
  
 

 

 برنامه تربیت بدنی

 ردیف عنوان برنامه مناسبت زمان برگزاری مکان برگزاری مخاطب برگزارکننده

 نیدکارشناس تربیت ب
دانشجویان 

 /دخترپسر
 1  دو سرعتمسابقه  هفته تربیت بدنی مهر ماه سالن ورزشی شهدا

 نیدکارشناس تربیت ب
دانشجویان 

 /دخترپسر
 2 مسابقه بولینگ ------------- آبان ماه سالن ورزشی شهدا

 نیدکارشناس تربیت ب
دانشجویان 

 /دخترپسر
 3 مسابقه بدمینتون ------------- آبان ماه سالن ورزشی شهدا

 کارشناس تربیت بدنی
دانشجویان 

 /دخترپسر
 سالن ورزشی شهدا

 97آبان ماه

 98اردیبهشت 
------------- 

برگزاری مسابقات بسکتبال و 

 دانشجویان دختر و پسر موسسه والیبال
4 

 نیدکارشناس تربیت ب
دانشجویان 

 /دخترپسر
 سالن ورزشی شهدا

 97آذر ماه 

 98اردیبهشت ماه 

آذر روز  11

 دانشجو
 5 مسابقه طناب زنی

 نیدکارشناس تربیت ب
دانشجویان 

 /دخترپسر
 سالن ورزشی شهدا

 97ماه آذر 

 98اردیبهشت ماه
 1 ردانشجویان پسر و دخت مسابقه فوتسال -------------



  
 

 

 نیدکارشناس تربیت ب
دانشجویان 

 /دخترپسر
 7 تنیس روی میزمسابقه  ------------- ماه اسفند سالن ورزشی شهدا

 نیدکارشناس تربیت ب
دانشجویان 

 /دخترپسر
 8 مسابقه بیلیارد ........... ماه اسفند سالن ورزشی شهدا

 نیدکارشناس تربیت ب
دانشجویان 

 /دخترپسر
 9 مسابقه فوتبال دستی ........... 98اردیبهشت ماه مجتمع معماری

 نیدکارشناس تربیت ب
دانشجویان 

 /دخترپسر
 11 اعزام دانشجویان به مسابقات منطقه ای .................... 98اردیبهشت ماه  سالن ورزشی شهدا

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 نمایشگاه هابرنامه 

 مخاطب برگزارکننده
زمان 

 برگزاری
 ردیف عنوان برنامه مناسبت برگزاری محل

 کلیه دانشجویان کارشناس فرهنگی
مهرماه و 

 اسفند ماه
 هردو مجتمع

شروع نیمسال اول و دوم 

 سال تحصیلی
 1 نمایشگاه کتاب

 اسفندماه کلیه دانشجویان انجمن علمی معماری
فنی  مجتمع

 مهندسی
 نوروز

نمایشگاه عکس نوروز و 

 شکوفه های بهاری
2 

 3 نمایشگاه صنایع دستی -- هردو مجتمع مهر ماه کلیه دانشجویان کارشناس فرهنگی

 کارشناس فرهنگی
و  کلیه دانشجویان

 پرسنل

طول سال 

 تحصیلی
 نمایشگاه بین المللی

معرفی صنایع مختلف به 

 دانشجویان

بازدید از نمایشگاه بین المللی 

 اصفهان
4 

 کلیه دانشجویان کارشناس فرهنگی
آبان و 

 اسفند ماه
 ترویج فرهنگ گتابخوانی سالن امتحانات

 مسابقه کتابخوانی

عنوان کتاب: مفهوم رشد در 

شرکت های کوچک و 

 کارآفرینانه

5 

 



  
 

 

 اردوهابرنامه 

 ردیف عنوان برنامه زمان برگزاری تعداد نفرات مخاطب برگزارکننده

 1 اردوی یزد آذر ماه نفر 41 دختردانشجویان  کارشناس فرهنگی

 2 یزداردوی  آبان ماه نفر 41 پسردانشجویان  کارشناس فرهنگی

 3 تی قم و جمکرانراردوی زیا آبان ماه نفر 41 دانشجویان دختر کارشناس فرهنگی

 

 کارشناس فرهنگی
 4 تی قم و جمکرانراردوی زیا آبان ماه نفر 41 دانشجویان پسر

 

 بسیج دانشجویی
 5 راهیان نور اردوی اسفند ماه نفر 41 کلیه دانشجویان

 

 

 



  
 

 

 کارگاه هابرنامه 

 ردیف عنوان برنامه محل برگزاری زمان برگزاری مخاطب برگزارکننده

انجمن علمی طراحی 

 صنعتی
 1 کارگاه آموزشی طراحی جواهر آالت معماریمجتمع  آبان ماه کلیه دانشجویان

 2 آموزشی طراحی و ساخت سازه های ماکارونی کارگاه مجتمع فنی مهندسی آبان ماه کلیه دانشجویان عمران انجمن علمی

 Revit 3آموزشی  کارگاه معماریمجتمع  آبان ماه کلیه دانشجویان انجمن علمی معماری

 کلیه دانشجویان کارشناس فرهنگی

و  79آذر ماه 

اردیبهشت ماه 

79 

 4 کارگاه رزومه نویسی مجتمع فنی مهندسی

 کلیه دانشجویان کارشناس فرهنگی

و  79آذر ماه 

اردیبهشت ماه 

79 

 5 کارگاه مقاله نویسی مجتمع فنی مهندسی

 6 کارگاه مقدماتی کمک های اولیه و امداد نجات معماریمجتمع  اسفند ماه کلیه دانشجویان کانون هالل احمر

 9 مقدماتی Excellکارگاه آموزشی  مجتمع فنی مهندسی آذر ماه کلیه دانشجویان کارشناس فرهنگی



  
 

 

 مناسبت هابرنامه 

 ردیف عنوان برنامه مناسبت محل برگزاری زمان برگزاری مخاطب برگزارکننده

 بسیج دانشجویی
کلیه 

 دانشجویان
 1 سه شنبه های مهدوی شعائر اسالمی مجتمع معماری سه شنبه ها

 کارشناس فرهنگی
کلیه 

 دانشجویان
 2 عاشورازیارت  شعائر اسالمی مجتمع فنی مهندسی پنج شنبه ها

 کارشناس فرهنگی
کلیه 

 دانشجویان
 اربعین مجتمع معماری آبان  9و  6

مراسم عزاداری و توزیع 

 غذا
3 

 کارشناس فرهنگی
کلیه 

 دانشجویان
 4 جشن روز دانشجو -- مجتمع معماری آذر 14

 5 جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلی کانون امام خمینی بهمن 7 فارغ التحصیالن کارشناس فرهنگی

 کارشناس فرهنگی
کلیه 

 دانشجویان
 میالد حضرت علی اکبر هر دو مجتمع فروردین 29

توزیع شیرینی و شربت 

 روز جوان
6 



  
 

 

 کارشناس فرهنگی
کلیه 

 دانشجویان
 میالد امام زمان)عج( هر دو مجتمع فروردین 31

توزیع شیرینی و شربت 

 نیمه شعبان
9 

 امور دانشجویی 

 فرهنگی

کلیه 

 دانشجویان
 9 جشن اساتید روزبزرگداشت مقام استاد -- اردیبهشت ماه

 

 

 

 

 

 

 

 


