
 دانشجويان چگونه می توانند در فعالیتھای فرھنگی دانشگاه مشارکت نمايند؟ -١

ھر دانشجو با توجه به عالقه و تجربیات خود و با مراجعه به کارشناسان مربوطه در امور فرھنگی و فوق برنامه 

 از جملهای فرھنگی تشکلھا و می تواند در زمینه ھای مختلف فرھنگی از جمله عضويت و فعالیت در کانونھ دانشکده 

 از قبیل کمیته تحقیقات دانشجویی انجمن ھای علمی و نیز...و  و بسیج دانشجويی انجمن اسالمیقرآن وعترت، 

 .فعالیت نمايد

 دانشجويان چگونه می توانند در خواست برگزاری مراسم به مناسبت ھای ملی و مذھبی داشته باشند؟ -٢

درخواست کتبی خودرا به ) کانونھا و تشکل ھای دانشجويی(ی که فعالیت می نمايددانشجويان متقاضی از طرف واحد

ارائه داده و پس از موافقت و اخذ مجوز الزم، می تواند به اجرای برنامه، با نظارت امور  دانشکده  فرھنگی  معاونت

 فرھنگی اقدام نمايند

 مطلع شد؟از چه طريق می توان از فعالیتھا و خدمات فرھنگی دانشگاه -٣

  :برنامه ھای فرھنگی معموال از يک يا چند طريق به شرح ذيل اطالع رسانی می گردد

بردھای فرھنگی دانشکده و مراکز آموزشی درمانی تابعه و نیز اطالعیه ھای ازطريق بنرھا و پوستر ھای نصب شده در

 درج شده در وب سایت فرھنگی دانشکده 

 انتشار نشريات به دانشجويان عالقمند آموزش داده می شود؟آيا برای فعالیت در زمینه -٤

از آنجايی که نشريات دانشجويی سازنده بخشی مھم از زيرساختھای فرھنگ يک دانشگاه می باشند، لذا آموزش از 

آموزشی، برابر طريق رايزنی با افراد دست اندرکار اين مقوله اعم از روزنامه نگاران مطرح در قالب برگزاری کارگاھھای 

  .برنامه ھای ابالغی از وزارت و کمیته ناظر بر نشريات دانشگاه، انجام می شود

 

  مراحل شیوه نامه اجرایی ضوابط پوشش دانشگاه در مورد دانشجویان خاطی چگونه است؟ -٥

درج گردیده مربوطھ  در خصوص ھر یک از بندھایاین شیوه نامھ در وب سایت فرھنگی دانشکده جھت اطالع دانشجویان عزیز 

 .است

  مراحل درخواست برگزاری اردوھای دانشکده به چه صورت است؟ -٦

تکمیل فرم ھای مذکور و ارائھ بھ کارشناس -٣پرینت از قسمت فرم اردوھای دانشجویی-٢مراجعھ بھ وب سایت فرھنگی دانشکده-١

  واحد معاونت فرھنگی دانشکده

 


