معرفی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
کشف و پرورش استعدادهای فرهنگی و هنری دانشجویان عالقهمند ،طراحی ،اجرا و پشتیبانی برنامههای فرهنگی ،هنری،
اجتماعی و دینی با هدف نشاط ،بالندگی و سرزندگی دانشجویان؛ بهرهگیری از شیوههای ناب برای گسترش فعالیتهای
فرهنگی و اجتماعی در بین دانشگاهیان؛ و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی ،هنری و اجتماعی استان برای بهبود کیفی
تولیدات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،از مهمترین وظایف و اهداف معاونت فرهنگی و اجتماعی است.
این معاونت دارای دو مدیریت «حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی» و «برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی» است .در
زیرمجموعهی این مدیریتها ،فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه در قالب «کانونهای فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و
دینی»« ،انجمنهای علمی -دانشجویی»« ،نشریات دانشجویی»« ،امور قرآنی»« ،امور فرهنگی خوابگاهها» «تشکلهای سیاسی»،
پیگیری میشود.
کانونهایفرهنگی،هنری،اجتماعیودینی 

کانونهای فرهنگی ،هنری ،اجتماعی ،دینی به منظور پاسخگویی به نیازهای فرهنگی ،دینی ،ادبی و هنری دانشجویان عالقهمند
و رشد خالقیتهای آنان ،سامان بخشیدن به فعالیتهای داوطلبانه دانشجویی و ارتقای سطح همکاری جمعی و فرهنگ
مشارکت فعالیت میکنند .کانونهای فعال فرهنگی ،هنری ،دینی دانشگاه در حال حاضر شامل  81کانون ادبی ،تئاتر ،عاشورا و
شهدا ،عفاف و حجاب ،فیلم و عکس ،قرآن و عترت ،انتظار ،هنرهای تجسمی ،موسیقی ،خالقیت و سرگرمی ،همیاران
سالمت و روان ،مطالعات زنان ،ایرانشناسی و گردشگری ،هالل احمر ،گفت وگو ،خیریهی قدم ،محیط زیست و
آسیبشناسی اجتماعی است.
شماره مستقیم معاونت 00003318
شماره کارشناسها(کانون هنری ناصر میاحی /1181کانون مذهبی حمید ساجد  /1185کانون اجتماعی محمد بهرامی)1131
انجمنهایعلمی-دانشجویی

فعالیت در انجمنهای علمی دانشجویی برای اعضای آن ،فرصت ارزشمندی است تا ضمن تمرین کار گروهی و تبادل
تجربیات موفق و ارتباط با مراکز علمی ،آیندهای روشن و هدفدار برای خود رقم زنند .دانشگاه شهید چمران اهواز 26
انجمن علمی -دانشجویی دارد .اهم فعالیتهای این انجمنها شامل فعالیتهای علمی مانند :برگزاری سمینار ،همایش،
مسابقات ،اردو ،حمایت از اختراع و ابتکار و انجام طرحهای تحقیقاتی  -پژوهشی است.
شماره مستقیم معاونت 00003318
شماره کارشناسها(یاسین زیبایی ،زهرا شریفی  /1182علی طافی )1131
نشریاتدانشجویی 
رسیدگی به درخواست صدور مجوز انتشار نشریه از سوی دانشجویان ،ایجاد فرصت فراگیری مهارتهای روزنامهنگاری و
ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی دانشجویان و فراهم کردن امکان انتشار نشریه از مهمترین وظایف این بخش است .در
حال حاضر بیش از  883نشریهی دانشجویی دارای مجوز هستند.
شماره مستقیم معاونت 00003318
شماره کارشناس(نگین موزرم نیا )1183

فعالیتهایقرآنی 

برگزاری مسابقات دروندانشگاهی قرآن کریم و اعزام برگزیدگان به جشنوارههای منطقهای ،کشوری و ملی؛ تشکیل محافل
انس با قرآن در طول سال تحصیلی برای دانشجویان؛ نامنویسی از دانشجویان متقاضی اعزام به حج عمره و عتبات عالیات؛
برگزاری مسابقات قرآنی ویژهی دانشجویان و کارکنان از مهمترین فعالیتهای این دفتر است.
شماره مستقیم معاونت 00003318
شماره کارشناس(حمید ساجد )1185
امورفرهنگیخوابگاهها 

با هدف استفاده بهینه از اوقات فراغت دانشجویان مستقر در خوابگاهها ،این واحد فعالیتهای فرهنگی و هنری متنوعی را با
همکاری دانشجویان در خوابگاههای دختران و پسران (شب شعر ،اجرای نمایشهای مذهبی ،کارگاههای حرفهآموزی،
پخشفیلم ،مسابقه آشپزی ،مسابقات ورزشی و )...برگزار میکند.
شماره مستقیم معاونت 00003318
شماره کارشناس(جواد میاحی )1185
تشکلهایاسالمیدانشجویان 

تشکلهای اسالمی جمعیتی مرکب از دانشگاهیان است که پس از دریافت مجوز رسمی فعالیت ،در جهت تحقق اهداف
اسالمی و ارزشهای انقالب و نظام اسالمی مطابق چهارچوب قانون اساسی و آییننامه تشکلها در حوزههای سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی فعالیت میکنند .دانشجویان عالقهمند به عضویت در هر یک از تشکلها میتوانند به دفاتر تشکلهای
اسالمی واقع در سازمان مرکزی دانشگاه ،معاونت فرهنگی و اجتماعی و دانشکدهها مراجعه کنند .از جمله برنامههای این
تشکلها ،برگزاری سخنرانی ،تجمع ،راهپیمایی ،میزگرد و تریبون آزاد است .در حال حاضر چهار تشکل دانشجویی دارای
مجوز به شرح زیر در حال فعالیت هستند :بسیج دانشجویی ،انجمن اسالمی دانشجویی ،انجمن اسالمی دانشجویان ،انجمن
اسالمی دانشجویان نواندیش.
شماره مستقیم معاونت 00003318
شماره کارشناس(سیده زهرا علم الهداء )1166

