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جوانان متعهد در طول تاریخ و بخصوص دانشجویان مسلمان در نسل حاضر و در نسل های آینده، سرمایه های امیدبخش اسالم 
و کشورهای اسالمی هستند. اینان اند که با تعهد و سالح و استقامت و پایداری می توانند کشتی نجات امت اسالمی و کشورهای 
خود باشند و این عزیزان اند که استقالل و آزادی و ترقی و تعالی ملت ها مرهون زحمات آنان است. اینان اند که هدف اصلی 
استعمار و استثمارگران جهان اند و هر قطبی درصدد صید آنان است و با صید آنان است که ملت ها و کشورها به تباهی و استضعاف 

کشیده می شوند.

امام خمینی )رضوان اهلل تعالی علیه(
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نمایشی  بین المللی،  کار  عنوان یک  به  را  ورزش  تأکید می کنم. من  ورزش  دهید. من بخصوص روی  اهمیت  ورزش  به 
و هیجانی، در درجه دوم می دانم؛ در درجه اّول، ورزش برای تقویت و سالمت جسم است، که این را برای همه جوانان 
کشورمان - از زن و مرد - الزم می دانم. خود را برای رساندن این بار به منزل آماده کنید. این بار مربوط به شماست؛ این 
کشور و این نظام متعلّق به شماست. بخشی از راه را نسل قبل از شما طی کرده است. کسی که باید بخِش بیشتر این راه 

را انشاءاهللَّ با آگاهی وسیعتر طی کند، شما هستید.

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
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دکتر حسن روحانی
ریاست جمهوری اسالمی ایران

امروز در عرصه علمی مسیری آغاز شده که هیچ کس نمی تواند جلوی آن را بگیرد، لذا باید دانشگاه ها شرایط را برای دانشجویان 
آماده کنند، تا زمینه رشد و شکوفایی کشور فراهم گردد. دانشگاه ها به طبقه و قشر خاصی تعلق ندارد و از همه اقشار و از سراسر 
ایران در دانشگاه ها حضور دارند و به مانند شریانی می ماند که سراسر کشور را پوشش می دهد، لذا باید از این ظرفیت برای ایجاد 

فضای مناسب در جامعه استفاده شود.
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دکتر منصور غالمی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

اجتماعی  سالمت  سنجش  چون  طرح هایی  قالب  در  دانشجویان  اقتصادی  و  فرهنگی  شرایط  و  اجتماعی  روانی-  مسائل  رصد 
تحصیلی  زندگی  کیفیت  ارتقای  به منظور  دانشجویی  خدمات  افزایش  باب  در  الزم  سیاستگذاری  و  عالمانه  و  به جد  دانشجویان 
دانشجویان در دست انجام است که موجب افزایش رضایت دانشجویان از خدمات دریافتی بوده است. توجه به تقویت سرمایه های 
فرهنگی، اجتماعی و اخالقی در دانشگاه ها می طلبد که در نظام بودجه ریزی و تخصیص اعتبار به افزایش سرانه فرهنگی دانشجویان 

و دانشگاه ها اهتمام شود.
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دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی در نظام آموزش عالی از لحاظ کمی و کیفی به عنوان یک سند افتخار بر تارک نظام اسالمی 
می درخشد و امید به آینده ای پربارتر و فردایی متعالی تر را در آستانه دهه پنجم انقالب نوید می دهد. امروز ایران اسالمی علیرغم توطئه 

بدخواهان و کینه توزان نظام مقدس جمهوری اسالمی، در عرصه های علمی و بین المللی بر قله رفیع افتخار ایستاده است. 
فعالیت خود  ربع قرن  استوار در طلیعه دومین  و قدم هایی  راسخ  با عزمی  انقالب اسالمی  بعنوان مولود  دانشگاه جامع علمی کاربردی 
تربیت نیروی انسانی کارآفرین و ماهر دارای ایمان قوی و وفادار به نظام اسالمی را، در صدر برنامه های خود اعالم نموده و تغییر رویکرد 
و  کیفی سازی  اصل  دو  برپایه  را  راهبردی خود  دانشگاه سیاست  این  است.  داده  قرار  وجه همت خود  را  مهارت گرایی  به  مدرک گرایی 
مأموریت گرایی پایه گذاری نموده و این مهم را در همه عرصه های کاری از جمله فعالیت های فرهنگی و دانشجویی پیگیری می نماید و 
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دکتر محمدحسين اميد
رئيس دانشگاه جامع علمی کاربردی

تالش دارد تا با ساز و کارهای طراحی شده، اعتبار جایگاه آموزشی، فناوری، فرهنگی و دانشجویی خود را ارتقا بخشد.
در وضعیت کنونی که کشور در شرایط پیچیده تحریم و جنگ تمام عیار اقتصادی قرار گرفته است، اعتقاد راسخ داریم که حل مشکالت 
اقتصادی، بیکاری و اشتغال جوانان بعنوان بزرگترین معضل کشور در گرو توسعه کمی و کیفی آموزش های مهارتی و علمی کاربردی است. 
در سال جاری که توسط رهبری معظم انقالب به عنوان سال رونق تولید نام گذاری شده است، اطمینان داریم این دانشگاه با بهره مندی 
از ظرفیت های گسترده دانشجویان و دانش آموختگان خود در عرصه های مختلف شغلی و کارآفرینی، می تواند گام مهمی در راستای رفع 

معضالت اقتصادی، توسعه اشتغال مولد و شکوفایی تولید بردارد.
دانشجویان و دانش آموختگان کارآفرین دانشگاه جامع علمی کاربردی با تلفیق نشاط و شور اجتماعی و بصیرت دینی و انقالبی، همراه با 
دولت تدبیر و امید، در توسعه ملی و اقتدار ایران اسالمی منشاء تحوالت مهم و اثربخش بوده اند. در سالی که گذشت شاهد رونق قابل 
توجهی در عرصه فعالیت های فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه بودیم و دانشجویان ما توانستند در عرصه های مختلف فرهنگی، ورزشی و 

هنری توانمندی ها و ظرفیت های باالی خود را به نمایش گذاشته و هویت دانشجویی و مهارتی خود را بازآفرینند. 
مفتخریم که گلستان شهدای دانشگاه جامع علمی کاربردی به بیش از یکصد و ده الله شهید دانشجوی علمی کاربردی مزین شده است 
و اینجانب به نمایندگی از همه دانشگاهیان دانشگاه جامع علمی کاربردی، به خانواده های معظم شهدای دانشجو و ایثارگران سرافراز این 

دانشگاه ادای احترام نموده و توفیقات روزافزون شان را از خداوند متعال خواستارم.
امیدوارم با توکل بر خداوند متعال و با استعانت از حضرات معصومین)علیهم السالم( و الطاف حضرت مهدی موعود)عج( و دعای خیر 
دلسوزان و همکاری کلیه خدمتگزاران نظام اسالمی، بتوانیم در راه تحقق اقتصاد مقاومتی، گام های مؤثرتری در تثبیت و ارتقای نظام ملی 

آموزش های مهارتی و رونق تولید در کشور برداریم.
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معاونت فرهنگی و دانشجویی به عنوان مدافع و پیگیر حقوق دانشجویان به دنبال احیای هویت دانشجویی و تقویت حس مطالبه گری و 
وظیفه شناسی در دانشجویان است. در این راستا برنامه راهبردی این معاونت بر مبنای شکوفایی ارزش های اخالقی و انسانی، افزایش حس 
امید و خودباوری، توسعه مهارت های فردی و گروهی، تربیت دانشجویان مؤمن، خالق و ایثارگر، افزایش شور و نشاط اجتماعی، ارتقای 
سطح سالمت جسمی و روانی دانشجویان، ارتقای انگیزه ها و ارزش های واالی ملی و دینی بین دانشگاهیان و گسترش فضای همدلی و 

مسئولیت پذیری اجتماعی، قرار گرفته است.
آشنایی دانشجویان با فضای نوین کسب و کار، ارتقای مزیت رقابتی دانش آموختگان و به دست آوردن سهم بیشتری از بازار اشتغال مولد 
و کمک به رونق تولید ملی برنامه اصلی و محوری دانشگاه بوده و بر این باوریم که این مهم از طریق گسترش فرهنگ مهارتی و توسعه 
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دکتر سيد احمدرضا پيش بين
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی

مهارت های شغلی و اجتماعی دانشجویان قابل تحقق می باشد. 
ما با برگزاری برنامه و جشنواره های فرهنگی و دانشجویی به دنبال احیای هویت دانشجویی بوده و آن را فرصتی برای تعامل، هم افزایی 

و همراهی دانشجویان و بسترسازی جهت ایجاد کسب و کار پایدار و دانش بنیان می دانیم.
ما درصدد آنیم که خالقیت و ایده پردازی دانشجویان را از مسیر فعالیت های فوق برنامه فرهنگی و دانشجویی گسترش داده و مسیر حرکت 

در فعالیت های کارآفرینانه و اشتغال مولد را هموار نماییم. 
توانستیم  امور فرهنگی و دانشجویی  آموزشی و کلیه متولیان  استانی، مراکز  با همکاری همه واحدهای  سالی که گذشت مفتخریم که 
کارهای بزرگی در عرصه فرهنگی و دانشجویی اجرا نماییم. برگزاری جشن های دانش آموختگی در کلیه واحدهای استانی دانشگاه، برگزاری 
جشنواره های حرکت و رویش، برگزاری مسابقات و المپیادهای ورزشی کشوری، توسعه ورزش همگانی، برگزاری جشنواره ورزش های 
پهلوانی، برگزاری موفق دومین دوره مسابقات مناظره دانشجویی، برگزاری شوراهای تعامل و تبادل نظر دانشجویی در استان ها، برگزاری 
چهاردهمین جشنواره قرآن و عترت، برگزاری دومین جشنواره فضای مجازی و نشریات، اعطای مجوز به 35 نشریه دانشجویی برای اولین 
بار در دانشگاه، از اهم فعالیتهای ما در این سال بود که امیدواریم در سال جاری با قوت و گستره بیشتری دنبال گردیده و در کنار آن 

برنامه های نوآورانه و خالقانه در این عرصه برنامه ریزی و اجرا گردد. 
با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران دانشگاه، الزم است از همه کسانی که دلسوزانه در چارچوب مصلحت های کشور حرکت نموده 
و فرصت ها و گشایش ها را برای کشور ایجاد می کنند و تمامی کسانیکه برای استقرار این نظام تالش نموده اند، تشکر و قدردانی نمایم. 
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1.آغاز نوروز )تعطيل( 2. عيد نوروز )تعطيل( - هجوم مأموران ستم شاهي پهلوي به مدرسة فيضية قم)1342 ه ش( آغاز 
عمليات فتحالمبين ) 1361 ه ش( ارتحال حضرت زينب سالم اهلل عليها )62 ه ق(  تغيير قبلة مسلمين از بيت المقدس به 
مكه معظمه)2 ه ق( 3. عيد نوروز )تعطيل( 4. عيد نوروز )تعطيل( 7. روز هنرهاي نمايشي 12. روز جمهوري اسالمي ايران 
)تعطيل( - شهادت حضرت امام موسي كاظم عليه السالم)183 ه ق( 13. روز طبيعت )تعطيل( 14. مبعث حضرت رسول 
اكرم صلي اهلل عليه و آله ) 13 سال قبل از هجرت( )تعطيل( 18. روز سالمتي 20. روز ملي فناوري هستهاي  روز هنر 
انقالب اسالمي-والدت حضرت امام حسين عليه السالم) 4ه ق( و روز پاسدار 21. والدت حضرت ابوالفضل العباس عليه 
السالم ) 26 ه ق( و روز جانباز 22. والدت حضرت امام زين العابدين عليهالسالم ) 38 ه ق(  25. روز بزرگداشت عطار 
نيشابوري 28. والدت حضرت علي اكبر عليه السالم ) 33 ه ق( و روز جوان 29. روز ارتش جمهوري اسالمي و نيروي زميني

1. والدت حضرت قائم عجل اهلل تعالي فرجه ) 255 ه ق()تعطيل( - روز جهاني مستضعفان - روز بزرگداشت سعدي  
2.تأسيس سپاه پاسداران انقالب اسالمي ) 1358 ه ش(  سالروز اعالم انقالب فرهنگي ) 1359 ه ش( 3. روز بزرگداشت 
شيخ بهايي 5. شكست حمله نظامي آمريكا به ايران در طبس ) 1359 ه ش( 7. روز ايمني حمل و نقل 9. روز شوراها      
10. روز ملي خليج فارس 11. روز جهاني كار و كارگر 12. شهادت استاد مرتضي مطهري ) 1358 ه ش(  روز معلم 
15. روز بزرگداشت شيخ صدوق 18. روز بيماريهاي خاص و صعب العالج 19. روز بزرگداشت شيخ كليني 24. لغو 
امتياز تنباكو به فتواي آيتاهلل ميرزا حسن شيرازي ) 1270 ه ش( 25. روز پاسداشت زبان فارسي و بزرگداشت حكيم 
ابوالقاسم فردوسي  وفات حضرت خديجه سالم اهلل عليها ) 3 سال قبل از هجرت( 28. روز بزرگداشت حكيم عمر خيام                    
30.روز ملي جمعيت  والدت حضرت امام حسن مجتبي عليهالسالم ) 3 ه ق( و روزاكرام 31. روز اهداي عضو، اهداي زندگي
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1. روز بهره وري و بهينه سازي مصرف  -روز بزرگداشت مالصدرا )صدرالمتألهين( 2. شب قدر 3. فتح خرمشهر در عمليات 
بيت المقدس)1361 ه ش( - روز مقاومت، ايثار و پيروزي -ضربت خوردن حضرت امام علي )ع( ) 40 ه ق( 4. روز دزفول  
روز مقاومت و پايداري - شب قدر  5. شهادت حضرت امام علي عليه السالم ) 40 ه ق( )تعطيل( 6. شب قدر  10. روز جهاني 
قدس )آخرين جمعه ماه رمضان( 14. رحلت حضرت امام خميني )ره( بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران )1368 ه ش(  انتخاب 
حضرت آيت اهلل خامنه اي به رهبري)1368 ه ش( )تعطيل( 15. قيام خونين 15 خرداد ) 1342 ه ش( )تعطيل(  روز جهاني 
محيط زيست  عيد- سعيد فطر)تعطيل( 16. تعطيل به مناسبت عيد سعيد فطر 20. روز صنايع دستي 26. شهادت سربازان 
دلير اسالم: بخارايي، اماني، صفار هرندي و نيك نژاد) 1344 ه ش( 27. روز جهاد كشاورزي )تشكيل جهاد سازندگي به 
فرمان حضرت امام خميني )رحمة اهلل عليه(  1358 ه ش( 29. درگذشت دكتر علي شريعتي) 1356 ه ش( 31. شهادت 

دكتر مصطفي چمران ) 1360 ه ش(  روز بسيج استادان  روز فرهنگ پهلواني و ورزش زورخانه اي

1. روز تبليغ و اطالع رساني ديني )سالروز صدور فرمان امام خميني )ره( مبني بر تأسيس سازمان تبليغات اسالمي  1360 
ه ش(- روز اصناف 7. شهادت مظلومانة آيت اهلل دكتر بهشتي و 72 تن از ياران امام خميني )ره( به دست منافقان در دفتر 
مركزي حزب جمهوري اسالمي)1360 ه ش(- روز قوة قضاييه 8. شهادت حضرت امام جعفر صادق )ع() 148 ه ق( )تعطيل( 
- روز مبارزه با سالح هاي شيميايي و ميكروبي  10. روز صنعت و معدن 11. شهادت آيت اهلل صدوقي چهارمين شهيد محراب 
به دست منافقان ) 1361 ه ش( 12. حمله ددمنشانة ناوگان آمريكاي جنايتكار به هواپيماي مسافربري جمهوري اسالمي 
ايران ) 1367ه ش(-روز افشاي حقوق بشر آمريكايي 13. والدت حضرت معصومه )س() 173ه ق( و روز دختران 14.روز 
قلم 17. روز تجليل از امامزادگان و بقاع متبركه 18. روز ادبيات كودكان و نوجوانان  روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسي 
شاهچراغ عليهالسالم 21. روز عفاف و حجاب 23. روز گفت وگو و تعامل سازنده با جهان  والدت حضرت امام رضا عليه السالم 

) 148ه ق( 25. روز بهزيستي و تأمين اجتماعي 26. سالروز تأسيس نهاد شوراي نگهبان
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5. سالروز عمليات افتخار آفرين مرصاد ) 1367ه ش( 9. روز اهداي خون 11. شهادت حضرت امام محمد تقي)ع(
فرمان  صدور   .14 ازدواج  روز  ه ق(-  )س()2  فاطمه  حضرت  علي)ع(و  امام  حضرت  ازدواج  سالروز   12. )220ه ق( 
مشروطيت )1285 ه ش(- روز حقوق بشر اسالمي و كرامت انساني 16. تشكيل جهاد دانشگاهي ) 1359 ه ش( 17. روز 
خبرنگار- شهادت مظلومانة زائران خانه خدا به دست مأموران آل سعود ) 1366ه ش  برابر با 6 ذي الحجه 1407 ه ق( 
18. شهادت حضرت امام محمد باقر عليه السالم ) 114 ه ق( 20. روز عرفه )روز نيايش( 21. عيد سعيد قربان )تعطيل( 
- روز حمايت از صنايع كوچك  22. روز تشكل ها و مشاركت هاي اجتماعي 23. روز مقاومت اسالمي 26.آغاز بازگشت 
آزادگان به ميهن ) 1369 ه ش(  والدت حضرت امام علي النقي الهادي)ع() 212 ه ق( 28. كودتاي آمريكا براي بازگرداندن 
شاه )1332 ه ش( 29. عيد سعيد غدير خم ) 10 ه ق( )تعطيل( 30. روز بزرگداشت عالمه مجلسي - روز جهاني مسجد        

31. والدت حضرت امام موسي كاظم )ع() 128 ه ق(

كارمند-روز  روز  اندرزگو  4.  علي  سيد  دولت-شهادت  هفتة  آغاز  پزشك 2.  سينا-روز  ابوعلي  بزرگداشت  روز   .1
مباهلة پيامبر اسالم )ص() 10ه ق( 5. روز بزرگداشت زكرياي رازي-روز داروسازي-روز ُكشتي-روز خانواده و تكريم 
بازنشستگان 8. روز مبارزه با تروريسم )انفجار دفتر نخست وزيري به دست منافقان و شهادت مظلومانة شهيدان رجايي 
و باهنر  1360 ه ش( 10. آغاز سال 1441 هجري قمري 12. روز مبارزه با استعمار انگليس )سالروز شهادت رييسعلي 
دلواري( 13. روز تعاون - روز بزرگداشت ابوريحان بيروني 17. قيام 17 شهريور و كشتارجمعي از مردم به دست مأموران 
ستمشاهي پهلوي) 1357 ه ش( 18. تاسوعاي حسيني )تعطيل( 19. عاشورای حسينی)تعطيل( -وفات آيت اهلل سيدمحمود 
طالقاني اولين امام جمعة تهران ) 1358 ه ش( 20. شهادت دومين شهيد محراب آيت اهلل مدني به دست منافقان )1360 ه 
ش( - روز تجليل از اسرا و مفقودان 21. روز سينما - شهادت حضرت امام زين العابدين )ع()95 ه ق(27. روز شعر و ادب 

فارسي  روز بزرگداشت استاد سيد محمد حسين شهريار 31. آغاز جنگ تحميلي )1359 ه ش(  آغاز هفتة دفاع مقدس
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3. شهادت حضرت امام زين العابدين عليه السالم ) 95 ه ق( به روايتي 5. شكست حصر آبادان در عمليات ثامن االئمه 
عليه السالم ) 1360 ه ش( 7. روز بزرگداشت فرماندهان شهيد دفاع مقدس  شهادت سرداران اسالم: فالحي، فكوري، 
نامجو، كالهدوز و جهان آرا ) 1360 ه ش(- روز آتشنشاني و ايمني - روز بزرگداشت شمس 8. روز بزرگداشت مولوي 
9. روز همبستگي و همدردي با كودكان و نوجوانان فلسطيني  روز جهاني سالمندان 13. هجرت امام خميني )ره( از عراق 
به پاريس ) 1357 ه ش(-روز نيروي انتظامي 14. شهادت حضرت امام حسن مجتبي )ع( ) 50 ه ق()به روايتي(-روز 
بزرگداشت سلمان فارسي - روز دامپزشكي 15. روز روستا و عشاير 20. روز بزرگداشت حافظ 22. روز جهاني استاندار 
23. شهادت پنجمين شهيد محراب آيت اهلل اشرفي اصفهاني به دست منافقان )1361ه ش(-روز جهاني نابينايان )عصاي 

سفيد( 24. روز ملي پارالمپيك 26. روز تربيت بدني و ورزش 27. اربعين حسيني )تعطيل( 29. روز صادرات

4. اعتراض و افشاگري امام خميني)ره( عليه پذيرش كاپيتوالسيون)1343 ه ش(-  روز وقف 5. رحلت حضرت رسول 
اكرم )ص( ) 11 ه ق(  شهادت امام  حسن مجتبي)ع() 50 ه ق()تعطيل( 7. شهادت امام رضا )ع( ) 203 ه ق( )تعطيل( 8. 
شهادت محمدحسين فهميده - روز نوجوان و بسيج دانش آموزي -هجرت رسول اكرم )ص( از مكه به مدينه 10. شهادت 
آيت اهلل قاضي طباطبايي اولين شهيد محراب) 1358 ه ش( 13.   روز دانش آموز- تسخير النة جاسوسي آمريكا ) 1358 ه 
ش( - روز ملي مبارزه با استكبار جهاني 14. روز فرهنگ عمومي  15. شهادت حضرت امام حسن عسكري)ع( ) 260 ه ق( و 
آغاز امامت حضرت وليعصر)عج()تعطيل( 19. روز جهاني علم در خدمت صلح و توسعه - والدت حضرت رسول اكرم)ص( به 
روايت اهل سنت ) 53 سال قبل از هجرت(- آغاز هفته وحدت 24. والدت حضرت رسول اكرم صلي اهلل عليه و آله ) 53 
سال قبل از هجرت( و روز اخالق و مهرورزي - والدت حضرت امام جعفر صادق عليه السالم مؤسس مذهب جعفري)83 ه ق(

)تعطيل( -روزكتاب، كتابخواني و كتابدار روز بزرگداشت آيتاهلل عالمه سيدمحمدحسين طباطبايي ) 1360 ه ش(  
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5. روز بسيج مستضعفان )تشكيل بسيج مستضعفان به فرمان امام خميني )ره(  )1358 ه ش( 7. روز نيروي دريايي  
9.روز بزرگداشت شيخ مفيد 10. شهادت آيت اهلل سيد حسن مدرس ) 1316 ه ش( و روز مجلس 12. روز قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران)تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  1358 ه ش( - روز جهاني معلوالن 14. 
والدت حضرت امام حسن عسكري )ع() 232 ه ق( 16. روز دانشجو  وفات حضرت معصومه )س() 201 ه ق(  19. تشكيل 
شوراي عالي انقالب فرهنگي به فرمان حضرت امام خميني )ره() 1363 ه ش( 20. شهادت آيت اهلل دستغيب سومين 
شهيد محراب به دست منافقان ) 1360 ه ش( 25. روز پژوهش 27. شهادت آيت اهلل دكتر محمد مفتح ) 1358 ه ش(-

روز وحدت حوزه و دانشگاه  روز جهان عاري از خشونت و افراطيگري 30. شب يلدا

4. والدت حضرت عيسي مسيح عليه السالم 5. روز ايمني در برابر زلزله و كاهش اثرات بالياي طبيعي 7. سالروز تشكيل 
نهضت سوادآموزي به فرمان امام خميني)ره()1358 ه ش( 9. روز بصيرت و ميثاق امت با واليت 11. آغاز سال 2020 
ميالدي - والدت حضرت زينب )س( ) 5 ه. ق( و روز پرستار 19. قيام خونين مردم قم ) 1356 ه ش(  شهادت حضرت 
فاطمة زهرا )س()11 ه ق( به روايتي 20. شهادت ميرزاتقي خان اميركبير) 1230 ه ش( 22. تشكيل شوراي انقالب به 
فرمان امام خميني)ره() 1357 ه ش( 26. فرار شاه معدوم ) 1357 ه ش( 27. شهادت نواب صفوي، طهماسبي، برادران 

واحدي و ذوالقدر از فداييان اسالم )1334 ه ش( 29.روز غزه
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6. سالروز حماسة مردم آمل 9. شهادت حضرت فاطمة زهرا سالم اهلل عليها ) 11 ه ق( )تعطيل( 12. بازگشت حضرت امام 
خميني )ره( به ايران ) 1357 ه ش( و آغاز دهة فجر انقالب اسالمي 14. روز فناوري فضايي 19. روز نيروي هوايي  - 
سالروز وفات حضرت ام البنين سالم اهلل عليها  - روز تكريم مادران و همسران شهدا 22. پيروزي انقالب اسالمي ايران 
و سقوط نظام شاهنشاهي ) 1357 ه ش( )تعطيل( 26. والدت حضرت فاطمة زهرا سالم اهلل عليها )هشتم قبل از هجرت( 
و روز زن  تولدحضرت امام خميني )ره( رهبر كبير انقالب اسالمي) 1320 ه ق( 29. قيام مردم تبريز به مناسبت چهلمين 

روز شهادت شهداي قم ) 1356 ه ش( - روز اقتصاد مقاومتي و كارآفريني

5. روز بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسي  روز مهندسي 6. والدت حضرت امام محمد باقر )ع( ) 57 ه ق( 8. شهادت 
حضرت امام علي النقي الهادي )ع( ) 254 ه ق( 14. روز احسان و نيكوكاري 15. روز درختكاري  والدت حضرت امام 
محمدتقي  )ع()195 ه ق( 18. والدت حضرت امام علي عليه السالم ) 23 سال قبل ازهجرت( )تعطيل( - روز بزرگداشت 
سيد جمال الدين اسدآبادي-سالروز تأسيس كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد كشور  - آغاز ايام البيض )اعتكاف( 20. 
روز راهيان نور 21. روز بزرگداشت نظامي گنجوي 22. روز بزرگداشت شهدا )سالروز صدور فرمان حضرت امام خميني 
)ره(مبني بر تأسيس بنياد شهيد انقالب اسالمي  1358 ه ش( 25. روز بزرگداشت پروين اعتصامي 29. روز ملي شدن 

صنعت نفت ايران ) 1329 ه ش( )تعطيل(
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برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی1

برگزاری هفتمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت2

برگزاری انتخابات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و مرکز3

برگزاری جلسات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و مرکز4

برگزاری اولین المپیاد مهارتی دانشجویی دانشگاه  5

برگزاری دوره های آموزشی متولیان نشریات دانشگاه های سراسر کشور6

گرامیداشت 18 مهر سالروز تاسیس دانشگاه7

برگزاری جلسات انجمن  های علمی دانشجویی8

برگزاری انتخابات کانون های فرهنگی، هنری، مذهبی و اجتماعی9

برگزاری سومین جشنواره درون دانشگاهی رویش10

سومین دوره مسابقات مناظره دانشجویی با موضوع اشتغال و کارآفرینی11

دومین دوره جشنواره نشریات دانشجویی12

بزرگداشت روز دانشگاه، مهدویت و انتظار13

بزرگداشت روز دانشجو14

گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی15
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ترویج فعالیت  های فرهنگی با محوریت عفاف و حجاب16

بزرگداشت رحلت حضرت امام خمینی)ره(17

بزرگداشت اعیاد ماه رجب)میالد امام علی )ع(- عید مبعث(18

بزرگداشت اعیاد شعبانیه19

کارگاه آموزشی ارتقاء ائمه جماعات 20

برگزاری کرسی  های آزاد اندیشی، حلقه معرفت   21

اعتکاف دانشجویی    22

ازدواج دانشجویی23

برگزاری مسابقات کتاب خوانی 24

بزرگداشت ماه  های محرم و صفر 25

بزرگداشت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه  26

جشن میالد حضرت رسول اکرم)ص( و بزرگداشت هفته وحدت  27

سوگواره رحمت واسعه  28

اکران آثار رسانه ای )جشنواره های فجر و عمار(  29

پویایی هیئت  های مذهبی30
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مشاوره پیش از ازدواج31

بزرگداشت هفته زن و روز مادر32

کارگاه مشاوره دوران عقد33

راهنمایی و مشاوره مذهبی و ازدواج 34

برگزاری دوره های آموزشی مجازی فرهنگی35

نشست های پرسش  و  پاسخ در زمینه خانواده و برگزاری کارگاه های مشاوره36
در سطح کشوری بصورت منطقه ای 

بزرگداشت سالروز حماسه 9 دی 37

برگزاری جشنواره و تقدیر از دانشجویان نمونه 38

برگزاری مراسم توجیه دانشجویان جدیدالورود 39

برگزاری جشن فارغ التحصیالن 40

بیمه حوادث دانشجویی  41

پرداخت وام شهریه  42

توزیع یارانه ارزاق دانشجویی 43

نقل و انتقال دانشجویان متقاضی44

درخواست مهمان دانشجویان متقاضی45
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ابالغ و اجرای دستورالعمل استانداردسازی کانون  های مشاوره دانشجویی  46

برگزاری کارگاه توانمندسازی ویژه مشاوران مراکز آموزش علمی کاربردی 47

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب  های اجتماعی 48

استقرار و اجرای طرح کارنامه سالمت  49

نشست انجمن های تخصصی ورزشی دانشگاه50

برگزاری پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه51

شرکت در مسابقات ورزشی مناطق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری52

توسعه ورزش همگانی )برگزاری جشنواره ورزش های همگانی مختلف در استان ها(53

اولین میزبانی مسابقات پهلوانی و زورخانه  ای دانشجویان کشور 54

همکاری با هیأت های ورزشی استانی فدراسیون ملی ورزش  های دانشگاهی55

برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی دانشگاه56

میزبانی مسابقات بین المللی و منطقه  ای 57

اعزام  های برون مرزی توسط دانشگاه 58

حمایت از فعالیت  های آموزشی انجمن  های ورزشی دانشگاه 59

بزرگداشت روز شهید60
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دیدار و تجلیل از خانواده شهدای دانشجوی دانشگاه60

برگزاری کارگاه های خوداشتغالی و کارآفرینی دانشجویان شاهد و ایثارگر61

برگزاری پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی 62

حضور در بخش دانشگاهی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم63

گرامیداشت هفته قرآن و دانشگاه  64

حمایت از راه  اندازی مراکز رشد قرآنی و کانون  های قرآن و عترت65

برگزاری کالس  های ارتقای کیفی راه یافتگان به سی و چهارمین جشنواره ملی قرآن  و  عترت 66
دانشجویان

حضور در مرحله ملی سی  و  چهارمین جشنواره قرآن  و  عترت دانشجویان سراسر کشور67

حمایت از برگزاری محافل انس با قرآن کریم و انس با اهل  بیت)ع(68

ترویج فرهنگ حفظ و تدبر در قرآن  کریم69

برگزاری رویداد طلوع برکت  70

رویداد کارآفرینی قرآنی71

کارگاه آموزشی سبک زندگی قرآنی  72

جشنواره هنرهای نمایشی با محوریت قرآن و عترت73
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برگزاری انتخابات کانون  های قرآن و عترت74

برگزاری اردوی توانمندسازی دبیران کانون  های قرآن و عترت75

برگزاری اردوهای راهیان نور جنوب و خلیج فارس76

برگزاری اردوهای راهیان نور غرب و شمال غرب77

فعالیت های جهادی و محرومیت زدایی 78

توانمندسازی بسیجیان79

بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر)سوم خرداد(80

برگزاری اردوی راهیان نور غرب و جنوب81

آموزش نظامی بسیجیان82

برگزاری جلسات حلقه های صالحین83

بازدید از موزه عبرت84

 بزرگداشت هفته بسیج 85

غبارروبی مزار شهدا 86

بزرگداشت هفته دفاع مقدس 87

بزرگداشت روز مبارزه با استکبار جهانی)13 آبان(88
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دفتر امور
فرهنگی و اجتماعی
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

برنامه شماره 1
عنوان برنامه: برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی

اهداف برنامه: مشارکت دانشجویان درفعالیت های فوق برنامه و شکل گیری تشکل های علمی و مهارتی در دانشگاه
متولی و ناظر برنامه: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی

زمان اجرای برنامه: فروردین تا خرداد
نقش واحد استانی: نظارت و ارائه گزارش برنامه مخاطبان برنامه: دانشجویان    

سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز نقش مرکز: مجری برنامه    

خرداداردیبهشتفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234مرکزاستانستاد

اعالم فراخوان و اطالع رسانی 

درخواست حداقل 5 نفر از دانشجویان یک رشته به مراکز آموزشی مبنی بر تشکیل انجمن علمی

فراخوان ثبت نام داوطلبان شورای مدیریت از سوی مرکز و  بررسی صالحیت نامزدها توسط مرکز آموزشی و اعالم نظر 

برگزاری انتخابات شورای مدیریت، تشکیل انجمن علمی 

تنظیم اساسنامه، انتخاب و معرفی دبیر انجمن 

تشکیل شورای دبیران انجمن علمی و انتخاب دبیر شورای دبیران و معرفی به معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 

تشکیل شورای مرکزی انجمن های علمی در ستاد 

ثبت گزارش در درگاه فرهنگی 

فرآيند اجرايی برنامه:
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برنامه شماره 2
عنوان برنامه: برگزاری هفتمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت

اهداف برنامه: ایجاد رقابت سالم در بین مراکز آموزشی و شناسایی انجمن های علمی- دانشجویی برتر
متولی و ناظر برنامه: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی

زمان اجرای برنامه: فروردین لغایت آبان ماه
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه و نظارت و ارائه گزارش برنامه   مخاطبان برنامه: دانشجویان    

سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور نقش مرکز: مشارکت در برنامه   

ابانمردادتیـرخرداداردیبهشتفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234123412341234مرکزاستانستاد

آماده سازی جهت جشنواره حرکت

دریافت فرم ها و فراخوان

جمع آوری آثار و رفع نواقص آثار 

طرح در کمیته علمی مرکز آموزشی

ارسال آثار به واحد استانی

داوری آثار توسط واحد استانی 

ارسال آثار به دبیرخانه علمی جشنواره

داوری آثار توسط دبیرخانه علمی جشنواره 

برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره درون دانشگاهی توسط واحد استانی منتخب 

فرآيند اجرايی برنامه:
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری انتخابات شورای تعامل وتبادل نظر دانشجو و مرکز
اهداف برنامه: همکاری و تعامل موثر دانشجویان با مرکز و کمک در بهبود روند امور اجرایی مرکز

متولی و ناظر برنامه: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی
زمان اجرای برنامه: مهر و آبان ماه

نقش واحد استانی: نظارت و ارائه گزارش برنامه مخاطبان برنامه: دانشجویان             
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز نقش مرکز: مجری برنامه    

توضیحات:  اطالع رسانی به موقع در خصوص شورای تعامل دانشجو و دانشگاه.
                     بهره مندی از همه ظرفیت های دانشجویی برای انتخابات شورای تعامل.

آبانمهـرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234مرکزاستانستاد

اطالع رسانی و فراخوان برای ثبت نام متقاضیان عضویت در شورای تعامل

ثبت نام کاندیداها، برگزاری انتخابات و تشکیل اولین جلسه شورای تعامل در مرکزآموزشی

انتخابات شورای تعامل و تبادل نظر 

اعالم نتایج انتخابات و معرفی دبیر شورای تعامل مرکز آموزشی به واحد استانی و عندالزوم موسسه

تشکیل اولین جلسه شورای تعامل استانی و معرفی دبیر شورای تعامل استانی 

 مستندسازی و ارائه گزارش 

ثبت گزارش در درگاه فرهنگی

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 3
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عنوان برنامه: برگزاری جلسات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و مرکز
اهداف برنامه: مشارکت و تبادل نظر دانشجویان در برنامه های اجرایی مرکز

متولی و ناظر برنامه: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی
زمان اجرای برنامه: برگزاری جلسات ماهانه

مخاطبان برنامه: دانشجویان 
نقش واحد استانی: نظارت و ارائه گزارش برنامه

نقش مرکز: مجری برنامه
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز

اسفنددیآذرآبانمهـراردیبهشتمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234123412341234مرکزاستانستاد

تنظیم دستور جلسات شورای تعامل و ابالغ به اعضاء

برگزاری جلسات 

ابالغ صورتجلسات شورای تعامل به اعضاء

ثبت گزارش در درگاه فرهنگی 

توضیحات: در صورت لزوم مرکز می تواند نسبت به برگزاری جلسات فوق العاده اقدام نماید. 

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 4
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عنوان برنامه: برگزاری اولین المپیاد مهارتی دانشجویی دانشگاه  
اهداف برنامه: افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی  

متولی و ناظر برنامه: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی
زمان اجرای برنامه: تابستان و پاییز 1398

مخاطبان برنامه: دانشجویان 
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه   

نقش مرکز: مشارکت برنامه 
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور

دیآذرآبانمهـرشهریورمردادمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234123412341234مرکزاستانستاد

تهیه آیین نامه المپیاد 

ابالغ آیین نامه و فراخوان جهت اعالم آمادگی واحدهای استانی برای میزبانی المپیاد 

تعیین میزبانان 

اعالم فراخوان و اطالع رسانی 

تخصیص اعتبارات به استان ها 

برگزاری المپیاد در واحدهای استانی میزبان 

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 5
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عنوان برنامه: برگزاری دوره های آموزشی متولیان نشریات دانشگاه های سراسر کشور
اهداف برنامه: اجرای مفاد تفاهم نامه نشریات با وزارت علوم تحقیقات و فناوری - افزایش سطح علمی متولیان نشریات 

متولی و ناظر برنامه: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی
زمان اجرای برنامه: تابستان و پاییز 1398 

مخاطبان برنامه: دانشجویان 
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه

نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور

دیآذرآبانمهـرشهریورمردادمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234123412341234مرکزاستانستاد

عقد قرارداد با وزارت علوم جهت اجرای دوره ها 

ابالغ محتوای آموزشی به واحدهای استانی 

عقد قرارداد با موسسه آموزشی مجری

ارسال فراخوان به دانشگاه ها جهت معرفی متولیان نشریات 

برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در سطح کشور 

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 6
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عنوان برنامه: گرامیداشت 18 مهر سالروز تاسیس دانشگاه
اهداف برنامه: تبیین اهداف و مأموریت های دانشگاه و معرفی دستاوردهای علمی- فرهنگی و مهارتی آن

متولی و ناظر برنامه: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی
زمان اجرای برنامه: مهرماه

مخاطبان برنامه: دانشجویان ، مدرسان، کارکنان
نقش واحد استانی: نظارت و ارائه گزارش برنامه

نقش مرکز: مجری برنامه
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز

مهـرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
1234مرکزاستانستاد

 اطالع رسانی از طریق پوستر و.....

 برگزاری مراسم با حضور شخصیت های دانشگاهی و حوزه های مهارتی و کسب و کار

تجلیل از برگزیدگان فرهنگی، علمی و مهارتی

 مستندسازی و ارائه گزارش 

ثبت گزارش در درگاه فرهنگی

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 7
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عنوان برنامه: برگزاری جلسات انجمن های علمی دانشجویی
اهداف برنامه: مشارکت و همفکری در راستای فعالیت های علمی دانشجویی و برنامه ریزی جهت تقویت انجمن های علمی

متولی و ناظر برنامه: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی
زمان اجرای برنامه: طول سال

مخاطبان برنامه: دانشجویان 
نقش واحد استانی: مجری برنامه ، مشارکت در برنامه، نظارت و ارائه گزارش برنامه  

نقش مرکز: مجری برنامه
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز و استان

آذرآبانمهـرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234مرکزاستانستاد

تنظیم دستورجلسات انجمن های علمی دانشجویی

برگزاری جلسات

ابالغ صورتجلسات انجمن های علمی دانشجویی به اعضاء

ثبت گزارش در درگاه فرهنگی

توضیحات: طبق زمانبندی انجام شده برنامه در سایر فصول نیز اجرا می شود.

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 8
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عنوان برنامه: برگزاری انتخابات کانون های فرهنگی، هنری ، مذهبی و اجتماعی
اهداف برنامه: بسترسازی فعالیت گروهی دانشجویان در راستای عالقه مندی و پویایی آنان در رشته های فرهنگی، هنری و اجتماعی

متولی و ناظر برنامه: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی
زمان اجرای برنامه: فروردین تا خردادماه

مخاطبان برنامه: دانشجویان 
نقش واحد استانی: نظارت و ارائه گزارش برنامه 

نقش مرکز: مجری برنامه
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز

خرداداردیبهشتفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234مرکزاستانستاد

فراخوان تشکیل کانون های فرهنگی و هنری

ثبت نام داوطلبین انتخابات کانون ها

برگزاری انتخابات کانون ها با مشارکت دانشجویان 

ثبت فرم ها در درگاه فرهنگی 

ارسال گزارش آن به استان  

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 9
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری سومین جشنواره درون دانشگاهی رویش
اهداف برنامه: نمایش و معرفی فعالیت ها و دستاوردهای کانون های فرهنگی هنری دانشجویی و شناسایی کانون های فرهنگی هنری برتر

متولی و ناظر برنامه: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی
زمان اجرای برنامه: پاییز و زمستان 98

مخاطبان برنامه: دانشجویان 
نقش مرکز: مشارکت در برنامه نقش واحد استانی: نظارت و ارائه گزارش برنامه    

سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور

بهمندیآذرآبانمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
1234123412341234مرکزاستانستاد

فراخوان ارسال آثار کانون ها

جمع آوری آثار و رفع نواقص 

ارسال آثار به واحدهای استانی

جمع آوری آثار و رفع نواقص در واحدهای استانی و ارسال به دبیرخانه علمی جشنواره 

داوری آثار در دبیرخانه علمی

ارسال آثار به جشنواره ملی 

برگزاری مراسم اختتامیه توسط واحد استانی منتخب 

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 10
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: سومین دوره مسابقات مناظره دانشجویی با موضوع اشتغال و کارآفرینی
اهداف برنامه: گفتمان سازی اشتغال و کارآفرینی در فضای دانشگاه، تقویت مهارت ذهنی، کالمی، منطقی و فعالیت های تیمی بین دانشجویان

      ایجاد فرهنگ گفتگو سالم بین دانشجویان 
زمان اجرای برنامه: تابستان و پاییز 98  متولی و ناظر برنامه: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی  

نقش واحد استانی: مجری برنامه و مشارکت در اجرای برنامه   مخاطبان برنامه: دانشجویان    
سطح برگزاری برنامه: در سطح استان و کشور   نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه     

آذرآبانمهـرشهریورمردادمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234123412341234مرکزاستانستاد

انتخاب واحد استانی مجری برگزاری مسابقات 
برنامه ریزی و هماهنگی با واحدهای استانی مجری

تنظیم و تدوین آئین نامه 
فراخوان

ثبت نام مقدماتی تیم های مناظره توسط مرکز
ارسال اسامی تیم ها به واحدهای استانی

برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات مرحله استانی
انجام مسابقات توسط واحد استانی

معرفی برگزیدگان مرحله کشوری
ارسال گزاره ها 

برگزاری مرحله کشوری توسط واحد استانی مجری

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 11
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: دومین دوره جشنواره نشریات دانشجویی
اهداف برنامه: شناسایی دانشجویان مستعد در زمینه فعالیت های مطبوعاتی و نشریات 

متولی و ناظر برنامه: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی
زمان اجرای برنامه: پاییز و زمستان 98

مخاطبان برنامه: دانشجویان 
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه     

سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه       

بهمندیآذرآبانمهـرشهریورمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234123412341234مرکزاستانستاد

انتخاب واحد استانی مجری برگزاری مسابقات 
برنامه ریزی و هماهنگی با واحد استانی مجری

تنظیم و تدوین آئین نامه 
فراخوان 

ثبت نام متقاضیان در سامانه و ارسال آثار 
داوری آثار توسط واحدها استانی مجری

برگزاری مراسم اختتامیه

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 12
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: بزرگداشت روز دانشگاه، مهدویت و انتظار
اهداف برنامه: پاسداشت فرهنگ مهدویت و انتظار ، تبیین مولفه های جامعه مهدوی و نقش دانشگاه ها در بسط و گسترش فرهنگ مهدوی

متولی و ناظر برنامه: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی
زمان اجرای برنامه: آذر ماه

مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مشارکت در برنامه  

نقش مرکز: مجری برنامه 
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز

آذرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
1234مرکزاستانستاد

برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم

هماهنگی با شخصیت های حوزه و دانشگاه 

برگزاری مراسم

ثبت در درگاه فرهنگی

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 13
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: بزرگداشت روز دانشجو
اهداف برنامه: تبیین اهداف و آرمان های استکبار ستیزانه دانشجویان و تجلیل از سه شهید مبارزه با استکبار 

متولی و ناظر برنامه: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی
زمان اجرای برنامه: آبان و آذر ماه

مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مجری برنامه            

نقش مرکز: مجری برنامه                    
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز 

آذرآبانمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234مرکزاستانستاد

تشکیل ستاد بزرگداشت روز دانشجو

بررسی برنامه های متناسب توسط تشکل های دانشجویی

شناسایی دانشجویان برتر

برگزاری مراسم تقدیر از دانشجویان برتر

برگزاری مراسم سخنرانی و میزگرد به مناسبت روز دانشجو

ثبت گزارش در درگاه فرهنگی

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 14
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی
اهداف برنامه: آشنایی دانشگاهیان با وقایع پیروزی انقالب اسالمی

متولی و ناظر برنامه: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی،  دفتر بسیج دانشجویی و  دفتر بسیج کارکنان
زمان اجرای برنامه: دی و بهمن ماه

نقش واحد استانی: مشارکت در برنامه و نظارت و ارائه گزارش برنامه   مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان    
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور نقش مرکز: مجری برنامه     

بهمندیمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234مرکزاستانستاد

تشکیل ستاد دهه فجر انقالب اسالمی با موضوع دهه فجر

اعالم برنامه های مصوب ستاد دهه فجر انقالب اسالمی

فضاسازی مناسب جهت ایام دهه فجر در مرکز

تجدید میثاق با حضرت امام راحل 

برگزاری مراسم ویژه دهه فجر

شرکت در راهپیمایی 22 بهمن

ثبت گزارش در درگاه فرهنگی

توضیحات: در برنامه تجدید میثاق ، واحدهای استانی تهران شرق و غرب و البرز مشارکت می کنند.

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 15
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: ترویج فعالیت های فرهنگی با محوریت عفاف و حجاب
اهداف برنامه: آشنایی دانشجویان با فلسفه حجاب و عفاف و کارکردهای آن در زندگی فردی و اجتماعی

متولی و ناظر برنامه: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی
زمان اجرای برنامه: در طول سال

مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مشارکت در برنامه و نظارت و ارائه گزارش برنامه             

سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز  نقش مرکز: مجری برنامه   

آذرآبانمهـرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234مرکزاستانستاد

فضاسازی محیطی و نصب بنر و پوستر مربوط به عفاف و حجاب 

نصب منشور حقوق دانشجویی و عفاف و حجاب در ورودی های مرکز

آشناسازی دانشجویان با قوانین عفاف و حجاب و حقوق دانشجویی

مناسب سازی فضاهای تفریحی و رفاهی در سطح مرکز

برنامه ریزی برای اهتمام به برنامه های 17گانه عفاف و حجاب

تجلیل از دانشجویان برتر و فعال در زمینه عفاف و حجاب مصادف با روز دانشجو 

فرآيند اجرايی برنامه:

توضیحات: طبق زمانبندی انجام شده برنامه در سایر فصول نیز اجرا می شود.

برنامه شماره 16
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: بزرگداشت رحلت حضرت امام خمینی)ره(
اهداف برنامه: شناسایی ابعاد شخصیتی حضرت امام راحل )ره( و آشنایی با سیره و سبک زندگی فردی و سیاسی اجتماعی ایشان

متولی و ناظر برنامه: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی
زمان اجرای برنامه: اردیبهشت و خرداد 

مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مشارکت در برنامه

نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور

خرداداردیبهشتمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234مرکزاستانستاد

تشکیل ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام)ره(

هماهنگی جهت حضور در مرقد امام )ره( یا مراسم ارتحال امام)ره( در استان ها

برگزاری نشست جهت معرفی ابعاد شخصیتی امام)ره( با حضور صاحب نظران

ارائه گزارش و ثبت در درگاه

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 17
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: بزرگداشت اعیاد ماه رجب)میالد امام علی )ع(- عید مبعث(
اهداف برنامه: آشنایی با ابعاد شخصیتی حضرت علی )ع( و ائمه معصومین )علیهم السالم(

متولی و ناظر برنامه: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی و دفتر نهاد مقام معظم رهبری 
زمان اجرای برنامه: اسفند و فروردین 

مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه و نظارت و ارائه گزارش برنامه    

نقش مرکز: مجری برنامه 
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز

اسفندفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234مرکزاستانستاد

تشکیل جلسه ستاد و شورای فرهنگی جهت بزرگداشت و برنامه ریزی ایام

برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های فرهنگی و معنوی

نصب بنرهای فرهنگی با موضوع روایات مرتبط با فضائل ماه رجب و امیرالمؤمنین )ع( 

ارائه گزارش و ثبت در درگاه

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 18
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: بزرگداشت اعیاد شعبانیه
اهداف برنامه: تجلیل از ایثارگران و جانبازان سرافراز دانشگاهی، بزرگداشت فرهنگ مهدویت و انتظار

متولی و ناظر برنامه: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی، دفتر نهاد مقام معظم رهبری و اداره کل امور شاهد و ایثارگر
زمان اجرای برنامه: فروردین و اردیبهشت 

نقش واحد استانی: نظارت و ارائه گزارش برنامه          مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان  
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز  نقش مرکز: مجری برنامه    

اردیبهشتفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234مرکزاستانستاد

تشکیل جلسه ستاد بزرگداشت ایام

برنامه ریزی برای برگزاری برنامه

تبیین فلسفه انتظار و مسئولیت منتظرین از طریق برگزاری جلسات سخنرانی

برگزاری نشست های تخصصی درباره مهدویت 

آذین بندی و فضاسازی مرکز

برگزاری مراسم سخنرانی و مدیحه سرایی 

نصب بنرهای فرهنگی با موضوع ایام 

ارائه گزارش و ثبت در درگاه

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 19



45

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

دفتر نهاد نمایندگی
مـقام معظم رهـبری
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: کارگاه آموزشی ارتقاء ائمه جماعات 
اهداف برنامه: ارتقاء ائمه جماعات در خصوص باال بردن سطح کیفی در ارتباط مذهبی و فرهنگی با دانشجویان  

متولی و ناظر برنامه: دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  
زمان اجرای برنامه: همزمان با برگزاری مراسم سالگرد تاسیس دانشگاه 

مخاطبان برنامه: ائمه جماعات 
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه    

نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه 
سطح برگزاری برنامه: در سطح استان

بهمنآبانمرداداردیبهشتمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
1234123412341234مرکزاستانستاد

دریافت فراخوان و برنامه ها 

بومی سازی فراخوان ها و ارسال به واحدهای استانی 

برگزاری کارگاه 

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 20
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، حلقه معرفت      
اهداف برنامه: 1. ایجاد فضای گفتگو  تبادل نظر در خصوص مسائل اجتماعی ، فرهنگی و اعتقادی میان دانشجویان

     2. حاکم شدن فضای منطقی و تضارب آرا و اندیشه دانشجویان  
متولی و ناظر برنامه: دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  

زمان اجرای برنامه: مهر،آبان و آذر )پاییز 98(
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه     مخاطبان برنامه: دانشجویان   

سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز نقش مرکز: مجری برنامه    

آذرآبانمهـرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234مرکزاستانستاد

برنامه ریزی جهت برگزاری کرسی های آزاداندیشی

برنامه ریزی الزم جهت هماهنگی زمان و مکان اجرای برنامه و اطالع رسانی به واحدهای استانی

اعالم زمان اجرای برنامه و تکثیر و توزیع برگه های نظرسنجی موضوع برنامه

تبیین موضوع و ثبت نام از موافقین و مخالفین موضوع و امضاء برگه تعهد جهت اظهارنظر در برنامه

تعیین دعوت از استاد داور جهت اداره برنامه 

اجرای برنامه و مستندسازی برنامه

ارسال گزارش برنامه انجام گرفته به دفتر نهاد و معاونت فرهنگی و ثبت در درگاه فرهنگی

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 21



48

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: اعتکاف دانشجویی
اهداف برنامه: ایجاد فضای معنوی جهت خودسازی، ارتقاء آگاهی دینی و اعتقادی دانشجویان

متولی و ناظر برنامه: دفتر نهاد مقام معظم رهبری
زمان اجرای برنامه: فروردین و اسفند 1398

مخاطبان برنامه: دانشجویان
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه        

نقش مرکز: مشارکت در برنامه 
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور 

اسفندفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234مرکزاستانستاد

فراخوان اعتکاف دانشجویی در سطح مرکز

ثبت نام از متقاضیان اعتکاف 

اطالع رسانی به شرکت کنندگان برای نحوه و ملزومات حضور در اعتکاف 

برگزاری مراسم اعتکاف 

ارسال گزارش و ثبت در درگاه فرهنگی 

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 22
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: ازدواج دانشجویی   
اهداف برنامه: ترویج فرهنگ ازدواج آسان، آگاهانه و به هنگام و ارتقاء آگاهی های دانشجویان در زمینه مهارت های زندگی مشترک 

متولی و ناظر برنامه: دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  
زمان اجرای برنامه: در طول سال

مخاطبان برنامه: دانشجویان
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه    

نقش مرکز: مشارکت در برنامه
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور

اسفندبهمندیآذرآبانمهـراردیبهشتفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234123412341234123412341234مرکزاستانستاد

فراخوان و تبلیغات

ثبت نام مراسم ازدواج دانشجویی در سامانه 

ارسال مدارک 

برگزاری کارگاه در مشهد مقدس

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 23



50

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری مسابقات کتاب خوانی 
اهداف برنامه: ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی بین دانشگاهیان و ارتقای معلومات دینی آنان  

متولی و ناظر برنامه: دفتر نهاد مقام معظم رهبری
زمان اجرای برنامه: در طول سال

مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مجری برنامه        

نقش مرکز: مشارکت در برنامه 
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور مرکز و استان

آذرآبانمهـرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234مرکزاستانستاد

برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات کتاب خوانی 

اطالع رسانی به واحدهای استانی جهت فراخوان و تبلیغات جهت حضور عالقه مندان در مسابقات 

برگزاری مسابقات اینترنتی و از طریق سامانه دانشگاه جامع علمی کاربردی

اعالم نفرات برتر و اهدای جوایز از طریق ارتباط دفتر نهاد با واحدهای استانی

برگزاری مسابقات توسط دفتر نهاد رهبری

توضیحات:  طبق زمانبندی انجام شده برنامه در سایر فصول نیز اجرا می شود.

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 24



51

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: بزرگداشت ماه های محرم و صفر 
اهداف برنامه: برگزاری مراسم مذهبی در ماه های محرم و صفر ، زنده نگه داشتن واقعه عاشورا    

متولی و ناظر برنامه: دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  
زمان اجرای برنامه: شهریور، مهر و آبان

مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مجری برنامه   

سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز نقش مرکز: مجری برنامه    

آبانمهـرشهریورمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234مرکزاستانستاد

برزگداشت ماه محرم و صفر

فضاسازی مناسب و سیاهه زنی محوطه مرکز

تشکیل هیئت دانشجویی

هماهنگی با مبلغ جهت سخنرانی و حضور در مرکز 

برگزاری مراسم عزاداری ، پخش نذورات

تهیه بروشور و ویژه نامه در خصوص تبیین فلسفه و پیام عاشورا

توضیحات:  اهداء لوح و جوایز فرهنگی به کارکنان، مدرسان و دانشجویان فعال بسیج دانشگاه جامع علمی کاربردی به تعداد 5 نفر از هر مخاطب به قید قرعه.

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 25



52

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: بزرگداشت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه   
اهداف برنامه: تبیین ضرورت ها و الزامات وحدت حوزه و دانشگاه و بررسی موانع و راهکارها     

متولی و ناظر برنامه: دفتر نهاد مقام معظم رهبری
زمان اجرای برنامه: آذر 

مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه و نظارت و ارائه گزارش برنامه         

نقش مرکز: مجری برنامه
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز

آذرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
1234مرکزاستانستاد

برنامه ریزی مقدماتی جهت برگزاری مراسم 

برگزاری مراسم بزرگداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه

ثبت گزارش در درگاه فرهنگی 

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 26



53

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: جشن میالد حضرت رسول اکرم )ص( و بزرگداشت هفته وحدت  
اهداف برنامه: بزرگداشت شخصیت گرامی پیامبر اکرم )ص( و گرامیداشت هفته وحدت     

متولی و ناظر برنامه: دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  
زمان اجرای برنامه: آبان

مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مجری برنامه   

نقش مرکز: مجری برنامه 
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز

آبانمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
1234مرکزاستانستاد

برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم 

برگزاری مراسم

ثبت گزارش در درگاه فرهنگی 

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 27



54

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: سوگواره رحمت واسعه  
اهداف برنامه: بزرگداشت حماسه عاشورا و ترویج فرهنگ پیاده روی اربعین حسینی       

متولی و ناظر برنامه: دفتر نهاد مقام معظم رهبری
زمان اجرای برنامه: شهریور ، مهر و آبان 

مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان و خانواده آنها
نقش واحد استانی: مشارکت در اجرا        

نقش مرکز: مشارکت در اجرا  
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور

آبانمهـرشهریورمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234مرکزاستانستاد

برنامه ریزی و بودجه بندی

فراخوان و پخش پوستر 

دریافت آثار  

داوری آثار 

اعالم برگزیدگان و اهدای جوایز 

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 28



55

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: اکران آثار رسانه ای )جشنواره های فجر و عمار(  
اهداف برنامه: پاسخ به برخی از نیازهای فکری جامعه از طریق اکران آثار فاخر و ارزشی   

متولی و ناظر برنامه: دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  
زمان اجرای برنامه: بهار، پاییز و زمستان 98

مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مشارکت در اجرا    

نقش مرکز: مشارکت در اجرا 
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور

بهمندیآبانمهـراردیبهشتمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234123412341234مرکزاستانستاد

پیگیری  و مشاهده آثار سینمایی

برنامه ریزی و بودجه بندی

دعوت و برگزاری 

هماهنگی با موسسات اکران آثار

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 29



56

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

اسفندآذرآبانمهـرشهریورمردادتیرفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234123412341234123412341234مرکزاستانستاد

اعزام به عتبات عالیات در فروردین 98
برگزاری مسابقات مذهبی

ثبت نام دوره جدید عتبات عالیات 
ثبت و ویرایش هیئت ها

برگزاری نشست تخصصی آموزشی ویژه مداحان اهل بیت)ع( دانشگاه
برگزاری برنامه تعزیه خوانی در ایام محرم و صفر

برگزاری نشست تخصصی آموزشی ویژه مداحان اهل بیت)ع( دانشگاه 
برگزاری ویژه  برنامه اربعین حسینی برای زائران عتبات

مسابقه مداحان دانشجویی
آموزش مداحی 

تهیه اقالم ماه محرم 

عنوان برنامه: پویایی هیئت های مذهبی
اهداف برنامه: عزاداری و زنده نگه داشتن شعائر دینی در بین دانشجویان، آشنایی دانشجویان با فرهنگ اهل بیت، شناختن نخبه های مداحان دانشجو و پرورش آنها        

متولی و ناظر برنامه: دفتر نهاد مقام معظم رهبری
زمان اجرای برنامه: در طول سال 

نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه          مخاطبان برنامه: دانشجویان   
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور نقش مرکز: مشارکت در برنامه     

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 30



57

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: مشاوره پیش از ازدواج 
اهداف برنامه: کمک به دانشجو در تصمیم گیری آگاهانه و حسن انتخاب در زمینه ازدواج  

متولی و ناظر برنامه: دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  
زمان اجرای برنامه: بهمن ماه

مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مشارکت در برنامه     

نقش مرکز: مجری برنامه 
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز

بهمنمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
1234مرکزاستانستاد

برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم

هماهنگی با مرکز و دانشجویان

برگزاری مراسم

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 31



58

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: بزرگداشت هفته زن و روز مادر
اهداف برنامه: تکریم مقام دانشجویان زن 

متولی و ناظر برنامه: دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  
زمان اجرای برنامه: بهمن ماه

مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه و نظارت و ارائه گزارش برنامه        

نقش مرکز: مجری برنامه 
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز

بهمنمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
1234مرکزاستانستاد

اطالع رسانی به دانشجویان و مدرسان

برگزاری مراسم 

برگزاری جشن و مولودخوانی

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 32



59

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: کارگاه مشاوره دوران عقد
اهداف برنامه: برگزاری کارگاه ها و سخنرانی ها برای دانشجویان و کارکنان با هدف ارتقاء سطح تعامالت دانشجویان و دانشگاهیان 

متولی و ناظر برنامه: دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  
زمان اجرای برنامه: اسفند و فروردین 

مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه و نظارت و ارائه گزارش برنامه        

نقش مرکز: مجری برنامه 
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز

اسفندفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234مرکزاستانستاد

برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم

هماهنگی با اساتید 

برگزاری مراسم

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 33



60

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: راهنمایی و مشاوره مذهبی و ازدواج 
اهداف برنامه: تاکید بر مهارتهای ارتباطی و شناخت تفاوتهای فردی و نیازهای یک زندگی مشترک قبل ازدواج و مشاوره در مسائل دینی و عقیدتی

متولی و ناظر برنامه: دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  
زمان اجرای برنامه: فروردین و اردیبهشت 

مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: نظارت و ارائه گزارش برنامه         

نقش مرکز: مجری برنامه 
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز

اردیبهشتفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234مرکزاستانستاد

تشکیل جلسه 

برنامه ریزی برای برگزاری برنامه

برگزاری نشست های تخصصی 

برگزاری مراسم سخنرانی 

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 34



61

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری دوره های آموزشی مجازی فرهنگی
اهداف برنامه: فراهم نمودن زمینه مشارکت حداکثری دانشجویان ، اساتید و کارکنان در دوره های آموزشی با موضوعات دینی و فرهنگی جهت تعمیق  

      آگاهی های دینی و اعتقادی دانشجویان
متولی و ناظر برنامه: دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  

زمان اجرای برنامه: سه ماهه دوم سال 1398
مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان

نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه        
سطح برگزاری برنامه: در منطقه 5 کشور )استان های کرمانشاه، کردستان، ایالم و لرستان( نقش مرکز: مشارکت در برنامه  

شهریورمردادتیرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234مرکزاستانستاد

اطالع رسانی مناسب جهت شرکت دانشجویان در این دوره ویژه 

ترغیب دانشجویان جهت شرکت در دوره با توجه به احتساب نمره دروس معارف 

برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی

تایید گواهینامه های شرکت کنندگان

تجلیل از افراد برتر و شرکت آنان در دوره های تکمیلی

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 35



62

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: نشست های پرسش و پاسخ در زمینه خانواده و برگزاری کارگاه های مشاوره در سطح کشوری بصورت منطقه ای 
اهداف برنامه: تالش در جهت پیشگیری از بروز و شیوع مسائل و مشکالت )روانی-رفتاری-تربیتی و عاطفی( دانشجویان به منظور ارتقاء سطح بهداشت  

      روانی، فردی و اجتماعی آنان و ارتقاء سطح بهداشت روانی در فضای عمومی دانشگاه
متولی و ناظر برنامه: دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  

زمان اجرای برنامه: اردیبهشت، مرداد و مهر 98
مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان

نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه        
نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه 

سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور )منطقه 3 کشور استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان(

مهـرمرداداردیبهشتمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234مرکزاستانستاد

دریافت فراخوان و برنامه ها 

بومی سازی فراخوان ها و ارسال به واحدهای استانی 

برگزاری کارگاه 

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 36



63

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: بزرگداشت سالروز حماسه 9 دی
اهداف برنامه: روشنگری قشر دانشجو، مدرس و کارکنان در مقابله فتنه ها و تهاجم های فرهنگی دشمن در قالب نشست سیاسی 

متولی و ناظر برنامه: دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  
زمان اجرای برنامه: آذر و دی ماه 98

مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه        

نقش مرکز: مشارکت در برنامه
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور

دیآذرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234مرکزاستانستاد

تشکیل ستاد و برنامه ریزی 

اطالع رسانی و ابالغ مناسب   

برگزاری برنامه کرسی آزاد اندیشی و حلقه های معرفت

تجلیل از افراد برتر و شرکت آنان در دوره های تکمیلی

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 37
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

اداره کل
امور دانشجویی
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری جشنواره و تقدیر از دانشجویان نمونه 
اهداف برنامه: شناسایی، معرفی و انتخاب دانشجویان نمونه مراکز و تشویق دانشجویان به فعالیت های علمی

متولی و ناظر برنامه: اداره کل امور دانشجویی            
زمان اجرای برنامه: خرداد لغایت بهمن ماه 98 

مخاطبان برنامه: دانشجویان
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه        

سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز ، استان و کشور نقش مرکز: مشارکت در برنامه    

بهمندیآذرآبانمهـرشهریورمردادتیرخردادمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234123412341234123412341234مرکزاستانستاد

فراخوان ارسال دستورالعمل دانشجوی نمونه 

ثبت نام در مراکز

بررسی و داوری مدارک در سطح مراکز و واحدهای استانی

داوری پرونده های دانشجویان در سازمان مرکزی 

اعالم نتایج داوری و معرفی دانشجویان منتخب

برگزاری جلسه تجلیل از دانشجویان نمونه و برگزیده

توضیحات:  زمان برگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه با تصمیم گیری در جلسه شورای فرهنگی اعالم می گردد.

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 38
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری مراسم توجیه دانشجویان جدیدالورود
اهداف برنامه: آشنایی دانشجویان با قوانین و مقررات دانشگاه 

متولی و ناظر برنامه: اداره کل امور دانشجویی            
زمان اجرای برنامه: شهریور لغایت اسفند ماه 98

مخاطبان برنامه: دانشجویان
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه        

نقش مرکز: مجری برنامه  و مشارکت در برنامه 
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز

اسفندبهمنآبانمهـرشهریورمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234123412341234مرکزاستانستاد

ارسال بخشنامه به واحدهای استانی

برگزاری جلسه توجیهی توسط مراکز

دریافت گزارش و جمع بندی 

توضیحات:  برگزاری جلسه توجیهی برای دانشجویان جدیدالورود در دو نیمسال مهر و بهمن توسط واحدهای استانی و مراکز انجام می شود.

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 39
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری جشن فارغ التحصیالن 
اهداف برنامه: معرفی نفرات اول تا سوم هر گروه و تجلیل از آنها 

متولی و ناظر برنامه: اداره کل امور دانشجویی            
زمان اجرای برنامه: نیمسال اول )سال تحصیلی98 (

مخاطبان برنامه: دانشجویان و  مدرسان                                       
نقش واحد استانی: مجری برنامه ، همکاری در اجرای برنامه ، مشارکت در برنامه و نظارت و ارائه گزارش برنامه         

نقش مرکز: مشارکت در برنامه 
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز و استان 

دیآذرآبانمهـرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
1234123412341234مرکزاستانستاد

تخصیص اعتبار بودجه به واحدهای استانی

ابالغ و واریز بودجه واحدهای استانی 

برگزاری جشن فارغ التحصیالن  

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 40
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: بیمه حوادث دانشجویی  
اهداف برنامه: حمایت از دانشجویان آسیب دیده در حوادث در دوران تحصیل

متولی و ناظر برنامه: اداره کل امور دانشجویی            
زمان اجرای برنامه: مهر تا مهر)یک سال تحصیلی(

نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه                         مخاطبان برنامه: دانشجویان   
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه                   

اسفندبهمنآبانمهـرشهریورمردادمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234123412341234مرکزاستانستاد

استعالم و مکاتبات اداری 

مشخص شدن بیمه و عقد تفاهم نامه

ابالغ تفاهم نامه به استان ها 

ابالغ تفاهم نامه به مراکز آموزشی

عقد قرارداد توسط مراکز

ارسال رونوشت قراردادهای بیمه توسط واحد استانی به ستاد

توضیحات:  1. بیمه حوادث دانشجویان الزامی می باشد.
                     2. مراکز آموزشی موظف هستند نسبت به انعقاد قرارداد بیمه حوادث دانشجویان ورودی بهمن ماه با مبلغ 50 درصد حق بیمه قرارداد منعقد نمایند. 

                    3. ارسال فرم نظرسنجی با واحدهای استانی درخصوص بیمه حوادث.

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 41
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: پرداخت وام شهریه   
اهداف برنامه: حمایت مالی ازدانشجویان کم بضاعت

متولی و ناظر برنامه: اداره کل امور دانشجویی            
زمان اجرای برنامه: در طول سال 

مخاطبان برنامه: دانشجویان                                     
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه  و مشارکت در برنامه                     

نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه        
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز و استان 

اسفندبهمندیآذرآبانمهـراردیبهشتفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234123412341234123412341234مرکزاستانستاد

تخصیص اعتبار وام شهریه به واحدهای استانی 

ثبت نام دانشجویان در پورتال صندوق رفاه و تأییدآن توسط مرکز

تایید لیست پرداخت وام شهریه

واریز اعتبار وام توسط صندوق رفاه به حساب واحدهای استانی 

توضیحات:  1. با توجه به تغییر در نحوه پرداخت وام شهریه براساس توافق نامه فیمابین صندوق رفاه دانشجویان و بانک قرض الحسنه مهر ایران وام مذکور توسط بانک                  
                         قرض الحسنه مهر ایران به دانشجویان براساس ضوابط بانک پرداخت می شود.

                    2. وام عتبات همچنان توسط صندوق رفاه پرداخت می شود.

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 42
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: توزیع یارانه ارزاق دانشجویی   
اهداف برنامه: کمک به معیشت دانشجویان مناطق محروم و غیرشاغل

متولی و ناظر برنامه: اداره کل امور دانشجویی            
زمان اجرای برنامه: نیمسال دوم 97-98 و نیمسال اول 98-99

مخاطبان برنامه: دانشجویان
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه                        

نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه 
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز  ، استان و کشور

آبانمهـرشهریورمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234مرکزاستانستاد

ارسال نامه به واحدهای استانی

تخصیص یارانه ارزاق به واحدهای استانی

دریافت اطالعات دانشجویان غیرشاغل

توضیحات:  یارانه ارزاق دانشجویی با توجه به تصمیمات اخذ شده مقرر شده است به صورت کارت رفاهی توزیع گردد.

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 43
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: نقل و انتقال دانشجویان متقاضی 
اهداف برنامه: تسهیل فرایند تحصیل دانشجویان متقاضی انتقال 

متولی و ناظر برنامه: اداره کل امور دانشجویی            
زمان اجرای برنامه: خرداد و آذرماه 98

مخاطبان برنامه: دانشجویان                                     
نقش واحد استانی: مجری برنامه و همکاری در اجرای برنامه                

نقش مرکز: مجری برنامه و همکاری در اجرای برنامه      
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز، استان و کشور

بهمندیآذرتیرخرداداردیبهشتمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234123412341234مرکزاستانستاد

 ارسال بخشنامه به واحدهای استانی 

ثبت درخواست دانشجویان در سامانه هم آوا

بررسی درخواست ها توسط واحدهای استانی و اعالم نتیجه

بررسی درخواست دانشجویان متقاضی انتقال به مراکز آموزشی تهران و اعالم نتیجه

توضیحات:  با توجه به آیین نامه نقل و انتقاالت زمان درخواست دانشجویان از 15 لغایت 30 آذرماه، جهت نیم سال دوم و از مورخ 1 لغایت 15 خرداد ماه جهت نیم سال اول در سامانه هم آوا قابل ثبت 
می باشد. دانشجویان متقاضی انتقال به مراکز آموزشی تهران درخواست و مدارک آنها در کمیته نقل و انتقاالت سازمان مرکزی بررسی می گردد.

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 44
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: درخواست مهمان دانشجویان متقاضی 
اهداف برنامه: تسهیل فرایند تحصیل دانشجویان متقاضی مهمانی

متولی و ناظر برنامه: اداره کل امور دانشجویی            
زمان اجرای برنامه: سه ماهه دوم، سوم و چهارم سال 98

مخاطبان برنامه: دانشجویان
نقش واحد استانی: مجری برنامه و همکاری در اجرای برنامه                      

نقش مرکز: مجری برنامه و همکاری در اجرای برنامه 
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز  و استان     

اسفندبهمنمهـرشهریورتیرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234123412341234مرکزاستانستاد

ارسال بخشنامه به واحدهای استانی و باز شدن سامانه هم آوا

ثبت درخواست دانشجویان در سامانه هم آوا

بررسی درخواست ها توسط واحدهای استانی و اعالم نتیجه

توضیحات:  با توجه به آیین نامه نقل و انتقاالت و میهمانی دانشجویان زمان درخواست میهمانی دانشجویان در شهریور، دی و تیرماه برای نیم سال مهر، بهمن و تابستان معموالٌ به مدت یک هفته در 
سامانه هم آوا باز می باشد.

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 45
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: ابالغ و اجرای دستورالعمل استانداردسازی کانون های مشاوره دانشجویی  
اهداف برنامه: اجرای بخشی از سند مشاوره دانشگاه   

متولی و ناظر برنامه: اداره کل امور دانشجویی            
زمان اجرای برنامه: اردیبهشت لغایت شهریورماه 98

مخاطبان برنامه: مشاوران مراکز                                      
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه               

نقش مرکز: مجری برنامه      
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز، استان و کشور

شهریورمردادتیـرخرداداردیبهشتمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234123412341234مرکزاستانستاد

ابالغ دستورالعمل 

ارسال اطالعات مراکز 

جمع آوری اطالعات مشاوران 

تهیه بانک اطالعاتی کانون ها و مشاوران مراکز آموزشی 

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 46
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری کارگاه توانمند سازی ویژه مشاوران مراکز آموزش علمی کاربردی 
اهداف برنامه: اجرای بخشی از سند مشاوره دانشگاه  

متولی و ناظر برنامه: اداره کل امور دانشجویی            
زمان اجرای برنامه: خرداد لغایت شهریورماه سال 98 

مخاطبان برنامه: مشاوران مراکز 
نقش واحد استانی: مجری برنامه                      

نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه  
سطح برگزاری برنامه: در سطح استان و کشور     

شهریورمردادتیرخردادمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
1234123412341234مرکزاستانستاد

تعیین موضوع کارگاه  

ابالغ بخشنامه اجرای کارگاه  

ابالغ بودجه برگزاری کارگاه  

برگزاری کارگاه در استان ها 

توضیحات:  تعیین موضوع کارگاه با توجه به نتایج کارنامه سالمت به دانشجویان دانشگاه تعیین خواهد گردید.

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 47
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
اهداف برنامه: پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانشجویان جدید الورود دانشگاه    

متولی و ناظر برنامه: اداره کل امور دانشجویی            
زمان اجرای برنامه:  مهر لغایت دی ماه سال 98 

مخاطبان برنامه: دانشجویان                                                      
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه و  نظارت و ارائه گزارش برنامه               

نقش مرکز: مجری برنامه      
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز

دیآذرآبانمهـرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
1234123412341234مرکزاستانستاد

تعیین موضوع تخصصی کارگاه

ارسال بخشنامه به واحدهای استانی

برگزاری کارگاه آموزشی

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 48
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: استقرار و اجرای طرح کارنامه سالمت  
اهداف برنامه: پایش سالمت روان دانشجویان جدید الورود مراکز آموزش علمی کاربردی   

متولی و ناظر برنامه: اداره کل امور دانشجویی            
زمان اجرای برنامه: مهر لغایت دی ماه سال 98 

مخاطبان برنامه:  دانشجویان  
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه و  نظارت و ارائه گزارش برنامه                      

نقش مرکز: مجری برنامه  
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور     

دیآذرآبانمهـرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
1234123412341234مرکزاستانستاد

استقرار لینک ثبت نام در سامانه 

ثبت نام دانشجویان جدید الورود

استخراج نتایج اجرای طرح و مصاحبه تخصصی و ارجاع 

توضیحات:  تعیین موضوع کارگاه با توجه به نـتایج کارنامه سالمت به دانشجویان دانشگاه تعیین خواهد گردید.

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 49
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

اداره کل
تربیت بدنی



78

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: نشست انجمن های تخصصی ورزشی دانشگاه  
اهداف برنامه: هماهنگی با مسئولین انجمن ها و بروز رسانی آئین نامه های فنی و دریافت برنامه های انجمن ها   

متولی و ناظر برنامه: اداره کل تربیت بدنی           
زمان اجرای برنامه: 6 ماهه اول سال 98 

مخاطبان برنامه:  دانشجویان  
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه  

سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور     

خرداداردیبهشتفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234مرکزاستانستاد

برنامه ریزی جهت برگزاری نشست به میزبانی یکی از واحدهای استانی 

اطالع رسانی به مسئولین انجمن های تخصصی

تخصیص اعتبار به میزبان

برگزاری نشست

جمع بندی گزارشات نشست

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 50
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری پنجمین  المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه 
اهداف برنامه: مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی

متولی و ناظر برنامه: اداره کل تربیت بدنی           
زمان اجرای برنامه:  6 ماهه اول  سال 98 

مخاطبان برنامه:  دانشجویان                                                                        
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه    

شهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234123412341234مرکزاستانستاد

اعالم فراخوان و اطالع رسانی
جمع بندی میزان مشارکت استان ها

بررسی امکانات میزبان
تعیین میزبان و بازدید از اماکن ورزشی میزبانان

برگزاری جلسه با روسای انجمن های تخصصی ورزشی
جمع بندی راهنمای فنی و عمومی مسابقات

تخصیص اعتبارات آماده سازی به استان ها
تخصیص اعتبار برگزاری به میزبانان

برگزاری مسابقات
جمع بندی گزارش مسابقات

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 51



80

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: شرکت در مسابقات ورزشی مناطق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اهداف برنامه: مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی و کسب سهمیه حضور در مسابقات قهرمان کشوری و المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور

متولی و ناظر برنامه: اداره کل تربیت بدنی           
زمان اجرای برنامه: 6 ماهه دوم سال 98 

نقش واحد استانی: مشارکت در برنامه مخاطبان برنامه:  دانشجویان     
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور      نقش مرکز: مشارکت در برنامه   

اسفندبهمندیآذرآبانمهـرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234123412341234مرکزاستانستاد

پیگیری دریافت تقویم ورزشی مناطق و اعالم به استان ها

شرکت در جلسات دبیرخانه مناطق توسط واحدهای استانی

جمع بندی میزان حضور استان ها در مسابقات مناطق

تخصیص اعتبار به استان ها جهت شرکت در مسابقات

آماده سازی تیم های منتخب استان توسط واحد استانی و شرکت در مسابقات

ارسال گزارش مسابقات به ستاد مرکزی توسط واحدهای استانی

تجمیع تمامی گزارشات ارسالی استان ها و تهیه گزارش کامل از مسابقات و اعالم 
سهمیه های کسب شده به وزارت علوم توسط اداره کل تربیت بدنی

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 52



81

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: توسعه ورزش همگانی )برگزاری جشنواره ورزش های همگانی مختلف در استان ها(
اهداف برنامه: مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزشی

متولی و ناظر برنامه: اداره کل تربیت بدنی           
زمان اجرای برنامه:  سه ماهه سوم و چهارم

مخاطبان برنامه: دانشجویان و کارکنان  
نقش مرکز: مشارکت در برنامه      نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه    

سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور

اسفندبهمندیآذرآبانمهـرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234123412341234مرکزاستانستاد

تدوین دستورالعمل برگزاری و اعالم به استان ها

اعالم فراخوان و اطالع رسانی درخصوص برگزاری جشنواره به استان ها

درخواست برگزاری رشته های جشنواره از سوی استان ها به اداره کل تربیت بدنی 
و اعالم زمان، مکان و رشته های برگزاری

بررسی برآورد اعتبار استان ها و رشته های برگزاری

تخصیص اعتبار برگزاری مسابقات به استان ها

برگزاری مسابقات

ارسال گزارش برگزاری مسابقات استان ها به ستاد مرکزی طبق فرمت اعالم شده

تجمیع گزارش استان ها درستاد مرکزی

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 53



82

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: اولین میزبانی مسابقات پهلوانی و زورخانه ای دانشجویان کشور 
اهداف برنامه: میزبانی دانشگاه در رویدادهای ملی 

متولی و ناظر برنامه: اداره کل تربیت بدنی           
زمان اجرای برنامه: در طول سال 

مخاطبان برنامه:  دانشجویان
نقش واحد استانی: مشارکت در برنامه

سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور      نقش مرکز: مشارکت در برنامه   

اسفندبهمندیخرداداردیبهشتمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234123412341234مرکزاستانستاد

مکاتبه با وزارت علوم جهت میزبانی

اعالم فراخوان میزبانی

جمع بندی اعالم آمادگی دانشگاه ها

تخصیص اعتبار میزبان

آماده سازی و تجهیز میزبان

برگزاری مسابقات

تهیه گزارش و جمع بندی اسناد

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 54



83

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی دانشگاه
اهداف برنامه: ایجاد انگیزه در بین دانشجویان جهت شرکت در فعالیت های ورزشی/ ایجاد انگیزه در قهرمانان ورزشی کشور جهت حضور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

متولی و ناظر برنامه: اداره کل تربیت بدنی           
زمان اجرای برنامه:  بهمن و اسفند ماه 98

مخاطبان برنامه: دانشجویان  
نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه                  نقش واحد استانی: مشارکت در برنامه    

سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور

اسفندبهمنمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234مرکزاستانستاد

مشخص نمودن بهترین های ورزشی دانشگاه در سال 97

تنظیم لیست نفرات شرکت کننده در مراسم و ارائه به ریاست دانشگاه

اخذ تاییدیه از ریاست دانشگاه

تخصیص اعتبار مورد نیاز

تعیین محل برگزاری مراسم

اجرای برنامه

جمع بندی و تنظیم گزارش 

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 55



84

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: میزبانی مسابقات بین المللی و منطقه ای 
اهداف برنامه: میزبانی از دانشگاه های خارجی و برندسازی دانشگاه  

متولی و ناظر برنامه: اداره کل تربیت بدنی           
زمان اجرای برنامه: در طول سال 

نقش واحد استانی: مشارکت در برنامه مخاطبان برنامه:  دانشجویان    
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور      نقش مرکز: مشارکت در برنامه   

اسفندبهمندیآذرآبانمهـرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234123412341234مرکزاستانستاد

مکاتبه با اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
برنامه ریزی برگزاری رشته براساس پاسخ مکاتبه

تصویب رشته های برگزاری
انجام مراحل فراخوان

مکاتبه با مجموعه ها و ارگان های مختلف
مکاتبه با دانشگاه خارجی جهت حضور در رقابت ها

انجام هماهنگی درخصوص ورود تیم های خارجی
تخصیص بودجه

برگزاری مسابقات
تهیه گزارش

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 56



85

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: اعزام های برون مرزی توسط دانشگاه  
اهداف برنامه: حضور دانشگاه در رویدادهای فراملی 
متولی و ناظر برنامه: اداره کل تربیت بدنی           

زمان اجرای برنامه:  در طول سال
مخاطبان برنامه: دانشجویان  

نقش مرکز: مشارکت در برنامه                   نقش واحد استانی: مشارکت در برنامه    
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور

شهریورمردادخرداداردیبهشتفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234123412341234مرکزاستانستاد

دریافت مکاتبه درخصوص قطعیت اعزام به مسابقه

فراخوان به کل کشور

دریافت اسامی نفرات برگزیده

برگزاری اردوی تمرینی و انتخابی

دریافت مدارک مورد نیاز دانشجویان

آماده سازی و تدارکات جهت اعزام به مسابقات

اعزام به مسابقات

تهیه گزارش و دریافت اسناد مثبته

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 57



86

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: حمایت از فعالیت های آموزشی انجمن های ورزشی دانشگاه  
اهداف برنامه: مهارت افزایی در ورزش و آموزش رشته های ورزشی به دانشجویان   

متولی و ناظر برنامه: اداره کل تربیت بدنی           
زمان اجرای برنامه: در طول سال 

مخاطبان برنامه:  دانشجویان
نقش واحد استانی: مشارکت در برنامه

نقش مرکز: مشارکت در برنامه
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور     

اسفندبهمندیآذرآبانمهـرشهریورمردادمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234123412341234123412341234مرکزاستانستاد

تشکیل جلسه با حضور مسئولین انجمن های تخصصی دانشگاه

دریافت دوره های آموزشی تدوین شده از مسئولین انجمن ها

برنامه ریزی برگزاری دوره ها

برگزاری دوره ها

تهیه گزارش و جمع بندی

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 58
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

اداره کل امور
دانشجویان شاهد و ایثارگر



88

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: بزرگداشت روز شهید
اهداف برنامه: تجلیل و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای دانشجوی دانشگاه، تبیین و تعمیق فرهنگ جهاد، ایثار، شهادت و مقاومت 

متولی و ناظر برنامه: اداره کل اموردانشجویان شاهد و ایثارگر         
زمان اجرای برنامه:  22 اسفندماه )روز شهید( 

مخاطبان برنامه: دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مجری برنامه

نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه                  
سطح برگزاری برنامه: در سطح استان

اسفندمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
1234مرکزاستانستاد

برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم

دعوت ازخانواده شهدای دانشجو

برگزاری مراسم

ارسال گزارش

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 59



89

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: دیدار و تجلیل از خانواده شهدای دانشجوی دانشگاه  
اهداف برنامه: تجلیل و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجوی دانشگاه    

متولی و ناظر برنامه: اداره کل اموردانشجویان شاهد و ایثارگر           
زمان اجرای برنامه: در طول سال 

مخاطبان برنامه:  خانواده شهدای دانشجوی دانشگاه
نقش واحد استانی: مجری برنامه

نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه
سطح برگزاری برنامه: در سطح استان     

اسفندبهمندیآذرآبانمهـرخرداداردیبهشتفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234123412341234123412341234مرکزاستانستاد

برنامه ریزی جهت دیدار و تجلیل از خانواده 
شهدای دانشجوی دانشگاه

دیدار و تجلیل از خانواده شهدای دانشجوی 
دانشگاه

ارسال گزارش

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 60



90

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری کارگاه های خوداشتغالی و کارآفرینی دانشجویان شاهد و ایثارگر
اهداف برنامه: توانمند سازی شغلی دانشجویان شاهد و ایثارگر 

متولی و ناظر برنامه: اداره کل اموردانشجویان شاهد و ایثارگر         
زمان اجرای برنامه:  6 ماهه دوم سال 98  

مخاطبان برنامه: دانشجویان
نقش واحد استانی: مجری برنامه

نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه                  
سطح برگزاری برنامه: در سطح استان

اسفندبهمندیآذرآبانمهـرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234123412341234مرکزاستانستاد

برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه ها 

برگزاری کارگاه ها 

ارسال گزارش

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 61
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

مرکز فعالیت های
قرآن و عترت



92

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی   
اهداف برنامه: آشنایی بیشتر دانشجویان، مدرسان و کارکنان با معارف قرآنی و شناسایی استعدادهای قرآنی و هدایت دانشجویان جهت تولید آثار  

     هنری، پژوهشی، ادبی و فناوری با محوریت قرآن و عترت   
متولی و ناظر برنامه: مرکز فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه            

زمان اجرای برنامه: در طول سال 
نقش واحد استانی: مجری برنامه و همکاری در اجرای برنامه  مخاطبان برنامه:  دانشجویان ، مدرسان و  کارکنان   

سطح برگزاری برنامه: در سطح استان و در سطح کشور   نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه و مشارکت در برنامه  

اسفندبهمندیآذرمهـرشهریورخرداداردیبهشتمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234123412341234123412341234مرکزاستانستاد

تدوین آیین نامه و تمهیدات الزم

ثبت نام متقاضیان

برگزاری مرحله استانی

برگزاری مرحله کشوری و اختتامیه

اعالم نتایج و درخواست تخفیف شهریه برگزیدگان

توضیحات:  این جشنواره بطور سالیانه در سطح مدرسان، کارکنان و دانشجویان برگزار می گردد و هر دوره یکی از واحدهای استانی میزبان برگزاری می شود که بخش مرحله مقدماتی توسط 
استان ها و مرحله کشوری و ملی توسط میزبان جشنواره و با نظارت مرکز فعالیتهای قرآن وعترت برگزار می شود. که تاکنون چهارده دوره برگزار گردیده است و دانشگاه ضمن کسب رتبه های 

برتر در جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان، در پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دانشجویان، نیز در رشته قرائت تحقیق حائز رتبه اول شده است. 

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 62



93

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: حضور در بخش دانشگاهی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
اهداف برنامه: نمایش آثار هنری تولید شده توسط دانشجویان و معرفی دستاوردهای مهارتی و آموزشی دانشجویان در زمینه هنرهای قرآنی به مخاطبین  

متولی و ناظر برنامه: مرکز فعالیت های قرآن و عترت         
زمان اجرای برنامه:  بهمن تا خردادماه  

مخاطبان برنامه: دانشجویان ، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مجری برنامه و همکاری در اجرای برنامه 

نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه و مشارکت در برنامه                  
سطح برگزاری برنامه: در سطح استان و در سطح کشور

اسفندبهمنخرداداردیبهشتفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234123412341234مرکزاستانستاد

برگزاری جلسات هماهنگی

فراخوان، جمع آوری آثار قرآنی

برپایی نمایشگاه

توضیحات:  ساالنه بخش دانشگاهی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با میزبانی یکی از نهادهای دانشگاهی برگزار می شود که دانشگاه نیز بعنوان یک عضو مشارکت می نماید که تاکنون در تمامی دوره هایی 
که دانشگاه مشارکت نموده است به عنوان یکی از غرفه های برتر شناخته شده است.

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 63



94

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: گرامیداشت هفته قرآن و دانشگاه     
اهداف برنامه: آشنایی و انس هرچه بیشتر دانشجویان، کارکنان و مدرسان مراکز آموزشی با معارف قرآن کریم  و به کارگیری آموزه های قرآن کریم    

متولی و ناظر برنامه: مرکز فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه            
زمان اجرای برنامه: آبان و آذر 

مخاطبان برنامه:  دانشجویان ، مدرسان و  کارکنان
نقش واحد استانی: مجری برنامه و همکاری در اجرای برنامه 

نقش مرکز: مجری برنامه، همکاری در اجرای برنامه و مشارکت در برنامه
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز، استان و کشور  

آذرآبانمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234مرکزاستانستاد

جلسات هماهنگی

ثبت نام دانشجویان و مدرسان 

برگزاری برنامه

توضیحات:  به منظور انس و الفت هر چه بیشتر دانشجویان با معارف قرآن هفته سوم آبان ماه هرسال به عنوان هفته قرآن و دانشگاه از سوی شورای هماهنگی فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه ها  اعالم 
شده است.

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 64



95

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: حمایت از راه اندازی مراکز رشد قرآنی و کانون های قرآن و عترت
اهداف برنامه: انس و الفت هر چه بیشتر دانشجویان با معارف قرآنی و ترویج فعالیت های گروهی در زمینه قرآن و عترت  

متولی و ناظر برنامه: مرکز فعالیت های قرآن و عترت         
زمان اجرای برنامه:  در طول سال 

مخاطبان برنامه: دانشجویان
نقش واحد استانی: مجری برنامه و همکاری در اجرای برنامه، مشارکت در برنامه و نظارت و ارائه گزارش برنامه 

نقش مرکز: مجری برنامه، همکاری در اجرای برنامه و مشارکت در برنامه                  
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز ، استان و کشور

توضیحات:  طبق زمان بندی انجام شده برنامه در سایر فصول نیز اجرا می شود.

اسفندبهمندیآذرآباناردیبهشتفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
1234123412341234123412341234مرکزاستانستاد

جلسات همفکری و برنامه ریزی

تدوین آیین نامه و ارسال

دریافت  و بررسی اطالعات کانون ها

حمایت از کانون ها بر اساس برنامه

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 65



96

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری کالس های ارتقای کیفی راه یافتگان به سی و چهارمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان     
اهداف برنامه: ارتقای سطح آمادگی و توانمندی دانشجویان جهت شرکت در مرحله ملی جشنواره و کسب رتبه های برتر

متولی و ناظر برنامه: مرکز فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه            
زمان اجرای برنامه: مهر و آبان  

مخاطبان برنامه:  دانشجویان
نقش واحد استانی: مجری برنامه 

نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور  

آبانمهـرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234مرکزاستانستاد

اعالم نتایج مرحله کشوری جشنواره

مکاتبه با استان ها جهت اعزام دانشجویان

برگزاری کالس های آمادگی

توضیحات:  جهت ارتقای سطح آمادگی و کیفیت قرائت و ... دانشجویان راه یافته به مرحله ملی، با استفاده از اساتید مجرب، دوره دو الی سه روزه برگزار می گردد تا در مرحله ملی جشنواره رتبه های 
بیشتر و باالتری برای دانشگاه اخذ نمایند.

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 66



97

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: حضور در مرحله ملی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور
اهداف برنامه: حضور دانشجویان برتر قرآنی در مرحله ملی و رقابت با دانشجویان برتر سایر دانشگاه ها در هر بخش به منظور ارتقاء مهارت های  

     تخصص دانشجویان در حوزه قرآن و عترت   
متولی و ناظر برنامه: مرکز فعالیت های قرآن و عترت         

زمان اجرای برنامه:  همزمان با برگزاری مراسم سالگرد تأسیس دانشگاه )سه ماهه سوم سال 98(  
مخاطبان برنامه: دانشجویان

نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه 
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه   

توضیحات:  این جشنواره بطور سالیانه در سطح مدرسان، کارکنان و دانشجویان برگزار می گردد  که برگزیدگان درصورت کسب حدنصاب امتیاز، در هر رشته به مرحله ملی جشنواره اعزام می شوند. 
که تا کنون در 12 دوره قبلی بیش از 80 رتبه ملی و بین المللی کسب گردیده است.

آذرآبانمهـرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234مرکزاستانستاد

اعالم نتایج مرحله کشوری جشنواره

مکاتبه با استان ها جهت اعزام دانشجویان

برگزاری مرحله ملی و اختتامیه

اعالم نتایج و درخواست تخفیف شهریه برگزیدگان

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 67



98

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: حمایت از برگزاری محافل انس با قرآن کریم و انس با اهل بیت)ع(     
اهداف برنامه: آشنایی و انس بیشتر دانشجویان، مدرسان و کارکنان با معارف قرآن و اهل بیت)ع(

متولی و ناظر برنامه: مرکز فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه            
زمان اجرای برنامه: 6 ماهه دوم سال 98  

مخاطبان برنامه:  دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مجری برنامه و همکاری در اجرای برنامه 

سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز و استان   نقش مرکز: مجری برنامه و همکاری در اجرای برنامه    

توضیحات:  در راستای آشنایی و انس بیشتر دانشجویان، مدرسان و کارکنان با معارف قرآن و اهل بیت)ع( مرکز فعالیت های قرآن وعترت دانشگاه از تعدادی از برنامه های پیشنهادی استان ها حمایت 
خواهد کرد.

دیآذرآبانمهـرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
1234123412341234مرکزاستانستاد

ارسال فراخوان به استان ها

دریافت درخواستهای استان ها

بررسی برنامه های دریافتی

حمایت مالی از برنامه ها

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 68



99

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: ترویج فرهنگ حفظ و تدبر در قرآن کریم
اهداف برنامه: ترویج فرهنگ حفظ و تدبر در قرآن کریم و ارتقاء دانشگاهیان در این عرصه

متولی و ناظر برنامه: مرکز فعالیت های قرآن و عترت         
زمان اجرای برنامه:  در طول سال  

مخاطبان برنامه: دانشجویان ، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مجری برنامه و همکاری در اجرای برنامه  

سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز ، استان و کشور نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه   

توضیحات:  توصیه می گردد:  1. جهت هر چه بهتر برگزارشدن برنامه های قرآنی از ظرفیت تشکل های دانشجویی ، اساتید معارف و کارشناسان فرهنگی مراکز استفاده گردد.    
2. جهت انجام فعالیت های قرآنی در برنامه می توان چند نمره از مجموع دروس معارف اسالمی را به فعالیت های قرآنی دانشجویان اختصاص داد.  

3.  گذراندن در چند دوره از کالس های آموزش قرآن و اخذ مدارک الزم در این حوزه می تواند هم به مهارت آموزی دانشجویان و هم به اشتغال و کار آفرینی آنان در حوزه فعالیت های قرآن و عترت 
منجر گردد.

اسفندبهمندیآذرآبانمهـراردیبهشتفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234123412341234123412341234مرکزاستانستاد

بررسی مؤسسات مورد نظر جهت برگزاری دوره

انتخاب مؤسسه طبق روال قانونی و تدوین برنامه نهایی

فراخوان به استان ها و ثبت نام

اجرای دوره و اعطای گواهی نامه

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 69



100

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری رویداد طلوع برکت       
اهداف برنامه: برگزاری پیش رویدادهای کار آفرینی با محوریت کارآفرینی صنایع فرهنگی مرتبط با ترویج قرآن و عترت 

متولی و ناظر برنامه: مرکز فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه            
زمان اجرای برنامه: پاییز و زمستان 

مخاطبان برنامه:  دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مجری برنامه و همکاری در اجرای برنامه  

سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز ، استان و کشور   نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه    

توضیحات:  عالوه برنامه ها و جشنواره و مسابقات درون دانشگاهی برنامه های دیگری سایر دستگاه ها و نهاد به صورت سراسری برگزار می کنند که مراکز فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه با حضور در 
این برنامه ها توانمندیهای خود را به منصه ظهور برساند.

آذرآبانمهـراردیبهشتفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234123412341234مرکزاستانستاد

فراخوان دانشجویان جهت حضور در دوره 

ارسال درخواست برگزاری دوره از طرف مرکز به واحد استانی 

ارسال درخواست واحد استانی به ستاد جهت برگزاری دوره 

هماهنگی های الزم با واحد برگزارکننده از طرف ستاد 

اعزام استاد و برگزاری رویداد 

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 70



101

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: رویداد کارآفرینی قرآنی
اهداف برنامه: تبدیل ایده های قرآنی دانشجویان به تجاری سازی و هدایت دانشجویان جهت ایجاد مشاغل جدید در حوزه خدمات فرهنگی و مذهبی 

متولی و ناظر برنامه: مرکز فعالیت های قرآن و عترت         
زمان اجرای برنامه:  در طول سال  

مخاطبان برنامه: دانشجویان ، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مجری برنامه و همکاری در اجرای برنامه  

نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز ، استان و کشور

اسفندبهمندیآذرآبانمهـراردیبهشتفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234123412341234123412341234مرکزاستانستاد

بررسی مؤسسات مورد نظر جهت برگزاری دوره

انتخاب مؤسسه طبق روال قانونی و تدوین برنامه نهایی

فراخوان به استان ها و ثبت نام

اجرای دوره و اعطای گواهینامه

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 71



102

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: کارگاه آموزشی سبک زندگی قرآنی         
اهداف برنامه: آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با مهارت های زندگی دینی و قرآنی  

متولی و ناظر برنامه: مرکز فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه            
زمان اجرای برنامه: در طول سال 

مخاطبان برنامه:  دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مجری برنامه و همکاری در اجرای برنامه  

نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه 
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز، استان و کشور  

اسفندبهمندیآذرآبانمهـراردیبهشتفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234123412341234123412341234مرکزاستانستاد

بررسی مؤسسات مورد نظر جهت برگزاری دوره

انتخاب مؤسسه طبق روال قانونی و تدوین برنامه نهایی

فراخوان به استان ها و ثبت نام

اجرای دوره و اعطای گواهینامه

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 72
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: جشنواره هنرهای نمایشی با محوریت قرآن و عترت
اهداف برنامه: هدایت استعدادهای هنری دانشجویان جهت تولید آثار هنری با مضامین دینی  

متولی و ناظر برنامه: مرکز فعالیت های قرآن و عترت         
زمان اجرای برنامه:  6 ماهه اول سال 98

مخاطبان برنامه: دانشجویان ، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مجری برنامه و همکاری در اجرای برنامه  

نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز ، استان و کشور

شهریورمردادتیـرخرداداردیبهشتفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234123412341234مرکزاستانستاد

فراخوان جشنواره و ارسال آیین نامه 

ثبت نام دانشجویان و ارسال آثار 

داوری اولیه و اعالم نتایج مرحله اول 

مرحله کشوری مسابقات 

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 73
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری انتخابات کانون های قرآن و عترت         
اهداف برنامه: ترویج فرهنگ حفظ و تدبر در قرآن کریم و ارتقاء دانشگاهیان در این عرصه  

متولی و ناظر برنامه: مرکز فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه            
زمان اجرای برنامه: در طول سال 

مخاطبان برنامه:  دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مجری برنامه و همکاری در اجرای برنامه  

نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه 
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز ، استان و کشور  

اسفندبهمندیآذرآبانمهـرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234123412341234مرکزاستانستاد

اطالع رسانی و فراخوان 

برگزاری انتخابات و ثبت در درگاه فرهنگی 

معرفی دبیر کانون ها به واحد استانی و ستاد 

برگزاری جلسه توجیهی و توانمند سازی دبیران 

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 74



105

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری اردوی توانمندسازی دبیران کانون های قرآن و عترت
اهداف برنامه: ترویج فرهنگ حفظ و تدبر در قرآن کریم و ارتقاء دانشگاهیان در این عرصه  

متولی و ناظر برنامه: مرکز فعالیت های قرآن و عترت         
زمان اجرای برنامه:  در طول سال

مخاطبان برنامه: دانشجویان ، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مجری برنامه و همکاری در اجرای برنامه  

نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه
سطح برگزاری برنامه: در سطح مرکز ، استان و کشور

اسفندبهمنمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234مرکزاستانستاد

فراخوان دبیران کانون های قرآن و عترت مراکز

معرفی دبیران به ستاد 

برگزاری برنامه

فرآيند اجرايی برنامه:

توضیحات:  طبق زمانبندی انجام شده برنامه در سایر فصول نیز اجرا می شود.

برنامه شماره 75
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

دفتر بسیج
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری اردوهای راهیان نور جنوب و خلیج فارس     
اهداف برنامه: تعظیم و یادآوری ارزش ها، افزایش معرفت و بصیرت، رشد مولفه های فرهنگی، الگودهی وحفظ آثار و میراث مادی و معنوی مرتبط با دفاع مقدس  

متولی و ناظر برنامه: دفتر بسیج دانشجویی            
زمان اجرای برنامه: در طول سال 

مخاطبان برنامه:  دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه ، مشارکت در برنامه و نظارت و ارائه گزارش برنامه    

سطح برگزاری برنامه: در سطح استان   نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه و مشارکت در برنامه   

اسفندبهمندیآذرفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234123412341234مرکزاستانستاد

شرکت در جلسات ستادهای مرتبط

فراخوان و ثبت نام متقاضیان

برپایی جلسات توجیهی برای متقاضیان

آماده سازی کاروان ها و هماهنگی های الزم

اعزام منتخبان به کاروان های نواحی بسیج دانشجویی/ برپایی کاروان های استانی

نظارت بر کاروان ها

ارسال گزارش ها و ثبت آنها

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 76



108

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری اردوهای راهیان نور غرب و شمال غرب
اهداف برنامه: تعظیم ویادآوری ارزش ها، افزایش معرفت و بصیرت، رشد مولفه های فرهنگی، الگودهی وحفظ آثار و میراث مادی و معنوی مرتبط با دفاع مقدس

متولی و ناظر برنامه: دفتر بسیج دانشجویی
زمان اجرای برنامه:  در طول سال

مخاطبان برنامه: دانشجویان ، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه ، مشارکت در برنامه و نظارت و ارائه گزارش برنامه    

سطح برگزاری برنامه: در سطح استان نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه و مشارکت در برنامه  

آذرآبانمهـرشهریورمردادمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234123412341234مرکزاستانستاد

شرکت در جلسات ستادهای مرتبط

فراخوان و ثبت نام متقاضیان

برپایی جلسات توجیهی برای متقاضیان

آماده سازی کاروان ها و هماهنگی های الزم

اعزام منتخبان به کاروان های نواحی بسیج دانشجویی/برپایی کاروان های استانی

نظارت بر کاروان ها

ارسال گزارش ها و ثبت آنها

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 77
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: فعالیت های جهادی و محرومیت زدایی      
اهداف برنامه: آشنایی دانشگاهیان با مشکالت جامعه به ویژه اقشار مستضعف و ایجاد کارگاهی برای آموزش مهارتی و شکوفایی ظرفیت های 

آنها در جهت پرورش کارگزارانی مناسب برای جامعه
زمان اجرای برنامه: در طول سال  متولی و ناظر برنامه: دفتر بسیج دانشجویی     

مخاطبان برنامه:  دانشجویان، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه ، مشارکت در برنامه و نظارت و ارائه گزارش برنامه    

سطح برگزاری برنامه: در سطح استان و کشور نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه و مشارکت در برنامه   

اسفندبهمندیشهریورمردادتیـرخرداداردیبهشتفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234123412341234123412341234مرکزاستانستاد

شرکت در جلسات ستادهای مرتبط

فراخوان و ثبت نام متقاضیان

برپایی جلسات توجیهی برای متقاضیان

آماده سازی گروه ها و هماهنگی های الزم

برگزاری اردوهای جهادی

نظارت بر اردوها

ارسال گزارش ها و ثبت آنها

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 78
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: توانمندسازی بسیجیان      
اهداف برنامه: افزایش و آمادگی جسمانی- پایش سالمت بسیجیان

متولی و ناظر برنامه: حوزه بسیج کارکنان
زمان اجرای برنامه: تابستان 

مخاطبان برنامه:  کارکنان
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه     

سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه     

شهریورمردادتیرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234مرکزاستانستاد

برنامه ریزی برنامه های ورزشی

تهیه مکان های ورزشی

برگزاری دوره های تمرینی و آموزشی

مسابقات ورزشی

برنامه ریزی برنامه پایش سالمت

عقد قرارداد با طرف های ذیربط

برگزاری کالس های سالمت و اجرای آزمایش های سالمتی جسمانی )چکاپ(

اهدای خون

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 79
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر  )سوم خرداد(
اهداف برنامه: آشنایی با توانمندی های بسیجیان و لشگر اسالم در مقابله با دشمنان

متولی و ناظر برنامه: حوزه بسیج کارکنان
زمان اجرای برنامه:  اردیبهشت و خـرداد

مخاطبان برنامه: کارکنان
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه     

نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه 
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور

خرداداردیبهشتمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234مرکزاستانستاد

تشکیل ستاد

برنامه ریزی و مکاتبات

 ابالغ برنامه ها 

اجرای برنامه

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 80
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری اردوی راهیان نور غرب و جنوب     
اهداف برنامه: آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت - تجلی خاطرات رزمندگان و تقویت روحیه رزمندگی در کارکنان بسیجی 

متولی و ناظر برنامه: حوزه بسیج کارکنان
زمان اجرای برنامه: تابستان و زمستان

مخاطبان برنامه:  کارکنان
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه     

نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور

اسفنددیمردادتیـرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
1234123412341234مرکزاستانستاد

تشکیل ستاد و برنامه ریزی

فراخوان و ثبت نام

اعالم اسامی منـتخبین

اعزام متقاضیان به مناطق جنگی  غرب 

اعزام متقاضیان به مناطق جنگی  جنوب

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره81



113

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: آموزش نظامی بسیجیان
اهداف برنامه: آمادگی نظامی اعضای فعال بسیج

متولی و ناظر برنامه: حوزه بسیج کارکنان
زمان اجرای برنامه:  تابستان

مخاطبان برنامه: کارکنان
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه     

سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور

شهریورمردادتیـرمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
123412341234مرکزاستانستاد

شرکت در اردوهای مرکز مقاومت بسیج براساس فراخوان حوزه 

حضور  در میدان تیر 

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 82
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: برگزاری جلسات حلقه های صالحین     
اهداف برنامه: افزایش بصیرت و دانش بسیجیان در مراکز دانشگاهی

متولی و ناظر برنامه: حوزه بسیج کارکنان
زمان اجرای برنامه: در طول سال

مخاطبان برنامه:  کارکنان
نقش واحد استانی: همکاری در اجرای برنامه     

سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه   

اسفندبهمندیآذرآبانمهـرشهریورمردادتیـرخرداداردیبهشتفروردینمتولی اجراعنوان ریز فعالیت

123412341234123412341234123412341234123412341234مرکزاستانستاد

تشکیل کمیته برگزاری 

زمان بندی جلسات 

فراخوان شرکت 

دعوت از اساتید مجرب

مکاتبات الزم جهت برگزاری

برگزاری برنامه

صدور گواهی شرکت در جلسات و ارائه 
گزارش به مراجع ذیربط

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 83
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: بازدید از موزه عبرت
اهداف برنامه: تجدید خاطرات پیروزی انقالب و آشنایی با شکنجه های وحشتناک حکومت ستم شاهی

متولی و ناظر برنامه: بسیج دانشجویی و حوزه بسیج کارکنان
زمان اجرای برنامه:  بهمن

مخاطبان برنامه: دانشجویان ، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مشارکت در اجرای برنامه   

نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه    
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور

بهمنمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
1234مرکزاستانستاد

بازدید از موزه - کارکنان

بازدید از موزه - کارکنان

بازدید از موزه - دانشجویان و مدرسان

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 84
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: بزرگداشت هفته بسیج     
اهداف برنامه: تبیین نقش و جایگاه بسیج در حفظ و استمرار دستاوردهای انقالب اسالمی 

متولی و ناظر برنامه: بسیج دانشجویی و حوزه بسیج کارکنان
زمان اجرای برنامه: آبان و آذر

نقش واحد استانی: مشارکت در اجرای برنامه        مخاطبان برنامه:  دانشجویان ، مدرسان و کارکنان  
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور نقش مرکز: همکاری در اجرای برنامه   

آذرآبانمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234مرکزاستانستاد

تشکیل ستاد 

برنامه ریزی جهت بزرگداشت هفته بسیج 

برگزاری نشست ، سخنرانی موضوعی سیاسی و فرهنگی

تجلیل از بسیجیان فعال فرهنگی و نخبه علمی

فضاسازی محیطی مناسب جهت پاسداشت هفته بسیج 

تهیه بسته های فرهنگی و هدیه برای بسیجیان 

حضور در گردهمایی بسیجیان 

توضیحات:  اهدای لوح تقدیر و جوایز فرهنگی به کارکنان ، مدرسان و دانشجویان فعال بسیج کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی به تعداد 5 نفر از هر مخاطب به قید قرعه.

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 85
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: غبارروبی مزار شهدا 
اهداف برنامه: تجدید میثاق با شهدای گمنام انقالب و دیدار با خانواده شهدای دانشگاه

متولی و ناظر برنامه: بسیج دانشجویی و حوزه بسیج کارکنان
زمان اجرای برنامه:  اسفند 

مخاطبان برنامه: دانشجویان ، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مجری برنامه    

نقش مرکز: مشارکت در اجرای برنامه    
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور

اسفندمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
1234مرکزاستانستاد

تجدید میثاق با شهدای گمنام انقالب و دیدار با خانواده شهدای دانشگاه

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 86
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

عنوان برنامه: بزرگداشت هفته دفاع مقدس      
اهداف برنامه: زنده نگه داشتن یاد و خاطره 8 سال دفاع مقدس و پاسداشت دالوری های رزمندگان اسالم    

متولی و ناظر برنامه: اداره کل امور شاهد و ایثارگر، دفتر بسیج کارکنان و دفتر بسیج دانشجویی 
زمان اجرای برنامه: شهریور و مهر 

مخاطبان برنامه:  دانشجویان ، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مجری برنامه        

نقش مرکز: مجری برنامه 
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور

مهـرشهریورمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
12341234مرکزاستانستاد

تشکیل ستاد برگزاری هفته دفاع مقدس 

برنامه ریزی بر اساس سرفصل های ابالغی

برگزاری جلسه با بسیج دانشجویی

فضاسازی محیطی مناسب جهت پاسداشت هفته دفاع مقدس 

مستندسازی و ارائه گزارش و ثبت در درگاه فرهنگی توسط مرکز 

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 87
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عنوان برنامه: بزرگداشت روز مبارزه با استکبار جهانی  )13 آبان( 
اهداف برنامه: ترویج فرهنگ استکبار ستیزی و شناخت توطئه های استکبار جهانی و روش های مقابله با آن

متولی و ناظر برنامه: دفتر بسیج کارکنان و دفتر بسیج دانشجویی 
زمان اجرای برنامه:  آبان  

مخاطبان برنامه: دانشجویان ، مدرسان و کارکنان
نقش واحد استانی: مجری برنامه    

نقش مرکز: مشارکت در اجرای برنامه    
سطح برگزاری برنامه: در سطح کشور

آبانمتولی اجراعنوان ریز فعالیت
1234مرکزاستانستاد

اطالع رسانی به دانشجویان و مدرسان

تهیه اقالم تبلیغاتی 

شرکت در مراسم 13 آبان 

مستندسازی و ارائه گزارش و ثبت در درگاه فرهنگی 

فرآيند اجرايی برنامه:
برنامه شماره 88
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هفته
سوم

فروردین

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

اعالم فراخوان و اطالع رسانی برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی1
فراخوان تشکیل کانون های فرهنگی و هنری2
ارائه گزارش بزرگداشت اعیاد ماه رجب و ثبت در درگاه 3
برگزاری کارگاه ازدواج دانشجویی در مشهد مقدس4
برگزاری مراسم کارگاه مشاوره دوران عقد5

ثبت نام دانشجویان در پورتال صندوق رفاه و تأییدآن توسط مرکز - تایید لیست پرداخت وام شهریه - واریز اعتبار وام توسط 6
صندوق رفاه به حساب واحدهای استانی 

برنامه ریزی برگزاری گردهمایی مسئولین تربیت بدنی واحدهای استانی به میزبانی یکی از واحدهای استانی7
برنامه ریزی جهت  برگزاری نشست  انجمن های تخصصی ورزشی دانشگاه به میزبانی یکی از واحد استانی 8
اجرای برنامه ورزش کارکنان  9
برنامه ریزی جهت دیدار و تجلیل از خانواده شهدای دانشجوی دانشگاه و ارسال گزارش10
فراخوان، جمع آوری آثار قرآنی جهت حضور در بخش دانشگاهی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم11
حمایت از کانون های قرآن و عترت و مراکز رشد قرآنی بر اساس برنامه12
اجرای دوره حفظ و تدبر در قرآن کریم و اعطای گواهی نامه13
اجرای دوره رویداد کارآفرینی قرآنی و اعطای گواهینامه14
اجرای کارگاه آموزشی سبک زندگی قرآنی و اعطای گواهینامه15
فراخوان جشنواره هنرهای نمایشی با محوریت قرآن و عترت و ارسال آیین نامه 16
ارسال گزارش از برگزاری اردوهای راهیان نور جنوب و خلیج فارس و ثبت آنها17
ارسال گزارش فعالیت های جهادی و ثبت آنها18
تشکیل کمیته آموزش های عقیدتی و سیاسی19
تشکیل کمیته برگزاری جلسات حلقه های صالحین20
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هفته
چهارم
فروردین

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

اعالم فراخوان و اطالع رسانی برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی1

آماده سازی جهت جشنواره درون دانشگاهی حرکت2

ثبت نام داوطلبین جهت برگزاری انتخابات کانون های فرهنگی3

ارائه گزارش بزرگداشت اعیاد ماه رجب و ثبت در درگاه 4

تبیین فلسفه انتظار و مسئولیت منتظرین از طریق برگزاری جلسات سخنرانی 5

برگزاری کارگاه ازدواج دانشجویی در مشهد مقدس6

اعزام هیات مذهبی به عتبات عالیات در فروردین 798

برگزاری کارگاه مشاوره دوران عقد8

برگزاری نشست های تخصصی راهنمایی و مشاوره مذهبی و ازدواج 9

ثبت نام دانشجویان در پورتال صندوق رفاه و تأییدآن توسط مرکز - تایید لیست پرداخت وام شهریه - واریز اعتبار 10
وام توسط صندوق رفاه به حساب واحدهای استانی 

اعالم فراخوان و اطالع رسانی برگزاری پنجمین  المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه11

شرکت در مسابقات هیات های ورزشی استانی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی12

شرکت در مسابقات اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم13

شرکت در مسابقات فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی14

دریافت مکاتبه درخصوص قطعیت اعزام به مسابقه برون مرزی15
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هفته
اول

اردیبهشت

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

تنظیم دستور جلسات شورای تعامل و تبادل نظر مرکز، استان و ستاد و ابالغ به اعضاء1
درخواست حداقل 5 نفر از دانشجویان یک رشته به مراکز آموزشی مبنی بر تشکیل انجمن علمی )انتخابات انجمن علمی(2
دریافت فرم ها  و فراخوان جشنواره درون دانشگاهی حرکت3
ثبت نام داوطلبین انتخابات کانون ها جهت برگزاری انتخابات4

تشکیل جلسه ستاد بزرگداشت اعیاد شعبانیه - برنامه ریزی - تبیین فلسفه انتظار و مسئولیت منتظرین از طریق برگزاری جلسات 5
سخنرانی - برگزاری نشست های تخصصی درباره مهدویت  - آذین بندی و فضاسازی مرکز-  نصب بنرهای فرهنگی با موضوع ایام 

دریافت فراخوان کارگاه آموزشی ارتقاء ائمه جماعات و برنامه ها 6
برگزاری کارگاه ازدواج دانشجویی در مشهد مقدس7

پیگیری  و مشاهده آثار سینمایی )جشنواره های فجر و عمار(- برنامه ریزی و بودجه بندی - دعوت و برگزاری - هماهنگی با 8
موسسات اکران آثار

تشکیل جلسه مشاوره مذهبی و ازدواج- برنامه ریزی برای برگزاری برنامه- برگزاری نشست های تخصصی 9
ابالغ دستورالعمل استانداردسازی کانونهای مشاوره دانشجویی  10
اطالع رسانی به استان ها جهت برگزاری گردهمایی مسئولین تربیت بدنی واحدهای استانی11
اطالع رسانی به مسئولین انجمن های تخصصی جهت نشست انجمن های تخصصی ورزشی دانشگاه12
اعالم فراخوان و اطالع رسانی پنجمین  المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه13
تخصیص اعتبار میزبانی مسابقات پهلوانی و زورخانه ای دانشجویان کشور 14
فراخوان اعزامهای برون مرزی توسط دانشگاه به کل کشور15
برگزاری مرحله استانی پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی 16
ثبت نام دانشجویان در جشنواره هنرهای نمایشی با محوریت قرآن و عترت و ارسال آثار 17
مکاتبه با معاونت اداری و مالی جهت صدور مدارک و اعمال دوره آموزش های عقیدتی و سیاسی به عنوان ضمن خدمت 18
فراخوان شرکت در جلسات حلقه های صالحین - دعوت از اساتید مجرب - مکاتبات الزم جهت برگزاری19
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هفته
دوم
اردیبهشت

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

تنظیم دستور جلسات شورای تعامل و تبادل نظر مرکز، استان و ستاد و ابالغ به اعضاء1

فراخوان ثبت نام داوطلبان شورای مدیریت در برگزاری انتخابات انجمن علمی از سوی مرکز و  بررسی صالحیت 2
نامزدها توسط مرکز آموزشی و اعالم نظر 

دریافت فرم ها  و فراخوان جشنواره درون دانشگاهی حرکت3

برگزاری انتخابات کانون های فرهنگی با مشارکت دانشجویان 4

5
تبیین فلسفه انتظار و مسئولیت منتظرین از طریق برگزاری جلسات سخنرانی در ایام شعبانیه - برگزاری 

نشست های تخصصی درباره مهدویت - آذین بندی و فضاسازی مرکز - برگزاری مراسم سخنرانی و مدیحه سرایی - 
نصب بنرهای فرهنگی با موضوع ایام - ارائه گزارش و ثبت در درگاه

دریافت فراخوان کارگاه آموزشی ارتقاء ائمه جماعات و برنامه ها - بومی سازی فراخوان ها و ارسال به واحدهای استانی 6

برگزاری نشست های تخصصی راهنمایی و مشاوره مذهبی و ازدواج - برگزاری مراسم سخنرانی 7

دریافت فراخوان و برنامه های نشست های پرسش و پاسخ در زمینه خانواده8

تعیین میزبان برگزاری گردهمایی مسئولین تربیت بدنی واحدهای استانی - تخصیص اعتبار به میزبان 9

تخصیص اعتبار به میزبان نشست انجمن های تخصصی ورزشی دانشگاه10

آماده سازی و تجهیز اولین میزبان مسابقات پهلوانی و زورخانه ای دانشجویان کشور 11

فراخوان، جمع آوری آثار قرآنی جهت حضور در بخش دانشگاهی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم12

تشکیل ستاد بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر13
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هفته
سوم

اردیبهشت

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

ثبت گزارش در درگاه فرهنگی و ارسال صورتجلسات به ستاد 1

تنظیم اساسنامه، انتخاب و معرفی دبیر انجمن علمی دانشجویی - تشکیل شورای دبیران انجمن علمی و انتخاب 2
دبیر شورای دبیران و معرفی به معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 

جمع آوری آثار جشنواره درون دانشگاهی حرکت و رفع نواقص آثار 3

ثبت فرم های انتخابات کانون های فرهنگی در درگاه فرهنگی 4

بررسی نشریات مجوزدار و صالحیت متقاضیان نشریات جدید 5

بومی سازی فراخوان های نشست های پرسش و پاسخ در زمینه خانواده و ارسال به واحدهای استانی 6

 ارسال بخشنامه نقل و انتقال دانشجویان متقاضی به واحدهای استانی 7

ابالغ دستورالعمل استانداردسازی کانونهای مشاوره دانشجویی 8

برگزاری گردهمایی مسئولین تربیت بدنی واحدهای استانی9

برگزاری نشست انجمن های تخصصی ورزشی دانشگاه10

جمع بندی میزان مشارکت استانها در پنجمین  المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه - بررسی امکانات میزبان 11

شرکت در جلسات ستادی فعالیت های جهادی- فراخوان و ثبت نام متقاضیان12
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هفته
چهارم
اردیبهشت

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

ثبت گزارش در درگاه فرهنگی و ارسال صورتجلسات به ستاد 1

تنظیم اساسنامه، انتخاب و معرفی دبیر انجمن علمی دانشجویی - تشکیل شورای دبیران انجمن علمی و انتخاب 2
دبیر شورای دبیران و معرفی به معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 

جمع آوری آثار جشنواره درون دانشگاهی حرکت و رفع نواقص آثار 3

ثبت فرم های انتخابات کانون های فرهنگی در درگاه فرهنگی 4

بررسی نشریات مجوزدار و صالحیت متقاضیان نشریات جدید 5

بومی سازی فراخوان های نشست های پرسش و پاسخ در زمینه خانواده و ارسال به واحدهای استانی 6

 ارسال بخشنامه نقل و انتقال دانشجویان متقاضی به واحدهای استانی 7

ابالغ دستورالعمل استانداردسازی کانونهای مشاوره دانشجویی 8

برگزاری گردهمایی مسئولین تربیت بدنی واحدهای استانی9

برگزاری نشست انجمن های تخصصی ورزشی دانشگاه10

جمع بندی میزان مشارکت استانها در پنجمین  المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه - بررسی امکانات میزبان 11

شرکت در جلسات ستادی فعالیت های جهادی- فراخوان و ثبت نام متقاضیان12
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هفته
اول

خــرداد

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

تشکیل شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی در ستاد - ثبت گزارش در درگاه فرهنگی1
جمع آوری آثار جشنواره درون دانشگاهی حرکت و رفع نواقص آثار 2
ثبت فرم  انتخابات کانون های فرهنگی در درگاه فرهنگی 3
هماهنگی جهت حضور در مرقد امام )ره( و مراسم ارتحال امام)ره( در استان ها4

فراخوان ارسال دستورالعمل دانشجوی نمونه - ثبت نام در مراکز - بررسی و داوری مدارک در سطح مراکز و 5
واحدهای استانی

ثبت درخواست دانشجویان جهت نقل و انتقال در سامانه هم آوا - بررسی درخواست ها توسط واحدهای استانی و 6
اعالم نتیجه

ابالغ دستورالعمل استانداردسازی کانون های مشاوره دانشجویی 7
تعیین موضوع کارگاه توانمند سازی ویژه مشاوران مراکز آموزش علمی کاربردی 8
جمع بندی گزارشات نشست انجمن های تخصصی ورزشی دانشگاه9

جمع بندی میزان مشارکت استان ها در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه - تعیین میزبان و بازدید از اماکن 10
ورزشی میزبانان

برگزاری مرحله استانی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی11
برپایی نمایشگاه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم12
ثبت نام دانشجویان جشنواره هنرهای نمایشی با محوریت قرآن و عترت و ارسال آثار 13

شرکت در جلسات ستادی فعالیت های جهادی و محرومیت زدایی - فراخوان و ثبت نام متقاضیان - برپایی جلسات 14
توجیهی برای متقاضیان

اجرای برنامه بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر 15
شرکت در اردوهای مرکز مقاومت بسیج براساس فراخوان حوزه آموزش نظامی بسیجیان16
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هفته
دوم
خــرداد

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

برگزاری نشست جهت معرفی ابعاد شخصیتی امام)ره( با حضور صاحب نظران1

ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجویان در سامانه هم آوا - بررسی درخواست ها توسط واحدهای استانی و اعالم 2
نتیجه

تعیین موضوع کارگاه توانمند سازی ویژه مشاوران مراکز آموزش علمی کاربردی 3

برگزاری جلسه با روسای انجمن های تخصصی ورزشی - جمع بندی راهنمای فنی و عمومی مسابقات پنجمین  4
المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه

برگزاری مسابقات پهلوانی و زورخانه ای دانشجویان کشور 5

برگزاری اردوی تمرینی و انتخابی برای اعزامهای برون مرزی 6

برپایی نمایشگاه در بخش دانشگاهی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم7

ثبت نام دانشجویان و ارسال آثار در جشنواره هنرهای نمایشی با محوریت قرآن و عترت8

برگزاری دوره های آموزش های عقیدتی و سیاسی9



129

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
سوم
خــرداد

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

تشکیل شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی در ستاد - ثبت گزارش در درگاه فرهنگی1

ارسال گزارش برگزاری انتخابات کانون های فرهنگی به استان  2

ارائه گزارش بزرگداشت رحلت حضرت امام خمینی)ره( و ثبت در درگاه3

ابالغ بخشنامه اجرای کارگاه توانمند سازی ویژه مشاوران مراکز آموزش علمی کاربردی  4

برگزاری مرحله استانی پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی5

ثبت نام دانشجویان در جشنواره هنرهای نمایشی با محوریت قرآن و عترت و ارسال آثار 6

شرکت در اردوهای مرکز مقاومت بسیج براساس فراخوان حوزه 7

برگزاری برنامه حلقه های صالحین8
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
چهارم
خــرداد

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

طرح برگزاری جشنواره درون دانشگاهی حرکت در کمیته علمی مرکز آموزشی1

بررسی نشریات مجوزدار و صالحیت متقاضیان نشریات جدید 2

ابالغ دستورالعمل استانداردسازی کانونهای مشاوره دانشجویی  3

ابالغ بخشنامه اجرای کارگاه توانمند سازی ویژه مشاوران مراکز آموزش علمی کاربردی  4

تهیه گزارش و جمع بندی اسناد مسابقات پهلوانی و زورخانه ای دانشجویان کشور 5

ثبت نام دانشجویان درجشنواره هنرهای نمایشی با محوریت قرآن و عترت و ارسال آثار 6

شرکت در جلسات ستادهای مرتبط با فعالیت های جهادی - فراخوان و ثبت نام متقاضیان- برپایی جلسات 7
توجیهی برای متقاضیان
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
اول

تیـــــــر

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

ثبت نام دوره جدید عتبات عالیات )هیات مذهبی( - آموزش مداحی 1

اطالع رسانی مناسب جهت شرکت دانشجویان در دوره های آموزشی مجازی فرهنگی2

ثبت نام دانشجویان در جشنواره و تقدیر از دانشجویان نمونه - بررسی و داوری مدارک در سطح مراکز و واحدهای استانی3

ارسال بخشنامه درخواست مهمان دانشجویان متقاضی به واحدهای استانی و باز شدن سامانه هم آوا4

ارسال اطالعات دستورالعمل استانداردسازی کانون های مشاوره دانشجویی در مراکز 5

جمع آوری اطالعات مشاوران جهت اجرای دستورالعمل استانداردسازی کانون های مشاوره دانشجویی  6

ابالغ بودجه برگزاری کارگاه توانمند سازی ویژه مشاوران مراکز آموزش علمی کاربردی -  برگزاری کارگاه در استان ها 7

تخصیص اعتبارات آماده سازی برگزاری پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه به استان ها - تخصیص اعتبار 8
برگزاری به میزبانان

داوری اولیه آثار جشنواره هنرهای نمایشی با محوریت قرآن و عترت و اعالم نتایج مرحله اول 9

برپایی جلسات توجیهی فعالیت های جهادی و محرومیت زدایی برای متقاضیان10

برنامه ریزی  برنامه های ورزشی توانمندسازی بسیجیان11

شرکت در اردوهای مرکز مقاومت بسیج براساس فراخوان حوزه 12
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
دوم
تیـــــــــر

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

ارسال آثار جشنواره درون دانشگاهی حرکت به واحد استانی1

ثبت نام دوره جدید عتبات عالیات )هیات مذهبی( - آموزش مداحی 2

بررسی درخواست دانشجویان متقاضی انتقال به مراکز آموزشی تهران و اعالم نتیجه3

ثبت درخواست مهمان دانشجویان در سامانه هم آوا4

ارسال اطالعات مراکز جهت اجرای دستورالعمل استانداردسازی کانونهای مشاوره دانشجویی -  جمع آوری 5
اطالعات مشاوران 

ابالغ بودجه برگزاری کارگاه توانمند سازی ویژه مشاوران مراکز آموزش علمی کاربردی - برگزاری کارگاه در استان ها  6

تهیه مکان های ورزشی جهت توانمندسازی بسیجیان7
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
سوم
تیـــــــر

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

داوری آثار جشنواره درون دانشگاهی حرکت توسط واحد استانی 1

ثبت نام دوره جدید عتبات عالیات هیات مذهبی - برگزاری نشست تخصصی آموزشی ویژه مداحان اهل 2
بیت )ع( دانشگاه - آموزش مداحی 

ترغیب دانشجویان جهت شرکت در دوره آموزشی مجازی فرهنگی با توجه به احتساب نمره دروس معارف 3

بررسی درخواست دانشجویان متقاضی انتقال به مراکز آموزشی تهران و اعالم نتیجه4

بررسی  درخواست های مهمان دانشجویی توسط واحدهای استانی و اعالم نتیجه5

ارسال اطالعات دستورالعمل استانداردسازی کانونهای مشاوره دانشجویی مراکز 6

برپایی جلسات توجیهی فعالیت های جهادی برای متقاضیان - آماده سازی گروه ها و هماهنگی های الزم7

برگزاری دوره های تمرینی و آموزشی توانمندسازی بسیجیان8
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

بررسی نشریات مجوزدار و صالحیت متقاضیان نشریات جدید 1

ثبت نام دوره جدید عتبات عالیات هیات مذهبی - برگزاری نشست تخصصی آموزشی ویژه مداحان اهل بیت )ع( 2
دانشگاه -  آموزش مداحی 

شرکت در مسابقات ورزشی استانی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی3

برپایی جلسات توجیهی برای متقاضیان فعالیت های جهادی - آماده سازی گروه ها و هماهنگی های الزم4

برگزاری دوره های آموزش های عقیدتی و سیاسی5

تشکیل ستاد اردوی راهیان نور غرب و جنوب و برنامه ریزی6

هفته
چهارم
تیـــــــــر
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
اول

مــرداد

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

تنظیم دستور جلسات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و ستاد و ابالغ به اعضاء1

داوری آثار جشنواره درون دانشگاهی حرکت توسط واحد استانی 2

انتخاب واحد استانی مجری برگزاری مسابقات مناظره دانشجویی3

دریافت فراخوان و برنامه های ارتقاء ائمه جماعات 4

ترغیب دانشجویان جهت شرکت در دوره های آموزشی مجازی با توجه به احتساب نمره دروس معارف - برگزاری 5
دوره های آموزشی فرهنگی

داوری پرونده های دانشجویان نمونه در سازمان مرکزی 6

استعالم و مکاتبات اداری بیمه حوادث دانشجویی  7

ابالغ بودجه برگزاری کارگاه توانمند سازی ویژه مشاوران مراکز آموزش علمی کاربردی - برگزاری کارگاه در استان ها  8

مرحله کشوری مسابقات جشنواره هنرهای نمایشی با محوریت قرآن و عترت9

شرکت در جلسات ستادهای برگزاری اردوهای راهیان نور غرب و شمال غرب10

فراخوان و ثبت نام اردوی راهیان نور غرب و جنوب11
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

برگزاری جلسات  شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و ستاد1

ارسال آثار جشنواره درون دانشگاهی حرکت به دبیرخانه علمی جشنواره2

برنامه ریزی و هماهنگی با واحدهای استانی مجری جهت برگزاری مسابقات مناظره دانشجویی3

برگزاری جلسه با روسای واحد استانی)توانمندسازی فعالین فرهنگی(4

برگزاری مسابقات مذهبی هیئت های مذهبی - برگزاری نشست تخصصی آموزشی ویژه مداحان اهل بیت )ع( 5
دانشگاه - آموزش مداحی 

برگزاری دوره های آموزشی مجازی فرهنگی6

دریافت فراخوان و برنامه پرسش و پاسخ در زمینه خانواده و برگزاری کارگاه های مشاوره  7

داوری پرونده ها ی دانشجویان نمونه در سازمان مرکزی 8

استعالم و مکاتبات اداری بیمه حوادث دانشجویی  9

برگزاری اردوی تمرینی و انتخابی اعزامهای برون مرزی - دریافت مدارک مورد نیاز دانشجویان10

برگزاری اردوهای جهادی - نظارت بر اردو ها11

اعالم اسامی منتخبین اردوی راهیان نور غرب و جنوب12

هفته
دوم
مــرداد
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
سوم
مــرداد

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

داوری آثار جشنواره درون دانشگاهی حرکت توسط دبیرخانه علمی جشنواره 1

تهیه آیین نامه المپیاد فرهنگی دانشجویی دانشگاه  2

عقد قرارداد با وزارت علوم جهت اجرای دوره های آموزشی متولیان نشریات دانشگاه های سراسر کشور3

برنامه ریزی و هماهنگی مسابقات مناظره دانشجویی با واحدهای استانی مجری4

برگزاری کارگاه آموزشی ارتقاء ائمه جماعات5

فراخوان و اطالع رسانی جهت توانمندسازی فعالین فرهنگی و ثبت نام6

داوری پرونده های دانشجویان نمونه در سازمان مرکزی 7

استعالم و مکاتبات اداری بیمه حوادث8

آماده سازی و تدارکات جهت اعزام به مسابقات برون مرزی9

برگزاری دوره های جهت حمایت از فعالیت های آموزشی انجمنهای ورزشی دانشگاه10

مرحله کشوری مسابقات جشنواره هنرهای نمایشی با محوریت قرآن و عترت11

برنامه ریزی برنامه پایش سالمت بسیجیان )توانمندسازی(12
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
چهارم
مــرداد

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

تنظیم و تدوین آئین نامه مسابقات مناظره دانشجویی با موضوع اشتغال و کارآفرینی1

تهیه آیین نامه المپیاد فرهنگی دانشجویی دانشگاه  2

عقد قرارداد با وزارت علوم جهت اجرای دوره های آموزشی متولیان نشریات دانشگاه های سراسر کشور3

بررسی نشریات مجوزدار و صالحیت متقاضیان نشریات جدید 4

برگزاری مسابقات مذهبی هیئت های مذهبی - برگزاری نشست تخصصی آموزشی ویژه مداحان اهل بیت )ع( 5
دانشگاه - تهیه اقالم ماه محرم 

شرکت در جلسات ستاد اردوهای راهیان نور غرب و شمال غرب6

برگزاری دوره آموزش های عقیدتی و سیاسی7

عقد قرارداد با طرف های ذیربط جهت توانمندسازی بسیجیان 8

اعزام متقاضیان به مناطق جنگی غرب 9

شرکت در اردوهای مرکز مقاومت بسیج براساس فراخوان حوزه آموزش نظامی بسیجیان10

برگزاری برنامه جلسات حلقه های صالحین11
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
اول

شهریور

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

انتخاب واحد استانی مجری برگزاری جشنواره نشریات دانشجویی1

ابالغ آیین نامه و فراخوان جهت اعالم آمادگی واحدهای استانی برای میزبانی المپیاد فرهنگی دانشجویی دانشگاه  2

ابالغ محتوای جهت برگزاری دوره های آموزشی متولیان نشریات دانشگاه های سراسر کشور به واحدهای استانی 3

برگزاری کارگاه سه روزه به صورت متمرکز جهت توانمندسازی فعالین فرهنگی و سیاسی4

برنامه ریزی و بودجه بندی برنامه سوگواره رحمت واسعه  5

ثبت و ویرایش هیئت ها - تهیه اقالم ماه محرم 6

داوری پرونده های دانشجویان نمونه در سازمان مرکزی - اعالم نتایج داوری و معرفی دانشجویان منتخب7

مشخص شدن بیمه و عقد تفاهم نامه جهت بیمه حوادث دانشجویی8

ارسال نامه به واحدهای استانی در خصوص توزیع یارانه ارزاق دانشجویی 9

برگزاری مرحله کشوری پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی و اختتامیه10

برگزاری کالس های سالمت و اجرای آزمایش های سالمتی جسمانی )چکاپ( توانمندسازی بسیجیان11

تشکیل ستاد برگزاری هفته دفاع مقدس 12
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
دوم
شهریور

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

برنامه ریزی و هماهنگی با واحد استانی مجری جشنواره نشریات دانشجویی1

ابالغ آیین نامه و فراخوان جهت اعالم آمادگی واحدهای استانی برای میزبانی المپیاد فرهنگی دانشجویی دانشگاه  2

ابالغ محتوا جهت برگزاری دوره های آموزشی متولیان نشریات دانشگاه های سراسر کشور به واحدهای استانی 3

برنامه ریزی و بودجه بندی سوگواره رحمت واسعه  4

ثبت و ویرایش هیئت ها - تهیه اقالم ماه محرم 5

ارسال نامه به واحدهای استانی در خصوص توزیع یارانه ارزاق دانشجویی6

اعزام به مسابقات برون مرزی توسط دانشگاه 7

برگزاری کالس های سالمت و اجرای آزمایش های سالمتی جسمانی )چکاپ( توانمندسازی بسیجیان8

برنامه ریزی بزرگداشت هفته دفاع مقدس بر اساس سرفصل های ابالغی - برگزاری جلسه با بسیج دانشجویی9
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
سوم

شهریور

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

تعیین میزبانان المپیاد فرهنگی دانشجویی دانشگاه  1
فراخوان مسابقات مناظره دانشجویی با موضوع اشتغال و کارآفرینی2

3
برزگداشت ماه محرم و صفر - فضاسازی مناسب و سیاهه زنی محوطه مرکز - تشکیل هیئت دانشجویی - هماهنگی با 

مبلغ جهت سخنرانی و حضور در مرکز -  برگزاری مراسم عزاداری و پخش نذورات - تهیه بروشور و ویژه نامه در خصوص 
تبیین فلسفه و پیام عاشورا

ثبت و ویرایش هیئت های مذهبی - تهیه اقالم ماه محرم 4
برگزاری دوره های آموزشی مجازی فرهنگی  - تایید گواهینامه های شرکت کنندگان5
ارسال بخشنامه به واحدهای استانی جهت مراسم توجیه دانشجویان جدیدالورود 6
ابالغ تفاهم نامه به استان ها در خصوص بیمه حوادث دانشجویی  7
دریافت اطالعات دانشجویان غیرشاغل جهت توزیع یارانه ارزاق دانشجویی 8
بررسی درخواست مهمان دانشجویان متقاضی توسط واحدهای استانی و اعالم نتیجه9
تهیه بانک اطالعاتی کانون ها و مشاوران مراکز آموزشی جهت استانداردسازی کانون های مشاوره دانشجویی10
جمع بندی گزارش مسابقات پنجمین  المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه11
جمع بندی گزارش مسابقات فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و ارسال به ستاد مرکزی از سوی استان ها12
جمع بندی گزارش مسابقات  اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم و ارسال به ستاد مرکزی از سوی استان ها13
جمع بندی گزارش مسابقات فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و ارسال به ستاد مرکزی از سوی استان ها14
اجرای برنامه درخصوص ورزش کارکنان - تهیه گزارش و مستندات15
اعزام به مسابقات برون مرزی16
اهدای خون )توانمندسازی بسیجیان(17
شرکت در اردوهای مرکز مقاومت بسیج براساس فراخوان حوزه آموزش نظامی بسیجیان - حضور  در میدان تیر 18
فضاسازی محیطی مناسب جهت پاسداشت هفته دفاع مقدس 19
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
چهارم
شهریور

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

تعیین میزبان المپیاد فرهنگی دانشجویی دانشگاه  1

فراخوان برگزاری دوره مسابقات مناظره دانشجویی 2

بررسی نشریات مجوزدار و صالحیت متقاضیان نشریات جدید 3

تنظیم و تدوین آئین نامه جشنواره نشریات دانشجویی 4

برگزاری دوره های آموزشی مجازی فرهنگی - تجلیل از افراد برتر و شرکت آنان در دوره های تکمیلی 5

ارسال بخشنامه مراسم توجیه دانشجویان جدیدالورود به واحدهای استانی6

ابالغ تفاهم نامه بیمه حوادث دانشجویی به استان ها7

دریافت اطالعات دانشجویان غیرشاغل جهت توزیع یارانه ارزاق دانشجویی  8

تهیه گزارش اعزام های برون مرزی و دریافت اسناد مثبته9

تهیه گزارش از فعالیت های آموزشی انجمن های ورزشی دانشگاه و جمع بندی10



143

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
اول

مهـــــر

<<<<<<

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

 اطالع رسانی از طریق پوستر و.....گرامیداشت 18 مهر سالروز تاسیس دانشگاه1

تنظیم دستور جلسات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و مرکز و ابالغ به اعضاء2

تنظیم دستورجلسات انجمن های علمی دانشجویی3

اعالم فراخوان و اطالع رسانی المپیاد فرهنگی دانشجویی دانشگاه  4

عقد قرارداد با موسسه آموزشی مجری برگزاری دوره های آموزشی متولیان نشریات دانشگاه های سراسر کشور5

ثبت نام مقدماتی تیم های مناظره دانشجویی توسط مرکز6

صدور احکام اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه  7

فراخوان جشنواره نشریات دانشجویی - ثبت نام متقاضیان در سامانه و ارسال آثار 8

9
فضاسازی محیطی و نصب بنر و پوستر مربوط به عفاف و حجاب - نصب منشور حقوق دانشجویی و عفاف و حجاب در 

ورودی های مرکز - آشناسازی دانشجویان با قوانین عفاف و حجاب و حقوق دانشجویی - مناسب سازی فضاهای تفریحی 
و رفاهی در سطح مرکز - برنامه ریزی برای اهتمام به برنامه های 17گانه عفاف و حجاب

ابالغ برنامه های مصوب شورای فرهنگی و دانشجویی از سوی واحدهای استانی - اجرای برنامه ویژه مرکز مصوب شورای 10
فرهنگی و دانشجویی استان - اجرای برنامه توسط مرکز آموزشی با هماهنگی واحد استانی 

برنامه ریزی جهت برگزاری کرسی های آزاداندیشی - برنامه ریزی الزم جهت هماهنگی زمان و مکان اجرای برنامه و 11
اطالع رسانی به واحدهای استانی 

ثبت نام مراسم ازدواج دانشجویی در سامانه - فراخوان و تبلیغات - ارسال مدارک 12

فراخوان و پخش پوستر سوگواره رحمت واسعه  13

اعالم نتایج داوری دانشجوی نمونه و معرفی دانشجویان منتخب - برگزاری جلسه تجلیل از دانشجویان نمونه و برگزیده14

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود توسط مراکز15
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
اول
مهـــــــر

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

تخصیص اعتبار بودجه به واحدهای استانی جهت برگزاری جشن فارغ التحصیالن  16

بررسی درخواست های مهمان دانشجویان متقاضی توسط واحدهای استانی و اعالم نتیجه17

تعیین موضوع تخصصی کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی18

استقرار لینک ثبت نام در سامانه در خصوص طرح کارنامه سالمت 19

پیگیری دریافت تقویم ورزشی مناطق و اعالم به استان ها20

تدوین دستورالعمل برگزاری جشنواره ورزش های همگانی و اعالم به استان ها21

اعالم فراخوان فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و اطالع رسانی )براساس تقویم اعالمی از سوی هیاتهای استانی(22

اعالم فراخوان برنامه های اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم و اطالع رسانی )براساس تقویم اعالمی از سوی اداره کل(23

اعالم فراخوان برنامه های فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و اطالع رسانی )براساس تقویم اعالمی از سوی فدراسیون(24

تعیین رشته های ورزشی مفرح جهت اجرا ورزش کارکنان 25

برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های خوداشتغالی و کارآفرینی دانشجویان شاهد و ایثارگر- برگزاری کارگاه ها - ارسال گزارش26

بررسی مؤسسات مورد نظر جهت برگزاری دوره ترویج فرهنگ حفظ و تدبر در قرآن  کریم27

بررسی مؤسسات مورد نظر جهت برگزاری دوره کارآفرینی قرآنی28

بررسی مؤسسات مورد نظر جهت برگزاری دوره سبک زندگی قرآنی  29

اطالع رسانی و فراخوان انتخابات کانون های قرآن و عترت 30

شرکت در جلسات ستاد اردوهای راهیان نور غرب و شمال غرب- فراخوان و ثبت نام متقاضیان - آماده سازی کاروان ها 31
و هماهنگی های الزم
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
دوم

مهــــــر

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

برگزاری مراسم گرامیداشت 18 مهر سالروز تاسیس دانشگاه با حضور شخصیت های دانشگاهی و حوزه های مهارتی و 1
کسب و کار - تجلیل از برگزیدگان فرهنگی، علمی و مهارتی

برگزاری جلسات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و مرکز2

اعالم فراخوان و اطالع رسانی المپیاد فرهنگی دانشجویی دانشگاه - تخصیص اعتبارات به استان ها  3

عقد قرارداد با موسسه آموزشی مجری برگزاری دوره های آموزشی متولیان نشریات دانشگاه های سراسر کشور4

برگزاری جلسات انجمن های علمی دانشجویی5

ثبت نام مقدماتی تیم های مناظره دانشجویی توسط مرکز6

فراخوان متقاضیان صدور نشریات جهت طرح در کمیته مربوطه7

ثبت نام متقاضیان جشنواره نشریات دانشجویی در سامانه و ارسال آثار 8

ابالغ برنامه های مصوب شورای فرهنگی و دانشجویی از سوی واحدهای استانی 9

برگزاری کارگاه مشاوره در سطح کشوری بصورت منطقه ای در زمینه خانواده10

ثبت نام دانشجویان جدید الورود جهت اجرای طرح کارنامه سالمت11

شرکت در جلسات مسابقات ورزشی دبیرخانه مناطق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط واحدهای استانی - 12
جمع بندی میزان حضور استان ها در مسابقات مناطق

اعالم نتایج مرحله کشوری جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان13
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
سوم
مهـــــــر

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

ابالغ صورتجلسات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و مرکز به اعضاء1

ابالغ صورتجلسات انجمن های علمی دانشجویی به اعضاء2

تخصیص اعتبار به استان ها  المپیاد فرهنگی دانشجویی دانشگاه  3

ارسال فراخوان به دانشگاه ها جهت معرفی متولیان نشریات جهت شرکت در دوره های آموزشی متولیان نشریات 4
دانشگاه های سراسر کشور

ارسال اسامی تیم های مسابقات مناظره دانشجویی به واحدهای استانی - برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات مرحله استانی5

ثبت نام متقاضیان شرکت در جشنواره نشریات دانشجویی در سامانه و ارسال آثار 6

برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات کتابخوانی - اطالع رسانی به واحدهای استانی جهت فراخوان و تبلیغات جهت 7
حضور عالقه مندان در مسابقات 

عقد قرارداد بیمه حوادث دانشجویی توسط مراکز8

تخصیص اعتبار وام شهریه به واحدهای استانی - ثبت نام دانشجویان در پورتال صندوق رفاه و تأییدآن توسط مرکز9

ارسال بخشنامه برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی  به واحدهای استانی10

اعالم فراخوان و اطالع رسانی درخصوص برگزاری جشنواره ورزش همگانی به استان ها11

مکاتبه با استانها جهت اعزام دانشجویان در کالس های ارتقای کیفی راه یافتگان به سی و چهارمین جشنواره ملی 12
قرآن و عترت دانشجویان

ارسال فراخوان به استان ها جهت شرکت در مرحله ملی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور13

ارسال فراخوان به استان ها جهت برگزاری محافل انس با قرآن کریم و انس با اهل  بیت)ع(14
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
چهارم
مهــــــر

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

 مستندسازی و ارائه گزارش گرامیداشت 18 مهر سالروز تاسیس دانشگاه - ثبت گزارش در درگاه فرهنگی1

اطالع رسانی و فراخوان برای ثبت نام متقاضیان عضویت در شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و مرکز - 2
انتخابات شورای تعامل و تبادل نظر - ثبت گزارش در درگاه فرهنگی 

ارسال فراخوان به دانشگاه ها جهت معرفی متولیان نشریات جهت شرکت در دوره های آموزشی متولیان 3
نشریات دانشگاه های سراسر کشور

 ثبت گزارش برگزاری جلسات انجمن های علمی دانشجویی در درگاه فرهنگی4

بررسی نشریات مجوزدار و صالحیت متقاضیان نشریات جدید 5

6

ابالغ برنامه های مصوب شورای فرهنگی و دانشجویی از سوی واحدهای استانی - اجرای برنامه ویژه مرکز 
- ارائه پیشنهادات برنامه های مدنظر فرهنگی و دانشجویی به شورای فرهنگی و دانشجویی استان- تصویب 
و ابالغ برنامه پیشنهادی از طرف واحد استانی و اختصاص بودجه حمایتی از محل بودجه های  مرتبط- اجرای 

برنامه توسط مرکز آموزشی با هماهنگی واحد استانی 

برنامه ریزی جهت برگزاری کرسی های آزاداندیشی حلقه معرفت - برنامه ریزی الزم جهت هماهنگی زمان و 7
مکان اجرای برنامه و اطالع رسانی به واحدهای استانی

تخصیص اعتبار بودجه به واحدهای استانی جهت برگزاری جشن فارغ التحصیالن - ابالغ و واریز بودجه 8
واحدهای استانی 

<<<<<<
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
چهارم
مهـــــــر

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

تخصیص اعتبار بودجه به واحدهای استانی جهت برگزاری جشن فارغ التحصیالن - ابالغ و واریز بودجه 9
واحدهای استانی 

تخصیص اعتبار به استانها جهت شرکت در مسابقات ورزشی مناطق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - آماده 10
سازی تیم های منتخب استان توسط واحد استانی و شرکت در مسابقات

مکاتبه درخصوص اعالم برگزاری، شرکت و یا مشارکت در برگزاری مسابقات استانی  فدراسیون ملی ورزشهای 11
دانشگاهی به ستاد

مکاتبه درخصوص اعالم برگزاری، شرکت و یا مشارکت در برگزاری مسابقات اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم 12
به ستاد

مکاتبه درخصوص اعالم برگزاری، شرکت و یا مشارکت در برگزاری مسابقات فدراسیون ملی ورزش های 13
دانشگاهی به ستاد

اعالم فراخوان و اطالع رسانی درخصوص برگزاری جشنواره ورزش همگانی به استان ها14

بررسی فعالیتهای مورد نیاز و عالقمندی به رشته های ورزشی ورزش کارکنان  15

دریافت دوره های آموزشی تدوین شده از مسئولین انجمن های ورزشی دانشگاه 16
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
اول
آبـــان

<<<<<<

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

1
ثبت نام کاندیداها، برگزاری انتخابات و تشکیل اولین جلسه شورای تعامل در مرکزآموزشی - انتخابات شورای تعامل و 

تبادل نظر 

تنظیم دستور جلسات شورای تعامل و  تبادل نظر دانشجو و مرکز  و استان و ابالغ به اعضاء 2

برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی متولیان نشریات دانشگاه های در سطح کشور 3

تنظیم دستورجلسات انجمن های علمی دانشجویی4

برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات مناظره دانشجویی در مرحله استانی5

دریافت فراخوان و برنامه های کارگاه آموزشی ارتقاء ائمه جماعات 6

7
برنامه ریزی جهت برگزاری کرسی های آزاداندیشی، حلقه معرفت - اعالم زمان اجرای برنامه و تکثیر و توزیع برگه 

های نظرسنجی موضوع برنامه

برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم جشن میالد حضرت رسول اکرم )ص( و بزرگداشت هفته وحدت   8

دریافت آثار  سوگواره رحمت واسعه  9

برگزاری برنامه تعزیه خوانی در ایام محرم و صفر 10

ارسال رونوشت قراردادهای بیمه حوادث دانشجویی توسط واحد استانی به ستاد11
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
اول
آبـــان

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

برنامه ریزی برگزاری رشته های مسابقات بین المللی و منطقه ای  براساس پاسخ مکاتبه - تصویب رشته های برگزاری12

دریافت دوره های آموزشی تدوین شده از مسئولین انجمن های ورزشی دانشگاه 13

14
درخواست برگزاری رشته های جشنواره ورزشهای همگانی از سوی استان ها به اداره کل تربیت بدنی و اعالم زمان، مکان و 

رشته های برگزاری

ثبت نام دانشجویان و مدرسان در مراسم گرامیداشت هفته قرآن و دانشگاه  15

جلسات همفکری و برنامه ریزی جهت راه اندازی مراکز رشد قرآنی و کانون های قرآن و عترت16

17
دریافت درخواست های استان ها جهت حضور در مرحله ملی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان 

سراسر کشور

دریافت درخواست های استان ها در خصوص برگزاری محافل انس با قرآن کریم و انس با اهل بیت)ع( 18

فراخوان دانشجویان جهت حضور در دوره رویداد طلوع برکت   19

اطالع رسانی و فراخوان برگزاری انتخابات کانون های قرآن و عترت - برگزاری انتخابات و ثبت در درگاه فرهنگی 20

تشکیل ستاد بزرگداشت هفته بسیج 21
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
دوم
آبـــان

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

1
انتخابات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و مرکز - اعالم نـتایج انتخابات و معرفی دبیر شورای تعامل مرکز آموزشی 
به واحد استانی و عندالزوم موسسه - تشکیل اولین جلسه شورای تعامل استانی و معرفی دبیر شورای تعامل استانی - 

برگزاری جلسات 

برگزاری المپیاد فرهنگی دانشجویی دانشگاه در واحدهای استانی میزبان 2

برگزاری  کارگاه ها و دوره های آموزشی متولیان نشریات دانشگاه های در سطح کشور 3

برگزاری جلسات انجمن های علمی دانشجویی4

برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات مرحله استانی مناظره دانشجویی - انجام مسابقات توسط واحد استانی5

ثبت نام متقاضیان شرکت در جشنواره نشریات دانشجویی در سامانه و ارسال آثار 6

دریافت فراخوان و برنامه های کارگاه آموزشی ارتقاء ائمه جماعات -  بومی سازی فراخوان ها و ارسال به واحدهای استانی 7

8
درخواست برگزاری رشته های جشنواره ورزشهای همگانی از سوی استان ها به اداره کل تربیت بدنی و اعالم زمان، 

مکان و رشته های برگزاری

ثبت نام دانشجویان و مدرسان در گرامیداشت هفته قرآن و دانشگاه - برگزاری برنامه9

جلسات همفکری و برنامه ریزی راه اندازی مراکز رشد قرآنی و کانون های قرآن و عترت10

11
اعزام منتخبان به کاروان های نواحی بسیج دانشجویی/برپایی کاروان های استانی اردوهای راهیان نور غرب و شمال 

غرب - نظارت بر کاروان ها
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
سوم
آبـــان

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

 مستندسازی و ارائه گزارش  انتخابات شورای تعامل وتبادل نظردانشجو و مرکز و استان - ابالغ صورتجلسات 1
شورای تعامل به اعضاء

ابالغ صورتجلسات انجمن های علمی دانشجویی به اعضاء2

برگزاری المپیاد فرهنگی دانشجویی دانشگاه در واحدهای استانی میزبان 3

برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره درون دانشگاهی توسط واحد استانی منتخب 4

فراخوان ارسال آثار کانون ها جهت برگزاری جشنواره درون دانشگاهی رویش5

انجام مسابقات مناظره دانشجویی توسط واحد استانی6

برنامه ریزی جهت برگزاری کرسی های آزاداندیشی - تبیین موضوع و ثبت نام از موافقین و مخالفین موضوع و امضاء برگه 7
تعهد جهت اضهار نظر در برنامه

برگزاری مراسم جشن میالد حضرت رسول اکرم )ص( و بزرگداشت هفته وحدت8

دریافت گزارش برگزاری مراسم توجیه دانشجویان جدیدالورود و جمع بندی 9

برگزاری جشن فارغ التحصیالن  10

ثبت نام دانشجویان در پورتال صندوق رفاه و تأییدآن توسط مرکز - تایید لیست پرداخت وام شهریه11

استخراج نتایج اجرای طرح کارنامه سالمت و مصاحبه تخصصی و ارجاع 12

آماده سازی تیم های منتخب استان توسط واحد استانی و شرکت در مسابقات ورزشی مناطق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری13

بررسی برآورد اعتبار استان ها و رشته های برگزاری جشنواره ورزش های همگانی14

انجام مراحل فراخوان میزبانی مسابقات بین المللی و منطقه ای - مکاتبه با مجموعه ها و ارگانهای مختلف15

بررسی برنامه های دریافتی سی و چهارمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور16



153

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
چهارم
آبــــــــان

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

ثبت گزارش برگزاری انتخابات شورای تعامل وتبادل نظردانشجو و مرکز در درگاه فرهنگی1

ثبت گزارش برگزاری جلسات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و مرکز در درگاه فرهنگی 2

ثبت گزارش برگزاری جلسات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و واحد استانی در درگاه فرهنگی و ارسال 3
صورتجلسات به ستاد 

 ثبت گزارش برگزاری جلسات انجمن های علمی دانشجویی در درگاه فرهنگی4

ثبت گزارش جشن میالد حضرت رسول اکرم )ص( و بزرگداشت هفته وحدت  در درگاه فرهنگی 5

داوری آثار سوگواره رحمت واسعه - اعالم برگزیدگان و اهدای جوایز 6

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی 7

استخراج نتایج اجرای طرح کارنامه سالمت و مصاحبه تخصصی و ارجاع 8

آماده سازی تیم های منتخب استان توسط واحد استانی و شرکت در مسابقات ورزشی مناطق وزارت علوم، تحقیقات 9
و فناوری

بررسی برآورد اعتبار استان ها و رشته های برگزاری جشنواره ورزش های همگانی10

بررسی برنامه های دریافتی مرحله ملی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور11

بررسی برنامه های دریافتی محافل انس با قرآن کریم و انس با اهل بیت)ع( - حمایت مالی از برنامه ها12

بررسی مؤسسات مورد نظر جهت برگزاری دوره حفظ و تدبر در قرآن کریم13

فراخوان دانشجویان جهت حضور در دوره طلوع برکت - ارسال درخواست برگزاری دوره از طرف مرکز به واحد استانی 14

اطالع رسانی و فراخوان برگزاری انتخابات کانون های قرآن و عترت - برگزاری انتخابات و ثبت در درگاه فرهنگی 15
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
اول
آذر

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

تنظیم دستور جلسات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و مرکز و ستاد و ابالغ به اعضاء1
تنظیم دستورجلسات انجمن های علمی دانشجویی2
جمع آوری آثار جشنواره درون دانشگاهی رویش و رفع نواقص 3
معرفی برگزیدگان مرحله کشوری مسابقات مناظره دانشجویی - ارسال گزاره ها 4
برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم روز دانشگاه، مهدویت و انتظار- هماهنگی با شخصیت های حوزه و دانشگاه 5
برنامه ریزی مقدماتی جهت برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه  6
مکاتبه با دانشگاه خارجی جهت حضور در رقابتهای مسابقات بین المللی و منطقه ای 7
برگزاری مسابقات جشنواره ورزشهای همگانی 8
اعالم نتایج و درخواست تخفیف شهریه برگزیدگان پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی 9
تدوین آیین نامه راه اندازی مراکز رشد قرآنی و کانون های قرآن و عترت و ارسال10
بررسی برنامه های دریافتی ملی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور11
انتخاب مؤسسه طبق روال قانونی و تدوین برنامه نهایی حفظ و تدبر در قرآن کریم12
ارسال درخواست برگزاری دوره طلوع برکت از طرف مرکز به واحد استانی-ارسال درخواست واحد استانی به ستاد جهت برگزاری دوره 13
انتخاب مؤسسه جهت کارآفرینی قرآنی طبق روال قانونی و تدوین برنامه نهایی14
انتخاب مؤسسه جهت کارگاه آموزشی سبک زندگی قرآنی طبق روال قانونی و تدوین برنامه نهایی15
برگزاری انتخابات کانون های قرآن و عترت و ثبت در درگاه فرهنگی 16
شرکت در جلسات ستادی اردوهای راهیان نور جنوب و خلیج فارس - نظارت بر کاروان ها - ارسال گزارش ها و ثبت انها17

18
برگزاری نشست ، سخنرانی موضوعی سیاسی و فرهنگی هفته بسیج - تجلیل از بسیجیان فعال فرهنگی و نخبه علمی 

- فضاسازی محیطی مناسب جهت پاسداشت هفته بسیج  - تهیه بسته های فرهنگی و هدیه برای بسیجیان - حضور در 
گردهمایی بسیجیان 

اطالع رسانی بزرگداشت روز مبارزه با استکبار جهانی )13 آبان( به دانشجویان و مدرسان - تهیه اقالم تبلیغاتی 19
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
دوم
آذر

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

برگزاری جلسات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و مرکز و ستاد1

برگزاری جلسات انجمن های علمی دانشجویی2

ثبت نام متقاضیان جشنواره نشریات دانشجویی در سامانه و ارسال آثار 3

ثبت نام مراسم ازدواج دانشجویی در سامانه - ارسال مدارک 4

ثبت نام دانشجویان در پورتال صندوق رفاه جهت دریافت وام شهریه  و تأییدآن توسط مرکز -تایید لیست پرداخت 5
وام شهریه - واریز اعتبار وام توسط صندوق رفاه به حساب واحدهای استانی 

 ارسال بخشنامه نقل و انتقال دانشجویان متقاضی به واحدهای استانی 6

معرفی دبیر کانون های قرآن و عترت به واحد استانی و ستاد 7

اطالع رسانی بزرگداشت روز مبارزه با استکبار جهانی )13 آبان( به دانشجویان و مدرسان - تهیه اقالم تبلیغاتی 8
-شرکت در مراسم 13 آبان 
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
سوم
آذر

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

ابالغ صورتجلسات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و مرکز و ستاد به اعضاء1

ابالغ صورتجلسات انجمن های علمی دانشجویی به اعضاء2

ارسال آثار جشنواره درون دانشگاهی رویش به واحدهای استانی3

برگزاری مرحله کشوری مسابقات مناظره دانشجویی توسط واحد استانی مجری4

برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم روز دانشگاه، مهدویت و انتظار- برگزاری مراسم - ثبت در درگاه فرهنگی5

برنامه ریزی جهت برگزاری کرسی های آزاداندیشی - ارسال گزارش برنامه انجام گرفته به دفتر نهاد و معاونت 6
فرهنگی و ثبت در درگاه فرهنگی

ثبت نام مراسم ازدواج دانشجویی در سامانه - ارسال مدارک 7

برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات کتابخوانی - اعالم نفرات برتر و اهدای جوایز از طریق ارتباط دفتر نهاد با 8
واحدهای استانی - برگزاری مسابقات توسط دفتر نهاد رهبری

تشکیل ستاد بزرگداشت سالروز حماسه 9 دی و برنامه ریزی - اطالع رسانی و ابالغ مناسب جهت شرکت دانشجویان و 9
مدرسان و کارکنان در این برنامه  

ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجویان در سامانه هم آوا - بررسی درخواست ها توسط واحدهای استانی و اعالم نتیجه10

تدوین آیین نامه مراکز رشد قرآنی و کانون های قرآن و عترت و ارسال - دریافت و بررسی اطالعات کانون ها11

ارسال درخواست واحد استانی به ستاد جهت برگزاری دوره طلوع برکت - هماهنگی های الزم با واحد برگزار کننده از طرف 12
ستاد - اعزام استاد و برگزاری رویداد 

مستندسازی بزرگداشت روز مبارزه با استکبار جهانی )13 آبان( و ارائه گزارش و ثبت در درگاه فرهنگی 13
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
چهارم

آذر

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

ثبت گزارش برگزاری جلسات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و مرکز در درگاه فرهنگی 1

 ثبت گزارش برگزاری جلسات انجمن های علمی دانشجویی در درگاه فرهنگی2

جمع آوری آثار جشنواره رویش و رفع نواقص در واحدهای استانی و ارسال به دبیرخانه علمی جشنواره 3

ثبت گزارش روز دانشگاه، مهدویت و انتظار در درگاه فرهنگی4

5
فضاسازی محیطی و نصب بنر و پوستر مربوط به عفاف و حجاب - آشناسازی دانشجویان با قوانین عفاف و حجاب و 
حقوق دانشجویی - مناسب سازی فضاهای تفریحی و رفاهی در سطح مرکز - برنامه ریزی برای اهتمام به برنامه های 

17گانه عفاف و حجاب - تجلیل از دانشجویان برتر و فعال در زمینه عفاف و حجاب مصادف با روز دانشجو 

انجام هماهنگی درخصوص ورود تیمهای خارجی به مسابقات بین المللی و منطقه ای - تخصیص بودجه6

برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های خوداشتغالی و کارآفرینی دانشجویان شاهد و ایثارگر -  برگزاری کارگاه 7
ها - ارسال گزارش

حمایت مالی از برنامه ها جهت حضور در مرحله ملی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر 8
کشور

حمایت مالی از برنامه ها محافل انس با قرآن کریم و انس با اهل بیت)ع(9

ارسال درخواست واحد استانی به ستاد جهت برگزاری دوره رویداد طلوع برکت - هماهنگی های الزم با واحد 10
برگزار کننده از طرف ستاد - اعزام استاد و برگزاری رویداد 
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
اول
دی

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

تنظیم دستور جلسات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و مرکز و استانی و ابالغ به اعضاء1

داوری آثار جشنواره درون دانشگاهی رویش در دبیرخانه علمی2

ثبت نام مراسم ازدواج دانشجویی در سامانه - ارسال مدارک - برگزاری کارگاه در مشهد مقدس3

پیگیری  و مشاهده آثار سینمایی )جشنواره های فجر و عمار( - برنامه ریزی و بودجه بندی - دعوت و برگزاری - 4
هماهنگی با موسسات اکران آثار

5
تشکیل ستاد بزرگداشت سالروز حماسه 9 دی و برنامه ریزی- اطالع رسانی و ابالغ مناسب جهت شرکت دانشجویان و 

مدرسان و کارکنان در این برنامه - برگزاری برنامه کرسی آزاد اندیشی و حلقه های معرفت - تجلیل از افراد برتر و شرکت 
آنان در دوره های تکمیلی

حمایت مالی از برنامه های محافل انس با قرآن کریم و انس با اهل بیت)ع(6

اعزام استاد و برگزاری رویداد طلوع برکت 7

برگزاری جلسه توجیهی و توانمند سازی دبیران کانون های قرآن و عترت8

شرکت در جلسات ستاد برگزاری اردوهای راهیان نور جنوب و خلیج فارس- فراخوان و ثبت نام متقاضیان9

شرکت در جلسات ستادهای جهادی 10

برگزاری دوره ها جهت آموزش های عقیدتی و سیاسی11

تشکیل ستاد راهیان نور غرب و جنوب و برنامه ریزی12
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
دوم
دی

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

برگزاری جلسات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و مرکز واستانی1

داوری آثار جشنواره درون دانشگاهی رویش در دبیرخانه علمی2

داوری آثار جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحدها استانی مجری3

برنامه ریزی جهت دیدار و تجلیل از خانواده شهدای دانشجوی دانشگاه - ارسال گزارش4

برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های خوداشتغالی و کارآفرینی دانشجویان شاهد و ایثارگر - برگزاری 5
کارگاه ها - ارسال گزارش

فراخوان به استان ها و ثبت نام جهت حفظ و تدبر در قرآن کریم6

اعزام استاد و برگزاری رویداد طلوع برکت  7

فراخوان به استان ها و ثبت نام در رویداد کارآفرینی قرآنی8

فراخوان و ثبت نام  اردوی راهیان نور غرب و جنوب9
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
سوم
دی

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

ابالغ صورتجلسات شورای تعامل  تبادل نظر دانشجو و مرکز و استانی به اعضاء1

ارسال آثار جشنواره درون دانشگاهی رویش به جشنواره ملی 2

داوری آثار جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحدها استانی مجری3

اطالع رسانی به دانشجویان و مدرسان در خصوص هفته اهدا کتاب و تجهیز کتابخانه ها - برگزاری مراسم اهدا و 4
تجهیز کتابخانه ها - برگزاری مسابقات کتابخوانی 

برگزاری جشن فارغ التحصیالن  5

تدوین آیین نامه جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی و تمهیدات الزم - اعالم نتایج و 6
درخواست تخفیف شهریه برگزیدگان

شرکت در جلسات ستادی اردوهای راهیان نور جنوب و خلیج فارس- فراخوان و ثبت نام متقاضیان - برپایی 7
جلسات توجیهی برای متقاضیان - آماده سازی کاروان ها و هماهنگی های الزم

اعالم اسامی منتخبین اردوی راهیان نور غرب و جنوب 8

برگزاری برنامه جلسات حلقه های صالحین 9
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
چهارم
دی

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

ثبت گزارش جلسات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و مرکز در درگاه فرهنگی 1

ثبت گزارش جلسات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و واحد استانی در درگاه فرهنگی و ارسال صورتجلسات به ستاد 2

برگزاری المپیاد فرهنگی دانشجویی دانشگاه در واحدهای استانی میزبان 3

برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی متولیان نشریات دانشگاه های در سطح کشور 4

تشکیل ستاد دهه فجر انقالب اسالمی با موضوع دهه فجر5

برگزاری جلسه تجلیل از دانشجویان نمونه و برگزیده6

برگزاری جشن فارغ التحصیالن  7

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی 8

مکاتبه با وزارت علوم جهت میزبانی مسابقات پهلوانی و زورخانه ای دانشجویان کشور 9

شرکت در مسابقات فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی10

شرکت در مسابقات اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم11
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
اول
بهمن

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره درون دانشگاهی رویش توسط واحد استانی منتخب 1

اعالم برنامه های مصوب ستاد دهه فجر انقالب اسالمی2

دریافت فراخوان و برنامه های کارگاه آموزشی ارتقاء ائمه جماعات 3

برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم مشاوره پیش از ازدواج - هماهنگی با مرکز و دانشجویان4

برگزاری جلسه تجلیل از دانشجویان نمونه و برگزیده5

بررسی درخواست دانشجویان متقاضی انتقال به مراکز آموزشی تهران و اعالم نتیجه6

آماده سازی تیم های منتخب استان توسط واحد استانی و شرکت در مسابقات ورزشی مناطق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری7

مشخص نمودن بهترین های ورزشی دانشگاه در سال 97 )مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی دانشگاه(8

برگزاری دوره های آموزشی انجمنهای ورزشی دانشگاه  9

ثبت نام متقاضیان پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی10

برگزاری جلسات هماهنگی جهت حضور در بخش دانشگاهی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم11

12
شرکت در جلسات ستادی اردوهای راهیان نور جنوب و خلیج فارس - فراخوان و ثبت نام متقاضیان - برپایی 

جلسات توجیهی برای متقاضیان - آماده سازی کاروان ها و هماهنگی های الزم - اعزام منتخبان به کاروان های 
نواحی بسیج دانشجویی/برپایی کاروان های استانی - نظارت بر کاروان ها
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
دوم

بهمـن

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره درون دانشگاهی رویش توسط واحد استانی منتخب 1

اعالم برنامه های مصوب ستاد دهه فجر انقالب اسالمی - فضاسازی مناسب جهت ایام دهه فجر در مرکز 2

دریافت فراخوان و برنامه های کارگاه آموزشی ارتقاء ائمه جماعات - بومی سازی فراخوان ها و ارسال به واحدهای استانی 3

برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم مشاوره پیش از ازدواج - هماهنگی با مرکز و دانشجویان4

بررسی درخواست دانشجویان متقاضی انتقال به مراکز آموزشی تهران و اعالم نتیجه5

ثبت نام متقاضیان پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی 6

برگزاری جلسات هماهنگی جهت حضور در بخش دانشگاهی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم7

نظارت بر کاروان های اردوهای راهیان نور جنوب و خلیج فارس8

شرکت در جلسات ستادی جهادی و محرومیت زدایی - فراخوان و ثبت نام متقاضیان9

بازدید از موزه عبرت برای کارکنان10
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
سوم
بهمـن

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی1

فضاسازی مناسب جهت ایام دهه فجر در مرکز - تجدید میثاق با حضرت امام راحل - برگزاری مراسم ویژه دهه فجر 2

ثبت نام مراسم ازدواج دانشجویی در سامانه - ارسال مدارک - برگزاری کارگاه در مشهد مقدس3

برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم مشاوره پیش از ازدواج - برگزاری مراسم4

اطالع رسانی به دانشجویان و مدرسان جهت بزرگداشت هفته زن و روز مادر - برگزاری مراسم - برگزاری جشن و مولودخوانی5

عقد قرارداد بیمه حوادث دانشجویی توسط مراکز6

تخصیص اعتبار وام شهریه به واحدهای استانی 7

ارسال بخشنامه درخواست مهمان دانشجویان متقاضی به واحدهای استانی و باز شدن سامانه هم آوا - ثبت 8
درخواست دانشجویان در سامانه هم آوا

شرکت در مسابقات  فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی9

ثبت نام متقاضیان پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی10

فراخوان دبیران کانون های قرآن و عترت مراکز )اردوی توانمندسازی دبیران کانون های قرآن و عترت( 11

بازدید از موزه عبرت برای کارکنان12
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
چهارم
بهمــن

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

تجدید میثاق با حضرت امام راحل - برگزاری مراسم ویژه دهه فجر - شرکت در راهپیمایی 22 بهمن - ثبت گزارش 1
در درگاه فرهنگی

اطالع رسانی به دانشجویان و مدرسان جهت بزرگداشت هفته زن و روز مادر - برگزاری مراسم - برگزاری جشن و 2
مولودخوانی

تخصیص اعتبار وام شهریه به واحدهای استانی 3

ارسال بخشنامه به واحدهای استانی در خصوص درخواست مهمان دانشجویان متقاضی و باز شدن سامانه هم آوا - 4
ثبت درخواست دانشجویان در سامانه - بررسی  درخواست ها توسط واحدهای استانی و اعالم نتیجه

مشخص نمودن بهترین های ورزشی دانشگاه در سال 97 )مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی دانشگاه( - تنظیم لیست 5
نفرات شرکت کننده در مراسم و ارایه به ریاست دانشگاه

برگزاری مسابقات جشنواره ورزشهای همگانی 6

برگزاری مسابقات بین المللی و منطقه ای  7

برگزاری جلسات هماهنگی جهت حضور در بخش دانشگاهی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم8

برپایی جلسات توجیهی برای متقاضیان اروهای راهیان نور جنوب و خلیج فارس9

بازدید از موزه عبرت دانشجویان و مدرسان10
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
اول
اسفند

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

تنظیم دستور جلسات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و مرکز و استانی و ابالغ به اعضاء1
فراخوان اعتکاف دانشجویی در سطح مرکز2
برگزاری نشست تخصصی آموزشی ویژه مداحان اهل بیت )ع(دانشگاه - مسابقه مداحان دانشجویی3
عقد قرارداد بیمه حوادث دانشجویی توسط مراکز4
ثبت نام دانشجویان در پورتال صندوق رفاه و تأییدآن توسط مرکز )پرداخت وام شهریه  (5
آماده سازی تیم های منتخب توسط واحد استانی و شرکت در مسابقات ورزشی مناطق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری6
جمع بندی و  اعالم آمادگی دانشگاه ها جهت میزبانی مسابقات پهلوانی و زورخانه ای دانشجویان کشور  7

تنظیم لیست نفرات شرکت کننده در مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی دانشگاه و ارایه به ریاست دانشگاه - تعیین محل 8
برگزاری مراسم

ارسال گزارش برگزاری مسابقات استان ها به ستاد مرکزی طبق فرمت اعالم شده )جشنواره ورزش های همگانی(9
اجرای برنامه ورزش کارکنان -  تهیه گزارش و مستندات10
برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز شهید11
برنامه ریزی جهت دیدار و تجلیل از خانواده شهدای دانشجوی دانشگاه - ارسال گزارش12
اجرای دوره و اعطای گواهینامه حفظ و تدبر در قرآن کریم13
اجرای دوره و اعطای گواهینامه رویداد کارآفرینی قرآنی14
اجرای دوره و اعطای گواهینامه آموزشی سبک زندگی قرآنی  15
برگزاری جلسه توجیهی و توانمند سازی دبیران کانون های قرآن و عترت16
معرفی دبیران کانون های قرآن و عترت جهت برگزاری اردوی توانمندسازی به ستاد 17
نظارت بر کاروان های اردوهای راهیان نور جنوب و خلیج فارس - ارسال گزارش ها و ثبت آنها18

شرکت در جلسات ستادی اردوهای جهادی - فراخوان و ثبت نام متقاضیان - برپایی جلسات توجیهی برای متقاضیان - 19
آماده سازی گروه ها و هماهنگی های الزم
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
دوم

اسفند

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

برگزاری جلسات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و مرکز و استانی1

تشکیل جلسه ستاد و شورای فرهنگی جهت بزرگداشت اعیاد ماه رجب و برنامه ریزی ایام2

فراخوان اعتکاف دانشجویی در سطح مرکز3

ارسال مدارک ازدواج دانشجویی - برگزاری کارگاه در مشهد مقدس4

برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه مشاوره دوران عقد5

ارسال رونوشت قراردادهای بیمه حوادث دانشجویی توسط واحد استانی به ستاد6

ثبت نام دانشجویان در پورتال صندوق رفاه و تأییدآن توسط مرکز جهت پرداخت وام شهریه  7

اخذ تاییدیه از ریاست دانشگاه جهت برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی دانشگاه - تخصیص اعتبار مورد 8
نیاز - تعیین محل برگزاری مراسم

ارسال گزارش برگزاری مسابقات استان ها به ستاد مرکزی طبق فرمت اعالم شده )جشنواره ورزشهای همگانی(9

تهیه گزارش میزبانی مسابقات بین المللی و منطقه ای 10

دعوت ازخانواده شهدای دانشجو به مناسبت بزرگداشت روز شهید11

صدور گواهی شرکت در جلسات حلقه های صالحین و ارائه گزارش به مراجع ذیربط12
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
سوم
اسفند

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

ابالغ صورتجلسات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و مرکز و استانی به اعضاء1

تشکیل جلسه ستاد و شورای فرهنگی جهت بزرگداشت اعیاد ماه رجب و برنامه ریزی ایام - نصب بنرهای فرهنگی با 2
موضوع روایات مرتبط با فضائل ماه رجب و امیرالمؤمنین )ع( 

ثبت نام از متقاضیان اعتکاف 3

مسابقه مداحان دانشجویی4

دریافت گزارش از برگزاری مراسم توجیه دانشجویان جدیدالورود و جمع بندی 5

اجرای برنامه مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی دانشگاه - جمع بندی و تنظیم گزارش 6

تجمیع گزارش جشنواره ورزشهای همگانی استان ها در ستاد مرکزی7

برگزاری مراسم بزرگداشت روز شهید8

تجدید میثاق با شهدای گمنام انقالب و دیدار با خانواده شهدای دانشگاه )غبارروبی مزار شهدا (9
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

هفته
چهارم
اسفند

ف
مرکزاستانستادریز فعالیت ردی

ثبت گزارش برگزاری جلسات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و مرکز و استانی در درگاه فرهنگی 1

تشکیل جلسه ستاد و شورای فرهنگی جهت بزرگداشت اعیاد ماه رجب و برنامه ریزی ایام - برنامه ریزی برای برگزاری 2
برنامه های فرهنگی و معنوی - نصب بنرهای فرهنگی با موضوع روایات مرتبط با فضائل ماه رجب و امیرالمؤمنین )ع(

ثبت نام از متقاضیان اعتکاف - اطالع رسانی به شرکت کنندگان برای نحوه و ملزومات حضور در اعتکاف 3

برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه مشاوره دوران عقد - هماهنگی با اساتید - برگزاری مراسم4

دریافت گزارش از مراسم توجیه دانشجویان جدیدالورود و جمع بندی 5

تجمیع تمامی گزارشات ارسالی استانها و تهیه گزارش کامل از مسابقات ورزشی مناطق و اعالم سهمیه های کسب شده به 6
وزارت علوم توسط اداره کل تربیت بدنی

جمع بندی گزارش مسابقات هیات های ورزشی استانی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و ارسال به ستاد مرکزی از سوی استانها7

جمع بندی گزارش مسابقات اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم و ارسال به ستاد مرکزی از سوی استان ها8

جمع بندی و تنظیم گزارش برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی دانشگاه9

جمع بندی گزارش مسابقات فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و ارسال به ستاد مرکزی از سوی استان ها10

تجمیع گزارش جشنواره ورزش های همگانی استان ها درستاد مرکزی11

تهیه گزارش و مستندات درخصوص ورزش کارکنان  12

ارسال گزارش ها بزرگداشت روز شهید13

برگزاری جلسه توجیهی و توانمندسازی دبیران کانون های قرآن و عترت14

اعزام منتخبان به کاروان های راهیان نور جنوب و خلیج فارس نواحی بسیج دانشجویی/برپایی کاروان های استانی - نظارت بر 15
کاروان ها - ارسال گزارش ها و ثبت آنها

اعزام متقاضیان اردوی راهیان نور غرب و جنوب به مناطق جنگی  16
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

نمابرتلفن مستقیمتلفن مستقیم )PRI(نام همکاران

معاونت فرهنگی و دانشجویی

827788018880036088896376آقای دکتر پیش بین )معاون(

82778801خانم زندی )مسئول دفتر(

82778803خانم میرصیافی

82778891آقای دریایی

دفتر امور فرهنگی و اجتماعی

827788468894205988896372آقای دارابی )مدیرکل(

82778846خانم شریفی )مسئول دفتر(

82778865خانم مطیعی زاده

82778867آقای شهمیری



171

دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

نمابرتلفن مستقیمتلفن مستقیم )PRI(نام همکاران

اداره کل امور دانشجویی

8277881888942042آقای بهرهی )مدیرکل(

8277881888942042خانم یاسینی

82778829آقای رحیم دوست

82778828آقای قاسمی 

82778835آقای اسماعیلی

82778831خانم عربی
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

نمابرتلفن مستقیمتلفن مستقیم )PRI(نام همکاران

اداره کل تربیت بدني

827788218880937588942094آقای تجلی )مدیرکل(

82778821 )مسئول دفتر(

82778827آقاي کوثري

82778873خانم خیرخواهان

82778874خانم علي آبادي

82778876آقای یوسف پور 
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

نمابرتلفن مستقیمتلفن مستقیم )PRI(نام همکاران

مرکز فعالیتهاي قرآن و عترت

82778866آقای محمد زاده )معاون مرکز(

82778845آقای چراغی

اداره کل شاهد و ایثارگر

827788108889790088897900آقای شیخ ربیعی )مدیرکل(

8277881088897900آقای امدادی

82778841آقای نظیری
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

یادداشت
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

یادداشت
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دانشگاه جامع علمی کاربردی پیشتاز در عرصه مهارت و رونق تولید

یادداشت


