
 برنامه اجرایی عنوان روز تاریخ

 بهمن 21

 سه شنبه

 ،(ره)انقالب اسالمی، امام خمینی 

 والیت فقیه و رهبری

  

 3و2و1فضا سازی محیط دانشگاه ساختمان های شماره *

 و پردیسان

 بهمن 12*پخش سرودهای انقالبی در روز 

 در قم *حضور کارکنان و دانشجویان در بیت امام )ره(

 *برپایی ایستگاه صلواتی با توزیع شکالت و چای

 * برگزاری مسابقه کتابخوانی 

 بهمن 21

 چهارشنبه

 

ساالری دینی، انقالب اسالمی، مردم

 مشارکت اجتماعی، عدالت و پیشرفت

  

 ویژه فرزندان با موضوع انقالب و مردم مسابقه نقاشی*

رده  3علمی در سال کارکنان و اعضای هیات  11زیر 

 سال12الی11 –سال  9الی 12 -سال 1الی8سنی 

ار با عنوان جبر واختی برگزاری کرسی آزاداندیشی* 

 )تقدیر و سرنوشت(

 بهمن 21

 پنج شنبه

 ایمان، ،انقالب اسالمی

 شهادتجهاد و 

  

 وایثارگردیدار از خانواده معظم دانشجویان شاهد

 مطهر شهداغبارروبی و عطرافشانی قبور 

 بهمن 21

 شنبه

تحکیم بنیادخانواده،جوانان انقالب اسالمی، 

 و سبک زندگی ایرانی اسالمی

برگزاری مراسم جشن انقالب با حضور کارکنان و *

اعضای هیات علمی به همراه خانواده با پذیرایی و 

و تقدیر از کارکنان و اساتید جانباز و مبارز و  شام

 آزاده دوران انقالب و خیرین دانشگاه ساز 

 



 بهمن 21

 یکشنبه

، جوانان ، نهضت علمی و اسالمیانقالب 

 اقتصاد مقاومتی

اردوی یک روزه دیدار از موزه عبرت ، منزل امام *

خمینی)ره( در جماران و باغ موزه دفاع مقدس ویژه 

دانشجویان در دو مرحله خواهران )یک اتوبوس( و 

 یک اتوبوس(برادران )

جلسه با موضوعات  2*برگزاری کرسی آزاداندیشی 

انقالب اسالمی و اندیشه های امام و رهبری پیرامون 

و یار دیرین حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی 

 )ویژه دانشجویان (

 بهمن 21

 دوشنبه

 هویت دینی، ترویج  انقالب اسالمی،

 معنویت ،فرهنگ و تمدن اسالمی

*برپایی نمایشگاه کتاب با موضوعات پیرامون 

 انقالب اسالمی در طول دهه فجر

موضوعات * برپایی نمایشگاه در چند غرفه با 

فرهنگی، علمی ، سیاسی اجتماعی و صنایع دستی به 

 روز 3مدت 

 بهمن 21

 شنبهسه 

آمادگی انقالبی گری ، انقالب اسالمی، 

 اسالمیو عزت  دفاعی،اقتدار

  

نشست فرهنگی سیاسی ویژه کارکنان مرکز قم با 

 حضور جناب دکتر حاتمی

 بهمن 12

 شنبهچهار

حمایت از وحدت ملی، انقالب اسالمی، 

جبهه مقاومت و مبارزه با تروریسم بین 

 المللی

ویژه دانشجویان به برگزاری مراسم جشن انقالب *

 تقدیر از دانشجویان نخبهپذیرایی و همراه 

جویان ویژِه دانش عکس موبایلیبرگزاری مسابقه * 

بهمن با لحاظ شاخص های ذیل و  22از راهپیمایی 

عکس باید گویای حضور مشخص .1 امتیاز مربوطه :

عکس حاوی  .2در راهپیمایی باشد.  فرستنده اش

امتیاز( 22)و خودجوش مردم باشد پرشورحضور 

. عکس 0امتیاز( 02.عکس حاوی حضور جوانان )3



از شخصیت های  ماکتحاوی جلوه های ویژه مانند 

 امتیاز(02مهم دنیای استکبار ، تروریسم و طاغوت )

 بهمن 12

 پنج شنبه

 الهام بخشی، استکبارستیزی انقالب اسالمی،

 و مقابله با نفوذ دشمن

 

*برگزاری اردوی فرهنگی، ورزشی کوه خضر نبی )ع( 

 کارکنان با خانوادهاعضای هیات علمی و ویژه 

 

 بهمن 11

 جمعه

انقالب اسالمی،استقالل آزادی،جمهوری 

 اسالمی
 بهمن 22یوم ا...  شرکت در راهپیمایی

 


