
 بسمه تعالی

اقدام به اجرای طرح هایی نمود که  آغاز تأسیس تا به االن از« جهادگران پردیس سالمت»کانال پویش حس خوب باهم بودن 

 .که در ادامه بررسی خواهد شدهر کدام دارای پشتوانه مذهبی و خلق ایده بودند 

 اقدامات انجام شده در سه حوزه می باشد:

 اجرا شده در کانالالف( طرح های پیش بینی و 

 کردن کانال تر ب( اقدامات و فعالیت های روزانه جهت اثربخش

 ج( فعالیت های صورت پذیرفته توسط دانشجویان پردیس

 طرح اهی اجرا شده:

ت عنوان طرح ردیف  مستندا
* طرح تشویق مخاطبین کانال به کتاب و کتابخوانی طبق  1

 فرمایشات مقام معظم رهبری

 
با توجه به اعیاد مبارک شعبانیه اقدام به برگزاری *در ابتدا  2

 شد. عصر ظهور کتابخوانی مسابقه 

معرفت نسبت به امام از این طرح مطالعه این کتاب  دفه

 زمان، غیبت و ظهور 

 

 
بابانظر و حضور دانشجویان در کتابخوانی برگزاری مسابقه * 3

 میالد با سعادت به دومین مسابقه کتابخوانی )با توجه

به روز و توجه ابالفضل العباس)ع( قمر بنی هاشم  حضرت

جانباز و نویسنده کتاب که به عنوان جانباز بودند که از نظر 

 (مقام معظم رهبری مورد توجه بودند 

 

 



ت عنوان طرح ردیف  مستندا
پاسخ های مسابقات و اعالم نتایج برندگان مسابقات * 4

 کتابخوانی

 
 «یادت باشدکتاب صوتی »*طرح مطالعه  5

هر شب یک بخش از کتاب به صورت فایل صوتی در کانال 

 اجرا می شد.

 
 «أین الرجبیون»طرح * 6

 هر روز یک حدیث در خصوص فضیلت ماه رجب

 
هیئت مجازی دانشگاه امام صادق پردیس خواهران، ویژه * 7

مراسم برگزاری و  )عج( برنامه والدت حضرت صاحب الزمان

با حضور سرکار خانم دکتر » شعباناحیای شب نیمه 

 «دیالمه

 
 در نیمه شعبان یک هیئت ؛ احیای شب -پویش هر پنجره* 8

 منازل ویژه ایام نیمه شعبان

 



ت عنوان طرح ردیف  مستندا
اساتید  خانواده هایمجلس ختم برای درگذشتگان * 9

که در این ایام به دلیل  کارکنان و دانشجویان دانشگاه

 .از دست داده اند عزیزانی راس کرونا وویر

 
 « قربانی مشارکتیطرح * 10

 جهت سالمتی و تعجیل در فرج امام زمان)عج( 

 
و  ضدعفونی دانشگاه جهت بازگشایی*از جمله اقدامات  11

 فروردین ماه 23از تاریخ  آمادگی جهت حضور کارکنان

 

 
فروردین ماه، از جمله  23*طرح غربالگری کارمندان از روز  12

اقدامات، انجام تب سنجی از درب ورود، اهدا ژل ضدعفونی 

 و دستکش به همکاران

 



ت عنوان طرح ردیف  مستندا
، جمع آوری نذورات جهت تهیه مواد طرح رزمایش همدلی* 13

 غذایی برای خانواده های نیازمند در ماه مبارک رمضان

 
 ویژه سوره های قرآنی « تنهای مهجور»*طرح پویش  14

 «حجر، فاطر، زمر، غافر، جاثیه، ق، تغابن»

هدف: سوره های که کمتر در مناسبت های خاص خوانده 

میشه جهت آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان روزانه 

یکی از سوره های مذکور تالوت می شود و کسی که به این 

پاسخ دهد « یه سوره کدام است؟تأثیرگذارترین آ»پرسش 

 جایزه تعلق می گیرد.

 
 برگزاری مسابقه قرآنی هر روز ویژه ایام ماه مبارک رمضان* 15

 
 «ویژه اساتید»طرح رزمایش همدلی، کمک مؤمنانه * 16

 )تخصیص یک روز از حقوق به افراد نیازمند(

 



ت عنوان طرح ردیف  مستندا
 «پای درس شهدا»طرح * 17

 
 «دوستیک هدیه از یک »طرح * 18

روزانه یک آیه شریفه از قرآن مجید در کانال بارگذاری شده 

 است.

 
 «پویش کمک به همنوع»طرح * 19

با عنوان سهم شما در مقام یک استاد فرهیخته جهت کمک 

 به همنوعان خود در این شرایط بحرانی چه می باشد؟

 

 

 

 
مسابقه شش ویژگی بارز حضرت عباس )ع( در زیارت * 20

 ناحیه مقدسه

 
 « شبی با طعم خاطره؛ ناگفته های یک نسل» طرح  * 21

خاطرات هر یک از اساتید از دوران تحصیل خود و هدف آن 

کسب تجربه و هم ذات پنداری با شرایط فعلی ویژه 

 دانشجویان

 



ت عنوان طرح ردیف  مستندا
 *مسابقه جوان خالق در جهش تولید در ایام قرنطینه 22

 
 کرونا؟؟؟*طرح سهم من در بحران  23

 
پیام معاونت دانشجویی فرهنگی به دانشجویان و تقدیر و * 24

 تشکر از مجموعه پردیس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



فعالیت های مرکز مشاوره پردیس خواهران  به صورت مجازی در بازه زمانی بحرانی  ابتال به ویروس کرونا به مدت 

 :ماه به صورت مستمر 2

 فعالیت مرکز مشاوره

1 
 مشاوره تلفنی ویژه ایام ماه مبارک رمضان*طرح 

 

 
* تا به االن هم مشاورین محترم مرکز مشاوره، مشاوره به صورت تلفنی را نیز انجام داده اند که به شرح زیر می 

 باشد:

 نفر مشاوره تلفنی 60سرکار خانم رحیمی: 

 نفر مشاوره تلفنی 25سرکار خانم خوش تقاضا: 

 نفر مشاوره تلفنی 25سرکار خانم عزتی: 
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سرکار خانم عزتی سرکار خانم خوش تقاضا سرکار خانم رحیمی 

ی  تعداد مراجعین مشاورین مرکز مشاوره به صورت مجاز



 :فعالیت انجمن ها از ابتدای تعطیلی دانشگاه و از سرگیری فعالیت ها به صورت مجازی

نجمن اه
 فعالیت ا

 آغاز ثبت نام در شورای مرکزی انجمن ها* 1

 
 «وظایف شورای مرکزی انجمن ها»طرح * 2

های مجموعه پوسترها برای اگاه سازی دانشجویان از انجمن 

 علمی از جمله وظایف شورای مرکزی ، شرایط کاندیداتوری

 

 
 

 

 
تأکید مقام معظم رهبری در سلسله مباحث پیرامون * 3

خصوص برنامه ریزی و لزوم شرکت دانشجویان در شورای 

 مرکزی انجمن ها

 



 

 

 

 
مسابقه تولید محتوا )طراحی پوستر( در زمینه قوت در * 4

 تولید، ملت قوی، امید به آیندهفضای مجازی، جهش 

 
طرح روایت دانشجویان در دوران پذیرش مسئولیت انجمن * 5

 :دانشجویان روایت گر ، از جملهها

مرضیه وفایی، ملیحه ابوالقاسمی، فاطمه عموپور، نسرین 

مطلبی، مریم قلیزاده، صبا علمی، مریم اسالمی، زینب 

 زهرا مری.قنبریان، نرگس سادات هاشمی نژاد، 

 



بزرگترین رویداد مجازی حقوقی کشور در دوران شیوع * 6

 "سلسله کارگاه های حقوقی"» ویروس کرونا

 «با محوریت پدیده ی کرونا

انجمن علمی حقوق دانشگاه گیالن با همکاری وسیع از 

جانب انجمن علمی حقوق دانشگاه امام صادق )ع( پردیس 

 خواهران

 
 

 فرانسه:گزارش کالس 

 ثبت نام ترم جدید فرانسه از دانشجویان در بهمن ماه.1

 و دریافت قسط اول کالس فرانسه از دانشجویان طرح اقساط.2

 برگزاری سه جلسه اول هر کد در بهمن ماه.3

 تشکیل گروه مجزا برای هر کد با حضور استاد و کارشناس انجمن ها. 4

 گ در فضای مجازیانتقال مطالب مهم رایتینگ و اسپیکین.5

تعیین تکلیف برای دانشجویان از طریق فضای گروه مثل ضبط صوت کلمات و جمالت توسط تک تک .6

 دانشجویان و فرستادن در گروه

 

 

 

 

 

 

 



 فعالیت اهی دارالقرآن:

فعالیت در ابتدا با یاری خداوند متعال سلسله جلساتی در معاونت دانشجویی فرهنگی مبنی بر از سرگیری 

دارالقرآن با حضور خانم ها دکتر حاجی عموشا، خانم دکتر مؤمن، خانم دکتر فریدی، خانم آقاسی و تقدیری 

تشکیل گردید و مقرر گردید فعالیت دارالقرآن و کالس های حفظ با توجه به رسالت و هدف دانشگاه امام صادق 

 بنا بر شرایط به صورت مجازی انجام گردید که فتهپردیس خواهران آغاز گردد که در ادامه فعالیت صورت گر -)ع(

 به شرح زیر تقدیم می گردد: 

 گزارش آغاز هب کار مجددکالس حفظ قرآن کریم
 25/10/98در تاریخ  برگزاری جلسه معارفه جهت توجیه دانشجویان و آشنایی آنان با روند و شیوه کالس حفظ .1

 ثبت نام از متقاضیان. 2

ول ئی با حضور معاونت محترم فرهنگی دانشجویی و مسندر پیام رسان بله جهت دریافت گزارش فعالیت هفتگی قرآتشکیل گروه . 3

 دارالقرآن الکریم

 14تا  12:45، روزهای چهارشنبه ساعت 98بهمن ماه  30و  23برگزاری دو جلسه کالس حضوری مورخ . 4
 تعطیلی دانشگاه هاتبدیل کالس های حضوری به مجازی به جهت . 5

 :عکس و صوتی فایلهای قالب در حفاظ، نیاز مورد توضیحات ارسال. 6

 :اند شده بارگذاری تاکنون که هایی فایل

 .درس طرح ارائه و معارفه جلسه شده ویرایش و صوتی فایل* 

 .محفوظات از پرسش و آزمون جهت قرآنی افزارهای نرم معرفی فایل* 

 .مغز کارکرد بهبود در اکسیژن نقش و مغز تنفس مانند نوشته عکس قالب در علمی مطالب ارسال* 

 .اقراء روش و رندمی پرسش: محفوظات پرسش های روش با آشنایی فایل* 

 .کریم قرآن حفاظ به ها حافظه کمک و ها حافظه گیری بکار نحوه و حافظه انواع آموزش: ها حافظه عنوان با فایل* 

 حفاظ برای حفظ وضعیت بهبود جهت شنیداری و گفتاری حافظه گیری کار به نحوه آموزش: شنیداری و گفتاری حافظه عنوان با فایل* 

 .کریم قرآن

 .آنها سپردن حافظه به چگونگی و آیات شماره حفظ اهمیت بیان: آیه شماره حفظ عنوان با فایل* 

 .حفظ اصول طالیی نکات و جدید حفظ روش مرور و آشنایی: جدید حفظ روش عنوان با فایل* 

 .آموزان قرآن فعالیت به استاد بیشتر تسلط جهت روزانه گزارش به هفتگی گزارش فرمت تغییر* 

 .نیاز مورد موارد اصالح و تذکر و مجازی گروه طریق از آموزان قرآن فعالیت بر روزانه نظارت*  

 (خصوصی در) مجازی فضای طریق از قرآنی مشاوره و دهی برنامه* 

 .بعد از شروع فعالیت در فضای مجازی، مجموعه فعالیت های زیر توسط خانم دکتر فریدی صورت پذیرفت

 



 نفر قرآن آموز هستند، البته افرادی که به صورت جدی پیگیر کالس هستند شامل خانم ها: 17گروه شامل 

 اسامی دانشجویان

 8ابتدای جزء  انسیه سادات حسینی

 4جزء  سادات حسینیسارا 

 1صفحات پایانی جزء  مائده سادات خاکزاری

 2اواسط جزء  نگین جهانفر

 1صفحات پایانی جزء  فاطمه رسالت منش

 1نیمه جزء  سحر گمار

 3اواسط جزء  زهرا سوری

 2اوایل جزء  ریحانه نژاد اسماعیلی

 ر می باشد:کالس دیگر دارالقرآن کالس سرکار خانم رضایی می باشدکه به شرح زی

 اسامی دانشجویان
 5جز  ربیعی ریحانه

 1جز  حسینی محمد رایحه

 2جز  محمدی فاطمه

 6جز  آقایی عمو زهرا

 6جز  اصغری فاطمه

 8جز  خطیبی حانیه

 5جز  زاده شهباز زهرا

 4جز  معصومی محدثه

 5جز  مطلق حسینی نرجس

 3جز  کاشی محمد آقا ریحانه

 4جز  حسینی فاطمه

 4جز  مری زهرا

 تثبیت حال در کل حفظ رئوف ناصری نرگس

 3جز  علیپور لیال

 2جز  مزاری راضیه

 3جز  سهرابی معصومه

 .به جمع ما پیوستند و بصورت مجازی کار ادامه دارد. همگی جزء یک هستندافراد ذیل آخرین جلسه تشکیل شده 

، طاهره مهاجر ، زهرا امینی ، زهرا روشنی، فاطمه گرشاسبی

 زهرا محبوبی ، زینب پور علی

 می باشند. 1جز همگی 

 



مات صورت گرفته:  اقدا

عالوه بر طرح های اجرا شده اقداماتی توسط معاونت دانشجویی فرهنگی در چندین بعد مذهبی، فرهنگی، مشاوره ای، سالمت 

 ، هنر و سرگرمی و سیاسی صورت پذیرفته است که در ادامه اشاره خواهد شد:تغذیه، جسم 

مات صورت گرفته حوزه اهی مربوهط  اقدا
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 پیگیری درخواست فضای اسکای روم جهت برگزاری جلسات مجازی معاونت دانشجویی فرهنگی  *

 هدایت و مشورت ونظارت وگزارش گیری فعالیتهای دانشجویی* 

 * تشکیل سلسله جلسات در فضای مجازی جهت پیشبرد اهداف 

دانشجویی فرهنگی سرکار خانم  محترم فروردین توسط معاون 23بازدید از خوابگاه در تاریخ شنبه * 

 دکتر عموشا به شکل حضوری و پیگیری کارها

مدیریت موضوعات کانال، تأیید محتوای تولیدی و ارسالی اعضای کانال، مسئول بخش معرفی کتاب * 

شامل تهیه فایل کتاب های صوتی و پی دی اف، بخش صوت های سخنرانی و ادعیه مذهبی، بخش شبی 

 ید، تأیید مطالب دانشجویانبا خاطره ویژه اسات
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 مسابقه کتابخوانی*طرح برگزاری 

 مسابقه ایده عکاسی* طرح 

 مسابقه طراحی پوستر با موضوع سخنان رهبری *

 طرح قربانی به مناسبت میالد امام زمان * 

 )ویژه جمع آوری وجه نقد برای ایام ماه مبارک( طرح رزمایش همدلی* 

 طرح سور مهجور قرآن* 

 پوسترهای انگیزشی جهت مواجهه با بحران کرونا با استفاده از قرآن و ادعیه* 

 طرح پویش هر خانه یک هیات به مناسبت میالد امام زمان* 

 جلب مشارکت اساتید قرآنی جهت برنامه ریزی ماه مبارک رمضان* 

 نظارت بر فعالیت مدرسان دارالقران جهت قطع نشدن ارتباط با دانشجویان و وقفه در روند حفظ آنان* 

اعم از برنامه زمانی کارگاههای  99-98تهیه طرح و برنامه ریزی دوره طرح هجرت در نیمسال تحصیلی * 

 طرح هجرت و اساتید آن

 صورت مجازی در فضای اسکای روم*ارتباط با دبیران انجمن ها جهت برگزاری کالس به 

 در ایام بحران اجتماعی در کانال ها *فعالیت و تولید محتوای انجمن های علمی دانشجویی

 ثبت نام شورای مرکزی انجمن ها*

 طرح تجربه دانشجویی توسط دبیران و فعالین انجمن ها* 

 طرح انتخاب موثر صحبت های اساتید درباره انجمن ها* 

 پوسترهای انگیزشی با محوریت سخنان رهبری برای فعالیت دانشجویان در انجمن ها* 

 شامل تجربیات و نکات مهم دبیران سابق و فعلی انجمن ها «روایت یک تجربه دانشجویی»* 

شامل نظرات اساتید درباره انجمن های علمی دانشجویی و جنبش های علمی  «انتخاب موثر»* 

 دانشجویان می باشد
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اموزش مجازی مدیریت بحران به صورت ارائه ی خدمات مشاوره ایی در قالب فعالیت های گوناگون و  *

   متنوع

فردی به صورت مجازی و کاهش استرس و اضطراب مدیریت بحران در قالب ارائه ی خدمات مشاوره ی * 

 دانشجویان

تقویت ، ل استرس زا و مضعف روحیهئبر زندگی در زمان حال و عدم توجه به مسا اهمیت تاکید* 

 تقویت تفکر مثبت، ی شادمانی نشاطروحیه

در  تقویت خود از طریق مواجه صحیح و درست در برخورد با این بحران )تکنیک های خود مراقبتی* 

 مواجه با کرونا هراسی , تکنیک های روانشناسی برای حفظ سالمت روان خود (

تکنیک های افزایش تاب  –تقویت مهارت تاب اوری  و افزایش استقامت در مواجه با شرایط بحرانی * 

 ویژگی های افراد تاب اورو  اوری

استقامت فرد در برابر شرایط تنش زا ازمون های مختلف اعم از  تاب اوری  )تخمین میزان تاب اوری و * 

 ازمون  سنجش نیمکره های مغزی  و بحرانی (

 افزایش اطالعات مثبت گرا از طریق  تکنیک های ارائه شده در کتاب* 

 وای خاصتارائه نشریه ی پیام مشاور با مح* 
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)  

 تمرینات کششی آرام سازیارائه مطالب و ، ارائه مطالب کاربردی ورزشی *

 حفظ و بهبود سطح سالمت مخاطباندر زمینه  تهیه برنامه های مؤثر ورزشی* 

 غنی سازی اوقات فراغت مخاطباندر رابطه با  تامین محتوا در راستای غنی سازی اوقات فراغت* 

 مطالعه و ارائه مطالب کارآمد در جهت روند بیماری* 
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 معرفی و ارائه دمنوش های مختلف همراه خواص آن ها به صورت روزانه *

 ارائه مطالب کاربردی پزشکی* 

 تغذیه ای( -معرفی و ارائه مواد غذایی مورد نیاز )توصیه های بهداشتی * 

 ارائه مطالب با موضوع خرید اینترنتی و کاهش خطر ابتال به کرونا ویروس* 

 استفتائات مراجع عالی قدر درباره کرونا و روزه ماه مبارک رمضانجمع آوری و ارائه * 

 با توجه به شرایط ویژه افراد کم بضاعت اعالم حساب جهت واریز به صندوق تعاون پردیس* 
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* جمع آوری مواد غذایی باقیمانده در اتاقها و یخچالها و تفکیک، بسته بندی و ارسال آن به خیریه، و 

 انجام عمل نیکوی انفاق با کمک دانشجویان و همکاران اقامتگاه 

 پیگیری با دانشجویان برای تنظیم زمان و هماهنگی اسامی مراجعان برای بردن وسایل از خوابگاه*

فروردین توسط مدیر اقامتگاه به صورت  22و جمعه  18بگاه در تاریخهای دوشنبه بازدید از خوا* 

حضوری و پیگیری کارها و هماهنگیهای الزم با سرایدار برای بردن وسایل دانشجویان و نیز پیگیری مواد 

 غذایی و خوراکیهای داخل فروشگاه اقامتگاه که تاریخهای آن در شرف انقضاست
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 :* ارائه مطالب هنری شامل

 تهیه و نگهداری گل در منزل ✓

 کار با کودکچگونگی   ✓

 کار دستی با کودک ✓

 آشپزی  ✓

 شیرینی پزی ✓

 معرفی نرم افزارهای مفید ✓

 

 

 



 

اقدامات های بهداشت سالمت، گروه جهادگران سالمت پردیس، با سازماندهی تعدادی از دانشجویان در سطح کشور، در حوزه

، که در ادامه مجموعه کندپردازی مبارزه با کرونا فعالیت میهای مردمی و توزیع اقالم، ایدهآوری کمکفرهنگی، اطعام، جمع

 فعالیت های دانشجویی ذکر خواهد شد:

 فعالیت کانون ها و تشکل ها جهت تهیه مطالب مفید برای کانال ✓

فعالیتهای
کانون 
شهدای گمنام 

ساخت کلی  
آموزش محلول ضد 
عفونی، دوخت 
ماسک و دستکش 
یکبار مصرف در 

خانه

تلنگر و تأمل برای 
شهدای مدافع حرم

با هشت  
شکست کرونا 

ساخت کلی 
پوتین سفید 
تقدیم به 
شهدای سالمت 

طرح شهید نیوز
معرفی کتاب)
(تنها میان داعش 

طرح شهید نیوز
گفتگوی)
شهید حججی 
(در اردوی جهادی  طرح شهید نیوز

داستانی کوتاه از )
شهید علی اصغر 
(ارسنجانی

ترجمه جمله
در خانه میمانیم تا "

کرونا را شکست 
به گویشهای  "دهیم

مختلف

هتش  
با  "مرادریاب"

موضوع نامه ای از 
طرف امام عصر

 

 

فعالیتهای
کانون انتظار 

طرح روز شمار تا نیمه 
شعبان ، ارائه کلی  و 
پوستر با پیامهای مختلف 
در زمینه انتظار و منتظر

(اول تا نیمه شعبان)

طرح رفاقت با امام زمان 
ارائه دست نوشته 
دانشجویان ، احادیث و 
فرازهای ادعیه مختلف 
پیرامون امان زمان

(اول تا نیمه شعبان)

 

 



 یدانشگاه و رایزنی با ستاد هالل احمر و تهیه اقالم ضرورقدامات مؤثر کانون هالل احمر جهت بازگشایی ا ✓

 :گروه بسیج عالیت اهی دانشجوییف 

 

 

 

 

همکاری بسیج 
پردیس خواهران  

ع)امام صادق  (

تهیه محتوا برای کانال 
های مجازی جهت روحیه 

صوت، متن، )بخشی 
کادر درمان ( مطالب طنز

جهادگرانو 

)استان اصفهان(

همکاری با گروه جهادی 
رسانه ای در زمینه  

ساخت پوستر و لوگو و 
تهیه محتوا در جهت 

ظهور حضرت حجت و 
مسائل کرونا

دوخت ماسک و لباس 
پرستاران

بسته بندی اقالم و 
دوخت ماسک برای 
گروه جهادی امام 

رضایی ها 
توزیع بسته های (استان البرز)

حمایتی و بهداشتی 
استان خراسان )

(رضوی

کمک به نیازمندان 
شهرستان و تهیه سبد 

بهداشتی و غذایی 
برای آنها به همراه 
خادمیاران رضوی 

(شهرستان تالش)

کمک به خیریه برای 
بسته بندی اقالم 

(استان تهران)

تهیه پادکست و انجام  
فعالیت رسانه ای برای

استان )گروه جهادی 
(تهران

همکاری با یک گروه 
جهادی جهت خدمت 

در بیمارستان و 
همچنین غسل میت 

(استان تهران)ها 


