برنامه های پیشنهادی در هفته سراها در سال تحصیلی 97-98
حوزه

برنامه پیشنهادی
 - 1برگزاری جشنواره فرهنگی ،ادبی و هنری ' ترنج ' از  7الی  13اردیبهشت  98با قالب های زیر:
أ) بخش ادبی :شعر ،خاطره نویسی ،داستان نویسی ،طنزنویسی ،مقاله نویسی ،مسابقه کتابخوانی
ب) بخش هنری :عکس ،کلیپ ،فیلم کوتاه ،نقاشی)ز مینه آثار :خالقیت در خوابگاه ،مشارکت ،همدلی و کارجمعی در خوابگاه ،امید و نشاط در
خوابگاه ،تنهایی در خوابگاه ،نظم و پاکیزگی در خوابگاه ،اوقات فراغت در خوابگاه ،تنوع فرهنگ و دوستی فرهنگ ها در خوابگاه ،غذاهای
بومی در خوابگاه ،آسیب های اجتماعی در خوابگاه و)..
ج) بخش ویژه :برپایی غرفه های نمایشگاهی از آثار و تولیدات دانشجویان شرکت کننده در دوره های آموزشی هنری و...

معاونت
فرهنگی و دفتر
نهاد

اداره تربیت
بدنی

 - 2برگزاری جشن اختتامیه هفته سراهای دانشجویی در محوطه خوابگاه خواهران با اجرای برنامه های شاد
 - 3اکران فیلم های سینمایی طنز در طول هفته
 - 4برگزاری کارگاه آموزشی 'تغذیه سالم از نظر اسالم' در خوابگاه ها ( 10اردیبهشت)
 - 5اردوی نیمروزه پارک بانوان با اجرای برنامه های فرهنگی مذهبی ( با همکاری دفتر نهاد رهبری ) ( 11اردیبهشت)
 - 6برگزاری جلسات صمیمانه پرسش و پاسخ با عنوان ' دورهمی ' با حضور کارشناسان مذهبی حوزه علمیه ( با همکاری دفتر نهاد رهبری ) در طول هفته
 - 7ب رگزاری اردوی تفریحی یک روزه به اردوگاه دکتر منصوری بخش آباد (  12اردیبهشت)
 - 8برگزاری مسابقات آشپزی غذاهای ایرانی ( با محوریت غذاهای محلی ) با ه مکاری دفتر نهاد رهبری (  13اردیبهشت)
 - 9برگزاری دوره آموزشی فشرده 'ویترای' و دوره آموزش متوسطه ' طراحی روی پارچه
 - 10برگزاری نمازهای جماعت بطور هماهنگ در محوطه خوابگاه خواهران ( با همکاری دفتر نهاد رهبری )
 - 11برگزاری مشاوره مذهبی در خوابگاه خواهران ( 11اردیبهشت ساعت )8:30
 - 1دانشجویان دختر در محوطه خوابگاه خواهران  :برگزاری مسابقات فوتبال دستی  /پرش جفت  /پرتاب دارت  /پرتاب حلقه ()98/02/07
 - 2دانشجویان پسر در زمین چمن مصنوعی :برگزاری مسابقاتآمادگی جسمانی  /پرتاب فریزبی /گل کوچک ()98/2/5

مرکز مشاوره و
سالمت

 - 1توزیع بروشور در خوابگاه ها و کانال های دانشجویی با موضوع سازگاری با زندگی دانشجویی ()98/2/7
 - 2اجرای پرسشنامه شخصیتی( )MBTIبا هدف انطباق مسیر تحصیلی -شغلی  -شخصیتی ()98/2/11 ،10 ،8
 - 3کارگاهی با عنوان شغلی برای من در تقویم آینده  ،مدرس آقای روحانی ()98/2/9
 - 4نصب پوستر چرخه ی خواب در تابلوی اعالنات خوابگاه ها همچنین درکانال های تلگرامی ()98/2/11
 - 5نصب پوستر جمالت انگیزشی ()98/2/12
 - 6کارگاهی با عنوان مهارتهای ارتباطی  ،مدرس علی صالحین ()98/2/16
 - 7همایش انطباق مسیر تحصیلی  -شغلی با محوریت تیپ های شخصیتی با همکاری جنبش اتحاد

مرکز بهداشت
ودرمان

 - 1کارگاه آشنایی با بالی طبیعی در هر سه خوابگاه پسران ابوذر ،نورمحمد و پردیس در روزهای دوشنبه ،سه شنبه و چهارشنبه ساعت 21
 - 2حضور پزشک عمومی در هر سه خوابگاه پسرانه ابوذر ،نورمحمد و پردیس (یک جلسه) شنبه ،یکشنبه ،دوشنبه
 - 3انتخاب اتاق نمونه بهداشتی در هر سه خوابگاه پسران (جمعه مورخ  13اردیبهشت)
 - 4کارگاه آموزشی تغذیه در مجتمع خوابگاهی دختران (یک جلسه) سه شنبه  10اردیبهشت
 - 5کارگاه آموزشی در خصوص بیماریهای زنان در مجتمع خوابگاهی دختران (یک جلسه) دوشنبه  9اردیبهشت از ساعت 21
 - 6حضور پزشک عمومی در مجتمع خوابگاهی دختران(یک جلسه) یکشنبه  8اردیبهشت از ساعت 20:30
 - 7انتخاب اتاق نمونه بهداشتی در مجتمع خوابگاهی دختران (جمعه مورخ  13اردیبهشت)
 - 8تهیه و نصب پوسترهای چهارگانه آموزشی  -فرهنگی در خوابگاههای پسران و دختران  -شنبه

روابط عمومی

 - 1دعوت از دانشجویان بومی جهت نشست با اعضای هیات مدیره بنیاد خیرین (سه شنبه 2/10
 - 2دعوت از مسئولین شهری جهت حضور در خوابگاه ها
 - 3انجام مصاحبه مطبوعاتی وتلویزیونی با معاون دانشجویی در جهت اطالع رسانی
 - 4طرح موضوع«لزوم مشارکت خیرین در ساخت خوابگاه های دانشجویی » در خطبه های نماز جمعه

مدیریت
دانشجویی

 - 1انتخاب و تقدیر از دانشجویان برتر خوابگاهی
 - 2انتخاب و تقدیر از دانشجویان نمونه خوابگاهی
 - 3انتخاب و تقدیر از سرپرستان نمونه خوابگاهی
 - 4برنامه ریزی جهت حضور مسئولین دانشگاه در خوابگاهها
 - 5برگزاری اختتامیه هفته خوابگاه ها با همکاری مدیریت فرهنگی

