•

کانون حقوق

•

جامعه شناسی

•

روانشناسی

•

زبان

•

کانون گردشگری (ایرانگردی ،تهران گردی ،طبیعت گردی  ،بازدید های علمی ،گردشگری ادبی و) ....

•

کانون نگاه نو
o

بخش هنری  :نقد فیلم  ،عکاسی  ،آموزش و نمایش تئاتر ،نمایش نامه خوانی و نمایش نامه نویسی

o

بخش ادبی  :نقد کتاب  ،حلقه های کتاب خوانی ،داستان نویسی ،شب شعر ،مشاعره ،کارگاه طنز نویسی  ،دیدار با
مفاخر

•

مرکزکیهان شناسی و نجوم
o

گردشگری نجومی  :رصد ستارگان وبازدیداز شب های کویر ،بازدیداز آسمان نمای گنبد مینا،کارگاه های آموزشی و
تخصصی و....

•

کانون ورزش  :سالمتی می سازیم ،کوهنوردی  ،پیاده روی  ،تغذیه و سالمتی ،دیدار با قهرمانان

•

کانون گفتگو  :باز آفرینی مهارتهای گفتگو  ،تربیت مربی گفتگو

•

کانون محیط زیست  :بازدیدهای علمی ،اکران فیلم  ،پاکسازی محیط زیست  ،اردوی طبیعت پاک  ،همکاری با سازمان های
مردم نهاد ،برگزاری کارگاه آموزشی و نشست های تخصصی،

•

تربیت خبرنگار  :آموزش خبرنویسی  ،گزارش نویسی  ،فعالیت در نشریه الکترونیکی و پایگاه های خبری

مروری بر تاریخچه کانون های علمی-فرهنگی-هنری جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س)

کانون نگاه نو
این کانون شامل موضوعات نقد فیلم به زبان اصلی ،نقد کتاب ،داستان نویسی ،نمایشنامه خوانی ،عکاسی ،شعر ،مسابقات هنری ،ورزشی و
 ...می باشد.
•

معرفی ،بررسی و نقد کتاب ،فیلم و مقاله

•

مقاله خوانی انتقادی

•

معرفی ،بررسی و نقد کتاب

•

معرفی ،بررسی و نقد فیلم

کانون ادبی
•

حلقه های کتاب خوانی (یکشنبه ها با کتاب ،آغازی برای نوشتن)

سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) حلقه های کتاب خوانی سیر مطالعاتی ادبیات معاصر را هر دو هفته
یک بار یکشنبه ها با عنوان "آغازی برای نوشتن" از ساعت  17الی  19در جهاد دانشگاهی برگزار می شود.

•

دیدار با مفاخر و اندیشمندان

•

بزرگداشت مفاخر ادبی

به مناسبت روز وفات موالنا ،معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) با مشارکت فرهنگسرای ملل و موسسه Yunus
 Emreمراسمی را در تاریخ  26آذر ماه تحت عنوان بزرگداشت موالنا با حضور جمعی از مثنوی پژوهان و دوستداران موالنا در سالن
مصلی نژاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا(س) ،برگزار کرد .

•

کانون حقوق ،جامعه شناسی ،روانشناسی

•

کانون مهارت های گفتگو و توانمند سازی والدین

•

کانون ورزش با عنوان "سالمتی می سازیم"

•

کانون تئاتر

سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) آموزش تئاتر را با همکاری کانون آفرینش های هنری جهاد
دانشگاهی تهران هر پنج شنبه ساعت  9الی  12در سالن تئاتر ناصر خسرو دانشگاه تهران برگزار می کند.

•

کانون محیط زیست

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد الزهراء(س) فعالیت های متعددی را در ارتباط با ارتقاء فرهنگ زیست محیطی در دست انجام دارد.
اخیرا این معاونت پیرامون ایمنی شهروندان در برابر سوانح ترافیکی و به منظور فعالیت های مشترک در راستای برنامه ششم توسعه،
فعالیت های مشترک ی را همراه با تشکل های مردم نهاد جمعیت طرفداران ایمنی راه ها و تشکل زنان علیه سوانح ترافیکی آغاز نموده
است.

مرکز گردشگری

این مرکز شامل موضوعات تهران گردی ،ایران گردی ،بازدید های علمی و اردو های علمی -فرهنگی و آموزشی می باشد.
•

تهران گردی

این بازدید ها به منظور آشنایی و افزایش دانش و تهییج عرق ملی در دانشجویان نسبت به تاریخ و مواریث فرهنگی کشور برگزار شد.
•

برگزاری کارگاه آموزشی تهران پژوهی

•

بازدید از کاخ موزه گلستان

•

پیاده روی محله سی تیر

بازدید از موزه مردم شناسی ارامنه ،آتشگاه آدریان ،موزه آبگینه ،موزه ملک ،سردر باغ ملی و میدان مشق
•

مشارکت در اردوی سراسری طریق جاوید

این اردو با هدف آشنا نمودن دانشجویان ،با سیره علمی و نظری امام خمینی(ره) و بازخوانی اهداف عالی انقالب اسالمی انجام شد.
•

طرح دانشجوـمعلم قرآن

•

اردوی جهاد علمی و فرهنگی در مناطق محروم

از سال  1389برگزاری اردوهای جهادی در مناطق محروم  20استان با همکاری گروه های دانشجویی جهادی ساکن هر شهر با توجه به
محرومیت ها و نیازهای فرهنگی و آموزشی همان شهر انجام شد.
در این اردو ،با بهره گیری از نیروهای مستعد دانشگاهی کالس هایی جهت ارتقاء علمی دانشجویان و تقویت بنیه علمی دانش آموزان و
نیز کالسهای فرهنگی جهت غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و کودکان ،جلسات اعتقادی و برنامه های مختلف ایجاد شوق علم آموزی
و ادامه تحصیل برگزارگردید و در جهت تجهیز کتابخانه های مساجد و مدارس اقدام گردید.

بازدید های علمی با عنوان طرح ملی "ایران ،مرز پرگهر"
برگزاری طرح ملی"ایران مرز پرگهر" با هدف تقویت روحیه خودباوری و هویت ملی دانشجویان انجام شد و در طول سه سال ،استادان و
دانشجویان دوره های کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری از  42پروژه بزرگ ملی و مراکز علمی ،تحقیقاتی و صنعتی بازدید و با
دستاوردها و فعالیتهای علمی–تحقیقاتی این مراکز آشنا شدند .طی این دوره ها از  58مرکز میراث عظیم فرهنگی کشور نیز ،بازدید به
عمل آمد .برخی از این بازدیدها عبارتست از:
•

بازدید از صنایع پتروشیمی در مناطق اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)

هر بار  ۱۴نفر دو روزه (همراه با بازدید از بندر تاریخی سیراف با قدمت  ۴۵۰۰ساله)
•

بازدید از صنایع پتروشیمی در مناطق بندر امام

•

بازدید از سازمان انرژی اتمی ایران

•

بازدید از مرکز ماهواره ای بومهن

•

بازدید از شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا

•

بازدید از مرکز نیروگاه بادی منجیل و مرکز انرژی های نو ایران (سانا)

•

بازدید از مرکز سلولهای خورشیدی

•

بازدید از سد و نیروگاه سیاه بیشه

•

بازدید از صنایع هواپیما سازی ایران (هسا)

•

بازدید از شرکت فن آوری زیستی

•

بازدید از شرکت فوالد مبارکه اصفهان

•

بازدید از شرکت ذوب آهن اصفهان

•

بازدید ازموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع جهاد کشاورزی

•

بازدید از گروه صنعتی کاوه (شیشه فلوت و )...

•

بازدید از بخش طراحی صنعتی شرکت ایران خودرو

•

بازدید از پژوهشگاه صنعت نفت

•

بازدید از کارخانه زیست شناسیBio Flash

•

بازدید از پژوهشگاه رویان (همراه با بازدید از باغ پرندگان)

•

بازدید از منطقه حفاظت شده سد الر و آبشار شاهاندشت

•

بازدید از سازمان انرژی های نو ایران-سایت سلول های خورشیدی (همراه با بازدید از آبشار کرکبود روستای کرکبود طالقان)

•

بازدید از شهرک صنعتی راوند کاشان-کارخانه فرش زمرد (همراه با بازدید از بنای تاریخی خانه بروجردی ها ،خانه طباطبایی و
باغ فین کاشان)

•

بازدید از مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی (پارک علم و فناوری البرز -مرکز رشد زیست فناوری رویان -پژوهشکده توسعه
صنایع شیمیایی -پژوهشکده گیاهان دارویی -مرکز ملی ذخایر ژنتیکی)

•

بازدید از پالنتاریوم-بزرگترین آسمان نمای خاورمیانه در ایران با جدیدترین تجهیزات فناوری ستاره شناسی

•

بازدید از برج میالد

•

بازدید از شهر سمنان منطقه شهمیرزاد

•

بازدید از مراکز فرهنگی

مرکز نجوم وکیهان شناسی دینی
فعالیت ها و برنامه های فرهنگی مرکز کیهان شناسی دینی عبارتند از:

•

نشست ها و کارگاه های آموزشی میان رشته ایی قرآن کریم و نجوم ( ۱۰برنامه)

•

گردهمایی اعضای کانون تخصصی قرآن کریم و نجوم ویژه دانشجویان دختر دانشگاه های استان تهران

•

اردوهای علمی-آموزشی-فرهنگی در مناطق رصدی کشور با همکاری گروه اختر فیزیک ( 5اردو)

•

اردوی دانشجویی دریای خاک (رصد ستارگان و بازدید از شب های کویر)

مسابقات سراسری و مناظرات دانشجویی

مناظرات دانشجویی
عناوین برخی موضوعات مناظره های دانشجویی:
•

حجاب اجباری متضمن سالمت اخالقی است.

•

روابط پیش از ازدواج به انتخاب همسر مناسب در مسیر آینده لطمه می زند.

•

مشکالت کنونی اقتصادی جامعه نتیجه تحریم ها است.

•

ماهواره عامل اصلی گسترش فساد و فحشا در خانواده است.

مسابقات قرآنی و کتابخوانی
•

اجرای مسابقات قرآنی در طی برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در دو سطح تخصصی و عمومی

•

کتاب "سیری در سیره نبوی" به قلم متفکر شهید استاد مرتضی مطهری

•

کتاب "نسیم حیات" نوشته شهید اهل قلم سید مرتضی آوینی

•

کتاب "علی ،زیبا ترین سروده هستی" به قلم شهید دکتر مصطفی چمران

•

کتاب "خدمات متقابل اسالم و ایران" به قلم متفکر شهید استاد مرتضی مطهری

•

کتاب "فتح خون" نوشته شهید اهل قلم سید مرتضی آوینی

•

کتاب "مرکز آسمان" نوشته شهید اهل قلم سید مرتضی آوینی

•

کتاب "انسان و خدا" نوشته شهید مصطفی چمران

•

کتاب "تربیت اسالمی با تاکید بر دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)"

•

کتاب "شهید مقنیه"

•

تفسیر "سوره زمر" نوشته حجت االسالم و المسلمین حاج آقا محسن قرائتی

•

تفسیر "سوره حجرات" نوشته حجت االسالم و المسلمین حاج آقا محسن قرائتی

مسابقات سراسری
•

مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران (نشان خواجه نصیرالدین طوسی)

•

مسابقات عکاسی با عنوان "محرم در شهر من" (در ایام عاشورای حسینی)

مسابقات با استفاده از اینترنت و سیستم پیام کوتاه
•

مسابقات سراسری "باران نور" با استفاده از فضای مجازی (در ایام ماه مبارک رمضان)

•

مسابقات سراسری کتابخوانی "راه معرفت" با استفاده از فضای مجازی (در ایام دهه مبارکه فجر)

•

مسابقات سراسری عکس دانشجویی "رویش"

نمایشگاه ها
•

نمایشگاه کتاب و عکس "پالک های نور" (گرامیداشت هفته دفاع مقدس)

•

نمایشگاه عکس های برگزیده "ایران ،مرز پرگهر"

•

نمایشگاه عکس های برگزیده دانشجویان از دستاوردهای علمی و صنعتی انقالب شکوهمند اسالمی ایران

•

نمایشگاه ده پیام از پیام ها و نصایح معنوی و روحانی حضرت امام(ره) خطاب به جوانان در قالب پوستر

•

نمایشگاه "کرانه های نور"

•

نمایشگاه پوستر "جوان در کالم امام خمینی(ره)"

•

نمایشگاه آثار دانشجویی برگزیده در جشنواره "رویش" (طرح ویژه سال)

•

نمایشگاه "آزمایش ها و بازی های فیزیکی"

•

نمایشگاه عکس "انقالب دوم" ( 13آبان)

•

نمایشگاه عکس "حماسه نهم دی"

•

مشارکت در برگزاری نمایشگاه "دستاوردهای شاخص جهاد دانشگاهی" (در حوزه فرهنگی)

•

نمایشگاه نقش زنان در توسعه فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی کشور همراه با برگزاری سخنرانی

•

نمایشگاه ساالنه کتاب در اردیبهشت ماه و دهه مبارکه فجر انقالب اسالمی

•

نمایشگاه دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی

•

نمایشگاه آثار هنری دانشجویان دختر دانشگاه های سراسر کشور در حوزه علوم قرآنی

