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، تدوین بسترسازيدانشگاه در راستاي  بدنی تربیتو  برنامه فوقمدیریت امور فرهنگی،         
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی دانشگاه جهت نیل  هاي حوزهدر  ابییارزش، هماهنگی، نظارت و مقررات

ودن نم پذیر جامعهبه مشارکت جمعی، توسعه فرهنگی، تعمیق فکر و اندیشه دینی، توانمند و 
راهبردي، در  هاي برنامهعناصر دانشگاهی و ایجاد نشاط و شادمانی جسمی و روحی، از طریق 

  . کند میقالب واحدهاي ذیل ساماندهی و اجراي وظایف خود را دنبال 

  واحد سیاسی و اجتماعی
  :از اهم وظایف این واحد عبارت است 

  دانشجویان در  یافته نسازماعلمی در جهت افزایش مشارکت  هاي طرحتدوین و اجراي
  . اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانشگاه هاي فعالیت

  اجتماعی دانشجویان در جهت حمایت  هاي کانوناسالمی و  هاي تشکلارتباط مستمر با
  . ها آنمفید و سازنده  هاي فعالیتمادي و معنوي از 

  عی و سیاسی، اجتما هاي نگرشو  ها گرایشمطالعه مستمر و سنجش مداوم علمی از
صحیح با  ریزي برنامهجهت  ، درربطذیواحد فرهنگی دانشجویان دانشگاه با همکاري 

  . شناخت آگاهانه از وضعیت موجود
 ی که متناسب با نیازها، رشد آگاهی و تقویت توان های برنامهو اجراي  ریزي برنامه

   .دانشگاهیان در حوزه مسائل فرهنگی و سیاسی را به دنبال دارد وتحلیل تجزیه
  ،فرهنگی اجتماعی حاکم بر جامعه  هاي بحرانو  ها آسیب، ها چالشبررسی هنجارها

  . راهبردي در جهت دفع یا تقلیل ناهنجارهاي شایع هاي طرحدانشگاهی و تدوین و ارائه 
 ملی هاي مناسبتمفید در  هاي برنامهو اجراي  ریزي برنامه .  
  شوراي  هاي دستورالعملو  ها نامه آیین، ها بخشنامهنظارت و پیگیري مستمر در امر اجراي

انقالب فرهنگی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبات شوراي فرهنگی 
  .دانشگاه در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی مرتبط با دانشگاه

  
  واحد هنري و ادبی 

  :اهم وظایف این واحد عبارت است از
  ناسب براي شکوفایی استعدادهاي هنري جهت ایجاد بسترهاي م ریزي برنامهمطالعه و

  .دانشجویی هاي کانونو ادبی دانشجویان ترجیحاً در قالب 
 ادبی و هنري هاي کانون هاي فعالیتو نظارت بر  دهی سازمان.  

 بدنی مدیریت فرهنگی و تربیت
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  ادبی و هنري دانشجویان هاي کانونپشتیبانی آموزشی، فکري و تجهیزاتی از .  
 ي در بین عناصر دانشگاهیادبی و هنر هاي آموزشجهت گسترش  ریزي برنامه  
  مناسب جهت تعمیق اخالق انسانی و مبانی فکري و دینی از  هاي طرحمطالعه و تدوین

  ادبی و هنري در بین دانشجویان هاي برنامهطریق 
 مختلف دانشگاه در مراسمادبی و هنري  هاي برنامهو اجراي  ریزي برنامه.  
  با همکاري  اثربخشیو  کاراییحیث  ادبی و هنري از هاي برنامهو  ها فعالیتارزیابی

  ربطیذواحد 
  و  ها جشنوارهحضور فعال دانشجویان در  منظور بهپیگیري و ایجاد تسهیالت الزم

  .ادبی و هنري سراسري هاي نمایشگاه
 تشکیل و اداره امور دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی  
 و نظارت مستمر در نشریات دانشگاهی ریزي برنامه  
 بانی مادي و معنوي از نشریات دانشگاهیپشتی  
  هاي دستورالعملو  ها نامه آیین، ها بخشنامهاجراي  در امور رپیگیري مستمنظارت و 

شوراي انقالب فرهنگی و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و مصوبات شوراي 
  . فرهنگی دانشگاه در حوزه مسائل هنري و ادبی

 نشگاهادبی و هنري دا هاي فعالیت مستندسازي.  
  

 واحد معارف دینی و مطالعات فرهنگی 
  :اهم وظایف این واحد عبارت است از

  دینی، فکري و مطالعاتی  هاي کانونجهت ایجاد و گسترش  ریزي برنامهمطالعه و
  .دانشگاهیان

  دینی، فکري و مطالعاتی هاي کانونپشتیبانی فکري، آموزشی و تجهیزاتی از.  
  اسالمی دانشگاهیان هاي تشکلدینی  هاي فعالیتپیگیري و حمایت از  
  مطالعه و تدوین طرح مناسب جهت ترویج فرهنگ تحقق و تفکر و گفتگو در آحاد عناصر

  . دانشگاهی
 در  ویژه بهفکري، فرهنگی و دینی در سطح دانشگاه  هاي برنامهو اجراي  ریزي برنامه

  .مذهبی هاي مناسبت
  هاي دستورالعملو  ها نامه آیین، اه بخشنامهنظارت و پیگیري مستمر در امر اجراي 

شوراي انقالب فرهنگی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبات شوراي 
  . فرهنگی دانشگاه در حوزه مسائل دینی و مطالعاتی

  مراسم و ها همایشحضور فعال دانشجویان در  منظور بهپیگیري و ایجاد تسهیالت الزم ،
  . اي طقهمندینی سراسري و  هاي برنامه
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  الزم  هاي طرحو اثربخشی و ارائه  کارایی از حیثدینی  هاي برنامهو  ها فعالیتارزیابی
  ربطیذبا همکاري واحد  ها آنجهت ارتقاء سطح 

  و دانشجویان و دانشگاهیان در حوزه  ها گرایش، شبهات و ها چالشمطالعه و شناسایی
نیازهاي حقیقی در سطح مختلف در جهت ایجاد  ریزي برنامهمسائل اعتقادي و فکري و 

  . فکري جامعه دانشگاهی
  

   برنامه فوقواحد 
  :اهم وظایف این واحد عبارت است از

    جهت ایجاد نشاط و پویایی سالم در محیط دانشجویی ریزي برنامهمطالعه و.  
  وپر کردن اوقات فراغت دانشجویان برنامه فوقجهت ارتقاء سطح امور  ریزي برنامهمطالعه و .  
  ،فرهنگی،  مدت کوتاهو  بلندمدتدر خصوص اردوهاي  ریزي برنامهو  گذاري سیاستمطالعه

  . اردوها کاراییزیارتی و تفریحی با رویکرد افزایش اثربخشی و 
 جهت اجراي طرح گردشگري ملی جوانان و اعزام دانشجویان به اردوهاي  ریزي برنامه

  .سراسري
  دانشجویی هاي کانونو  ها تشکل برنامه وقفاردویی و  هاي فعالیتنظارت و ارزیابی .  
  دانشجویی هاي کانونو  ها تشکل برنامه فوقسالم  هاي فعالیتحمایت و پشتیبانی از.  
 و کارکنان  علمی هیئتو پیگیري الزم در خصوص اعزام دانشجویان، اعضاء  ریزي برنامه

  دانشگاه به حج عمره مفرده
 هاي آموزشدانشجویان با اولویت  برنامه فوقی آموزش هاي دورهو برگزاري  ریزي برنامه 

  خارجی هاي زبانو ) رایانه اینترنت(ارتباطات  فنّاوري
  شوراي عالی  هاي دستورالعملو  ها نامه آیین، ها بخشنامهنظارت و پیگیري مستمر در اجراي

انقالب فرهنگی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبات شوراي فرهنگی 
  . دانشجویان برنامه فوقدر خصوص امور  دانشگاه

  ،التحصیلی فارغ هاي جشناجراي مناسب  منظور به ریزي برنامهو  گذاري سیاستمطالعه 
  .دانشجویان

  

  رسانی اطالعواحد آموزش، ارزیابی و 
  :اهم وظایف این واحد عبارت است از

 مهارتی جهت مدیریتی و  هاي آموزش هاي کارگاهو  ها دورهو برگزاري  ریزي برنامه
  . ها کانونو  ها تشکلمختلف مدیریت فرهنگی،  هاي بخش

 همکاري و پشتیبانی علمی و پژوهشی از سایر واحدهاي مدیریت فرهنگی .  
  سودمند در راستاي اصالح مداوم ساختارها و  هاي پیشنهاد ارائهتحقیق، مطالعه و

  .دانشگاهفرهنگی، هنري و اجتماعی  هاي فعالیتاجرایی در حوزه  هاي روش
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  منظور  صاحب نظریهفرهنگی، محققان و متخصصان  مؤسساتارتباط و هماهنگی با
  . از تجربیات مفید مندي بهرهبرقراري مبادالت فرهنگی و 

  سرپرستی گروه تدوین برنامه مدیریت استراتژیک حوزه مدیریت فرهنگی و نظارت مستمر
  بر حسن اجراي مراحل مختلف آن

  ،ثبت و صدور کارنامه فرهنگی اجتماعی و ورزشی  افزار نرمگهداري از و ن اندازي راهتدوین
  .دانشجویان دانشگاه

  در خصوص مسائل فرهنگی، اجتماعی  نظرسنجیتحقیقاتی،  هاي طرحتدوین و اجراي
  .سیاسی جامعه دانشگاهی

  ،دانشگاه برنامه فوقو اداره سایت اطالعاتی مدیریت فرهنگی و  اندازي راهایجاد.  
  ،دانشجویی هاي خوابگاهو نظارت بر مراکز اینترنتی  اندازي راهایجاد  
  ،فرهنگی هنري دانشجویان هاي کانونو  ها تشکل هاي سایتوپشتیبانی از  اندازي راهایجاد .  
 فرهنگی اجتماعی  هاي آگاهیو اجراي برنامه مناسب در خصوص افزایش  ریزي برنامه

  . جدیدالوروددانشجویان 
 دانشجویی از قوانین  هاي کانونو  ها تشکلاعضاي شوراهاي  سازي اهآگجهت  ریزي برنامه

  . فرهنگی اجتماعی حاکم بر دانشگاه هاي فعالیتو مقررات 
 واحدهاي مختلف مدیریت فرهنگی از حیث  هاي فعالیتو ارزیابی نهایی از  بندي جمع

  . کاراییو  اثربخشی
 گاهدانش برنامه فوقفرهنگی و  تدوین عملکرد حوزه مدیریت.  
  نامه آییندبیر شورا و طبق  زیر نظرمسئولیت اجرایی دبیرخانه شوراي فرهنگی دانشگاه 

  .تشکیل دبیرخانه شوراي فرهنگی دانشگاه
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  واحد تبلیغات سمعی و بصري
  :اهم وظایف این واحد عبارت است از

  ها کانونو مراسم مدیریت فرهنگی،  ها برنامهمتصدي کلیه امور مربوط به سمعی و بصري 
  .دانشجویی هاي تشکلو 
  ملی و مذهبی هاي مناسبتدر  ها و برنامهطراحی و اجراي کلیه امور تبلیغاتی مراسم.  
  مختلف هاي مناسبتدر مراسم و  برداري بهرهطراحی و تدوین آرشیو اطالعات جهت .  
  پیگیري امور انتشارات مدیریت فرهنگی  
  مرتبط با  يها شیهماو  ها جشنواره، ها نمایشگاهمشارکت در امور تبلیغاتی و دکوراسیون

 . مدیریت فرهنگی
  

  بدنی تربیتواحد 
 اهم وظایف این واحد عبارت است از:  
  آموزشی ورزشی  هاي برنامهتهیه، تنظیم و فراهم نمودن امکانات ورزشی براي اجراي

  . دانشجویان
  ها رنامهبورزشی، خدمات فنی مربیان و نحوه اجراي  هاي برنامهنظارت و ارزشیابی.  
  مختلف هاي مناسبتمختلف ورزشی به  هاي رقابتمسابقات و  ریزي برنامهپیشنهاد و  
  ورزشی هاي فعالیتایجاد انگیزه و تشویق دانشجویان جهت شرکت فعاالنه در.  
  ورزشی هاي کالسنظرات دانشجویان جهت برگزاري  بندي جمعبررسی و.  
 همکاري در تهیه و تنظیم قراردادهاي ورزشی.  
 و  ها آناستاندارد بودن  منظور بهظهارنظر در خصوص خرید وسایل و لوازم ورزشی ا

  .استفاده مطلوب
 ورزشی و پیگیري امور مربوطه به آن هاي مکانو اداره  ریزي برنامه .  
 تهیه و تنظیم تقویم ورزشی براي دانشجویان و اجراي آن . 
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  :انآشنایی با حقوق فرهنگی اجتماعی دانشجوی

 هاي دانشگاهوزارتی، دانشجویان  يها نامه نیآئمصوبات شوراي انقالب فرهنگی و  بر اساس      
کشور عالوه بر استفاده از امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشگاه، داراي حقوق اجتماعی، 

در تا در کنار فعالیت علمی، احساس مسئولیت فردي و اجتماعی را  استسیاسی و فرهنگی خاصی 
در این . کسب نمایند یاسالمخود تقویت نموده، توان و آمادگی مناسب را جهت ساختن آینده جامعه 

  :کنیم میحقوق فرهنگی اجتماعی دانشجویان اشاره  ترین مهمبخش به 

 -  اسالمی هاي تشکلایجاد  
 هاي لتشکسیاسی، فرهنگی و اجتماعی با ایجاد  هاي فعالیت ها دانشگاهحقوق دانشجویان  ازجمله

اسالمی  هاي تشکل نامه آیین. اسالمی موجود است هاي تشکلاسالمی جدید و یا عضویت در 
شوراي عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است  9/6/1378مورخ  488دانشگاهیان که در جلسه 

  .تبصره تنظیم شده است 8ماده و  5فصل و  3در 
دانشجویی و حمایت از حقوق سیاسی و  هاي لیتفعاتوسعه و تشویق  نامه آیینهدف این  ترین مهم

  . اجتماعی دانشگاهیان در چارچوب قوانین موضوعه کشور است
هیئت  عنوان به علمی هیئتنفر از اعضاي  3نفر از دانشجویان یا  5اسالمی با درخواست  هاي تشکل

 کنند میپیدا اسالمی  دانشگاه طبق ضوابط امکان دریافت موافقت اصولی را  هاي تشکلنظارت بر 
مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت موافقت اصولی فهرست  مؤسسهیئت 

حداکثر ظرف در دو ماه نسبت به بررسی و تصویب اساسنامه و ) الزم حدنصابدر (اسامی اعضاء 
 محدوده فعالیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. نماید میصدور مجوز براي تشکل واجد شرایط اقدام 

اسالمی در حدود اساسنامه تشکل در داخل دانشگاه و در چارچوب ضوابط و مقررات  هاي تشکل
و سایر قوانین موضوعه کشور مجاز خواهد بود و تشکل موظف  مورداشاره نامه آییندانشگاه و 

است براي هرگونه فعالیت در خارج از دانشگاه طبق قانون احزاب از مقامات مسئول مجوز فعالیت 
  . ت نمایددریاف

  فرهنگی، هنري و اجتماعی دانشجویان هاي کانونتشکیل 
نمادهاي مشارکت دانشجویی، در  ترین شاخصیکی از  عنوان بهکانون فرهنگی، هنري و اجتماعی 

، ظهور و بروز ها خالقیتتحقق امر توسعه فرهنگی بوده  و بستر مناسبی براي به فعالیت درآمدن 
ي است، لذا تشکیل پذیر جامعههمراه با تقویت حس مسئولیت و استعدادها و بالندگی فرهنگی 

حقوق اجتماعی  عنوان بهکوچک  هاي جمعفرهنگی، هنري و اجتماعی دانشجویان حتی با  هاي کانون
 هاي کانونصوص دستورالعمل نحوه تشکیل و در این خ گردد میاین قشر فرهیخته محسوب 

مقام محترم  امضايعلوم پزشکی کشور با  هاي دانشگاهفرهنگی، هنري و اجتماعی دانشجویان 
تبصره  9بند و  21و  7این دستورالعمل که در ماده  بر اساسابالغ شده است  ها دانشگاهوزارت به 

  :شوند میتدوین و به تصویب نهایی رسیده است با اهداف زیر تشکیل 

  دانشجویان  ايه تواناییایجاد بستر مناسب جهت شناسایی، رشد و شکوفایی استعدادها و
  . درزمینه امور فرهنگی هنري و اجتماعی
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  و اجراي  ریزي برنامه، گذاري سیاستارتقاء میزان مشارکت و همکاري دانشجویان در
  . فرهنگی، هنري و اجتماعی در سطح دانشگاه هاي فعالیت

 ها کانونو ارتقاء جایگاه قانونی  ها فعالیت سازي نهادینه .  
 اسطتقویت نهادهاي مدنی حد و  
  ها دانشگاهدینی در  هاي ارزشتالش در جهت وحدت ملی و ارتقاء .  
  دانشجویان در امور فرهنگی، هنري و اجتماعی هاي توانمنديارتقاء آگاهی و .  

مختلف در محیط  هاي زمینهدر عناوین و  توانند می ها کانوناین دستورالعمل ) 1(ماده  بر اساس
عاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه به فعالیت بپردازند، لکن مستقل با هماهنگی م طور بهدانشگاهی 

  . فرهنگی، اجتماعی  باشد هاي زمینهدر یکی از  بایست می ها آنفعالیت  طورکلی به
، کانون مطالعات فرهنگی، کانون البالغه نهجکانون قرآن، کانون : فرهنگی نظیر هاي کانون

  ...، کانون شعر و ادب ودستی صنایع
، زیست محیط، کانون مبارزه با اعتیاد، کانون حفاظت از احمر هاللکانون : جتماعی نظیرا هاي کانون

  ...کانون مبارزه با ایدز و
 هاي زمینهنفر از دانشجویان به یکی از  5 که درصورتیاین دستورالعمل  6ماده  بر اساس

تقاضانامه  مؤسسیئت ه عنوان به توانند میباشند  مند عالقهفرهنگی، هنري و اجتماعی  هاي فعالیت
، تأییدتشکیل کانون موردنظر خود را به معاونت دانشجویی فرهنگی ارائه نمایند و پس از 

اساسنامه کانون تدوین و جهت بررسی و تصویب نهایی در شوراي فرهنگی دانشگاه به معاونت 
عبارت  اه کانون، ارکان موردبحثدستورالعمل  3ماده  بر اساسهمچنین . مذکور تحویل نمایند

نفر باشند و  15حداقل  بایست میمجمع عمومی شورا و دبیر کانون اعضاي کانون : خواهد بود از
 یک سالمستقیم اعضاي مجمع عمومی براي مدت  يبارأنفر اعضاي کانون که  5شورایی متشکل از 

کانون نیز  دبیر. کانون را بر عهده خواهند داشت هاي فعالیت ریزي برنامهوظیفه . گردند میانتخاب 
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه  تأییداز بین اعضاي شوراي مرکزي و با انتخاب ایشان و با 

 هاي برنامه. کانون را بر عهده دارد هاي فعالیتو وظیفه هماهنگی  گردد میبراي مدت یک سال تعیین 
که  ها کانون زيری برنامهکانون پس از طرح و تصویب در شورایی تحت عنوان شوراي هماهنگی و 

، معاون دانشجویی فرهنگی، مدیر امور فرهنگی و یک نفر کارشناس ها کانونمتشکل از دبیران 
  .  است اجرا قابل، استفرهنگی به انتخاب معاون دانشجویی فرهنگی 

  انتشار نشریات دانشگاهی
ت و حقوق اساسی دانشجویان انتشار نشریه طبق ضوابط قانونی و بیان آراء نظرا ازجمله

و انتقادات نسل فرهیخته جامعه دانشگاهی است بر همین مبنا دستورالعمل اجرایی  ها پیشنهاد
 صورت بهبه کلیه نشریاتی که . نشریات دانشگاهی از سوي وزارت مطبوع تنظیم و ابالغ شده است

، علمی، فرهنگی اجتماعی و سیاسی، هنري هاي زمینهادواري یا گاهنامه با نام ثابت و تاریخ نشر در 
 ها دانشگاهدر ) علمی هیئتدانشجویان و یا اعضاي (توسط گروهی از دانشگاهیان  ...ادبی ورزشی و

نشریات دانشگاهی  گردد میتوزیع  ها دانشگاهو در محدوده  شود میو مراکز آموزش عالی منتشر 
  . شود میاطالق 
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ه خواهد بود با ارائه دانشگا علمی هیئتمتقاضی امتیاز انتشار نشریه که دانشجو یا عضو 
درخواست کتبی خود به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی، اعالم مشخصات شخصی و 

 هاي برگه، نام نشریه، ترتیب انتشار و سایر اطالعات موردنیاز که در مدیرمسئولمشخص نمودن 
. خود فراهم سازد زمینه الزم را به جهت انتشار نشریه موردنظر توانند میمخصوص آن آمده است، 

رئیس  عنوان بهکمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی که متشکل از معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه 
دفتر نهاد نمایندگی مقام  االختیار تامدبیر کمیته، نماینده  عنوان بهکمیته، مدیر امور فرهنگی دانشگاه 

سه نفر عضو ) رأيبدون حق (ه معظم رهبري در دانشگاه، یک حقوقدان به انتخاب رئیس دانشگا
انتشار  هاي درخواستدانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگی دانشگاه ضمن رسیدگی به  علمی هیئت

همچنین . نماید مینشریات در صورت حصول شرایط قانونی با صدور مجوز مربوطه موافقت 
ته ناظر بر مطابق مقررات نیز بر عهده کمی رأيرسیدگی به تخلفات و شکایات مکتوب، صدور 

  .نشریات دانشگاهی است
 ها دانشگاهتبصره تنظیم و در  16بند و  31ماده و  7دستورالعمل اجرایی نشریات دانشگاهی در 

  . است االجرا الزم
  :و نشریات فعال دانشجویی دانشگاه ها کانون، ها تشکل
  :اسالمی دانشگاه هاي تشکل
فرهنگی دانشگاه را به خود اختصاص  هاي فعالیتفعال دانشگاه که حجم وسیعی از  هاي تشکل

  :ازاند  عبارت اند داده

 بسیج دانشجویی دانشگاه  
 انجمن اسالمی  

  

  :دانشجویی هاي کانون
تخصصی  هاي فعالیتاسالمی،  هاي تشکلفرهنگی هنري و اجتماعی دانشجویان در کنار  هاي کانون

بوده است این  توجه قابلگیر و که بسیار چشم اند نمودهرا در سالیان گذشته ارائه  اي ویژهو 
  :از اند عبارت ها کانون

  دانشگاهکانون قرآن  و عترت  
 کانون ادب و هنر دانشکده بهداشت دامغان  
  دانشجویان دانشگاه احمر هاللکانون  
 کانون ادب و هنر دانشگاه 
  کانون نویسندگان 
 کانون مهدویت 
 کانون اندیشه مسلمان 
 کانون خیریه 
 کانون آفاق 
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  دانشجویی دانشگاهنشریات 

ردیف
 

 تاریخ انتشار زمینه انتشار امتیاز صاحب نام نشریه
 تیبتر

 انتشار

بسیج دانشجویی دانشکده بهداشت  برگ برنده 1
 دامغان

 گاهنامه 94ازمهر فرهنگی

خبرنامه  2
 شوراي صنفی

 گاهنامه 81از مهر  خبري، علمی، فرهنگی شوراي صنفی بهداشت دامغان

 گاهنامه 92 از بهمن قرآنی و عترتقرآن  کانون نسیم وحی 3

 گاهنامه 91فروردین  اجتماعی فرهنگی نویسندگانکانون  کاغذ کاهی 4

 گاهنامه 88از سال  اجتماعی احمر هاللکانون  هاللنغمه  5

شوراي صنفی دانشکده بهداشت  نواي دانشجو 9
 دامغان

 ماهنامه 88از سال  اجتماعی صنفی

اندیشه   7
دانشجوي 

  مانمسل

-فرهنگی-سیاسی  کانون اندیشه دانشجوي مسلمان
  مذهبی

  گاهنامه  91مهر  از

 ماهنامه 90 از خرداد اجتماعی –انتقادي  انجمن اسالمی دانشگاه موج سوم 8

 گاهنامه 90 از خرداد اجتماعی و فرهنگی کانون ادب و هنر کانون 9

  گاهنامه  90 مهراز   دانشجویی ،علمی طنز،  دامغان شوراي صنفی  روشن سایه  10
بسیج دانشجویی دانشکده بهداشت   پشتی کوله  11

  دامغان
  گاهنامه  90 از اردیبهشت  هنري .فرهنگی .علمی

 –فرهنگی  –سیاسی   بسیج دانشجویی  فانوس  12
  هنري

  ماهنامه  91از اردیبهشت 

  


