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بسمه تعالی

مقدمه 

چون که  عشق آمد قلم بر خود شکافت

در جوامع بشري زمانی می توان از پویایی فرهنگی سخن راند که آن را در فرایندي اجتماعی مبتنی بر 

.بینش، آرمانها و اهداف جامعه جستجو کرد

بر این اساس محوریت فرهنگ باید . مطالبات فرهنگی زیربناي مطالبات دیگر در جامعه محسوب می شود

محوریت . در این جا نکته اي وجود دارد که نباید نسبت به آن غافل شد. از پیش مورد توجه قرار گیردبیش 

فرهنگ هرگز یک شعار یا ایده نیست، بلکه که فرهنگ در جامعه به عنوان زیربنا و مبنا قرار گیرد، دیگر 

.شاهد ظهور ضدفرهنگها و الگوهاي وارداتی ایستا در سطح جامعه نخواهیم بود

شما در کارفرهنگی باید به دونکته توجه جدي داشته باشید؛ اول اینکه، در این فعالیت تخصص تک رشته اي 

شما هم نیاز به جامعه شناسی دارید، هم روانشناسی، اقتصاد، مدیریت، سیاست و همه این . جواب نمی دهد

فرهنگی و ایجاد سازمان بزرگ، دوم اینکه، ادغام دستگاه هاي متنوع . رشته ها در کار فرهنگی دخیل اند

برعکس اگر ما . انی می شودباعث کاغذبازي در سیستم می شود و خود این مسئله باعث کاهش کارایی سازم

هاي مختلف فرهنگی داشته باشیم که هر یک تولید فرهنگی براي اقشاري از جامعه انجام دهند، از سازمان

اسب ترین فرهنگ براي رشد و بالندگی آن جامعه است و فرهنگ خودي هر جامعه من) ره(نگاه امام خمینی

در ادبیات امام فرهنگ . تالش در جهت هرچه پربارتر کردن این فرهنگ موجب استقالل فرهنگی خواهد شد

. غرب، ویرانگر فرهنگ شرقی است ولی با این وجود امام بر اخذ وجوه مثبت فرهنگ غربی تکیه دارد

. مام یک اصل اساسی استخودباوري فرهنگی در اندیشهء ا

امام معتقد است غرب در پی استیالي فرهنگی خویش بر شرق است و این استیال نظم فرهنگی جامعه 

:ایشان در پیام تاریخی خویش به گورباچف به این نکته اشاره کرده و می فرمایند. شرقی را برهم خواهد زد



ادي سوسیالیسم و کمونیسم را با پناه بردن به شما اگر بخواهید در این مقطع تنها گره هاي کور اقتص«

کانون سرمایه داري غرب حل کنید، نه تنها دردي از جامعهء خویش را دوا نکرده اید که دیگران باید بیایند 

)200: امام خمینی، صحیفه نور.(»و اشتباهات شما را جبران کنند

در عرصهء توسعهء فرهنگی جامعه نقشی فعال بر اساس دیدگاه امام، فرهنگ باید روزآمد و پیش رو باشد  و 

در دیدگاه امام آلوده شدن فرهنگ به تحجر و واپس گرایی نیز از آسیب هاي بزرگ . و پویا داشته باشد

.فرهنگ است

به اعتقاد امام فرهنگ مشرق . پویایی و سرزندگی فرهنگ از نگاه امام یکی از ویژگی هاي اصلی فرهنگ است

ایشان در وصیت . دارد که بدون تأثیر از سایر فرهنگ ها نقشی فعال و پویا ارائه نمایدزمین این توانایی را

نامهء خویش در فرازي به نقشهء دامنه دار استعمار غرب براي رخوت و رکود فرهنگی جوانان به وسیلهء 

از نگاه امام . دمظاهر فساد اشاره می نمایند و آن را مغایر پویایی فرهنگی مشرق و به خصوص ایران می دانن

الگوي خودباوري شرق یکی از راه هاي پویایی و سرزندگی فرهنگ شرقی است و به همین جهت در وصیت 

و بدانید که نژاد آریا  و عرب از نژاد اروپا و آمریکا و «: نامهء خویش خطاب به جوانان ایرانی می فرمایند

.)21:66حیفه نور، ج امام خمینی، ص.(»شوروي کم ندارد اگر خودي خود را بیابد



هاي فعالیت

1388سال 



اردو و بازدید علمی

مشهد-موسسه آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
اردوهاي علمی، تفریحی، زیارتی: نوع فعالیت

سرخس – اردوي جهانگردي : عنوان  فعالیت 
بازدید علمی: موضوع 

سرخس:  محل برگزاري
نفر30: کنندگانتعداد شرکت 
بخش دانشجویی: برگزار کننده
1388آبان 20چهارشنبه : تاریخ برگزاري فعالیت

نفر شرکت کردند این اردو علمی بوده جهت بازدید 30در این اردو قریب به : موضوع 

از آثار باستانی وتاریخی

اردو و بازدید علمی

مشهد-موسسه آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
اردوهاي علمی، تفریحی، زیارتی: نوع فعالیت

سرخس – اردوي جهانگردي : عنوان  فعالیت 
بازدید علمی: موضوع 

سرخس:  محل برگزاري
نفر30: کنندگانتعداد شرکت 
بخش دانشجویی: برگزار کننده
1388آبان 20چهارشنبه : تاریخ برگزاري فعالیت

نفر شرکت کردند این اردو علمی بوده جهت بازدید 30در این اردو قریب به : موضوع 

از آثار باستانی وتاریخی

اردو و بازدید علمی

مشهد-موسسه آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
اردوهاي علمی، تفریحی، زیارتی: نوع فعالیت

سرخس – اردوي جهانگردي : عنوان  فعالیت 
بازدید علمی: موضوع 

سرخس:  محل برگزاري
نفر30: کنندگانتعداد شرکت 
بخش دانشجویی: برگزار کننده
1388آبان 20چهارشنبه : تاریخ برگزاري فعالیت

نفر شرکت کردند این اردو علمی بوده جهت بازدید 30در این اردو قریب به : موضوع 

از آثار باستانی وتاریخی



انهـابخـکت

شاندیزموسسه آموزش عالی : نام دانشگاه
سایر فعالیت ها: نوع فعالیت

خرید کتاب جهت تجهیزات کتابخانه : عنوان فعالیت

کتابخانه تخصصی موسسه: محل برگزاري فعالیت
نفر150: تعداد شرکت کنندگان

مدیریت فرهنگی: برگزار کننده

1388فروردین 01شنبه : تاریخ برگزاري

مدیریت صنعتی وبازرگانی خریداري - حسابداري -وعمومی جهانگردي کتابهاي تخصصی 88در سال : موضوع
.شد

انهـابخـکت

شاندیزموسسه آموزش عالی : نام دانشگاه
سایر فعالیت ها: نوع فعالیت

خرید کتاب جهت تجهیزات کتابخانه : عنوان فعالیت

کتابخانه تخصصی موسسه: محل برگزاري فعالیت
نفر150: تعداد شرکت کنندگان

مدیریت فرهنگی: برگزار کننده

1388فروردین 01شنبه : تاریخ برگزاري

مدیریت صنعتی وبازرگانی خریداري - حسابداري -وعمومی جهانگردي کتابهاي تخصصی 88در سال : موضوع
.شد

انهـابخـکت

شاندیزموسسه آموزش عالی : نام دانشگاه
سایر فعالیت ها: نوع فعالیت

خرید کتاب جهت تجهیزات کتابخانه : عنوان فعالیت

کتابخانه تخصصی موسسه: محل برگزاري فعالیت
نفر150: تعداد شرکت کنندگان

مدیریت فرهنگی: برگزار کننده

1388فروردین 01شنبه : تاریخ برگزاري

مدیریت صنعتی وبازرگانی خریداري - حسابداري -وعمومی جهانگردي کتابهاي تخصصی 88در سال : موضوع
.شد
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بردهاي فرهنگی در محوطه دانشگاه  جهت اطالع رسانی مسابقات و . جهت استفاده دانشجویان 

. استفاده می شود... سخنرانی، مناسبتها و 
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بردهاي فرهنگی در محوطه دانشگاه  جهت اطالع رسانی مسابقات و . جهت استفاده دانشجویان 

. استفاده می شود... سخنرانی، مناسبتها و 
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تهیه بنر کمیته انضباطی در دستور کار امور فرهنگی بود و همچنین تهیه بنرهاي کلمات قصار 

بردهاي فرهنگی در محوطه دانشگاه  جهت اطالع رسانی مسابقات و . جهت استفاده دانشجویان 

. استفاده می شود... سخنرانی، مناسبتها و 



): ع(امام علی

.آرامش خود را از دست نخواهد دادکسی که با کتاب تسلی و آرامش یابد، هرگز

دوژن راسکن

.اگر کتابی ارزش خواندن را داشته باشد، پس ارزش خریدن دارد

)ع(امام علی

.کتاب بوستان دانشمندان است

)ع(امام جعفرصادق

.دانش خود را بنویس و آن را میان برادرانت منتشر ساز



فعالیت هاي ورزشی

مشهد-موسسه آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
مسابقات: نوع فعالیت 

مسابقات فوتسال : عنوان فعالیت 

سالن بهشتی-مشهد : محل برگزاري  فعالیت
نفر11: تعداد شرکت کنندگان

دانشجوییبخش : برگزار کننده
منطقه اي: نوع مسابقه

1388اسفند 20پنجشنبه : تاریخ برگزاري فعالیت 
روز4: مدت برگزاري

مسابقات بین موسسات غیر انتفاعی در سطح استان

فعالیت هاي ورزشی

مشهد-موسسه آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
مسابقات: نوع فعالیت 

مسابقات فوتسال : عنوان فعالیت 

سالن بهشتی-مشهد : محل برگزاري  فعالیت
نفر11: تعداد شرکت کنندگان

دانشجوییبخش : برگزار کننده
منطقه اي: نوع مسابقه

1388اسفند 20پنجشنبه : تاریخ برگزاري فعالیت 
روز4: مدت برگزاري

مسابقات بین موسسات غیر انتفاعی در سطح استان

فعالیت هاي ورزشی

مشهد-موسسه آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
مسابقات: نوع فعالیت 

مسابقات فوتسال : عنوان فعالیت 

سالن بهشتی-مشهد : محل برگزاري  فعالیت
نفر11: تعداد شرکت کنندگان

دانشجوییبخش : برگزار کننده
منطقه اي: نوع مسابقه

1388اسفند 20پنجشنبه : تاریخ برگزاري فعالیت 
روز4: مدت برگزاري

مسابقات بین موسسات غیر انتفاعی در سطح استان



دانشجویان عزیز و گرامی

. شودمحسوب میدوران تحصیل در دانشگاه برگ زرینی در زندگی شما
.در این صفحه به یادگار بگذاریدزیباترین تصویر را از خود

حترام گذاشتن و ادب کردن به افراد در برخوردهاي اجتماعیا

.نشان از رشدیافتگی شخص در محیط خانواده دارد

دانشگاه محل عرضهء باالترین سطح فرآیندهاي فرهنگی از سوي «

.»ترین افراد جامعه استفهمیده

پوشش و آرایشِ مناسب به هویت هاي ارزشمند اخالقی وبا تعامل
خویش ارج نهاده و استقالل و آگاهی خود را به جلوه یایراناسالمی و
.درآوریم



هايفعالیت

1389سال 



اردو و بازدید علمی

مشهد-موسسه آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
اردوهاي علمی، تفریحی، زیارتی: نوع فعالیت 

بازدید از غار مغان : عنوان فعالیت
بازدید علمی: موضوع

شهرستان طرقبه وشاندیز-خارج از شهر: محل برگزاري
نفر64: تعداد نفرات شرکت کننده 

بخش دانشجویی: برگزار کننده
1389فروردین 27جمعه : تاریخ برگزاري

بازدید از آثار تاریخی وهفت حوض: توضیحات 

اردو و بازدید علمی

مشهد-موسسه آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
اردوهاي علمی، تفریحی، زیارتی: نوع فعالیت 

بازدید از غار مغان : عنوان فعالیت
بازدید علمی: موضوع

شهرستان طرقبه وشاندیز-خارج از شهر: محل برگزاري
نفر64: تعداد نفرات شرکت کننده 

بخش دانشجویی: برگزار کننده
1389فروردین 27جمعه : تاریخ برگزاري

بازدید از آثار تاریخی وهفت حوض: توضیحات 

اردو و بازدید علمی

مشهد-موسسه آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
اردوهاي علمی، تفریحی، زیارتی: نوع فعالیت 

بازدید از غار مغان : عنوان فعالیت
بازدید علمی: موضوع

شهرستان طرقبه وشاندیز-خارج از شهر: محل برگزاري
نفر64: تعداد نفرات شرکت کننده 

بخش دانشجویی: برگزار کننده
1389فروردین 27جمعه : تاریخ برگزاري

بازدید از آثار تاریخی وهفت حوض: توضیحات 



مشهد-آموزش عالی شاندیزموسسه : نام دانشگاه
اردوهاي علمی، تفریحی، زیارتی: نوع فعالیت

بازدید از سد دوستی سرخس : عنوان فعالیت 
بازدید علمی:موضوع 

سد دوستی سرخس:محل برگزاري 
نفر35: تعداد شرکت کنندگان 

بخش دانشجویی: برگزار کننده
1389اردیبهشت 03جمعه : تاریخ برگزاري

بازدید تاریخی وعلمی: توضیحات

مشهد-آموزش عالی شاندیزموسسه : نام دانشگاه
اردوهاي علمی، تفریحی، زیارتی: نوع فعالیت

بازدید از سد دوستی سرخس : عنوان فعالیت 
بازدید علمی:موضوع 

سد دوستی سرخس:محل برگزاري 
نفر35: تعداد شرکت کنندگان 

بخش دانشجویی: برگزار کننده
1389اردیبهشت 03جمعه : تاریخ برگزاري

بازدید تاریخی وعلمی: توضیحات

مشهد-آموزش عالی شاندیزموسسه : نام دانشگاه
اردوهاي علمی، تفریحی، زیارتی: نوع فعالیت

بازدید از سد دوستی سرخس : عنوان فعالیت 
بازدید علمی:موضوع 

سد دوستی سرخس:محل برگزاري 
نفر35: تعداد شرکت کنندگان 

بخش دانشجویی: برگزار کننده
1389اردیبهشت 03جمعه : تاریخ برگزاري

بازدید تاریخی وعلمی: توضیحات



مشهد-موسسه آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
اردوهاي علمی، تفریحی، زیارتی: نوع فعالیت 

بازدید از رشتخوار وخواف : عنوان فعالیت
بازدید علمی: موضوع

خواف: محل برگزاري
نفر35: تعداد شرکت کنندگان 

1389آبان 17دوشنبه : تاریخ برگزاري
بازدید علمی وتاریخی از پل خانساالروسالمه: توضیحات

مشهد-موسسه آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
اردوهاي علمی، تفریحی، زیارتی: نوع فعالیت 

بازدید از رشتخوار وخواف : عنوان فعالیت
بازدید علمی: موضوع

خواف: محل برگزاري
نفر35: تعداد شرکت کنندگان 

1389آبان 17دوشنبه : تاریخ برگزاري
بازدید علمی وتاریخی از پل خانساالروسالمه: توضیحات

مشهد-موسسه آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
اردوهاي علمی، تفریحی، زیارتی: نوع فعالیت 

بازدید از رشتخوار وخواف : عنوان فعالیت
بازدید علمی: موضوع

خواف: محل برگزاري
نفر35: تعداد شرکت کنندگان 

1389آبان 17دوشنبه : تاریخ برگزاري
بازدید علمی وتاریخی از پل خانساالروسالمه: توضیحات





انهـابخـکت
مشھد- موسسھ آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه

سایر: نوع فعالیت 
خرید کتاب جھت تجھیزات کتابخانھ : عنوان فعالیت 

کتابخانھ موسسھ: محل فعالیت
نفر٢٤٠: کنندگانتعداد شرکت 
مدیریت فرھنگی: برگزارکننده

١٣٨٩آبان ٢٤دوشنبھ : تاریخ برگزاری

خرید کتابھای رشتھ ھای معماری وگرافیک ودروس عمومی: توضیحات

انهـابخـکت
مشھد- موسسھ آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه

سایر: نوع فعالیت 
خرید کتاب جھت تجھیزات کتابخانھ : عنوان فعالیت 

کتابخانھ موسسھ: محل فعالیت
نفر٢٤٠: کنندگانتعداد شرکت 
مدیریت فرھنگی: برگزارکننده

١٣٨٩آبان ٢٤دوشنبھ : تاریخ برگزاری

خرید کتابھای رشتھ ھای معماری وگرافیک ودروس عمومی: توضیحات

انهـابخـکت
مشھد- موسسھ آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه

سایر: نوع فعالیت 
خرید کتاب جھت تجھیزات کتابخانھ : عنوان فعالیت 

کتابخانھ موسسھ: محل فعالیت
نفر٢٤٠: کنندگانتعداد شرکت 
مدیریت فرھنگی: برگزارکننده

١٣٨٩آبان ٢٤دوشنبھ : تاریخ برگزاری

خرید کتابھای رشتھ ھای معماری وگرافیک ودروس عمومی: توضیحات



هااعیاد و جشن– مراسم 
مشھد- موسسھ آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه

مراسم و سخنرانی
جشن میالد امام رضا : نوع فعالیت

مذھبی: موضوع
سالن اجتماعات دانشگاه: محل برگزاری 

نفر٤٠٠:تعداد شرکت کنندگان
مدیریت فرھنگی: برگزارکننده

١٣٨٩مھر ٢٧سھ شنبھ : تاریخ برگزاری 

ھمراه با پذیرایی مراسم مداحی ونماز جماعت : توضیحات

هااعیاد و جشن– مراسم 
مشھد- موسسھ آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه

مراسم و سخنرانی
جشن میالد امام رضا : نوع فعالیت

مذھبی: موضوع
سالن اجتماعات دانشگاه: محل برگزاری 

نفر٤٠٠:تعداد شرکت کنندگان
مدیریت فرھنگی: برگزارکننده

١٣٨٩مھر ٢٧سھ شنبھ : تاریخ برگزاری 

ھمراه با پذیرایی مراسم مداحی ونماز جماعت : توضیحات

هااعیاد و جشن– مراسم 
مشھد- موسسھ آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه

مراسم و سخنرانی
جشن میالد امام رضا : نوع فعالیت

مذھبی: موضوع
سالن اجتماعات دانشگاه: محل برگزاری 

نفر٤٠٠:تعداد شرکت کنندگان
مدیریت فرھنگی: برگزارکننده

١٣٨٩مھر ٢٧سھ شنبھ : تاریخ برگزاری 

ھمراه با پذیرایی مراسم مداحی ونماز جماعت : توضیحات



مشھد- آموزش عالی شاندیزموسسھ : نام دانشگاه
مراسم و سخنرانی: نوع فعالیت

عید غدیر : عنوان فعالیت
مذھبی: موضوع

سالن اجتماعات موسسھ: محل برگزاری
نفر٤٠٠:تعداد شرکت کنندگان

مدیریت فرھنگی: برگزارکننده
١٣٨٩آذر ٠٤پنجشنبھ : تاریخ برگزاری

و پذیرایی نماز جماعت ومداحی: توضیحات 

مشھد- آموزش عالی شاندیزموسسھ : نام دانشگاه
مراسم و سخنرانی: نوع فعالیت

عید غدیر : عنوان فعالیت
مذھبی: موضوع

سالن اجتماعات موسسھ: محل برگزاری
نفر٤٠٠:تعداد شرکت کنندگان

مدیریت فرھنگی: برگزارکننده
١٣٨٩آذر ٠٤پنجشنبھ : تاریخ برگزاری

و پذیرایی نماز جماعت ومداحی: توضیحات 

مشھد- آموزش عالی شاندیزموسسھ : نام دانشگاه
مراسم و سخنرانی: نوع فعالیت

عید غدیر : عنوان فعالیت
مذھبی: موضوع

سالن اجتماعات موسسھ: محل برگزاری
نفر٤٠٠:تعداد شرکت کنندگان

مدیریت فرھنگی: برگزارکننده
١٣٨٩آذر ٠٤پنجشنبھ : تاریخ برگزاری

و پذیرایی نماز جماعت ومداحی: توضیحات 



گاهـایشـنم

مشهد-موسسه آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
نمایشگاه: نوع فعالیت

نمایشگاه ایرانگردي وجهانگردي : عنوان فعالیت 

(موسسه غیر انتفاعی شاندیز(محل دانشگاه: محل برگزاري

نفر200: تعداد شرکت کنندگان 
فرهنگیمدیریت : برگزارکننده

1389آبان 06پنجشنبه : تاریخ برگزاري
روز 5: مدت برگزاري

در این نمایشگاه غذا هاي سنتی و سوغات ولباس هاي سنتی ظروف : توضیح
....باستانی و

گاهـایشـنم

مشهد-موسسه آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
نمایشگاه: نوع فعالیت

نمایشگاه ایرانگردي وجهانگردي : عنوان فعالیت 

(موسسه غیر انتفاعی شاندیز(محل دانشگاه: محل برگزاري

نفر200: تعداد شرکت کنندگان 
فرهنگیمدیریت : برگزارکننده

1389آبان 06پنجشنبه : تاریخ برگزاري
روز 5: مدت برگزاري

در این نمایشگاه غذا هاي سنتی و سوغات ولباس هاي سنتی ظروف : توضیح
....باستانی و

گاهـایشـنم

مشهد-موسسه آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
نمایشگاه: نوع فعالیت

نمایشگاه ایرانگردي وجهانگردي : عنوان فعالیت 

(موسسه غیر انتفاعی شاندیز(محل دانشگاه: محل برگزاري

نفر200: تعداد شرکت کنندگان 
فرهنگیمدیریت : برگزارکننده

1389آبان 06پنجشنبه : تاریخ برگزاري
روز 5: مدت برگزاري

در این نمایشگاه غذا هاي سنتی و سوغات ولباس هاي سنتی ظروف : توضیح
....باستانی و



کسی که از لغزش مسلمانی بگذرد، ): ص(رسول اکرم

.خداوند در قیامت از لغزش او خواهد گذشت

. اگر بردبار نیستی خود را به بردباري وادار

)ع(امام صادق

وقتی اشتباه می کنی، عذرخواهی کن، 

.وقتی اشتباه نمی کنی ببخش

اخالق باالتر از قانون است؛ زیرا قانون همیشه همراه انسان نیست

.ولی اخالق شخص همیشه با اوست



ورزشیفعالیت هاي 

مشھد- عالی شاندیزموسسھ آموزش : نام دانشگاه
مسابقات: نوع فعالیت 

فوتسال دانشجویی : عنوان فعالیت

٢مشھد سالن کارگران شماره : محل برگزاری 
نفر٦٤: تعداد شرکت کنندگان 

بخش دانشجویی: برگزارکننده
منطقھ ای: موضوع 

١٣٨٩آذر ٢٣سھ شنبھ : تاریخ برگزاری
روز ٤: مدت 

افراد جھت انتخاب در تیم دانشگاه و تیم برترگزینش : توضیحات 

ورزشیفعالیت هاي 

مشھد- عالی شاندیزموسسھ آموزش : نام دانشگاه
مسابقات: نوع فعالیت 

فوتسال دانشجویی : عنوان فعالیت

٢مشھد سالن کارگران شماره : محل برگزاری 
نفر٦٤: تعداد شرکت کنندگان 

بخش دانشجویی: برگزارکننده
منطقھ ای: موضوع 

١٣٨٩آذر ٢٣سھ شنبھ : تاریخ برگزاری
روز ٤: مدت 

افراد جھت انتخاب در تیم دانشگاه و تیم برترگزینش : توضیحات 

ورزشیفعالیت هاي 

مشھد- عالی شاندیزموسسھ آموزش : نام دانشگاه
مسابقات: نوع فعالیت 

فوتسال دانشجویی : عنوان فعالیت

٢مشھد سالن کارگران شماره : محل برگزاری 
نفر٦٤: تعداد شرکت کنندگان 

بخش دانشجویی: برگزارکننده
منطقھ ای: موضوع 

١٣٨٩آذر ٢٣سھ شنبھ : تاریخ برگزاری
روز ٤: مدت 

افراد جھت انتخاب در تیم دانشگاه و تیم برترگزینش : توضیحات 



جلسات توجیهی

13/8/89مورخ  

.در محوطه دانشگاه جلسه توجیهی براي کلیه رشته برگزار شد

در این جلسه جناب  آقاي دکتر علم الهدایی ریاست دانشگاه  سخنرانی فرمودند و بعد از آن آقاي دکتر 

در ادامه آقاي عموئی به . خلخالی قائم مقام دانشگاه به توجیه دانشجویان و راهنمایی هاي الزم پرداختند 

.  اه اشاره کردندتوجیه گفتاري و پوشش دانشجویان و اهمیت مسئله حجاب و متانت در دانشگ

29/11/89مورخ 

.این جلسه نیز در محوطه دانشگاه برگزار شد

در این جلسه جناب  آقاي دکتر علم الهدایی ریاست دانشگاه  بیاناتی فرمودند و بعد از آن آقاي دکتر 

وجیه رفتاري و در ادامه آقاي عموئی به ت. خلخالی قائم مقام به توجیه دانشجویان در انتخاب رشته پرداختند 

در انتها بروشور توجیهی و خوش آمد بین والدین و دانشجویان .  گفتاري و پوشش دانشجویان اشاره کردند

. رشته گرافیک و کامپیوتر توزیع شد





دهه اول  محرمسوگواري مراسم 
مشھد- موسسھ آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
مراسم و سخنرانی: نوع فعالیت

برگزاری عزاداری امام حسن در دھھ اول محرم : عنوان فعالیت
مذھبی: موضوع

سالن اجتماعات: محل برگزاری 
نفر٦٠٠: تعداد شرکت کنندگان

مدیریت فرھنگی: برگزارکننده
١٣٨٩آذر ١٦سھ شنبھ : زمان برگزاری

در این مراسم در دونوبت ظھر وعصر پس از نماز جماعت : توضیحات
رفت مداحان اھل بیت ودانشجویان قرائت زیارت عاشورا صورت گتوسط 

ی عاشورایی محیط دانشگاه را سیاه پوش در این ماه پرچم ھا وپرده ھا
.تھیھ زیار تنامھ وبنر ھای اطالعیھ وعزاداری.کرد

دهه اول  محرمسوگواري مراسم 
مشھد- موسسھ آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
مراسم و سخنرانی: نوع فعالیت

برگزاری عزاداری امام حسن در دھھ اول محرم : عنوان فعالیت
مذھبی: موضوع

سالن اجتماعات: محل برگزاری 
نفر٦٠٠: تعداد شرکت کنندگان

مدیریت فرھنگی: برگزارکننده
١٣٨٩آذر ١٦سھ شنبھ : زمان برگزاری

در این مراسم در دونوبت ظھر وعصر پس از نماز جماعت : توضیحات
رفت مداحان اھل بیت ودانشجویان قرائت زیارت عاشورا صورت گتوسط 

ی عاشورایی محیط دانشگاه را سیاه پوش در این ماه پرچم ھا وپرده ھا
.تھیھ زیار تنامھ وبنر ھای اطالعیھ وعزاداری.کرد

دهه اول  محرمسوگواري مراسم 
مشھد- موسسھ آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
مراسم و سخنرانی: نوع فعالیت

برگزاری عزاداری امام حسن در دھھ اول محرم : عنوان فعالیت
مذھبی: موضوع

سالن اجتماعات: محل برگزاری 
نفر٦٠٠: تعداد شرکت کنندگان

مدیریت فرھنگی: برگزارکننده
١٣٨٩آذر ١٦سھ شنبھ : زمان برگزاری

در این مراسم در دونوبت ظھر وعصر پس از نماز جماعت : توضیحات
رفت مداحان اھل بیت ودانشجویان قرائت زیارت عاشورا صورت گتوسط 

ی عاشورایی محیط دانشگاه را سیاه پوش در این ماه پرچم ھا وپرده ھا
.تھیھ زیار تنامھ وبنر ھای اطالعیھ وعزاداری.کرد



فعالیت هاي فرهنگی 

کمیته حجاب و عفاف

1389



مشھد-آموزش عالی شاندیزموسسھ : نام دانشگاه 

گردھمایی و ھمایش: نوع فعالیت

روز دانشجووتجلیل از دانشجویان برتر : عنوان فعالیت
فرھنگی: موضوع

سالن اجتماعات موسسھ: محل برگزاری
نفر٣٠٠: تعداد نفرات شرکت کننده

مدیریت فرھنگی: برگزارکننده
١٣٨٩آذر ١٦سھ شنبھ : تاریخ برگزاری

روز ١:مدت 

در این مراسم از دانشجویان برتر حجاب وعفاف تقدیر وتشکر بھ عمل : توضیحات
دانشجوی دختر کھ شئونات اسالمی ٨دانشجوی پسرو٤آمد ضمنا در این مراسم از

در این مراسم لوح تقدیر وسکھ وکتاب .دانشگاه را رعایت کردند تقدیر وتشکر شد 
.بھ دانشجویان اعطا شد

مشھد-آموزش عالی شاندیزموسسھ : نام دانشگاه 

گردھمایی و ھمایش: نوع فعالیت

روز دانشجووتجلیل از دانشجویان برتر : عنوان فعالیت
فرھنگی: موضوع

سالن اجتماعات موسسھ: محل برگزاری
نفر٣٠٠: تعداد نفرات شرکت کننده

مدیریت فرھنگی: برگزارکننده
١٣٨٩آذر ١٦سھ شنبھ : تاریخ برگزاری

روز ١:مدت 

در این مراسم از دانشجویان برتر حجاب وعفاف تقدیر وتشکر بھ عمل : توضیحات
دانشجوی دختر کھ شئونات اسالمی ٨دانشجوی پسرو٤آمد ضمنا در این مراسم از

در این مراسم لوح تقدیر وسکھ وکتاب .دانشگاه را رعایت کردند تقدیر وتشکر شد 
.بھ دانشجویان اعطا شد

مشھد-آموزش عالی شاندیزموسسھ : نام دانشگاه 

گردھمایی و ھمایش: نوع فعالیت

روز دانشجووتجلیل از دانشجویان برتر : عنوان فعالیت
فرھنگی: موضوع

سالن اجتماعات موسسھ: محل برگزاری
نفر٣٠٠: تعداد نفرات شرکت کننده

مدیریت فرھنگی: برگزارکننده
١٣٨٩آذر ١٦سھ شنبھ : تاریخ برگزاری

روز ١:مدت 

در این مراسم از دانشجویان برتر حجاب وعفاف تقدیر وتشکر بھ عمل : توضیحات
دانشجوی دختر کھ شئونات اسالمی ٨دانشجوی پسرو٤آمد ضمنا در این مراسم از

در این مراسم لوح تقدیر وسکھ وکتاب .دانشگاه را رعایت کردند تقدیر وتشکر شد 
.بھ دانشجویان اعطا شد



صورتجلسات

بسمه تعالی

26/6/89تاریخ حجاب و عفاف اول صورتجلسه 

تشکیل کمیته حجاب و عفاف تشکیل شد مقرر شد که فرم هاي اي که به منظوردر جلسه

این طرح به منظور نظرسنجی از دانشجویان . نظرخواهی طراحی و بین دانشجویان توزیع شود

.جهت انتخاب دانشجوي برتر در حجاب و عفاف و اخالق می باشد

:بندهاي ذیل جهت تشکیل کمیته پیشنهاد شد

)حجاب و عفاف(ا موضوعیت طراحی و چاپ گاهنامه شاندیز ب- 1

آوري مقاالت دانشجویی پیرامون موضوع حجاب و عفافجمع-2

حجاب و عفافتوزیع فرم نظرخواهی از دانشجویان جهت انتخاب دانشجوي برتر-3

توزیع سی دي هاي حجاب و عفاف و تکثیر آن بین دانشجویان - 4

تعیین روز مراسم تقدیر -5

نفر از دانشجویان 14اد تهیه و اهداء تقدیر نامه و سکه به تعد- 6

تهیه بروشور، اطالعیه و بنر جهت ترویج فرهنگ حجاب و عفاف- 7

امور فرهنگی مؤسسه آموزش عالی شاندیز

امضاء آقاي عبداالحد خلخالیامضاء مهندس برادران 

آقاي عموئیامضاء حجت االسالم سیدحسن میرزائی

خانم فاطمه جهانگشته



بسمه تعالی

حجاب و عفاف دوم صورتجلسه 

در این جلسه مقرر شد بندهایی . جلسه دوم کمیته حجاب و عفاف در محل دانشگاه برگزار گردید

به تصویب رسیده است در چه 26/6/89که در صورتجلسه اول کمیته حجاب و عفاف مورخ 

. مرحله اجرایی می باشد

.توزیع شد1/7/89نشریه شاندیز ویژه حجاب و عفاف در - 1

.حلقه سی دي تکثیر و توزیع شده است50دي هاي حجاب و عفاف در سی-2

فرم هاي  رأي گیري توسط دانشجویان پر شده و از طریق صندوق انتقادات و پیشنهادات -3

.نفر تعیین شدند14جمع آوري و شمارش شد و تعداد 

مقاالت دانشجویی جمع آوري شده به جناب حجت االسالم سیدحسن میزرایی جهت - 4

.ناسی ارائه شدکارش

در پایان جلسه مقرر شد تا شرکت کنندگان در جلسه پیشنهادات و انتقادات خود را جهت بهتر 

.برگزار کردن مراسم و ایده هاي فرهنگی بهتر در کمیته حجاب و عفاف ارائه دهند

امور فرهنگی مؤسسه آموزش عالی شاندیز

اطمه جهانگشتهامضاء خانم فامضاء حجت االسالم سیدحسن میرزائی 

امضاء مهندس برادران امضاء آقاي عبداالحد خلخالی 

آقاي عموئی



بسمه تعالی

حجاب و عفاف سوم صورتجلسه 

در سالن اجتماعات برگزار 16/9/89جلسه سوم کمیته حجاب و عفاف در محل دانشگاه مورخ 

در این جلسه پس از برگزاري نمازجماعت و زیارت عاشورا توسط مداح اهل بیت در ساعت . گردید

با حضور دانشجویان دانشگاه در روز دانشجو مراسم تجلیل و تقدیر از دانشجویان توسط 12

. برگزار گردید.... د و قائم مقام دانشگاه و حجت االسالم هیئت و اساتی

در این جلسه بعد از سخنرانی جناب آقاي عبداالحد برادران خلخالی قائم مقام مؤسسه آموزش 

عالی شاندیز و بزرگداشت روز دانشجو، توسط مدیر فرهنگی نام دانشجویان برتر قرائت و جوایز و 

.گردیدلوح تقدیر و سکه به ایشان اهدا 

آقاي خلخالی در این جلسه بیان نمودند در این دانشگاه دانشجویان برتر زیادي مشغول به 
تحصیل هستند، اما به خاطر محدودیت مالی این امکان وجود ندارد که از دانشجویان بیشتري 

قرار تقدیر و تشکر انجام گیرد، اما امید است با عنایت خداوند و امکاناتی که دانشگاه در اختیار 
تا در توسعه . خواهد گرفت، در پایان هر ترم از دانشجویان برتر ترم هاي باالتر تقدیر انجام گیرد

. فرهنگ حجاب و عفاف گامی هر چند کوچک برداشته شود

امور فرهنگی مؤسسه آموزش عالی شاندیز

امضاء خانم فاطمه جهانگشتهامضاء حجت االسالم سیدحسن میرزائی 

امضاء خانم برادران عبداالحد برادران خلخالی امضاء آقاي
امضاء آقاي عموئی



معرفی دانشجویان برتر متانت و اخالق

هوالمحبوب

بعد از مراسم نماز جماعت و ) ع(ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام  سوگواري سرور ساالر شهیدان امام حسین 
مراسم زیارت عاشورا از دانشجویان برتر در حجاب و عفاف و به خاطر حفظ شئونات اسالمی در محیط دانشگاه تقدیر 

. و تشکر شد

و عفاف و اخالق اسالمی می باشند و لذا به خاطر محدودیت اکثریت دانشجویان ما جزء دانشجویان برتر در حجاب
. با مشورت اساتید دانشگاه انتخاب شدند-که توسط دانشجویان انجام گرفت - گیري مالی، محدود افرادي بعد از رأي

:دانشجویان برتر به شرح ذیل می باشند

همکاري با نشریه-عفاف و اخالق برتر در حجاب و-مقاله پیرامون حجاب وعفاف : خانم سعیده انتظاري

متانت در اخالق و رفتار-برتر در حجاب و عفاف و اخالق-مقاله پیرامون حجاب وعفاف:  خانم کلثوم امامی

متانت در اخالق و رفتار- برتر در حجاب و عفاف و اخالق-مقاله پیرامون حجاب وعفاف :خانم بهاره آزاد 

متانت اخالقی –همکاري با نشریه -اي اهل بیتشعر بر–اذان :آقاي مصطفی فاتحی

متانت در اخالق و رفتار –حجاب و عفاف - همکاري با دانشگاه در امر به معروف:  خانم فرزانه بهمن بهره

متانت در اخالق و رفتار–حجاب و عفاف - همکاري با دانشگاه در امر به معروف :خانم زهرا افضلی یزدي

متانت در اخالق و رفتار–حجاب و عفاف - همکاري با دانشگاه در امر به معروف :خانم اکرم ضرابی

شرکت در مراسم مذهبی –محجوب در اخالق و رفتار :آقاي مهدي امیریان

متانت در اخالق و رفتار –حجاب و اخالق :خانم فاطمه مهري جرتوده

امور فرهنگی موسسه آموزش عالی شاندیز



بسمه تعالی

االت دانشجویی ارائه شده به دانشگاه پیرامون حجاب و عفافمق

خانم کلثوم امامی فطري بودن حجاب زن - 1

سعیده انتظاري و بهاره آزاددر روایات   ) س(حجاب و عفاف و جایگاه حضرت زهرا-2

مریم احدي عوامل تهدید کننده عفاف در آموزه هاي دینی -3

مریم حاجی عبدالباقی پوشش و حجاب و فلسفهء آن در قرآن - 4

ساجده لگزائیحجاب و عفاف -5

انتشارات مؤسسه آموزش عالی شاندیزطرح پرسشی نادرست حجاب اجباري؟- 6

مریم ضرابی حجاب، مسئله فقهی یا حقوقی و سیاسی- 7



نمونه لوح سپاس و تقدیر دانشجویان برتر



مشھد- موسسھ آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
نشریات دانشجویی: نوع فعالیت

انتشارگاھنامھ شاندیز : عنوان فعالیت
فرھنگی: موضوع

انتشارات دانشگاه: محل برگزاری
نفر:تعداد شرکت کنندگان

مدیریت فرھنگی: برگزارکننده
١٣٨٩مھر ٠١پنجشنبھ : تاریخ برگزاری

اولین شماره گاھنامھ با عنوان حجاب وعفاف: توضیحات

مشھد- موسسھ آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
نشریات دانشجویی: نوع فعالیت

انتشارگاھنامھ شاندیز : عنوان فعالیت
فرھنگی: موضوع

انتشارات دانشگاه: محل برگزاری
نفر:تعداد شرکت کنندگان

مدیریت فرھنگی: برگزارکننده
١٣٨٩مھر ٠١پنجشنبھ : تاریخ برگزاری

اولین شماره گاھنامھ با عنوان حجاب وعفاف: توضیحات

مشھد- موسسھ آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
نشریات دانشجویی: نوع فعالیت

انتشارگاھنامھ شاندیز : عنوان فعالیت
فرھنگی: موضوع

انتشارات دانشگاه: محل برگزاری
نفر:تعداد شرکت کنندگان

مدیریت فرھنگی: برگزارکننده
١٣٨٩مھر ٠١پنجشنبھ : تاریخ برگزاری

اولین شماره گاھنامھ با عنوان حجاب وعفاف: توضیحات



مشھد- موسسھ آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
نشریات دانشجویی: نوع فعالیت

انتشارگاھنامھ شاندیز : عنوان فعالیت
فرھنگی: موضوع

انتشارات دانشگاه: محل برگزاری
نفر:تعداد شرکت کنندگان

فرھنگیمدیریت : برگزارکننده
١٣٨٩بھمن ماه ٠١یکشنبھ : تاریخ برگزاری

٢شماره شماره گاھنامھ با عنوان حجاب وعفافدومین: توضیحات

مشھد- موسسھ آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
نشریات دانشجویی: نوع فعالیت

انتشارگاھنامھ شاندیز : عنوان فعالیت
فرھنگی: موضوع

انتشارات دانشگاه: محل برگزاری
نفر:تعداد شرکت کنندگان

فرھنگیمدیریت : برگزارکننده
١٣٨٩بھمن ماه ٠١یکشنبھ : تاریخ برگزاری

٢شماره شماره گاھنامھ با عنوان حجاب وعفافدومین: توضیحات

مشھد- موسسھ آموزش عالی شاندیز: نام دانشگاه
نشریات دانشجویی: نوع فعالیت

انتشارگاھنامھ شاندیز : عنوان فعالیت
فرھنگی: موضوع

انتشارات دانشگاه: محل برگزاری
نفر:تعداد شرکت کنندگان

فرھنگیمدیریت : برگزارکننده
١٣٨٩بھمن ماه ٠١یکشنبھ : تاریخ برگزاری

٢شماره شماره گاھنامھ با عنوان حجاب وعفافدومین: توضیحات



دانشگاه شاندیز با همکاري اداره ارشاد اسالمی مشهد و دانشگاه خیام، فردوسی و بهار 30/11/89در مورخه 

و بعداز ظهر در دانشگاه خیام از ساعت 11الی 9از ساعت ) ع(همایش حجاب و عفاف را در دانشگاه امام رضا

. برگزارکردند17الی 15

 سخنران جلسه خانم نیلچی زاده

ایش از خانم فاطمه جهانگشته نویسنده و مسئول امور فرهنگی دانشگاه شاندیز براي در این هم

. فعالیتهاي حجاب و عفاف تقدیر و قدردانی شد




