
  
 91گزارش عملكرد شوراي امر به معروف و نهي از منكر معاونت دانشجويي فرهنگي در سه ماهه اول 

  هاي فرهنگي، تبليغي و امر به معروف و نهي از منكروظايف و رسالت اين معاونت در خصوص انجام فعاليتشرح طبق 

هماهنگي با اعضا، تهيه ارسال دعوتنامه و ( دانشجويي فرهنگي و دانشكده پزشكي امر به معروف و نهي از منكر معاونت شوراي تشكيل جلسه -
 )صورتجلسه و ارسال آن

 شركت در جلسات شوراي امر به معروف و نهي از منكر دانشگاه  -

 شگاههاي انجام شده به صورت ماهانه براي شوراي امر به معروف و نهي از منكر دانانجام مكاتبات و تهيه گزارشات فعاليت -

و تشكيل جلسات آن به  91ماهه اول سال  6تهيه جدول زمانبندي جلسات شوراي امر به معروف و نهي از منكر معاونت دانشجويي فرهنگي طي  -
 صورت ماهانه

 جلسه شورا طي سه ماهه اول و پيگيري اجراي بندهاي صورتجلسه شورا 3تشكيل  -

سالگرد شهادت امير  - )س(شهادت حضرت زهرا  –) س(ت حضرت زينبدهمچون وال 91هاي فروردين  پوستر و تراكت در مناسبتبنر،تهيه  -
، )ع(فتح خرمشهر، والدت امام محمد باقر  ، واقعه طبس، سالگرد شهادت استاد مطهري،)س(ايام فاطميه، والدت حضرت زهرا  سپهبد صياد شيرازي

 )س(حضرت زينب  ، شهادت)ع(، والدت امام علي )ص(، مبعث پيامبر)ره(رحلت امام خميني 
 سياه پوش كردن خوابگاهها به مناسبت ايام فاطميه -

و انجام مكاتبات اداري  2و  1اجراي طرح آموزشي غيرحضوري معارف مهدويت با عنوان رايحه انتظار ويژه اساتيد، كاركنان و دانشجويان در سطح  -
 با مسئولين و معاونين دانشگاه به منظور اطالع رساني طرح

نامه مسابقه اينترنتي خطبه فدك و طراحي و چاپ و توزيع كتاب خطبه فدك ، ويژه ، )ص(اره مسابقات قرآني و تفسير سوره محمد برگزاري جشنو -
 تصحيح سواالت و اهداي جوايز آن و انجام مكاتبات و اطالع رساني به كليه واحدها  ،احكام هفتگي

 برگزاري كارگاههاي تخصصي قرآن كريمهماهنگي با حوزه علميه كوثر كاشان و جامعه القرآن جهت  -

ها با حضور خانم ...برپايي كارگاه فرهنگي اخالقي در خوابگاهها به صورت هفتگي و صحبت پيرامون موضوعات  امام شناسي، مهدويت و  -
 خيرانديش و خسروي 

 لمومنين كاشانبا همكاري موسسه اميرا البالغه به صورت هفتگي در خوابگاهها برپايي كارگاه آشنايي با نهج -

 بيب دانشگاه توسط گروه مطالعاتي قلم مطهردر سالن ط ، تعليم و تربيت در اسالمانسان كامل هاي تدريس كتاب هايبرپايي كارگاه -

 در خوابگاهها ، دعاي ندبه، دعاي سمات و دعاي كميلزيارت عاشورا،دعاي توسل هايبرپايي مراسم -

 در خوابگاهها) س(مناسبت شهادت حضرت زهرا برپايي مراسم سخنراني و عزاداري به  -

 در  خوابگاههاي دانشجويي آن و سوء مصرف مخدر برپايي جلسات آشنايي با مواد -

 با برپايي نمايشگاه از كتابهاي شهيد مطهري، برپايي سير نمايشگاهي استاد مطهريهمراه برگزاري بزرگداشت شهيد مطهري  -

هاي كاشان، آزاد، پيام نور، جامع علمي كاربردي و نفر آزاد از دانشگاه 11كارمند و  21نفر دانشجو،  111برپايي مراسم بزرگ اعتكاف با شركت  -
 :هايي همچوناجراي برنامه

 لدرتهيه بسته فرهنگي شامل كتاب عقايد اماميه، تفسير سوره لقمان، پرتويي از نور، دقايقي با قرآن و پيگيري تهيه كتاب محاسبه اعمال و فو -

ها رجبي، بوجاريان، حضور اساتيدي همچون خانمبا  )عج(ثمرات دعا براي فرج امام زمان  با موضوعات امام شناسي وهاي معرفت حلقه برگزاري -
 خيرانديش

يدي با حضور اساتالبالغه و انقالب ، مهارتهاي اخالقي در نهج) ره(امام خميني ,  )ره(برپايي برنامه سخنراني با موضوعات عرفان امام خميني  -
 زاده، قزالوي و شجاعي رمضانعلياالسالم همچون حجت

 )دختران آفتاب(سازان عفاف و حجاب المللي فرهنگشركت در چهارمين جشنواره بين -
 


