
 

 نام واحد : اردوهای فرهنگی 

 خواه ردبانمحمدرضا رحمت:  نام و نام خانوادگی -

 : کارشناس سمت -

 شناسی سیاسی : کارشناسی ارشد جامعه مدرک تحصیلی -

 mohammad.r.rahmatkhah@yahoo.com:  ایمیل -

 88900023 : شماره تماس -

 5، طبقه 76، پالک خان زند، ابتدای خیابان شهید عضدی)آبان( شمالی: خیابان کریم آدرس -

 

 و فرهنگی رزومه علمی و پژوهشی: 

 سوابق تحصیلی: 

 ؛ دانشگاه عالمه طباطبائی( علوم سیاسی)کارشناسی .1

 ؛ دانشگاه تهران( اسی سیاسیجامعه شن)کارشناسی ارشد .2

 سوابق اجرایی : 

 (دانشگاه تهران)های کتابمسئول پایگاه تازه .1

 (دانشگاه تهران)مسئول پاتوق فرهنگی دانشجو .2

 مشاور اجرایی مدیر باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران .3

 و پژوهشگر ارشد پژوهشگاه مطالعات جهان مدیرمشاور  .4

 نشگاه عالمه طباطبائیهای علمی دانشجویی داکارشناس انجمن .5

 های اسالمی و سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائیکارشناس تشکل .6

 (1388-دبیر فرهنگی جشنواره علمی و فرهنگی صداقت)دانشگاه تهران .7

 مسئول فرهنگی خانه دانشجویی شهید مطهری دانشگاه عالمه طباطبائی .8

 (گاه تهراندبیر فرهنگی کانون قلم)نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش .9

 (عضو سامانه همیاران شهر بهشت)معاونت فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد .10

 عضویت در شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی .11

 

 : معرفی مختصر واحد
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ر اساس دستورالعمل برگزاری اردوهای دانشگاهی، به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی، که ب   

اندازی واحدی نمایندگی از شورای فرهنگی دانشگاه، مرجع صدور مجوز، هماهنگی و نظارت بر اردوهاست، با راه

ریزی، های مدیریت امور فرهنگی است، به برنامهکه یکی از زیرمجموعه« واحد اردوهای فرهنگی»تحت عنوان 

های مختلف فرهنگی و علمی، بر اساس نیاز، دهی اردوهای دانشجویی در قالب، ارزیابی و سامانبرگزاری، نظارت

 پردازد.های گوناگون مخاطبان میمندیسالیق و عالقه

 

  : اهداف واحد

 روحی نشاط افزایش .1

 ییاتکا خود حس تقویت .2

 ملی هویت تحکیم و فرهنگی و با مواریث دینی شناییآ .3

 علمی بینش تعمیق .4

 متبرکه اماکن تزیار .5

  تفریحی اماکن و طبیعی هایجاذبه از دیدار .6

 های اسالمی جمعی منبعث از ارزشایجاد بستر مناسب برای تمرین یك زندگی دسته .7

 های مختلف اجتماعی، اخالقی و فرهنگیکسب تجربه در زمینه .8

 های اجتماعیکمك به فرآیند اجتماعی شدن و ارتقای مهارت .9

ای رشد و شکوفایی استعدادهای فردیایجاد زمینه مناسب بر .10

آشناسازی شرکت کنندگان با تاریخ و تمدن ایران، اسالم و جهان .11

کنندگانهای فردی و ارتقای سطح هوشیاری شرکتگسترش و تعمیق مهارت .12

 خواهی و دلبستگی به کشورگیری ویژه برای تعمیق روحیه وطنجهت .13
 

 : شرح وظایف

 ، نظارت و ارزیابی اردوهای دانشگاهیصدور مجوز، هماهنگی، برگزاری   

 

 فرم ها و پیوست ها:

 


