
 

 

 (( دولت و ملت ، همدلی و هم زبانی)) سال  1394گزارش عملکرد سال 

 03/2/4031اترخی :  لرستان  یدااگشنه علوم زپشک  ییدانشجو یکانونها یش ی جلسه هم اند عنوان ربانهم:

 ربگزار شد.  03/32/4031لرستان چهارشنبه  یدااگشنه علوم زپشک  ییدانشجو یکانونها یش ی جلسه هم اند موضوع:

کار نی ا و  انیاز دانشجو یکیربگزار شد با تالوت قرآن توسط  یفرهنگ  ییو مسئوالن و کارشناسان حوزه معاونت دانشجو ییدانشجو یکانونها انیدانشجو ی جلسه هک با هم

 معاونت آغاز شد. یکارشناس فرهنگ  یدیرش  یآاق رمقدمی خ 

 ییو معاون دانشجو یفرهنگ  ریخود را از مد یاه و نظرات خود رپداختند و ردخواستها دگاهیکانونها هب طرح د رانی و انئب دب  رانی و دب  یفعال فرهنگ  انیاداهم دانشجو رد

 دااگشنه مطالبه نمودند.  یفرهنگ 

هک هم اکنون   می کن  یات یشده عمل   نی و تدو هی را قبال هم ته  یفرهنگ  کیکرد ربانهم استراژت می نمود هک: ما تالش خواه  انیب  یفرهنگ  ریمد یدیراستا ابتدا دکتر نوراهل مر نی هم  رد

ف و ...کانونها رد  یان فرمودند هک ربا یب  شانی ا تای نها می را رد کنار خود داشته باش  یفرهنگ  زیکارشناس ربانهم ر کیات  می هست  ین زیرد حال را  گرفتن ربانهم اه، اهدا

صص  تخ
 کرد. می جلسه ربگزار خواه  انیو رو رد رو با دانشجو یجلسات 

 :دیخوان  ینمودند هک شرح آن رد اداهم م  انیرا ب  یمطالب  انیخواسته اه و مطالبات دانشجو روی ژناد پ  یاداهم دکتر طراهن  رد

هب  دیرعض کنم هک دانشجو  مطالبه گر است و با دیشما اوال با یو تشکر از مطالبات و ااقتنداه یو فعال فرهنگ  ختهی و فره  می فه  انیدانشجومقدم خدمت  ری سالم و خ  ضمن

 اش پاسخ گفته شود. یو منطق  یمطالبات اقنون 

هک باشد ما آن  یباشد و ره سنگ  دینبا یسنگ  ربداشته شود من هم معتقدم چیه یفرهنگ  یاه تی فعال  یپا شیپ یسنگها دیکردند هک با انیاز دوستان ب  یبعض  نکهی هم ا نی هم  یربا 

شته باشد  تی هک حساس  یمطرح شود و سپس انجام شود اما ربانهم ا یفرهنگ  یرد شورا  دیهک بخواهد اجرا شود با یره ربانهم فرهنگ  ی. اما بطور کل می دار یرا هب کمک شما رب م  ندا

ما هم رد  گری د یرد شورا مطرح شود. از سو دیداشته باشد با یش ی هب هم اند ازیرب باشد و ن  نهی کالن باشد و زه یاما اگر ربانهم ا می ده  یا انجام م بدون رفتن هب شورا هم ما آن ر 

هک  ی آن جور یخواهند کرد ول  یفرهنگ  یمتوهج ربانهم اه شهی و ااقتندات خود را هم  دننیشن ینم  کاری افراد دلواپس هم ب  یچون بعض  می خور یاهمان با لکشم رب م  ربانهم یاجرا 



 

 

رده شود با دیبا شت هب ره حال دانشجو با گرانی هب نظرات د دیهب تفکرات شما احترام گذا اه توسط   تی همه فعال  دیانب یول  می کن  تی حما دیکند و ما هم با تی فعال  دیهم احترام گذا

 انجام شود. یفرهنگ  ییمعاونت دانشجو

 

تشک  گری د موضوع
ر نی ا یربا  یمانع  است هک ما چیه یفرهنگ  یتهای فعال  کانونها و لی   تی و محدود یدااگشنه  یفضااه یلکشم وجود دارد و آن هم رپاکندگ  کیتنها  می کار ندا

تشک  تی کانونها اقبل  هی کل  می آور شو ادیرا هم  نی است. البته ا یکیزی ف  یفضا
مستحضر باش  دیبا یم ول ی لکشم دار یکیزی ف  یدارند اما رد فضا لی 

تشک  دی
کانون مستلزم  لی هک 

ن  یفرهنگ  ییمعاونت دانشجو یفضااه هی . رد عوض شما کل ستی ن  یکیزی ف  یداشتن فضا ما  تی . بهر حال فعال دییننما ییفضا تی و احساس  محدود دیرا متعلق هب خود بدا

 .می انجام بده  دی. فضا نباشد هم بامی د انجام بده یفضا باشد با می را ندرا  یکیزی ف  یو بند فضا دیق  ییبعنوان معاونت دانشجو

کار  می با توهج هب حجم عظ  یول  می کانونها را رد نظر گرفته ا یافتتاح خواهد شد فضا یاست هک رد کنار مسجد هک هب زود نی هک هم اکنون رد حال انجام است ا یگر ی د ربانهم

قرار  ی مجاز یکانونها را رد فضا تی ات کل  فعال  می هست  سی نو همربان کیبا  ین زیکانونها رد حال  را  یفرهنگ  یاه تی فعال  دربشیپ یربا  یکانون اه باز هم جوابگو نخواهد بود. ول 

. رد اداهم معاون می کن  یم  تی فعال هب کانونها بشود حما یاعضا هک منجر هب جذب رتشیب یا دهیما از ره ا تی اتفاق خواهد افتاد. رد نها کیزند ندهی هک انشااهلل رد آ می ده 

 :گفتپاسخ  انیدانشجو یهب رپسشها  یفرهنگ  ییدانشجو

ربانهم  ی ربگزار یو ... ربا  یحراست، بازرس  ،ی دااگشنه از جمله نهاد رهبر  یهمه واحداه یپاسخگو دیچرا با دیکانونها هک رپس  انیاز دانشجو یکیهب  یدکتر طراهن  یآاق پاسخ

 رد نوع خود جالب بود.  می باش  یفرهنگ  یاه

 است. یانضباط  یتواند شما را احضار کند شورا  یهک م  یاست اما تنها مرجع  نی هم  می رب یاز ربانهم اه را رد شورا م  یم ربخ ما ه  نکهی پاسخ: علت ا 

شت شعرا باشد نم  - سوال شت خ  می دان  یشب شعراه بهتر است روز زبرگدا  چرا مخالفت شده است؟ امیبا زبرگدا

گا هها بود و همپوشان  انیدانشجو می شو یما هم خوشحال م  می کن  یاز کانون شعر تشکر م  -پاسخ  ی با آزاد ساز یمان مطالبه گر باشند اما چون ردخواست شما همزمان با هفته خواب

 با شب شعر مقاومت بود. یربهه زمان  نی ما رد ا تی اولو می خرمشهر را داشت 



 

 

 پاسخ دادند: دیرا روشن کن  یق ی موس  تی هک گفت لطفا وضع  ییرد پاسخ دانشجو شانی ا

 باشد. یآن هب هچ منوال  ی هک اگر قرار است ربگزار شود نحوه ربگزار می کن  نیی را تع  یق ی موس  یاجرا  تی وضع  یفرهنگ  یرد شورا  می بنا دار ما

شتن اساسناهم کانونها بود هک دکتر طراهن  گری د سوال  ردی انجام گ  دیکانون است هک با یره کانون کار اعضا یاساسناهم ربا  نی نمودند؛ تدو انیژناد ب  یرد خصوص ندا

همچن 
ر یت ی محدود از نظر بودهج ماچیه نی  رد بلکه رب اساس فعال  یخاص  هی ره کانون سهم  یول  می ندا و  ... را  یچون بحث اسناد مال  یول  می ری گ  یم  راعتبار رد نظ  شی اه تی ندا

ر می دار کان واگذا کان پذ یق ی بودهج هب افراد حق  ی ام ر نهی زم  نی هم رد ا کرد و یلکشم می خواه  نهی اما رب اساس عملکرد کانونها زه ستی ن  ریام  .می ندا

 تی باشد اما رد خصوص فعال  یکیزی ف  یاقئم هب فضا دیما نبا یپاسخ دادند ربانهم اه شانی شد هک ا دهیسالمت سوال رپس  نی ری توسط کانون خ  نی ری خصوص نحوه جذب خ  رد

گاه  دیوارد شو یفرهنگ  ییمعاونت دانشجو ی کانون بهتر است هک شما رد حوزه کار نی ا ی کار کاانت خواب  .دیجذب کن  یام

شود  یرد بدو  ورود هب دااگشنه بود هک آنچه رد دااگشنه انجام م  انیسالمت رفتار دانشجو یکانون سالمت و رفتار رد مورد سنجش و رغبال گر  ندهی نما یاز دانشجو  یکی سوال

 یا نهی جنبه معا ندهی هک رد ا می کن ی م  یسع  یول  می دار را سنجش سالمت  انیبحث سالمت رفتار دانشجو شکل گفته شد هک رد نی بلکه مصاحبه است  هک پاسخ  هب ا ستی ن  نهی معا

 و ... انجام خواهد گرفت. نی قوان  تی کانونها با رعا یهب اعضا تی فعال  ی. گواه ردی بخود بگ 

کار ندهی نما سوال د نصب نما دیسازمان هالل احمر با تی فعال  کی یربا  یخدمات دااگشنه بود هک عنوان کرد وقت  ی کانون هالل احمر رد خصوص هم  ریسا ای دیچارد امدا

کار یدی یکاراه توسط خود شما اتفاق  دیاتفاق با نی . ادیانجام ده  نکند هک شما خودات یم  دا یپ  تی اهم  یوقت  ییهک رد پاسخ عنوان شد هک کار دانشجو می بهره ا یخدمات ب  ی از هم

 .دیبکن  تی ریمد نی تمر نجای ا دیشما با افتدیب 

 است. یفرهنگ  یشورا  یکار فرهنگ  یراهی از سرعت گ  یکیدااگشنه ااقتند نمود و اذعان داشت هک  یفرهنگ  یاز شورا  انیاز دانشجو یکی

فوق ربانهم انجام  یکاراه دیاست بعد اگر وقت داشته باش  یاصل اول آموزش رسم  نکهی ا تی و البته با رعا می رد کانون اه هب دنبال آموزش باش  دیپاسخ داده شد با هک

کلها ا یکند ربا  دییات ایرا رد  ی. رد خصوص همه ربانهم اه اگر شورا ربانهم ادیده  تشکل خاص ن  کیهب  ربوطخواهد بود و صراف م  نی نچن ی همه تش
 .ستی 

نمودند  انیژناد ب  یانجام دهند هک دکتر طراهن  یجهاد یسالمت را رد اقلب اردواه یهک کانون سالمت و رفتار ردخواست دادنتش هک اردواه یجهاد یمورد اردواه رد



 

 

 دیسالمت ربگزار کن  یبا اردو ابطهرد ر  یربانهم ا دیتوان  یو شما نم  ستی کانون هالل احمر ن  فهی است هک وظ  ییدانشجو جی مصوب از بس  یربانهم ا یجهاد یاردواه

 .دیینما ری ردگ  هی قض  نی خود را رد ا دیو نبا ستی دارو کار شما ن  عیخوب است اما توز اریبس  یدادن خدمات مشاوره ا

کالت مطرح شده توسط دانشجو عمده  قرارند: نی از ا انیمش

 کانونها یکیزی ف  یکمبود فضا •

 و .... نترنتی ا ،یرتکاویپم ستمی اسکنر،  س  زی کانونها هب تجه  ازین  •

 یفرهنگ  ییمااههن با معاونت دانشجو شی جلسات هم اند ی هب ربگزار ازیکانونها ن  •

 یفرهنگ  ییمعاونت دانشجو یتهای رب کانونها و فعال  یصنف  یکانونها هب خصوص نظارت شورا  تی رب فعال  نظارت و توهج رتشیب •

 رد کار کانونها یزیزمان و ربانهم ر تی ریتوهج هب مد •

 ییدانشجو یانتخابات جامع و مشخص رد کانونها ی ربگزار •

 کانون اه نی داده هب فعال  تی فعال  یگواه  •

 کانونها نی فعال  یربا  یینظر گرفتن کار دانشجورد  •

ز •  یفرهنگ  ییرد معاونت دانشجو یریتصو یصوت  هینشر ی راه اندا

 و ... یق ی کانون موس  شه،ی کانون تفکر و اند ،یاز جمله کانون علم   گری د یاه اءکانونیو اح  سی اتس   •

  یرد خصوص اردواه و گردشگر  انیاز دانشجو ینظر سنج  •

 خارج از استان  یاردواه ی ربگزار یربا  یزیربانهم ر •

 استان  یخ ی از اماکن اتر دیبازد •

 یاحت یس  – یارت یز یرد اقلب توراه رانی و انئب دب  رانی دب  یربا  یآموزش  یفرهنگ  یربانهم اه ی ربگزار •



 

 

کالت ز اتیچاپ نشر یربا  •  وجود دارد یادیمش

 کانونها یربانهم اه هی و توج  حی جهت توض  یفرهنگ  یکانونها  رد جلسه شورا  ندهی نفر نما کیداشتن  •

ز •  دااگشنه یفرهنگ  ییمعاونت دانشجو نی مسئول  تی کانونها با عضو یربا  یشبکه اجتماع  ی راه اندا

 یمشترک کانون  تی فعال  یزیربانهم ر •
 

 عکس:

  

  

 

 


