
 (59-59فعاليت هاي فرهنگي در خوابگاه هاي دانشجويي )سال تحصيلي گزارش 

 پخش فيلم سينمايي اتوبوس شب در خوابگاه بوستان

اقدام 5/7/49به مناسبت فرارسيدن هفته دفاع مقدس وزنده نگه داشتن ياد و خاطره شهداء مديريت تعالي فرهنگي درنمازخانه خوابگاه بوستان در تاريخ 

در  00الي 02فيلم سينمايي با فضای جنگ ،جبعه ويادآورهشت سال دفاع مقدس نمود فيلم سينمايي مذكور با عنوان اتوبوس شب از ساعت به پخش 

نماز خانه خوابگاه بوستان پخش شد فيلم اتوبوس شب با هدف يادآوری رشادت های رزمندگان اسالم و همچنين به تصوير كشيدن بخش كوچکي از 

فاع مقدس پخش شد در انتها برنامه دانشجويان به نقد و بررسي در خصوص نقاط قوت و ضعف فيلم، نحوه ی اجرای بازيگران و جنگ هشت سال د

 ميزان نزديکي اجرا به واقعيت زندگي رزمندگان پرداختند

 

 برگزاري اولين جلسه كارگاه عفاف و حجاب

ين جلسه كارگاه عفاف حجاب با موضوع عفت و حيا با حضور زهرا علويان در تاريخ باهمت مديريت تعالي فرهنگي و دانشجويان فعال فرهنگي  اول

در نماز خانه خوابگاه بوستان برگزار شد سخنران برنامه ابتدا در خصوص مفهوم عفت و حيا و همچنين نقش آن در زندگي  00الي 02از ساعت 7/7/49

 نا و شم  تبريزی درتاريخ مذكور مسابقه مشاعره وپخش نماهنگ های مرتب  برگزار شدسالم جامعه سخن گفت درادامه با توجه به روزبزرگداشت موال

    



 دانشجويي هاي خوابگاه سازي فضا

 نمازخانه وگلستان بوستان خوابگاه فضای حسيني اربعين تا عاشور زيارت قرائت و حسيني عزاداری برگزاری منظور وبه محرم ماه فرارسيدن مناسبت به

 شد متبرك السالم عليه حسين امام اسماء با ديوارخوابگاه و درب مناسب سازی فضا ضمن آن

 

 شركت دانشجويان خوابگاه بوستان و گلستان در مراسم عزاداري حسيني 

مهر نودوچهاراز  02الي 02به مناسبت فرا رسيدن ماه محرم  دانشجويان خوابگاه بوستان و گلستان در مراسم هيئت عزاداری سازمان هالل احمر ازتاريخ 

شركت نمودند برنامه های مراسم مذكور شامل سخنراني حجت اسالم والمسلمين شهسواری،قرائت زيارت عاشورا و مداحي و مرثيه 09الي  94ساعت 

 خواني بودشايان ذكر است مراسم فوق با همکاری سازمان هالل احمر و مديريت تعالي فرهنگي برگزارشد

 

 ورا به مدت چهل شب در خوابگاه گلستانبرگزاري قرائت زيارت عاش

مراسم عزاداري حسيني با حضورفاطمه مهدوي نيا به عنوان سخنران از اساتيد استان قم ، مداح اهل بيت بتول 

از ساعت 82/7/49كيماسي و پنجاه نفر از دانشجويان درنمازخانه خوابگاه گلستان برگزارشد مراسم مذكوردر تاريخ 

محرم برگزار گرديد مراسم با قرائت قرآن كريم آغاز و در ابتداسخنران برنامه فاطمه مصادف با شش 88الي 82



مهدوي نيا درخصوص  عفت وحيا و نقش ان در جامعه امروز و ارتباط با پيام عاشورا سخن گفت ايشان در ادامه در 

مواردي مطالبي پربار ارائه  مورد و عمل به امربه معروف و نهي از منكر كه هدف اصلي امام حسين عليه السالم بود

نمود سپس مداح اهل بيت بتول كيماسي با مرثيه خواني و سينه زني به مجلس عزاداري رونقي چند برابر بخشيد در 

انتها ي مراسم زيارت عاشورا نيز قرائت شد شايان ذكراست جلسات قرائت زيارت عاشورا به همراه سخنراني مذهبي 

 ستان وبوستان از اول محرم تا اربعين حسيني ادامه خواهد داشت و مرثيه خواني در خوابگاه گل

 

 مراسم سوگواري حضرت امام زين العابدين عليه السالم در خوابگاه شماره شش برگزار شد

بعداز نماز مغرب و عشائ در نماز خانه  77/2/49مراسم سوگواری حضرت امام زين العابدين عليه السالم در تاريخ 

حضور حجت اسالم والمسلمين کريمی برگزار شد.سخنران برنامه ابتدا از سيره و منش آن بزرگوار با   6خوابگاه 

صحبت کرد،سپس در مورد خدمات ان حضرت عليه السالم بعد از شهادت پدر گرامی شان حضرت امام حسين عليه 

مراسم با دعاي پرفيض اسالم  فرمودند . در انتهای سخنرانی ذکر مصيبت از آن حضرت)ع( برگزارشد  همچنين 

 زيارت عاشورا به اتمام رسيد

 

 نشست معرفتي راههاى رسيدن به خدا برگزارشد

الى  72:22در خوابگاه شماره شش از ساعت  82/2/49اولين نشست معرفتي راههاى رسيدن به خدا در تاريخ 

باحضور حجت اسالم والمسلمين تسنيمى برگزار شد. نشست مذكور كه رابطه اي صميمانه بين مهمان برنامه و 82

در مورد  مشكالت جوانان امروز سخن  دانشجويان ان خوابگاه بود ،استاد تسليمي ضمن معرفي  كتاب جهاد با نفس

وقتی از تقرب بنده به خدا سخن به ميان می آيد، تقرب مکانى، يا حتی زمانى و نسبى مقصود گفت. سپس فرمود  

نيست، بلکه معناى معنوى آن يعنی رسيدن به مقام و منزلت مراد است که از طريق خاصی چون اتصاف به صفات و 

در ادامه در خصوص مشکالت فرهنگی کشورهای خاورميانه وسوءاستفاده کشور های  .اسمای الهی تحقق می يابد



غربی از آن سخناني ايراد نمود  حجت اسالم والمسلمين تسنيمى با بيان اهميت وحدت  اسالمی وراههای ايجاد آن 

 برنامه را به پايان رساند 

 برگزارشدامربه معروف و نهي از منكرنشست معرفتي 

الى  72:22در خوابگاه شماره شش از ساعت  22/2/49در تاريخ مربه معروف و نهي ازمنكر انشست معرفتي 

امر به معروف و نهی از منکر از ابتدا سخنران برنامه گفت باحضور حجت اسالم والمسلمين تسنيمى برگزار شد. 82

امر به معروف يعنی دستور دادن يا سژس ادامه داداست.  اسالم فروع ديناز  شيعياناحکام عملی مسلمانان و به نظر 

 شود و به ديگران به انجام آنچه از نظر عقل يا شرع اسالم خوب در نظر گرفته می مسلمانتوصيه کردن از سوی فرد 

نهی از منکر يعنی دستور دادن يا توصيه کردن از سوی فرد مسلمان به ديگران به انجام ندادن آنچه به از نظر عقل يا 

 در انتها به سوال هاي مورد نظر دانشجويان پاسخ داده شد .شود ع اسالم بد در نظر گرفته میرش

 دومين سلسله جلسات حلقه صالحين برگزارشد

دومين سلسله جلسات حلقه های صالحين باتدريس کتاب جاذبه و دافعه حضرت علی )ع( به قلم   استاد شهيد مطهری 

در نماز خانه خوابگاه گلستان  با حضور خانم مريم شهبازی  به  72-82روز سه شنبه در ساعت  86/2/49در تاريخ 

راين جلسه بخش جاذبه علی)ع( موضوعات دتشکيل شد .  عنوان مربی  وبا حضور تعدادی از دانشجويان 

تشييع،مکتب محبت و عشق ،حصار شکنی، آياتس در وصف مومنان،نيروی محبت در اجتماع، بهترين وسيله تهذيب 

نفس، رمز جاذبه علی)ع( سخن به ميان آمد. و در بخش دافعه علی)ع( دشمن سازی علی)ع(، ناکثين و قاسطين و 

 ره جنگ علی)ع( با خوارج، علی امام و پيشوای راستين صحبت شد.مارقين ، دموکراسی علی)ع(،دربا

در ادامه مريم شهبازي گفت از بزرگترين امتيازات شيعه بر ساير مذاهب اين است که پايه و زير بنای اصلی آن 

ساخت و انها را محبت است. ايشان فرمود علی همان کسی است که در عين اينکه بر افرادی حد الهی جاری می

تافتند  و از محبتشان بريد، باز هم از او رو بر نمیزد و احيانا طبق مقررات شرعی دست يکی را میزيانه میتا

شد. شايان ذكر است در اين جلسه پس از پرسش و پاسخ  کتاب جاذبه و دافعه علی)ع( به پايان چيزی کاسته نمی

 رسيد.

 آيين اربعين حسيني در خوابگاه بوستان برگزارشد

اسبت فرارسيدن اربعين حسيني آيين اربعين ساالر شهيدان عبدهللا حسين در شامگاه دوشنبه نهم آذر در نمازخانه به من

نفراز دانشجويان از ساعت 94خوابگاه بوستان برگزار شدمراسم مذكور با حضور مداح اهل بيت بتول كيماسي و 

 تشكيل گرديد 88:22الي82:22

رائت قرآن مجيد توسط الهام محمودي آغاز ودر ادامه متن ادبي با مضمون رشادت مراسم عزاداری اربعين حسينی با ق

هاي امام حسين عليه السالم و هفتادو دو تن از يارانشان اجرا شد مرثيه خواني ، سينه زني و   قرائت زيارت 

 عاشورتوسط مداح اهل بيت بتول كيماسي از ديگر برنامه هاي اين مراسم بود 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86


 

  معرفتي ازدواج مناسببرگزاري نشست 

برگزارشد. در  87الي 74از ساعت  79/4/49نشست مذكوربا حضور حجت االسالم والمسلمين  تسليمى در تاريخ 

ابتداي جلسه سخنران برنامه در خصوص اهميت ازدواج ، سن مطلوب ازدواج وانتخاب مناسب با توجه به مالك ها 

شورت با افراد مورد اطمينان و استفاده از تجربيات اشخاص وويژگي هاي فرد مقابل سخن گفت سپس در مورد م

 موفق نيز نكاتي را براي دانشجويان بيان كرد

مهمان برنامه حجت االسالم والمسلمين  تسليمى درادامه از مشکالت جامعه، تجملگرايي و بي بندباري كه موجب 

ها در خصوص ازدواج سالم از ديد ائمه اطهار با افزايش طالق در جامعه بود سخناني بيان نمودهمچنين  ايشان در انت

 روايات و احاديثي توجه به امر ازدواج را براي دانشجويان پرنگ نمودند

 

 3برگزاري نمايشگاه عكس مهدويت در خوابگاه شماره 

هنگي به مناسبت فرارسيدن آغاز واليت امام زمان )عج( نمايشگاهي توسط مديريت تعالي فرهنگي با همكاري رابط فر

 خوابگاه شماره سه برگزارشد

نمايشگاه ياد شده با عنوان سالم گل نرگس در قالب بنر و لمينت با موضوعاتي راجع به عصر غيبت حضرت،وظيفه 

 منتظران امام زمان )عج(،زمان غيبت وياران امام زمان )عج(بود.

 نيز ادامه خواهد داشت برگزار و به مدت يك هفته 22/4/49شايان ذكراست نمايشگاه مذكور درتاريخ 



 

 مراسم آيين آغاز واليت امام زمان )عج( برگزار شد

به مناسبت فرا رسيدن  آغاز واليت امام زمان )عج( مراسمي با عنوان سالم گل نرگس در شامگاه سي ام آذر در 

مراسم مذكور با حضور حجت اسالم والمسلمين تسنيمي از مدرسين استان و تعدادي از  خوابگاه شماره شش برگزارشد

 دانشجويان ازپس از اقامه نماز مغرب و اعشاء برگزارگرديد

سخنران برنامه ابتداد با حديثي از پيامبر اکرم )ص( كه فرمودند " مهدی از فرزندان من است اسم او اسم من وکنيه او 

ظر اخالق ورفتار شبيه ترين مردم به من است، برای او غيبت وحيرانی است که امتها در آن کنيه من است ، از ن

گمراه شوند آغاز نمود ايشان در ادامه وقايع تاريخی وانواع غيبت های امام زمان وعلت های آن سخناني ايراد نمودند 

شامل ضعف ايمان مسلمان ها ،  همچنين حجت اسالم والمسلمين تسنيمي درانتها درمورد علت های عدم ظهوركه

 مشغول شدن مسلمان ها به حب دنيا سخن گفت.

 

 3برگزاري جشن انقالب در خوابگاه شماره 

مديريت تعالي فرهنگي با فجرمبارك دهه ايام هللا سالگرد پيروزی انقالب اسالمی و  هفتمينسی و ه مناسبت ب

ويژه بزرگداشت سی و هفتمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی آيين  همكاري نهاد رهبري دانشگاه اقدام به برگزاري 

 نمود

از  82/77/49مراسم مذكور با حضور حجت اسالم والمسلمين كاظمي در خوابگاه شماره سه خواهران در تاريخ 

 نفر از دانشجويان برگزارشد92با حضور 82الي  72ساعت 



حجت اسالم والمسلمين كاظمي ابتدا در مورد تاريخچه پيروزي انقالب اسالمي  و رشادت ها و  سخنران برنامه 

در زمينه هاي مختلف از قبيل علمي  پيشرفت ايرانهمكاري مردم شجاع ايران سخن گفت ايشان  سپس در مورد 

های انقالبی برای ساير امروزه ايران به يکی از الگو،اقتصادي و فرهنگي سخنراني نمودند وي در انتها افزود 

در ادامه مراسم شعر و مقاله اي با  کشورها تبديل شده و يکی از قدرت های جهان از لحاظ علمی و فرهنگی است.

 نسيم بيگلري قرائت شد    انقالب توسط مجری برنامه موضوع به پيروزي رسيدن انقالب اسالمي  

 ايام اهلل دهه مبارك فجرفضا سازي در خوابگاه شماره سه به مناسبت فرارسيدن 

 

 2 برگزاري مسابقه كتابخواني در خوابگاه شماره

مديريت تعالی فرهنگی با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانشجويان خوابگاهی و ارتقاءسطح دانش فرهنگی و 

نوشته استاد شهيد  مسئله حجابمسابقه کتابخوانی از کتاب اين اجتماعی آنان اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی نمود 

تفاوت غيرت با حسادت ، بررسي اين عامل از نظر اسالم، علل پيدايش حجاب،تاريخچه حجابمطهری  با مباحث 

خواهران با کارشناسی منيژه وحدانی  2در محل نماز خانه خوابگاه شماره  2/78/49در تاريخ رياضت و رهبانيت و

که هدايای به آنان اهدا  شكيال مطهري رادوفاطمه بابايي،حديثه محمديبرگزار شد نفرات برتر مسابقه مذکور به ترتيب 

 گرديد

 

 تهيه كننده : منيژه وحداني كارشناس فرهنگي


