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روی خط خبر
با تشکیل شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی در دانشگاه تهران؛

چرخ فعالیتهای قرآنی بیشتر می چرخد!
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مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ،از تشکیل شورای هماهنگی
فعالیتهای قرآنی در این دانشگاه ،خبر داد.
به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران 6 ،مرداد  ،1398مجید سرسنگی
با اصحاب رسانه دیدار کرد .معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در این نشست،
شیوه سنتی و ناهماهنگی فعاالن قرآنی در ارائه مفاهیم قرآن را به عنوان مشکالت امروز
جامعه معرفی کرد و ابراز امیدواری کرد؛ چرخ فعالیتهای قرآنی در دانشگاه ،با تشکیل
شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی ،بیشتر بچرخد.
در دانشگاه تهران  8کانون دانشجویی قرآن و عترت ،مجمع مدارس دانشجویی قرآن و
عترت ،دارالقرآن شهدای مسجد دانشگاه و چند مجموعه دیگر متولی فعالیتهای قرآنی
دانشگاه هستند.

سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت در قم پایان یافت؛

سهم دانشگاه تهران از برترینهای قرآنی کشور
 15دانشجوی دانشگاه تهران،
عناوین برتر سی و چهارمین
جشنواره قرآن و عترت دانشجویان
کشور را کسب کردند.
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به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ،در اختتامیه سی و چهارمین
جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور ،دانشجویان دانشگاه تهران  5مقام اول4 ،
مقام دوم و  6مقام سوم را کسب کردند.
اختتامیه سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت با حضور منصور غالمی ،وزیر علوم
تحقیقات و فناوری  10 ،مهر  1398در دانشگاه قم برگزار شد.

پرستوهای تیتر  11پر کشیدند؛

«تنفس»« ،اسوه حسنه» نشریات دانشجویی دینی و قرآنی کشور
برترینهای نشریات دانشجویی دینی و قرآنی کشور ،در اختتامیه یازهمین جشنواره
سراسری نشریات دانشجویی معرفی شدند.
به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ نشریه تنفس از
علوم پزشکی تبریز ،اسوه حسنه از آزاد اسالمی واحد نجف آباد و تمنای وصال از علوم
پزشکی تبریز ،مقامهای اول تا سوم برترین نشریات دانشجویی دینی و قرآنی یازدهمین
جشنواره سراسری نشریات دانشجویی بودند.
همچنین سینا جنگجو از شیراز ،مصطفی انتظاری هروی از علوم پزشکی مشهد و کاظم
صفایی از علوم پزشکی تبریز مقامهای اول تا سوم بخش مقاله دینی و قرآنی را کسب
کردند.
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اختتامیه یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی ،با حضور مسئوالن دانشگاهی
و برگزیدگان 5 ،شهریور  1398در دانشگاه تهران برگزار شد.
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در دانشگاه تربیت مدرس روی داد؛

درخشش کانون قرآن و عترت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در رویش
طرح کانون قرآن و عترت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در بین 14
طرح برگزیدهی کشور ،در هفتمین جشنواره ملی رویش قرار گرفت.
به گزارش برگ سبز ،کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران توانست در هفتمین جشنواره ملی رویش ،ویژه ارائه دستاوردها و
توانمندیهای کانونهای فرهنگی ،اجتماعی ،هنری و مذهبی دانشجویان سراسر کشور،
مقام برگزیدهی بخش طرح و ایده را به دست آورد.
طرح برگزیدهی جشنواره ملی رویش ،حاصل چندین جلسه بحث و بررسی در کانون بود
که دست آخر به دلیل مشکالتی ،اجرایی نشد؛ اما توانست افتخارآفرینی کند.
هفتمین

اختتامیه

جشنواره ملی رویش،
پنج شنبه  7شهریور
،1398

با

حضور

مسئوالن دانشگاهی و
برگزیدگان،

در

دانشگاه تربیت مدرس
برگزار شد.
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