گزارش عملکرد سال  (( 1394سال دولت و ملت  ،همدلی و هم زبانی ))
عنوان ربانهم :جلسه هم اندیشی کانونهای دانشجویی دااگشنه علوم زپشکی لرستان

اترخی 4031/2/03 :

موضوع :جلسه هم اندیشی کانونهای دانشجویی دااگشنه علوم زپشکی لرستان چهارشنبه  4031/32/03ربگزار شد.
این جلسه هک با هم کاری دانشجویان کانونهای دانشجویی و مسئوالن و کارشناسان حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی ربگزار شد با تالوت قرآن توسط یکی از دانشجویان و
خیرمقدم آاقی رشیدی کارشناس فرهنگی معاونت آغاز شد.
رد اداهم دانشجویان فعال فرهنگی و دبیران و انئب دبیران کانونها هب طرح دیدگاه اه و نظرات خود رپداختند و ردخواستهای خود را از مدری فرهنگی و معاون دانشجویی
فرهنگی دااگشنه مطالبه نمودند.
رد همین راستا ابتدا دکتر نوراهل مریدی مدری فرهنگی بیان نمود هک :ما تالش خواهیم کرد ربانهم استراژتیک فرهنگی را قبال هم تهیه و تدوین شده عملیاتی کنیم هک هم اکنون
رد حال رازینی هستیم ات یک کارشناس ربانهم رزی فرهنگی را رد کنار خود داشته باشیم نهایتا ایشان بیان فرمودند هک ربای گرفتن ربانهم اه ،اهدا ف و ...کانونها رد

تخ
جلسات صصی و رو رد رو با دانشجویان جلسه ربگزار خواهیم کرد.
رد اداهم دکتر طراهنی ژناد پیرو خواسته اه و مطالبات دانشجویان مطالبی را بیان نمودند هک شرح آن رد اداهم می خوانید:
ضمن سالم و خیر مقدم خدمت دانشجویان فهیم و فرهیخته و فعال فرهنگی و تشکر از مطالبات و ااقتنداهی شما اوال باید رعض کنم هک دانشجو مطالبه گر است و باید هب
مطالبات اقنونی و منطقی اش پاسخ گفته شود.

ربای همین هم اینکه بعضی از دوستان بیان کردند هک باید سنگهای شیپ پای فعالیت اهی فرهنگی ربداشته شود من هم معتقدم چیه سنگی نباید باشد و ره سنگی هک باشد ما آن
را هب کمک شما رب می داریم .اما بطور کلی ره ربانهم فرهنگی هک بخواهد اجرا شود باید رد شورای فرهنگی مطرح شود و سپس انجام شود اما ربانهم ای هک حساسیت ندا شته باشد
بدون رفتن هب شورا هم ما آن را انجام می دهیم اما اگر ربانهم ای کالن باشد و زهینه رب باشد و نیاز هب هم اندیشی داشته باشد باید رد شورا مطرح شود .از سوی دیگر ما هم رد
اجرای ربانهماهمان با لکشم رب می خوریم چون بعضی افراد دلواپس هم بی کار نمی دننیشن و ااقتندات خود را همیشه متوهج ربانهم اهی فرهنگی خواهند کرد ولی آن جوری هک

باید هب تفکرات شما احترام گذا رده شود باید هب نظرات دیگران هم احترام گذاشت هب ره حال دانشجو باید فعالیت کند و ما هم باید حمایت کنیم ولی نب یا د همه فعالیت اه توسط
معاونت دانشجویی فرهنگی انجام شود.
ت
موضوع دیگر شکیل کانونها و فعالیتهای فرهنگی است هک ما چیه مانعی ربای این کار ندا ریم تنها یک لکشم وجود دارد و آن هم رپاکندگی فضااهی دااگشنهی و محدودیت
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فضای فیزیکی است .البته ا ن را م یاد آور و م کلیه کا ونها اق ت ل د رند اما رد فضای زیکی لکشم د ر م و ی باید ر با ید هک ل کا ون زم
داشتن فضای فیزیکی نیست .رد عوض شما کلیه فضااهی معاونت دانشجویی فرهنگی را متعلق هب خود بدا نید و احساس محدودیت فضایی ننمادیی .بهر حال فعالیت ما
بعنوان معاونت دانشجویی قید و بند فضای فیزیکی را ندرایم فضا باشد باید انجام بدهیم .فضا نباشد هم باید انجام بدهیم.
ربانهم دیگری هک هم اکنون رد حال انجام است این است هک رد کنار مسجد هک هب زودی افتتاح خواهد شد فضای کانونها را رد نظر گرفته ایم ولی با توهج هب حجم عظیم کار
کانون اه باز هم جوابگو نخواهد بود .ولی ربای ربشیپد فعالیت اهی فرهنگی کانونها رد حال رازینی با یک ربانهم نویس هستیم ات کل فعالیت کانونها را رد فضای مجازی قرار
دهیم هک انشااهلل رد آینده زندیک اتفاق خواهد افتاد .رد نهایت ما از ره ایده ای هک منجر هب جذب رتشیب اعضای فعال هب کانونها بشود حمایت می کنیم .رد اداهم معاون
دانشجویی فرهنگی هب رپسشهای دانشجویان پاسخ گفت:
پاسخ آاقی دکتر طراهنی هب یکی از دانشجویان کانونها هک رپسید چرا باید پاسخگوی همه واحداهی دااگشنه از جمله نهاد رهبری ،حراست ،بازرسی و  ...ربای ربگزاری ربانهم
اهی فرهنگی باشیم رد نوع خود جالب بود.
پاسخ :علت اینکه ما هم ربخی از ربانهم اه را رد شورا می ربیم همین است اما تنها مرجعی هک می تواند شما را احضار کند شورای انضباطی است.
سوال  -شب شعراه بهتر است روز زبرگداشت شعرا باشد نمی دانیم با زبرگداشت خیام چرا مخالفت شده است؟
پاسخ -از کانون شعر تشکر می کنیم ما هم خوشحال می شویم دانشجویان مان مطالبه گر باشند اما چون ردخواست شما همزمان با هفته خواب گا هها بود و همپوشانی با آزاد سازی
خرمشهر را داشتیم اولویت ما رد این ربهه زمانی با شب شعر مقاومت بود.

ایشان رد پاسخ دانشجویی هک گفت لطفا وضعیت موسیقی را روشن کنید پاسخ دادند:
ما بنا داریم رد شورای فرهنگی وضعیت اجرای موسیقی را تعیین کنیم هک اگر قرار است ربگزار شود نحوه ربگزاری آن هب هچ منوالی باشد.
سوال دیگر رد خصوص ندا شتن اساسناهم کانونها بود هک دکتر طراهنی ژناد بیان نمودند؛ تدوین اساسناهم ربای ره کانون کار اعضای کانون است هک باید انجام گیرد
همچنین از نظر بودهج ماچیه محدودیتی ندا ریم ولی ره کانون سهمیه خاصی ندا رد بلکه رب اساس فعالیت اهیش اعتبار رد نظر میگیریم ولی چون بحث اسناد مالی و  ...را
داریم ام کان واگذا ری بودهج هب افراد حقیقی ام کان پذری نیست اما رب اساس عملکرد کانونها زهینه خواهیم کرد و یلکشم هم رد این زمینه ندا ریم.
رد خصوص نحوه جذب خیرین توسط کانون خیرین سالمت سوال رپسیده شد هک ایشان پاسخ دادند ربانهم اهی ما نباید اقئم هب فضای فیزیکی باشد اما رد خصوص فعالیت
کاری این کانون بهتر است هک شما رد حوزه کاری معاونت دانشجویی فرهنگی وارد شوید ام کاانت خواب گاهی جذب کنید.
سوال یکی از دانشجو ی نماینده کانون سالمت و رفتار رد مورد سنجش و رغبال گری سالمت رفتار دانشجویان رد بدو ورود هب دااگشنه بود هک آنچه رد دااگشنه انجام می شود
م
معاینه نیست بلکه مصاحبه است هک پاسخ هب این شکل گفته شد هک رد بحث سالمت رفتار دانشجویان س جنش سالمت را داریم ولی سعی یکنیم هک رد اینده جنبه معاینه ای
بخود بگیرد .گواهی فعالیت هب اعضای کانونها با رعایت قوانین و  ...انجام خواهد گرفت.
سوال نماینده کانون هالل احمر رد خصوص هم کاری خدمات دااگشنه بود هک عنوان کرد وقتی ربای یک فعالیت سازمان هالل احمر باید چارد امدا د نصب نماید یا ساری
کاراهی یدی از هم کاری خدمات بی بهره ایم هک رد پاسخ عنوان شد هک کار دانشجویی وقتی اهمیت پیدا می کند هک شما خوداتن انجام دهید .این اتفاق باید توسط خود شما اتفاق
بیافتد شما باید اینجا تمرین مدرییت بکنید.
یکی از دانشجویان از شورای فرهنگی دااگشنه ااقتند نمود و اذعان داشت هک یکی از سرعت گیراهی کار فرهنگی شورای فرهنگی است.
هک پاسخ داده شد باید رد کانون اه هب دنبال آموزش باشیم و البته با رعایت اینکه اصل اول آموزش رسمی است بعد اگر وقت داشته باشید کاراهی فوق ربانهم انجام
ت
ینچ
دهید .رد خصوص همه ربانهم اه اگر شورا ربانهم ای را رد یا اتدیی کند ربای همه تش کلها ا نین خواهد بود و صراف مربوط هب یک شکل خاص نیست.
رد مورد اردواهی جهادی هک کانون سالمت و رفتار ردخواست دادنتش هک اردواهی سالمت را رد اقلب اردواهی جهادی انجام دهند هک دکتر طراهنی ژناد بیان نمودند

اردواهی جهادی ربانهم ای مصوب از بسیج دانشجویی است هک وظیفه کانون هالل احمر نیست و شما نمی توانید ربانهم ای رد رابطه با اردوی سالمت ربگزار کنید
دادن خدمات مشاوره ای بسیار خوب است اما توزعی دارو کار شما نیست و نباید خود را رد این قضیه ردگیر نمادیی.
عمده مش کالت مطرح شده توسط دانشجویان از این قرارند:
•

کمبود فضای فیزیکی کانونها
نیاز کانونها هب تجهیز اسکنر ،سیستم کاویپمرتی ،اینترنت و ....
کانونها نیاز هب ربگزاری جلسات هم اندیش مااههن با معاونت دانشجویی فرهنگی

•

نظارت و توهج رتشیب رب فعالیت کانونها هب خصوص نظارت شورای صنفی رب کانونها و فعالیتهای معاونت دانشجویی فرهنگی

•

توهج هب مدرییت زمان و ربانهم رزیی رد کار کانونها
مش
ربگزاری انتخابات جامع و خص رد کانونهای دانشجویی

•

گواهی فعالیت داده هب فعالین کانون اه
رد نظر گرفتن کار دانشجویی ربای فعالین کانونها

•

راه اندا زی نشرهی صوتی تصوریی رد معاونت دانشجویی فرهنگی

•

اتسیس و احیاءکانون اهی دیگر از جمله کانون علمی ،کانون تفکر و اندیشه ،کانون موسیقی و ...
نظر سنجی از دانشجویان رد خصوص اردواه و گردشگری

•

ربانهم رزیی ربای ربگزاری اردواهی خارج از استان

•

بازدید از اماکن اتریخی استان

•

ربگزاری ربانهم اهی فرهنگی آموزشی ربای دبیران و انئب دبیران رد اقلب توراهی زیارتی – سیاحتی

•
•

•
•

•

•

ربای چاپ نشریات مش کالت زیادی وجود دارد

•

داشتن یک نفر نماینده کانونها رد جلسه شورای فرهنگی جهت توضیح و توجیه ربانهم اهی کانونها
راه اندا زی شبکه اجتماعی ربای کانونها با عضویت مسئولین معاونت دانشجویی فرهنگی دااگشنه

•

ربانهم رزیی فعالیت مشترک کانونی

•

عکس:

