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زمینه حجاب و  اقدامات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در مؤثر ترین و خالقانه ترین  ای از خالصه -1

 97سال عفاف در 

امر به معروف و  آیين نامه پوشش،در موضوعات حجاب و عفاف،فضا سازي و تبليغات محيطي براي کارکنان و دانشجویان  -

هاي دیني، اخالقي، تربيتي و علمي از طریق نصب بنر، پوستر و اطالع رساني در  فضاي با استفاده از آموزه نهي از منکر و ...

  مجازي.

 هانصب صندوق پاسخ به شبهات عفاف و  حجاب در سطح دانشکده -

 انتخاب همياران کميته از بين دانشجویانو ایجاد کميته صيانت از عفاف و حجاب در دانشگاه  -

جلسات کميته صيانت از عفاف و حجاب  هر دو هفته یک بار با حضور رئيس دانشگاه، اعضاي کميته، دبير  برگزاري -

 کانون حجاب و عفاف و نمایندگان دانشجویان

 طراحي و رونمایي از اپلکيشن حجاب و عفاف در دانشگاه -

انشگاه و از طریق دوستي و ارتباط با اهداي گل و چادر براي برخي از دانشجویان ) به همت کانون حجاب و عفاف د  --

-چادر هایي تهيه و اهدا مي بوده و امکان تهيه چادر را ندارنددانشجویان، آن دسته از دانشجویاني که عالقمند به حجاب 

 گردد.(

 ه دانشجویان  یزه در مسابقات فرهنگي دانشگاه باهداي چادر به عنوان هدیه و جا -

  فمینیسم و آزادی ، زن: موضوع با اندیشی آزاد کرسی برگزاری -

 دکتر آقاي داوري با فمينيسم آزادي، زن،: عنوان تحت مناظره قالب در اندیشي آزاد کرسي حجاب و عفاف کانون همت به

 قربانيان آقاي دکتر حضور با ۱5/8/97 مورخه۱۰ حمدالهي عضو هيات علمي گروه فلسفه و حکمت اسالمي دانشگاه، ساعت

 .گردید برگزار شهریار استاد اجتماعات سالن در دانشگاه اجتماعي و فرهنگي معاون

 ي ارائه زاده عضو هيات علمي گروه مطالعات خانواده دانشگاه به رسول دکتر برنامه؛ آقاي مجري کارشناس مراسم ابتداي در

 و کنندگان مناظره سپس. پرداختند آن برگزاري ي شيوه و اندیشي آزاد کرسي برگزاري از هدف خصوص در توضيحاتي

. پرداختند گو و گفت به غيره و فمينيسم ، زن حقوق قبيل از موضوعات از برخي خصوص در و شده حاضر سن روي داور

 و تایيد ضمن داور پایان در. نمایند مطرح را خود دیدگاههاي تا بود شده داده فرصت دقيقه ۳۰(موافق و مخالف) گروه هر به

 .پرداخت موضوع بندي جمع به کنندگان مناظره توسط شده مطرح موارد از برخي رد

 اجرای نمایشنامه خوانی: ام المصائب -

قامت از به کارگرداني خانم شهرزاد خوش 29/9/97مورخه  ۱5نمایشنامه خواني توسط کانون تئاتر دانشگاه در ساعت 

شهریار برگزار گردید. موضوع نمایش در اعضاي کانون تئاتر و نویسندگي آقاي پژمان شاهوردي در سالن اجتماعات استاد 

دهد به دفاع از شود و طي اتفاقاتي که رخ ميخصوص دختري است که در جایي خارج از ایران به تحصيل مشغول مي

 پردازد.حجاب و اعتقادات اسالمي خود در آن جامعه مي

 میزگرد آسیب شناسی مسائل زنان ایرانی -
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اسالمی دانشجویان دانشگاه و با حضور خانم دکتر زهرا ساعی نماینده مردم  به همت انجمن 10/9/97این میزگرد در 

تبریز، اسکو و آذرشهر، خانم لیال ارشد مددکار اجتماعی و آقا ی دکتر رحیم یوسفی عضو هیات علمی گروه روانشناسی 

 دانشگاه برگزار گردید.

برابری و عدالت جنسیتی توسط خانم دکتر  در جهت تحقق ی از روند کار مجلس شورای اسالمیضمن ارائه گزارشات

ساعی، این نشست با محوریت خشونت علیه زنان و با تمرکز بر آسیب شناسی این مسئله برگزار و در آن مسئله 

کودک همسری، حقوق زنان در زمینه های  های اجتماعی،: علل رشد آسیبخشونت علیه زنان و مسائلی از قبیل

ای روانشناختی، و جامعه شناسی و آسیب شناسی ناشی از آن در سطح جامعه بررسی هاجتماعی و شغلی از دیدگاه

در این برنامه بروشورهایی با موضوعات آشنایی با خشونت جنسی، راهکارهای مقابله با خشونت خانگی و روز  گردید.

مراسم بعد از پرسش جهانی منع خشونت علیه زنان که توسط اعضای تشکل آماده شده بود دربین حضار پخش گردید. 

 و پاسخ و ارائه نقطه نظرات دانشجویان پایان یافت. 

 دانشگاه  و فعالین فرهنگی ویژه برنامه تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآنیبرگزاری  -

 ولي نماینده هاشم، آل دکتر المسلمين و االسالم حجت حضور و سخنراني با دانشگاه، این قرآني برگزیدگان از تجليل مراسم

 .شد برگزار  97 آبان 2۱ دوشنبه روز ۱۳دانشگاهيان، ساعت پرشور استقبال با و شرقي آذربایجان استان در فقيه

 قرآني، مسابقه برگزاري پور، سخنراني آقاي دکتر ولي زاده رئيس دانشگاه، رسول مهدي اقاي نوجوان قاري توسط قرآن

 از تجليل قرآن، کل حافظ قيامي آقاي توسط قران تالوت دانشگاه، معرفي کليپ پخش معارج، گروه توسط تواشيح اجراي

 و سي برگزیدگان از تجليل همچنين و اساتيد عترت و قرآن سراسري مسابقات جشنواره دومين برگزیده دانشجویان و اساتيد

فعالين عرصه امر به دانشجویان، اساتيد برگزیده در مسابقات قرآني و  عترت و قرآن سراسري مسابقات جشنواره سومين

  را شامل بود. برنامه این ي ازهای بخش معروف و حجاب و عفاف از

، هيهات و مردي که خودش را کشت، تگزاسرسول اهلل، محمد ، التاري، امکان مينا، به وقت شام : ی از قبیلهایاکران فیلم -

، اکران و نقد فيلم انعکاس، هاي اجتماعيآسيباکران و نقد بيگانه در خانه : با موضوع خجالت نکش، جشن تولد، نفس، 

، اکران و ، اکران و نقد فيلم سينمایي دختر، اکران و تحليل روانشناختي فيلم انعکاسهاي نرفته اشاکران و نقد ففيلم ملي و راه

   و ... نقد ففيلم دوران عاشقي

با سخنرانی حاج آقا اسداللهی با و  قرآن همراه با ضیافت افطاریمحفل انس با ) ؛ای تحت عنوان: مائده آسمانیبرگزاری ویژه برنامه -

 محوریت حجاب(

، بسيج دانشجویي و قرآن و عترتو با همکاري کانون هاي مهدویت، رضوي،  حجاب و عفاف این مراسم توسط کانون

المسلمين شهریار اسد الهي هيأت عاشقان ثاراهلل  با حضور آقاي یحيي راثي حافظ کل قرآن و با سخنراني حجت االسالم و 

 ۱/۳/97مورخه  2۳لغایت  ۱7ت از ساعو... ، تالوت قرآن مسابقهافطاري، اجراي تواشيح،  : همراه با برنامه هاي متنوع از جمله

 از دانشجویان برگزار گردید. خيل عظيمي در مسجد دانشگاه با حضور هيأت رئيسه دانشگاه و 

 مهارت های آمادگی پیش از ازدواج -
لغایت ۱2:۳۰با سخنراني خانم دکتر تميز از ساعت  همراه با پرسش و پاسخ مهارت هاي امادگي پيش از ازدواجکارگاه 

 در سالن اجتماعات استاد شهریار برگزار گردید. 6/8/97مورخه ۱4
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ازدواج، موضوعاتي در راستاي افزایش آگاهي و ارتقاي سالمت فکري دانشجویان در رابطه با مهارت هاي قبل از مراسم  این

از قبيل خودشناسي، ضرورت آموزش هاي پيش از ازدواج، مالك هاي انتخاب همسر و مباحث مختلف مرتبط با ازدواج 

 برگزار گردید.

 (خیانت زناشویی: )ماهیت، سبب شناسی و راهكارهای پیشگیریبا موضوع  مراسم سخنرانی  -

علل و سبب شناسي خيانت زناشویي از جمله عوامل زمينه ساز،  زناشویي،رد ماهيت و تعاریف خيانت در مودر این مراسم 

 گردید.آشکارساز و تداوم دهنده که نقش مهمي در افزایش نارضایتي هاي زناشویي دارند توضيحاتي را ارائه 

 مسابقه کتابخوانی با موضوع آسیب های اجتماعی نوپدید -

 97آذرماه  ۳آبان لغایت  24در بازه زماني  نوپدید از کتاب شعاع کاظمي مسابقه کتابخواني با موضوع آسيب هاي اجتماعي

 نفر به عنوان برگزیده تجليل گردید. 4و از  ندشرکت کرداز ثبت نام کنندگان در آزمون  نفر 5۰ حدود. برگزار گردید

 )کانون پیشگیری از آسیب اجتماعی(چاپ و توزیع اولین شماره نشریه دانشجویی گرداب  -

در منتشرشد )نشریه گرداب( را  نشریه کانون ،هاي مختلف هاي اجتماعي با توجه به اهميّت آسيب کانون پيشگيري از آسيب

 شود. داده هاي اجتماعي در اختيار دانشجویان قرار  تا معتبرترین مطالب علمي در زمينه آسيب است شده این نشریه تالش

 خانوادهکارگاه آموزش مهارت های ازدواج و  -

 مورخه ۱5ساعت مهارت هاي ازدواج و خانواده در  يکارگاه آموزشهاي اجتماعي، به همت کانون پيشگيري از آسيب

و روابط کالمي  خصوص. در این کارگاه در برگزار گردیدخانم دکتر رقيه تميز تاالر عالمه جعفري با سخنراني در  ۱۱/9/97

انتخاب همسر، شکل گيري ازدواج، تشکيل خانواده و راه ارتباطي درست با  غير کالمي در ازدواج و خانواده، روش هاي

  همسر مطالبي مطرح گردید.

 برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب رویای نیمه شب  - 

کانون  با هدف پرکردن اوقات فرعغت دانشجویا، ترویج فرهنگ کتابخواني و ترویج فرهنگ مهدوي توسط این مسابقه

در سالن فرهنگي و  2/2/97 مورخه ۱2ساعت در بازه زماني یک ماه انجام و پس از برگزاري آزمون آن در مهدویت

 نفر به عنوان برگزیده انتخاب گردید.4 اجتماعي شهریار، 

 برگزاری کرسی آزاد اندیشی تحت عنوان: اخالق پوشش -

در قالب مناظره با استقبال پرشور دانشجویان « اخالق بوشش»کرسي آزاد اندیشي با موضوع به همت کانون عفاف و حجاب، 

در سالن  ۱7/2/97روز دوشنبه مورخه  ۱۳:۳۰لغایت  ۱۱:۳۰و حضور آقاي دکتر داود افقي به عنوان صاحب نظر از ساعت 

رآن کریم، آقاي دکتر افقي؛ مدیر گروه استاد شهریار دانشگاه برگزار گردید. در این کرسي، بعد از تالوت آیاتي از ق

معارف اسالمي دانشگاه و استاد داور کرسي، در مورد نحوه برگزاري کرسي و موضوع اخالق پوشش توضيحاتي را ارائه 

دادند، در ادامه دانشجویان حاضر براي مباحثه هرکدام نظرات و دالیل خود را نسبت به موضوع کرسي بيان کرده و در مورد 

 و مراسم به پایان رسيد.کردند. در پایان جناب آقاي دکتر افقي نظرات را جمع بندي آن بحث 

 برگزاری جشن نیمه شعبان -

 8در در زمينه ازدواج،   با سخنراني حاج آقا شه منظر به همت کانون مهدویت دانشگاه جشن ميالد منجي عالم بشریت

با سخنراني حجت االسالم شعباني مسئول قرارگاه  26/8/97مورخه و جشن بيعت با امام عصر)عج(  97اردیبهشت ماه سال 

 رگزار گردید.خاتم االولياي تبریز  با محوریت حجاب و عفاف همراه با برنامه هاي شاد و متنوع فرهنگي ب
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 همرا با تجلیل از فعالین قرآنی و فرهنگی  نور علمداران بزرگ شیهمای برگزار -

 وبا روش، 74 به میکر قرآن کل حافظ انیگو حقي مهد محمد اسالم جهاني قرآني  نابغه حضور با نور علمدارانهمایش 

 توسعه هدف با( کشور میکر قرآن حافظ نیتر عیسرو  عامل مؤسسه آواي آسماني تبریز مدیري )راثيي حي یافتخار حضور

 سالن در ۱/2/97 مورخه۱۱:۳۰ ساعت از همراه با تجليل از فعالين فرهنگي قرآن قرائت وي خوان قرآن فرهنگ جیترو و

 .شد برگزار اریشهر استاد

برگزاری مراسم سه شنبه های مهدوی در مزار شهید گمنام دانشگاه  -  

حمایت از  :قبيل از شنبه هاي مهدوي در موضاعات مختلفبه همت کانون مهدویت روزهاي سه شنبه هر هفته، برنامه سه 

 در زمان غيبت و ایام فاطميه، اربعين، محکوم کردن حادثه تروریستي اهواز، وظيفه دانشجو حجاب و عفاف،  کاالي ایراني،

 سخنان بزرگان در، دومين جشنواره رویش دانشگاهيشناخت امام عصر)عج(، ختم قرآن،   در جلو انداختن امر ظهور،

منام یا ورودي دانشکده ادبيات و علوم در مزار شهيد گ هاي فرهنگي و اجتماعيروز مادر و سایر مناسبت خصوص امام عصر

 گردد.انساني برگزار مي

پخش مولودي و آهنگ هایي در ارتباط با والدت آن ، سخنراني، اهداي پک فرهنگي و هدیهقرآن و دعا،  قرائتفضا سازي، 

مله برنامه هاي از ج و... جهت نذر سالمتي امام مهدي)عج( شيریني ، شربت،حضرت و پذیرایي از حضار با چاي، شکالت و

 مي باشد. هااجرا شده در این مراسم

 همراه با برگزاری دو کارگاه در زمینه مهدویت مردان ایكس نقد فیلم -

در سالن اجتماعات استاد شهریار نقد ،  ۱7لغایت  ۱5، از ساعت  x-manبا حضور حجت االسالم  و المسلمين سليماني فيلم 

 9سپس دو کارگاه تخصصي با موضوع آخرالزمان شناسي و یررسي عالئم و شرایط ظهور و تحوالت عصر ظهور  از ساعت 

 در تاالر عالمه جعفري برگزار گردید. ۱2:۳۰لغایت  ۱۱و  ۱۰:۳۰الي 

 برگزاری نمایشگاه کتاب  -

 تاریخ، ، هنري،مذهبي هايدر زمينههاي دانشگاه نمایشگاه به مدت یک هفته در محل دائمي نمایشگاهاین 

 گردید که با استقبال دانشجویان همراه بود. درصد تخفيف عرضه 2۰فلسفه و علوم اجتماعي با  روانشناسي،ادبيات،

   همایش ازدواجبرگزاری  

ي قبل از اط و دوستي هالسالم کریمان مجد با محوریت روابسخنراني حجت ا این برنامه توسط کانونهاي مهر و رضوي با

پس از سخنراني  برگزار گردید. در سالن استاد شهریار دانشگاه 24/2/97مورخه  ۱۳:۳۰ازدواج، زمان ازدواج و... در ساعت 

کارگاهي مختص دانشجویان پسر در تاالر عالمه جعفري و  ۱7لغایت  ۱5عمومي،  کارگاهي ویژه دانشجویان دختر از ساعت 

 بعد از نماز مغرب و عشا در نمازخانه خوابگاه المهدي برگزار گردید. 

 انتشار گاهنامه وارثین -

 گردد.این گاهنامه با موضوع دفاع مقدس و توسط کانون ایثار تهيه و در بين دانشجویان توزیع مي

 برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب ترگل -
هدف با  به همت کانون حجاب و عفاف، شامل بيست دليل عقلي و روانشناسي در خصوص حجاب بود کهکتاب ترگل 

به عنوان برگزیده که نفر  5 از وترویج فرهنگ کتابخواني و افزایش آگاهي دانشجویان در زمينه حجاب برگزار گردید 

 جليل گردید.ت شده بودند با اهداي کارت هدیه انتخاب



5 
 

 دلنوشته در بین دانشجویان با عنوان مقام دختر برگزاری مسابقه -

از مخاطبين خواسته شده بود که بهترین جمله  صورت مجازي برگزار شد در آن بهتوسط کانون حجاب و عفاف این مسابقه 

  و متن خود را در رابطه با جایگاه و مقام دختر ارسال نمایند  تا سه اثر انتخاب و تجليل گردد.

 تحت عنوان: آینه در آینه حجاب و عفاف کانون فرهنگی و اجتماعی نشریه تدوین و توزیع -

  اسالمی اخالق موضوع با سخنرانی برگزاری مراسم -

 و کارکنان اساتيد، از جمعي حضور و با عليپورمرندي حسين حاج سخنراني مراسم حجاب، و عفاف کانون همت به

. گردید برگزار اسالمي معارف و الهيات دانشکده جعفري عالمه تاالر در۱4:2۰ لغایت ۱2:۳۰ ساعت از دانشگاه دانشجویان

 با جمعي از دانشجویان در اتاق جلسات دفتر نهاد رهبري دانشگاه برگزار خصوصي ي مشاوره يجلسه ،بعد از اتمام سخنراني

   شدند. مندبهره آقاي عليپور رهنمودهاي و بيانات از را دانشجویان و

 دانشجویی راهیان نوربرگزاری اردوی 

عملیاتی جنوب کشور  مناطق عازم دانشجو 300 تعداده ب  مجموع در و اتوبوس 8در قالب  97کاروان راهیان نور سال 

 .شد
 برگزاری اردوی زیارتی و سیاحتی به مشهد مقدس -

 نفر  ۳۰۰مشهد مقدس به تعداد  به تفریحي و زیارتي اردوي رضوي کانونبا همکاري   و دانشگاه فرهنگي معاونت همت به

 گردید. ( برگزار 97تير ماه  ۱5لغایت  ۱۰( و دانشجویان  پسر) ۱2الي  7در قالب دو کاروان دانشجویان دختر) 

 )جشن هفته وحدت( برگزاری جشن والدت حضرت رسول اکرم)ص( و امام صادق )ع( -

رضوي و با توسط کانون عفاف و حجاب و کانون امام جعفرصادق)ع( و هفته وحدت  ،جشن ميالد حضرت محمد)ص(

قاي آ سخنرانيادبيات و علوم انساني با شهریار داشکده  اجتماعات استاد در سالن و جمعي از دانشجویان اهل سنتهمکاري 

، پخش خواني ولوديم ،دف زني، اجراي گروه تئاتر، حجت االسالم شه منظري دکتر بافنده مدیر امورفرهنگي دانشگاه و

اجراي مسابقه در بين حضار قراعت دعاي وحدت، اهداي هدیه دانشجویان شيعه و سني به همدیگر، يپ، اجراي موسيقي، کل

 گردید. برگزاراستقبال پرشور دانشجویان با  5/9/97در روز دوشنبه مورخه  هاي متنوعسایر برنامه و

 دومین جشنواره رویش دانشگاهی  دایر کردن غرفه کانون حجاب و عفاف در -

هاي فرهنگي، هنري، دیني و اجتماعي  هاي کانون دستاوردها و توانمندي رویش دانشگاهي؛ جشنواره دومين جشنواره         

آذر برگزار و کانون رضوي دانشگاه نيز مثل سایر  27لغایت آذر ماه  24روز شنبه از  شهيد مدني آذربایجان ها  دانشگاه

 اي را در این جشنواره دایر و در این راستا فعاليت نمود.هاي دانشگاه غرفهکانون

نيز از نمایشگاه بازدید   هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوريکانون کارشناسآقاي مهندس پورمرجان؛ شایان ذکر است 

 برگزار گردید حضور داشتند.آذر ماه  27  که درجشنواره کرده و دراختتاميه 

نوشته دکتر رضا دهقان نژاد "زن در قرآن"نقد و بررسی کتاب  رونمایی، -  

رونمایي از  و با حضور دکتر احمدوند ریاست دانشکده الهياتفقه و حقوق  دانشجویي به همت انجمن علمي این نشست

دکتر صادقي مدیر  ، عضو هيات علمي گروه فقه و حقوق انجام شد. خانمنوشته دکتر رضا دهقان نژاد« زن در قرآن»کتاب 

، يات علمي رشته فقه و حقوق اسالميدکتر احدي عضو ه ،قرآني ابعاد منظر از را کتاب  گروه رشته علوم قرآن و حدیث

ابعاد حقوقي کتاب و مطابقت مطالب آن با دکتر نوجوان عضو هيات علمي رشته فقه و حقوق اسالمي  و پيرامون ابعاد فقهي
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این مراسم با اهداي لوح و تقدیر از نویسنده به  .ندانتقادات خود را از منظر علمي مطرح کردنظرات و  را بررسي و اخالق

 مسابقه کتابخوانی راز یک فریب -برگزاری  .پایان رسيد

هاي مسابقه کتابخواني راز یک فریب به همت اعضاي کانون حجاب و عفاف دانشگاه با هدف ترویج کتابخواني در زمينه

  برگزار گردیدحجاب و عفاف 

 های حقوق غیرمالی زنان در حوزه خانواده از نگاه شهید مطهریچالش -

هاي حقوق غيرمالي زنان در حوزه خانواده از نگاه شهيد مطهري به مراسم سخنراني  و پرسش و پاسخ با موضوع : چالش

ي گروه فقه و و حقوق دانشگاه در نژاد عضو هيات علمهمت کانون حجاب و عفاف و با سخنراني آقاي دکتر رضا دهقان

 سالن اجتماعات استاد شهریار دانشگاه برگزار گردید.

 دهمین دوره طرح استانی والیتبرگزاری   -

با  مسئولین بسیج دانشجویی استان دهمین دوره طرح استانی والیت، باحضور فرمانده سپاه عاشورا، امام جمعه آذرشهر،

برگزار هفته  2به مدت تیرماه در سالن ابن سینای دانشگاه  23بصیرت افزائی و توسعه معرفت دینی در روز شنبه  هدف

 .گردید

 های زیبای حجابی عكاسی با عنوان: جلوهبرگزاری مسابقه -

 این مسابقه به همت کانون حجاب و عفاف دانشگاه برگزار و سه نفر به عنوان برگزیده انتخاب گردید.

 


