گزارش عملکرد معاونت دانشجویی و فرهنگی

9312-9315

آذر ماه 9315

حوزه دانشجویی
گزارش عملکرد اداره د فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم
آمار دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمی ایالم از سال  29تا 29
سال 29
ردیف

مقطع

جمع

تعداد
مرد

زن

9

کاردانی ناپیوسته

92

07

992

9

کاردانی پیوسته

89

90

99

3

کارشناسی پیوسته

339

977

939

4

کارشناسی نا پیوسته

923

392

299

9

کارشناسی ارشد

949

88

979
9279

جمع کل گواهینامه موقت
دانشنامه

9938

تاییدیه تحصیلی

9497

سال23

ردیف

مقطع

جمع

تعداد
مرد

زن

9

کاردانی ناپیوسته

99

30

992

9

کاردانی پیوسته

90

93

07

3

کارشناسی پیوسته

948

944

327

4

کارشناسی نا پیوسته

497

998

888

9

کارشناسی ارشد

909

949

493

جمع کل گواهینامه موقت

9889

دانشنامه

9839

تاییدیه تحصیلی

9377

سال24

ردیف

مقطع

جمع

تعداد
مرد

زن

9

کاردانی ناپیوسته

99

49

992

9

کاردانی پیوسته

90

99

82

3

کارشناسی پیوسته

932

997

492

4

کارشناسی نا پیوسته

492

972

829

9

کارشناسی ارشد

809

499

9999

جمع کل گواهینامه موقت

9430

دانشنامه

9207

تاییدیه تحصیلی

9977

ردیف

مقطع

جمع

تعداد
مرد

زن

9

کاردانی ناپیوسته

39

93

49

9

کاردانی پیوسته

99

90

29

3

کارشناسی پیوسته

939

99

993

4

کارشناسی نا پیوسته

997

999

979

9

کارشناسی ارشد

999

997

389

جمع کل گواهینامه موقت

9979

دانشنامه

9927

تاییدیه تحصیلی

9877
سال 29

***گزارش عملکرد دفتر مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم
 -9تهیه و چاپ بنر برنامه زمانبندی حضور اساتید معتمد فرهنگی و مشاوره در ترم بهمن مال 24
 -9توزیع مکمل مگادوز ویتامین دی توسط کانون هالل احمر با برنامه ریزی دفتر مشاوره در مهرماه 24
 -3برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد در خوابگاه الزهراء 24/97/9
 -4برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و مسائل روانشناختی در خوابگاه الزهراء29/9/8
 -9برگزاری کارگاه آموزشی تفاوت زنان و مردان در مسائل روانشناختی ،خوابگاه الزهراء 29/9/99
 -8نشست تخصصی اساتید و کارکنان ،اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر سالن آمفی دانشگاه 29/9/99
 -0شرکت کارشناسان و مدیر دانشجویی واحد در کارگاه آموزشی آسیب های استعمال مواد مخدر و درمان در واحد کرمانشاه
29/0/0
 -9برگزاری کارگاه آموزشی پیش از ازدواج (مهارتهای اساسی با رویکردو پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی )در
سالن آمفی دانشگاه 29/0/98
 -2تهیه و چاپ بنر برنامه ریزی حضور اساتید معتمد فرهنگی و مشاوره مهرماه 29
 -97برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه دانشجویان در سالن آمفی دانشگاه 29/9/9
 -99تهیه ،چاپ و توزیع نشریه پیک مشاوره  ،تا کنون سه مرحله منتشر گردیده.
 -99برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه دانشجویان عضو کانون هالل احمر در سالن آمفی دانشگاه 29/9/99
 -93توزیع مکمل مگا دوز با همکاری و مشارکت مرکز بهداشت شهرستان ایالم توسط کانون هالل احمر و برنامه ریزی وکنترل
دفتر مشاوره واحد،آبانماه 29

***گزارش عملکرد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم
-9مقام اول کاراته توسط آقای مهرداد پورشیب درمسابقات سراسری کاراته به میز بانی واحد نجف اباد
-9در رشته وشو(-دو مقام )مقام دوم توسط اقایان یوسف حصاری زاده وحسین زاده در مسابقات سراسری دانشگاه ازاد اسالمی که
به میزبانی واحد نجف اباد که در تاریخ9324/99/9لغایت  9324/99/4برگزار گردید.
-3صعود تیم کوهنوردی دانشجویان واحد ایالم به ارتفاعات قله میشینه
 -4کسب مقام سوم تیم امادگی جسمانی برادران دانشجویان واحد ایالم در مسابقات سراسری همدان
 -9کسب مقام سوم در لیگ دسته یک فوتسال دانشجویان خواهر دانشگاهی ازاد اسالمی که در واحد مبارکه برگزار گردید.
 -8اعزام تیم وشو برادران دانشجو به مسابقات کشوری دانشگاه ازاد اسالمی در مورخ  9323/9/99لغایت 9323/9/99به میزبانی
واحد نجف اباد برگزار گردید .آقایان سعید فاضلی مدال طال –مسعود هواسی ویوسف حصاری زاده مدال نقره کسب نمودند.
 -0اقای سیدمحمد رسولی به مسابقات دوچر خه سواری دانشجویان سراسرکشور که در تاریخ  9323/9/99درواحد نجف اباد بر
گزار گردید7

***گزارش عملکرد امور دانشجوی و رفاهی ( مشمولین -نقل انتقاالت ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم
حوزه نقل انتقاالت
سال تحصیلی 23-24

سال تحصیلی 24-29

سال تحصیلی 29-23
مهمان

43

مهمان

928

مهمان

999

انتقال

7

انتقال

39

انتقال

48

حوزه تخفیف شهریه
سال تحصیلی 29-23
مبلغ

092/307/993

سال تحصیلی 23-24
9/994/429/908

مبلغ

سال تحصیلی 24-29
9/74/290/943

مبلغ

لیست وام های پرداختی توسط صندوق رفاه واحد ایالم
سال 9329

تعداد 494فقره

مبلغ 9/002/940/777ریال

سال 9323

تعداد 9999فقره

مبلغ  9/943/293/899ریال

سال9324

تعداد9490فقره

مبلغ 99/009/999/777ریال

سال9329

تعداد409

مبلغ 4/729/397/032ریال

لیست وام های پرداختی توسط صندوق رفاه وزارت علوم
سال9329

تعداد 973فقره

مبلغ3/777/777/777ریال

سال9323

تعداد329فقره

مبلغ 3/977/777/777ریال

سال9324

تعداد 999فقره

مبلغ 9/299/098/429ریال

حوزه صدور کارت دانشجویی
سال تحصیلی 29-23
تعداد

297

سال تحصیلی 23-24
تعداد 987

سال تحصیلی 24-29
تعداد

487

حوزه صدور معافیت تحصیلی
سال تحصیلی 29-23
تعداد

987

سال تحصیلی 23-24
تعداد 397

سال تحصیلی 24-29
تعداد

984

***گزارش عملکرد اداره امور خوابگاهها دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم
-9تعمیر کامل سه بلوک از بلوکهای خوابگاه الزهرا بصورت کامل به مساحت  277متر مربع
-9احداث  2دستگاه حمام بصورت مجهز در داخل بلوکها
-3احداث  2چشمه توالت در داخل بلوکها
-4خریداری و نصب  9دستگاه گاز خوراک پزی صفحه ای در داخل اشپزخانه خوابگاه
 -9رنگ آمیزی و تعمیر نماز خانه خوابگاه به مساحت  97متر
 -8تعویض پله و کف راهروهای بلوک 3/9/4
 -0عایق کارب پشت بام  99بلوک مجتمع به مساحت  4977متر مربع
– 9نصب یک دستگاه دکل مخابراتی به ارتفاع  37متر جهت ارای اینترنت پر سرعت و مجانی به دانشجویان خوابگاه
-2تعمیر و بهسازی موطه خوابگاه به مساحت  9977متر مربع
 -97درختکاری و ایجاد فضای سبز مناسب داخل محوطه خوابگاه
-99نصب دوربین مدار بسته در ورودی خوابگاه به منظور افزایش ضریب امنیت خوابگاه به درخواست دانشجویان
 -99تعویض کلیه لوله های آب شرب خوابگاه و صرفه جویی در مصرف آب
 -93تعویض کلیه لوله های آب گرم موتورخانه شوفاژ و حمام و کاهش مصرف انرژی
-94در اختیار گذاشتن سرویس ایاب ذهاب برای دانشجویان بصورت رایگان
-99برگزاری مراسمات مذهبی و ملی در خوابگاه با حضور مسولین دولتی و دانشگاه
-98برگزاری اردوی تفرحی و علمی برای دانشجویان خوابگاه
-90برگزاری مسابقات ورزش و محلی در خوابگاه و اهدا جوایز به برندگان
-99برگزاری اردوی بازدید دانشجویان از مراکز دیدنی شهر موزه حیات وحش  ،آثار باستانی ..
-92برگزاری نماز جماعت در خوابگاه با حضور روحانیت معزز
 -97خریداری لوازم و تچهیزات مورد نیاز نگهبانی و سرپرستی جهت ارایه خدمات بهتر به دانشجویان
 -99برگزاری کالس مشاوره در خوابگاه با حضور اساتید دانشگاه
-99برگزاری گارگاه مبارزه با مواد مخدر و خطرات ناشی از برای دانشجویان

-93توزیع کتاب و جزوه مختلف در بین دانشجویان با موضوعات ضروری برای آشنایی بیشتر دانشجویان
 -94هماهنگی با خوابگاه خود گردان برادران و معرفی دانشجویان متقاضی خوابگاه
 – 99سرکشی مدوام مسولین از خوابگاه و پیگیری مطالبات دانشجویان

حوزه فرهنگی
***گزارش عملکرد ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم:
-9برگزاری پیش اجالس استانی نماز در آذر ماه 24
 -9کسب مقام برتر ادارات استان در اجرای نماز
-3برگزاری مسابقه کتابخوانی نماز در بین کارکنان و اساتید در هر سال از کتاب های مختلف مربوطه
 -4شرکت در کارگاه آموزش فعاالن اجرایی نماز
 -9تجهیز امکانات و غبار روبی نماز خانه قبل ماه مبارک رمضان در هر سال
 -8برپایی منظم نماز جماعت هر روز در نماز خانه دانشگاه
-0برگزاری مسابقه مقاله نویسی با موضوع نماز در بین اساتید کارکنان و دانشجویان در خرداد ماه 23
-9برگزاری نشست هم اندیشی اساتید واحد با موضوع نماز در دی ماه  24و اذر 29
 -2تقدیر از فعاالن عرصه نماز در نوبت های مختلف
-97تقدیر از فعاالن فرهنگی در هرسال ودر نوبت های مختلف
-99برگزاری محفل شعر نماز و شعر آیینی با حضور شاعران مطرح استان در بهمن  24و اجرای مجدد دربهمن ( 29در دست اقدام)
-99تشکیل حلقه یاوران نماز در سه بخش دانشجویی ،اساتید و کارکنان
-93برگزاری جلسات شورای اقامه نماز دانشگاه
 -94برگزاری جشن تکلیف فرزندان مکلف کارکنان و اساتید در شهریور ماه هرسال
-99برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع نماز در بین فرزندان اساتید و کارکنان در مرداد ماه هر سال

***گزارش عملکرد ستادهای اجرایی و مناسبات مذهبی و انقالبی در دانشگاه
-9برگزاری بزرگداشت مقام استاد در سالروز شهادت شهید مطهری
-9مسابقه کتابخوانی از کتاب هدف زندگی شهید مطهری در بین اساتید و کارکنان
-3برگزاری سنت حسنه اعتکاف در ایام البیض هرسال و سازماندهی بیش از 997نفر از دانشجویان معتکف
 -4برگزاری مراسم هفته ارتحال حضرت امام (ره)
 -9نشست هم اندیشی با موضوع نظام و حکومت اسالمی از دیدگاه امام خمینی(ره)
 -8برگزاری گرد همایی مدرسان در س وصایای حضرت امام (ره)
-0برگزاری برنامه هفته دفاع مقدس
-9آیین ادای احترام و غبار روبی مقبره شهدا
-2دیدار هیات رئیسه دانشگاه از خانواده های معظم شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی
-97برگزاری آیین تجلیل از یادگاران هشت سال دفاع مقدس و دعوت از جانبازان این راه در این ایام
-99برگزاری مراسمات مذهبی و سوگواری در دهه عاشورا
-99تشکیل ستاد اربعین و استقرار موکب دانشگاه جهت خدمت به زائرین حسینی
-93برگزاری مسابقه کتابخوانی امر به معروف ونهی از منکر در بین اساتید و کارکنان در هرساله در هفته امر به معروف
-94بر گزاری مسابقه نقاشی فرزندان کارکنان و اساتید با موضوع واقعه عاشورا و امر به معروف ونهی از منکر
-99برگزاری مراسم بزرگداشت روز دانشجو در روز  98آذر وتجلیل از دانشجویان منتخب علمی و فرهنگی
-98برگزاری مراسم ایام دهه فجر و برگزاری جشن پیروزی انقالب اسالمی
 -90برگزاری نشست هم اندیشی با موضوع های مختلف انقالبی در این ایام (نقش زنان در پیروزی انقالب)

*** گزارش عملکرد دفتر پژوهشهای بنیادین
الف /طرح های پژوهش بنیان فرهنگی
-9تشکیل کارگروه
-9صدور احکام اعضا کارگروه
-3جلسه کارگروه با حضور اعضا اصلی و مدعو
-4فراخوان و جذب دانشجویان
 -9ایجاد تسهیالت برای دانشجویان عالقمند
ب /طرح های ماندگار فرهنگی :
 -9ساخت سردیس شهید رضایی نژاد
 -9راه اندازی  99کانون دانشجو.یی و فرهنگی
 -3انتشار نشریات دانشجویی و فرهنگی
 -4تکریم چهره ماندگار فرهنگی استان (آیت اله حیدری )
 -9طرح تدوین نقش مردم ایلم در هشت سال دفاع مقدس
 -8شناسایی مفاخر علمی  ،فرهنگی و اجتماعی استان
 -0نامگذارس سالن ورزشی دانشگه به نام شهید قدرت اله دالوری
 -9اختصاص جایزه «دا» به زنان فرهیخته استان
 -2طرح جایزه « شهید رضایی نژاد »
ج /اخالق حرفه ای :
 -9پیگیری و اجزای طرح اخالق حرفهای د رکشاورزی توسط گروهی از اعضا هیات علمی واحد
 -9طرح دانشنامه فرهنگی استان ایالم
د/مناظره دانشجویی
تشکیل کارگاه مناظره دانشجویی جهت اعضا تیم مناظره دانشجویی با حضور اساتید گروه های جامعه شناسی  ،روانشناسی ،
وعلوم سیاسی

***برنامه های فرهنگی ایثار و شهادت
 -9تجدید میثاق با شهدای هشت سال دفاع مقدس به همراه مسئولین دانشگاه ؛ دانشجویان و کارکنان واحد
 -9مراسمات مربوط به هفته دفاع مقدس و دعوت از جانباز آزاده خلبان واعظی و ذکر خاطرات توسط ایشان درحضور رئیس ،
معاونین  ,کارکنان و دانشجویان واحد
 -3ساخت سردیس شهید داریوش رضایی نژاد دانشمند هسته ای کشور و آیین رونمایی از آن طی مراسمی با حضور فرهیختگان
دانشگاهی
 -4تجدید میثاق با شهدای گمنام و حضور بر سر مزار آنان در گلزار شهدای ایالم و اهداءگل
 -9دیدار با خانواده شهید غالم مالحی  ،از سرداران بزرگ دفاع مقدس استان ایالم
 -8مراسم آزاد سازی خرمشهر و حضور در مزار شهدای استان ایالم
 -0پیگیری طرح ماندگار جایزه علمی « شهید رضایی نژاد »
 -9طرح جایزه «دا» به زنان فرهیخته استان
 -2طرح پژوهشی فرهنگی « بررسی نقش مردم استان ایالم در هشت سال دفاع مقدس »
 -97برگزاری اردوی راهیان نور به تفکیک خواهر و برادر و دیدار از مناطق جنگی جنوب کشور
 -99نامگذاری سالن ورزشی دانشگاه به نام شهید قدرت اله
 -99دیدار با خانواده شهید قدرت اله ساده میری از سرداران بزرگ و نام آور استان ایالم
 -93برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت هفته دفاع مقدس و اهدا گل و چفیه به شرکت کنندگان
 -94برگزاری دعای عرفه در مناطق جنگی مهران و تجدیدبیعت با شهداء
 -99برگزاری مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته دفاع مقدس
--98راه اندازی ستاد هماهنگی اربعین در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم
-90در اربعین  29این ستاد تشکیل شده و  3موکب به انجام خدمت به زائران ابا عبداهلل پرداختند.
خدمات ارائه شد به زائران :
-9بسته های فرهنگی
-9پذیرایی
-3طبخ غذا
 -3پخش نذورات

در مهران ،مرکز مهران به عنوان ستاد استقبال از همکاران و اعضا هیات علمی فعال میباشد  .همچنین پارکینگ مرکز در خدمت
همکاران می باشد .
عالون بر این در پارکینگ عمومی به مساحت  97هکتار به زائران اختصاص داده شده است .
 راه اندازی کانون فرهنگی داشنجویی عتبات عالیات -انتشار ویزه نامه عتبات عالیات از سوی کانون دنشجویی عتبات عالیات

***گزارش عملکرد کانون قرآن و عترت
کانون قرآن و عترت سال 9329-9329
مسابقات سراسری قرآن و عترت  -کتبی و شفاهی – طرح رمضان
شفاهی

کتبی
اساتید

کارکنان

دانشجویان

اساتید

کارکنان

دانشجویان

رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته امتحانی

8

8

99

3

9

9

شرکت کنندگان

شرکت کنندگان

شرکت کنندگان

شرکت کنندگان

شرکت کنندگان

شرکت کنندگان

 48نفر

 997نفر

 3999نفر

 99نفر

 34نفر

 997نفر

کانون قرآن و عترت سال 9329-9329
جشنواره هنری  ،ادبی و پژوهشی
اساتید

دانشجویان

کارکنان

رشته انتخابی

شرکت کنندگان

رشته انتخابی

شرکت کنندگان

رشته انتخابی

شرکت کنندگان

***

7

3

39

9

997

کانون قرآن و عترت سال 9329-9329
کارگاه آموزشی
اساتید
تعداد

کارکنان
93

تعداد

دانشجویان
تعداد

93

کانون قرآن و عترت سال 9329-9329
طرح ماندگار فرهنگی ((علم در محضر قرآن))
ردیف

نام نام خانوادگی پژوهشگر

نام طرح

9

دکتر محمد اعتمادی مقدم

بررسی شیوه های خطاب نقدی در قرآن کریم

9

دکتر حمید خانیان

شناخت زبان ( زبانشناسی ) از منظر قرآن

3

دکتر فروه رئوفی

شیمی در قرآن

93

کانون قرآن و عترت سال 9329-9329
مسابقات سراسری قرآن و عترت – طرح رمضان بهار قرآن
شفاهی

کتبی
اساتید

کارکنان

دانشجویان

اساتید

کارکنان

دانشجویان

رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته امتحانی

زندگی چهارده

ترجمه و تفسیر

زیارت عاشورا و

ترتیل ( خواهران)

حفظ جزء سی

قرائت (خواهران)

معصوم

قرآن

جامعه کبیره

ترجمه و تفسیر

مغاهیم نهج

تفسیر قرآن

قرآن

البالغه
زیارت عاشورا و

ترجمه قرآن

( خواهران)
ترتیل ( برادران)
قرائت (برادران)

قرائت (خواهران)
ترتیل (خواهران)

ترتیل ( خواهران)
ترتیل ( برادران)

جامعه کبیره
احکام برادران

ترتیل ( برادران)

قرائت (برادران)

احکام خواهران

اذان ( برادران)

اذان ( برادران)

زندگانی پیامبر (ص)

حفظ  9جزء

زندگانی چهارده

حفظ  97جزء

معصوم (ع)
مفاهیم نهج البالغه

حفظ  37جزء

کانون قرآن و عترت سال 9329-9329
جشنواره هنری  ،ادبی  ،پژوهشی
اساتید

کارکنان

دانشجویان

رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته امتحانی

-----------

مقاله دینی( تحقیقات )

فیلم کوتاه دینی

وبالگ فرهنگی

فیلم کوتاه فرهنگی

عکس دینی

نمایش نویسی دینی
طراحی پوستر دینی
پایان نامه دینی
عکس فرهنگی
شعر فرهنگی
عکس دینی

گزارش عملکرد کانون قرآن و عترت دریک نگاه 9329-9329
کارگاه آموزشی
کارکنان

اساتید

اساتید

کارگاه تفسیر سوره حجرات

کارکنان

کارگاه تفسیر سوره حدید

شناسه دوره

تاریخ برگزاری

مدت دورره

شناسه دوره

تاریخ برگزاری

مدت دورره

33303

9329/4/93

39

33333

24/4/94

98

کارگاه توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری در سطح واحد

کارگاه اخالق( آشنایی با و سیره علما و اسوه اخالق و

های دانشگاهی

عرفان)

شناسه دوره

تاریخ برگزاری

مدت دورره

شناسه دوره

تاریخ برگزاری

مدت دوره

33344

9324/2/90

9

2790

24/4/98

9

کارگاه تفسیر سوره فرقان

کارگاه آشنایی با مشکالت و چالشهای جوانان
شناسه دوره

تاریخ برگزاری

مدت دورره

شناسه دوره

تاریخ برگزاری

مدت دورره

33332

24

98

8794

9323/9/9

98

کارگاه اخالق در ورزش

کارگاه اخالق( آشنایی با و سیره علما و اسوه اخالق و
عرفان)
شناسه دوره

تاریخ برگزاری

مدت دوره

شناسه دوره

تاریخ برگزاری

شناسه دوره

2790

24/4/98

9

---

23-24

9

کارگاه روش شناسی مطالعات فرهنگی
شناسه دوره

شناسه دوره

کارگاه پیش از ازدواج و سبک زندگی

شناسه دوره

---

شناسه دوره

تاریخ برگزاری

مدت دورره

---

23-24

9

کارگاه آموزش روزنامه نگاری

کارگاه آموزشی برای مدیران مسئول نشریات دانشجویی
شناسه دوره

تاریخ برگزاری

مدت دوره

شناسه دوره

تاریخ برگزاری

مدت دورره

---

24

9

---

23-24

9

کارگاه مدیریت استرس
شناسه دوره

تاریخ برگزاری

مدت دوره

---

23-24

9

***گزارش عملکرد حوزه کانون های فرهنگی دانشجویی و نشریات دانشجویی
 شرکت در جشنواره شعر رضوی – کانون شعر و ادب برگزاری مسابقه هفته دفاع مقدس برپایی نمایشگاه آثار فرهنگی با عنوان دفاع مقدس نمایشفیلم پیامبر(ص) برگزاری همایش بصیرت،دشمن شناسی و بیداری اسالمی– حضور در مزار شهدا و تجدید میثاق با آرمان های امام (ره ) و شهیدان ( مهر ) 24
 برگزاری مسابقه چهل حدیث با موضوع ((رمضان)) برگزاری کارگاه تفسیر سوره حدیددر ایام ماه رمضان– برگزاری کارگاه آشنایی با ((اخالق اسالمی)).
 برگزاری مسابقه سراسری میان کارکنان بمناسبت ارتحال امام راحل ((ره)) از وصیت نامه الهی-سیاسی امام (ره)، برگزاری مسابقه کتابخوانی مختص بانوان با محوریت کتاب تبیان ( جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (ره) و کتاب بانوی انقالب) برگزاری مراسم روز جهانی عصای سفید توسط کانون هالل احمر تشکیل کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی تشکیل کمیته ارزیابی مالی عملکرد کانون ها برگزاری مسابقه کتابخوانی با منابع (حماسه حسینی/درس های عاشورا) برگزاری مسابقه امر به معروف و نهی از منکر به صورت کتبی برگزاری مراسم زیارت عاشورا از دهه دوم ماه محرم هر هفته در روزهای دوشنبه در محل نمازخانه برگزاری تئاتر خیابانی با موضوع عاشورا تو سط کانون تئاتر تهیه فیلم کوتاه با موضوع شهدای گمنام توسط آقای مهرداد زمانی ( دانشجوی برگزیده بیستمین جشنواره هنر و ادبیات دینی برگزاری همایش " دختران آفتاب "توسط کانون حجاب وعفاف برگزاری تربیون آزاد با موضوع "حجاب و عفاف " توسط کانون حجاب وعفاف واحد -برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف با توزیع چادر ،مقنعه ،دستکش و  ...با قیمت نازل توسط کانون حجاب و عفاف

 کارگاه آموزش روزنامه نگاری برای مدیران مسئول ،سردبیران و اعضای هیأت تحریریه و نشریات دانشجویی برگزاری مراسم روز دانشجو با مشارکت کانون ها ی دانشجویی و تشکل های سیاسی اسالمی () 24 برگزاری هم اندیشی سالمت ،ورزش و اخالق از دیدگاه اندیشمندان اسالمی برگزاری نشست های صمیمی بررسی ،نقد و خود ارزیابی نشریات دانشجویی برگزاری اردوی راهیان نور خواهران و برادران برگزاری اردوی منتخبان علمی فرهنگی مشهد مقدس برگزاری نمایشگاه آفتاب مهر برگزاری اردوی جهادی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحدایالم به مقصد روستای زرآب زرین آباد برگزاری جنگ شادی با حضور دانشجویان ورودی جدید و سایر دانشگاهیان توسط کانون تئاتر برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان گروه مهندسی شیمی  ،روز چهارشنبه مورخه برگزاری جلسه پیشگیری ا ز آسیب های فضای مجازی برای اساتید ،کارکنان و دانشجویان با حضور پلیس فتا توسط کانونشهروند مسول
 برگزاری کالس بازیگری توسط کانون تئاتر (مهرماه .)24 صدور  2مجوز نشریه دانشجویی برای اولین بار در ایالم ( .اندیشه نو،پیک والیت ،هالل سرخ ،عمار ،فریاد اندیشه ،فصل قلم  ،نوالقلم ،جستارهای فرهنگی ،خط امام (ره) ،ابوذر)24()،
 راه اندازی  97کانون فرهنگی و اجتماعی :اسامی کانون ها ( کانون شهروند مسئول ،جرعه نور  ،تعامل خانه و دانشگاه  ،شعر وادب،تئاتر ،مهدویت ،حجاب و عفاف ،اندیشه امام خمینی (ره) ،اندیشه اساتید علوم اجتماعی ،اندیشه ورزان فردا ،هالل احمر)()24
 برگزاری کارگاه نقد فیلم هیس دخترها فریاد نمی زنند برگزاری سومین گردهمایی میان استانی معاونین و مدیران دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای آزاداسالمی غرب کشور با حضوردکتر طه هاشمی و دیگر مدیران فرهنگی دانشجویی سازمان مرکزی
 به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) : برگزاری اردو ی "خمین تا جماران"، اعزام مدرسین وصیت نامه الهی-سیاسی برای حضور در کارگاه " اندیشه های امام (ره)" "-برگزاری مسابقه کتابخوانی از آثارامام (ره) "

" برپایی نمایشگاه آثار امام (ره)" " نشست هم اندیشی اساتید با موضوع حکومت اسالمی و نظام سیاسی از دیدگاه امام خمینی (ره) غبارروبی مزار شهدای گمنام با حضور هیأت رئیسه و دبیران تشکل های اسالمی و کانون های فرهنگی " برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ایام اعتکاف با حضور چشمگیر دانشجویان و تنی چند از اساتید واحد برگزاری اردوی یک روزه کارکنان خانم دانشگاه به مناسبت بزرگداشت روز زن . برگزاری همایش سوگواره شعر(کانون شعر و ادب) برگزاری مراسم تعزیه در ایام محرم ایجاد ایستگاه صلواتی برای خدمت به زایران اربعین حسینی اعزام دانشجویان فعال فرهنگی جهت دیدار با مقام معظم رهبری با مشارکت نهاد رهبری دانشگاه برگزاری نشست های مکرر با دبیران کانون ها و تشکل ها برگزاری نشست های مکرر با دبیران کانون ها و تشکل ها -برگزاری نشست های مکرر با دبیران کانون ها و تشکل ها فراخوان جشنواره هنرهای دینی و جمع آوری آثار-ثبت نام از دانشجویان و ارسال آثار طی مکاتبه به دبیرخانه هیأت امنایاستان.
 فراخوان برای اولین جشنواره نشریات دانشجویی ،ثبت نام از دانشجویان ،جمع آوری آثار و ارسال نشریات طی مکاتبه بهدبیرخانه هیأت امنا همراه با پرینت آثار.
 برگزاری کارگاه "روش شناسی مطالعات فرهنگی" برای اعضای هیأت علمی واحد برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب هدف زندگی استاد مطهری برای کارکنان و دانشجویان و فرخوان برای شرکت در مسابقه. برگزاری محفل انس با قرآن  -کانون قرآن و عترت – 29/9 برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت مبعث پیامبر (ص) – کانون حجاب و عفاف – 29 برگزاری مراسم جشن مبعث پیامبر(ص) -کانون شهروند مسول 29 /9 برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت میالد امام زمان (عج) – کانون مهدویت 29/ 9 برگزاری جشن میالد امام حسین)ع) حضرت ابوالفضل (ع) روز پاسدار وجانباز – 29/9 برگزاری کارگاه فرهنگی  -قرآنی ویژه ماه مبارک رمضان – 29/3 -برگزاری سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) – کانون اندیشه حضرت امام (ره) – 29/3

 برگزاری انتخابات تشکیل شورای هماهنگی کانون های دانشجویی استان ایالم29/4 - اعزام دانشجویان خواهر و برادر منتخب علمی و فرهنگی به مشهد مقدس –مرداد و شهریور 29 کسب مقام دوم نشریه "اندیشه نو " واحد ایالم در بخش سیاسی اولین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه ازاداسالمی در شهریور 29تبریز
 کسب مقام سوم نشریه "فصل قلم " واحد ایالم در بخش ادبی اولین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه ازاداسالمی در شهریور 29تبریز
 صدور مجوز برای کانون های(فیلم ،عتبات عالیات ،بازتاب)29 - -صدور مجوز برای نشریات (پیک مشاوره – آزاد اندیشان – سفیر  -نور –

حسابنامه )29 -

 شرکت در اولین همایش سراسری کانون خانه و دانشگاه در اصفهان برگزاری جلسات ستاد اربعین واحد ایالمبرگزاری نشست مشترک ستاد اربعین واحد ایالم با هیات مواکب استان واسط عراق29/8 - اعزام مدیران مسول نشریات برتر واحد ایالم به جشنواره نشریات سراسری در تبریز – 29/8 برگزاری انتخابات شورای جدید کانون هالل احمر واحد ایالم – 29/8 برگزاری نمایشگاه آفتاب مهر با حضور دکتر یزدی صمدی عضو هیات امنا دانشگاه آزاد اسالمی29/0 - برگزاری مراسمات فرهنگی ویزه ایام محرم در دانشگاه و خوابگاه الزهرا 29/9 برگزاری انتخابات شورای مرکزی کانون عتبات29/9 - برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام سجاد(ع) – کانون قرآن و عترت – 29/9 برگزاری انتخابات شورای جدید کانون اندیشه حضرت امام(ره) فراخوان دریافت اثار فرهنگی و هنری جهت حضور در نمایشگاه دستاوردهای دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی اجرای مراسم تعزیه توسط به مناسبت اربعین حسینی -کانون هالل احمر – 29/9 برپایی ایستگاه صلواتی کمیته دانشجویی جهت خدمت به زایران اربعین حسینی – 29/9 تشکیل جلسه شورای هماهنگی کانون های دانشجویی و تشکل های سیاسی اسالمی جهت اجرای مراسم مشترک " روز دانشجو حضور دبیران تشکل های سیاسی اسالمی و کانون های دانشجویی بر سر مزار شهدای گمنام در آستانه  98آذر و روز دانشجو برگزاری مراسم " روز دانشجو " با مشارکت تشکل های سیاسی اسالمی و کانون های دانشجویی و اهدا لوح و تقدیر ازدانشجویان فعال علمی و فرهنگی واحد ایالم

