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  29/3/89شنبه : يي، فرهنگي                   تاريخ جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منكر معاونت دانشجوچهارمين 
  

در  29/3/89مورخ شنبه  14چهارمين جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منكر معاونت دانشجويي، فرهنگي رأس ساعت      
  ر شددفتر معاونت برگزا

جلسه مذكور اولين جلسه معاونت پس ار انتصاب سركار خانم دكتر طاهره مازوچي به عنوان سرپرست جديد معاونت     
  .دانشجويي، فرهنگي به جاي آقاي دكتر سيدعليرضا مروجي بود

رئيس شورا در ابتداي جلسه مروري به مصوبات و صورتجلسات قبلي صورت گرفت و سركار خانم دكتر مازوچي به عنوان     
نقطه نظراتي را در خصوص فريضه مربوطه بيان داشتند و مباحث مختلفي مطرح گرديد و در نهايت مصوبات زير جهت پيگيري و اجرا 

  .به تأييد اعضا رسيد
اونت اداره تربيت بدني، امور عمومي مع، دفتر مشاوره و راهنمايي ،)س(و الزهرا ) ع(ه خواهران امام علي از دو خوابگامقرر شد  -1

همچنين مدير فرهنگي دانشگاه نيز به عنوان . انتخاب و بعنوان عضو شورا معرفي گردندنماينده يك هر كدام و سلف سرويس 
 )مسئول پيگيري دبير شورا(. عضو شورا معرفي گردد

ي يك دوره ايت به مهم و حساس بودن فريضه امر به معروف و نهي از منكرخصوصاً در محيط خوابگاههاي دانشجوينبا ع -2
تري در  ها و كاركنان خوابگاهها برگزار شود تا با آشنايي بيشتر و بهتر ايشان؛ اثرات عملي و نمايان هت ناظمهجكالس آموزشي 

 )امسئول پيگيري آقاي مرشدي عضو شور. (خصوصاً جامعه دانشجويي داشته باشد اه هاي خوابگاه محيط
برگزار شود تا با بيان مصاديق منكر موجود در محيط خوابگاهها راهكارهاي عملي و اثربخش اي با مسئوالن خوابگاهها  جلسه -3

 )مسئول پيگيري آقاي مرشدي عضو شورا. (ارائه شودجهت رفع آن 
با دريافت شماره همراه كليه همكاران شاغل در معاونت بصورت هفتگي جمالت، احاديث يا سخناني مرتبط با فريضه امر به  -4

 )مسئول پيگيري آقا عبدالوند مدير فرهنگي(.هي از منكر بصورت پيام كوتاه براي آنها ارسال شودمعروف و ن
به عنوان مهمان در جلسات در مواقع لزوم از طرف مديريت فرهنگي معرفي تا  ،سه نفر از دانشجويان خوابگاهي مورد وثوق -5

 )دير فرهنگيآقاي عبدالوند مپيگيري مسئول . (شورا از ايشان دعوت به عمل آيد
  .برگزار خواهد شد 22/4/89شنبه  به پايان رسيد و جلسه بعدي در تاريخ سه 14:45جلسه ساعت 

  
   

  دكتر طاهره مازوچي
  سرپرست معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه و رئيس شورا

  عليرضا مكاري  
  دبير شورا

  
  

  

  مرتضي عبدالوند
  مدير امور فرهنگي دانشگاه 

  ورديان... طيبه ا
  و شوراعض

  عباسعلي مرشدي
  عضو شورا

 
 


