امور فرهنگی و اجتماعی
* برگــزاری نشســت آموزشــی فرهنگــی آینــده روشــن (بــا حضــور
بیــش از  500نفــر رتبههــای زیــر  1000کنکــور )99
* حمایــت از آثــار ســینمایی و تئاتــر مناســب (منصــور -هنــاس -بدون
قرار قبلــی و)...
* تشــکیل ســتاد بازدیدهــای علــم و فنــاوری و انجــام بازدیدهــا
ازمراکــز علمــی بــا حضــور دانشــجویان و اعضــای هیــأت علمــی
(رویــان ،انســتیتو پاســتور ،نانــو تکنولــوژی)...
* تشــرف حــدود هــزار نفــر از مدافعــان ســامت ،پرســتاران و همکاران
بیمارســتانی بــه مشــهد مقدس
* برگــزاری شــب خاطــره مدافعــان ســامت ،اولیــن همایــش اللههــای
ســپید و تجلیــل از منتخبــی ســن خانــواده شــهدای مدافع ســامت
* آغــاز بــهکار مؤسســه فرهنگــی هنــری شــهدای ســامت جهــت
مستندســازی و جمــعآوری خاطــرات ایشــان
* جشــنواره دانشــجوی نمونــه بــا اســتقبال  2700نفــر از دانشــجویان

و در نهایــت انتخــاب  13نفــر برتــر
* اختتامیــه یازدهمیــن جشــنواره فرهنگــی هنــری ســیمرغ (مشــهد
و تهــران ،تعــداد آثــار رســیده بــه دبیرخانــه جشــنواره  38894اثــر) و
پیگیــری ادامــه کار جشــنواره فرهنگــی هنــری ســیمرغ بــا موضــوع
محــوری جمعیــت
* پیگیــری راهانــدازی مجتمــع اقامتــی و زائــر ســرای فرهنگــی
دانشــجویی ارزان قیمــت در مشــهد مقــدس
* پیکیــری راهانــدازی مجتمــع اقامتــی ومهمانســرای دانشــجویی در
کرمــان (زائــران شــهید ســلیمانی)
* راهانــدازی دبیرخانــه و فرهنــگ ســازی و گفتمــان ســازی جمعیــت
و جلســات هــم اندیشــی بــا حضــور فعــاالن صاحــب نظــران حــوزه
جمعیــت
* فعــال شــدن فضــای فرهنگــی عمومــی ســتاد و اهــدای بســته
فرهنگــی بــه همــه کارکنــان (روز زن و اهــدای چــادر)

امور فرهنگی و اجتماعی /فعالیتهای قرآن و عترت
* برگــزاری اردوهــای تابســتانه دانشــجویان دختــر در اردوگاه خزرآبــاد
( 200نفــر از دانشــجویان دختــر جهــادی ،دانشــجویان بینالملــل
 250نفــر از دانشــجویان قرآنــی و هیأتهــای مذهبــی 280 ،نفــر از
دانشــجویان اهالــی رســانه 250 ،نفــر از انجمــن هــای علمــی و)...
* برنامههــای کوهنــوردی و طبیعتگــردی همــراه بــا مشــاور و مبلــغ:
 5هفتــه حــدوداً  1700نفــر از دانشــجویان خوابگاهها دانشــجویی
* برگــزاری مراســم ویــژه جشــن فار غالتحصیلــی  600نفــر از
دانشآموختــگان در آســتان قــدس رضــوی
* آمــاده ســازی طــرح راه انــدازی معاونــت فرهنگــی و ارتباطــات
اجتماعــی در بیمارســتانهای مهــم آموزشــی
* بازدیــد و نظــارت از کلیــه مراکــز درمانــی دولتــی و خصوصــی بــا
توجــه بــه شــاخصههای قانــون انطبــاق خدمــات پزشــکی بــا موازیــن
شــرع مقــدس
* برگــزاری بیســت و ششــمین جشــنواره قرآنــی هدهد (دانشــجویان،
کارکنــان و اســاتید) بــا بیــش از  50000نفــر شــرکت کننــده
* برگــزاری دورههــای معرفــت افزایــی همــراه بــا حکیمــان و  1100عضــو
هیــأت علمــی و خانــواده در مشــهد مقــدس (بــا موضوعــات محــوری
شــاگردپروری ،جمعیــت ،فلســفه اخــاق و اخــاق پزشــکی ،اســتحکام
خانــواده ،فضــای مجــازی و)...
* توجــه بــه مناســبتهای مذهبــی و انقالبــی ماننــد  13آبــان 16 ،آذر،
عیــد غدیــر و عرفــه و ...و ارســال بخشــنامهها و جم ـعآور محتواهــا و
محصــوالت ویــژه هنــری در قالــب عنــوان پرونــده ویــژه در مفــاد
* اعــزام مبالــغ بــه خوابگاههــای دانشــجویی سراســر کشــور بــرای
مناســبت هــای فاطمیــه و رمضــان

* نشســتهای توجیهــی و هماهنگســازی ،معاونــان فرهنگــی،
مدیــران فرهنگــی ،مدیــران دانشــجویی ،مدیــران روابــط عمومــی ومفدا
* کارشناســان اقامــه نمــاز ،کارشناســان امــر بهمعــروف و نهــی از
منکــر ،دبیــران شــورای انضباطــی ،کارشناســان قــرآن و عتــرت
نشستهای دانشجویی:
 مســئوالن بســیج دانشــجویی در مجموعــه آبعلــی -شــورای مرکــزیمجامــع کانــون هــای مهدویــت و قــرآن و عتــرت
 دبیــران انجمنهــای علمــی دانشــجویی ،دبیــران شــوراهای صنفــیدســتیاران ( 2نوبــت) و شــوراهای صنفــی دانشــجویی ( 2نوبــت)
* نشســت هــای گفتوگــوی صمیمانــه معاونــان وزارت بــا اســتادان:
دبیــران هــم اندیشــی اســاتید دانشــگاههای سراســر کشــور و
روحانیــت معظــم :ائمــه جماعــات دانشــگاهها و مســئوالن دفاتــر نهــاد
* تبدیــل مفــدا (پیــگاه خبــری معاونــت فرهنگــی دانشــجویی بــه
مرکــز نشــر رســانهای :پروندههــای ویــژه ( 13آبــان 16 -آذر -دهــه فجــر-
 13رجــب -عفــاف و حجــاب -جمعیــت -هفتــه قــرآن و عتــرت).... -
* برگــزاری نشســت صمیمانــه دانشــجویان نماینــده اتحادیــه هــا و
تشــکلهای دانشــجویی بــا مقــام محتــرم وزارت
* برگــزاری وبینارهــا موضوعــی بامعاونتهــای فرهنگــی دانشــگاهها:
جمعیــت ،حجــاب و عفــاف ،اجــرای قانون انطبــاق ،اربعیــن و...
* برگــزاری جلســات مصاحبــه بــا قریــب  40نفــر از معاونــان فرهنگــی
و دانشــجویی دانشــگاهها
* بازدیــد از اماکــن رفاهــی ،خوابگاهــی و دانشــجویی نیمــی از
دانشــگاههای علــوم پزشــکی
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