
  )٩۴ھار ب( فعالیت ھاي فرھنگي درخوابگاه دانشجویي خواھران

  برگزاري اردوي یك روزه بوستان بانوان-

در راستای گرامیداشت ھفتھ خوابگاھا و غني سازي اوقات فراغت دانشجویان خوابگاھي اردوي یك 
روز بوستان بانوان بھ ھمت مدیریت تعالي فرھنگي و كانون دختران آفتاب و با ھدف ایجاد امید 

 ٢٠:٣٠الی ١٨از ساعت  ٢٨/٢/٩۴ط در بین دانشجویان برگزار شد اردوي مذكور درتاریخ ونشا
برگزارشددر این اردو  برنامھ ریزي برنامھ فرھنگي كانون در سال آتي توسط دبیر كانون فاطمھ 

قراقیھ و اعضاي فعال صورت گرت و ھمچنین در ادامھ بھ نقد وبررسي نكات قوت و ضعف برنامھ 
  ده در سال گذشتھ پرداختھ شدھاي اجرا ش

  ) وھابیتفرقھ (شاخ شیطان زاری نمایشگاه برگ-

مدیریت تعالي فرھنگي با ھدف آگاه سازی دانشجویان و شناسایی و معرفی اھداف و 
از تاریخ )فرقھ وھابیت(نمایشگاه شاخ شیطان برنامھ ھای وھابیت در جھان اسالم 

بھ مدت یك ھفتھ در خوابگاه شماره سھ برگزارنمود نمایشگاه مذكور اطالعات  ٣/٩۴/۴
ھای آنان علیھ جھان تشیع در  و تاریخچھ وھابیت در برخی کشورھای اسالمی و توطئھ

درمعرض دید دانشجویان ھای برجستھ آنان  پوستر بھ ھمراه تصاویر شخصیت ٣۶قالب 
  .گذاشتھ شد

در  ھنري با موضوع خوابگاه ،فرھنگ، امید و نشاط–برگزاري مسابقھ فرھنگي -
  خوابگاه دانشجویي خواھران وبرادران

گلستان تھیھ وتوضیح اذكار مخصوص ماه رجب درخوابگاه ھاي بوستان و-

  برگزار شد" ژ  ھفد"  نشست تحلیلي چھار دانش برتر دنیا-

در راستاي  آنانخوابگاھي وغني سازي اوقات فراغت  بھ منظور ارتقاء سطح آگاھي دانشجویان
باھمكاري دانشجویان فعال  در ایران مدیریت تعالي فرھنگي...پیشرفت ھاي علمي،فرھنگي، سیاسي و

  نمود " ژ  ھفد"اقدام بھ برگزاري نشست تحلیلي چھار دانش برتر دنیا با عنوان  خوابگاه ھافرھنگي در 

نفر از ۶٠نشست مذكور با حضور دكتر كاظم حسیني مدرس دانشگاه ھاي استان وبا حضور 
در سالن اجتماعات دانشكده بھداشت برگزار  ١۶الي١۴اردیبھشت از ساعت ۶دانشجویان در تاریخ 

استاد برنامھ ابتدا با توجھ بھ پیشرفت ھاي علمي ، فرھنگي و سیاسي در ایران  در عرصھ ھاي شد 
چھار علم برتر دنیا مي باشد مطالبي را بیان  مخفف ھفدژ ، فضایي، دیجیتال و ژنتیك كھ ھستھ اي

استادبرنامھ در ادامھ فرمود انرژي ھستھ اي علم بسیار مھم وحیاتي ھست كھ فرھیختھ ھاي  نمود
  ایراني بھ آن دست یافتھ اند 
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گفت برگ برنده ھاي پیروزي ما در انتھاي استاد برنامھ ضمن تحلیل مذكرات ھستھ اي در دوره قبل  
  در دنیا در مقابل ابرقدرت ھا پیشرفت ھاي  علم ، فناوري ،اقتصاد ، فرھنگ و غیر مي باشد

  فضا سازي خوابگاه ھا بھ مناسبت فرا رسیدن ھفتھ خوابگاه ھا-

برگزاري اردوي یك روزه بوستان باراچین-

بھ مناسبت فرا رسیدن ھفتھ مدیریت تعالي فرھنگي باھدف غني سازي اوقات فراغت دانشجویان و 
خوابگاه ھا اقدام بھ برگزاري اردوي یك روزه بوستان باراچین نمود این اردو بھ سرپرستي منیژه 

از ساعت  ٢٢/٢/٩۴نفر از دانشجویان دختر در تاریخ ٢١وحداني كارشناس فرھنگي وبا حضور 
طبیعت در بوستان بارچین برگزارگردید استفاده از ھواي بھاري در بازدید از دھكده ٢٠:٣٠الي١۶

یكي از برنامھ ھاي مفرح وشاد اردوي مذكور بودسپس دانشجویان بھ منظور زنده نگاه داشتن یاد و 
خاطره شھداء ھشت سال دفاع مقدس برسرمزار شھداي گمنام تپھ نورالشھداءحاضر و ذكر قرائت 

نامھ ھاي این اردو بود   فاتحھ نمودندھمچنین زیارت آستان مقدس امامزاده اسماعیل از دیگر بر
درادامھ  سخنراني حجت السالم والمسلمین حاج اقا محمد اقاسي با موضوع حجاب مایھ آرامش در 

زندگي و اھداف آفرینش انسان در این دنیا در حسینیھ امامزاده اسماعیل برگزارشد قرائت دعاي توسل 
  اردوي بوستان باراچین بودوذكر مرثیھ خواني توسط مداح اھل بیت احمد آقاسي پایان بخش 

  برگزاري كارگاه سبك زندگي خوابگاھي درخوابگاه گلستان-

مدیریت تعالي فرھنگي بھ مناسبت فرا رسیدن ھفتھ خوابگاه ھا اقدام بھ برگزاري كارگاه سبك زندگي 
نفر از دانشجویان  ۶٧با حضور  خوابگاھي نمود كارگاه مذكور با موضوع اخالق، فرھنگ و اجتماع

گاه گلستان و بوستان و با حضور سید بھروز موسوي كارشناس ارشد امور اجنماعي استان د خواب
در محل حیاط خوابگاه گلستان برگزار شد ابتداد  برنامھ  با ٢٠الي  ١٨از ساعت ٢٢/٢/٩۴رتاریخ 

قرائت زیارت آل یاسین آغاز شد سپس استاد برنامھ  در خصوص غني سازي اوقات فراغت در 
  ایراني در جامعھ كنوني سخنراني نمود و رعایت اخالق اسالمي و فرھنگ  خوابگاه ھا

محل در ١۴/٢/٩۴درتاریخ ) س(مراسم سوگواري و مرثیھ خواني بھ مناسبت وفات حضرت زینب-
  با حضور چھل نفر از دانشجویان برگزار شدبوستان خوابگاه 
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