
 
 معاونت فرهنگی و اجتماعی 

   – )ره(المللی امام خمینیسامانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بینمعرفی          

در چند سال اخیر از یک طرف با هدف کالن )ره( المللی امام خمینیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیننوامع

های های هدف دانشگاهی و ایضاً ارتقاء برنامهحرکت در مسیر دولت الکترونیک، تسهیل ارتباط با گروه

مرتبط در بستر فیزیکی  و های های ناشی از فعالیت، و از طرف دیگر کاهش هزینهترویجی و تبلیغیِ فرهنگی

های اجتماعی های نوین اطالعاتی و ارتباطاتی همچون ایجاد تارنمای اینترنتی، شبکهغیرالکترونیک، از فناوری

 اندازی سامانه ثبت نام و تقویم فرهنگی بهره برده است. قانونی ، راه

 -ی جامع فرهنگی و اجتماعیاندازی سامانهی از مهمترین و بِروزترین اقدامات این معاونت، راهدر این راستا یک

دیگری را نیز تعقیب  اهداف ،الذکرفوق فاهداباشد که ضمن نظرداشت می 6931در سال  نگارستان مانهسا

های مختلف تشکل های متنوع وی کنشگران فرهنگی با برچسبایجاد بانک اطالعاتی برای کلیه کند:می

-اطالعبا رویکرد ایجاد شبکه  های فرهنگی، رابطان فرهنگی، نشریات و ...های علمی، کانوناسالمی، انجمن

 بارگذاریهای تبلیغی با امکان بستری مناسب برای فعالیت ؛سازی اطالعاتکپارچهیتسهیل در  ؛سانی و ارتباطیر

 ؛های دانشجویی متشکلهکلیه گروه الکترونیک انتخابات برگزاری ها، ثبت نام واحدهای مختلف،اطالعیه اخبار،

فعاالن فرهنگی از حیث ارزیابی وضعیت رصد و  ؛فوق برنامههای فرهنگی و ها و مناسبترسانی برنامهاطالع

 ؛ و سایر انتظارات موردنظر.ی و کیفیشده از نظر کمّ خدمات ارائه های موجود وظرفیت

 

 دانشجویان عزیز درج .شوندمیخودکار عضو این سامانه ، به طور در دانشگاهثبت نام  بدواز دانشجویان  کلیه

 د. بری( و کدملی)کلمه عبور( می توانند وارد سامانه شونشماره دانشجویی)نام کار

ویرایش  نسبت به، پس از ورود به سامانه از قسمت  الزم استبرای تکمیل عضویت در سامانه 

 .پرسنلیِ دانشجویی اقدام شود عکس درجاطالعات و 



به صورت  و بازدید علمی)سیاحتی و زیارتی(  : اردوهای فرهنگی6

توانند با . دانشجویان میرسانی خواهد شددانشگاه اطالعهای و موردی از طریق این سامانه و سایر سامانه فصلی

 اینترنتیپرداخت  امکان بادر اردوی مورد نظر  نسبت به ثبت نام« » پیوند -مراجعه به این سامانه

 اقدام نمایند.

با فراخوان معاونت فرهنگی و  توانندالتحصیلی میفارغپس از دانشجویان :  -2

اینترنتی وجه ثبت نام و دریافت رسید،  پرداختامکان با  ت در جشنکجهت شر این سامانهاز طریق  ،اجتماعی

 د.نثبت نام نمای

های غالب رشته که تقریباً فعال است انجمن علمیِ 91رای : این دانشگاه دا -9

قسمت سامانه و با ورود به  یدر هر زمان هادهد. عضویت در انجمنموجود را پوشش می

، استاد مربوطه شورای مرکزی انجمن علمی توانند به اطالعاتدانشجویان مییر است. در این قسمت پذامکان

 ها،در کارگاه ، امکان ثبت نام و شرکتهاد. با عضویت در این انجمنننپیدا ک رسیمشاور و اساسنامه انجمن دست

 . وجود داردها و بازدیدهای علمی ، همایشهای آموزشیدروه

ساله بر تعداد  که هر کانون 61: این دانشگاه با دارا بودن  -4

های مختلف را برای و هنری، امکان فعالیت فرهنگی های متنوعزمینهپوشش  شود، ضمنآنها نیز افزوده می

بر  یدتوانمیقسمت  سامانه و . با ورود بهنمایددانشجویان عضو این گروه دانشجویی فراهم می

 .مربوطه ثبت نام و عضو شویداساس سالیق و عالیق و حتی زمینه تخصصیِ خود، در کانون 

مجوز فعالیت دانشجویان)حقیقی  16صدور بیش از این دانشگاه با  : -5

نشریه فعّال، همواره حامی مادی و معنوی دانشجویان در این عرصه بوده و از شما  26و حقوقی( و بیش از 

، از قسمت  -عضویت و مراجعه به سامانه نماید تا ضمنعزیزان عالقمند در این زمینه نیز دعوت می

برداری نمائید. ضمن آنکه این معاونت منتظر محتوای نشریات متنوع فرهنگی، اجتماعی و علمی استفاده و بهره

ای مختلف در چارچوب و حیطه اختیارات ههای خوب شما عزیزان جهت اخذ مجوز نشریه در زمینهدرخواست

 باشد.حوزه فرهنگی می

 های خبری معاونت فرهنگی و اجتماعیو بولتن -1

فرهنگی  های سامانهو قابلیت امکانات . برای اطالع ازاین سامانه امکان انطباق با تحوالت و نیازهای روز را دارد

 عضو سامانه نگارستان شوید: و همچنین ارائه ایده، دانشگاه


