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 مهمقد

ی این شناست آسیبربه آن هستند و ضروی که بسیاری از دانشجویان، مبتلاها و گفتگوها پیرامون مسائل اجتماعنظر به خلا بحث

ق ، بر طبماو کمک به بهبود فضای اجتماعی پیرامون  دانشجویانموضوع در جهت بهبود شرایط اجتماعی و روانشناسانه تک تک 

 های فوق برنامه وزارت علوم،بندی کانوندر تقسیم که« ی اجتماعیهاآسیب»نامه وزرات علوم، درخواست تشکیل کانون آیین

ی دانشگاه جهت طرح در به معاونت فرهنگی و اجتماع 0364ماه سال دیشود، در های اجتماعی محسوب میزیرمجموعه کانون

 شورای فرهنگی تقدیم شد و این کانون از اسفندماه این سال، فعالیت خود را با اهداف کلی زیر آغاز کرد:

 اهداف کلی و دامنه فعالیت 

 های این کانون به قرار زیر است:اهداف و دامنه فعالیت

ها با موضوع بررسی ، جلسات گفتگو و کارگاه(معضلات اجتماعیارائه ی راهکار پیرامون )بررسی و هاسمینار بررسی سلسله -0

های بررسی امکان همکاری ،های اجتماعی نظیر خشونت، اعتیاد، افسردگی، عدم اعتماد به نفس و دیگر موضوعات مرتبطآسیب

 مشترک با مرکز مشاوره دانشگاه

های ببا موضوعات آسی های هنری مرتبطاسی و دیگر فعالیتنمایش فیلم، اجرای تئاتر، برگزاری نمایشگاه کتاب، نمایشگاه عک -1

 آثار و تحلیلگران در محیط دانشگاه پدیدآورندگانو برگزاری جلسات گفتگو پیرامون آن با حضور روانشناختی  و  اجتماعی

خارج و  داخلندان دستی و دیگر اقلام مرتبط جهت کمک به نیازمهای خیریه اعم از غذا، کتاب، صنایعبرگزاری نمایشگاه -3

 دوستی در بین دانشجویان گسترش روحیه نوع های فوق برنامه دانشجویی ودانشگاه با هدف مشارکت دانشجویان در فعالیت

سالمندان، بیماران و جانبازان، مراکز نگهداری معلولین و دیگر موسسات خیریه به  هایی نظیر آسایشگاهبرگزاری بازدید از مکان -4

 دوستیبیشتر دانشجویان با اقشار خاموش و مهجور جامعه و گسترش روحیه نوع جهت ارتباط

یلی های اجتماعی و جلسات گفتگوی تحلبرگزاری تماشای گروهی فیلم، تئاتر، نمایشگاه عکس، نمایشگاه کتاب با موضوع آسیب -5

 های فرهنگی و هنری دانشگاهبا همکاری دیگر کانون پس از آن

 رسانیشناسی اجتماعی به جهت مشارکت بیشتر دانشجویان و افزایش اطلاعو انتشار نشریه با موضوع آسیب برگزاری مسابقه -9

ظیر با اقداماتی ن انقلاب زیست با توجه به ضرورت این امر و منویات رهبرفعالیت در زمینه آشنایی و گسترش حمایت از محیط  -9

 آثار هنری مرتبط ها و پخشهای آموزشی، بازدیدها و سخنرانیکلاس

 ترویج اندیشه ها و سیره عملی حضرت علی )ع( و اولیای الهی در یتیم نوازی و فقیرنوازی در میان دانشجویان و دانشگاهیان. -8
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 دانشگاه خواجه نصیرالدینتماعی یب های اجآسشورای مرکزی کانون  :(69اسفند )اصلی کانوناعضای 

گردد که این اعضا در انتخابات سالانه این کانون در اسفند البدل تشکیل میعضو علی 1عضو اصلی و  5طوسی از 

گردند.ماه هرسال مشخص می  

 رسولی)دبیر(نگین 

 )نایب دبیر( ریکنده علیپورفائزه 

 سادات حسینیفاطمه 

 یمامارضا میرا

 حسین رحمان خانلوامیر 

 قاسمیحسین 

 هبریرمسعود 

 (65اصلی کانون)اسفند عضای ا

 ر(نده)دبیلی پور ریکفائزه 

 رسولی)نایب دبیر(نگین 

 سادات حسینیفاطمه 

 رهبر زارعبهناز 

 ستاریری هم
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 های مستقل کانونفعالیت 

 :مدرسه آبادخیریه   

فروش کتب درسی دانشگاهی به نفع خیریه جهت تجهیز با هدف  0369مدرسه آباد اولین بار مهر ماه خیریه 

برگزاری به این صورت بود که دانشجویان کتب ترم های قبل خود را نحوه  مناطق محروم برگزار شد.مدارس 

خیریه به کانون سپرده میشد.در درصد از مبلغ به دست آمده از کتاب ها به نفع  31برای فروش میگذاشتند و 

روستای ها مبلغی جمع آوری شد که صرف تجهیز مدرسه شهی ناطق نوری اقع در تاب پایان دوره ی فروش ک

 خیریه در پایین آمده است.تصاویری از این .از استان خراسان شمالی شدم با تپش
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 :انشاهمکرکتاب خیریه 

کرمانشاه تصمیم گرفتیم تا قدمی در راستای بهبود شرایط هموطنانمان س از حادثه ناگوار زلزله پ 0369ماه آبان 

عداد .با همراهی تمیآیم  من همشعار خیریه کرمانشاه. با ای برگزار کردیم با عنوان  این ترتیب خیریهبرداربم. به 

خیریه و از این دست آمده  مبلغ به %011زیادی از دانشجویان کتب غیر درسی خود را به فروش گذاشتیم و 

،به دست هنرمند گرامی استاد میکاییل شهرستانی چولو را در ادامه یه آن مفصل میپردازیمشازده کوخیریه 

 رساندند.سپردیم و ایشان این مبلغ را به عزیزان زلزله زده 
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 انارانه:

 

گاه خواجه نصیر به چند دسته اصلی تقسیم میشوند.یکی از مهم های کانون آسیب های اجتماعی دانشفعالیت 

رح انارانه است که هر سال در ترین دسته ی فعالیت ها،فعالیت های آیینی است.که یکی از این دست برنامه ها ط

 تا کنون هر سال این طرح با استقبال بالای دانشجویان یرگزار 0364آذر( برگزار میگردد.از سال  31شب یلدا)

د و یکنده است.روند برگزاری برنامه به این صورت است که کانون مبلغی را به کمک دانشجویان جمع اوری مش

شب یلدا به همراه جمعی از دانشجویان داوطلب به خیابان های پر تردد تعدادی انار خریداری میکند.سپس در 

 پخش میکنبم.تهران میرویم و انار های خریداری شده را بین کودکان کار در خیابان 

،قدمی کوچک برای تقدیم کردن یلدا به کودکان برخورد نزدیک و صمیمانه بین دانشجویان و کودکان هدف:

 محروم و نمادی برای یادآوری انسان دوستی با مردم و جامعه

 از تصاویر این برنامه در زیر آورده شده است.چندی 
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 پازلی هامستند 

در آمفی تئاتر دانشکده  0369در دی ماه سال  کارستانسین شده ی تحاز سری مستند های پازلی ها مستند 

 د که ساخته ی مهدی گنجیبرق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد.این مستن

است،محوریت ابتکار و کار آفرینی دارد.از این رو کانون با هدف بالا بردن سطح اعتناد به نفس دانشجویان و اتکا 

رات مثبت نظان به پخش این مستند پرداخت.استقبال بالای دانشجویان از این مستند و به ابتکار و خلاقیت هایش

آنان تاییدی بر کیفیت برنامه است.در این برنامه از کارگردان مستند نیز دعوت به عمل اورده شد و در پایان 

 .که متاسفانه عکسی از آن در دسترس نیست ار شدو برسی آن برگز پخش فیلم جلسه نقد
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 )عیدانه(غذاجشنواره 

دوره از تاسیس کانون تا به  4ن میتوان از جشنواره عیدانه نیز یا کرد که طی نی کانوسری برنامه های آییاز 

 اه خواجه نصیر برپا گشته است.روند برگزاری این بازارچهامروز هرسال این بازارچه در تمام دانشکده های دانشگ

برای فروش قرار کنند و ا یا صنایع دستی خوشان را اماده میذت است که دانشجویان هر دانشکده غبه این صور

 اول بالا بردن گزاری این بازارچه در درجه یهدف از برمیدهند که هرسال استقبال چشم گیری از آن میشود.

 نوید رسیدن عید نوروز و طرح استقبال از بهار.ویان است و همچنین جروحیه نشاط و سرزندگی میان دانش

ا به کانون میسپارند و کانون نیز بخشی از آن را به جمعیت امداد پایان بازارچه دانشجویان مبالغ فروش خود ردر 

جویی امام علی)ع( اختصاص میدهد و بخشی از آن را صرف خرید هدایایی برای آسایشگاه سالمندان و دانش

 پایین آمده است. جانبازان میکند.تصاویری از این بازارچه در
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 از آسایشگاه سالمندان کهریزک بازدید

در روزهای پایانی اسفند ماه به رگ ها ه پدربزرگ ها و مادر بزبرای عرض تبریک عید نوروز برسم هرسال به 

بود  هدیدار عزیزانمان در آسایشگاه خیریه کهریزک رفتیم.در این روز با مبلغی که از بازارچه عیدانه به دست آمد

  سایشگاه رفتیم.آانمان تهیه کردیم و با همراهی چندی از دانشجویان به عزیز برایمقداری گل و شیرینی 
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 راللهثااز آسایشگاه خیریه بازدید 

 دوشنبه روز در ثارالله آسایشگاه عزیز جانبازان از عیادت با 0369 سال در را خود های فعالیت هرسال رسم به

کمی از  گل و  شیرینی و با همراهی تعداددر این روز نیز با خرید مقداری .رساندیم پایان به 69 ماه اسفند 10

 ک عید به دیدار این عزیزان رفتیمن عزیز( برای عرض تبریازابناان)به دلیل به هم نخوردن آسایش جدانشجوی
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 شونت خانگیآموزشی پیشگیری از خارگاه گ

برگزار کردیم با عنوان ندسی مکانیک گده مهکارگاهی در دانش 69د ماه سال خردادر 

امی)حقوقدان( و چه قومدرسین این کارگاه خانم ها غنشونت های خانگی.کارگاه منع خ

دانشجویان شرکت  نفر از 11این برنامه در بودند.  (روانشناسبیتا حاج صادقیان)

 ساعت بود. 3ت زمان این کارگاه مدداشتند.

خشونت های خانگی با مضمون تاه وتعدادی داستان کخش اول برنامه ر ببرنامه:دروند 

و از آنها خواسته شد تا با صدای بلند بخوانند و مصداق بین دانشجویان پخش شد 

خشونت را در آن ها بیایند.پس از آن مدرسین به طور مفصل راجع به انواع خشونت 

یح دادند.در بخش دوم راهکار هایی برای پیشگیری از رخ داد این خشونت ها ارائه توض

 نمی تحت شرایط خشونتداده شد و در پایان مستندی بحث برانگیز پیرامون زندگی خا

از برگزاری این هدف پخش شد که بسیار شرکت کنندگان را تحت تاثیر خود قرار داد.

کارگاه در دانشگاه بالا بردن سطح آگاهی دانشجویان راجع به موضوع خشونت علیه زنان 

 و کودکان بود.
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 توران خانممستند 

برای اولین بار با همکاری امور  69ارستان در تابستان توران خانم از سری مستندهای تحسین شده ی کمستند 

وسی همزمان با پخش آنلاین سراسری این مستند در کشور،در خوابگاه های دانشگاه خواجه نصیرالدین ط

ال وابگاه ها بود.به علت استقبدخترانه اندیشه برگزار گردید.هدف از این برنامه بالابردن سطح فرهنگی خخوابگاه 

 وران خانم درباره ی زندگیتند تبالای دانشجویان مجددا این مستند در دانشکده مکانیک دانشگاه پخش شد.مس

 مرحومه توران میرهادی است.
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 های گفتگوحلقه 

 در جامعه روزهای این های دغدغه موضوع با و …نیامده هزارناامیدی عنوان با گفتگو های حلقه سری اولین

 .شد برگزار متوالی یهفته 3 در مکانیک دانشکده فرهنگی های کانون دفتر در ماه آبان دوم هفته

   گفتگو هایحلقه روند یدرباره ایخلاصه-

 .میشود برگزار نصیر خواجه دانشگاه اجتماعی هایآسیب کانون توسط مستقل صورت به  گفتگو هایحلقه

(جلسه یک ایهفته)بود خواهد ماه در جلسه 4 صورت به هاحلقه برای شده پیشبینی روند  

 عهجام/روانشناس میزبان سوم جلسه و داشت خواهیم شده تعین موضوع پیرامون گفتگو و بحث اول جلسه 1 در

 ایچاره خود های دغدغه برای بتوانیم آزاد بحث و پاسخ و پرسش جلسه یک در تا بود خواهیم شناس

 .موضوع درباره نمایش یا و فیلم یا مستند پخش به کرد خواهد پیدا اختصاص حلقه چهارم جلسه.بیاییم

 در خودشناسی انگیزه،تاثیر و هدف ناامیدی،معنای و امید ناامیدی،خواستگاه موضوع پیرامون جلسه 3 این در

 در جلسات از شده ضبط صدای و عکس فنی نقص دلیل به.)شد بحث دیگری موضوعات و امیدواری ایجاد

  (نیست دسترس

 قه بود.دقی 31ساعت  0ان برگزاری هرجلسه زممدت .است بوده نفر 01 متوسط طور به جلسات مخاطب

 بحث روانشناس،پیرامون و اجتماعی واحدی،فعال محیا خانم سرکار از دعوت با گفتگو هایحلقه چهارم جلسه در

 .شد برگزار کارگاهی زندگی در امیدواری ایجاد در اجتماعی های فعالیت تاثیر
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 های مشترک کانونفعالیت 

 دانشجویان اسلامیانجمن  

 جتماعی،ا شناسی آسیب کانون: کننده برگزار جنسیتی های کلیشه مورد در اندیشی هم جلسات سلسله گزارش

 دانشجویان اسلامی انجمن

 :برگزاری هدف

 امعه،ج در مطرح جنسیتی های کلیشه از دانشجویان متقابل درک با آشنایی جلسات، سلسله این برگزاری هدف

 ارند،د همراه به کلیشه این که متقابلی ها آسیب چنین هم و ها آن با برخورد نحوه بد، و خوب به آن بندی طبقه

 .است بوده

 :برگزاری نحوه

 برگزار اجتماعی روانشناس حضور با کارگاه جلسه یک و دانشجویی مباحثه جلسه 3 مدت به جلسات سلسله این

 دانشگاه مختلف های پردیس در ساعت 1 مدت به دانشجویان از نفر 11 الی 05 از متشکل جلسه 4 ابتدا در. شد

 در پسس. شد می بیان جنسیتی های کلیشه مورد در مقالاتی یا و شده مطالعه شخصی، نظرات که شد تشکیل

 منصوره دکتر خانم اجتماعی، روانشاس حضور با جلسات سلسله این از جلسه آخرین 0369 ماه دی سوم تاریخ

 های جنبه تمامی که شد برگزار دانشجویان از نفر 45 حضور با مکانیک دانشکده درس کلاس در گفتار نیکو

 ارنیکوگفت دکتر خانم بندی جمع با نهایتا. شد داده پاسخ ها آن انتقادات و دانشجویان سوالات و روشن موضوع

 .یافت پایان جلسات از سری این
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 فرهنگ و ادبکانون 

در الدین طوسی کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیرچله نامه که توسط الانه ی حاشیه برنامه سدر 

مهرانه در لابی دانشکده امسال کانون آسیب های اجتماعی با دعوت از خیریه  میگردد برگزاربزرگداشت یلدا 

 و ادب پرداخت. رهنگفکانون با همکاری  هانیک بمک

انون شست و گفتگو با کصی بیماران مبتلا به سرطان است که طی چند نص،خیریه و بیمارستان تخمهرانهخیریه 

انسانی و مالی داوطلبانه دریافت با دانشگاه خواجه نصیر همکاری میکند و از دانشچویان کمک  ضر در حال حا

 میکند.
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 تئاترکانون 

 وچولوشازده کیریه خ

ییل شهرستانی و گروه محترمشان که به همت ه داستان خوانی روایت شازده کوچولو توسط استاد میکاحاشیدر 

و با یریه ای به نفع هموطنان زلزله زده کرمانشاهی عزیزمان برگزار شد،خ 69در آذر  کانون تئاتر دانشگاه

همکاری کانون تئاتر برگزار کردیم.تمامی عواید فروش خیریه و همچنین فروش بلیت های داستان خوانی به 

 ی سپرده شد و به دست عزیزان کرمانشاهی رسید.استاد گرانقدر میکاییل شهرستان
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 هماهنگی کانون های فرهنگیشورای 

وروز نامه برنامه ای است در دانشگاه که هر ساله در استقبال از بهار با همکاری تمام کانون های ی نبرنامه 

ای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه خواجه نصیر برگزار فرهنگی دانشگاه و به طور مختصر توسط شور

انسان دوستانه با دعوت از کانون آسیب های اجتماعی در حرکتی  69میگردد.در حاشیه این مراسم در اسفند ماه 

ه ی مکانیک دانشگاه برای داوطلبان به صورت حضوری کارت اهدای عضو دبه دانشکاهدای عضو  موسسه ی

 هدف از این دعوت افزایش آگاهی نسبت به شرایطصادر میکرندد و در لحظه آن را به متقاضیان تقدیم میکردند.

 اهدای عضو و همچنین ترویج فرهنگ اهدای عضو بود.



19 
 

 

 کافشریه ن

 که ودش می شناخته طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه فرهنگی نشریه ترین مهم عنوان به کاف نشریه

 معج اب کاف شماره هر در کانون اعضای بین این در. شود می منتشر دانشگاه فرهنگی فعالین از جمعی توسط

 .اند داده شکل را نشریه ساختار از توجهی قابل بخش نشریه ایناجتماعی  سرویس آوری
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 جازیدر فضای مفعالیت 

انون که شامل صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام میشد از عناصر مهم تبلیغات و اطلاع رسانی اجتماعی کصفحات 

 ی کانون با مخاطبان خود است.اطبرنامه های کانون هستند و مهم ترین راه ارتب

علاوه بر اطلاع رسانی برنامه های خود کانون اخبار و اطلاعات روز در موضوعات اجتماعی کانال تلگرام کانون در 

 را به اطلاع مخاطبان میرسانیم.
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