1انجمن قرآن و عترت
2انجمن ادبی و عترت
3انجمن تربیت بدنی و امور ورزشی
4انجمن مراسمات اردوهای علمی -فرهنگی

ابتدای ترم اقدام نمایند .کالسهای آمادگی برای آزمون تافل،
مقاله نویسی به زبان انگلیسی ،آموزش مجموعه  ،Officeآموزش
 ،Photoshopآموزش ،SPSSآموزش  MATLABو  ...از
برنامههای این بخش هستند.
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پيگيري مستمر وضعيت آموزشي
پيگيري مستمر وضعيت آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر و
پايش ميزان پيشرفت و يا افت تحصيلي آنها و ارائه راهنمايي و
در صورت لزوم ،معرفي به دانشجويان يا اساتيد همرشته جهت
كمك به بهبود وضعيت تحصيلي دانشجو از برنامههای این بخش
هستند.

ج -بخش اجرایی
1 .1واحد آموزش
2 .2واحد روابط عمومی و نشریات

دانشجويان شاهد و ايثارگر

کانون علمی -فرهنگی ایثار
معاونت دانشجويي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري با همكاري
معاونت فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران در راستاي اجراي
رسالت خود كه همانا ارتقا منزلت اجتماعي و خودباوري دانشجويان
شاهد و ايثارگر است ،به منظور اجرايي شدن شعار هويتمداري
جمعي ،آئيننامه تشكيل كانون ايثار دانشجويان شاهد و ايثارگر در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را تهيه كرده است.
الزم به ذکر است فعالیتهای کانون در بخشهای زیر میباشد:

معاونت دانشجويی

ویژه دانشجویان جدیدالورود
سال تحصیلی 92-93

الف -بخش علمی
1 .1انجمن مخترعین و مبتکرین
2 .2انجمن علمی-پژوهشی
3 .3انجمن کارآفرینی
ب -بخش فرهنگی

مديريت

آدرس اینترنتی حوزه
مدیریت دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://www.modares.ac.ir/studentAffair/
shahead

مدیریت داشجویان شاهد و ایثارگر
هر شهید پرچمی از استقالل و شرف این ملت است و جانبازان و
آزادگان سرافراز ،اسطورههای شرف و فضیلت هستند و اعتالی
همه جانبه آنان «فرض حیات انقالب» و تضمین امکان باز تولید
مستمر نظام و ارکان و مق ّومات آن است.
ادای حق عظیم شهیدان و ایثارگران و خانوادههای معظم آنان،
که حق حیات و عزت و سربلندی ایران اسالمی هستند ،جز با
معرفت و عمل به تکالیف انقالبی توسط همه آحاد و اقشار جامعه
میسور نیست .به امید آنکه معرفت به رتبه واالی شهادت و
ایثار و پایبندی به لوازم این ارزش بزرگ اسالمی به گونهای
باشد که حیات جاودانه و حضور دائم شهیدان در عرصه زندگی
جامعه احساس شود ،ایثارگران و شهیدان و خانوادههای آنان در
قله عزت و حرمت قرار گرفته و نماد پاسداری از انقالب باشند،
فضای جامعه آکنده از عطر شهادت و ایثار باشد و شهادت رفیع
ترین مرتبه بندگی و سرچشمه خوبیها و فضیلتها تلقی گردد و
فرزندان شاهد و ایثارگر در اداره امور جامعه و حلم بار امانت و
پاسداری از میراث عزت و راه و رسم فداکاری توانا و میدان دار
اصلی باشند.
این مدیریت از ابتدای تأسیس دانشگاه تربیت مدرس به ارائه
خدمات علمی ،آموزشی و فرهنگی برای دانشجویان معزز خانواده
شاهد و ایثارگر پرداخته است و در راستای نیل به آرمانهای
مقدس جمهوری اسالمی و اهداف عالیه نظام برای ارتقای علمی و
فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر ،با همکاری بنیاد شهید و امور
ایثارگران و وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت،
طرحها و برنامههای مختلفی را به اجرا در آورده است.
مهمترین رویکردهای این مدیریت جنبههای ذیل را در بر
میگیرد:

امور فرهنگي
امروزه فعاليتهاي فرهنگي و هنري جاي خود را بين ساير
فعاليتهاي آموزشي باز كرده است .هر جايي كه نامي از
علمآموزي به ميان ميآيد در كنار آن توجه به مقوله فرهنگ
هم ضروري به نظر ميرسد .خوشبختانه در كشور ما چند سالي
است كه بصورت جدي به اين مسأله توجه شده و فعاليتهاي
فرهنگي هنري به عنوان يك مكمل الزم و ضروري در كنار ساير
فعاليتها خودنمايي ميكند .در این مدیریت نيز بالطبع و بهويژه
فعاليتهاي فرهنگي جايگاه خاص خود را دارد .طي سنوات
گذشته مدیریت شاهد و ايثارگر دانشگاه با همكاري بسيار خوب
و همياري صميمانه دانشجويان و كمك مسئوالن مربوطه و اساتيد
محترم برنامهها و فعاليتهاي خوبي را به اجرا درآورده است كه
نگاهي گذرا و هر چند كلي به آنها ميتواند مويد اين امر باشد:
1 .1شناسايي دانشجويان شاهد و ايثارگر از بدو ورود به دانشگاه
و ارائه راهنماييهاي الزم و تشريح خدمات مورد ارائه.
2 .2همکاری با دانشگاه در برگزاری یادوارههای شهدا ،سالگرد
شهداي گمنام ،هفته دفاع مقدس ،هفته بسیج و برنامههاي
متنوع و مختلفي که به فراخور مناسبتهای خاص انجام
ميگيرد و اميد است كه اين قبيل اقدامات بتواند در احياي
فرهنگ ايثار در جامعه ما نقشی هر چند كوچك ايفا نمايد.
3 .3بزرگداشت یاد و راه شهدای دانشگاه و تجلیل از خانوادههای
معزز آنان
4 .4برگزاري مسابقات کتابخوانی ،كه خود زمينه مناسبي براي
پژوهش دانشجويان در باب شهدا و آرمانهاي آنها ميباشد
5 .5برگزاري جلسات مختلف با مسئولین دانشگاه در مورد طرح
و برنامهريزي فعاليتهاي فرهنگي -هنري در مناسبتهای
مختلف
6 .6تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر نمونه در دانشگاه و
تقدير از دانش آموختگان برتر
7 .7برگزاري اردوهاي مذهبي -فرهنگي -تفريحي
8 .8برگزاري مسابقات ورزشي

امور آموزشی
بحث آموزش یکی از مباحثی است که نیاز به برنامهریزی و
پیگیری دارد .از این رو مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر،
تالش در جهت ارتقاء سطح علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر و
رفع موانع و مشکالت آموزشی -تحصیلی آنها را دارد .این واحد
در نظر دارد گام به گام با دانشجویان شاهد و ایثارگر همقدم شده
و هر دانشجو که با مشکل آموزشی -تحصیلی مواجه میشود ،با
مراجعه به دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و با راهنماییهای
این قسمت بتواند راهکار مناسبی جهت حل مشکل آموزشی خود
بیابد.
طرح استاد مشاور
این طرح باهدف بهبود و ارتقاء سطح علمی دانشجویان شاهد و
ایثارگر درتاریخ  79/5/18به کلیه دانشگاههای کشور ابالغ شد.
براساس این طرح یک نفر ازاساتید مجرب همرشته دانشجو به
عنوان استاد مشاور انتخاب میشود تا در زمینه حل مشکالت
آموزشی دانشجو همکاری نماید.
برگزاری کالسهای تكدرس
به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت ارتقاء سطح کیفی آموزش
دربین دانشجویان معزز شاهد وایثارگر ،دستورالعمل مربوط به
شرایط و نحوه برگزاری کالسهای درسی به تصویب رسیده است
تا کالسهای مربوطه برای دانشجویان متقاضی برگزار گردد.
برگزاری کالسهای تقویت بنیه علمی -فوق برنامه
هدف از تشکیل کالس تقویتی و گروه درسی ،ارتقاء در سطح
علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر است .در صورتی که دانشجویان
عزیز نیاز به برگزاری کالسهای مذکور داشتند میبایست در

