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 97-98گسارش فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار  

وسة همام اٍل دس هیاى ٍاحذّای استاى دس سضتِ حفظ ول،دُ جضء ٍ پٌج چضء لشآى وشین ٍ ساّیاتی تِ هساتمات وطَسی-   
وسة همام تشتش استاًی دس تخص فؼالیت ّای فشٌّگی تسیج داًطجَیی-  
 www.114313.ir:تِ سٍص سساًی ٍ توذیذ ٍتسایت تا آدسس-

 www.11092.com:تِ سٍص سساًی ٍ توذیذ سایت اصلی ٍ ّاست اختصاصی فشٌّگی ٍاحذ تا آدسس-

 30007546521521 تِ واسگیشی ٍ تْشُ تشداسی گستشدُ اص ساهاًِ پیاهىی اختصاصی فشٌّگی تِ ضواسُ -
تشگضاسی اسدٍّای تشادساى ٍ خَاّشاى تِ هطْذ همذس-  

 -تشگضاسی اسدٍی ساّیاى ًَس
تِ هذت چٌذ سٍص تا حضَس ّوىاساى  (س)تشگضاسی هشاسن سخٌشاًی ٍ لشائت حذیث وساء تِ هٌاسثت ضْادت حضشت صّشا -

 ٍ اساتیذ ٍ داًطجَیاى
تشگضاسی ایستگاُ صلَاتی تِ هٌاسثت ایام فاعویِ تا ّوىاسی تسیج داًطجَیی-  
تشگضاسی هساتمِ ًماضی جْت فشصًذاى ّوىاساى-  

اػتىاف هؼٌَی هشاسن دس ضشوت ٍ ساصی صهیٌِ - 

1396 هاُ اسدیثْطت دس استاى فشٌّگی– داًطجَیی تخصصی ضَسای تشگضاسی - 

تشگضاسی هشاسن سخٌشاًی ٍ دای تَسل تِ هٌاسثت ضْادت اهام ّفتن-  

 فمیِ ضْشستاى ٍلی ًوایٌذُ تا دیذاس- 
 سٌّت اّل دس فمیِ ٍلی ًوایٌذُ تا دیذاس-

سال عَل دس ضشػی اٍلات تَصیغ ٍ تْیِ - 

(ظ)تشگضاسی ایستگاُ صلَاتی تِ هٌاسثت هثؼث سسَل گشاهی اسالم-  
تشگضاسی هشاسن سٍص هؼلن-  
96تشگضاسی هساتمِ وتاتخَاًی تِ هٌاسثت ّفتِ هؼلّن-  

ػمذ لشداد ّوىاسی تا سپاُ ضْشستاى دس ساستای تَسؼِ پایذاس فشٌّگی ٍ ساُ اًذاصی پایگاُ هماٍهت ضْیذ -
 حججی دس سٍستای ووة

اسسال هحتَای فشٌّگی دس هماعغ گًَاگَى تَسظ ساهاًِ پیاهىی-  
(ػلیْن السّالم)تشگضاسی جطي هیالد اهام حسیي ٍ اهام سجاد ٍ حضشت اتَالفضل -  
(ػلیْن السّالم)تشگضاسی ایستگاُ صلَاتی تِ هٌاسثت هیالد اهام حسیي ٍ اهام سجاد ٍ حضشت اتَالفضل -  
تشگضاسی هشاسن ًیوِ ضؼثاى-  
سیاُ پَش وشدى فضای داًطگاُ تِ هٌاسثت ایام هحشم-  
فضاساصی تِ هٌاسثت ّفتِ دفاع همذس-  
تشگشای هشاسن سخٌشاًی دس عَل دِّ هحشم-  
تشگضاسی هساتمِ پیاهىی تِ هٌاست ایام هحشم-  
ًصة احادیث  تِ هٌاسثت ایام هحشم-  

 -هشاسن غثاس سٍتی  ٍ لشائت صیاست ػاضَسا تش هضاس ضْذای گوٌام
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پخص آٌّگ ٍ ًَحِ دس ایام دِّ هحشم-  
تثلیغات ٍ اسسال هحتَای فشٌّگی دس فضای هجاصی ٍ تَسظ ساهاًِ پیاهىی-  
چاج وتاتچِ هاُ سهضاى-  
اجشای تَافمات فشٌّگی تا سپاُ ضْشستاى-  
تشگضاسی التصاد هماٍهتی تا ّوىاسی سپاُ ضْشستاى دس ٍاحذ-  
ٍ سٍص جَاى (ع)تشگضاسی ایستگاُ صلَاتی تِ هٌاسثت ئالدت حضشت ػلی اوثش-  
ًصة وَلش تِ لسوت خَاّشاى-  
تشگضاسی جلسِ تَجیْی داًطجَیاى جذیذ الَسد-  
تمذیش اص فؼالیي فشٌّگی-  
تْیِ ػىس اهام ٍ سّثشی تشای ّوِ والسْا ٍ دفاتش-  
(ع)تشگضاسی هشاسن تِ هٌاسثت ضْادت اهام سضا-  

 -تشگضاسی هشاسن سخٌشاًی ٍ لشائت صیاست ػاضَسا تِ هٌاسثت استؼیي دس ٍاحذ
دس ٍاحذ(صلّی اهلل ػلیِ ٍ آلِ)تشگضاسی هشاسن تِ هٌاسثت سحلت پیاهثش-  
تشگضاسی ایستگاُ صلَاتی تِ هٌاسثت استؼیي-  

 - آتاى13ضشوت دس ساّپوایی سٍص 

هطاسوت دس یادٍاسُ ضْذای ضْشستاى-  
هطاسوت دس چْاسهیي ّوایص هلّی لیام تاسیخی ػاضَسا اص دیذگاُ اّل سٌّت دس صاّذاى-  
فضاساصی تِ هٌاست ّفتِ تسیج تا ّوىاسی تسیج داًطجَیی-  
هشاسن غثاس سٍتی ضْذا تا حضَس تسیجیاى ٍ ّوىاساى-  
ضشوت اػضای تسیج ٍ ّوىاساى دس صثحگاُ هطتشن-  
دیذاس تا تا خاًَادُ ضْیذ تضّی-  

 - ًفش 373تشگضاسی هساتمات لشآى ٍ ػتشت داًطجَیاى ٍ اساتیذ تا ضشوت 

تشگضاسی هشاسن هحَسی ضْشستاى تا ػٌَاى تصیشت افضایی-  
دیذاس تا فشهاًذُ سپاُ ًاحیح ضْشستاى چاتْاس-  
تصَیة تخطٌاهِ داخلی حجاب ٍ ػفاف ٍ اخز تصویوات هٌاسة دس ایي صهیٌِ-  

 - ساػت8تِ هذت  (ع)تشگضاسی واسگاُ آضٌایی تا هؼاسف اهام حسي ػسگشی

  ساػت32تشگضاسی عشح ضیافت اًذیطِ اساتیذ تا هَضَػات اخالق حشفِ ای ٍ هثاًی تؼلین ٍ تشتیت دس اسالم تِ هذت -
تشگضاسی عشح ضوین هؼشفت تا ّوىاسی فشٌّگی ٍ ًْاد سّثشی استاى-  
  ًفش373تشگضاسی هساتمات لشآى ٍ ػتشت داًطجَیاى ٍ اساتیذ تا ضشوت -
تشگضاسی هٌظن ًواص جواػت-  
 پخص اراى ٍ ادػیِ تِ عَس هشتّة-
 تشگضاسی هٌظن  ًواص جواػت-
 اسائِ هطاٍسُ هزّثی ٍ پاسخ تِ سؤاالت دیٌی-
 تشگضاسی جطي ًیوِ ضؼثاى-
 جْتت ّوىاساى ٍ اساتیذ ٍ خاًَادُ ّای هحتشم... ًماضی ٍ عشاحی،پشتاب داست ٍ)تشگضاسی هساتمات -
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 97تشگضاسی هساتمِ پیاهىی تا هٌاسثت ّفتِ هؼلّن-
 تشگضاسی ایستگاُ صلَاتی تِ هٌاسثت اػیاد ضؼثاًیِ-
 خشیذ فشش تشای ًواصخاًِ-
 ساُ اًذاصی سیستن واهل صَت  ٍ اراى گَ اتَهاتیه-
 .ساُ اًذاصی سیستن پیام سساًی دیجیتالی دس جْت اّذاف فشٌّگی-
 پیگیشی هطىالت داًطجَیاى تی تضاػت-
 اوشاى فیلن تِ ٍلت ضام تا ّوىاسی تسیج داًطجَیی-
 اوشاى فیلن تٌگِ اتَغشیة-

 
جْادی دس هٌغمِ سشتاص اسدٍی تِ اػضام داًطجَیاى تسیجی تشادس ٍاحذ تا ّوىاسی تسیج ضْشستاى-1  
تَاًوٌذ ساصی هشتیاى هْذّای وَدن تْضیستی تا تَاجِ تِ تفاّن ًاهِ هٌؼمذُ دٍسُ تشگضاسی- 2  
تِ هٌاسثت ایام هثاسن دِّ فجش ضْیذ خاًَادُ اص تشًاهِ دیذاس- 3  
هشاسن غثاسسٍتی هضاس ضْذا تِ ّوشاُ پشسٌل ٍ اػضای هحتشم ّیات ػلوی- 4  
جْت اساتیذ ّیات ػلوی ٍاحذ ٍ ٍاحذّای ّوجَاس هؼشفت هشحلِ دٍم واسگاُ ضوین- 5  
ًصة تٌشّای هٌاسثتی فضاساصی هٌاسة ٍ- 6  
اًمالتی سشٍدّای اًمالتی دس عَل دِّ فجش پخص سشٍدّای- 7  
تِ هیْي اسالهی (سُ)اًمالب تِ هٌاسثت آغاص دِّ فجش ٍ ٍسٍد اهام ساحل  ًَاختي صًگ- 8  
خاًِ ٍاحذ ساصی ًواص تاص ٍ تؼویش- 9  

ضْیذ دس دستَس واس ٍاحذ لشاس گشفت خاًَادُ پیگیشی هطىالت- 10  
.تخلفات دس اسشع ٍلت تطىیل ٍ پیگیشی گشدد همشس گشدیذ وویتِ- 11  

(سالم اهلل ػلیِ)فاعویِ   صّشا حضشت ضْادت تشگضاسی هشاسن- 12  
اًمالب تِ هٌاسثت چْلویي سال اًمالب اسالهی دستاٍسدّای ًوایطگاُ تشگضاسی- 13  
پیشٍصی چْل سال چْل تشگضاسی ّوایص- 14  
تا هَضَع اًمالب اسالهی اص سَی هؼاًٍت فشٌّگی اًذسٍیذی افضاس تَصیغ  ًشم- 15  
اسدٍی ساّیاى تِ تفىیه خَاّش ٍ تشادس تِ همصذ هٌاعك جٌگی- 16  
ّوایص سثه صًذگی- 17  
-سالم اهلل ػلیْا-تشگضاسجطي هیالد حضشت صّشا- 18  

 

  ضؼثاى15تشگضاسی ایستگاُ صلَاتی تِ هٌاسثت -19
تشگضاسی هساتمِ پیاهىی اػیاد ضؼثاًیِ-20  
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جذیذ/خالصِ اص تشًاهِ ّای اجشا ضذُ فشٌّگی ٍ داًطجَیی  

 سدیف تشًاهِ هالحظات

 1 ّوایص لیام تاسیخی ػاضَسا اص دیذگاُ اّل سٌّت 

 2 جلسِ تَجیْی داًطجَیاى جذیذالَسٍد 

 3 تشگضاسی هساتمات لشآى ٍ ػتشت داًطجَیاى ٍ اساتیذ 

 4 تشگضاسی هساتمات فَتسال واسوٌاى استاى 

 5 تشگضاسی ّوایص چْل سال پْل پیشٍصی 

 6 تشگضاسی هساتمات فَتسال جام سهضاى ٍاحذ  

 7 تشگضاسی جطي فاسؽ التحصیلی داًطجَیاى دس دٍ ًَتت 

 ًْج الثالغِ ٍ 45تشگضاسی واسگاُ سَسُ حطش ٍ ضشح ٍ تفسیش ًاهِ  
 احىام

8 

 9 تشگضاسی هساتمات پیاهىی دس عَل هاُ هثاسسهضاى 

سٍص هؼلن،ًیوِ ضؼثاى،ّفتِ )تشگضاسی هساتمات پیاهىی دس هٌاسثت ّا 
...دفاع همذس ٍ  

10 

 11 تجلیل اص خاًَادُ ضْذا ٍ ایثاسگشاى 

 12 تشگضاسی اسدٍّای جْادی 

 13 تشگضاسی اسدٍی ساّیاى ًَس 

 14 ّوىاسی دس تشگضاسی ّوایص هشدهی اّل سٌت دس فجش پیشٍصی 

 15 ّوىاسی دس تشگضاسی ّوایص عشیك جاٍیذ 

 16 تشٍص سساًی سایت ّای هشتَط تِ فشٌّگی 

 17 اػضام داًطجَیاى تِ اسدٍّای وطَسی ٍ حیات عیثِ 

 18 تشگضاسی دٍ دٍسُ آهَصضی هشتیاى هْذّای وَدن تْضیستی  هیلیَى دسآهذ صایی داضتِ است6حذٍد 

 19 اػضام حافظ ول لشآى وشین تِ هساتمات وطَسی 

 20 اجشای عشح ٍالیت تا ّوىاسی تسیج ضْشستاى 

  21 

  22 

  23 

  24 

  25 

  26 
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 تشخی اص تشًاهِ ّای پیص تیٌی ضذُ فشٌّگی ٍ داًطجَیی

 سدیف تشًاهِ هالحظات

.دس حال ثثت ًام هی تاضذ  1 تشگضاسی تشًاهِ پیادُ سٍی استؼیي حسیٌی 

 2 تشگضاسی واسگاُ تَسؼِ التصادی تا هحَسیت ضؼاس سال  تا ّوىاسی تسیج ضْشستاى ٍ تسیج ٍاحذ

98-99دس تشم اٍل   3 تشگضاسی هشاسن ٍ جلسِ تَجیْی داًطجَیاى جذیذ 

 4 تشگضاسی هساتمات ٍسصضی ّوىاساى ٍ داًطجَیاى 

 5 تشگضاسی هشاسن ػضاداسی دِّ هحشم دس ایام هحشّم ٍ صفش

 6 تشگضاسی هساتمِ وتاتخَاًی ّفتِ دفاع همذس تِ صَست هجاصی 

 7 تشٍص سساًی سایت ّای هشتَط تِ فشٌّگی دس ولیِ هٌاسثت ّا 

  8 

  9 

  10 

  11 

  12 

  13 

  14 

 


