کادو از اساتید خود قدردانی کردند.

 د(.این برنامه بدون هزینه برگزار شد. )مبلغ مورد نیاز جهت سفارش کیک و خرید کادو توسط خود دانشجویان جمع آوری ش
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 کانون مشکات برگزار می کند: جلسات کرسی آزاداندیشی با محوریت جهان بانوان )دوشنبه های دخترونه(.33

 اندیشی توسط بسیج دانشجویی خواهران برگزارشد. این برنامه به صورت هفتگی در سه جلسه برگزار شد. آزاد کرسی اول جلسه 16/2/98مورخ 

 بود.جهت پذیرایی ان توم 120.000هزینه برگزاری برنامه 

 
 

 بهشتی شهید آسایشگاه توانیابان از دلجویی و همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان بازدید.34

ماه جمعی از دانشجویان عالقه مند با راه اندازی کمپین مهربانی و حمایت واحد فرهنگی  به دیدار توانیابان عزیز در  اردیبهشت 17در تاریخ 

 رفتند.آسایشگاه شهید بهشتی 

 این برنامه بدون هزینه برگزار شد. )هزینه تهیه گل و شیرینی توسط دانشجویان پرداخت شد.(
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 انجمن علمی مشاوره از بهارانه کاری های برنامه ویژه.35

 تومان بود. 500.000هزینه برگزاری تمامی فعالیت های انجمن علمی گروه مشاوره 

 
 

 (مشاوره رشته دانشجویان ویژه) نویسی مقاله کارگاه.36

 شیرزاد به عنوان مدرس کارگاه، این برنامه را جرا کردند. انجمن علمی گروه مشاوره با دعوت از سرکار خانم 19/2/98مورخ 
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 نویسی داستان کارگاه.37

 برنامه را جرا کردند.لطیف نزاد به عنوان مدرس کارگاه، این  انجمن علمی گروه مشاوره با دعوت از سرکار خانم 26/2/98مورخ 
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 سیدی هومن کارگردانی زده به زنگ کوچک مغزهای فیلم تحلیل و اکران.38

 دانشگاه از شناسی مجر و جزا حقوق آموخته دانش محمدی، اقبال دکتر آقای با دعوت از جناب اسالمی حقوق و فقه علمی انجمن 28/2/98مورخ 

 به عنوان تحلیلگر به نقد و بررسی این فیلم پرداختند. جنایی علوم و کیفری حقوق پژوهشگر  دانشگاه مدرس تهران،

 این برنامه هزینه نداشت.

 

 
  بیان فن آموزشی و علمی جذاب همایش.39

 با موضوعات: حسابداری علمی انجمن همکاری با اسالمی حقوق و فقه علمی انجمن
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 سخنوری و بیان فن _1

 شناسی بدن زبان _2

 مذاکره و ارتباطات _3

 شناسی شخصیت _4

 به برگزاری کارگاه پرداختند.

قابل ذکر است انجمن علمی فقه وحقوق در طول ترم کارگاههای این همایش به صورت کامال رایگان برای دانشجویان برگزار شد. 31/2/98مورخ 

 آموزشی برای دروس مختلف نیز برگزار کرد. 

 
 کمیسیون محترم عضو و کالت و مقدس مشهد شریف مردم محترم نماینده با عطار عالی آموزش موسسه دانشجویان صمیمی گفتگو و نشست.40

 (هزار تومان بود.112هزینه برگزاری مراسم )                    1/3/98در تاریخ پژمانفر دکتر آقای جناب اسالمی شورای مجلس فرهنگی

 
 رضوی خراسان ای حرفه و فنی سازمان کل مدیر با مالقات.41

 از وکار، استفاده کسب و ایجاد کارآفرینی به انجمن علمی گروه فقه و حقوق اسالمی به همراه واحد فرهنگی با هدف کمک 2/3/98مورخ 

(  نجمه)  خواهران واحد رضوی خراسان ای حرفه و فنی آموزش کارآفرینی و ... بازدیدی از مرکز وام از استفاده رایگان، آموزشی کالس های
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 مرتبط مشاغل با آشنایی و(  نعمتی)  برادران واحد رضوی خراسان ای حرفه و فنی آموزش خواهران، مرکز ویژه آن با مرتبط مشاغل با آشنایی و

 ارم داشتند. آموزشی برادران و مرکز ویژه آن با

 هزینه برگزار شد. این برنامه بدون طی این بازدید و گفت و گو با مهندسین مرکز، دانشجویان از این بازدید نهایت استفاده را کردند.

 
 و اصول حسابداری   1عملیات در تحقیق رفع اشکال کالس برگزاری.42

شد.برگزار برگزار شد. برنامه بدون هزینه  4/3/98 شنبه روز در مقدسی آقای انجمن دبیر تدریس با مدیریت علمی انجمن این کارگاه توسط
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 مقدس دفاع سرافراز جانبازان کنار در خرمشهر آزادسازی سالروز خرداد سوم گرامیداشت.43

 انبازان قطع نخاعیج خرمشهر، به همراه جمعی از دانشجویان عزیز مؤسسه با  آزادی حماسه بزرگداشت مناسبت واحد فرهنگی به 4/3/98مورخ 

ار بهره مند شدند. هزینه وصیه های  جانبازان بزرگوآسایشگاه امام خمینی )ره( دیداری صمیمانه داشت. دانشجویان در این دیدار از خاطرات وت

 تومان بود. 100.000برگزاری این برنامه 

 
 )جوایز مسابقه از لوازم موجود در واحدفرهنگی )خودکار دفترچه وکیف ( اهداءشد. دارت خرداد مسابقه4 شنبه خرمشهر سازی آزاد سالروز مناسبت به.44

 پناهیامیرمحمد آقای-3  چمنیراه سید علی اکبر آقای -2آقای عطا محمدی    -1اول تاسوم به ترتیب :  ، نفرات برندگان مسابقه      
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 فطر عید تا عمد غیر جرائم زندانی یک آزادی جهت عطار مؤسسه دانشجویان گلریزان.45

هفته( جمع آوری  کمترین زمان ممکن )دوتومان در  2.550.000با همت و کمک دانشجویان، اساتید، هیئت علمی و کارکنان مؤسسه مبلغ 

 شد که مبلغ فوق توسط واحد فرهنگی به مددکاری زندان مرکزی )جناب آقای دربان( تحویل داده شد.

 بود.، بدهی مالی یک فقره چک مشکل ایشان دارای عدم سوءپیشینه وفرزند،  3ساله متأهل دارای  51ادشده آزفرد 

 

 
 

 روز راهپیمایی در پرشکوه حضوری برای محترم دانشجویان از عطار عالی آموزش موسسه علمی های انجمن مجمعواحد فرهنگی و دعوت.46

 .قدس جهانی

 گرانقدر دانشجویان و محترم مسئولین از قدس جهانی روز گرامیداشت ضمن ای بیانیه صدور با سسهمؤ علمی های انجمن دبیرواحد فرهنگی و 

 اعالم فلسطین مظلوم مردم از را خود جانبه همه حمایت روز، این راهپیمایی در خود پرشکوه حضور با ندتا خواست عطار عالی آموزش موسسه

 نمایش برای ارزشمند فرصتی و المقدس بیت آزادسازی در عطفی نقطه به تواند می امسال قدس کرد که روز اشاره بیانیه، این از بخشی کنند.در

 . شود تبدیل منطقه ارتجاع و نفاق چهره خفت و رسوایی ساختن آشکار و اسالمی امت نرم قدرت و اسالم جهان وحدت

 در این راهپیمایی باشکوه مسئولین فرهنگی به همراه بسیج دانشجویی حضور داشتند.
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 کریم قرآن محوریت با کتابخوانی مسابقه.47

 یوسف مبارکه سوره تفسیر به ای پنجره

 تن از دانشجویان عطار کتاب را تهیه و در مسابقه شرکت کردند.20رهبری دانشگاه فردوسی برگزارشد  در این مسابقه که از طرف دفتر نهاد

 با میزبانی در مؤسسه آموزش عالی بهار برگزار شد. 10/3/98مسابقه مورخ 

 تومان جهت خرید کتاب از نهاد رهبری بود. 30.000هزینه برگزاری این مسابقه مبلغ 

 مؤسسه عطار در میان قرعه ها نبود.شرکت کننده از افراد اسامی سفانه به صورت قرعه کشی اعالم شدکه متأ قهاسامی برندگان این مساب

 
 

 ماه خرداد11 شنبه بهشتی شهید آسایشگاه توانیابان کنار در افطاری راسم.م48

تن از  45نفر از توانیابان آسایشگاه شهید بهشتی اطعام شدند. تعداد  50در بیست و ششمین روز از ماه مبارک رمضان به همت کمپین مهربانی 

 جمع آوری شد. ازسوی دانشجویان وهمکاران خیر تومان جهت برگزاری این مراسم  1.450.000دانشجویان در مراسم حضور داشتند. مبلغ 
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 "تندرستیم جاده با همراه من"عکس با عنوان  مسابقه یبرگزار.49

 این مسابقه توسط انجمن علمی گروه علوم ورزشی به مناسبت عید سعید فطر به صورت مجازی برگزار شد.
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 برندگان مسابقه:

 تومانی 50.000ورزشی برنده جایزه  علوم ی رشته دانشجو محمدی رضا حمید آقای رای 419 با اول نفر

 
 تومانی 30.000ورزشی برنده جایزه  علوم ی رشته دانشجوی نرگس معرضی خانم رای 313 با دوم نفر

 
 تومانی 20.000ورزشی برنده جایزه  علوم ی رشته دانشجوی حسنا مردانشاهی خانم  رای 125 با سوم نفر
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 از فعالیتهای انجمن علمی گروه زبان انگلیسی  (مدرس زبان انگلیسی تربیت)  TTC آموزش دوره سومین برگزاری.50

 زبان آموز برگزار شد. 10با حضور  11/3/97صدوق مورخ  حامد دکتر آقای جناب با تدریس دوره این جلسه اولین

 که به حساب واحد فرهنگی واریز شد.تومان بود. 150.000هزینه ثبت نام متقاضیان نفری 

 
 واحد تربیت بدنی

 میلیون تومان (5)هزینه برگزاریکشور 9 منطقه تیمی مسابقات برگزاری.51
 کشور دو تیم در رشته والیبال در بخش دختران و پسران به این مسابقات اعزام کرد. 9مؤسسه آموزش عالی عطار جهت شرکت در مسابقات تیمی منطقه 
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 طی قرعه کشی گروه بندی تیم ها مشخص شد.    

 

 
 سفانه دو بازی مرحله گروهی را واگذار کردیم و از راهیابی به مرحله بعد بازماندیم.در بخش پسران متأ

 بازی را بردیم اما با اختالف در پوئن شماری از راهیابی به مرحله بعد بازماندیم. 4در بخش دختران دو بازی از 

موفق به برد یک ست از بازی را نشده بودند و به صورت چشم ولیکن الزم به ذکر است پیش از این تیم والیبال دختران در سال های گذشته حتی 

 گیری در این دوره از مسابقات پیشرفت داشتند و توانستند از سد دو تا از حریفان خود عبور کنند که این پیشرفتشان قابل توجه بود.
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 د. این تمرینات تا بهمن ماه ادامه داشت. یک جلسه در هفته شروع ش 97تمرینات والیبال دختران و پسران به صورت مرتب از آبان ماه 

 

 میلیون تومان هزینه 5برگزاری مسابقات انفرادی با 

 مسابقات شنا (1

 
 ده داشت.ننمای 3در محل استخر سازمان آب این مسابقات شروع شد که عطار در این مسابقات  8/2/98یکشنبه 

 خسروی بنا امینیان و محمد الیاسی، ناصر آقایان یونس

 سینه موفق به کسب مقام دوم کرال متر 100 ماده در الیاسی یونس

 سینه موفق به کسب مقام سوم کرال متر 100 ماده در امینیان ناصر

 سینه موفق به کسب مقام سوم شدند. کرال متر 50 ماده در خسروی بنا محمد

 الزم به ذکر است شناگران بدون حتی یک جلسه تمرین به این مسابقات اعزام شدند.
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 ده داشت.ننمای 4در محل استخر سازمان آب این مسابقات شروع شد که عطار در این مسابقات  9/2/98دوشنبه 

مسابقات تالش  کشور در این مسابقات را داشت. که با توجه به سطح باالی 9 منطقه مسابقات در دختر شناگران سسه عطار اولین حضورمؤ

 غهقوربا متر 50شنای  در چهارم رتبه کسب جهت حمیدی روشنک خانم سرکار به تبریک ورزشکاران اعزامی ما چشمگیر بود. ضمن

 تمرینات:

نظام مدیر محترم گروه تربیت بدنی هزینه ای بابت تمرین پرداخت نشد و  با هماهنگی جناب آقای استاد  جهت اعزام دانشجویان به این مسابقات

 .دانشجویان زیر نظر مربی شنای مؤسسه تمرین کردند

 همچنین با لطف آقای دهنوی مسئول امور ورزشی سازمان آب یک جلسه استخر این سازمان با یک الین مجزا در اختیار شناگران قرار گرفت.

 اختند.بقه پرددانشجویان اعزامی به این مسابقات فقط در طول یک ترم تمرین داشتند که در مسابقات با رقیبان قوی از جمله ناجیان و مربیان شنا به مسا

 مسابقات جودو (2

 در محل مجموعه ورزشی کارگران این مسابقات برگزار شد که مؤسسه عطار در این مسابقات یک نماینده داشت. 10/2/98سه شنبه 

د و آقای محمد جبوری دو دور اول مسابقات را بردند اما در مرحله نیمه نهایی نتیجه را به حریف سخت )عضو تیم ملی جودو ( خود واگذار کردن

 از کسب مقام بازماندند.

 مسابقات تکواندو (3

 
 

 ده داشت.ناین مسابقات شروع شد که عطار در این مسابقات یک نمای (کاراته ی خانه)  کوثر ورزشی در  محل مجموعه 11/2/98چهارشنبه 

 سرکار خانم غزاله غفوریان با کسب عنوان اول در رده وزنی خود، بار دیگر افتخارآفرینی کردند.

 ان آوردند.به ارمغ شدند و زیباترین رنگ مدال را برای این مؤسسه اعزام مسابقات این به تمرین جلسه یک حتی بدون الزم به ذکر است ایشان
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 مسابقات دو و میدانی (4

 
 .داشت دهننمای  8 مسابقات این در عطار که شد شروع مسابقات این باغبان باشی ورزشی مجموعه محل  در 11/2/98 چهارشنبه

 .نماییم می عرض تبریک عطار خانواده به را کشور 9 منطقه مسابقات در عطار عالی آموزش موسسه میدانی و دو تیم افتخار پر حضور اولین

 .کند پیدا دست تیمی چهارم مقام به توانست مسابقات این در خود حضور اولین با عطار سسهمؤ میدانی و دو تیم

 مدال 3 کسب به در مجموع موفق ارتفاع همچنین در ماده پرش  و طول پرش ماده در ازکیا حمیده خانم و وزنه پرتاب رشته در موسوی نیوشا خانم

 .شدند نقره

 .نماییم می عرض تبریک را ورزشکاران فرینیآ افتخار و حضور اولین صمیمانه

 .ایستادند پنجم و چهارم جایگاه در ثانیه صدم اختالف با که تدین پری خانم و مردانشاهی حسنا خانم سرکار از تشکر ضمن

 جلسه تمرین در همین مکان زیر نظر مربی سرکار خانم ذاکر، به تمرین پرداختند. 4همچنین ورزشکاران تعداد 

هزینه شخصی مین تغذیه ورزشکاران با ر خود در این مسابقات و همچنین تأسرکار خانم ذاکر مربی محترم دو و میدانی با حمایت همه جانبه و حضو

 خود، تیم را همراهی کردند.
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 مسابقات کاراته-5

 
 داشت دهننمای  3 مسابقات این در مؤسسه عطار که شد شروع مسابقات کارته این تهیأ سالنهای - خاکی پل چهارراه محل  در 13/02/98 جمعه

 کسب مقام دوم بهیار موفق به بهناز خانم

 کسب مقام سوم نهراباد گرد هانیه خانم

 کسب مقام سوم شدند. معرضی نرگس خانم

 نمایندگان ما بدون جلسه تمرین به مسابقات اعزام شدند.

 مسابقات آمادگی جسمانی (5

 
 داشت. دهنیک نمای مسابقات این در عطار که شد شروع مسابقات خاوران این عالی آموزش موسسه ورزشی سالن محل  در 13/02/98 جمعه

 سفانه موفق به کسب مقام نشدند.در این مسابقات بودند که متأه ما آقای محسن بابایی نمایند

 



 97-98 دوم سال تحصیلی سال نیم فرهنگی واحد گزارش

 

37 
 

 مسابقات کشتی (6

 
 .داشت دهننمای  3 مسابقات این در عطار که شد شروع مسابقات این( توکل حمید استاد)استان  کشتی خانه محل  در 14/02/98 شنبه

 این مسابقات موفق به کسب عناوین زیر شدند.گیران ما در  عطار کشتی موسسه کشتی تیم به نباشید خسته و تبریک عرض با

 فرنگی کشتی نقره مدال کسب حقیقی یاسر اقای

 فرنگی کشتی برنز مدال کسب گلمکانی الدین جمال اقای

 آزاد کشتی چهارم مقام کسب پور کاظم شایان اقای

 جلسه تمرین رایگان داشتند. 3دان، دانشجوها الزم به ذکر است با هماهنگی جناب آقای نظام با مربی کشتی مؤسسه جناب آقای وظیفه 

 مسابقات شطرنج (7
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 دهننمای  یک مسابقات این در عطار که شد شروع مسابقات این بهشتی شهید ورزشی در مجموعه واقع شطرنج اختصاصی سالن محل در 15/2/98 یکشنبه

 .داشت

 مقام نشدند. اما با توجه به باال بودن سطح مسابقات بازی ایشان قابل تقدیر بود.بازی موفق به کسب  5ی با وجود سه برد از آتجناب آقای امیر مر

 توضیحات تکمیلی:
 د.با مساعدت گروه علوم ورزشی و جناب استاد نظام با واحد فرهنگی قبل از شروع مسابقات از کلیه ورزشکاران بدون صرف هزینه تست به عمل آم

 در جلسه حضور پیدا کنند.  (نظام احسان سید استاد) ورزشی  علوم گروه مدیر به خود معرفی شد جهت از کلیه ورزشکاران دعوت 26/1/97مورخ  

 در این جلسه مکان و مربی جهت انجام تست برای تمامی رشته های اعزامی به مسابقات مشخص گردید.

 ( تختی ورزشگاه) تختی پیست در  9:30 ماه ساعت فروردین 27 مورخ شنبه سه آقایان میدانی و دو و جسمانی آمادگی ورزشی تست رشته های

  شریعتی خیابان در واقع آبفا ورزشی مجموعه در 11 ماه ساعت فروردین 29 مورخ شنبه دختران پنج شنا ورزشی تست رشته

 باشی باغبان ورزشی سالن در  8.30 ماه ساعت فروردین 31 مورخ دختران شنبه جسمانی آمادگی و میدانی دو ورزشی تست رشته های

 شریعتی خیابان در واقع آبفا ورزشی سالن در 12 ماه ساعت فروردین 31 مورخ تنیس روی میز شنبه ورزشی تست رشته

 باشی باغبان پیست  6 اردیبهشت ماه ساعت  3سه شنبه  آقایان میدانی و دو و جسمانی مجدد آمادگی تست

 شهید بهشتی ورزشی سالن در  8.30 ماه ساعت فروردین 31 مورخ شنبه تست رشته ورزشی کشتی
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 هواحد مشاور

 رمتکننده به صورت هفتگی از ابتدای  شرکت اعضای روانشناختی تحلیل با همراه مافیا جذاب و مهیجبرگزاری کارگاه .52
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  مشاور و روانشناس هفته ویژه های برنامه

 شغلی شناسی شخصیت کارگاه: ماه اردیبهشت 7

 مافیا روانشناختی و مفرح کارگاه :ماه اردیبهشت 8

 (زنانه شخصیت مختلف ابعاد شناخت)دختر  دانشجویان ویژه کارگاه:ماه اردیبهشت 9

 (بار اولین برای) ازدواج محوریت با درمانی تئاتر سایکودرام، :ماه اردیبهشت 11

 
 

 کننده شرکت اعضای شغلی تحلیل با همراه شغل ای حرفه مسیر جذاب کارگاه.53

 این کارگاه به علت عدم استقبال و به حد نصاب نرسیدن، برگزار نشد.
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 دختر دانشجویان ویژه بودن زن فراسوی روانشناسی کارگاه.54

 

 
 

 ازدواج از قبل مقابل طرف شناخت در رایج اشتباهات محوریت با( درمانی تئاتر) سایکودرام.55

 تومان 400.000کاهانی هزینه برگزاری کارگاه  خانم سرکار گری تحلیل و تئاتر گروه حضور با
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 مؤثر روابط کارگاه.56

 عطار عالی آموزش سسهمؤ  روانشناس رضایی خانم سرکار حضور با

 
 

  مشاور و روانشناس روز ویژه همایش.57

 مشهد( فردوسی سفید )دانشگاه ازدواج موضوع با      

10/2/98روان در تاریخ  سالمت همیاران کانون محترم اعضای و ادبی خانم سرکار عطار عالی آموزش موسسه مشاوره مرکز مسئول حضور با
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پرداختی  مشارکت دانشجو هزینه فعالیت ردیف

ازبودجه 

 فرهنگی

 توضیحات

1  

 برگزاری اردوی راهیان نور       

 

 تومان6.360.000

 

 تومان 1.200.000

5.160.000 

 تومان

از کل %1تن )12تعدا د 

 (دانشجویان 

2  

فرهنگی  ی برگزاری اردو

 تفریحی اخلمد

 

 تومان2.300.000

 

 

 تومان1.295.000

 

 تومان 1.005.000

 

نفر از 4تن از دانشجویان و37

 کارکنان در اردو حضور داشتند.

3  

 برگزاری مسابقات تیمی

،ورودی ، بیمه ،اجاره تهیه لباس  میلیون تومان 5 ----- میلیون تومان5    

 سالن ، حق الزحمه مربی ،تغذیه

 ،و... تهیه لباس ، بیمه ، تغذیه تومان 4.315.150 ------ تومان 4.315.150 برگزاری مسابقات انفرادی 4

5  

نیمه شعبان برگزاری مراسم جشن 

کیک پزی اهداءجوایز مسابقه ،

ودبیر ،تقدیراز مشاوران مؤسسه 

 زبانانجمن 

 

 

 میلیون تومان3 

 

 

--------- 

 

 

 میلیون تومان3

 

هزینه جوایز کیک پزی و تقدیر 

هزار تومان 680از مشاورین مبلغ 

از بودجه برگزاری جشن 

 پرداخت شد.

6  

برگزاری فعالیتهای انجمن علمی 6

 گروه مشاوره

 

 هزار تومان600 

 

 هزار تومان100 

 

 هزار تومان500 

هزینه ها مربوط به حق الزحمه 

اساتید ،تدارکات وپذیرایی  می 

 باشد .

7  

 برگزاری کارگاه سایکودرام

 )تئاتر درمانی (

 

 هزار تومان400

 

 هزار تومان100

 

 هزار تومان300 

 

 )حق الزحمه اجرای نمایش ( 

8  

برگزاری مسابقه مچ اندازی بین 

 9دانشگاهی منطقه 

 

 تومان1.100.000

 

 هزار تومان  300

 

 هزار تومان800

 

هزینه داوری،چاپ پوستر،جوایز، 

اجاره میز،حق الزحمه 

 پزشک،پذیرایی

9  

اردوی کوهپیمایی وزیارت مزار 

 شهدا

نفر)هزینه جهت تهیه 20تعداد  هزار تومان70 -------- هزار تومان 70

 صبحانه( 

 )بوستان هاشمیه( 

10  

 اردوی دخترانه ، پارک ریحانه

 

 تومان 500.000

 

 هزار تومان 475

هزار تومان 2525

 هزینه اسنپ

 

هزینه ها توسط -نفر 15تعداد 

 دانشجویان پرداخت شد.
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دعوت از نماینده مردم مشهد در  11

مجلس آقای دکتر پژمانفر )از 

فعالیتهای انجمن علمی فقه 

 وحقوق (

 

 

 هزار تومان112

 

 

---------- 

 

 

 هزار تومان112

 

یه بنر خوش آمد گویی و ته

 همان برنامهجهت اهداءبه میادمان 

برگزاری جلسات کرسی آزاد  12

 اندیشی )باموضوع جهان بانوان (

 

 هزار تومان120

 

---------- 

 

 تومانهزار 120

 

 )پذیرایی (جلسه3

برگزاری مسابقه من همراه با جاده  13

تندرستیم )از فعالیتهای انجمن 

 علمی گروه علوم ورزشی (

 

 

 هزار تومان100 

 

 

----------- 

 

 

 تومان هزار100 

 

 

اهداءجوایزبه  نفرات اول تاسوم 

 مسابقه

14  

کمک به آسایشگاه توانبخشی 

 شهید بهشتی

 

 یک میلیون تومان

 

 هزار تومان500

 

 هزار تومان500

جهت بازدید از اینگونه مراکز 

ه در نظر هزار تومان هزین500مبلغ 

ب گرفته شده بود که در قال

کارت هدیه از طرف مؤسسه به 

 فوق تقدیم شد.مرکز 

بازدید از آسایشگاه جانبازان 2 15

 قطع نخاعی

 

 هزار تومان200

 

--------- 

 

 هزار تومان200

به دلیل بازخورد بسیار قابل توجه 

بازدید انجام شد. 2،درطی ترم 

هزینه ها مربوط به تهیه گل 

 شیرینی زولبیا وایاب وذهاب

 می باشد. 

16  

 بازدید از خانواده محترم شهداء

 

 هزار تومان280 

 

        --------- 

 

 هزار تومان280 

 

بازدید از خانواده شهید محرابی 

 وسجادی

 )تهیه هدیه وایاب وذهاب (

17  

 مسایقه کتابخوانی 

 

 هزار تومان 30

 

 هزار تومان 15

 

 هزار تومان 15

 

فراخوان مسابقه از سوی دفتر نهاد 

 رهبری فردوسی

18  

 پرداخت حق الزحمه

 جماعتامام 

 

 تومان 2.000.000

 

--------- 

 

 تومان2.000.000

 

 تومان 500.000ماهانه 
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19 

 

 ها هزینه سایر

 

 

 هزار تومان450

 

--------- 

 

 هزار تومان450

چاپ بنر وپوسترو خبرنامه، ایاب 

 وذهاب حضور در جلسات و....

 

 با ایجادکمپین مهربانی  20

برخی از فعالیتها بدون هزینه وبا 

مشارکت دانشجویان و.. برگزار 

 شد. 

 

 

 تومان 1.450.000

 تومان2.550.000

 

 

 تومان 1.450.000 

 تومان2.550.000

 

 

----------- 

 

 

 برگزاری مراسم افطاری

 کمک به آزادی زندانیان

21  

توسط TTCبرگزاری دوره های 

 انجمن علمی گروه زبان

 

 

----------- 

  

 

 

--------------  

 نفر28تومان، 2.240.000

 نفر18تومان،1.800.000

 نفر10تومان،1.500.000

 تومان5.540.000جمعاً:

تومان بابت پذیرایی 2.540.000

وپرداختی به استاد جمعًا هزینه شده 

 تومان در آمد3.000.000

 
 

  

 جمع هزینه ها :

 

 هزینه:

 تومان                     

 

 مشارکت:

 تومان

 

 پرداختی از بودجه:

 تومان 20.887.000

 

این برآورد بدون احتساب حق 

 الزحمه مشاورین می باشد.

 

 

قابل ذکر است واحد فرهنگی براین باور است که فعالیتها بایستی با رویکرد اقتصاد مقاومتی ورونق تولید ضمن تشکر از حمایت مسئولین محترم مرکز، 

 ناچیز داشته باشیم .  هر چند سهمیهماهنگ باشد . امید است بتوانیم در راستای تحقق اهداف واالی فرهنگی جامعه اسالمیمان 


