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 ستادیهای  الف( طرح
 

 دانشگاه تابعه واحدهای و مرکزی دانشگاه در امر به معروف و نهی از منکر حوزه های برنامه اجرای جهت ساالنه بودجه و برنامه /الف( تهیه1

 امر به معروف و نهی از منکرهای حوزه  ساماندهی فعالیت هدف اجرای طرح:

های عملیاتی ابالغ شده از سوی وزارت  دانشگاه با عنایت به برنامهدبیرخانه شورای امر به معروف و نهی از منکر در قالب این طرح، الزم است  شرح اجمالی طرح:

برای این حوزه نسبت به تهیه برنامه و بودجه سالیانه امر به معروف و نهی از منکر های دانشگاه و واحدهای تابعه دانشگاه در حوزه  بهداشت و با توجه به نیازمندی

هر یک از امر به معروف و نهی از منکر رابطین نظرات کارشناسی استان و امر به معروف و نهی از منکر ستاد  ایرهنمودهاز  استفاده اقدام نماید. در این راستا

 مورد تأکید است. در تهیه برنامه و بودجه سالیانه دانشگاه الزم است به موارد زیر توجه شود:واحدهای تابعه دانشگاه 

 .وزارت بهداشتدبیرخانه شورای امر به معروف و نهی از منکر های عملیاتی ابالغ شده توسط  برنامه .1

 بینی شده در دانشگاه علوم پزشکی. های عملیاتی پیش برنامه .2

 و آموزشی مراکز ویژه، های کلینیک پژوهشی، مراکز و ها آزمایشگاه ها، دانشکدهبینی شده در واحدهای تابعه دانشگاه شامل:  های عملیاتی پیش برنامه .3

 روستایی، بهداشت های خانه بهداشتی، های پایگاه سالمت، جامع مراکز ها، شهرستان درمان و بهداشت شبکه ،(ها بیمارستان) درمانی راکزم درمانی،

 دانشجویی، و سایر واحدهای زیر مجموعه دانشگاه. های خوابگاه

 فصل بهار زمان برگزاری طرح:

 نکات حائز اهمیت:

امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه مکلف است از زمستان سال قبل فرآیند تهیه برنامه و بودجه سالیانه برای حوزه امر به معروف و نهی از منکر  شورای دبیرخانه

دانشگاه برساند و اطالعات مربوطه را مطابق امر به معروف و نهی از منکر  شورای ها و بودجه مورد نیاز را در اوایل فصل بهار به تصویب رنامهبد و نهایتاً نمایآغاز را 

 وزارت بهداشت ارائه نماید.دبیرخانه شورای امر به معروف و نهی از منکر های عملیاتی پایش به  بینی شده در پایان فصل بهار در قالب برنامه فرم پیش

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 به صورت دو ماه یکبار شورااین  جلسات اریدر دانشگاه و برگزامر به معروف و نهی از منکر  شورای/الف( تشکیل 2

های حوزه  های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای تقویت و ارتقاء سطح کمی و کیفی امکانات، تجهیزات و فعالیت ریزی انجام برنامه هدف اجرای طرح:

 معروف و نهی از منکرامر به  شورای با همکاری و مشارکت تمامی اعضایامر به معروف و نهی از منکر 

امر به معروف و نهی از منکر کشور ستاد  ضوابطدر دانشگاه مرکزی مطابق امر به معروف و نهی از منکر  شورای در قالب این طرح، الزم است شرح اجمالی طرح:

دانشگاه طبق قانون رای امر به معروف و نهی از منکر شوصادر شود؛ شورای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود و هر دو سال یکبار احکام جدید برای اعضای 

, لکن تشکیل جلسه به صورت هر دو ماه یکبار از نظر این وزارتخانه گیری نماید های نماز تصمیم بایست هر ماه یکبار تشکیل جلسه دهد و پیرامون فعالیت می

شورای امر به معروف و نهی از منکر سازی شده ابالغ شده از سوی  مدل بومی و بر اساسضوابط ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور . مطابق باشد بالمانع می

 باشند: در دانشگاه افراد ذیل الذکر میشورای امر به معروف و نهی از منکر اعضای  ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه(شورایامربهمعروفونهیازمنکردانشگاه)رئیسرئیس .2

 دانشجوییدانشگاه)دبیرشورایامربهمعروفونهیازمنکردانشگاه(وفرهنگیمعاون .2

دانشگاهبهعنوانیکیازکارکناندانشگاهویایکیازکارشناسانمعاونتفرهنگیودانشجوییکارشناسقرآنوعترتیاقرآنوعترترئیساداره .3

 دانشگاه()مسئولدبیرخانهشورایامربهمعروفونهیازمنکر

 توسعهمدیریتومنابعدانشگاهمعاون .4

 حراستدانشگاهمسئول .5

 فرماندهبسیججامعهپزشکیدانشگاه .6

 امامجماعتمسجددانشگاه .7

 مشاوررئیسدانشگاهدرامورزنانوخانواده .8

 معاوندفترنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاه .9

 شورایکیدیگرازکارکناندانشگاهبهانتخاب .21

 در طول سال  زمان برگزاری طرح:
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 نکات حائز اهمیت:

ای جهت  باشند، الزم است دبیرخانه می فرهنگی و دانشجوییمحترم  معاوندر دانشگاه،  شورای امر به معروف و نهی از منکربا توجه به اینکه دبیر  .1

 و یا کارشناس قرآن و عترت اداره قرآن و عترت رئیسل شود و طی آن، تشکی معاونتدر دفتر  مربوط به حوزه امر به معروف و نهی از منکرپیگیری امور 

امور مربوطه را پیگیری امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه  شورای به عنوان مسئول دبیرخانه معاونت فرهنگی و دانشجویی کارشناسان از یکی یا

 نماید.

ترکیب شوراهای امر به معروف و نهی از منکر هر دستگاه، دو نفر از کارکنان دستگاه با نظر مطابق ضوابط ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در  .2

اره قرآن شورا عضو شورا خواهند شد؛ از این رو، بر اساس مدل بومی سازی شده پیشنهادی این وزارتخانه، الزم است مسئول دبیرخانه شورا که رئیس اد

باشد به عنوان یکی از کارکنان و یک نفر به سلیقه دانشگاه  معاونت فرهنگی و دانشجویی می کارشناسان از یکی یا و و عترت یا کارشناس قرآن و عترت

 عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه شوند.

 صادر خواهد شد. شورااز سوی دبیر امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه  شورای حکم مسئول دبیرخانه .3

امر به معروف و نهی از  شورای شود بر عهده دبیرخانه که از سوی وزارت بهداشت ابالغ میامر به معروف و نهی از منکر عملیاتی حوزه  های اجرای برنامه .4

 باشد. دجه آن بر عهده دانشگاه میدانشگاه بوده و تأمین بومنکر 

توانند به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی  در واحدهای تابعه دانشگاه اختیاری بوده و واحدهای تابعه میامر به معروف و نهی از منکر  شورای تشکیل .5

 تشکیل دهند.شورای امر به معروف و نهی از منکر ، امر به معروف و نهی از منکر های حوزه  فعالیت

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 واحدهای تابعه به معروف و نهی از منکرامر  رابطین با( هماهنگی جلسه) سالیانه نشست /الف( برگزاری3

کمی و کیفی  سطح در راستای تقویت و ارتقاء در واحدهای تابعه دانشگاهامر به معروف و نهی از منکر هماهنگی و نیز توجیه رابطین انجام  هدف اجرای طرح:

 امر به معروف و نهی از منکرهای حوزه  فعالیت

مند، دلسوز، توانمند، با انگیزه و  واحدهای تابعه دانشگاه یک نفر از کارکنان خود که عالقهرئیس هر یک از الزم است ابتدا در قالب این طرح،  شرح اجمالی طرح:

انشگاه معرفی دامر به معروف و نهی از منکر  شورای بهامر به معروف و نهی از منکر باشد را به عنوان رابط  میامر به معروف و نهی از منکر  حوزهآشنا به امور دینی و 

در  در واحد تابعهامر به معروف و نهی از منکر های حوزه  عالوه بر انجام وظایف اداری محول شده خود مسئول اجرای برنامهامر به معروف و نهی از منکر نماید؛ رابط 

 پژوهشی، مراکز و ها آزمایشگاه ها، دانشکده عبارتند از :معرفی نمایند امر به معروف و نهی از منکر باشد. واحدهای تابعه دانشگاه که باید رابط  می طول سال

 های خانه بهداشتی، های پایگاه سالمت، جامع مراکز ها، شهرستان درمان و بهداشت شبکه ،(ها بیمارستان) درمانی مراکز درمانی، و آموزشی مراکز ویژه، های کلینیک

الزم  واحدهای تابعهامر به معروف و نهی از منکر  ینرابط مشخص شدندانشجویی، و سایر واحدهای زیر مجموعه دانشگاه. پس از  های خوابگاه روستایی، بهداشت

دانشگاه تشکیل شود امر به معروف و نهی از منکر  شورای از سوی دبیرخانهامر به معروف و نهی از منکر است حداقل یک جلسه هماهنگی با حضور تمامی رابطین 

ها اقدام نماید.  و تعیین سهم هر واحد در اجرای آنامر به معروف و نهی از منکر های عملیاتی حوزه  و ضمن تبیین جایگاه و وظایف رابطین، نسبت به تشریح برنامه

از همان شروع سال با وظایف خود امر به معروف و نهی از منکر بایست در فروردین ماه یا نهایتاً اردیبهشت ماه هر سال تشکیل شود تا رابطین محترم  این جلسه می

 آشنا شوند.امر به معروف و نهی از منکر در حوزه 

 فروردین ماه و یا اردیبهشت ماه هر سال زمان برگزاری طرح:

 نکات حائز اهمیت:

 خواهد بود. شوراهستند، دبیر منکر امر به معروف و نهی از  شورای در واحدهایی که دارایامر به معروف و نهی از منکر رابط  .1

 هر واحد تابعه حکم صادر نماید.امر به معروف و نهی از منکر تواند برای رابط  دانشگاه میشورای امر به معروف و نهی از منکر دبیر  .2

ها تعریف شده است؛ لذا  در ابتدای سال، به عنوان یک فعالیت حداقلی برای دانشگاهامر به معروف و نهی از منکر برگزاری جلسه هماهنگی با رابطین  .3

 شود در صورت امکان، این جلسات در طول سال، به صورت ششماه یکبار و یا فصلی برگزار شود.  توصیه می

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 امر به معروف و نهی از منکر حوزه در اطالعاتی جامع بانک /الف( تهیه4

های کوتاه مدت،  ریزی به منظور انجام برنامهامر به معروف و نهی از منکر در حوزه  دقیق، کامل و به روز رسانی شده تهیه بانک جامع اطالعاتی اجرای طرح:هدف 

 های این حوزه فعالیت امکانات، تجهیزات و کمی و کیفیسطح میان مدت و بلند مدت در راستای تقویت و ارتقاء 

در ابتدای هر سال امر به معروف و نهی از منکر در قالب این طرح، الزم است فرم تهیه شده شامل جداول درج اطالعات و مشخصات حوزه  شرح اجمالی طرح:

 باشد که عبارتند از : محور می 3تکمیل و به روز رسانی شود؛ این جداول مربوط به درج اطالعاتی در 

 ازمنکرشورایامربهمعروفونهیاطالعاتاعضای-الف -
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 مستقلهستندشورایامربهمعروفونهیازمنکریکهدارایاطالعاتواحدهایدانشگاه-ب -

 واحدهایتابعهامربهمعروفونهیازمنکراطالعاتفردیرابطین-ج -

 فصل بهار زمان برگزاری طرح:

 :حائز اهمیت نکات

اطالعات مربوطه از واحدهای تابعه اخذ شود  از اواسط فروردین ماه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال، وزارتی،در این زمینه الزم است قبل از ارائه اطالعات به ستاد . 1

های عملیاتی  ها در فرم مربوطه اقدام شود و نهایتاً در پایان خرداد ماه در سامانه مربوط به برنامه اطالعات و وارد نمودن آن بندی جمع خرداد ماه هر سال نسبت بهو 

 بدیهی است نقص در اطالعات جداول امتیاز منفی تلقی خواهد شد.ش به ستاد وزارتی ارسال شود. پای

موجب کسر امتیاز  نشده اند های گذشته که به روز رسانی های سال نکته بسیار حائز اهمیت این است که هر سال این اطالعات باید به روز رسانی شود و ارائه فرم. 2

 شد.کامل این برنامه خواهد 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 نظارتیهای  ب( طرح

 امر به معروف و نهی از منکرها در حوزه  فعالیت آنبه منظور ارزیابی /ب( بازدیدهای حضوری از واحدهای تابعه 1

 گیری از ظرفیت بازدیدهای حضوری با بهرهامر به معروف و نهی از منکر های حوزه  فعالیت ارتقاء سطح کیفی هدف اجرای طرح:

بایست حداقل یک نوبت و حداکثر دو  های علوم پزشکی می هر یک از دانشگاهامر به معروف و نهی از منکر  شورای در قالب این طرح، دبیرخانه شرح اجمالی طرح:

  مورد ارزیابی قرار دهد. امر به معروف و نهی از منکر وزه نوبت در سال از واحدهای تابعه خود بازدید نمایند و موضوعاتی از قبیل موارد زیر را در ح

 شورای امر به معروف و نهی از منکر در واحدهایی که شورا تشکیل شده است. دبیرخانه جهت تجهیزات و امکانات و اداری دفتر . وجود1

 امر به معروف و نهی از منکر حوزه های فعالیت از منظم آرشیو . داشتن2

 امر به معروف و نهی از منکر حوزه درسالیانه  دقیق برنامه داشتن و اعتبار بینی . پیش3

 و دانشجویان اساتید ،کارکنان ویژهامر به معروف و نهی از منکر  آموزشی های گارگاه . برگزاری4

 نمایشگاه و ... اعم از مسابقات کتابخوانی، برگزاریامر به معروف و نهی از منکر  حوزه در بومی ابتکاری برنامه اجرای. 5

 امر به معروف و نهی از منکر حوزه در محیطی فضاسازی و . تبلیغات6

 امر به معروف و نهی از منکر فریضه ترویج جهت مجازی های ظرفیت از بهینه . استفاده7

 مجموعه در گروه اثرگزاری و فعالیت میزان و( معروف یاوران) داران طالیه های گروه . وجود8

 منکر از ناهیان و معروف به آمران از حمایت قانون 9 و 8 مواد به مربوط شاسی تخته . نصب9

 گرایی تجمل و اسراف با مقابله و مصرف الگوی اصالح . اجرای طرح11

 (میثاق طرح) ایرانی کاالی از حمایت . اجرای طرح11

 معروفات ترویج و خیرخواهی فرهنگ گسترش هدف با معنوی خدمات ارائه . اجرای طرح12

 صالح ذی مراجع به المال بیت کنندگان تضییع و گریز قانون مدیران معرفی و شناسایی و المال بیت حافظان و گرا قانون مدیران از تجلیل و . شناسایی13

 کارکنان عفاف و حجاب . وضعیت14

 در طول سال زمان برگزاری طرح:

 نکات حائز اهمیت:

تواند تبدیل به فرم شود و برای هر واحد  قابلیت ارزیابی حضوری دارد میامر به معروف و نهی از منکر موضوعات فوق الذکر و یا هر موضوع دیگری که در حوزه 

 امتیازی متناسب با سطح فعالیت در نظر گرفته شود.

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 امر به معروف و نهی از منکرحوزه الغ شده در اب عملیاتی های اجرای طرح و برنامهگیری از  /ب( گزارش2

 ها گیری از ظرفیت بررسی گزارش با بهرهامر به معروف و نهی از منکر های حوزه  ارتقاء سطح کیفی فعالیت هدف اجرای طرح:

بایست حداقل یک نوبت و حداکثر دو  های علوم پزشکی می هر یک از دانشگاهشورای امر به معروف و نهی از منکر در قالب این طرح، دبیرخانه  شرح اجمالی طرح:

 مورد بررسی قرار دهد. امر به معروف و نهی از منکر نوبت در سال از واحدهای تابعه خود گزارش عملکرد اخذ نمایند و موضوعاتی از قبیل موارد زیر را در حوزه 

 ها، انجام مکاتبات و ... اعم از برگزاری جلسات، هماهنگیامر به معروف و نهی از منکر . ارائه گزارش در خصوص امور ستادی واحد تابعه در حوزه 1

ویژه وف و نهی از منکر امر به معرهای آموزشی  اعم از برگزاری دورهامر به معروف و نهی از منکر . ارائه گزارش در خصوص امور آموزشی واحد تابعه در حوزه 2

 ویژه دانشجویان مراکز آموزشی و ... امر به معروف و نهی از منکر آموزشی  های مدیران و کارکنان، دوره

فعاالن اعم از تبلیغات و فضاسازی، برگزاری نمایشگاه، تجلیل از امر به معروف و نهی از منکر . ارائه گزارش در خصوص امور تبلیغی و ترویجی واحد تابعه در حوزه 3

 و ...امر به معروف و نهی از منکر 

 در صورت امکان هر ششماه در پایانیا در پایان سال و  زمان برگزاری طرح:

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 امر به معروف و نهی از منکردر حوزه  عملکرد واحدهای تابعهساالنه /ب( ارزیابی 3

 گیری از ظرفیت ارزیابی عملکردها با بهرهامر به معروف و نهی از منکر های حوزه  ارتقاء سطح کیفی فعالیت هدف اجرای طرح:

های اخذ شده از  دانشگاه بر اساس بازدیدهای حضوری صورت گرفته و گزارشامر به معروف و نهی از منکر  شورای در قالب این طرح، دبیرخانه شرح اجمالی طرح:

نماید و ضمن صدور امتیاز به هر یک از واحدها نسبت به اعالم نقاط قوت و ضعف به مدیران هر واحد اقدام  ها اقدام می واحدهای تابعه نسبت به ارزیابی عملکرد آن

 نماید. می



6 
 

 پایان سال برگزاری طرح:زمان 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 آموزشیهای  ( طرحد
 

 "دانشجویان"و  "اساتید" ، "مدیران و کارکنان"ویژه  امر به معروف و نهی از منکر آموزشی های دوره د( برگزاری

و  "اساتید"،  "مدیران و کارکنان"ارتقاء سطح دانش و معلومات احیاء، ترویج و توسعه فریضه امر به معروف و نهی از منکر از طریق  :دورههدف اجرای 

 امر به معروف و نهی از منکردر حوزه  "دانشجویان"

 :امر به معروف و نهی از منکرمصوب ستاد  های آموزشی عناوین و سرفصل

 مطالعاتیمنابع  های آموزشی سرفصل میزان ساعات دوره تاریخ مجوزشماره و  عنوان دوره ردیف

تواند به استناد شماره مجوز اعالم شده و با هماهنگی اداره آموزش ضمن خدمت  هر مجموعه می "منکرامر به معروف و نهی از "در خصوص دوره   -1تبصره 

، با توجه به عدم تصویب "آشنایی با قوانین و مقررات حاکمیتی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر" زار نمایند؛ لکن در خصوص دورهدوره مذکور را برگ مجموعه

 وره الزم است از مجوزهای داخلی استفاده شود.دوره، برای برگزاری د

متناسب با نیاز مخاطبان خود  حوزه امر به معروف و نهی از منکرهای آموزشی  الذکر نسبت به بازتعریف دوره های فوق تواند خارج از دوره هر مجموعه می -2تبصره 

اقدام الزم  دانشگاهاداره آموزش ضمن خدمت  معروف و نهی از منکر استان و اخذ مجوز از با ستاد امر بههماهنگی  الزم است نسبت به ،اقدام نماید؛ در این زمینه

 معمول گردد.

 های مذکور برای دانشجویان نیازی به اخذ مجوز نخواهد داشت. برگزاری دوره -3تبصره 

 ، اساتید و دانشجویانکارکنان مدیران و :گروه هدف

 در طول سال :دورهزمان برگزاری 

 :حائز اهمیتنکات 

های علوم پزشکی را به صورت مستقل دارد؛ از این رو  های زیرمجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه این طرح امکان اجرا در تمامی واحدهای تابعه مراکز و سازمان

 بینی اعتبار و اجرای این طرح اهتمام ورزند. شود هر یک از واحدهای تابعه نسبت به پیش توصیه می

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 "مدیران و کارکنان"شرکت کننده و در سطح  25می بایست حداقل  "دانشجویان"و  "اساتید"سطح  2های آموزشی فوق الذکر در  الزم به ذکر است تمامی دوره

 شرکت کننده داشته باشد. 51می بایست حداقل 
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 تبلیغی و ترویجیهای  ( طرحو

حوزه امر به مرتبط با مستقیم های  رشتهویژه در به  به عنوان یک معروفها  تمامی رشتهقرآنی هدهد در  جشنوارهمرحله دانشگاهی  برگزاریهمکاری در ( و/1

 معروف و نهی از منکر

 در بین اساتید، کارکنان و دانشجویان از طریق برگزاری جشنواره امر به معروف و نهی از منکرتبلیغ و ترویج فرهنگ  هدف اجرای طرح:

شود  ای است که هر سال از سوی مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت در دو مرحله دانشگاهی و سراسری برگزار می جشنواره قرآنی هدهد برنامه طرح:شرح اجمالی 

پژوهشی، آوایی، معارفی، بخش  7شوند؛ این جشنواره دارای  و نفرات برتر مرحله سراسری جهت حضور در جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان معرفی می

موضوع امر به معروف و نهی با مستقیماً رشته(  5)بالغ بر های این جشنواره  در این میان تعدادی از رشتهباشد؛  رشته می 51تیمی و بالغ بر  آوری و ادبی، هنری، فن

امکان همکاری و مشارکت بیشتری در برگزاری این شود دبیرخانه شورای امر به معروف و نهی از منکر در صورت  از منکر در نظر گرفته شده است که توصیه می

 عبارتند از : هایی که مستقیماً با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده اند ها داشته باشند؛ رشته رشته

 (جهاد و شهادت به صورت عربی و فارسیتواشیح )با موضوع: های  رشته رشته شامل 1بخش آوایی:  -

ایده پردازی با موضوع امر به بحث که یکی از موضوعات این بخش  و طراحی پوستر نقاشی های عکاسی، فیلم کوتاه، امل رشتهرشته ش 4: هنریبخش  -

 باشد. می معروف و نهی از منکر

باشد؛ لکن در این بخش الزم  مسئولیت اجرای مرحله دانشگاهی جشنواره قرآنی هدهد با معاونت فرهنگی دانشگاه و کارشناسان قرآن و عترت معاونت مذکور می

 به معروف و نهی از منکرهای مرتبط با امر  دانشگاه با همکاری مسئولین اجرایی جشنواره در خصوص رشته شورای امر به معروف و نهی از منکراست دبیرخانه 

امر به معروف و نهی از های مرتبط با  رشتهجشنواره به ویژه اقدامات ویژه انجام دهند و در بحث تبلیغات، دعوت از اساتید، کارکنان و دانشجویان جهت شرکت در 

 ها تالش نماید. و تهیه گزارش از برگزاری جشنواره در این رشته منکر

/ برگزاری مرحله 99/ برگزاری مرحله دانشگاهی بخش آوایی اردیبهشت ماه 99لغایت پایان فروردین ماه  98ام از ابتدای بهمن ماه ن ثبت زمان برگزاری طرح:

 های ادبی و هنری  و ارسال به دبیرخانه جشنواره در ستاد وزارتی آوری آثار غیر حضوری در بخش / جمع99دانشگاهیی بخش معارفی )کتبی( سوم اردیبهشت ماه 

 .99پایان خرداد ماه 

 :حائز اهمیتنکات 

شود و در تاریخ مقرر به دبیرخانه  آوری می ها جمع باشد و معموالً آثار از طریق دبیرخانه جشنواره در دانشگاه های ادبی و هنری فاقد مرحله دانشگاهی می بخش

دانشگاه الزم است با همکاری دبیرخانه جشنواره در دانشگاه قبل از  هی از منکرشورای امر به معروف و نشود. لذا دبیرخانه  جشنواره در ستاد وزارتی ارسال می

 تهیه نماید تا هنگام درج گزارش این بخش در فرم مربوطه چار مشکل نشود. واصل شده در این دو بخشارسال آثار به ستاد وزارتی، لیستی از آثار 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

 امر به معروف و نهی از منکر( برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع و/2

 در بین اساتید، کارکنان و دانشجویان از طریق برگزاری مسابقه کتابخوانیامر به معروف و نهی از منکر تبلیغ و ترویج فرهنگ  هدف اجرای طرح:

الزم است با  تمایل به اجراء صورت درباشد؛ لکن  ها با توجه به برگزاری جشنواره قرآنی هدهد اختیاری می دانشگاه توسط مسابقهاجرای این  شرح اجمالی طرح:

 د و نسبت به اجرای مسابقه )برگزاری آزمون(داده شومندان قرار  د و در اختیار عالقهگرد حوزه تهیهاین استان کتابی در  امر به معروف و نهی از منکرمشورت ستاد 

های معمول  روشبرخی از دانشگاه تعیین خواهد شد؛ لکن  شورای امر به معروف و نهی از منکر دبیرخانه د. شیوه اجرای مسابقه و برگزاری آزمون از سویقدام شوا

 در این زمینه عبارتند از:

شود تا  ر اختیار شرکت کنندگان قرار داده میبرگزاری آزمون به صورت غیر حضوری: در این روش، سواالت از کتاب معرفی شده تهیه و پس از چاپ د -

 ها را تا مهلت تعیین شده تحویل مسئولین مسابقه دهند. شرکت کنندگان سر فرصت همزمان با مطالعه کتاب به سواالت پاسخ دهند و پاسخنامه

مشخص به صورت  زماندر یک د و پس از مدتی گیر کتاب مورد نظر در اختیار شرکت کنندگان قرار میبرگزاری آزمون به صورت حضوری: در این روش،  -

 باشد. آید. این روش به صورت آزمون حضوری و یا الکترونیکی قابل اجرا می همزمان همانند کنکور آزمون از شرکت کنندگان به عمل می

 در طول سال زمان برگزاری طرح:

 :حائز اهمیتنکات 

 در ششماهه اول سال، اجرای مسابقه کتابخوانی در ششماهه دوم سال صورت پذیرد.شود با توجه به برگزاری جشنواره قرآنی هدهد  توصیه می .1

های علوم پزشکی را به صورت مستقل دارد؛ از  های زیرمجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه این طرح امکان اجرا در تمامی واحدهای تابعه مراکز و سازمان .2

 بینی اعتبار و اجرای این طرح اهتمام ورزند. ه پیششود هر یک از واحدهای تابعه نسبت ب این رو توصیه می

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 امر به معروف و نهی از منکردر حوزه  محیطی فضاسازی تبلیغات و( و/3

 در بین اساتید، کارکنان و دانشجویان از طریق انجام تبلیغات و فضاسازی محیطی امر به معروف و نهی از منکرتبلیغ و ترویج فرهنگ  هدف اجرای طرح:

 ،امر به معروف و نهی از منکردانشگاه به منظور ترویج فرهنگ  دبیرخانه شورای امر به معروف و نهی از منکرشایسته است در قالب این طرح،  شرح اجمالی طرح:

 دهد: به شرح زیر انجامدر طول سال تبلیغاتی را 

 امر به معروف و نهی از منکردر هفته به ویژه  به معروف و نهی از منکربا مضامین مرتبط با امر  پوستر تبلیغاتیو توزیع  تهیه، چاپ -

 و واحدهای تابعه دانشگاه و نصب آن در محیط دانشگاهحاوی آیات و احادیث مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر  های تبلیغاتیربنتهیه  -

آن بین مخاطبان اعم از  و توزیعامر به معروف و نهی از منکر ارزشمند مرتبط با و مطالب  نامه شهداء ، وصیتروایات حاوی آیات، بروشورچاپ  و هتهی -

 های فرهنگی اهدایی به دانشجویان جدید الورود اساتید، کارکنان و دانشجویان به ویژه در قالب بسته

 امر به معروف و نهی از منکرحاوی مطالب مرتبط با ماهانه و یا فصلی  هفتگی و یا مجالت و نشریاتتهیه  -

 ( در کارتابل اداری کارکنانامر به معروف و نهی از منکردرج پیام )آیات و احادیث مرتبط با  -

 در طول سال زمان برگزاری طرح:

 :حائز اهمیتنکات 

های علوم پزشکی را به صورت مستقل دارد؛ از این رو  های زیرمجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه سازماناین طرح امکان اجرا در تمامی واحدهای تابعه مراکز و 

 بینی اعتبار و اجرای این طرح اهتمام ورزند. شود هر یک از واحدهای تابعه نسبت به پیش توصیه می

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

 روف و نهی از منکرامر به معبا موضوع  مجازی فضای اندازی کانال و گروه در ( راهو/4

 مجازیهای  ها و گروه در بین اساتید، کارکنان و دانشجویان از طریق راه اندازی کانالامر به معروف و نهی از منکر تبلیغ و ترویج فرهنگ  هدف اجرای طرح:

، امر به معروف و نهی از منکردانشگاه به منظور ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر  دبیرخانه شورای در قالب این طرح، شایسته است شرح اجمالی طرح:

 شود: در سطوح مختلف اقدام نماید. در این زمینه پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می کانال و یا گروه در فضای مجازینسبت به راه اندازی 

 راه اندازی کانال یا گروه تبلیغی ویژه اساتید و مدیران -

 روه تبلیغی ویژه کارکنانراه اندازی کانال یا گ -

 راه اندازی کانال یا گروه تبلیغی ویژه دانشجویان -

با حضور علماء و احیای امر به معروف و نهی از منکر های  به منظور کسب راهکارها و شیوهامر به معروف و نهی از منکر راه اندازی گروه برای اتاق فکر  -

 امر به معروف و نهی از منکرمتخصصین حوزه 

 در طول سال برگزاری طرح:زمان 

 :حائز اهمیتنکات 

های علوم پزشکی را به صورت مستقل دارد؛ از این رو  های زیرمجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه این طرح امکان اجرا در تمامی واحدهای تابعه مراکز و سازمان

 شود هر یک از واحدهای تابعه نسبت به اجرای این طرح اهتمام ورزند. توصیه می

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

 امر به معروف و نهی از منکر موضوع با نمایشگاه برگزاری( و/5

 در بین اساتید، کارکنان و دانشجویان از طریق برگزاری نمایشگاهامر به معروف و نهی از منکر تبلیغ و ترویج فرهنگ  هدف اجرای طرح:

، امر به معروف و نهی از منکردانشگاه به منظور ترویج فرهنگ دبیرخانه شورای امر به معروف و نهی از منکر در قالب این طرح، شایسته است  شرح اجمالی طرح:

نمایشگاه عکس، نمایشگاه کتاب با تواند حاوی  و یا ایام اهلل دهه فجر اقدام نماید. نمایشگاه میامر به معروف و نهی از منکر نسبت به برگزاری نمایشگاه در هفته 

 باشد.امر به معروف و نهی از منکر و یا فروش محصوالت مرتبط با مر به معروف و نهی از منکر اموضوع 

 یا ایام اهلل دهه فجرامر به معروف و نهی از منکر و در طول سال با تاکید بر هفته  زمان برگزاری طرح:

 :حائز اهمیتنکات 

های علوم پزشکی را به صورت مستقل دارد؛ از این رو  های زیرمجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه سازماناین طرح امکان اجرا در تمامی واحدهای تابعه مراکز و 

 بینی اعتبار و اجرای این طرح اهتمام ورزند. شود هر یک از واحدهای تابعه نسبت به پیش توصیه می

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 امر به معروف و نهی از منکر حوزه فعال 11 از تجلیل و انتخاب شناسایی،( و/6

 امر به معروف و نهی از منکرهای حوزه  تشویق و ترغیب مخاطبان به انجام فعالیت هدف اجرای طرح:

شوند و طی مراسمی مورد تجلیل  های زیر شناسایی می بر اساس شاخصامر به معروف و نهی از منکر تعدادی از فعاالن حوزه  ،در قالب این طرح شرح اجمالی طرح:

 تواند اهداء یک لوح تقدیر به همراه یک هدیه نقدی یا غیر نقدی باشد. خواهند گرفت. نوع تجلیل میقرار 

 :به شرح زیر تجلیل به عمل آید استاد 2دانشجو و  4کارمند،  4شامل  از منکرامر به معروف و نهی حوزه  فعال 11الزم است از  های انتخاب: گروه هدف و شاخص

 :گروه اساتید و کارکنان 

 های صالحین. های طالیه داران یا حلقه فعال گروهاز اعضای نفر یک .1

 مذهبی.های  افراد فعال در حوزه برپایی هیئات مذهبی و برگزاری هیئات، مراسم و محافل، مسابقات و برنامه از نفر یک .2

 خوش اخالق و دارای رفتار حسنه که در ارتباط با مخاطبان و جذب ایشان به انجام امور دینی بسیار موفق است. ائمه جماعاتاز یک نفر  .3

 خوش اخالق و دارای رفتار حسنه که در ارتباط با مخاطبان و جذب ایشان به انجام امور دینی بسیار موفق است. اساتید یک نفر از  .4

 کارکنان خوش اخالق و دارای رفتار حسنه که در ارتباط با مخاطبان و جذب ایشان به انجام امور دینی بسیار موفق است. یک نفر از .5

 :گروه دانشجویان 

 های دانشجویی قرآن و عترت. یک نفر از اعضای فعال کانون .6

 یک نفر از اعضای فعال هیئات مذهبی دانشجویی. .7

 های نماز. کانون یا های ایثار و شهادت و کانون و یا های حجاب و عفاف کانون ویا مهدویتهای  کانونیک نفر از اعضای فعال  .8

 خوش اخالق و دارای رفتار حسنه که در ارتباط با مخاطبان و جذب ایشان به انجام امور دینی بسیار موفق است.پسر یک نفر از دانشجویان  .9

 حسنه که در ارتباط با مخاطبان و جذب ایشان به انجام امور دینی بسیار موفق است.یک نفر از دانشجویان دختر خوش اخالق و دارای رفتار  .11

 .نشونداند در سال جدید تجلیل  سال گذشته تجلیل شده شود افرادی که توصیه می -تبصره

 ایام اهلل دهه فجر زمان برگزاری طرح:

را به صورت  های علوم پزشکی دانشگاههای زیرمجموعه وزارت بهداشت و  مراکز و سازماناین طرح امکان اجرا در تمامی واحدهای تابعه  :حائز اهمیتنکات 

 بینی اعتبار و اجرای این طرح اهتمام ورزند. شود هر یک از واحدهای تابعه نسبت به پیش مستقل دارد؛ از این رو توصیه می

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 حافظ بیت المالگرا و  مدیر قانون 5 از تجلیل و انتخاب /و( شناسایی،6

 های حوزه امر به معروف و نهی از منکر تشویق و ترغیب مخاطبان به انجام فعالیت هدف اجرای طرح:

های  گرایی و حافظ بیت المال بر اساس شاخص در قالب این طرح، تعدادی از مدیران فعال در حوزه امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد قانون شرح اجمالی طرح:

 تواند اهداء یک لوح تقدیر به همراه یک هدیه نقدی یا غیر نقدی باشد. خواهند گرفت. نوع تجلیل میشوند و طی مراسمی مورد تجلیل قرار  اسایی میزیر شن

 ر تجلیل به عمل آید:استاد به شرح زی 2دانشجو و  4کارمند،  4فعال حوزه امر به معروف و نهی از منکر شامل  11الزم است از  های انتخاب: گروه هدف و شاخص

  جماعت نماز اقامه به دیگران دعوت و ترغیب و جماعت نمازهای در شرکت و وقت اول نماز به تقید .1

 این فریضه ترویججهت  مدون برنامه و اهداف داشتنو  احیای امر به معروف و نهی از منکر امر در ضعف و قوت نقاط پیگیری و شناسائی .2

 های دینی و اداری مناسب تشویقی و تنبیهی در راستای احیای ارزشهای  ارائه و بکار گیری نظام .3

 گرایی، اصراف و تبذیر و گسترش فرهنگ قناعت جلوگیری از تجمل .4

 های فساد و ارائه راهکارهای عملی مقابله با فسادهای احتمالی شناسایی گلوگاه .5

 اجرای صحیح تکالیف اداری .6

 کنندگانرعایت موازین اخالقی در برخورد با مراجعه  .7

 سازی مصرف انژی و تشویق به صرفه جویی اصالح الگوی مصرف، بهینه .8

 اولویت خرید و مصرف کاالی ایرانی .9

 اند در سال جدید تجلیل نشوند. شود افرادی که سال گذشته تجلیل شده توصیه می -تبصره

 ایام اهلل دهه فجر زمان برگزاری طرح:

های علوم پزشکی را به صورت  های زیرمجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه تمامی واحدهای تابعه مراکز و سازماناین طرح امکان اجرا در  :حائز اهمیتنکات 

 بینی اعتبار و اجرای این طرح اهتمام ورزند. شود هر یک از واحدهای تابعه نسبت به پیش مستقل دارد؛ از این رو توصیه می
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............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 امر به معروف و نهی از منکر حوزه در برتر واحدهای از تجلیل و انتخاب ( شناسایی،و/7

 امر به معروف و نهی از منکرهای حوزه  تشویق و ترغیب واحدهای تابعه به انجام فعالیت هدف اجرای طرح:

و  مجموعه شوند و از رئیس شناسایی میهای زیر  بر اساس شاخصامر به معروف و نهی از منکر برتر در حوزه  تابعه در قالب این طرح، سه واحد شرح اجمالی طرح:

 تواند اهداء یک لوح تقدیر به همراه یک هدیه نقدی یا غیر نقدی باشد. ، طی مراسمی تجلیل به عمل خواهد آمد. نوع تجلیل میواحد تابعهرابط نماز این سه 

های علوم  دانشگاه های زیرمجموعه وزارت بهداشت شامل ادارات کل استانی و ... و تمامی واحدهای تابعه در در مراکز و سازمان تمامی واحدهای تابعه :گروه هدف

ان ها(، شبکه بهداشت و درم های ویژه، مراکز آموزشی و درمانی، مراکز درمانی )بیمارستان ها و مراکز پژوهشی، کلینیک ها، آزمایشگاه اعم از دانشکده پزشکی

 های دانشجویی های بهداشت روستایی، و خوابگاه های بهداشتی، خانه ها، مراکز جامع سالمت، پایگاه شهرستان

 های زیر انتخاب شوند: بر اساس شاخصامر به معروف و نهی از منکر سه واحد تابعه برتر در حوزه است  شایسته :ارزیابیهای  شاخص

 امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط بادانشگاه  مناسب محیطی فضاسازیتبلیغات و  .1

 مجموعه از بین کارکنان دستگاهامر به معروف و نهی از منکر رابط با انگیزه، خوش فکر، توانمند و پر تالش به عنوان  فردی تعیین .2

 امر به معروف و نهی از منکردر حوزه  مناسب های آموزشی دورههای تبلیغی و ترویجی مناسب و  طرحاجرای  .3

 ایام اهلل دهه فجر زمان برگزاری طرح:

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 ویژه ابالغی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشورهای  ( طرحهـ

 های طالیه داران توسعه گروه( هـ/1

 اساتید، کارکنان و دانشجویان از طریق امر به معروف و نهی از منکر نمودن تبلیغ و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در بین مدیران، هدف اجرای طرح:

مطابق ضوابط ستاد امر به معروف و نهی از منکر در قالب این طرح، تعدادی از کارکنان یا اساتید و یا دانشجویان به صورت جداگانه و یا ترکیبی  شرح اجمالی طرح:

نام رسمی در سامانه امین و دریافت مجوز رسمی از ستاد مزبور در  ثبت پس ازدهند و  هایی را تشکیل می گروه ی که دارندبر اساس عالقه و تخصصکشور و 

های دارای مجوز از طریق ستاد امر به معروف و نهی از منکر تحت آموزش  نمایند. گروه های مختلف افراد حقیقی و حقوقی را امر به معروف و نهی از منکر می زمینه

الزم است  یرند تا در فعالیت خود کارشناسانه و آگانه عمل نمایند و در نهایت موجب افزایش معروفات و کاهش منکرات در مجموعه شوند. در این زمینهگ قرار می

های اجرایی نحوه  تورالعملدبیرخانه شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه ضمن ارتباط گیری با ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان نسبت به اخذ دس

 نام در سامانه امین تالش نمایند. ها و ثبت ها اقدام نماید و در فرآیند ترغیب افراد جهت تشکیل این گروه تشکیل و فعالیت این گروه

 در طول سال زمان برگزاری طرح:

 :حائز اهمیتنکات 

قبل فعال بوده اند نیز یکی دیگر از اقدامات دبیرخانه شورا بوده و دبیرخانه شورا مکلف است در هایی که در دانشگاه و یا واحدهای تابعه دانشگاه از  شناسایی گروه

گیرند تهیه و در قالب فرم مربوطه از  های جدیدی که در سال جدید مجوز فعالیت می های فعال گذشته و گروه پایان سال گزارش کاملی از فعالیت و اطالعات گروه

 عملیاتی به ستاد وزارتی ارائه نماید. طریق سامانه پایش برنامه

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 اجرای طرح حمایت از کاالی ایرانی( هـ/2

 استفاده از کاالی ایرانی به جای کاالی خارجی مشابه به عنوان یک معروف و حمایت از تولید داخلی هدف اجرای طرح:

 مراکز و ها آزمایشگاه ها، دانشکدههای مختلف،  اعم از معاونت واحدهای تابعه دانشگاهدر قالب این طرح، مجموعه اقداماتی که دانشگاه و  شرح اجمالی طرح:

 های پایگاه سالمت، جامع مراکز ها، شهرستان درمان و بهداشت شبکه ،(ها بیمارستان) درمانی مراکز درمانی، و آموزشی مراکز ویژه، های کلینیک پژوهشی،

دهند باید شناسایی شود و  در زمینه این طرح انجام می دانشگاه مجموعه زیر واحدهای سایر و دانشجویی، های خوابگاه روستایی، بهداشت های خانه بهداشتی،

 در پایان سال در قالب فرم مربوطه از طریق سامانه پایش برنامه عملیاتی به ستاد وزارتی ارائه نماید.گزارش آن شامل عناوین اقدامات و مستندات مربوطه 

 

 در طول سال زاری طرح:زمان برگ

 :حائز اهمیتنکات 

از اقدامات دبیرخانه شورا نیز یکی دیگر  های مختلف دانشگاه و سایر واحدهای تابعه دانشگاه در زمینه اجرای این طرح در ابتدای سال صدور بخشنامه به معاونت

 باشد. می

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 اجرای طرح اصالح الگوی مصرف( هـ/3

 استفاده بهینه از امکانات موجود در دستگاه به عنوان یک معروف و ممانعت از اسراف هدف اجرای طرح:

 مراکز و ها آزمایشگاه ها، دانشکدههای مختلف،  اعم از معاونت در قالب این طرح، مجموعه اقداماتی که دانشگاه و واحدهای تابعه دانشگاه شرح اجمالی طرح:

 های پایگاه سالمت، جامع مراکز ها، شهرستان درمان و بهداشت شبکه ،(ها بیمارستان) درمانی مراکز درمانی، و آموزشی مراکز ویژه، های کلینیک پژوهشی،

دهند باید شناسایی شود و  در زمینه این طرح انجام می دانشگاه مجموعه زیر واحدهای سایر و دانشجویی، های خوابگاه روستایی، بهداشت های خانه بهداشتی،

 تی ارائه نماید.گزارش آن شامل عناوین اقدامات و مستندات مربوطه در پایان سال در قالب فرم مربوطه از طریق سامانه پایش برنامه عملیاتی به ستاد وزار

 

 در طول سال زمان برگزاری طرح:

 :حائز اهمیتنکات 

های مختلف دانشگاه و سایر واحدهای تابعه دانشگاه در زمینه اجرای این طرح در ابتدای سال نیز یکی دیگر از اقدامات دبیرخانه شورا  مه به معاونتصدور بخشنا

 باشد. می

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 


