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

  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 -
 91ماهه اول  6بندي طبق برنامه زمان )صورتجلسه و ارسال آن

 هاي شورا و اجرايي شدن آن پيگيري مصوبات صورتجلسه -

، عيد فطر، شهادت امام )ع(يه، ماه رمضان، شهادت امام علي همچون اعياد شعبان 91هاي تير، مرداد و شهريور تهيه بنر، پوستر و تراكت در مناسبت -
   ، هفته دفاع مقدس)ع(صادق 

   پيگيري اجراي طرح آموزشي غير حضوري معارف مهدويت -

) عج(به مناسبت والدت امام زمان ، )ترجمه دعاي عهد و ندبه(هاي اميد برپايي مسابقات حجاب و عفاف به مناسبت روز ملي حجاب و عفاف، زمزمه -
 تصحيح سواالت و اهداي جايزههمراه با البالغه خواني نهجمسابقات ترجمه

المللي قرآن كريم تهران در ايام ماه رمضان با عنوان آفرينش انسان از ديدگاه قرآن و برگزاري مسابقات فرهنگي نمايشگاه بينبيستمين حضور در  -
 انسانقرآني با عنوان حجاب و عفاف، روز قدس، ماه رمضان، خلقت 

مناقب اهل شهدا،  ،هاي علوم پزشكي كشور در كرمان با محوريت موضوعات اخالق پزشكيحضور در چهارمين جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاه -
 )ع(بيت 

مختلف معاونت  ايواحدهامر به معروف و نهي از منكر و ارسال به با موضوع ) ع(گان دين و ائمه اطهار بزرتهيه پوسترهاي آماده با جمالت و سخنان  -
 دانشكده پزشكي ودانشجويي فرهنگي 

 پيگيري مكاتبات اداري مربوط به امر به معروف و نهي از منكر شامل گاهنامه امر به معروف و نهي از منكر  -

 البالغه و مطالعه كتب شهيد مطهري جهت كاركنان دانشگاهخواني نهجپيگيري اجراي طرح ترجمه -

، كتاب پرتويي از نور، براي ريحانه، سقيفه، مفاهيم )حجاب و عفاف( به دانشجويان جديدالورود شامل بسته جالبيب تهيه و اهداي بسته فرهنگي  -
 جاويدان و مسابقه فرهنگي از بسته جالبيب

   برگزاري مسابقه ضيافت نور شامل تفسير سوره اسرا، جايگاه زن از ديدگاه مقام معظم رهبري -

 وآموزشي فرهنگي ، جلسات پرسش و پاسخ و احكام  هايو كارگاه هاي ويدوج، ويدوجا و ازوار و تشكيل كالسبرپايي اردوي جهادي در روستاها -
 مسابقات قرآني

 حجاب و عفاف در سطح دانشگاه به مناسبت روز ملي حجاب و عفافتهيه و نصب پوسترهاي تبليغاتي با موضوعات  -

مي بيمارستان شهيد بهشتي جهت برپايي نمايشگاه حديث حسن در روز ملي حجاب و عفاف همكاري در تهيه پوسترهاي حجاب و عفاف با روابط عمو -
 هاي نمايشگاه با سازمان تبليغات اسالمي شهرستان كاشانو انجام هماهنگي

 


