
ی عا ه    با
  

  صورتجلسه
  

  17/7/89شنبه : يي، فرهنگي                   تاريخ جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منكر معاونت دانشجو
  

در دفتر معاونت و با حضور  11پنجمين جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منكر معاونت دانشجويي، فرهنگي رأس ساعت      
  زار شدرئيس محترم و اعضاء برگ

  .در ابتدا پس از مرور مصوبات قبلي جلسه نظرات كارشناسان بررسي و بندهاي ذيل به تصويب رسيد    
مقرر شد احاديث يا سخناني مرتبط با فريضه امر به معروف و نهي از منكر به صورت پيامك براي كاركنان معاونت ارسال  -1

  )مسئول پيگيري آقاي عبدالوند. (شود
آني و احاديث با موضوع مرتبط در هر ماه در برد معاونت نصب و در وب سايت اعالم گردد و پيرامون هاي قر مقرر شد پيام -2

 )همكاري كليه اعضا و شخصĤ دبير شورا. (اي برگزار و جوايز آن به صورت تسهيالت رفاهي فراهم شود موضوع مسابقه
 )دبير شورا و هماهنگي مسئول دفتر معاونت(آيد مقرر شد از مسئولين واحدها به عنوان مدعو در جلسه شورا دعوت بعمل  -3

  
  دكتر طاهره مازوچي

  سرپرست معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه و رئيس شورا
  عليرضا مكاري  

  عضو شورا
  
  

  

  مرتضي عبدالوند
  دبلير شورا 

  ورديان... طيبه ا
  عضو شورا

  حمزه ارباب
  عضو شورا

      

  دهقاني همنير  
  نماينده خوابگاه

  

  



یبا  عا   ه 
  

  صورتجلسه
  

  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      
  ددفتر معاونت برگزار ش

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

س شورا در ابتداي جلسه مروري به مصوبات و صورتجلسات قبلي صورت گرفت و سركار خانم دكتر مازوچي به عنوان رئي    
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
ت اداره تربيت بدني، امور عمومي معاون، 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

ك دوره ايت به مهم و حساس بودن فريضه امر به معروف و نهي از منكرخصوصاً در محيط خوابگاههاي دانشجويي ينبا 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
ا بيان مصاديق منكر موجود در محيط خوابگاهها راهكارهاي عملي و اثربخش اي با مسئوالن خوابگاهها برگزار شود تا ب 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(.ت پيام كوتاه براي آنها ارسال شودمعروف و نهي از منكر بصور
به عنوان مهمان در جلسات در مواقع لزوم از طرف مديريت فرهنگي معرفي تا  ،سه نفر از دانشجويان خوابگاهي مورد وثوق -5

 )آقاي عبدالوند مدير فرهنگيپيگيري 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
  عضو شورا

  لي مرشديعباسع
  عضو شورا

  



ی عا ه    با
  صورتجلسه

  

  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 . اد شده شورا در وب سايت معاونت قرار داردو شرح و توضيح آن در لينك ايج

  :هاي مختلف فريضه مذكور بيان داشتند و موارد زير به تصويب رسيد جنبه
ندهي اي سازما 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 يشود كه بحث امر به معروف و نهي از منكر نيز جايگاه
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  طريق نصب اطالعيه در سرويس بحث اطالع رساني در خصوص فريضه مذكور از -2

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

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

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

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

  .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

  عباسعلي مرشدي  
  عضو شورا

  

 عضو شورا - داود رزاقي : غايب 



 


