برگزیدگان پنجمين همایش تقدیر از فعاالن فرهنگی دانشگاه
سال تحصيلی 79-79
رتبه های برتر جشنواره ها و مسابقات دانشجویی
ردیف

کسب عنوان

توسط

شایسته تقدیردربخش اختراع
1

در یازدهمین جشنواره ملي

گروه دانشجویي مخترع

حرکت
شایسته تقدیردر بخش فعالیت

2

خالقانه در یازدهمین جشنواره ملي
حرکت
شایسته تقدیردر بخش

3و4

انجمن علمي برتر در یازدهمین
جشنواره ملي حرکت

انجمن علمي منابع طبیعي براي طرح
هم اندیشي زاینده رود

5

مسئول گروه :
مرجان فروغي

سعید افتادگان

انجمن هاي علمي نساجي

دبیر انجمن نساجي نگین ابن عباس

فیزیك

دبیر انجمن فیزیك فرزانه پناهي

شایسته تقدیر
براي مسابقه شبیه سازي فرآیند در

توضیحات

انجمن علمي مهندسي شیمي

یازدهمین جشنواره ملي حرکت

دبیر انجمن مهندسي شیمي
مهدي مظاهري

شایسته تقدیر

6

در بخش نشریه در یازدهمین

انجمن علمي صنایع

آقاي امید عزیزان

جشنواره ملي حرکت

7

رتبه دوم
مسابقات ملي مناظره

انجمن اسالمي

مسئول گروه آقاي محمدمعین
جوادي

شایسته تقدیر دردومین دوره جشنواره

8

انجمن هاي ادبي

کانون ادبي

دبیر کانون آقاي فخرالدین
اسماعیلي

جایزه ملك الشعراي بهار

9

کانون دانشجویي برتر کشور

کانون هالل احمر

دبیر کانون آقاي محمد امین
گنجي

مقام دوم بخش کالسیك

11

جشنواره ملي شعر دانشجویي ترنج و
رتبه سوم بخش کالسیك

آقاي علي شوش

عضو شوراي کانون ادبي

جشنواره ملي شعر دانشجویي پستو

11

مقام سوم بخش نثر آزاد
جشنواره سراسري طنز دانشجویي

آقاي مهدي فروغي

امور فرهنگی خوابگاههای برادران و خواهران
ردیف

12
13
14
15

کسب عنوان
فعال برتر فرهنگي
خوابگاههاي برادران
فعال برتر فرهنگي
خوابگاههاي برادران
فعال برتر فرهنگي
خوابگاههاي خواهران
فعال برتر فرهنگي
خوابگاههاي خواهران

توسط
آقاي احمدرضا موالیي
آقاي علي اصغر خاني
خانم زهرا فاطمي
خانم سمانه مصلح

توضیحات

16

فعال برتر فرهنگي
خوابگاههاي خواهران

خانم سمیرا قریبي

فعاالن دانشجویی حوزه نشریات
ردیف

نشریه برتر دانشجویي

توسط

توضیحات

17

صبح دانشگاه

مدیر مسئول :آقاي امیرحسن نواب

نشریه برتر فرهنگي

18

کشاورزي ،امید ،آینده

مدیر مسئول آقاي امیر برزگر

نشریه برتر علمي

همياران برتر نو دانشجویان در طرح هدا
ردیف

کسب عنوان

19

همیار برتر برادران

21

همیار برتر برادران

21

همیار برتر برادران

22

همیار برتر خواهران

توسط
همیار برتر دانشكده مكانیك
آقاي محمدمهدي عطارزاده
همیار برتر دانشكده برق
آقاي جواد پور شاه آبادي
همیار برتر دانشكده مواد
آقاي امین گلشني
همیار برتر دانشكده مواد
خانم زهرا آقایار

توضیحات

23

همیار برتر خواهران

24

همیار برتر خواهران

25

همیار برتر خواهران

همیار برتر دانشكده صنایع
خانم غزاله علي پور
همیار برتر دانشكده کامپیوتر
سرکارخانم مهدیه خادمیان
همیار برتر دانشكده شیمي
خانم فاطمه بهادراني

فعاالن فرهنگی ممتاز علمی
ردیف

26
27
28
29
31

عنوان

توسط

توضیحات

فعاالن فرهنگي ممتاز تحصیلي در

آقاي علیرضا خلقي

عضو شوراي مرکزي

تشكلهاي دانشجویي

فارغ التحصیل رشته معدن

انجمن اسالمي

فعاالن فرهنگي ممتاز تحصیلي در

آقاي آرش معین زاده

عضو شوراي مرکزي

تشكلهاي دانشجویي

دانشجوي رشته مكانیك

تشكل سفیر

فعاالن فرهنگي ممتاز تحصیلي در

خانم مریم مكاري

عضو شوراي مرکزي

کانونهاي فرهنگي هنري

دانشجوي رشته فیزیك

کانون نگاره

فعاالن فرهنگي ممتاز تحصیلي در

آقاي محمدامین ابهت

کانونهاي فرهنگي هنري

دانشجوي رشته مكانیك

فعاالن فرهنگي ممتاز تحصیلي در

خانم مینا بیرامي

عضو شوراي مرکزي

کانونهاي فرهنگي هنري

فارغ التحصیل رشته کامپیوتر

کانون تئاتر

دبیرکانون موسیقي

31
32
33

34

فعاالن فرهنگي ممتاز تحصیلي در

آقاي سعید افتادگان

دبیر انجمن علمي منابع

انجمن هاي علمي

دانشجوي رشته منابع طبیعي

طبیعي

فعاالن فرهنگي ممتاز تحصیلي در

آقاي علي یوسفي

عضو شوراي مرکزي

انجمن هاي علمي

دانشجوي رشته کشاورزي

انجمن علمي کشاورزي

فعاالن فرهنگي ممتاز تحصیلي در

آقاي پرهام رضایي

عضو شوراي مرکزي

انجمن هاي علمي

دانشجوي رشته صنایع

انجمن علمي صنایع

فعاالن فرهنگي ممتاز تحصیلي در

آقاي اشكان مرادي

عضو شوراي مرکزي

کانونهاي نهاد رهبري

دانشجوي رشته مهندسي شیمي

کانونهاي نهاد رهبري

هسته های علمی و طرحهای پژوهشی برتر
ردیف

35
36
37
38

عنوان
میزباني مسابقات کشوري
پل ماکاروني

توسط
انجمن علمي عمران

مسابقه شبیه سازي فرآیند

انجمن علمي مهندسي شیمي

هسته پژوهشي رباتیك و

به سرپرستي

هوشمندسازي

جناب آقاي امین قاسمي

هسته پژوهشي آکواترونیك

به سرپرستي
سرکار خانم حدیثه قاسمي

توضیحات
دبیر انجمن آقاي رضا
مفیدي
آقاي مهدي مظاهري

برنامه های فرهنگی شایسته تقدیر
ردیف

عنوان

توضیحات
ضمن تقدیر از برنامه هاي:

39

آموزش در امیر آباد و جشن یلداي کودکان کار:کانون بچه هاي آسمان

مسابقه بزرگ رمز گشا

اجراي تئاتر رقص مادیان ها:کانون تئاتر

کانون ایرانشناسي

نمایشگاه پنجره اي رو به آسمان :جهاد علمي

وگردشگري آریا

نمایشگاه هنرهاي تجسمي :کانون نگاره

دبیر:آقاي متین برکتین

جشن خیریه  :هالل احمر
شب یلدا:کانونهاي تئاتر ،ادبي و موسیقي
نمایشگاه پنجره :کانون پنجره

برنامه کارآفریني ایكاب

41

بسیج دانشجویي

ضمن تقدیر از برنامه هاي:

مسئول:آقاي مسعود اسدي

مجموعه برنامه هاي « جمهور»  :بسیج دانشجویي

و برنامه زیست جنسیتي

مجموعه برنامه هاي ویژه زنان ،موج فاطمي :جامعه اسالمي

تشكل سفیر

همایش موالنا و دنیاي امروز :انجمن اسالمي

دبیر:آقاي مهدي علي پور

41
و42

ضمن تقدیر از برنامه هاي:

مسابقه مهندسي خالق

تجربه در مسیر :انجمن علمي صنایع

انجمن علمي نساجي

مسابقه هوش و خالقیت :انجمن علمي ریاضي

دبیر:خانم نگین ابن عباس

مسابقات رباتیك خط ماز :انجمن علمي برق
مسابقه سه پایه :انجمن علمي فیزیك

برنامه هاي ویژه فاطمیه
43

مسجد حضرت زهرا (س)

ضمن تقدیر از برنامه ي  :جشنواره قران دانشجویي

دبیر  :آقاي علیرضا سراج زاده

کانونهای فرهنگی هنری معاونت فرهنگی اجتماعی
توضیحات

ردیف

کسب عنوان

توسط

44

کانون برتر

کانون هالل احمر

45

دبیر برترکانون ها

آقاي محمدامین ابهت

کانون موسیقي

46

پیشرفت چشمگیر در بین کانون ها

کانون بچه هاي آسمان

دبیر:آقاي سجاد کریمي

ردیف

کسب عنوان

دبیران :آقایان ،محمد امین
گنجي و حمزه تدین

تشكلها

47

ضمن تقدیر از همه تشكل ها
عنوان تشكل برتر

توسط
بسیج دانشجویي

توضیحات
مسئول سابق بسیج :آقاي مسعود
اسدي

48

دبیر برتر تشكل ها

محمد معین جوادي

دبیر سابق انجم اسالمي

انجمن های علمی
ردیف

کسب عنوان

توسط

توضیحات

49

انجمن علمي برتر

انجمن علمي نساجي

دبیر :خانم نگین ابن عباس

دبيران برتر انجمن علمی
51
و51

ردیف

52
53

دبیران برتر انجمن علمي

عنوان
عضویت در شوراي مرکزي
اتحادیه کشوري کشاورزي
عضویت در شوراي مرکزي اتحادیه
کشوري مهندسي شیمي

آقاي سعید جعفري

انجمن علمي کشاورزي

آقاي امید عزیزان

انجمن علمي صنایع

توسط

توضیحات

آقاي امیر برزگر
آقاي مهدي مظاهري

جشنواره حرکت داخلی
ردیف

عنوان

توسط

توضیحات

54

غرفه آرایي برتر

انجمن علمي ستاره شناسي

دبیر:آقاي سپهرضرغامي

55

غرفه پرمخاطب

انجمن علمي شیمي

دبیر:خانم فاطمه رضاقلي زاده

56

غرفه علمي برتر

انجمن علمي برق

دبیر:آقاي محمدحسین ملكي

کانون برتر نهاد رهبری
ردیف

کسب عنوان

توسط

توضیحات

57

کانون برتر نهاد رهبري

شوراي مسجد دانشگاه

دبیر:آقاي علیرضا سراج زاده

58

دبیر برترکانون هاي نهاد رهبري

آقاي علیرضاآقازاده

کانون قرآن و عترت

کانون برتر معاونت دانشجویی
ردیف

کسب عنوان

توسط

توضیحات

95
60

کانون برتر معاونت دانشجویي
انجمن کوهنوردي

کانون همیاران سالمت روان
مرکز مشاوره دانشجویي

دبیر:خانم مینا قاسم زاده

جناب آقاي سروش امیني

کانون برتر جهاد دانشگاهی
61

کانون دوستداران محیط زیست
یاران باران

دبیر :آقاي علي استوار

امور فرهنگی دانشكده ها
ردیف

کسب عنوان

62

سرپرست فرهنگي برتر

63

رشد چشمگیر فعالیتها

توسط

توضیحات

سرپرست محترم فرهنگي

جناب آقاي دکتر

دانشكده نساجي

پرهام سلطاني

سرپرست محترم فرهنگي

سرکار خانم دکتر مهشید

دانشكده مواد

خرازیها

همكاران معاونت فرهنگی در دانشگاه
ردیف

کسب عنوان

توسط

46

همكار ستادي برتر

سرکار خانم دکتر مریم ذکري

49

همكار ستادي برتر

جناب آقاي سعید مستاجران

توضیحات
عالوه بر سرپرست فرهنگي
دانشكده برق ،عضو شوراي
فرهنگي دانشگاه ،عضو کمیته
طرح تحول دانشجویي
کارشناس روابط عمومي

44
46

همكار برتر معاونت
فرهنگي
همكار افتخاري طرح هدا

سرکار خانم رضوان کریمي

اقاي مظاهر زماني

کارشناس دفتر طرح و برنامه

