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

 مصوبات آن تشكيل جلسات ماهانه امر به معروف و نهي از منكر معاونت دانشجويي فرهنگي و پيگيري -

  معاونت دانشجويي فرهنگي و دانشكده پزشكيارسال صورتجلسات شوراي امر به معروف براي كليه اعضا شوراي امر به معروف و نهي از منكر  -
 با نصب پرده و بنرانجام فضاسازي تبليغاتي در هفته امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه  -

، )س(ضرت زينب و ح) ع(، وحدت حوزه و دانشگاه، هفته بسيج، تاسوعا و عاشوراي حسيني، شهادت امام سجاد هاي ماه محرم، روز دانشجوتبليغات فرهنگي مناسبت -
 در قالب پرده يا بنر ، عيد غدير، عيد قربان)ع(النقي ، والدت امام علي)ع(شهادت امام جواد

 91ماه  آذر ها درهشنبهاي مهر و آبان و سهشنبه هر هفته در ماهاخالق كاربردي پنج هبرپايي كارگا -

 هابرگزاري مراسم ادعيه توسل، ندبه، زيارت عاشورا به صورت هفتگي در خوابگاه -

 شهبازيان و كفيل االسالم و المسلمين جناب آقايحجتبرپايي گفتمان مهدويت با موضوع سبك زندگي مهدوي با حضور  -

  اردوهاي كوهگشت و ي زيارتي قم جمكرانهابرپايي اردو -
 ويژه عيد غدير خم نمايشگاه غدير تا انتظار سبزبرپايي  -

 )ص(اهانت به پيامبر يابي ريشهبا موضوع  برگزاري كرسي آزادانديشي -
 ديدار با خانواده شهدا و عيادت از جانبازان و خانواده ايشان در شهر كاشان -

 و محمديان شناختي رفتارهاي موثر با دانشجويان با حضور استاد دكتر اميدي برگزاري نشست روان -

و مسابقه كتابخواني از كتاب هفت ) ع(و مسابقات شورحسيني و شعور حسيني ، مسابقه از احاديث امام حسين  برپايي جشنواره مسابقات قرآني تفسير سوره كهف -
 ويژه ماه محرم و صفر شهر عشق استاد خداميان

 همراه با مسابقه به صورت اينترنتي احكام هفتگي ،ماه محرم ،غدير چشمه هميشه جوشان واليت  هاينامهتهيه و چاپ ويژه -

 االسالم كدخداييهاي آزادي معنوي و نظام حقوق زن در اسالم با حضور حجتكتابكارگاه تدريس برگزاري  -

 ها با حضور سركارخانم خسروي و آقاي دكتر زجاجيشناسي به صورت هفتگي در خوابگاههاي امامبرپايي كارگاه -

 ها با حضور خانم رجبيالبالغه دوشنبه هر هفته در خوابگاهآشنايي با نهجبرپايي كارگاه  -

هاي شهيد مطهري جهت اجراي طرح كتاب خريد هماهنگي و  بسيجي در طرح صالحيندانشجويان  جهت از استاد خداميان تدبير و آشتي با خدا 40تهيه كتاب  -
 مطالعه كتب شهيد مطهري در طرح صالحين بسيج كاركنان

 القرآن كاشانبا همكاري موسسه جامعه هادر خوابگاه هاهاي تجويد و صوت و لحن يكشنبه و دوشنبهيي كارگاهبرپا -

 )س(تا شهادت حضرت رقيه ) ع(پيرامون شهادت حضرت ابوالفضل هابرگزاري تئاتر طوفان خطبه -
 ر عاشوراييبرپايي شب شعو ) ص(برپايي بزرگداشت حافظ و اهداي جايزه ويژه شعر پيامبر اكرم  -

 شناسي با حضور استاد واجديگري، مقتلشناسي، روايتبرپايي جلسات هفتگي ولي -

 انديشي پيرامون احكام پزشكينشست هم -

 دفاع مقدسبرنامه ميثاق با شهدا همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد هفته و  الدين در جوار قبور شهداي گمنام دانشگاهايستگاه صلواتي به مناسبت شهادت شهيد زين -

 1332آذر  16، ماه محرم، شهداي )ع(امام جواد حضرت با محتواي شهداي محراب،  فرهنگي يهانامهتهيه ويژه -

 اتاق فكر پيرامون خانواده و ازدواج به صورت هفتگي -

 خودسازي با حضور حاج آقا غزالوي اخالقي ديني با موضوع  جلسات  -

در وب سايت معاونت  آذر، مسابقه پيامكي روز دانشجو 16و معرفي شهداي  1332آذر  16هاي شهيد به با خانوادهآذر شامل مصاح 16قراردادن مجله الكترونيكي  -
 دانشجويي فرهنگي دانشگاه

  قليان در خوابگاه انديشه و الغديرو برپايي كارگاه آشنايي با سوء مصرف مواد مخدر  -
   



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

  مالحظات  محل برگزاري  موضوعات پيشنهادي جلسه ساعت پايان ساعت شروع  زمان برگزاري جلسه رديف
ديدار با خانواده شهدا و عيادت از  -  13  12:30  19/7/91مهر   1

جانبازان و خانواده ايشان در شهر 
 كاشان

برپايي جشنواره مسابقات قرآني  -
 سوره كهفتفسير 

ايستگاه صلواتي به مناسبت شهادت  -
الدين در جوار قبور شهداي شهيد زين

گمنام دانشگاه و برنامه ميثاق با شهدا 
همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد 

 هفته دفاع مقدس

كارگاه اخالق كاربردي  تشكيل -
 شنبه هر هفتهپنج

  

دفتر معاونت دانشجويي 
  فرهنگي دانشگاه

  

كارگاه اخالق كاربردي  تشكيل -  14  13  14/8/91آبان   5
 شنبه هر هفتهپنج

ديدار با خانواده شهدا و عيادت از  -
جانبازان و خانواده ايشان در شهر 

 كاشان
فضاسازي تبليغاتي در هفته امر به  -

معروف و نهي از منكر در دانشگاه 
 با نصب پرده و بنر

هاي ماه تبليغات فرهنگي مناسبت -
حوزه و محرم، روز دانشجو، وحدت 

دانشگاه، هفته بسيج، تاسوعا و 
عاشوراي حسيني، شهادت امام 

، )س(و حضرت زينب ) ع(سجاد 
، والدت امام )ع(شهادت امام جواد

، عيد غدير، عيد )ع(النقي علي
 قربان در قالب پرده يا بنر

برگزاري مراسم ادعيه توسل، ندبه،  -
زيارت عاشورا به صورت هفتگي در 

 هاخوابگاه

گفتمان مهدويت با  برگزاري -
موضوع سبك زندگي مهدوي با 

االسالم و المسلمين حضور حجت
 جناب آقاي شهبازيان و كفيل

برپايي اردوهاي زيارتي قم  -
 جمكران و اردوهاي كوهگشت 

نمايشگاه غدير تا انتظار سبز  برگزاري -
 ويژه عيد غدير خم

برگزاري كرسي آزادانديشي با موضوع  -
 )ص(بر يابي اهانت به پيامريشه

شناختي برگزاري نشست روان -

دفتر معاونت دانشجويي 
 فرهنگي دانشگاه

  



رفتارهاي موثر با دانشجويان با حضور 
 استاد دكتر اميدي و محمديان 

هاي غدير چشمه نامهتهيه و چاپ ويژه -
هميشه جوشان واليت ، ماه محرم، 

احكام هفتگي همراه با مسابقه به 
 صورت اينترنتي

آزادي  برگزاري كارگاه تدريس كتاب -
 معنوي 

شناسي به هاي امامكارگاهبرپايي  -
ها با صورت هفتگي در خوابگاه

 حضور سركارخانم خسروي 
البالغه كارگاه آشنايي با نهج تشكيل -

ها با حضور دوشنبه هر هفته در خوابگاه
 خانم رجبي

تدبير و آشتي با خدا از  40تهيه كتاب  -
استاد خداميان جهت دانشجويان 

بسيجي در طرح صالحين  و هماهنگي 
هاي شهيد مطهري جهت كتاب خريد

اجراي طرح مطالعه كتب شهيد 
مطهري در طرح صالحين بسيج 

 كاركنان

هاي تجويد و صوت و كارگاه تشكيل -
ها ها در خوابگاهلحن يكشنبه و دوشنبه

القرآن كاشانبا همكاري موسسه جامعه
اتاق فكر پيرامون خانواده و ازدواج به  -

 صورت هفتگي
موضوع  جلسات  اخالقي ديني با -

 خودسازي با حضور حاج آقا غزالوي 

كارگاه آشنايي با سوء مصرف  تشكيل -
مواد مخدر و قليان در خوابگاه انديشه 

 و الغدير

مسابقات شورحسيني و شعور  تشكيل -
حسيني ، مسابقه از احاديث امام 

و مسابقه كتابخواني از ) ع(حسين 
كتاب هفت شهر عشق استاد خداميان 

 رويژه ماه محرم و صف
 

انديشي پيرامون احكام نشست هم -  14  13  13/9/91آذر  3
 پزشكي

كارگاه اخالق كاربردي  تشكيل -
 شنبه هر هفتهپنج

برگزاري مراسم ادعيه توسل، ندبه،  -
زيارت عاشورا به صورت هفتگي در 

 هاخوابگاه

اردوهاي زيارتي قم  گزاريبر -
 جمكران و اردوهاي كوهگشت 

  

دفتر معاونت دانشجويي 
 فرهنگي دانشگاه

  



 
نظام  برگزاري كارگاه تدريس كتاب -

- حقوق زن در اسالم با حضور حجت
 االسالم كدخدايي

شناسي به هاي امامبرپايي كارگاه -
ها با صورت هفتگي در خوابگاه

حضور سركارخانم خسروي و آقاي 
 دكتر زجاجي

 البالغهكارگاه آشنايي با نهج تشكيل -
ها با حضور دوشنبه هر هفته در خوابگاه

 خانم رجبي

هاي تجويد و صوت و كارگاه تشكيل -
ها ها در خوابگاهلحن يكشنبه و دوشنبه

القرآن كاشانبا همكاري موسسه جامعه
ها برگزاري تئاتر طوفان خطبه -

پيرامون شهادت حضرت 
تا شهادت حضرت ) ع(ابوالفضل

 )س(رقيه 
اهداي  بزرگداشت حافظ و برگزاري -

و ) ص(ژه شعر پيامبر اكرم جايزه وي
 شب شعر عاشورايي

-جلسات هفتگي ولي تشكيل -
شناسي گري، مقتلشناسي، روايت

 با حضور استاد واجدي
هاي فرهنگي با نامهتهيه ويژه -

محتواي شهداي محراب، حضرت 
، ماه محرم، شهداي )ع(امام جواد 

 1332آذر  16
ازدواج اتاق فكر پيرامون خانواده و  -

 به صورت هفتگي
آذر  16قراردادن مجله الكترونيكي  -

هاي شهيد شامل مصاحبه با خانواده
 16و معرفي شهداي  1332آذر  16

آذر، مسابقه پيامكي روز دانشجو در 
وب سايت معاونت دانشجويي 

 فرهنگي دانشگاه

 


