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 1400وزش عالی المرد در سال اجتماعی مرکز آم-امه فرهنگی برن

ردی
 ف 

 زمان اجرا  برنامه عملیاتی  رد ـراهب
 ب مخاط 

 اساتید کارکنان ودانشج

 مراسم زیارت عاشورا  تقویت روحیه معنوی  1

دوشنبه    ،هفتگی

 ها

الی   7ساعت 

07:30 

   

2 
الگوپذیری و تاثیرات  

مثبت آن در زندگی نسل  

 جوان

ادیبان و چهره های   ، گرامیداشت شاعران

 شاخص علمی
 ✓ ✓ ✓ هفتگی 

3 
پرورش دانشجویان  

مستعد و ایجاد زمینه  

 اشتغال دانشجویی 

 برگزاری کارگاه مهارت آموزی .1

معرفی چهره های موفق و حضور آنان در   .2

 جلسات 

 ✓ ✓ ✓ نیمسالهر 

4 

ایجاد میل و رغبت سایر  

طیف ها دانشجویی ،  

کارکنان در  اساتید و 

فعالیت های فرهنگی /فرا  

  ،  گرفتن فرهنگ تعاون 

باال رفتن اعتماد به نفس  

 و ... 

 کار دانشجویی  .1

برگزاری اردوی تفریحی ویژه فعاالن   .2

 فرهنگی

مشوق های علمی  و خدمات رفاهی به   .3

فعاالن فرهنگی )اعطای نمره در دروس  

 عمومی ، 

برگزاری مراسم ویژه تجلیل از فعاالن   . 4

 فرهنگی

 ✓ ✓ ✓ هر نیمسال

5 
آشنایی با میراث  

ایجاد همدلی و  ؛ فرهنگی

 نشاط 

 ✓ ✓ ✓ نیمسالهر برگزاری اردوهای گردشگری ، زیارتی و علمی 

6 
توسعه روحیه تعاون  

توسعه روحیه نظم و  /

 همکاری

  27الی 20. گرامیداشت هفته خوابگاه ها )1

 اردیبهشت

 .معرفی اتاق نمونه 

سالم / ورزشی شطرنج ،  .مسابقات تغذیه 2

 دارت ، طناب کشی و ... 

 . مسابقه آداب دانشجویی در خوابگاه ها 3

هفته خوابگاه ها  

   ✓ در هرسال 
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7 
الگوپذیری از چهره های  

 شاخص 
   ✓ بار  2هرماه  هنری ،فرهنگی شست صمیمی با اساتید علمین

8 
انس با کتاب و افزایش  

 سرانه مطالعه 

 کتابخوانی/نشست های کتاب و  

جلسه معرفی کتاب هفته / نقد و بررسی کتاب  

 مسابقه طرح سوال از کتاب هفته   /

 ✓ ✓  هفتگی 

9 
نهادینه سازی آزادی بیان   

تقویت روحیه حقیقت  

 جویی و قانونگرایی 

مناظره / پرسش و   /کرسی های آزاد اندیشی

 پاسخ / نقد و نظر 
 ✓ ✓ ✓ موضوع  2هرماه 

10 
اعتقادی و  تقویت بنیه 

 معنوی 

برگزاری مراسمات دینی و ملی   .1

مذهبی)محرم، صفر، شعبان ، رمضان و  

 دهه فجر ، هفته دفاع مقدس ..( 

 روضه و عزاداری  .2

برگزاری آداب و رسوم عزاداری )تعزیه ،   .3

 مراسم دمام زنی بوشهری و ..(

 جشن ها مذهبی و ملی  .4

 برگزاری یادواره  .5

 نشست های بصیرتی  .6

 تابخوانی بصورت موضوعیمسابقه ک .7

مناسبت های  

 ✓ ✓ ✓ هرماه 

11 

 ایجاد روحیه نشاط/ 

استفاده خالقیت های  

فرهنگی و هنری  

 دانشجویان 

جشنواره غذای سالم / بازیهای محلی / لباس ها  

 ی محلی / و جنگ های حال خوش 
   ✓ آذرماه 

12 

تقویت روحیه قهرمانی /  

آماده سازی جهت المپیاد  

تقویت  های ورزشی /  

 رشد وتندرستی 

مسابقه در رشته های مختلف ورزشی )فوتسال،  

 والیبال ، تنیس ، و...( 

آغاز از  هفته  

 ✓ ✓ ✓ تربیت بدنی 

13 
ایجاد روحیه نشاط و  

 شادمانی و سالمت 

کوه پیمایی ، شنا، ورزش    برنامه ورزش همگانی

 های محلی وپیاده روی و... 
 ✓ ✓ ✓ ماهیانه

14 
متفکرانه  نگاه منتقدانه و 

 به هنر سینما

 برگزاری کارگاه آموزشی 

اکران فیلم مطرح جهان ) ایرانی و خارجی  

 ( مسابقه  عکس برترماه

 ✓ ✓ ✓ ماهیانه

15 
پرورش مهارت در حوزه  

 علم نجوم 

گردش علمی و رصد نجوم و سیارات آسمانی   

 با همکاری انجمن نجوم شهرستان
 ✓ ✓ ✓ هرترم یکبار 

16 
شناسایی استعداد ها / 

بیان انتقادات و  

 پیشنهادات 

 ✓ ✓ ✓ هفتگی  پاتوق فرهنگی 
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17 
مهم   ئلپرداختن به مسا

 جهان اسالم

مراسم روز جهانی قدس / مسابقه کاریکاتور ،  

تهیه کلیپ ، کرسی آزاداندیشی با موضوعیت  

 روز قدس 

17/02/1400 ✓ ✓ ✓ 

18 
ارج نهادن به مقام استاد  

 و معلم 
 ✓   12/02/1400 )مجازی(  دانشگاهمراسم تجلیل از اساتید 

19 
پرورش نیروهای  

تخصصی در حوزه  

 فرهنگ 

آموزش تخصصی  فعاالن فرهنگی ، اجتماعی  

کارگاه های موضوعات مرتبط با فعالیت های  /

فرهنگی )مدیریت برنامه ، جذب مخاطب ،  

 شناسایی استعدادها ، مخاطب شناسی و...( 

 ✓ ✓ ✓ هرسالپایان 

20 

نتیجه گیری از بازخورد  

برنامه فرهنگی و تاثیرات  

مثبت و منفی فعالیت ها  

 در محیط دانشگاه 

 همایش عملکرد فرهنگی و اجتماعی/ 

بررسی عملکرد امورفرهنگی و اجتماعی با  

 حضور اساتید ، دانشجویان و کارکنان 

 ✓ ✓ ✓ پایان هرسال

21 
بررسی عملکرد اساتید  

 مشاورانجمن های علمی 

کارگاه آموزشی ویژه اساتید مشاورانجمن های  

 علمی
02/03/1400    

22 

آگاهی بخشی و نظارت و  

کنترل بهداشت روان و  

ایه خدمات  جسم و ار

 دانشگاه به عموم مردم 

متخصصین مجرب دانشگاه های     استفاده از 

مراکز مشاوره استان و وزارت   و    علوم پزشکی

 ؛  علوم و وزارت بهداشت

آموزش و کنترل و پیشگیری در رابطه با  

مسایل جنسی ، اعتیاد ، بیماری خاص ایدز،  

کرونا ،و رسیدگی و بهبود اثرات ناشی بحران   

 ها اعم از کرونا/ کسب درآمد اختصاصی

 ✓ ✓ ✓ هر نیمسال

23 
پیوند جامعه و  

دانشگاه/معرفی دانشگاه  

 به تمامی گروه های هدف 

مراسم سالگرد تاسیس دانشگاه دولتی المرد/  

.اجرای برنامه با محتوای : معرفی چهره های  

اثرگذار در روند توسعه کیفی و کمی مرکز و  

تجلیل از آنان/ نمایش  و دستاوردهای برنامه  

های شاخص فرهنگی و علمی  و معرفی چهره  

های ماندگار علمی از میان دانشجویان و اساتید  

نمایشگاه عکس از روند توسعه  بازدید از  /

 دانشگاه / اجرای برنامه متنوع / راه 

اندازی غرفه ها مشاوران تحصیلی ویژه دانش  

 آموزان مدارس شهرستان های المرد و مهر 

 ✓ ✓ ✓   پایان هر سال

24 

آشنایی با فرهنگ زیستن  

در جامعه علمی وحفظ  

جایگاه و شان علم و  

 دانش

ارتباطی و آداب  برگزاری دوره مهارت های 

 زندگی دانشجویی 

آغاز  سال  

  ✓ تحصیلی  
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25 
تبیین اندیشه حضرت  

 )ره( _امام خمینی 

گرامیداشت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی  

)ره( / مسابقه ی صحیفه نور )دانشجویان ،  

 کارکنان( 

12/03/1400    

26 
تکریم جایگاه دختر در  

 جامعه

دختر /تجلیل  میالد حضرت معصومه )س( روز  

 از دختران شهدا
23/03/1400 ✓   

27 
شناخت  عمقی جایگاه  

 شخصیت امام 

والدت حضرت امام رضا )ع(/ مسابقه تشرف  

 رضوی ) کلیپ ،خاطره نویسی ، عکس و ...( 
01/04/1400 ✓   

28 
گرامی داشتن ارزش  

 معنوی قلم 

گی ،  ویسند گرامیداشت روز قلم  /مسابقه ن

نویسندگان بومی المرد و مهر  در قالب  معرفی 

 نشست صمیمی با آنان در فضای مجازی 

14/04/1400 ✓   

29 
شناخت مقام شخصیت  

 ( س )حضرت فاطمه 

روز حجاب و عفاف)سالروز ازدواج حضرت علی  

ع وحضرت فاطمه س  / کارگاه روان شناسی  

 روابط دختر و پسر

21/04/1400 ✓   

30 
گرامی داشتن افضل اعیاد  

اسالمی و حفظ ارزش  

 والیت در رهبری جامعه 

عید سعید غدیر خم /مسابقه خطبه غدیر/  

 دانشگاه  پذیرایی و تزیین ساختمان  
07/05/1400 ✓ ✓ ✓ 

31 
  رداشتن روحیه تعلق خاط

 نسبت به خانواده مرکز 

روز خانواده و تکریم بازنشستگان /نشست هیات 

 رییسه با خانواده کارکنان 
14/05/1400  ✓ ✓ 

 ✓ ✓  روز خبرنگار  خبرنگاران المرد و مهر نشست خبری رییس با  روز خبرنگار  32

33 
تکریم و شناخت اندیشه  

 های نهضت حسینی 

تاسوعا و عاشورا حسینی / مسابقه عکس با  

موضوع محرم /برگزاری مراسم آیینی تعزیه  

مسابقه کتابخوانی )کتاب امام حسین عالمه  //

 جعفری  ( ویژه دانشجویان و کارکنان 

قرآن و عترت  حضور هیات مذهبی و کانون  

 دانشگاه در مراسمات مردمی 

27/05/1400 

28/05/1400 
 ✓ ✓ 

34 
انتقال روحیه استقامت و  

پایداری  / الگوپذیری  

 جهت نسل نو 

تجلیل از اسرا  / دیدار با خانواده اسرا و  

 مفقودین 
29/05/1400  ✓ ✓ 

 روز کارمند  35

/ نشست با کارکنان   دانشگاهتجلیل از کارکنان 

تجلیل از کارمند نمونه دعوت و پذیرایی از  /

 کارکنان با برگزاری  اردوی تفریحی 

04/06/1400 

 ✓  

    27/06/1400 محفل شب شعر  روز شعر و ادب فارسی 36

37 
حفظ جایگاه فرهنگ  

 جهاد و شهادت 

نصب بنر و   ، گرامیداشت هفته دفاع مقدس 

آذین بندی ساختمان / اکران فیلم هالی دفاع  

 اجرای تاتر دفاع مقدس  مقدس 

31/06/1400 ✓ ✓ ✓ 
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38 
تکریم دانشجویان و  

 خانواده های آنان 

راه اندازی  /استقبال از دانشجویان نو ورود

ایستگاه خوش آمدگویی از دانشجویان نو ورود /  

مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود /  

 ه برگزاری اردوی تفریحی یک روز

   ✓ 1400مهر

39 
گرامی داشتن یاد و  

خاطره حماسه و نهضت  

 کربال 

 ✓ ✓ ✓ 05/07/1400 اربعین حسینی /برنامه قرائت زیارت اربعین 

 روز تربیت بدنی  40
مسابقه دارت ، پینگ پنگ و فوتبال ویژه  

 کارکنان و هیات علمی 
26/07/1400  ✓ ✓ 

 استکبار مبارزه با نظام  41

آبان روز مبارزه با استکبار /شرکت در    13روز  

آبان / مسابقه کتابخوانی خالصه  13راه پیمایی  

 اسناد النه جاسوسی 

13/08/1400 ✓ ✓ ✓ 

 روز کتاب و کتابخوانی  42

مسابقه سریع خوانی کتاب با موضوع شخصیت  

برجسته حضرت عالمه طباطبایی  ویژه  

 خوانیم؟ کارکنان/ مسابقه چرا کتاب نمی 

24/08/1400 ✓ ✓ ✓ 

43 
مقدس  نظام آشنایی با 

 جمهوری اسالمی 

روز قانون اساسی /آموزش ضمن خدمت 

 آشنایی با کتاب قانون اساسی ) ویژه کارکنان( 
12/09/1400  ✓ ✓ 

 جشن روز دانشجو  44
گرامیداشت شهدای دانشجو / حفظ  

 دستاوردهای روز دانشجو 
16/09/1400 ✓   

45 
زینب  والدت حضرت 

 )س(  روز پرستار 

 تجلیل و دیدار از پرستاران بیمارستان 

گرامیداشت مقام رفیع حضرت زینب) س(   

 اسوه صبر و استقامت

19/09/1400 ✓ ✓ ✓ 

46 

 شهادت حضرت زهرا)س( 

تعامل و ارتباط سازنده  

طالب و دانشجویان در  

 رونق تولید علم 

تعامل و ارتباط سازنده طالب و دانشجویان در  

 دانشگاه (  )روز وحدت حوزه و  رونق تولید علم 
27/09/1400 ✓ ✓ ✓ 

47 
گرامیداشت فرهنگ چله  

 نشینی ایرانیان 
 ✓ ✓ ✓ 30/09/1400 مراسم چله نشینی شب یلدا ویژه دانشجویان 

 تجدید میثاق با والیت  48

رییسه  روز بصیرت /دیدار کارکنان و هیات 

مرکز با امام جمعه/ شرکت در راه پیمایی روز  

 بصیرت 

09/10/1400 ✓ ✓ ✓ 

49 

گرامیداشت یاد و خاطره  

ی سردار دلها شهید 

تقویت روحیه   ،سلیمانی 

در میدان بودن در  

 همراهی نهضت مقاومت 

روز جهانی مقاومت )شهادت سردار  

سلیمانی(//مسابقه کتابخوانی )از چیزی  

ترسیدم/زندگی نامه خودنوشت سردار  نمی

 سلیمانی

13/10/1400 ✓ ✓ ✓ 
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50 

یادآوری پیام حضرت  

فاطمه س به بشریت  

جهت حمایت از والیت  

 فقیه 

شهادت حضرت فاطمه الزهرا)س(/خوانش  

خطبه حضرت فاطمه الزهرا س )کارکنان ،  

 (دانشجویان ، اساتید 

16/10/1400 ✓ ✓ ✓ 

51 
ارج نهادن به مقام و  

شخصیت همسران فداکار  

 و مادران شهدا

سالروز وفات حضرت ام البنین )س( روز تکریم  

مادران و همسران شهید //دیدار با مادران و  

 همسران شهید 

26/10/1400 ✓ ✓ ✓ 

52 
آمادگی در برابر حوادث  

 طبیعی از جمله زلزله 

روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات آن  

 دانشگاه انجام مانور زلزله در ساختمان /
05/10/1400 ✓ ✓ ✓ 

 تکریم مقام زن و مادر  53
والدت حضرت فاطمه )س(/مراسم گرامیداشت  

 دانشگاه  روز زن و تجلیل از بانوان کارمند 
03/11/1400 ✓ ✓ ✓ 

54 
تجدید میثاق با  

 فجرآفرینان

امام خمینی به ایران آغاز دهه  بازگشت حضرت 

مبارک فجر //جشن دهه فجر / پذیرایی / آذین  

بندی / کرسی آزاد اندیشی با موضوع تبیین  

 دستاوردهای انقالب اسالمی در عصر نوین 

  22الی  12

 ✓ ✓ ✓ 1400بهمن 

 تکریم روزپدر  55
والدت حضرت علی )ع(/ دیدار با خانواده شهدا/ 

 تجلیل از کارکنان 
26/11/1400 ✓ ✓ ✓ 

56 
یادآور پیام رسان نهضت  

 عاشورا 

ارتحال حضرت زینب )س(//برگزاری مراسم  

 عزاداری و مرثیه سرایی 
28/11/1400 ✓ ✓ ✓ 

57 
جامعه مهندسین   شناخت

و ایفای نقش سازنده آنان   

 در سازندگی کشور 

تجلیل از مهندسین /مراسم روز مهندس 

 دانشگاه
05/12/1400 ✓ ✓ ✓ 

58 
روحیه کمک و  حفظ 

امداد به فقراو محرومان  

 جامعه

اهدای هدایا به ایتام و  ، روز احسان و نیکو کاری

 افراد تحت پوشش کمیته امداد
14/12/1400 ✓ ✓ ✓ 

59 
گرامی داشتن روز والدت  

 ( ع )حضرت امام حسین 

والدت حضرت امام حسین ع روز پاسدار 

دیدار با فرمانده ناحیه سپاه المرد با حضور  //

 دانشگاه فرمانده بسیج دانشجویی 

15/12/1400 ✓ ✓ ✓ 

60 
گرامیداشت حضرت  

ابوالفضل العباس )ع(  

 حامی والیت 

دیدار با خانواده  والدت حضرت عباس )ع(/

 خوانی مسابقه کتاب /جانبازان
 ✓ ✓ ✓ 

 تجدید پیمان با شهدا 61

روز بزرگداشت شهدا  //میثاق با شهدا 

حضور  )حضوردر گلزار شهدا المرد( با 

 دانشجویان و کارمندان 

22/12/1400  ✓ ✓ 
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62 

گرامیداشت دانشجویان  

جوان دانشگاه و اهمیت  

جایگاه مهم حضرت علی  

اکبر ع  بعنوان الگوی و  

اسوه نمونه نسل جوان در  

 تمام اعصار

والدت حضرت علی اکبر روز جوان //اهدای  

هدیه به جوان ترین کارمند ، استاد و هیات  

 و دانشجو  علمی

23/12/1400 ✓ ✓ ✓ 

63 

گرامیداشت مقام عظمای  

حضرت مهدی )ع( و  

تقویت روحیه امید و  

انتظار و ایفای نقش در  

زمینه سازی مقدمات  

 ظهور

  ،پذیرایی و شیرینی  ، میالد امام زمان )ع(

  آخرین نشست پایان سال کارکنان با رییس

 دانشگاه

27/12/1400  ✓ ✓ 

64 

پیشگیری از آسیب های  

اجتماعی از طریق توسعه  

کارآفرینی ،  و تقویت   

ایجاد اشتغال  و آشنایی  

دانشجویان با فرصت های  

اشتغال و کارآفرینی /  

ایجاد بستر مناسب برای  

بازاریابی و عرضه  

محصوالت و تولیدات  

دانشجویی / شکوفایی  

ایده های تولیدی  

استفاده از خالقیت ها و  /

  / استعداد های دانشجویان

ایجاد روحیه و نشاط  

 اجتماعی 

دانشجویی )دیجیتال   راه اندازی بازارچه

 مارکتینگ ، حضوری ( 
 ✓ ✓ ✓ طول سال  در


