
10آموزش و ترویج ارزش های قرآنی1

5و فرهنگ نماز جماعت2
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ترویج و تبلیغ ارزش های دینی مبتنی10

برگزاری 

مناسبات 

مذهبی 

/والدت(

25هیأت مکتب العباس- اربعین/ محرم

بر سنت و سیرة ائمه11

)وفات/شهادت

ائمه؛ /  پیامبر

ترویج آموزه 

ها و

0هیأت اساتید

20برپایی نمایشگاه/ فاطمیهسیرة ائمه12

برگزاری محفل انس با قرآن با حضور قاریان ممتاز کشوری و 

به عنوان حسن ختام برنامه های (استانی در هر ترم تحصیلی

قرآنی دانشگاه

در خوابگاه های دانشجویی برپایی نماز جماعت

کرسی آزاد اندیشی با موضوع - میزگرد- سخنرانی- برگزاری کارگاه

مشخص در مبانی اصول عقیدتی اسالم

برگزاری کالس های آموزش روخوانی قرآن به صورت منظم در 

(  جلسه برادران و خواهران40)ها و خوابگاه ها  دانشگاه

برگزاری کالس های حفظ قرآن کریم به صورت منظم در دانشگاه

برگزاری جلسات تفسیر قرآن برای دانشجویان با برنامة زمان 

بندی شده

محور یا عنوان برنامهسرفصلردیف

بهره مندی از توان اساتید در موضوعات فرهنگی

برگزاری منظم  جلسات  هم اندیشی با اساتید مشاور فرهنگی 

دانشکده ها در معاونت فرهنگی با دستور کار  مشخص و اولویت 

بندی شده

برگزاری نشست های منظم درون دانشکده ای به صورتهای مختلف 

با اساتید یا با حضور نماینده هایی از دانشجویان برای تبادل نظر و 

رصد مشکالت مختلف دانشجویان و تالش برای ارایه راهکارهای 

رفع آنها

توانمند سازی عقیدتی دانشجویان در قالب کارگروههای تخصصی در 

موضوعات مشخص و مهم مرتبط با مبانی اصول اعتقادی

8

تحکیم مبانی عقیدتی اسالم

میلیون ) 99رقم نهایی پیشنهادی 

(ریال



برگزاری کالس های آموزش روخوانی قرآن به صورت منظم در 

(  جلسه برادران و خواهران40)ها و خوابگاه ها  دانشگاه

محور یا عنوان برنامهسرفصلردیف
میلیون ) 99رقم نهایی پیشنهادی 

(ریال

0نیمه شعبان13

15روز زن14

10(ع)والدت حضرت علی15

0و عید غدیر (فضا سازی)عید قربان16

20ماه مبارک رمضان- شب های قدر17

15کانون قرآن- اعتکاف18

195

2010

215

225

2310

5یادآوری و زنده کردن تاریخ و

0(سمنان)ارزش های انقالب اسالمی با تأکید بر رویدادهای محلی

5

0

5

0

سفر زیارتی به مشهد مقدس  به صورت متمرکز توسط کانون 

رضوی

26

ساخت فیلم مستند و روایت از حافظة فرهنگی و تاریخی استان 

مکان ها، افراد و رویدادهای تاریخی

فیلم کوتاه، کالس های آموزشی(و پخش فیلم  )ایران معاصر

و هفته وحدت(ص)میالد حضرت رسول

24

بازخوانی شرایط تاریخی ایران معاصر و کنشگران دخیل از 

انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی در

 آذر 16 بهمن 22)کارگروه ها و جلسات سخنرانی در طول سال

( برنامه یا سخنرانی3؛ ...و

25

به لحاظ رویدادها و کنشگران )شناخت وضعیت استان سمنان 

با دعوت از (در تاریخ ایران معاصر

صاحب نظران بومی با برگزاری جلسات و سخنرانی ها

برگزاری مراسم شعرخوانی عاشورایی

نمایشگاه عکس و فیلم مستند از مراسم محرم /برگزاری مسابقه

مناطق استان/اقوام

برگزاری جلسات تفسیر نهج البالغه



برگزاری کالس های آموزش روخوانی قرآن به صورت منظم در 

(  جلسه برادران و خواهران40)ها و خوابگاه ها  دانشگاه

محور یا عنوان برنامهسرفصلردیف
میلیون ) 99رقم نهایی پیشنهادی 

(ریال

0

275

285

5روایت دفاع مقدس و29

5ارزش های آن به دانشجویان

0و زنده نگهداشتن یاد و آرمان

5شهدا

0

10

0

335

3410

35550

36200

5ترویج ارزش های مبتنی بر

0انسجام و وحدت ملی

3860

40حساس سازی دانشجویان39

(ره)مراسم رحلت حضرت امام 

برگزاری جلسات برای روایت جنگ تحمیلی برای دانشجویان از 

سوی رزمندگان دفاع مقدس

30

برگزاری جلسات تحلیل و بازخوانی شرایط، آثار و پیامدهای 

دفاع مقدس و پاسخ به سئواالت موجود در

اذهان دانشجویی

26

مواد مورد نیاز

(...حمایت از نشریات دانشجویی، برگزاری سخنرانی و)شعار سال

برگزاری دیدار دانشجویان با رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس

برگزاری مراسم یادبود شهید گمنام دانشگاه در تلفیق با برنامه 

ایام فاطمیه)های پیش گفته

(راهیان نور)بازدید از مناطق علمیاتی دورة دفاع مقدس 

اردوی جهادی

روز ملی خلیج فارس37

31

تشویق دانشجویان با مطالعة متون دفاع مقدس به ویژه ادبیات 

دفاع مقدس با تسهیل شرایط دسترسی

خرید کتاب برای مسابقه  و جوایز -به متون و برگزاری مسابقه 

مسابقه

32

نمایش فیلم های سینمایی و مستند دفاع مقدس در دانشگاه و 

دعوت از کارگردانان مطرح

(دست کم یکبار در ترم)

جاری بسیج اساتید

پرده / آیین های نوروزی اقوام استان / برگزاری جشنوارة اقوام

خوانی شاهنامه



برگزاری کالس های آموزش روخوانی قرآن به صورت منظم در 

(  جلسه برادران و خواهران40)ها و خوابگاه ها  دانشگاه

محور یا عنوان برنامهسرفصلردیف
میلیون ) 99رقم نهایی پیشنهادی 

(ریال

2.5نسبت به حفاظت از میراث و40

10حافظه فرهنگی، هنری و ادبی ایران41

5افزایش آگاهی دانشجویان از

0شناخت دانشجویان از انتظارات جامعه(انتظارات نقشی 

0(از آنان43

5ایجاد و تقویت احساس تعلق44

0دانشجویان به دانشگاه45

10دامغان46

4720

485

2.5

0

15حساس سازی دانشجویان

0نسبت به تنش های

10زیست محیطی کشور نظیر51

5کم آبی، تخریب محیط زیست52

2.5تغییر نگرش در مصرف

0آگاه سازی(کاالی ایرانی 

نشست دانشجویان با هیئت رئیسه

تشویق دانشجویان به اندیشیدن به نقش خود در جامعه؛ فعال 

سازی نشریات دانشجویی و آموزش

تالش برای شناخته شدن دانشگاه (برندسازی دانشگاه دامغان

(دامغان در جامعة دانشگاهی کشور

حمایت از حضور دانشجویان در محافل علمی و دانشگاهی

/ علمی(برجسته نمودن نقاط قوت دانشگاه دامغان 

فضای عمومی/در نشریات )دستاوردها/افتخارات

اجرای طرح  باغچه کوچک من در بهار هر سال به جهت ایجاد 

عالقه در ایجاد، حفظ و نگهداری فضای سبز و همچنین مهارت 

- آموزی به دانشجویان در زمینه زراعت های کوچک و ساده

کارگاههای مهارت آموزی- انجمن زیست گیاهی

 تشویق برگزاری اقدامات نمادین در طرفداری از مسائل زیست 

محیطی همچون پاکسازی محیط زیست  و جلسه سخنرانی یا 

برنامه

قرار دادن میراث فرهنگی در اولویت های کانون فیلم و عکس42

برگزاری محفل ادبی منظم  و هدفمند با موضوع مشخص از 

درون متون ادبی فاخر  ضمن رویکرد لطیف ادبی به موضوعات 

اخالقی، فرهنگی و  اجتماعی

قرار دادن بازدید از میراث فرهنگی و طبیعی استان در برنامة 

اردوهای تفریحی دانشگاه

53
تشویق نشریات دانشجویی به پایش مسایل زیست محطی 

کشور و انعکاس آن

49

ارائه مصداق های حرکت و پیشرفت دانشگاه در فواصل زمانی 

معین؛ برگزاری بازدیدهای دانشجویی از

برنامه های عمرانی دانشگاه

50
حمایت ویژه از پروژه های انجمن های علمی با تصویب شورای 

حمایت و نظارت بر انجمن های علمی



برگزاری کالس های آموزش روخوانی قرآن به صورت منظم در 

(  جلسه برادران و خواهران40)ها و خوابگاه ها  دانشگاه

محور یا عنوان برنامهسرفصلردیف
میلیون ) 99رقم نهایی پیشنهادی 

(ریال

0دانشجویان به پیامدهای

0مصرف کاالی خارجی و سعی

2.5در تغییر نگرش دانشجویان در مصرف کاالی مرغوب ایرانی54

2.5به مثابة رفتار ارزشمند از طرق مختلف55

562.5

اتخاذ رویکرد کارآفرینی در

برگزاری 

کالس های 

آموزشی و 

کارگاه های 

مفاهیم 

کارآفرینی و 

راه اندازی 

کسب و 

کارهای 

کوچک توسط 

کانون 

کارآفرینی و 

تشکل های 

دانشجویی 

دیگر؛ تشویق 

انجمن های 

علمی در 

معرفی حوزه 

های شغلی 

متناسب با 

رشتة 

تحصیلی 

دیدار  با (

25

53
تشویق نشریات دانشجویی به پایش مسایل زیست محطی 

کشور و انعکاس آن

تبلیغ محیطی از طریق انجمن علمی کارآفرینی در معرفی 

کاالهای مرغوب ایرانی به مثابة ارزش؛

برجسته سازی مصرف کاالی مرغوب ایرانی از طریق نشریات 

دانشجویی به مثابة ارزش

بحث در چرایی مصرف کاالهای خارجی و جایگزینی آن با 

مصرف کاالی مرغوب ایرانی با برگزاری سخنرانی و از طریق 

نشریات دانشجویی

حمایت از کسب وکارها57



برگزاری کالس های آموزش روخوانی قرآن به صورت منظم در 

(  جلسه برادران و خواهران40)ها و خوابگاه ها  دانشگاه

محور یا عنوان برنامهسرفصلردیف
میلیون ) 99رقم نهایی پیشنهادی 

(ریال

فرهنگی و/ حوزه های علمی

همکاری در 

کسب بازار 

فروش؛ 

حمایت 

حقوقی و 

اداری از 

کسب 

وکارهای 

دانشجویی 

برای تبدیل 

به شرکت 

های دانش 

برای (بنیان 

اخذ تسهیالت 

این حوزه؛ 

برجسته 

سازی 

موفقیت های 

دانشجویی 

این حوزه از 

طریق کلیة 

امکانات 

تبلیغی 

10

0هنری از طریق ایجاد

5تبلیغات محیطیبسترهای الزم؛58

59

برجسته سازی موفقیت های دانشجویی این 

حوزه و  پرداختن به حوزه کارآفرینی از طریق 

نشریات دانشجویی

5

حمایت از کسب وکارها57



برگزاری کالس های آموزش روخوانی قرآن به صورت منظم در 

(  جلسه برادران و خواهران40)ها و خوابگاه ها  دانشگاه

محور یا عنوان برنامهسرفصلردیف
میلیون ) 99رقم نهایی پیشنهادی 

(ریال

شناسابی، کشف و  زمینه سازی برای بهره برداری از استعدادهای مختلف در دانشگاه60

برگزاری 

مسابقات کشف 

استعداد 

دانشجویی و 

تشویق و برنامه 

ریزی برای 

استفاده از آنها 

در عرصه های 

مختلف در 

دانشگاه

تبلیغ -  سازمان دهی ساالنه مسابقات کشف استعداد

-و تشویق استعدادها  از طرق مختلف از جمله رسانه

کارگاه و کالس با همکاری موسسات خصوصی، 

فنی و حرفه ای و غیره  برای تقویت و کاربردی 

نمودن استعدادها

20

610

20

0

حمایت و رونق بخشیدن به

حمایت و 

رونق 

بخشیدن به

0

نشریات دانشجویی به منظور

نشریات 

دانشجویی به 

منظور

0

حمایت از فرهنگ مکتوب و گفتگویی

حمایت از 

فرهنگ 

مکتوب و

35

برگزاری 

کالس های 

آموزشی 

روزنامه 

نگاری به

0

64

صورت 

برنامه (مستمر 

ریزی برای 

برگزاری

65کالس های اصول روزنامه نگاری

65

جشنواره های 

استانی، 

منطقه ای و 

(کشوری

0هزینه انتشارات نشریات

70هزینه جشنواره داخلی قلم66

62

کتب ادبیات دفاع مقدس، تاریخ )برگزاری مسابقة کتابخوانی 

و برگزاری مسابقة(معاصر، مبانی اعتقادی

(تکمیلی کتابخوانی)مقاله نویسی

کالس گرافیک و صفحه آرایی63

بازدید از نمایشگاه کتاب



برگزاری کالس های آموزش روخوانی قرآن به صورت منظم در 

(  جلسه برادران و خواهران40)ها و خوابگاه ها  دانشگاه

محور یا عنوان برنامهسرفصلردیف
میلیون ) 99رقم نهایی پیشنهادی 

(ریال

67

نمایش فیلم 

مستند با 

موضوع اعتیاد 

و طالق

برگزاری کرسی های آزاداندیشی با موضوع 

اعتیاد و طالق
3

5

0

5برگزاری اردوهای زیارتی با هدف پیشگیری از

0کلیه کانون ها- مفاسد اخالقی

برگزاری 

کارگاه 

آموزشی با 

موضوع 

پیشگیری از

5

سوء مصرف 

الکل و مواد 

مخدر

0

تالش در تبیین ضرروت

نشریات 

دانشجویی؛ 

نشست ها با 

تشکل ها و

0

رعایت هنجارهای ارزشی و

گروه های 

دانشجویی؛ 

استفاده از 

ظرفیت

5

عرفی در حوزة حجاب

اردوهای 

تفریحی؛ 

برگزاری 

کارگاه ها و

0

72

نشست های 

نقد (گفتگویی 

)وآزاداندیشی

30سخنرانی، کارگاه، کرسی آزاد اندیشی و تریبون آزاد

حمایت از نشریات دانشجویی71

مقابله با آسیب های اجتماعی

68

اجرای تئاتر با 

موضوع اعتیاد 

و طالق

حمایت از طرح های اجرایی و پژوهشی به 

منظور پیشگیری از اعتیاد و طالق

69

وضعیت 

سنجی 

آسیبهای 

اجتماعی 

دانشجویان

70



برگزاری کالس های آموزش روخوانی قرآن به صورت منظم در 

(  جلسه برادران و خواهران40)ها و خوابگاه ها  دانشگاه

محور یا عنوان برنامهسرفصلردیف
میلیون ) 99رقم نهایی پیشنهادی 

(ریال

73
مشارکت کانونها، تشکلها و انجمنهای - دانشجویی

متقاضی و مرتبط
50

35(کمک از محل بودجه رفاهی )اساتید و خانواده74

35(کمک از محل بودجه رفاهی) کارمندان و خانواده75

7650

7750

7820

79150

8010

8190

825

8350

8420

850

865

870

88150

89150

90بسیج دانشجوییبودجه آزاد برای تشکل های90

0..تجهیزات اموالی و کانون های/اسالمی91

هفته سراهای دانشجویی

جشنواره هفته فرهنگی دانشگاه

شارژ سامانه پیامکی

ستادی

(دبیران و کارشناسان )اعزام های ستادی

فصلنامه مدیریت امور فرهنگی

سایت مدیریت امور فرهنگی

پژوهش بررسی شاخص های فرهنگی دانشگاه

ستادی

اردوهای 

تفریح/فرهنگی

ی داخل 

مشارکتی)استان

)

آیین نو دانشجویی و اردوی دانشجویان  جدیدالورود

جشن فارغ التحصیلی

بزرگداشت روز دانشجو

خرید سازه های نمایشگاه

خانه فرهنگ، فضاسازی فرهنگی محوطه )تجهیزات اموالی

(دانشگاه

جشنواره های هنری

جشنواره اردیبهشت تئاتر

جشنواره هکاتوم

تشکل های 

اسالمی



برگزاری کالس های آموزش روخوانی قرآن به صورت منظم در 

(  جلسه برادران و خواهران40)ها و خوابگاه ها  دانشگاه

محور یا عنوان برنامهسرفصلردیف
میلیون ) 99رقم نهایی پیشنهادی 

(ریال

0انجمن اسالمی دانشجویانانجمن های علمی/فرهنگی92

0..تجهیزات اموالی و بسیج دانشجویی93

70جنبش اتحاد دانشجویان94

0..تجهیزات اموالی و 95

55کانون قرآن و عترت96

35کانون ریحانه97

45 هالل احمر کانون98

25کانون فیلم و عکس و فیلمسازی99

25کانون ایرانشناسی و گردشگری100

40کانون مهدویت101

45کانون ایثار و شهادت102

50کانون شعر و ادب103

45کانون رضوی104

15کانون موسیقی105

45کانون تئاتر106

35کانون خالقیت و نوآوری107

35کانون هنرهای تجسمی108

60کانون هنرمندان صدا109

60جمعیت خیریه طلوع مهر110

70هیأت مکتب العباس111

تشکل های 

اسالمی

کانون های 

فرهنگی و 

هنری



برگزاری کالس های آموزش روخوانی قرآن به صورت منظم در 

(  جلسه برادران و خواهران40)ها و خوابگاه ها  دانشگاه

محور یا عنوان برنامهسرفصلردیف
میلیون ) 99رقم نهایی پیشنهادی 

(ریال

15..تجهیزات اموالی و 112

60انجمن علمی کارآفرینی113

35انجمن علمی نانو114

25انجمن علمی اقتصاد115

40انجمن علمی حقوق116

35انجمن علمی علوم ورزشی117

25انجمن علمی مترجمی زبان انگلیسی118

70انجمن علمی ادبیات نمایشی119

70انجمن علمی تلویزیون و هنر های دیجیتال120

40انجمن علمی مکانیک121

30انجمن علمی برق122

40انجمن علمی عمران123

30انجمن علمی صنایع124

50انجمن علمی نرم افزار125

40انجمن علمی علوم کامپیوتر126

30انجمن علمی جغرافیا127

30انجمن علمی زمین شناسی128

30انجمن علمی شیمی129

30انجمن علمی فیزیک130

30انجمن علمی زیست شناسی131

60..تجهیزات اموالی و 132

50(.....، موشک آبی وDCچالش،پل ماکارونی،بتن،ماشین )مسابقات علمی 133

15روز فیزیک134

15روز مهندس135

7.5روز وکیل136

15هفته گرافیک137

15هفته انیمیشن138

15هفته نمایشنامه خوانی139

30کانون همیاران سالمت

45کمیته فرهنگی خوابگاه خواهران140

50..تجهیزات اموالی و 141

150(کوله پشتی)طرح هدا142

25هزینه پژوهش در راستای آسیب شناسی و ارایه راهکار در امر نماز143

50گروه مصباح144

0ترویج فرهنگ به فریضه نماز145

کانون های 

فرهنگی و 

هنری

انجمن های 

جمع )علمی

 900بودجه 

(میلیون



برگزاری کالس های آموزش روخوانی قرآن به صورت منظم در 

(  جلسه برادران و خواهران40)ها و خوابگاه ها  دانشگاه

محور یا عنوان برنامهسرفصلردیف
میلیون ) 99رقم نهایی پیشنهادی 

(ریال

60بسیج کارکنان147

100ستاد بزرگداشت مناسبت های ملی و مذهبی148

19.5هزینه جاری دفتر معاونت149

75سایر150

5150

150
برنامه های مناسبتی مسجد

هزینه های جاری مسجد

146

هزینه های پیش بینی نشده

جمع

 کارگاههای آموزشی و توانمندسازی دانشجویی

 کالس دوره های معرفتی در خوابگاهها و مسجد دانشگاه
دفتر نهاد رهبری


