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دند و سال از تاسیس، هیئت موسس کانون، موفق به کسب مدارج علمی باال در پردیس ش 5پس ازگذشت 

ام ا ک انون ر رآن و . فعالیت های دانشجویی آن بزرگ نظران عرصه ی خدمت ب ه ر رآن ک ریت اتم اف یاف ت

ات که دستاوردی رفیع در طول دوران خدمت آن عزیزان بود؛ باری ماند تا ب ار دیر ر و در انتباب ( ع)عترت

ش اهد روی ک ار 1397میان دوره ای کانون های فرهنری، هنری، اجتماعی و دینی دانشراه ته ران در آب ان 

.آمدن خادمان نوپا و عاشقان تازه نفس عرصه ی خدمت به ررآن کریت باشد

( ع)تهت اکنون این فرصت فراهت آمده است تا به نمایندگی از اعضای شورای مرکزی کانون ررآن و عت ر

ک انون در دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشراه تهران، گزارشی از فعالیت ها و دستاوردهای

.طول دو ساله ی فعالیت شورای مرکزی در دوران دبیری ابنجانب تقدیت کنت

عل یهت )آرزوی توفیق روز افزون و افزونی توفیق خدمت به ر رآن ک ریت و اه ی بی ت عو مت و طه ارت 

از خداون د ب زرگ م ی طلبت و می خ واهت ک ه . ، آرزویی است که شایسته خادمان ررآن کریت اس ت(السالف

مت افزونی سعادت خدمت به ررآن کریت و جامعه دانشراهی را در دنیا و پاداش و جزای بی پایان خود را رس

.هر بنده ی شکور و خادف ررآن کند

دانش  جویان پ  ردیس ( عل  یهت الس  الف)ک انون ر  رآن و عت  رت 

و ب ا کشاورزی و منابع طبیعی دانشراه تهران، نهادی دانش جویی

و با همت دانش جویان فرهیبت ه و 1392سابقه است که از سال 

ر رآن دوس ت پ ردیس، آرای ان رس ول ل وایی آدری انی، علیر  ا 

( ع)ترت کانون ررآن و ع»سوخته سرایی و فرشید شریفیان با ناف 

ه فعالیت ه ای ک انون در آن س ال ها، ب . تاسیس ش د« برگ سبز

ص  ورت متمرک  ز در خوابر  اه ب  رادران و فض  ور در فعالیت ه  ای 

.دارالقرآن کریت پردیس معطوف بود

علیرضا صبا
(علیهم السالم)دبیر کانون قرآن و عترت 

اه تهراندانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ
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ابت دا . ش ددر زمینه ساختار و تشکیالت کانون انجاف( علیهت السالف)نبستین اردامات کانون ررآن و عترت 

داره ام ور لوگوی کانون با نظر اعضا، شکی یافت و سپس درخواست تأمین اعتبار الزف برای ساخت مهر ب ه ا

انون همچن ین ب رای ک . فرهنری و فوق برنامه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانش راه ته ران داده ش د

.ه نشدسربرگ تهییه و طرافی شد که از سوی اداره امور فرهنری و فوق برنامه پردیس به رسمیت شناخت

4

یاقدامات اولیه و تشکیالت

لوگوی کانون: تصویر شماره یک

در زمین ه س اختار و تش کیالت در جلس ه ش ورای( عل یهت الس الف)در ادامه اردامات کانون ررآن و عترت 

ی هماهنری کانون های فرهنری، هنری، دینی و اجتم اعی دانش جویان پ ردیس کش اورزی و من ابع طبیع 

ره ای دانشراه تهران، کانون درخواست دریافت فضای اتاق از شورا را داشت که ب ا نظ ر ش ورا، یک ی از دفت

انون هالل مجموعه خانه فرهنگ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشراه تهران به کانون داده شد که با ک

.افمر مشترک بود
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5

اقدامات کانون در حوزه فعالیت های نشریات دانشجویی

انون عمدتا فعالیت های محتوایی خواهد بود؛ ک ( علیهت السالف)از آن رو که فعالیت های کانون ررآن و عترت 

ب ا . ان ده دنیازمند چاپ و انتشار نشریاتی است که بتواند دغدغه ی فعاالن فوزه ررآن کریت را به خوبی نش

را « ینآرام »و « برگ س بز»این وصف کانون با عنایت ظرفیت های اعضای فعال خود، دو نشریه دانشجویی 

.تاسیس کرد

«برگ سبز»تاسیس و انتشار نشریه دانشجویی 

یزه ی اص لی انر. بوده است« برگ سبز( ع)کانون ررآن و عترت »در گذشته گفته شد که ناف اولیه ی کانون، 

ی ن وا برگ سبزی است تحفه درویش، چ ه کن د ب»مؤسسین کانون از این نامرذاری اشاره به مفهوف عبارت 

کت ی هدف این امر چنین برداشت می شود که مؤسسان کانون، تأس یس ک انون ک ه فر. است« .ندارد بیش

ه ران ب وده بزرگ در زمینه ی فعالیت های ررآنی دانشجویی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانش راه ت

.می دانستند« تحفه ی درویشی»است؛ را بسیار متوا عانه 

دف دارد ت ا ای ن نش ریه ه . نهاده شد« برگ سبز»با تکیه بر همین بحث ناف نبستین نشریه رسمی کانون 

ه همچن ین، ب ا نظ ر ب . دانش سازمانی کانون که فاصی تجربه ی اعضای فعال ک انون اس ت را فف ن کن د

ک ه از اه داف مه ت س ومین برنام ه « ترویج اخالق فرفه ای و مس ئولیت پ ذیری اجتم اعی»مقوله ی مهت 

یت ترویجی در این فوزه نیز فعال« برگ سبز»راهبردی دانشراه تهران است؛ تومیت بر این شد تا در نشریه 

.صورت پذیرد

لد تصویر روی ج: تصویر شماره دو
«زبرگ سب»شماره نخست نشریه 

، «بزب رگ س »با عنایت به این موارد، نشریه دانشجویی 

از کمیته ناظر ب ر نش ریات دانش راهی139۸بهمن 15

ه م دیر مس ئول ای ن نش ری. دانشراه تهران مجوز گرفت

ه نظ ر ب . علیر ا صبا و سردبیر آن محمد افمدی است

ا سیاست های فوزه مدیریت س بز دانش راه ته ران، و ب 

نه مساعدت اداره کی فرهنری و اجتماعی دانشراه، س اما

bargsabzsj.ut.ac.irالکترونیکی نش ریه ب ه نش انی 

.راه اندازی شد

پس از طی مرافی ر انونی آم وزش مس ئولین نش ریه و

نبس  ین ش  ماره نش  ریه 139۸دیر  ر م  وارد، در مه  ر 

.منتشر شد« برگ سبز»دانشجویی 
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«آرامین»تاسیس و انتشار نشریه دانشجویی 

«برگ سبز»صفحه نخست سامانه الکترونیکی نشریه : تصویر شماره سه

(عل  یهت الس  الف)ر  رآن و عت  رت اعض  ای ک  انون 

در تومیت گرفتند ت ا ب ه جه ت کنش رری م و ر

فوزه اجتماعی و ایجاد پیوند بین مف اهیت عمی ق

ی ررآن کریت و مبافث روز جامعه، نشریه دانشجوی

.را تاسیس کنند« آرامین»

از کمیته ناظر ب ر 139۸اسفند 20این نشریه در 

. نشریات دانشراهی دانشراه ته ران مج وز گرف ت

ن مدیر مسئول آن فاطمه کرمی نو ر و س ردبیر آ

ه، نبس تین ش ماره نش ری. انسیه علی ی اری اس ت

« بی تفاوتی اجتم اعی»با مو وع 139۸فروردین 

بازخورده  ا و نظ  رات فع  االن ف  وزه . منتش  ر ش  د

ر آن نشریات دانشجویی دربافت ش د و تو میت ب 

شد تا سیاس ت های اجرای ی و چ اپی ای ن نش ریه 

ی ادامه شماره های این نش ریه ب ه زود. تغییر کند

تصویر صفحه: تصویر شماره چهار.منتشر خواهد شد
«آرامین»اول شماره نخست نشریه 
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نی ز از « مینآرا»با توجه به سیاست های فوزه مدیریت سبز دانشراه تومیت بر آن شد تا نشریه دانشجویی 

.منتشر شودaraminsj.ut.ac.irطریق سامانه آن به نشانی 

ین طرح سمینار بررسی روابط عاطفی و موفقیت در هفتم

جشنواره ملی رویش

بهوجهتباواستپذیرامکانمنکرازنهیومعروفبهامرباکریتررآنمنظرازاجتماعیمشکالتاصالح

اهیآگجهتبهومی آیدوجودبهدانشجویانبینعاطفینسنجیدهروابطازکهمشکالتیومعضالت

میقعمفاهیتبرتکیهبا(ع)عترتوررآنکانون...وسنجشمعیارهایآسیب ها،ازدانشجویانببشی

تابکایندیدگاهازدانشجویانمیانعاطفیروابطبررسیجهتبهسمیناریتاشدآنبرکریت،ررآن

.کندبرگزارطبیعیمنابعوکشاورزیپردیسمحیدرآسمانی

«آرامین»سامانه الکترونیکی نشریه دانشجویی : تصویر شماره پنج

:ازبودندعبارتبرنامهایناهداف

ازمبالفجنسدومیاناجتماعیوعاطفیروابطدرشرعیفدودمعرفیورعایتلزوفشناخت–1

کریتررآنمنظر

نشدهکنترلونسنجیدهعاطفیروابطشناسیآسیب–2

دوبیناجتماعیروابطیدربارهجامعهعمومیپذیرشونسلهابینشکافبهپرداختنوبررسی–3

مبالفجنس
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یی ه طرح این سمینار با مشارکت اعضای کانون ته

ی اما متاسفانه به دلیی عدف هماهنری نهاده ا. شد

ی ن اجرایی در پردیس کشاورزی و منابع طبیع ی ا

.برنامه اجرا نشد

سرانجاف در هفتمین جشنواره مل ی روی ش، وی ژه

ارائ  ه توانمن  دی ها و دس  تاوردهای کانون ه  ای 

فرهنری، هنری، م ذهبی و اجتم اعی دانش جویان 

فی سراسر کشور، طرح سمینار بررسی روابط ع اط

ده از دیدگاه ررآن کریت برگزیده ببش ط رح و ای 

د در شد و به این ترتی ب اعض ای ک انون توانس تن

اولین فض ور خ ود در س طل مل ی افتب ارآفرینی 

.کنند

عاطفیجلسات سیاستگذاری و برنامه ریزی سمینار بررسی روابط:تصویر شماره شش

وفیعاطروابطخووصدرجامعهعمومیشرایطتغییربارابطهدرهاخانوادهتوجیهلزوفبهپرداختن–4

مبالفجنسدوبیناجتماعی

دومیانعاطفیواجتماعیروابطانواعپیامدهایا ردرجامعهدرافرادروانیسالمتو عیتبررسی–5

مبالفجنس

جوانیسنیندرمبالفجنسدوبیناجتماعیروابطانواعدراهدافوفدودکردنمشبص–6

کسب عنوان طرح و ایده ی: تصویر شماره هفت
انونبرتر هفتمین جشنواره ملی رویش توسط ک
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پس.می آیدشماربهفرهنگفوزهاصلیدغدغه هایترینمهتازیکیهموارهررآنیفرهنگترویج

تالیاعوترویجانتشار،جهتدرتاداردوظیفهجامعهدرفرهنریمولدنهادیکعنوانبهتهراندانشراه

انجافجهتبهپویاومناسببستریککریتررآنالمللیبیننمایشراه.کندتالشکشورررآنیفرهنگ

ررآنمللیالبیننمایشراههفتمینوبیستدر.استاسالمیجامعهبرایررآنیفرهنگترویجوظیفه ی

ررآنن هایکانودانشجوییفعاالنتوانبهاعتمادواطمینانکارگیری،بهباتاآمدفراهتفرصتاینکریت

.شودپردهساجرادستبهررآنیفرهنگترویجبهنسبتدانشراهخطیروظیفه یایندانشراه،(ع)عترتو

دهعهبررااجراییمدیریتمسئولیتغرفهایندرکشاورزیپردیسدانشجویانعترتوررآنکانون

.داشت

مشارکت کانون در برپایی غرفه دانشگاه تهران در 

نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

غرفهفعالیتهایوهابرنامهاهداف

القاخترویجبارابطهدرعلمیبحثومعرفی(الف

اجتماعیپذیریمسئولیتوفرفه ای

بامردفعموفدادنآشناییومعرفی(ب

کریتررآنفوزهدرپژوهشیدستاوردهای

سبکبامردفعموفدادنآشناییومعرفی(پ

اسالمیوررآنیزندگی

وررآنفوزهنهادهایهایفعالیتنمایش(ت

تهراندانشراهدرفعال(ع)عترت

شدهطراحیپوستر:هشتشمارهتصویر
وبیستدرتهراندانشگاهغرفهبرای

ریمکقرآنالمللیبیننمایشگاههفتمین

تصویر شماره 
ارائه : نه

ر کاتالوگ تدب
در قرآن در 

غرفه دانشگاه
تهران در 

ن نمایشگاه بی
المللی قرآن 

کریم
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برنامه های اجرا شده در غرفه دانشگاه تهران در نمایشگاه : جدول شماره یک
بین المللی قرآن کریم

متولی اجرای برنامهعنوان برنامهردیف

1
نمایشراه پایان نامه های و رساله های دانشجویی در

زمینه ررآن کریت
اداره کی فرهنری و اجتماعی

2
یان در نمایشراه کتاب منتشر شده ی فرهنری دانشراه

زمینه ررآن کریت
مجمع مدارس دانشجویی ررآن و عترت

(ع)

3
و نمایشراه فعالیت های کانون های دانشجویی ررآن

(علیهت السالف)عترت 
کانون های دانشجویی ررآن و عترت 

(ع)

4
نمایشراه فعالیت های ررآنی اداره کی فرهنری و 

اجتماعی
اداره کی فرهنری و اجتماعی

5
فلقه  های دانشجویی با محوریت اخالق فرفه ای و 

مسئولیت پذیری اجتماعی
کانون های دانشجویی ررآن و عترت 

(ع)
عترتکانون های دانشجویی ررآن و پرسش های روزانه و معرفی کتاب به صورت روزانه6

عترتمجمع مدارس دانشجویی ررآن و ارائه کاتولوگ تدبر در ررآن7

زمانفعالیتردیف

1
اطالع اداره فعالیت های ررآنی وزارت عتف از زمان، مکان و 

فضای غرفه
17/2/139۸سه شنبه 

آغاز فرآیند برنامه ریزی اجرایی برای انجاف فعالیت ها2
تا جمعه 17/2/139۸سه شنبه 

20/2/139۸
20/2/139۸جمعه بازدید از محی غرفه3

طرافی پوستر و نیازمندی های بوری4
تا یک شنبه 20/2/139۸جمعه 

21/2/139۸
21/2/139۸شنبه انتقال ببش اول وسایی از اداره کی به مولی5
21/2/139۸شنبه اهافتتافیه ببش دانشراهی بیست و هفتمین نمایشر6
21/2/139۸یک شنبه چاپ و نوب اولیه ی دکور7
22/2/139۸دوشنبه آغار فعالیت غرفه و اجرای برنامه های غرفه به صورت روزانه8
23/2/139۸سه شنبه انتقال ببش دوف وسایی از اداره کی به غرفه9
4/3/139۸شنبه اختتامیه ی ببش دانشراهی10
5/3/139۸یک شنبه انتقال وسایی از مولی به اداره کی11

گاه برنامه ی زمان بندی اجرایی غرفه دانشگاه تهران در نمایش: جدول شماره دو
بین المللی قرآن کریم

:  تصویر شماره ده
نمایش پایان 
نامه های قرآنی 
دانشگاه در غرفه 
دانشگاه تهران در

نمایشگاه بین 
مالمللی قرآن کری
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تهراندانشگاهبرایکریمقرآنالمللیبیننمایشگاههفتمینوبیستدستاوردهای

(ع)عترتوررآنزمینهدرفعالدانشراهیازخارجهایمجموعهباگیریارتباط-1

دانشراههایبرنامهانجافبه(ع)عترتوررآندانشجوییهایکانونتعهدنمایش-2

گذشتههایسالبهنسبتنمایشراهدردانشراهترفعالفضور-3

اجراییفعاالنبرایالمللیبینهاینمایشراهدرفضورتجربهکسب-4

نمایشراهدرفضوربرایالزفمحتوایباآشنایی-5

تصویر شماره 
فعاالن : یازده

اجرایی غرفه 
دانشگاه تهران در 

بیست و هفتمین
نمایشگاه بین 

م المللی قرآن کری
همراه با دکتر 

محمدعلی زارع 
چاهوکی، مدیرکل 

فرهنگی  و 
اجتماعی دانشگاه 

تهران

ردیف
نام و نام 
خانوادگی

عنوان
فعالیت در 

غرفه

علیر ا صبا1
زی و دانشجویان پردیس کشاور( ع)دبیر کانون ررآن و عترت 

منابع طبیعی
مدیر اجرایی

فاطمه عسکری2
دانشجویان الهیات و معارف ( ع)دبیر کانون ررآن و عترت 

اسالمی
مدیر محتوایی

دانشجوی دانشکده الهیات و معارف اسالمییروح اهلل طالب3
کارشناس 
محتوایی

4
عادله 
خدادادیان

دانشجوی دانشکده الهیات و معارف اسالمی
کارشناس 
محتوایی

یریحانه شریعت5
پردیس ( ع)عضو شورای مرکزی کانون ررآن و عترت 
کشاورزی و منابع طبیعی

کارشناس 
اجرایی

6
محیا فاجی 

افمد
پردیس ( ع)عضو شورای مرکزی کانون ررآن و عترت 
کشاورزی و منابع طبیعی

کارشناس 
اجرایی

7
مجتبی 
شریفانی

کارشناس معاونت فرهنری و اجتماعی
ناظر و 
هماهنری

افراد و مسئولیت های اجرایی غرفه دانشگاه تهران در : جدول شماره سه
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم



گا( علیـهم السالم)گزارش فـعالیت کانون ـقرآن و عـترت  ه تهراندانشجویان ـپردیس کشاورزی و مـنابع طبیعی دانش

۱2

تقدیر از: تصویر شماره دوازده
(  ع)کانون های قرآن و عترت 

دانشگاه تهران 

فعالیت ه ای کانون ه ای ر رآن و عت  رت 

دانشراه ته ران م ورد تق دیر دکت ر( ع)

عل   ی محم   دی، مع   اون فرهنر   ی و 

ور و اجتماعی دانشراه فرهنریان کی کش

.فترائت مقاف ببش نمایشراهی ررار گر

تأسیس و فعالیت مستمر وبالگ کانون
درلیتفعا.نیستپوشیدههیچ کسبرامروززمانه یدرمجازیفضایورسانهفضایدرکنشرریاهمیت

وجوانیجهتبهدانشجویان.استفا رزمانهدرررآنیمجموعه هایاساسینیازهایازیکیزمینهاین

برایدیارزشمنتوانایی هایفضا،ایندرفعالیتوفضوربهعالره مندیوتماییوباالیادگیریتوانایی

فضاایندرجوانانفعالفضوردیررسوییاز.دارندرسانه هاومجازیفضایزمینهدرفعالیتومدیریت

.می دهدافزایشزیادیفدتاراکانوناخباروررآنیپیاف هایانتقالتوانایی

پردیسوتهراندانشراهفقیقیفضایدرخودفعالیت هایکناردرتاگرفتتومیتعترتوررآنکانون

بهرابالگویککانون،اخباروفعالیت هااطالع رسانیجهتبهتاگرفتتومیتطبیعیمنابعوکشاورزی

.کندتأسیسکانونناف

بیانایرانیبنیاندانششرکتوبالگمیزبان.استutcanquran.blog.irنشانیبهوبالگایندامنه

.است

تصویر شماره 
ز تصویری ا: سیزده

صفحه اول وبالگ 
کانون
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۱۳

«(عج)نامه ای به امام زمان »برگزاری مسابقه مجازی 

تصویر پوستر برنامه: چهاردهتصویر شماره 

امورودانشجوییفعالیت هایبرایراغریبیوجدیدشرایط139۸اسفنددرکروناویروسشیوع

دردانشجوییودانشراهیمجموعه هایو عیتآنابتداییماه هایدر.داشتهمراهبهررآنیوفرهنری

ازیمجبرنامه هایاستمراربرایبرنامه ریزییاوفضوریفعالیت هایامتدادودانشراه هابازشدنمیان

استمرارتهران،دانشراهطبیعیمنابعوکشاورزیپردیسدانشجویانعترتوررآنکانون.بودندمانده

ابقهمسبرگزاریبهاردافشعباننیمهجشنباموادفوآنراستایوکردانتبابرامجازیبرنامه های

.نمود«(عج)زمانامافبهنامه ای»



گا( علیـهم السالم)گزارش فـعالیت کانون ـقرآن و عـترت  ه تهراندانشجویان ـپردیس کشاورزی و مـنابع طبیعی دانش

۱4

همکاری ها و مشارکت کانون در برنامه های شورای

هماهنگی کانون ها

:پانزدهتصویر شماره 
حضور اعضای کانون در

کنار دیگر اعضای 
کانون ها در نمایشگاه

1397مهر سال 

ران به عنوان دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشراه ته( علیهت السالف)کانون ررآن و عترت 

اه، یکی از کانون های عضو در شورای هماهنری کانون های فرهنری، هنری، دینی و اجتم اعی ای ن دانش ر

.همواره همراه برنامه ها و فعالیت های این شورا است

ی غرفه کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دین

17و 16دانشگاه تهران در نمایشگاه مهر 
م ه های نمایشراه مهر در دانشراه تهران همواره فرصتی است ت ا نودانش جویان بتوانن د ب ا ببش ه ا و برنا

ب ه عن وان یک ی ازکانون ه ای فرهنر ی، هن ری، دین ی و اجتم اعی . مبتلف دانشراه تهران آشنا ش وند

رص ت ای ن ف. تشکی های فرهنری و اجتماعی دانشجویی دانشراه، هر ساله در ای ن نمایش راه فض ور دارد

( عل یهت الس الف)ک انون ر رآن و عت رت اعض ای 139۸و 1397ممکن شد تا در نمایشراه مهر سال های 

ن غرف ه در کنار دیرر اعضای کانون ه ا در ای دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشراه تهران 

.فضور داشته باشند

ر ش د و در نتیجه این تومیت فراخوان مسابقه به همراه پوستر آن در شبکه های اجتماعی و رسانه ها منتش

ب ه س مت ( عج ی اهلل تع الی فرج ه ش ریف)در ا ر آن سیی بی شمار نامه های عاشقان فضرت اماف زمان 

ل به طوری ک ه فرآین د داوری و اع الف برگزی دگان جش نواره ر دری ب ه ط و. دبیرخانه مسابقه روانه شد

.انجامید

ر ای ن نکته فائز اهمیت این ررابت، مشارکت تماف کانون های ررآن و عترت دانش جویی دانش راه ته ران د

ری، شورای هماهنری کانون های فرهنری، هن . برنامه به طور مستقیت در مرافی دریافت و داوری آ ار بود

ای ن دینی و اجتماعی دانشجویان دانشراه تهران به همراه اداره کی فرهنر ی و اجتم اعی دانش راه نی ز از

.رویداد مشترک کانون های ررآن و عترت فمایت کرد
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ایی غرفه کانون های دانشجویی پردیس در نمایشگاه آشن

1397با تشکل های دانشجویی 

صتی اس ت نمایشراه تشکی های دانشجویی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشراه تهران همواره فر

کانون ه ای . تا نودانشجویان پردیس بتوانند با تشکی های دانشجویی و برنامه های مبتلف آن ها آشنا ش وند

ردیس، هر به عنوان یکی از تشکی های فرهنری و اجتماعی دانشجویی پفرهنری، هنری، دینی و اجتماعی 

1397این فرصت ممکن شد ت ا در نمایش راه تش کی های دانش جویی. ساله در این نمایشراه فضور دارد

راه ته ران دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانش ( علیهت السالف)کانون ررآن و عترت اعضای 

.در کنار دیرر اعضای کانون های پردیس در این غرفه فضور داشته باشند

تصویر شماره
حضور: شانزده

اعضای کانون 
در کنار دیگر

اعضای 
کانون ها در 

نمایشگاه مهر
تشکل های 
دانشجویی 

1397سال 

یسپردوتهراندانشگاهفرهنگیکانون هایسالگی20جشن

ای ن یعن ی در . تاسیس شدند1377اجتماعی دانشراه تهران در سال کانون های فرهنری، هنری، دینی و 

ش ورای هم اهنری بن ابراین و ب ا نظ ر . س ال می رس د20سابقه و تجربه ای ن کانون ه ا ب ه 1397سال 

« ته رانجشن بیست سالری کانون های فرهنری دانش راه»اجتماعی، کانون های فرهنری، هنری، دینی و 

.ترتیب داده شد تا با تالش دانشجویان فعال کانونی، کانون ها تکریت شوند

ران به عنوان دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشراه ته( علیهت السالف)کانون ررآن و عترت 

میت ه مس ئولیت ای ن ک انون در ک. یکی از کانون های دانشراه تهران، در این برنامه مشارکت فعال داش ت

.عملیات و ساماندهی جشن بود

که اعض ای به مناسبت این جشن، جشنی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشراه تهران برگزار شد

.کانون در آن مشارکت پویا و فعالی داشتند
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تصویر شماره 
حضور : نوزده

اعضای کانون  قرآن
در ( ع)و عترت 

جلسات ستاد 
اجرایی جشن 
بیست سالگی 
کانون های فرهنگی
دانشگاه تهران

پردیس برپایی جشن بیست سالگی کانون های فرهنگی دانشگاه در: بیستتصویر شماره 
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مشارکت کانون در برگزاری نخستین دوره از 

مسابقات قرآن کریم استان البرز

ران به عنوان تهدانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشراه ( علیهت السالف)کانون ررآن و عترت 

ر رآن نبس تین مس ابقات»یکی از نهادهای فعال ررآنی در پردیس کشاورزی و منابع طبیع ی در برنام ه 

ه بود و انسیه وظیفه کانون در این برنامه تهییه کاتالوگ و طرافی صحن. فعالیت داشت« کریت استان البرز

برگ زار 139۸اردیبهش ت 10و 9این برنامه . علی یاری مسئول و نماینده اجرایی کانون در این برنامه بود

.شد
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ز سوی طراحی صحنه مسابقات قرآنی دانشگاهیان استان البرز ا: بیست ویکتصویر شماره 
اعضاء کانون قرآن و عترت

ز سوی طراحی بروشور مسابقات قرآنی دانشگاهیان استان البرز ا: بیست ودوتصویر شماره 
اعضاء کانون قرآن و عترت
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اقدامات کانون در حوزه تشکیل مجامع تخصصی 

دانشگاه و کشور( ع)کانون های قرآن و عترت 

ویت جایراه ایجاد وفدت در بین فعاالن ررآنی امری ستوده و شایسته تقدیر است که می تواند به رشد و تق

دانش جویان پ ردیس( عل یهت الس الف)ک انون ر رآن و عت رت . مجموعه های دانشجویی ررآنی کمک کند

ص ف ب ا ای ن و. کشاورزی و منابع طبیعی دانشراه تهران همواره از پیشرامان ایجاد این اتحاد ب وده اس ت

ع مجم دانش راه ته ران و ( عل یهت الس الف)کانون با طرح ایده ی مجمع تبووی کانون های ررآن و عترت

یری ری دانشراه های وزارت علوف، تحقیقات و فناوری و پ( علیهت السالف)تبووی کانون های ررآن و عترت

.این ایده در تالش برای ایجاد وفدت بوده است

قرآن حضور اعضای کانون در جلسات مشترک با کانون های: بیست وسهتصویر شماره 
دیگر دانشگاه های کشور( علیهم السالم)و عترت 

افتخارآفرینی کانون در دومین جشنواره فرهنگ 

دانشگاه تهران
دومین جشنواره فرهنگ دانشراه ته ران وی ژه دس تاوردها و توانمن دی های ف وزه فرهنر ی و اجتم اعی 

اعضاء کانون ررآن و عترت ع الوه ب ر فض ور م ؤ ر در بدن ه اجرای ی ای ن . برگزار شد139۸دانشراه آبان 

یسا اس ماعیلی آرای علیر ا صبا و خانت پر)مسئولیت اعضاء کانون . جشنواره توانستند کسب افتبار کنند

.مدیریت و فعالیت در خوزه روابط عمومی و رسانه این جشنواره بود( مهیاری



گا( علیـهم السالم)گزارش فـعالیت کانون ـقرآن و عـترت  ه تهراندانشجویان ـپردیس کشاورزی و مـنابع طبیعی دانش

۱۹

که در آن تصویری از پایگاه خبری تحلیلی دانشگاه تهران: بیست وچهارتصویر شماره 
.خبر کسب مقام کانون آورده شده است

اره کانون در تصویر پایان دومین جشنوحضور اعضای : بیست وپنجتصویر شماره 
فرهنگ دانشگاه تهران

ان ک انون کانون ررآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشراه تهران توانس ت عن و
خ الق شایسته تقدیر در ببش نراه ویژه کانون های فرهنری، هنری، دینی و اجتم اعی، در ف وزه ت رویج ا

.فرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی را به دست آورد
در باشراه دانشجویان دانشراه تهران برگزار 139۸آبان 22تا 19دومین جشنواره فرهنگ دانشراه تهران 

.ببش کانون های دانشجویی این جشنواره معادل مرفله دانشراهی جشنواره رویش بود. شد




