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 هوالعلیم

 فرهنگی انجام شده در دوران شیوع ویروس کرونا هایفعالیتگزارشی از 

ماه مبارک رمضان شده برای یزیربرنامه هایفعالیتو گزارشی از 
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 اسفند و فروردین(کرونا )شیوع  ایامهای علمی در های صورت گرفته انجمنگزارش فعالیت

 زمان برگزاری مجری عنوان برنامه ردیف

1 
( و کاربردهای آن T.Aژورنال کالب با موضوع معرفی تحلیل رفتار متقابل )

 در اتاق درمان
 99فروردین  انجمن علمی روانشناسی

 99فروردین  انجمن علمی روانشناسی گپ روانشناسی با موضوع عزت نفس 2

 98اسفند  انجمن علمی روانشناسی آوری در برابر کرونابرگزاری ژورنال کالب با موضوع تاب 3

 98اسفند  انجمن علمی روانشناسی گپ روانشناسی با موضوع روانشناسی زرد 4

 98اسفند  انجمن علمی روانشناسی تنهاییگپ روانشناسی با موضوع  5

 هاشنبه شناسیانجمن علمی جامعه شناسی در کانال انجمننشر مباحث انگیزشی در ارتباط با مبحث جامعه 6

 هادوشنبه شناسیانجمن علمی جامعه شناسینقد و تحلیل فیلم در کانال انجمن با موضوع جامعه 7

 هاشنبهسه شناسیانجمن علمی جامعه انجمن معرفی کتاب و تحلیل آن در کانال 8

 هاشنبهپنج شناسیانجمن علمی جامعه شناسانه در کانال انجمنشناسی با عنوان جامعهمعرفی مفاخر رشته جامعه 9

 99فروردین  انجمن علمی نانو های علمی نانوافزار گوسین با کمك اتحادیه انجمنآنالین نرم آموزش 10

 کارگاه آنالین )کنكوری( صرف و نحو در مورد کتاب مبادی العربیهبرگزاری  11
علوم قرآن و انجمن علمی 

 حدیث

یكشنبه و 

 هاچهارشنبه

 «تاریخ حدیث شیعه و اهل تسنن»کارگاه مجازی علوم قرآن و حدیث  12
علوم قرآن و انجمن علمی 

 حدیث
 هادوشنبه

 کارگاه تاریخ تفسیر و تفسیر سوره قاف تا آخر 13
علوم قرآن و انجمن علمی 

 حدیث
 هاشنبهسه

 های آموزشی )علوم قرآن(کارگاه 14
علوم قرآن و انجمن علمی 

 حدیث
 هاشنبه

 هاجمعه انجمن علمی علوم تربیتی ارائه یك داستان تربیتی در کانال تلگرامی انجمن 15

 هفتگی انجمن علمی علوم تربیتی نجمنامعرفی و بارگذاری کتاب با موضوعات تربیتی در کانال تلگرامی  16

 هفتگی انجمن علمی علوم تربیتی بارگذاری فیلم با موضوعات تربیتی همراه با نقد و بررسی 17

18 
آموختگان حقوق دانشگاه اندازی کانال تلگرامی گروه دانشجویان و دانشراه

 کاشان جهت طرح مباحث حقوقی
 ---- انجمن علمی حقوق

19 
های آموزشی و برگزاری مسابقات حقوقی مباحث حقوقی و فایل رسانیاطالع

 در کانال انجمن
 ---- انجمن علمی حقوق
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 اسفند و فروردین(کرونا )شیوع  ایامهای علمی در های صورت گرفته انجمنگزارش فعالیت

 زمان برگزاری مجری عنوان برنامه ردیف

20 
با مدیریت همراه با نقد و بررسی در  مرتبط معرفی کتاب و فیلم با محتوای

 کانال تلگرام
 99فروردین  انجمن علمی مدیریت

21 
گفتگوی مجازی اعضای انجمن پیرامون مباحث درسی، معرفی کتاب، فیلم 

 به صورت آنالین در کانال انجمن در واتساپ …آموزشی و 

انجمن علمی زبان و ادبیات 

 انگلیسی
 99فروردین 

22 
با نقد  همراه  معرفی و ارائه آثار ادبیات فارسی )کتاب، متن و داستان، شعر و ...

 و بررسی( در کانال تلگرام

انجمن علمی زبان و ادبیات 

 فارسی
 99فروردین 

 99فروردین  انجمن علمی مكانیك دوره آموزشی کتیا 23

 وبینار آشنایی با شیرهای صنعتی 24
انجمن علمی مهندسی 

 شیمی
 99فروردین 

25 
 خوانیوبینار نقشه

P&ID - PFD 

انجمن علمی مهندسی 

 شیمی
 99فروردین 

 وبینار طراحی پایپینگ 26
انجمن علمی مهندسی 

 شیمی
 99فروردین 

 99فروردین  انجمن علمی آمار Rافزار مجازی نرم آموزشدوره  27

28 

های آموزشی علوم کامپیوتر به صورت هفتگی از جمله: معرفی بازی، برنامه

نویسی، برنامههای برتر کامپیوتر، نكات آموزشی در زمینه معرفی شخصیت

 معرفی فیلم در زمینه کامپیوتر، بحث و گفتگو پیرامون فیلم و بازی معرفی شده

 99فروردین  انجمن علمی علوم کامپیوتر

 99فروردین  انجمن علمی علوم کامپیوتر کارگروه وب 29

30 
 3افزارهای معدنی تا ترین نرمنامه مجازی مهندسی معدن با معرفی مهمهفته

 شماره
 99فروردین  انجمن علمی مهندسی معدن

31 
 3افزارهای معدنی تا ترین نرمنامه مجازی مهندسی معدن با معرفی مهمهفته

 شماره
 99فروردین  انجمن علمی مهندسی معدن

 99فروردین  انجمن علمی مهندسی معدن Enviای با پردازش تصویر ماهواره google earthارتباط  32
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 ردین(اسفند و فروکرونا )شیوع  ایامهای فرهنگی و اجتماعی در های صورت گرفته کانونگزارش فعالیت

 زمان برگزاری مجری عنوان برنامه ردیف

 99فروردین  سبزکانون نگاه  تولید پادکست صوتی )ممد حیات( ویژه نیمه شعبان 1

 99فروردین  کانون نگاه سبز های مذهبی ویژه نیمه شعبانعكس نوشته با موضوع عاشقانه 37تولید  2

 99فروردین  کانون نگاه سبز برگزاری الیو زنده سخنرانی استاد محمودی به مناسبت نیمه شعبان 3

 99فروردین  کانون گفتمان معرفی کتاب 4

رسانهکانون  تولید پادکست 5  99فروردین  

6 
نیازمندان با همكاری موسسه خیریه  هایخانوادهاقالم خوراکی برای  تأمین

عج(عصر )حضرت ولی   
 99فروردین  کانون هالل احمر
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 ن(اسفند و فروردیکرونا )شیوع  ایامهای صورت گرفته مدیریت ارتباطات فرهنگی در گزارش فعالیت

 زمان برگزاری مجری عنوان برنامه ردیف

1 
هر ماه با کتاب با ما همراه شوید )طرح معرفی ماهانه پك مطالعاتی ویژه 

 کوکان، نوجوانان و والدین(
 99فروردین  مدیریت ارتباطات فرهنگی

 99فروردین  مدیریت ارتباطات فرهنگی خوانی سوار سبزپوش آرزوهامسابقه کتاب 2

 98اسفندماه  مدیریت ارتباطات فرهنگی ارتباط با خانواده دانشگاهیان تهیه پروپوزال 3

 98اسفندماه  مدیریت ارتباطات فرهنگی فلوچارت زنگ اندیشگاه دانشگاه سازیآماده 4

 98اسفندماه  مدیریت ارتباطات فرهنگی قرارداد با خانه خالقیت نویسپیشتهیه  5

 مدیریت ارتباطات فرهنگی پرونده فرهنگی اساتیدبررسی  6
 98اسفندماه 

 99فروردین و 
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 اسفند و فروردین(کرونا )شیوع  ایامهای اسالمی در های صورت گرفته تشکلگزارش فعالیت

 زمان برگزاری مجری عنوان برنامه ردیف

به مسلمانان هند روا شدههای بیانیه علیه ظلم 1  
جنبش دانشجویی 

خواهعدالت  
---- 

 نامه خطاب به رئیس قوه قضائیه پیرامون کرونا و اوضاع کاشان 2
جنبش دانشجویی 

خواهعدالت  
---- 

 پویش سراسری کرونای دیده نشده ها 3
جنبش دانشجویی 

خواهعدالت  
---- 

 برگزاری جلسات شورای مرکزی ب صورت مجازی 4
جنبش دانشجویی 

خواهعدالت  
---- 

 برگزاری دوره مطالعاتی مجازی 5
جنبش دانشجویی 

خواهعدالت  
---- 

6 
ین های مواد غذایی جهت توزیع ببستهطرح اکرام معنوی ویژه نیمه شعبان )تهیه 

 نیازمندان(
 ---- بسیج دانشجویی

7 
حضور نیروهای جهادی بسیج در عرصه ضدعفونی کردن معابر و توزیع اقالم 

 بهداشتی بین اقشار کم درامد
 ---- بسیج دانشجویی

 ---- بسیج دانشجویی های آموزشی ویژه اعضای گروه جهادی شهید حججیبرگزاری کالس 8

9 
فراخوان ارسال آثار حرف دل یك دانشجوی جهادگر سالمت در قالب دل 

 نوشته و یا ثبت لحظه ایثار
 ---- بسیج دانشجویی

 ---- بسیج دانشجویی در طرح غربالگری رسانیمكکحضور و  10

مسلمانان هندکشتار بیانیه علیه  11  ---- بسیج دانشجویی 

جامانده ویژه راهیان نور كیفراخوان ارسال آثار حرف دل  12  ---- بسیج دانشجویی 

ردوی راهیان نور مجازیابرگزاری  13  ---- بسیج دانشجویی 

14 
 هایبرنامهارسال نامه سرگشاده به ریاست دانشگاه مبنی بر واگذاری هزینه 

 فرهنگی کنسل شده برای کرونا
 ---- بسیج دانشجویی

15 
بر عدم نیاز کشور به پزشكان فرانسوی  ارسال نامه به وزارت امور خارجه مبنی

استان هایدانشجوییبا همكاری بسیج   
 ---- بسیج دانشجویی
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16 
 تشكل 230با همكاری  88فتنه قوه قضاییه من باب برخورد با سران  هنامه ب

 کشور
 ---- بسیج دانشجویی

17 
دانشجویان و نامه بسیج دانشجویی به  آموزشمشكالت  آوریجمعبستر  ارائه

دانشگاه آموزشمعاونت   
 ---- بسیج دانشجویی

18 
جمهور مبنی بر وضع حقوق کارگران با همكاری بسیج  رئیسنامه به 

استان هایدانشجویی  
 ---- بسیج دانشجویی

19 
بسیج دانشجویی  31نامه به وزارت کشاورزی مبنی بر تحقق شعار با همكاری 

 کشور
 ---- بسیج دانشجویی
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 دین(اسفند و فرورکرونا )شیوع  ایامرسانی در های صورت گرفته واحد تبلیغات و اطالعگزارش فعالیت

 زمان برگزاری مجری عنوان برنامه ردیف

های ستاد بحران دانشگاهرسانی آنالین اطالعیهطراحی و اطالع 1  
واحد تبلیغات و 

رسانیاطالع  
---- 

2 
رسانی در خصوص مسائل بهداشتی با همكاری مرکز بهداشت دانشگاه اطالع

 در قالب تصویر و پادکست صوتی

واحد تبلیغات و 

رسانیاطالع  

---- 

3 

رسانی به دانشجویان در های دانشگاه در خصوص اطالعهمكاری با کلیه حوزه

های درسی گروهرسانی های معاونت فرهنگی و دانشجویی از قبیل اطالعکانال

های رسانی راههای آموزشی، اطالعرسانی اطالعیهدانشجویان، طراحی و اطالع

های مختلف دانشگاه و...ارتباطی مجازی با بخش  

واحد تبلیغات و 

رسانیاطالع  

---- 

4 

آوری سؤاالت دانشجویان و برگزاری دو الیو زنده در جهت آرامش جمع

آموزشی( و همچنین با دکتر ستار )معاون دانشجویان با دکتر نجفی )مدیر 

 فرهنگی و دانشجویی و مدیر ستاد بحران(

واحد تبلیغات و 

رسانیاطالع  

---- 

های مسئولین دانشگاهپل ارتباطی بین سؤاالت دانشجویان و درخواست 5  
واحد تبلیغات و 

رسانیاطالع  

---- 

6 
کرونایی موجود )مثالً تهیه بروشور از مطالب دکتر ارفعی در خصوص شرایط 

 هیپوکندریا، چگونگی ارتباط در خانواده، چگونگی برخورد با کودکان و...(

واحد تبلیغات و 

رسانیاطالع  

---- 

7 
های علمی، مدیریت ارتباطات های مختلف: انجمنتهیه پوسترها و برنامه بخش

 فرهنگی، مدیریت دانشجویی، مرکز مشاوره و...

واحد تبلیغات و 

رسانیاطالع  

---- 
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 (اسفند و فروردینکرونا )شیوع ریزی در ایام های صورت گرفته واحد مطالعات و برنامهگزارش فعالیت

 زمان برگزاری مجری عنوان برنامه ردیف

99تدوین برنامه عملیاتی معاونت فرهنگی در سال  1 ریزیواحد مطالعات و برنامه   ---- 

2 
گذاری بررسی و اصالح برنامه راهبردی معاونت فرهنگی در قسمت هدف

هابرای شاخص  
ریزیواحد مطالعات و برنامه  

---- 

ریزیواحد مطالعات و برنامه بررسی، اصالح و تكمیل شرح وظایف واحدهای معاونت فرهنگی 3  
---- 

ریزیمطالعات و برنامهواحد  بررسی و اصالح گزارش عملكرد نهایی برنامه راهبردی اول 4  
---- 

های معاونت فرهنگیبندی نیازمندیتدوین و اولویت 5 ریزیواحد مطالعات و برنامه   
---- 
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 ین(دانشگاه )اسفند و فرورد یحوزه علوم اسالمنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و های گزارش فعالیت

 زمان برگزاری مجری عنوان برنامه ردیف

1 
بعضی از ائمه محترم جماعات همكار با دفتر نهاد دانشگاه مشارکت 

 ضدعفونی کردن مناطق مختلف کاشاندر کاشان 

مقام معظم  یندگینهاد نما

یرهبر  

و  98اسفند 

 99فروردین 

2 

بعضی از ائمه محترم جماعات همكار با دفتر نهاد دانشگاه مشارکت 

م های معیشتی در بین اقشار ضعیف و کبستهتهیه و توزیع درکاشان 

 درآمد

مقام معظم  یندگینهاد نما

یرهبر  

و  98اسفند 

 99فروردین 

3 

آقا عمو رمضان حضور معاون دفتر نهاد رهبری دانشگاه کاشان حاج

مالقات با  قوت وبه منظور مشارکت در گندزدایی، عرض خدا  زاده

 بیماران کرونایی در لحظه تحویل سال

مقام معظم  یندگینمانهاد 

یرهبر  
 99فروردین 

4 
ت فرزند، تربی باألخصمشاوره با موضوعات: مبتالبه جوانان، تربیتی 

 خانواده و ازدواج

مقام معظم  یندگینهاد نما

یرهبر  

و  98اسفند 

 99فروردین 

5 
ام احك باألخصپاسخگویی به سؤاالت با موضوعات احكام شرعی 

 مربوط به ماه مبارک رمضان

مقام معظم  یندگینما نهاد

یرهبر  

و  98اسفند 

 99فروردین 

 پاسخگویی به سؤاالت با موضوعات اخالقی و اعتقادی 6
مقام معظم  یندگینهاد نما

یرهبر  

و  98اسفند 

 99فروردین 

 نویس طرح ضیافت نورتنظیم پیش 7
مقام معظم  یندگینهاد نما

یرهبر  

و  98اسفند 

 99فروردین 

8 
و حتی بعد از آن با  کروناییایجاد کانال برای ارائه محتوا در ایام 

 (@donya_sargharme) کنندهموضوعات فرهنگی و سرگرم

مقام معظم  یندگینهاد نما

یرهبر  

و  98اسفند 

 99فروردین 

 و طراحی عكس شهدای دانشگاه ویرایش و روتوش 9
مقام معظم  یندگینهاد نما

یرهبر  

و  98اسفند 

 99 فروردین
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 ین(دانشگاه )اسفند و فرورد یحوزه علوم اسالمنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و های گزارش فعالیت

 زمان برگزاری مجری عنوان برنامه ردیف

10 
مشاوره و همراهی در تكمیل پروسه  -پیگیری سه مورد معرفی

 آشنایی زوجین و ازدواج دانشجویان دانشگاه

مقام معظم  یندگینهاد نما

یرهبر  

و  98اسفند 

 99فروردین 

 پیگیری جلسات هماهنگی فعالین و مبلغین 11
مقام معظم  یندگینهاد نما

یرهبر  

و  98اسفند 

 99فروردین 

12 
ه ب برگزاری جلسه با بسیج دانشجویی دانشگاه کاشان و علوم پزشكی

 منظور همفكری برای مقابله با کرونا

 یحوزه علوم اسالم

 دانشگاه

و  98اسفند 

 99فروردین 

13 

تشكیل جلسه در فضای مجازی با هیئت دانشجویی دانشگاه کاشان و 

ه بهای فرهنگی ایام ابتال علوم پزشكی و بحث و بررسی ظرفیت

 بیماری کرونا

 یحوزه علوم اسالم

 دانشگاه

و  98اسفند 

 99فروردین 

14 
های حوزه علوم اسالمی ریزی برای برگزاری کالسبرنامه

 دانشگاهیان در فضای مجازی

 یحوزه علوم اسالم

 دانشگاه

و  98اسفند 

 99فروردین 

15 
 در (متعدد سخنرانی، گفتگوی کوتاه زنده )الیو یهابرنامه یبرگزار

 یانبه سؤاالت دانشجو محیط اینستاگرام، واتساپ و... و پاسخگویی

 یحوزه علوم اسالم

 دانشگاه

و  98اسفند 

 99فروردین 

 دروس معارف در واتساپ هایبرگزاری کالس 16
 یحوزه علوم اسالم

 دانشگاه

و  98اسفند 

 99فروردین 

17 
و  هدانشگاارائه مشاوره تلفنی به دانشجویان، اساتید و کارکنان 

 پاسخگویی به مسائل شرعی ایشان

 یحوزه علوم اسالم

 دانشگاه

و  98اسفند 

 99فروردین 

 ارائه طرح رابط فرهنگی نهاد 18
 یحوزه علوم اسالم

 دانشگاه

و  98اسفند 

 99فروردین 

19 
رمضان ارائه و پیگیری طرح برنامه پخش زنده در ماه مبارک 

 (نوازرمضان بنده)

 یحوزه علوم اسالم

 دانشگاه

و  98اسفند 

 99فروردین 
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 ین(دانشگاه )اسفند و فرورد یحوزه علوم اسالمنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و های گزارش فعالیت

 زمان برگزاری مجری عنوان برنامه ردیف

20 
فراهم نمودن مقدمات الزم برای تشكیل گروه جهادی حب الحسن 

 السالمعلیه

 یحوزه علوم اسالم

 دانشگاه

و  98اسفند 

 99فروردین 

 ندیشه اسالمی برای همكاران نهادتدریس کتاب طرح کلی ا 21
 یحوزه علوم اسالم

 دانشگاه

و  98اسفند 

 99فروردین 
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 ()اسفند و فروردین بسیج اساتید و هیئت امام جعفر صادق )ع(های صورت گرفته گزارش فعالیت

 زمان برگزاری مجری عنوان برنامه ردیف

میان وعده برای یك روز بیماران و کادر درمانی یتهیه 1  
هیئت امام جعفر صادق 

 )ع(
 98اسفند 

2 
تومان جهت  هزار 933به نیازمندان و  مؤمنانهبسته ارزاق کمك  24تهیه 

اهدایی هایبستهتهیه عناب برای   

هیئت امام جعفر صادق 

 )ع(
 98اسفند 

3 
بسته بهداشتی )شامل ماسك و دستكش  200بطری عرقیات و  200اهدای 

دست و سطوح( یکنندهو مواد ضدعفونی   

هیئت امام جعفر صادق 

 )ع(
 98اسفند 
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 )اردیبهشت( فرهنگی مدیریتاز  های مدنظر برای ماه مبارک رمضانبرنامه

 زمان برگزاری مجری عنوان برنامه ردیف

 99اردیبهشت  انجمن علمی نانو Mendeley افزار رفرنس دهیآنالین نرم آموزش 1

 ----- انجمن علمی نانو در شهریورماه برگزاری برنامه آنالین آشنایی با فناوری نانو 2

 99اردیبهشت  انجمن علمی مدیریت مقدماتی کاربردی بورس در کاشان آموزشاولین وبینار  3

4 
های برخط نحوه ساخت زیرنویس برای فایل آموزشبرگزاری کارگاه 

 در کانال واتساپ انجمن –ویدیویی 

انجمن زبان و ادبیات 

 انگلیسی
 99اردیبهشت 

 99اردیبهشت  علوم قرآن و حدیثانجمن  نقش آرامش در ایجاد سالمت روانی خانواده از منظر امام سجاد )ع( 5

6 
کارگاه آشنایی با فریضه الهی زن در راستای آفرینش آرامش در محیط 

 خانواده با تأکید بر سیره حضرت صدیقه طاهره )س(
 99اردیبهشت  انجمن علوم قرآن و حدیث

 99اردیبهشت  انجمن مهندسی معدن افزار دیتاماینآنالین نرمکارگاه  7

 افزار فتوشاپنرم آموزشکارگاه آنالین  8
انجمن مهندسی معدن با 

 همكاری مهندسی عمران
 99اردیبهشت 

 اتوکد آموزشکارگاه آنالین  9
های مهندس معدن با انجمن

 همكاری مهندسی عمران
 99اردیبهشت 

 99اردیبهشت  انجمن مهندسی معدن مشكالت این رشته دربارهالیو اینستاگرامی با اساتید رشته معدن  10

 99اردیبهشت  انجمن مهندسی مواد نویسیدوره آموزشی مقاله 11

 99اردیبهشت  انجمن مهندسی مواد دوره آموزشی سالیدورک/ آباکوس/ ایندیزاین 12

 99اردیبهشت  مهندسی برقانجمن  مسابقه مجازی ساخت ربات 13

 99اردیبهشت  انجمن علمی فیزیك متلب آموزشدوره مجازی  14

15 
های آموزشی مجازی ویژه دانشگاهیان و عموم همشهریان برگزاری دوره

 های علمیبا همكاری انجمن
 های علمیکارشناسان انجمن

فروردین و 

 99اردیبهشت 

 99اردیبهشت  های علمیکارشناسان انجمن ماههای علمی در اردیبهشتانجمنبرگزاری انتخابات الكترونیكی کلیه  16

 99اردیبهشت  هاکارشناسان کانون ماهها در اردیبهشتبرگزاری انتخابات الكترونیكی کلیه کانون 17
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 )اردیبهشت( فرهنگی مدیریتاز  های مدنظر برای ماه مبارک رمضانبرنامه

 زمان برگزاری مجری عنوان برنامه ردیف

 99اردیبهشت  کانون گفتمان و رسانه نقد فیلم مجازی 18

 99اردیبهشت  شناسیکانون ایران تور مجازی ایرانگردی 19

 99اردیبهشت  احمرکانون هالل آموزشی در فضای مجازی ارائه پوسترهای 20

 99اردیبهشت  کانون گفتمان معرفی کتاب 21

 99اردیبهشت  کانون کیمیا معرفی کتاب 22

 99اردیبهشت  کانون قرآن و عترت در کانال کانون قرآن و عترت 19ختم قرآن مجازی هر روز ساعت  23

 99اردیبهشت  کانون قرآن و عترت مسابقه روزانه تفسیر قرآن 24

 99اردیبهشت  کانون قرآن و عترت خوانیمسابقه کتاب 25

 99اردیبهشت  کانون نگاه سبز تولید پادکست رمضان کریم 26

 طرح مواسات ملی )کمك همدالنه به نیازمندان در ماه رمضان( 27
جنبش دانشجویی 

 خواهعدالت
 99اردیبهشت 

 99اردیبهشت  بسیج دانشجویی ساله(؛ 250طرح به توان کتاب )مسابقه مطالعه و برداشت از کتاب انسان  28

29 
با  بسته مواد غذایی به همراه ماسك و دستكش و محلول 70 سازیاماده

 همكاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و خیرین
 99اردیبهشت  بسیج دانشجویی

30 
با همسایه با همكاری بنیاد مستضعفین برای  سفرههمپویش  اندازیراه

نیازمندان بهکمك   
 99اردیبهشت  بسیج دانشجویی

 99اردیبهشت  بسیج دانشجویی برگزاری راهیان نور مجازی 31

32 
شنبه با و یك هاشنبهپخش الیو از صفحه اینستاگرام بسیج دانشجویی 

 عرفانی یهانامه ابن علی با موضوع آقاحاجحضور 
 99اردیبهشت  بسیج دانشجویی

33 
با  هاشنبههسخش الیو از صفحه اینستاگرام بسیج دانشجویی یكشنبه و پ

 ربیعی با موضوع ازدواج آقاحاجحضور 
 99اردیبهشت  بسیج دانشجویی

34 
برنامه در ماه مبارک هر روز یك نكته )کتاب تقوا طرحی برای اداره 

 جامعه(
 99اردیبهشت  اسالمیجامعه 

 99اردیبهشت  خوابگاه خواهران هابه مناسبت هفته خوابگاه عكس سفره افطار 35

36 
ته ها در سال گذشهای هفته خوابگاهتهیه و ارسال کلیپ از فعالیت

 جهت نوستالژی و تجدید خاطره
 99اردیبهشت  خوابگاه خواهران

37 
با ارسال عكس، داستان، در فضای مجازی  "چالش ضیافت  "برگزاری 

 کلیپ و دل نوشته توسط دانشجویان
 99اردیبهشت  خوابگاه خواهران

 99اردیبهشت  رسانیواحد اطالع تهیه کلیپ از جزء خوانی سال پیش دانشجوها در پردیس شهدا 38
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 )اردیبهشت( فرهنگی مدیریتاز  های مدنظر برای ماه مبارک رمضانبرنامه

 زمان برگزاری مجری عنوان برنامه ردیف

39 
خاطر  برای»از کتاب  نستاگرامیاتهیه مطلب برای سایت و کانال و 

 «هاآیه
 99اردیبهشت  رسانیواحد اطالع

 99اردیبهشت  رسانیواحد اطالع برگزاری چالش لبخند 40

41 
قرار دادن دعای هر روز ماه مبارک همراه با تحدیر )تندخوانی( جز 

 قرآن هر روز در کانال و سایت
 99اردیبهشت  رسانیواحد اطالع

 99اردیبهشت  ریزیواحد مطالعات و برنامه نهایی سازی فرآیندهای معاونت فرهنگی 42

43 
های های دانشجویی در قسمت فرمهای برنامهپیگیری ایجاد فرم طرح

 اتوماسیون اداری
 99اردیبهشت  ریزیواحد مطالعات و برنامه

 99اردیبهشت  همكاری پیگیری اجرای جشن زنده از طریق الیو در نیمه ماه مبارک 44
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)اردیبهشت( از مدیریت ارتباطات فرهنگی برای ماه مبارک رمضانهای مدنظر برنامه  

 برگزاریزمان  مجری عنوان برنامه ردیف

 99اردیبهشت  ارتباطات فرهنگی بهار قرآن در خزان کرونا )مسابقه مجازی از تفسیر سوره انسان( 1

 99اردیبهشت  ارتباطات فرهنگی های تقلیدی در فضای مجازیمسابقه تالوت 2

 99اردیبهشت  ارتباطات فرهنگی برگزاری مسابقه اذان و مكبری در فضای مجازی 3

 99اردیبهشت  ارتباطات فرهنگی عنوان کتاب امام شناسی 17های قرآنی با معرفی طرح خوانش قصه 4

5 
جشنواره فیلم و عكس با عنوان محراب در خانه )مسابقه از مراسمات 

 مذهبی خانگی در جمع خانواده(
 99اردیبهشت  ارتباطات فرهنگی

6 
های مجازی با عنوان روابط تهیه و تدوین سلسله نشست از مجموع دوره

 همسران
 99اردیبهشت  ارتباطات فرهنگی

7 
های مجازی با عنوان تربیت تهیه و تدوین سلسله نشست از مجموع دوره

 فرزند
 ارتباطات فرهنگی

 
 99اردیبهشت 

8 
های مجازی با عنوان از مجموع دوره تهیه و تدوین سلسله نشست

 های زود بازدهگذاریکارآفرینی و سرمایه

 ارتباطات فرهنگی

 
 99اردیبهشت 

 مجازی در دوران کرونا آموزشطرح تجربیات  9
ت و مدیری ارتباطات فرهنگی

 نظارت و سنجش کیفیت
 99اردیبهشت 

 99اردیبهشت  ارتباطات فرهنگی هااولیتجلیل از روزه  10

 99اردیبهشت  ارتباطات فرهنگی دوره مجازی تدبر در قران ویژه اساتید با همكاری وزارت علوم 11

 معیشتی هایبستهتهیه  12

 شورای و ارتباطات فرهنگی

صنفی کارمندان و روابط 

 عمومی

 99اردیبهشت 

 دوره مجازی آینده انقالب اسالمی به مناسبت شهادت استاد مطهری 13
 ارتباطات فرهنگی

 
 99اردیبهشت 

 طرح پویش دانشگاهی خاطرات کرونایی سازیآماده 14
 ارتباطات فرهنگی

 
 99اردیبهشت 

 آموزشی کارشناسان فرهنگی و سایر کارمندان هاینیازمندی سازیآماده 15
 ارتباطات فرهنگی

 
 99اردیبهشت 

 طرح ماهانه هر ماه با کتاب همراه ما شوید 16
 ارتباطات فرهنگی

 
 99 اردیبهشت
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 )اردیبهشت( از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری های مدنظر برای ماه مبارک رمضانبرنامه

 زمان برگزاری مجری عنوان برنامه ردیف

 خوانی مجازی برای دانشجویانمسابقه کتاب 1
مقام معظم  یندگینهاد نما

 یرهبر
 99اردیبهشت 

دانشگاهیانخوانی مجازی برای مسابقه کتاب 2  
مقام معظم  یندگینهاد نما

 یرهبر
 99اردیبهشت 

3 
 و ( کارکنانایده اذان رمضان برای فرزندان )کودکان و نوجوانان

 اساتید دانشگاه

مقام معظم  یندگینهاد نما

 یرهبر
 99اردیبهشت 

نوازرمضان بندهبرنامه  4  
 دانشگاه یحوزه علوم اسالم

 99اردیبهشت 

 


