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  28/1/89شنبه : تاريخ             يي، فرهنگي       جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منكر معاونت دانشجو سومين
نيز  89سومين جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منكر معاونت دانشجويي، فرهنگي كه اولين جلسه مربوطه در سال 

در دفتر معاونت دانشجويي، فرهنگي و با حضور رئيس شورا و ساير اعضا تشكيل  12رأس ساعت  28/1/89در تاريخ شنبه  باشد مي
  .گرديد

مورد بررسي و پيگيري قرار گرفت و اينكه همه آنها به مرحله اجرا در آمده و چگونگي قبل در ابتداي جلسه مصوبات دو جلسه 
در ادامه هر يك از اعضا نظرات خود را پيرامون . ت معاونت قرار داردو شرح و توضيح آن در لينك ايجاد شده شورا در وب ساي

  :هاي مختلف فريضه مذكور بيان داشتند و موارد زير به تصويب رسيد جنبه
اي سازماندهي  به گونهگردد  ق برنامه معاونت برگزار ميكارگاه معرفت شناسي ويژه دانشجويان كه توسط امور فرهنگي و فو -1

همچنين مصوبه جلسه قبل در خصوص . خاص در آن داشته باشد يه معروف و نهي از منكر نيز جايگاهشود كه بحث امر ب
هماهنگي با عقيدتي سياسي نيروي انتظامي در خصوص شناساندن بيشتر منكرات و مصاديق آن از طريق اين كارگاه پيگيري 

  .شود
هاي رفت و آمد دانشجويان و كاركنان  بحث اطالع رساني در خصوص فريضه مذكور از طريق نصب اطالعيه در سرويس -2

  ...مورد ارزيابي و در صورت امكان اجرايي شود، در قالبهاي فرهنگي ، قرآني و 
به عنوان عضو شورا انتخاب و  از واحدهاي ديگر معاونت از جمله اداره مشاوره، خوابگاه خواهران و امور عمومي نيز يك نفر -3

 .تر پيگيري شود تر و جامع معرفي گردد تا بحث امر به معروف و نهي از منكر به صورت گسترده
جلسه آتي شورا حضور داشته باشند تا از نظرات  ازدو نفر از دانشجويان با معرفي مديريت فرهنگي معاونت بعنوان مهمان  -4

ان در خصوص فريضه مذكور و چگونگي احياء بهتر و بيشتر فريضه در ميان دانشجويان ايشان نيز بعنوان نمايندگان دانشجوي
 .استفاده گردد

تا  شوداالسالم و المسلمين آقاي شاه فضل مسئول محترم نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه نيز دعوت  از حجت -5
 .نيز استفاده شده و بهره وافي به عمل آيددر جلسه آتي حضور يابند و از بيانات و تجربيات گرانبار ايشان 

  .برگزار خواهد شد 11/2/89به پايان رسيد و جلسه بعدي در تاريخ  12:45جلسه رأس ساعت 
  
  

  دكتر سيدعليرضا مروجي
  سرپرست معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه و رئيس شورا

  عليرضا مكاري  
  دبير شورا

  
  

  

  ورديان... طيبه ا
  عضو شورا

  ي مرشديعباسعل  
  عضو شورا

  

 عضو شورا - داود رزاقي : غايب 
 


