


دانشجو عنصر ارزشمندی برای کشور است که نباید افسرده و از 
کار افتاده شود، زیرا دانشجویان مومن و فعال، در امیدآفرینی و 

تقویت انگیزه ها نقش مهمی دارند.

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

، امید این ملت هستید که  شما جوانان دانشجو و جوانان عزیز
باید این را که فرا راه شما گذاشته شده است به آخر برسانید و این 
نهضتی را که در راه او آن همه جانفشانی شده است، ادامه بدهید.

امام خمینی)ره(

4فهــــرست آشنایی	با	سازمان	دانشجویان	جهاد	دانشگاهی	

5 	دانشجویی		 شبکۀ	فراگیر

8 مرکز	ملی	گفتگو،		

8 مناظره	و	آزاداندیشی	

11 باشگاه	دانشجویان	حامی	محیط	زیست	و	منابع	طبیعی	

15 شبکه	مسئولیت	اجتماعی	دانشجویان	)مهستان(	

18 دبیرخانه	نکوداشت		

18 	ایران	و	جهان	اسالم	 مفاخر

22 دبیرخانه	مهرباران	

28 توانمندسازی	و	آموزش	دانشجویان	

30 مدرسه	بازی	پردازی	

33 حسینه	مجازی	دانشجویان	ایران	

36 امضای	تفاهم	نامه	

38 	فعالیت	های	شعب	سازمان	 برخی	از



سازمان دانشــجویان جهاددانشگاهی به عنوان شــبکۀ فراگیر دانشجویِی 
این نهاد انقالبی، با توســعۀ شــعب خود در سراسر کشور و ایجاد و توسعۀ 
الگــوی عضویــت دانشــجویی در قالــب ســاختار تشــکیالتی ـ دانشــجویی، 
کــه  گفــت  می تــوان  اســت.  داشــته   1399 ســال  در  مهمــی  دســتاوردهای 
شبکه ســازی دانشــجویی با هدف کالِن اتصال بدنۀ دانشــجویی کشــور به 
بدنۀ فرهنگی، پژوهشی و آموزشی جهاددانشگاهی، و اهداف دیگری مانند 
پــرورش  شناســایی اســتعدادهای دانشــجویان در زمینه هــای مختلــف و 
آشــنایِی  آن بااســتفاده از امکانــات درون و بیــرون از جهــاد دانشــگاهی، و 
بیشتِر دانشــجویان با جهاددانشــگاهی، توانمندی  و فرصت های گوناگون 
فرهنگــی، پژوهشــی و آموزشــِی آن، از اصلی تریــن اهــداف و ماموریت هــای 

سازمان دانشجویان است. 

شبکۀ فراگیر دانشجویی 

ســازمان دانشــجویان تشــکیالتی دانشــجویی وابســته به معاونت فرهنگی جهاد دانشــگاهی  اســت که در 
ســال 1377 به منظور سازماندهی مطلوب و توسعه )ارتقاء( مشارکت دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی کشور در زمینه های اجتماعی، سیاسی، علمی، صنفی و فوق برنامه تاسیس شده است.

ایجاد زمینه برای شناســایی، شــکوفایی و اعتالی اســتعدادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاســی، هنری، علمی 
و ورزشــی دانشــجویان و ارتقــای همــکاری و مشــارکت آنــان در زمینه هــای ذکرشــده از اهدافــی اســت که این 

مجموعه دنبال می کند.

آشنایی با سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی

	دانست: 	موارد	زیر اهم	وظایف	سازمان	دانشجویان	را	می	توان	در

ارائه	خدمات	گوناگون	به	مناطق	محروم	از	طریق	برپایی	اردوهای	دانشجویی	بویژه	در	وضعیت	های	ویژه ▪

	تحصیل	دانشجویان	 ▪ زمینه	سازی	برای	اشتغال	حین	تحصیل	و	پس	از

	عرصه	های	علمی	و	فرهنگی، ▪ 	استعدادهای		برتردانشجویی	در شناسایی،	معرفی	و	حمایت	از

غنی	سازی	اوقات	فراغت	و	اهتمام	به	پرورش	جسم	و	روح	دانشجویان	 ▪

برگزاری		دوره	های	آموزشی	کوتاه	مدت		کاربردی	ویژه		دانشجویان ▪

سازمان دانشجویان
جهاددانشگاهی



	دانشــجویی	سازمان	دانشــجویان	در	سال	1399  ســاختار
	قالــب	زیر	شــکل	گرفت.	این	ســاختار	 توســعه	یافــت	و	در

شامل	سه	بخش	است:

کانون های دانشجویی •
،	126	کانون	دانشــجویی	در	شــعب	سازمان	 	حال	حاضر در
دانشــجویان	در	سراســر	کشــور	شــکل	گرفتــه	اســت	کــه	
انشاءاهلل	در	سال	1400	شاهد	افزایش	تعداد	این	کانون	ها	

خواهیم	بود.

باشگاه های دانشجویی •
کانون	هــای	 	 از متشــکل	 دانشــجویی	 باشــگاه	های	
حــال	 	 در هســتند.	 مشــترک	 حوزه	هــای	 	 در دانشــجویی	
،	باشــگاه	دانشــجویان	حامی	محیط	زیست	و	منابع	 حاضر
	ســازمان	دانشــجویان	شکل	گرفته	است	که	در	 طبیعی	در
	تأسیس	 سال	1400،	انشاءاهلل	7	باشگاه	دانشجویی	دیگر

خواهد	شد.

کمیته های دانشجویی •
کمیته	های	دانشــجویی،	شــوراهایی	هســتند	متشــکل	از	
دبیران	باشــگاه	های	دانشــجویی	مرتبط	و	جمــع	دیگری	از	
دانشــجویان	که	به	عنوان	حلقه	های	مشــورتی	سازمان	در	
حوزه	های	گوناگون	عمل	می	کنند.	انشاءاهلل	در	سال	1400،	
پس	از	شــکل	گیری	باشگاه	های	دانشــجویی،	کمیته	های	

دانشجویی	سازمان	تاسیس	خواهند	شد.

ساختار دانشجویی

برخی دیگر از دســتاوردهای سازمان دانشجویان در زمینه 
شبکه سازی دانشجویی از قرار زیر است:

راه اندازی سایت شهر دانشجو •
	دانشجو	)studentcity.ir(	سامانه	اعضای	 وب	سایت	شهر
دانشــجویی	ســازمان	اســت.	عضویت،	ایجاد	پروفایل	های	
دانشــجویی،	شناســایی	عالیق،	ایجاد	رزومه	شغلی،	ارتباط	
مستقیم	شعب	و	اعضای	سازمان	و	ارائه	امتیازات	گسترده	

برای	اعضا،	از	بخش	های	مهم	این	سایت	است.

طراحی الگوی عضویت •
	ســازمان	 	ماه	هــا	بحث	و	بررســی،	الگوی	عضویت	در پــس	از
	ایــن	الگــو،	نحــوه	عضوگیری،	 دانشــجویان	طراحــی	شــد.	در
	دو	ســطح	عضــو	عــادی	و	عضــو	 حقــوق	و	تکالیــف	اعضــا	در
فعــال،	مزایای	عضوگیــری	برای	جهاددانشــگاهی،	و	وظایف	

سازمان	و	شعب	آن	درقبال	اعضا	مشخص	شده	است.

گســترش همکاری با مراکز آمــوزش عالی جهاد  •
دانشگاهی

در	ســال	1399،	با	هدف	توســعه	همکاری	ها	با	مراکز	آموزش	
عالی	جهاد،	مجوز	شعبۀ	سازمان	در	دانشگاه	علم	و	فرهنگ	
صادر	شد.	همچنین	رایزنی	هایی	با	موسسه	علمی	و	کاربردی	
جهاددانشــگاهی	برای	توســعۀ	فعالیت	های	ســازمان	در	آن	

موسسه	صورت	پذیرفت.	

شعب

تعداد اعضا )طبق آخرین آمار تا لحظه تهیه این گزارش(: 7810  نفر

تعداد کل برنامه های شعب: 166 برنامه

تعداد کانون  ها: 126

تعداد شعب: 42

فرهنگی

مذهبی

هنری

آموزشی

83

12

21

50
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نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان  •
ایران

	262	تیــم		 	ایــن	دوره	از	مســابقات،	280	مناظــره	بــا	حضــور در
	شــد.	32	تیــم	بــه	مرحلــه	ملــی	راه	 	برگــزار از	سراســر	کشــور
	دانشــگاه	خواجــه	 پیــدا	کردنــد	کــه	ســرانجام،	تیــم	آرمــان	از

	از	مسابقات	شد.	 نصیرالدین	طوسی	قهرمان	این	دور

برگزاری مسابقات مناظره تخصصی دانشجویان  •
با موضوع »تعاون؛ فرصت ها و چالش ها«

مسابقات	مناظره	تخصصی	دانشجویان	با	موضوع	»تعاون؛	
	قالب	 فرصت	هــا	و	چالش	هــا«	بــا	مشــارکت	40	دانشــجو	در
	این	مســابقات	30	مناظــره	تخصصی	 	شــد.	در 16	تیــم	برگــزار
	گزاره	های	مرتبــط	با	حــوزه	تعاون	شــکل	گرفت.	این	 بــر	ســر
	و	رفاه	اجتماعی،	در	 مســابقات	با	حمایت	وزارت	تعــاون،	کار

آبان	1399	برگزار	شد.

مناظــره  • مســابقات  گــزاره  فراخــوان  مســابقه 
دانشجویان ایران

	به	روزرســانی	 بــا	هــدف	تقویــت	مشــارکت	دانشــجویان	در
ایــران،	 دانشــجویان	 مناظــره	 ملــی	 مســابقات	 گزاره	هــای	
	این	مسابقه	 مسابقه	ای	در	فضای	اینستاگرام	برگزار	شد.	در
از	شرکت	کنندگان	خواسته	شد	گزاره	های	پیشنهادی	خود	
را	به	دبیرخانه	مسابقات	ارسال	کنند.	درمجموع،	450	گزاره	
	این	مسابقات	شرکت	 به	دبیرخانه	رســید	و	50	دانشــجو	در

کردند.

ین فعالیت های مرکز در سال 1399 مهم تر

مرکــز ملــی گفتگــو، مناظــره و آزاداندیشــی، یــک مرکــز فرهنگــی وابســته بــه 
ســازمان دانشــجویان جهاد دانشــگاهی اســت که بــا هدف ترویــج فرهنگ 
گفتگــو و آزاداندیشــی، برنامه هــای فرهنگــی و آموزشــی برگــزار و محصوالتی 
را در ایــن زمینــه تولیــد می کنــد. این مرکــز اولین و تنهــا برگزار کنندۀ رســمِی 
مســابقات مناظره دانشجویان ایران است. برگزاری مناظره های تخصصی و 

مناظره به زبان انگلیسی از دیگر فعالیت های این مرکز است.

مرکز ملی گفتگو، 
مناظره و آزاداندیشی
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برگزاری مناظره ها و گفت و گو های دانشجویی با محوریت مسائل روز •
	چارچــوب	ایــن	برنامه،	4	مناظره	بین	نمایندگان	تشــکل	های	مختلف	دانشــجویی،	 در

	برگزار	شد: به	شرح	زیر
	ویروس	کرونا	عملکرد	قابل	قبولی	داشته	است	)	مرداد99( ▪ 	برابر دولت	ایران	در
▪ )99	 	دانشجو	)	آذر موانع	و	الزامات	مشارکت	اجتماعی	دانشجویان	به	مناسبت	روز
	دولت	بایدن	)دی	99( ▪ آینده	برجام	در
FATF	:	پیوستن	یا	نپیوستن	)بهمن99( ▪

برگزاری مناظره و گفتگو بین استادان، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و صاحب نظران •
	برگزار	شد: 	چارچوب	این	برنامه،	2	مناظره	به	شرح	زیر در

تأثیر کرونا بر سپهر اندیشه ایرانی •

	ابراهیم	فیاض،	 شــرکت کنندگان: دکتــر	مقصود	فراســتخواه،	دکتــر
	تقی	آزادارمکی دکتر

زمان: دوم	تیر	1399 

رابطه توسعه و علوم سیاسی •

	کسرایی،	دکتر	محمد	صیادی 	داوود	غرایاق	زندی،	دکتر	محمد	ساالر شرکت کنندگان:	دکتر
زمان:  25	دی	1399 

گفتگوی دانشجویان ایران و افغانستان •
دانشــجویان	 بیــن	 فرهنگــی	 گفتگــوی	 ترویــج	 راســتای	 	 در
ایــران	و	دانشــجویان	جهــان	اســالم،	دو	جلســه	گفتگــو	بین	
دانشــجویان	ایرانــی	و	دانشــجویان	افغانســتانی	بــا	موضوع	
	و	بررسی	زمینه	های	 بررسی	پیوندهای	فرهنگی	بین	دو	کشور

همکاری	بین	دانشجویان	ایرانی	و	افغانستانی	برگزار	شد.

انتشار نشریه الکترونیکی »گفت وگو«  •
بــا	هــدف	گفتمان	ســازی،	تولیــد	محتــوا،	و	ترویــج	فرهنــگ	
	5	شــماره	 	ملــی	گفت	و	گــو	اقدام	به	انتشــار گفت	و	گــو،	مرکــز

نشریه	الکترونیکی	گفتگو	کرده	است.

تشکیل شورای مشورتی دانشجویی مرکز  •
	شــرکت	کنندگان	فعــال	و	دارنــده	مقــام	 	از 	10	نفــر بــا	حضــور
	دوره	هــای	اخیر	مســابقات	مناظره	 منطقــه	ای	و	کشــوری	در

دانشجویان	ایران	شورای	دانشجویی	مرکز	تشکیل	شد.

باشــگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی یکی از تشکیالت 
دانشجویی ســازمان دانشجویان اســت که با حضور نمایندگان تشکل ها، 
کانون هــا، انجمن هــا و ســایر گروه هــای دانشــجویی فعــال در حــوزه محیط 

زیست و منابع طبیعی تشکیل شده است. 

یست  باشگاه دانشجویان حامی محیط ز
و منابع طبیعی
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گفتگو های علمی و ترویجی  •
	چارچــوب	ایــن	برنامه،	گفتگوهای	زنده	ای	با	متخصصان	و	مدیران	حوزه	های	مختلف	ســالمت،	محیط	زیســت	 در
	شــد	کــه	8000	بازدیدکننده	داشــت.	عناوین	 و	منابــع	طبیعــی	صــورت	می	گیــرد.	در	مجمــوع	19	گفتگوی	زنده	برگزار

: گفتگوها	عبارت	است	از

	استان	کرمان- 1 چالش	ها	و	راهکارهای	مواجهه	با	خشکسالی	در

	یوزپلنگ	ایرانی؛	درس	آموخته	ها	و	مسیر	پیش	رو- 2 دو	دهه	حفاظت	از

	استان	های	شمالی	کشور- 3 چالش	ها	و	راهکارهای	مدیریت	پسماند	در

	ایران- 4 مبانی	و	مفاهیم	تغییرات	اقلیمی	و	اثرات	آن	بر

فواید	گیاهخواری	و	چالش	های	پیش	روی	آن- 5

حیوانات	اهلی،	چالش	های	محیط	زیستی	و	مسئولیت	شهروندی- 6

مبانی	حقوق	محیط	زیست	)اخالق	محیط	زیستی-حقوق	اسالمی(- 7

	توسعه	صنعت	اکوتوریسم- 8 فرهنگ	های	بومی	و	نقش	آنها	در

روز	جهانی	بدون	خودرو	فرصتی	مهم	برای	ترویج	حمل	و	نقل	پاک	در	شهرهای	کشور- 9

	زنجان- 10 استارت	آپ	دانشجویی	مدیریت	پسماند	در	شهر

	آمــوزش	بــرای	محیــط	زیســت،	گفتگــو	پیرامــون	بومی	ســازی	بــازی	- 11 بازی	هــای	خالقانــه	و	رویکردهــای	نــو	در
Wingspan	با	رویکرد	پرنده	شناسی	و	پرنده	نگری

	دریاچه	ارومیه- 12 	آن	بر نقش	مدیریت	استراتژیک	و	تاثیر

گفتگو	پیرامون	روز	جهانی	بدون	پالستیک- 13

	آن- 14 دالیل	آتش	سوزی	در	جنگل	های	ایران	و	رویکردهای	پیشگیری	از

نقش	کارآفرینی	های	اجتماعی	در	حفظ	محیط	زیســت	و	مشــارکت	مردمی	شــاه	کلید	حل	معضالت	زیســت	- 15
محیطی

چرایی	گرایش	به	دخانیات،	راهکارهای	پیشگیرانه	از	گرایش	به	دخانیات	و	اصول	زندگی	شاد	بدون	دخانیات- 16

	مدیریت	تاالب	های	ایران	- 17 	نگرش	در رویکردهای	حفاظتی	و	تغییر

گاهی- 18 	توجه	آ 	بحران	با	تاکید	بر مدیریت	اضطراب	در

	ارتباط	با	ویروس	کرونا- 19 نکات	بهداشتی	و	محیط	زیستی	در

انتشار پیام های محیط زیستی •
	بحران	ویروس	کرونا	منتشــر	شــد.	در	مجموع	5  	ایــن	طــرح،	پیام	هایــی	درخصوص	ســالمت	و	محیط	زیســت	با	تاکید	بر در
	گرفتند. 	مورد	بازدید	قرار 	4500	بار سری	پیام	آماده	و	در	شبکه	های	اجتماعی	منتشر	شد.	پیام		های	منتشر	شده	بیش	از

گرامیداشت هفته سفیران زمین •
	5	دانشــگاه	و	به	مدت	یک	هفته	به	مناسبت	روز	جهانی	زمین	 هفته	ســفیران	زمین	با	همکاری	8	مجموعه	دانشــجویی	از
	این	رویداد	مشــارکت	داشــتند.	 	به	عنوان	اســتاد	ســخنران	در 	به	صورت	مســتقیم	و	5	نفر 	شــد.	در	مجموع،	400	نفر برگزار

	قالب	گفت	وگوهای	سفیران	زمین	با	حضور	جمعی	از	صاحب	نظران	برگزار	شد. برگزاری	5	گفتگوی	زنده	در

تولید و انتشار محتواهای آموزشی •
	حوزه	هــای	مختلفــی	مانند	مدیریت	پســماند،	آلودگی	هــوا،	مدیریت	آب،	خــاک	و	تغییرات	اقلیمی	 محتواهــای	آموزشــی	در
گاهی	رســانی	و	 	آ 	ترویجی،	پوســترهای	مناســبتی،	پادکســت	صوتی	و	فایل	ویدیویی	به	منظور 	قالب	اینفوگرافی،	پوســتر در

فرهنگ	سازی	تهیه	و	منتشر	شدند.	

رادیو باشگاه •
	محتوا،	و	 پادکســت	یکــی	از	جدیدتریــن	و	محبوب	ترین	قالب	هــای	تولید	و	انتشــار
ارتبــاط	با	مخاطب	اســت.	در	همین	راســتا،	کانون	های	عضو	باشــگاه	دانشــجویان	
	به	مخاطبان،	رادیویی	را	با	محوریت	 گاهی	رسانی	بیشتر حامی	محیط	زیست،	برای	آ

مسائل	محیط	زیستی	راه	اندازی	کرده	اند.

نشست های تخصصی محیط زیست •
	حوزه	های	محیط	زیســت،	منابع	طبیعی	و	توسعه	پایدار	 این	نشســت	های	تخصصی،	در
	300	شرکت	کننده	برگزار	شد.	 	دانشگاه	های	مختلف	و	با	حضور با	همکاری	8	سخنران	از

: عناوین	نشست	ها	عبارت	است	از

	ایران- 1 	در :	نشست	واکاوی	تجربه	توسعه	پایدار ،	جوامع	پایدار منابع	پایدار

نشست	علمی	ترویجی	ویژه	روز	جهانی	حیات	وحش- 2

چالش	هــای	مدیریــت	منابــع	خــاک	و	بحــران	فرســایش	- 3
خاک	در	کشور
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ح پژوهشگر سالم  • طر
وجــود	شــکاف	میــان	فضــای	دانشــگاهی	و	علمــی	بــا	فضــای	اجرایــی	و	مدیریتــی	یکــی	از	مشــکالت	حــوزه	حفاظــت	از	
	راســتای	از	بین		بردن	شکاف	بین	علم	و	عمل	در	عرصۀ	 محیط	زیســت	و	منابع	طبیعی	اســت.	طرح	پژوهشگر	سالم	در

مدیریت	و	محیط	زیست	به	تشریح	یافته	های	علمی	پژوهشگران	می	پردازد.

کاشت نهال به یاد شهدای محیط بان •
	و	هفت	دستگاه	 	و	شهدای	روستای	نسوز 	درختکاری،	50	اصله	نهال	به	یاد	شهدای	محیط	بان	کشور به	مناسبت	روز
شهرســتان	ری	بــه	همــت	باشــگاه	دانشــجویان	حامــی	محیــط	زیســت	و	منابع	طبیعــی	ســازمان	دانشــجویان	جهاد	

	این	روستا	غرس	شد. دانشگاهی	در

سومین دورۀ نشست های منطقه ای •
نشســت	های	منطقه	ای	باشگاه	دانشجویان	حامی	محیط	زیست	و	منابع	طبیعی	فرصتی	
	حوزۀ	محیط	زیســت	 	نماینــدگان	کلیۀ	گروه	های	دانشــجویی	فعــال	در اســت	بــرای	حضــور
	فضایی	دانشــجویی	و	با	 ،	که	بتواننــد	در 	دانشــگاه	های	سراســر	کشــور و	منابــع	طبیعــی	در
حضــور	مســئولین	به	بیان	مســائل	و	مشــکالت	پیــش	روی	منطقــه	پرداختــه	و	الگوهای	
	ســال	1399،	8	نشســت	در	 	یــک	ســال	آینــده	ترســیم	کنند.	در فعالیتــی	منطقــه	خــود	را	در

مناطق	هشت	گانه	باشگاه	برگزار	شد.

پویش نهضت عاشورایی عاشقان سبز •
پویش	نهضت	عاشــورایی	عاشــقان	سبز	با	توجه	به	شــیوع	ویروس	کرونا	در	جهت	رعایت	
	ایام	ســوگواری	اباعبداهلل	الحســین	راه	اندازی	شــد.	در	 اصــول	بهداشــتی	و	محیط	زیســتی	در
این	پویش	از	تمامی	دانشــجویان	و	فعاالن	اجتماعی	دعوت	شــد	با	بازنشــر	پوستر	پویش،	
پیشــنهادهای	سبزاندیشــانه	و	اجتماعــی	خــود	را	درخصــوص	ســالمت	عــزاداران	و	حفــظ	

	ایام	عزاداری	به	دبیرخانه	پویش	ارسال	کنند. محیط	زیست	در

برگزاری هم اندیشی به مناسبت روز دانشجو •
	حوزه	محیط	زیســت	و	منابع	طبیعی	به	 هم	اندیشــی	مســئولیت	اجتماعی	دانشجویان	در
	فعاالن	دانشجویی،	اعضای	شورای	مرکزی	مناطق	8	گانه	 	دانشجو	با	حضور مناسبت	روز
باشــگاه	دانشــجویان	حامــی	محیــط	زیســت	و	منابع	طبیعــی	و	همچنین	مســئوالن	حوزه	

	گردید. دانشگاهی	و	سازمان	های	ذی	ربط	به	صورت	آنالین	برگزار

شــبکه مســئولیت اجتماعــی دانشــجویان شــبکه ای اســت متشــکل از 
دانشــجویان از رشــته ها و دانشــگاه های مختلــف که در قالــب کمیته ها 
و کارگروه هــای تخصصــی مرتبــط بــا رشــته تحصیلــی خــود، بــه فعالیــت  

می پردازند. 

شبکه مسئولیت اجتماعی دانشجویان 
)مهستان(
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	میــان	دختــران	دانشــجو«	)10	آبان	 ▪ »نگــرش	بــه	ازدواج	در
1399(،	ســخنران:	دکتــر	مرضیــه	ابراهیمــی	)عضــو	هیأت	

علمی	دانشگاه	شهید	بهشتی(	

»فرصت	هــا	و	چالش	هــای	دانشــگاه	بــرای	دختــران«	)17  ▪
	)عضو	هیأت	 آبان	1399(،	سخنران:	دکتر	خدیجه	کشاورز
علمی	پژوهشــکده	مطالعات	فرهنگی	و	اجتماعی	وزارت	

علوم(

»چالش	هــای	زندگــی	خوابگاهی	برای	دختران	دانشــجو«	 ▪
	)عضو	 	کــرم	حبیب	پــور )24	آبــان	1399(،	ســخنران:	دکتــر

هیأت	علمی		دانشگاه	خوارزمی(	

چالش	اشتغال	دختران	دانشجو	و	دانش	آموخته	)یکم	 ▪
	لیال	فالحی	)عضو	هیأت	علمی	 	1399(،	سخنران:	دکتر آذر

دانشگاه	تهران	(	

	عرصه	مشارکت	های	سیاسی	 ▪ نقش	دختران	دانشجو	در
معصومــه	 دکتــر	 ســخنران:	 	،)1399 	 آذر 	16( اجتماعــی	 و	
	زنان	و	خانواده( 	امور 	)معاون	رئیس	جمهوری	در ابتکار

▪ 	،)1399 	 آذر 	25( دانشــجویان	 	 در دیــن	داری	 تحــوالت	
ســخنرانان:	دکتــر	حســن	محدثــی	)عضــو	هیــأت	علمــی	
تاج	الدیــن	 	 و	دکتــر	محمدباقــر اســالمی(	 آزاد	 دانشــگاه	

)عضو	هیأت	علمی	دانشگاه	آزاد	اسالمی(

ســازمان  • در  دانشــجو«  دختــران  زیســته  تجربــه  »واکاوی  نشســت های  سلســله  برگــزاری 
دانشجویان جهاد دانشگاهی

یر است: ح ز ین فعالیت های این شبکه در سال 1399 به شر مهم تر

	توجه	عمومی	به	مســائل	دختران،	به	ویژه	دختران	دانشــجو،	همفکری	 	برگزاری	این	نشســت	ها	عالوه	بر هدف	از
	یافتن	راه	هایی	برای	ارتقای	مشارکت	اجتماعی	دختران،	به	ویژه	در	حل	مسائل	و	مشکالت	 و	گفت	وگو	به	منظور

خود،	و	ارتقای	زمینه	های	رشد	و	توانمندسازی	زنان	و	دختران	است.

اولین	نشســت	بررســی	مقررات	و	ضرورت	های	خدمت	ســربازی	)28	آبان	1399(،	کارشــناس:	ســرهنگ	حلوایی	- 1
	معافیت	های	سربازی	نظام	وظیفه	(	 )معاون	سابق	مشموالن	و	امور

	ناصر	- 2 	1399(،	کارشناس:	سرهنگ	پاسدار دومین	نشست	بررسی	مقررات	و	ضرورت	های	خدت	سربازی	)5	آذر
	معافبت	های	سازمان	وظیفه	عمومی	( صباغیان	)معاون	اسبق	مشموالن	و	امور

سلسله نشست های دانشجویی »زیر پرچم« )بررسی مقررات و ضرورت های خدمت سربازی( •

تشکیل شوراها و کارگروه های علمی •
	رشــته	های	مختلــف	بــا	عناویــن:	فنــی	ـ	 ▪ 	دانشــجویان	از 	از تشــکیل	شــوراهای	علمــی	بــا	مشــارکت	حــدود	60	نفــر

مهندسی،	فرهنگی	ـ	هنری،	اقتصاد،	علوم	سیاسی،	مطالعات	زنان،	دانشگاه	پژوهی	)با	محوریت	شعبه	سازمان	
	دانشگاه	تربیت	مدرس( 	دانشگاه	شهیدبهشتی(	،	و	آینده	پژوهی	)با	محوریت	شعبه	سازمان	در در

برگزاری	18	جلسه	با	دانشجویان،	انجمن	های	علمی،	کانون	های	دانشجویی،	تشکل	های	دانشجویی	و	استادان	 ▪
و	اعضای	هیأت	علمی	دانشگاه	ها	

تشکیل	کارگروه	های	تعاون،	آسیب	های	اجتماعی،	مطالعات	زنان،	توسعه		و	صنعت ▪
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آشــنایی  منظــور  بــه  اســالم  جهــان  و  ایــران  مفاخــر  نکوداشــت  دبیرخانــه 
هرچه بیشــتِر دانشــجویان و جوانان با مفاخر فرهنگی ایران و جهان اســالم 
فعالیــت می کنــد. مهم تریــن فعالیت هــای ایــن دبیرخانــه در ســال 1399 به 

ح زیر است: شر

دبیرخانه نکوداشت 
مفاخر ایران و جهان اسالم

برگزاری همایش علمی - دانشجویی بزرگداشت  •
سیدالشــهدای مقـــــــاومت ســــــردار سپهــــبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی)رضوان اهلل علیه(
زمان:	13	دی	1399	)هم	زمان	با	اّولین	ســالگرد	شهادت	

سردار	سپهبد	شهید	حاج	قاسم	سلیمانی(

مکان:	سازمان	قرآنی	دانشگاهیان	کشور

نشست »شریعتی و نیاز امروز ما«  •
)به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی(

27	و	28	خرداد	1399
سخنرانان:	دکتر	عباس	سلیمی	نمین	)رئیس	مؤسسه	مطالعات	و	تدوین	تاریخ	ایران(،	

دکتر	هادی	خانیکی	)عضو	هیأت	علمی	دانشگاه	عالمه	طباطبایی(

حمایت از برگزاری بیش از 40 برنامه در  شعب سازمان به مناسبت بزرگداشت سیدالشهدای  •
مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی)رضوان اهلل علیه( 

|  1
40

ر 0
ها

|   ب ی  
اه

شگ
دان

اد
جه

ن 
ویا

شج
دان

ن 
ما

ساز

19



ئین بزرگداشت »اندیشمند درد آشنا«   • آ
)به  مناسبت هفتمین روز درگذشت حجت االسالم والمسلمین دکتر داود فیرحی(

سه	شنبه	27	آبان	1399
	کاظم	قاضی	زاده	)استاد	خارج	فقه	 ســخنرانان:	حجت	االســالم	والمســلمین	دکتر
حــوزه	و	عضــو	هیأت	علمی	دانشــگاه	تربیت	مدرس	و	رئیس	مؤسســه	پژوهشــی	
	داریوش	رحمانیان	)عضو	هیأت	علمی	گروه	تاریخ	دانشگاه	 فرهنگی	فهیم(،	دکتر
تهــران(،	دکتر	محســن	برهانی	)عضو	هیأت	علمی	گروه	حقوق	جزا	و	جرم	شناســی	
دانشــگاه	تهــران(،	دکتــر	ســید	علــی	میرموســوی	)عضــو	هیــأت	علمــی	دپارتمــان	

علوم	سیاسی	دانشگاه	مفید(

نشست »طالقانی و زمانه ما«  •
)به مناسبت سالگرد درگذشت آیت اهلل سید محمود طالقانی(؛ 

1399	 چهارشنبه	19	شهریور

ســخنران:	دکتــر	علیرضــا	مالیــی	توانــی	)عضو	هیــأت	علمی	و	معاون	پژوهشــی	
پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	فرهنگی(

جایگاه استاد شجریان در فرهنگ و هنر ایران  •
)بزرگداشت چهلمین روز درگذشت استاد محمدرضا شجریان(

پنجشنبه	29	آبان	1399 

) سخنران:	دکتر	سید	عبدالحسین	مختاباد	)استاد	دانشگاه،	خواننده	و	آهنگساز

سلسله نشست های نکوداشت مفاخر انقالب اسالمی •

انتشار اینفوگرافیک  •
حیات	جاودانه	1:	اینفوگرافیک	حیات	حضرت	امام	خمینی)س(	 ▪

حیات	جاودانه	2:	اینفوگرافیک	زندگی	شهید	دکتر	مصطفی	چمران ▪

حیات	جاودانه	3:	اینفوگرافیک	زندگی	استاد	میر	مصطفی	عالی	نسب ▪

نشســت پیوند ادب و سیاســت	)بزرگداشــت	دکتر	حســن	حبیبی،	همزمان	با	هشــتمین	سالگرد	درگذشت	 ▪
ایشــان(،	12	بهمن	1399؛	ســخنرانان:	دکتر	شــفیقه	رهیده	)همســر	دکتر	حســن	حبیبی(،	مهندس	محســن	
	تهران(،	حجت	االسالم	والمســلمین	سید	محمود	دعایی	 هاشــمی	رفســنجانی	)رئیس	شورای	اســالمی	شهر

)نماینده	ولی	فقیه	و	مدیرمسئول	روزنامه	اطالعات(

نشست الگوی دولتمردان	)بزرگداشت	شهیدمحمدعلی	رجائی(؛	14	بهمن	1399؛	سخنرانان:	دکتر	محمدرضا	 ▪
واعظ	مهدوی	)اســتاد	دانشــگاه	و	عضو	هیأت	علمی	دانشگاه	شاهد(،	دکتر	غالمعلی	رجائی	)استاد	دانشگاه(؛	

مهندس	حسن	رجائی	)برادرزاده	شهید	محمد	علی	رجائی(

نشســت اندیشــه و عمل:	الگوی	نظریه	پردازی	)بزرگداشت	عالمه	شــهید	آیت	اهلل	استاد	مرتضی	مطهری(؛	20  ▪
بهمن	1399؛	ســخنرانان:	حجت	االســالم	والمسلمین	سید	حمید	حسینی	)عضو	هیأت	علمی	دانشگاه	قرآن	
	اســتاد	شــهید	مرتضی	مطهری(،	دکتر	محمدحســین	مطهری	)نوه	اســتاد	شــهید	 	آثار و	حدیث	و	پژوهشــگر

مرتضی	مطهری	و	عضو	شورای	مرکزی	سازمان	دانشجویان	جهاد	دانشگاهی(

نشست امام خمینی)س( در آینه واقعیت؛ 21	بهمن	1399؛	سخنران:	حجت	االسالم	والمسلمین	دکتر	علی	 ▪
	امام	خمینی)س(( 	آثار کمساری	)سرپرست	مؤسسه	تنظیم	و	نشر

	ایران	و	جهان	اســالم،	هم	زمــان	با	آغاز	 	راســتای	نکوداشــت	مفاخــر ســازمان	دانشــجویان	جهــاد	دانشــگاهی	در
	کرد: 	برگزار 	انقالب	اسالمی	را	به	شرح	زیر ایام	اهلل	دهه	فجر،	سلسله	نشست	های	بزرگداشت	مفاخر
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دبیرخانه مهرباران سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی 
فعالیت هــای  و  جهــادی  اردوهــای  توســعه  زمینــه  در  نیــز   1399 ســال  در 

داوطلبانه محرومیت زدایی دانشجویان فعال بود.

دبیرخانه مهرباران

فعالیت های محرومیت زدایی و اردوهای جهادی

رونمایی از سایت دست دردست •
	دســت	)dastdardast.com(	بــا	هــدف	ســازماندهی	فعالیــت		گروه	هــای	دانشــجویی	و	جهــاد	 ســایت	دســت		در
	دانشــگاه	ها	و	میان	 	عرصــه	کمــک	به	محرومــان	و	نهادینه	کردن	فرهنگ	یاریگــری	و	مهرورزی	در دانشــگاهی	در
دانشــجویان،	ترویــج	و	گســترش	اندیشــه،	فرهنــگ	و	حرکت	هــای	اصیــل	جهــادی	بــرای	آبادانــی	ایران	اســالمی	و	
ســاماندهی	برگزاری	اردوهای	جهادی،	ســازمان	دانشــجویان	ســامانه	ثبت	نام	دانشــجویان	داوطلب	شــرکت	در	

اردوهای	جهادی	و	حوادث	غیرمترقبه	راه	اندازی	شده	است.

	اردوهای	جهــادی	و	حوادث	 ایــن	ســامانه	بــا	ایجــاد	بســتر	الزم	جهــت	ثبت	نام	دانشــجویان	داوطلــب	شــرکت	در
	راســتای	ســاماندهی	و	ارتقا	کمــی	و	کیفی	فعالیت	های	 غیرمترقبــه،	کادرســازی	و	انجام	فعالیت	های	تخصصی	در

	داده	است. 	قرار 	کار داوطلبانه	دانشجویی	را	دستور

سلسله  نشست های روایت همدلی  •
در	 مجــازی	 سلسله	نشســت	های	 همدلــی«	 »روایــت	
قالــب	مصاحبــه	با	فعــاالن	گروه	هــای	جهــادی	و	خیریۀ	
	بود	کــه	به	صورت	 	نقــاط	مختلف	کشــور دانشــجویی	در
	ســال	1399	و	 	شــد.	در زنده	در	فضای	اینســتاگرام	برگزار
	قالب	این	سلسله	 نشســت	ها،	بــا	پنج	گروه	جهادی	 در
فرهنــگ	 ترویــج	 و	 فرهنگ	ســازی	 هــدف	 بــا	 خیریــه	 و	
تجربه	هــای	 بازخوانــی	 طریــق	 	 از یاریگــری	 و	 مهــرورزی	
ایشــان	و	همچنیــن	تاثیرات	ایــن	فعالیت	هــا	بر	فضای	
اجتماعی	جامعه	و	زندگی	شــخصی	شــرکت	کنندگان	در	

1  |این	اردوها	و	طرح	ها	مصاحبه	شد.
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پویش یک مساوی هشت •
دبیرخانه	مهرباران	سازمان	دانشجویان	جهاد	دانشگاهی	
	ملی	اهــدای	عضو،	از	 به	مناســبت	31	اردیبهشــت	مــاه،	روز
دانشــجویان	و	اعضای	این	سازمان	دعوت	کرد	با	پیوستن	
	اقدام	انسان	دوســتانه	 بــه	پویش	یک	مســاوی	هشــت	در

اهدای	عضو	مشارکت	کنند.	

انارانه دانشــجویی در کنار کودکان کار خانه شوش •
اجتماعــی	 فعالیت	هــای	 و	 محرومیت	زدایــی	 دبیرخانــه	
تعامــل	 طــی	 دانشــگاهی	 جهــاد	 دانشــجویان	 ســازمان	
شــکل	گرفته	بــا	خانــه	شــوش	انجمــن	مردم	نهــاد	حمایــت	
از	حقــوق	کــودکان	در	شــب	یلــدا	بــا	حضــور	در	خانــه	کــودک	
	ارائــه	داد.	 	کــودکان	کار 	از شــوش	خدماتــی	را	بــرای	100	نفــر
در	 آذرمــاه	 	30 و	 	28 نوبــت	 دو	 یلدایی	انارانــه	در	 خدمــات	
بهداشــتی	در	 محصــوالت	 ارزاق،	 آموزشــی،	 بســته	 قالــب	
	ابتالء	به	کرونا	و	توزیع	یــک	یــادگاری	 ارتبــاط	با	پیشــگیری	از
ارتبــاط	 	 آموزشــی	در محتــوای	 انتقــال	 و	 عرضــه	 کوچــک،	
اطالعــات	 ارائــه	 خطرناک	کرونــا،	 دوران	 با	خودمراقبتــی	در	
از	ماســک،	 زمینه	ضرورت	اســتفاده	 	 در کودکانــه	 بیــان	 بــا	
رعایت	فاصله	ی	اجتماعی	و	شستشوی	استاندارد	ارائه	شد.

ملزومــات  • تهیــه  ح  طــر در  مشــارکت  پویــش 
بهداشتی و بیمارستانی

	ویــروس	کرونــا	آغــاز	 	ایــن	پویــش	کــه	بــا	شــیوع	فراگیــر در
	بررسی	 گردید،	مبلغ	200میلیون	ریال	جمع	آوری	شد.	پس	از
نیازهــای	مختلــف	بیمارســتانی	و	بــا	توجــه	بــه	نامه	ارســالی	
مدیــر	شــبکه	بهداشــت	و	درمــان	تــکاب،	لــوازم	خریــداری	
	آغــاز	 	یــک	مــاه	از 	تاریــخ	25	فروردیــن	مــاه	پــس	از شــده	در
طرح	به	بیمارســتان	شهدای	تکاب	آذربایجان	غربی	ارسال	
شــد.	این	محموله	شامل:		80	لباس	ایزوله	یک	بار	مصرف	
بیمارســتانی،		150	گان	ســاده،	80	گان	ضــد	آب،		80	صابــون	
	عدد	دســتکش،	40  مایع،	200	شــیلد	)محافظ	صورت(،	هزار
ژل	دســت،		400	پد	الکلی،	60	مایع	ضدعفونی	بیمارستانی	و		

	و	پانصد	عدد	ماسک	بود. هزار

خیریــه  • فعالیت هــای  بررســی  و  نقــد  نشســت  
دانشجویی در حوزۀ کودکان کار 

پژوهشــگر	 یزدانــی،	 فرشــید	 	 	 حضــور بــا	 نشســت	 ایــن	
اجتماعــی،	فعال	حوزه	کودک	و	مدیرعامل	انجمن	حمایت	
	محــل	معاونــت	فرهنگــی	دانشــگاه	 	حقــوق	کــودکان	در از
	اعضــای	کانــون	مطالعات	 علــوم	پزشــکی	تهــران	بــا	حضــور
اجتماعــی	ســازمان	دانشــجویان	جهــاد	دانشــگاهی	علــوم	
	ایــن	نشســت	به	مســائلی	 	شــد.	در پزشــکی	تهــران	برگــزار
	، 	کــودک	و	کــودک	کار چــون		بازخوانــی	مســئله	کودکــی،	کاِر
	حــوزه	کودکان،	 آسیب	شناســی	فعالیت	هــای	خیریــه	ای	در
	حــوزه	بهداشــت	و	ســالمت	کــودکان	دچــار	 نیازســنجی	در
	گردید.	 	برگزار آسیب	و	باید	و	نبایدهای	برقراری	ارتباط	موثر

جایــگاه  • و  نقــش  بررســی  تخصصــی  نشســت 
گروه هــا و نهادهــای دانشــجویی در مدیریــت 

مخاطرات  
	ایــن	نشســت	با	نگاهی	بــه	تجربیات	گذشــته،	به	نقش	 در
	مدیریــت	مخاطــرات	 و	جایــگاه	گروه	هــای	دانشــجویی	در
ایــن	 تاثیرگــذاری	 و	 کارآمــدی	 حیــث	 	 از طبیعــی	 بالیــای	 و	
	قالب	گفت	وگوی	 فعالیت	ها،	ارزیابی	شد.	این	نشست	در
اســتودیویی	بــا	حضــور	محمــد	نصیــری،	ریاســت	ســازمان	
	ایران	و	حســام	الدین	نراقی،	 داوطلبان	جمعیت	هالل	احمر
فعــال	اجتماعــی	و	متخصص	حــوزه	مدیریت	بحــران	برگزار	

شد.	

برگزاری نشست مجازی فقر چندبعدی •
	دکتر	حســین	 	قالــب	گفت	وگــو	بــا	حضور ایــن	نشســت		در
،	عضو	هیأت	علمــی	گروه	اقتصاد	دانشــگاه	الزهرا	در	 راغفــر
	این	نشســت	 	گردیــد.	در اینســتاگرام	بصــورت	زنــده	برگــزار
بــه	بازخوانــی	تعریــف	فقــر	چندبعــدی،	تفــاوت	آن	بــا	ســایر	
،	اهمیــت	کارکــردی	ایــن	تعریف	در	 	فقــر تعاریــف	موجــود	از
	ایران	 سیاست	گذاری	اجتماعی	و	نحوه	ی	محاسبه	ی	آن	در

پرداخته	شد.

برگزاری دو اردوی جهادی مهرباران توسط شعبه لرستان سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی  •
	استان	لرستان	و	با	همکاری	دانشگاه	علوم	پزشکی	و	بسیج	 	به	همت	شعبه	ی	سازمان	دانشجویان	جهاد	دانشگاهی	در

	خرم	آباد	دو	اردوی	سالمت	برگزار	شد. 	برخوردار 	محله	کمتر جامعه	پزشکی	لرستان	در

،	ماما	و	روانشناس	بالینی	برگزار	شد،	مراجعه	کنندگان	بصورت	رایگان	 	پزشک	عمومی،	پرستار 	این	دو	طرح	که	با	حضور در
ویزیت،	تست	فشار	خون	و	تست	خون	غربالگری	شدند.

باران مهربانی در روستاهای مشهد •
اردوی	جهادی	مهرباران	با	عنوان	»باران	تویی«	به	همت	ســازمان	دانشــجویان	جهاد	دانشگاهی	خراسان	رضوی	و	

	روستاهای	اطراف	مشهد	برگزار	شد. 	یکی	از خیریه	رویش	مشهد	در

	120	دانشــجوی	عضو	ســازمان	دانشــجویان	جهاد	 	بیــش	از 	روزهــای	20	تــا	22	اســفند	مــاه	بــا	حضــور بــاران	تویــی،	در
	از	 	200	کــودک	و	70	مادر 	جریــان	برگــزاری	ایــن	اردوی	ســه	روزه،	بیــش	از 	شــد.	در دانشــگاهی	خراســان	رضــوی	برگــزار

	این	مناطق	حاضر	شدند.	 خانواده	های	ساکن	در

	طی	برگزاری	این	اردو	اجرا	شــد،	می	توان	به	برگزاری	کالس	آموزش	نقاشــی	روی	ســفال،	 	برنامه	های	مختلفی	که	در از
کالس	آمــوزش	جعبه	ســازی،	دوره	آموزشــی	مهارت	هــای	فرزندپــروری،	دوره	آموزشــی	بهداشــت	دهــان	و	دنــدان،	
 50	 کارگاه	آموزشــی	بهداشــت	مــادران،	کالس	های	بازی	درمانی	و	روانشناســی	کــودکان،	لذت	خریــد،	توزیع	بیش	از
	بین	خانواده	ها	و	طرح	رنگ	آمیزی	 	قالب	طرح	نقاشــی	آرزوها،	پخت	و	توزیع	800	غذای	گرم	در بســته	اســباب	بازی	در

	اعضای	سازمان	دانشجویان	جهاد	دانشگاهی	مشهد	اشاره	نمود. ساختمان	خیریه	با	حضور

برگزاری اردوی جهادی مهرباران خراسان جنوبی  •
	راســتای	احیا	قنات	 این	اردو	با	همت	ســازمان	دانشــجویان	خراســان	جنوبی	و	همکاری	بســیج	ســازندگی	اســتان	در
	5	دانشجو	به	مدت	40  روستای	رک	بخش	ماژون	شهرستان	خوسف	با	حفظ	رعایت	پروتکل	های	بهداشتی	با	حضور
	این	اردو	دانشجویان	با	همکاری	مردم	روستا،	بسیج	سازندگی	و	جهاد	کشاورزی	قنات	قدیمی	را	 	گردید.	در 	برگزار روز

بازسازی	و	احیا	نمودند.
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ح خیریه نان و پنیر همدلی سازمان دانشجویان خراسان رضوی • طر
	نیازمند	مشــهد	توزیع	 	قالب	بســته	های	حمایتی،	بســته	بندی	و	بین	اقشــار 	ایــن	طــرح	خیریــه،	اقــالم	غذایــی	در در
	و	همدلــی«،	که	هر	ســاله	بــا	فرا	رســیدن	ماه	مبارک	رمضان	توســط	ســازمان	 	طــرح	خیریــه	»نــان	و	پنیــر می	گــردد.	در
	نیازمند	 	بین	اقشار 	می	شود.	400	بسته	غذایی	و	بهداشتی	در دانشجویان	جهاد	دانشگاهی	خراسان	رضوی	برگزار

در	سطح	شهر	مشهد	توزیع	شد.

اردوی جهادی مهرباران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف •
،	آبان	و	دی	 	3	نوبت	مختلــف	مهر بــا	حضور	جمعی	از	جهادگران	دانشــجوی	دانشــگاه	صنعتی	شــریف،	این	اردو	در
	قالب	سه	 	شــد،	شرکت	کنندگان	دانشجو	در 	30	دانشــجوی	برگزار 	بیش	از 	این	اردو	که	با	حضور 	شــد.	در 1399برگزار
	به	فعالیت	 	دو	حوزه	فرهنگی-آموزشی	و	توزیع	ارزاق	در	شهرستان	های	استان	تهران	و	استان	البرز گروه	10	نفره	در
	تحصیل	و	تهیه	 پرداختند.	از	جمله	برنامه	های	فرهنگی-آموزشی	این	اردو،	کمک	کردن	به	دانش	آموزان	بازمانده	از
	کانال	آموزشی	 گوشــی	موبایل	برای	دانش	آموزان،	مشــارکت	و	آموزش	دروس	تحصیلی	و	بارگزاری	فیلم	دروس	در

است.

ح مهرباران جهاد دانشگاهی استان کرمان • طر
	کرمــان	و	جهاددانشــگاهی	اســتان	کرمــان	بــا	هــدف	کمک	به	 	آبان	مــاه	1399بــا	همــکاری	مراکــز	خیریــه	شــهر ایــن	طــرح	در
	این	طرح	خدمات	دندانپزشکی	شامل	ویزیت	و	کشیدن	دندان	توسط	 	گردید.	در نیازمندان	مناطق	حاشــیه	نشــین	برگزار
رزیدنت	هــای	دندانپزشــکی	بــا	همــکاری	کلینیک	دندانپزشــکی	جهاددانشــگاهی	ارائه	و	با	کمک	خیرین	البســه	مناســب،	
	مناطق	 	تهیــه	و	در 	قالب	بســته	های	معیشــتی،	ماســک	و	اقالم	بهداشــتی،	شــیر	خشــک	و		لــوازم	التحریر مــواد	غذایــی	در

	کرمان	توزیع	گردید.	 حاشیه	نشین	شهر

کمک به دانش آموزان نیازمند مناطق محروم قزوین( • پویش سرمشق مهر )
	بــرای	توزیع،	خریــداری	و	 	ســوی	خیریــن،	اقــالم	مورد	نیــاز 	جمــع	آوری	کمک	هــای	مالــی	از 	ایــن	پویــش	پــس	از در
	این	طرح	با	 	و	محــروم	توزیع	شــد.		در 	برخوردار 	منطقــه	اقبالیــه	قزویــن	میــان	دانش	آموزان	کمتــر 	مهرمــاه	در در
	قبیل	 	دانش	آموزان	از مشــارکت	ســتاد	اجرایی	فرمان	حضرت	امام	)ره(،	100	بســته	شــامل	تمام	لوازم	مورد	نیاز
	این	 	اختیار 	تومــان(	در 	بســته	بــه	ارزش	ریالی	100	تــا	150	هــزار 	ملزومــات	)هــر 	و	ســایر ،	خــودکار کوله	پشــتی،	دفتــر

	گرفت.		 دانش	آموزان	استان	قزوین	قرار

ح آموزشی شهید عاطفی نژاد در استان گلستان • طر
ارودی	جهادی	مهرباران،	طرح	آموزشی_تربیتی	شهید	عاطفی	نژاد	با	هدف	خدمت	رسانی	به	دانش		آموزان	مناطق	محروم	در	
ایام	کرونا	و	گسترش	عدالت	آموزشی	در	سه	شهرستان	گرگان،	گنبد	و	کالله	استان	گلستان	با	همکاری	بسیج	دانشجویی	
دانشــگاه	فرهنگیان	اســتان	گلستان	و	دانشــگاه	فرهنگیان	این	استان	برگزار	شــد.	این	طرح	با	حضور	46	دانشجو	معلم،	

	داد. 	و	آسیب	دیدۀ	تحصیلی	را	تحت	پوشش	قرار 	کمتر	برخوردار 		426	دانش	آموز بیش	از
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برگــزاری   در  همــکاری  دانشــجویان،  ســازمان  وظایــف  اصلی تریــن  از  یکــی 
کوتاه مــدت  کاربــردی ویــژه  دانشــجویان اســت. در ایــن  دوره های آموزشــی 
راســتا، در ســال 1399، دوره هــا، کارگاه هــا، و رویدادهــای آموزشــی متعــددی 
برگــزار شــد. اغلب ایــن دوره هــا به صورت رایــگان و ویــژۀ دانشــجویان عضو 

سازمان برگزار شده است.

توانمندسازی و آموزش دانشجویان

دوره های آموزشی کالس آبی •
تحــول در ایجــاد انگیــزه	)2	دی	1399(،	مــدرس:	امیرحســین	 ▪

	دانشگاه	عالمه	طباطبایی( فرازمند	)مشاور

معنایابــی در زندگی با پــرورش تــاب آوری	)9	دی	1399(	مدرس:	 ▪
امیرحسین	فرازمند	)مشاور	دانشگاه	عالمه	طباطبایی(

شــناخت و افزایش مهارت حل مسئله	)18	و	25	بهمن	1399(  ▪
مدرس:	ســمیرا	طاووســی	)عضو	ســازمان	نظام	روانشناسی	و	

مشاوره(

شادکامی در زندگی:	راهکارهای	مقابله	با	اضطراب	و	افسردگی	 ▪
	تاجــزاده	)عضــو	 	نیلوفــر )10	و	17	اســفند	1399(،	مــدرس:	دکتــر

سازمان	نظام	روانشناسی	و	مشاوره(

دوره آموزشــی ترفندهــای زندگــی بهتــر	)ویــژه	دبیــران	اجرایــی	 ▪
دی	 تــا	 	 )مهــر دانشــجویان(	 ســازمان	 دانشــجویی	 اعضــای	 و	
	پرویــن	مصطفــی	زاده	)کاندیــدای	دکتری	 1399(	مــدرس:	دکتــر

روانشناسی(

دوره های آموزشی کالس نارنجی •

کارگاه »رونــد خالقیــت تا کارآفرینــی در دنیای واقعی«	)7	بهمن	1399(،	مــدرس:	دکتر	نصیر	دهقان	)عضو	هیأت	 ▪
علمی	دانشگاه	علوم	پزشکی	ایران	و	نویسنده	دوازده	کتاب	دانشگاهی	مدیریت	و	کارآفرینی	سالمت(

کارگاه طراحــی و تدویــن مــدل کســب وکار	)18	اســفند	1399(،	مــدرس:	دکتــر	مهــران	کرمــی	)مــدرس	و	منتــور	 ▪
) 	و	مدیر	شتابدهنده	استارت	آپ	لند	سریر حوزه	های	کارآفرینی	و	کسب	وکار

	اداره	 ▪ کارگاه آموزشــی »اصــول خبرنویســی و خبرنــگاری«	)12	و	19	اســفند	1399(،	مــدرس:	مهــران	ثنائــی	)مدیــر
بین	الملل	خبرگزاری	ایسنا(

آشــنایی با مراکز نوآوری و شــتابدهی جهاددانشــگاهی	)منش(	)24	اســفند	1399(،	مدرس:	حسین	بختیاری	 ▪
	اداره	راهبردهای	پارک	 ها	و	مراکز	رشد	علم	و	فناوری	سازمان	تجاری	فناوری	و	اشتغال	دانش	آموختگان	 )مدیر

جهاد	دانشگاهی(
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مدرســه بازی پــردازی یک مرکــز فرهنگی زیرمجموعه ســازمان دانشــجویان 
اســت که در ســال 1399 تأســیس شــده اســت. این مرکز به ترویج و توسعۀ 

بازی های فکری و رومیزی در جامعه، به ویژه در دانشگاه ها می پردازد.

مدرسه بازی پردازی

فعالیت های مرکز در سال 1399

• : برگزاری نشست های زندۀ تخصصی با عنوان های زیر

گفتگــو  ▪ بازی هــای خالقانــه و رویکردهــای نــو در آمــوزش بــرای محیــط زیســت )
 )wingspan پیرامون بومی سازی بازی

ســخنرانان: 		عبــاس	گل	بخش)مدیرعامــل	شــرکت	هزارتــو	و	تولیدکننده	بازی	
wingspan(؛	رضــا	علــی	اصــل:	پرنــده	شــناس	و	مــدرس	طبیعت	گــردی؛	حامــد	
موســوی:	مدیرعامل	باشــگاه	پرنده	نگری	ایرانیان؛	دکتر	صیاد	شیخی:	دکترای	

محیط	زیست

	28	تیر	1399 زمان:	در

نشست تخصصی »بازی رومیزی ورزش است؟« ▪

ســخنران: مهــدی	پورمطلب	)رئیس	کمیتــه	آموزش	انجمــن	بازی	های	فکری	و	
طراح	بازی(

زمان: 7	آبان	1399

نشســت تخصصی »آشــنایی با رده بندی انواع بازی های فکری و اشــاره اجمالی  ▪
به تأثیرات آنها«

	)مســئول	کمیته	بازی	های	فکری	استان	خراسان	 ســخنران: فاطمه	حســینی	فر
جنوبی(

1399	 زمان: 16	آذر

معرفی	و	آموزش	بازی	های	خانوادگی	)پویش	ببروبازیکن( ▪

	منزل ▪ آموزش	ساخت	بازی	ها	با	امکانات	موجود	در

ساخت	و	انتشار	محتوای	متنی	و	تصویری	شامل	200	مقاله	علمی،	ویدئو	و	40	پست	اینستاگرامی ▪

طراحی	و	شروع	اجرای	رویداد	آموزشی	ـ	رقابتی	بازی	دانان ▪

ایجاد	بانک	بازی	های	رومیزی ▪

▪  )1399	 برگزاری	مسابقه	دانشجویی	آنالین	بازی	رومیزی	»َددان«	)19	تا	29	آذر

برگزاری	مسابقه	دانشجویی	آنالین	بازی	رومیزی	»دیوان«	)3	تا	7	اسفند	1399( ▪
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همکاری در برگزاری وبینارهای تخصصی ششمین جشنواره ملی اسباب بازی •
وبینارهــای	تخصصــی	»اســباب	بازی	و	علوم	شــناختی	بــا	رویکرد	بازی	هــای	شــناختی«،	»رویکردهای	روان	شــناختی	
بــازی	و	اســباب	بازی	بــرای	گروه	های	مختلف«،	»بررســی	ابعاد	فرهنگی	و	اجتماعی	اســباب	بازی	و	بــازی«	،	»برندینگ	
و	بازارســازی	جهانــی	و	منطقــه	ای	در	صنعت	اســباب	بازی«،	»ضرورت	ســنجی	پژوهش	های	علمی	میان	رشــته	ای	در	
	دوران	پاندمی	کووید	19«،	توســط	کانون	پرورش	 اســباب	بازی«	و	»اقتصاد	اســباب	بازی،	فروش	و	فروش	مجازی	در
	ســاعت	 	روزهای	29	دی	و	اول،	چهارم،	ششــم،	هشــتم	و	یازدهم	بهمن	از فکــری	کــودکان	و	نوجوانان	به	ترتیب	در
	کشــورهای	ایران،	ترکیه،	آلمان،	هندوســتان،	فرانســه،	 	شــد.	حضور	متخصصان	مطرح	بین	المللی	از 9	تا	12	برگزار
	نقاط	قوت	این	نشست	ها	بود.	مدرسه	بازی	پردازی	سازمان	دانشجویان	در	 دانمارک،	آمریکا،	سوئد	و	سوئیس	از

بخش	های	مختلف	این	وبینارها،	به	همکاری	با	کانون	پرورش	فکری	کودکان	و	نوجوانان	پرداخت.

همکاری در پویش #یلدابابازی •
	فعــاالن	و	تولیدکننــدگان	 	ایــن	پویــش	کــه	توســط	تعــدادی	از در
	شــده	بود،	شــرکت	کننــدگان	ویدئوهای	 بازی	های	رومیزی	برگزار
	فضــای	مجــازی	بــه	اشــتراک	 خالقانــه	و	پرهیجانــی	را	تهیــه	و	در
از	 یکــی	 بازی	پــردازی	ســازمان	دانشــجویان	 گذاشــتند.	مدرســه	

همکاران	این	پویش	بود.

شرکت در سومین دورۀ مسابقات ایده آزاد و برگزیده شدن در آن •
تیم	مدرسه	بازی	پردازی	سازمان	دانشجویان	با	ایدۀ	بازی	رومیزی	»صد	ستون«	که	یک	بازی	کامال	ایرانی	و	براساس	
	مرحله	نهایی	این	 شاهنامه	فردوسی	است،	منتخب	سومین	رویداد	ملی	ایده		آزاد	اسباب	بازی	شد	و	توانست	در

	گیرد. 	بین	160	اثر	رسیده	به	دبیرخانۀ	رویداد	قرار ،	از 	برتر 	بین	30	اثر رویداد	در

ع ویروس کرونــا، برگــزاری برنامه هایی با رویکــرد دینی و  بــا توجه به شــیو
مذهبی جهت آشــنایی دانشــجویان با معارف اســالم و اهــل بیت)ع( در 
فضــای مجازی ضروری به نظر می آمد. لذا حســینیه مجازی دانشــجویان 
ایران با رویکرد برگزاری نشســت های مجازی، برگزاری برنامه های هنری و 
همچنین مسابقه به صورت مجازی از محرم و صفر سال 1399 به صورت 
مجازی در شعب سراسر کشور سازمان دانشجویان آغاز به کار کرد که این 
برنامه ها توسط شعبه مرکزی سازمان دانشجویان نیز در مناسبت های 
مختلف مذهبی در قالب نشســت مجازی و مســابقه بــا هدف تعظیم و 
حفــظ ارزش ها و شــعائر دینی، تقویت دینداری دانشــجویان و همچنین 
متمرکز کردن فعالیت های دینی سازمان دانشجویان و شعب آن اقدام 

به فعالیت نمود.

حسینه مجازی   دانشجویان ایران
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روایت آزادگی )آیین های عزاداری اباعبداهلل الحسین )ع(( •

	ایام	عزاداری	حضرت	 حســینیه	مجازی	دانشجویان	در
سیدالشــهدا	)ع(،	مجموعــه	برنامه	هایــی	را	بــا	عنــوان	

	کرد.	 "روایت	آزادگی"	در	شعب	خود	برگزار

در	شــب	اول	و	دوم	مــاه	محرم،	شــعب	اســتان	فارس	
و	همــدان	با	پخش	»ســخنرانی	مذهبی«،	شــب	ســوم	
ئیــن	ســنتی	عزاداری«	و	شــب	 شــعبه	یــزد	با	بررســی	»آ
چهارم	شعبه	زنجان	با	ویژه	برنامه	»خیمه	هنرمندان«	
بــود.	 اباعبــداهلل	 عاشــقان	 و	 دانشــجویان	 میزبــان	
	توســط	شــعب	گیالن	 ئینــی«	نیز 	آ برنامــه	»شــب	شــعر
و	خوزســتان	در	شــب	های	پنجــم	و	ششــم،	و	»گفتگو	
پیرامون	موســیقی	عاشورایی«	توسط	شعبه	خراسان	
رضــوی	در	شــب	هفتــم	اجــرا	شــد.	شــب	هشــتم	مــاه	
محــرم،	شــعبه	قزویــن	اجرا	کننــده	برنامــه	»کتابخوانی	

عاشورایی،	سخنرانی	مذهبی	و	مداحی«	بود.	

	و	تهران	در	شب	نهم	به	اجرای	برنامه	 شــعبه	های	هنر
	هنرهای	نمایشی	و	سینمایی«	و	شب	دهم	 »محرم	در
شــعبه	مرکــزی	به	اجــرای	برنامه	»ســخنرانی	و	مداحی«	

پرداختند.

	ادامه	 همچنیــن	این	مجموعه	برنامه	ها	تــا	اربعین	نیز
پیدا	کرد	و	شــعب	صنعتی	اصفهان	با	موضوع	بررســی	
بهشــتی	 شــهید	 علوم	پزشــکی	 عاشــورایی،	 شــبهات	
	بــا	بحــث	 بــا	برنامــه	شــعرخوانی	عاشــورایی،	امیرکبیــر
ســخنرانی	و	مداحی	و	خراســان	جنوبی	با	برگزاری	شب	
	بــه	اجرای	برنامــه	پرداختند.	این	برنامه	هرشــب	 شــعر
	اســاتید	و	مداحان	و	 بــه	صورت	زنــده	)الیــو(	با	حضــور

شعرا	پخش	شد.

سلسله برنامه های مناسبتی حسینیه مجازی دانشجویان •
شاخصه دو جامعه کوفی و شامی؛ 15	محرم؛	سخنران:	حجت	االسالم	والمسلمین	 ▪

	دینی( هادی	سروش	)استاد	حوزه	علمیه	و	پژوهشگر

عاشــورا تجلی گاه عشق )به	مناسبت	اربعین	حســینی)ع((؛	18	مهر	1399؛	سخنران:	 ▪
حجت	االسالم	والمسلمین	حمید	وحیدی	

رســالت و نقش پیامبر اسالم)ص( در حیات بشری )همزمان	با	شب	وفات	پیامبر	 ▪
اکــرم)ص((؛	24	مهــر	1399؛	ســخنران:	حجت	االســالم	والمســلمین	مرتضــی	واعــظ	
جــوادی	آملــی	)اســتاد	حــوزه	و	دانشــگاه	و	رئیــس	بنیــاد	بین	المللــی	علــوم	وحیانی	

اسراء(	

ّم ابیهــا در پرتو کارکــرد عاطفی خانواده؛ 25	مهر	1399؛	ســخنران:	 ▪
ُ
بازخوانــی مفهــوم ا

صدیقــه	قاســمی	)مدرس	حوزه	و	دانشــگاه	و	پژوهشــگر	حوزه	مطالعات	اســالمی،	
زنان	و	خانواده(

امــام حســن عســکری)ع( و امتــداد عرفــان	)همزمــان	با	شــب	والدت	حضــرت	امام	 ▪
	1399؛	ســخنران:	حجت	االســالم	والمســلمین	هــادی	 حســن	عســکری)ع(	(؛	3	آذر

سروش	)استاد	حوزه	علمیه	و	پژوهشگر	دینی(

راه و رســم فاطمــی )همزمــان	با	شــب	شــهادت	حضــرت	فاطمه	زهــرا)س((؛	27	دی	 ▪
1399؛	حجت	االســالم	والمســلمین	مرتضــی	واعــظ	جــوادی	آملــی	)اســتاد	حــوزه	و	

دانشگاه	و	رئیس	بنیاد	بین	المللی	علوم	وحیانی	اسراء(

مسابقات مذهبی  •

	راســتای	توصیه	 ▪ مســابقه مــکارم االخــالق	)مــاه	مبــارک	رمضــان	1399	(،	در
مقام	معظم	رهبری	به	خواندن	این	دعا

	شــهادت	تــا	والدت	حضــرت	 ▪ مســابقه کتابخوانــی »راه و رســم فاطمــی« 	از
فاطمــه	زهــرا)س(	به	مــدت	17	شــب	بــا	محوریــت	کتــاب	زندگانــی	فاطمــه	

زهرا)س(	نوشته	دکتر	سید	جعفر	شهیدی

	28	بهمن	تا	7	اســفند	مصادف	 ▪ مســابقه کتابخوانــی »راه و رســم علــوی« از
بــا	والدت	حضــرت	امــام	علی)ع(	به	مدت	10	شــب	با	محوریــت	کتاب	جاذبه	
و	دافعه	علی)ع(	نوشته	عالمه	شهید	آیت	اهلل	استاد	مرتضی	مطهری)ره( |  1
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ســازمان دانشــجویان با هــدف گســترش شــبکه ارتباطــات و همکاری های 
خود با ســایر ســازمان ها و نهادهای فرهنگی و علمی درون و بیرون از جهاد 

دانشگاهی، چند تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

امضای تفاهم نامه

	حوزۀ	تعاون ▪ 	نوآوری	و	توسعۀ	تعاون	با	هدف	تقویت	مشارکت	دانشجویان	در امضای	تفاهم	نامه	با	مرکز

	زمینه	ایجــاد	و	ارتقای	 ▪ 	با	هــدف	ایجاد	همکاری	های	ســازنده	در امضــای	تفاهم	نامــه	بــا	پارک	علــم	و	فناوری	البرز
	عرصه	های	علوم	و	فنون 	توسعه	فناوری	و	نوآوری	در مشارکت	دانشجویان	در

امضای	تفاهم	نامه	همکاری	ســازمان	دانشــجویان	و	سازمان	بســیج	دانشجویی	با	محوریت	توسعه	حرکت	ها	 ▪
و	گروه	های	جهادی

امضــای	تفاهم	نامــه	همــکاری	میــان	ســازمان	دانشــجویان	جهــاد	دانشــگاهی	و	ســازمان	جوانــان	جمعیــت	 ▪
هالل	احمر

امضای	تفاهم	نامه	همکاری	سازمان	دانشجویان	جهاددانشگاهی	و	اداره	کل	سرگرمی	های	سازنده	و	بازی	های	 ▪
	حوزه	بازی	های	رومیزی	و	محیطی رایانه	ای	کانون	پرورش	فکری	کودکان		و		نوجوانان	در
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