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 )کد برنامه( شاخص راهبردی عنوان فعالیت هفته

ی  
د

1398
 

 6/10تا    1/10

 

 ج-2-1-2-6 2/10/1398برنامه فرهنگی  مسجد دانشگاه  -

 4/10/1398همایش علم و دین، بررسی افکار و اندیشه های علامه جعفری  -

 الف-6-2-1-2

 الف-6-1-2-1

 ب-6-1-1-3

 ب-6-2-1-2

 13/10تا    7/10
 ج-2-1-2-6 9/10/1398برنامه فرهنگی  مسجد دانشگاه  -

 (کارکنان با همکاری بسیج ن،یصالح حلقه)کارکنان یفرهنگ آموزش -
 ج-6-2-1-2

 ج-6-1-2-1

 20/10تا  14/10

 تیریمد به فجر دهه داشتیگرام یهابرنامه یزیر برنامه تهیکم لیتشک -

 کارکنان با همکاری بسیج یاجتماع و یفرهنگ ارتباطات
 الف-6-1-1-5

 ج-2-1-2-6 16/10/1398برنامه فرهنگی  مسجد دانشگاه  -

 ج-2-2-2-6 اردوی زیارتی قم و جمکران ) با همکاری بسیج کارکنان ( -

 30/10تا   21/10

)حفظ و تفسیر قرآن و احکام، با همکاری بسیج مسابقه فرهنگی کارکنان -

 کارکنان(
 هـ-6-1-1-3

 ج-6-1-2-1

 ج-2-1-2-6 23/10/1398برنامه فرهنگی  مسجد دانشگاه  -

 ج -ب -الف -7-2-2-6 27/10/1398 باغ کتاب و باغ علم و سینما -کارگاه علمی فرزندان -

 ج-2-1-2-6 30/10/1398برنامه فرهنگی  مسجد دانشگاه  -

ن   
بهم

1398
 

 11/11تا  1/11

 1/11/1398( 10آموزش فرهنگی اساتید )نشست گفتمانی -

 الف-6-2-1-2

 الف-6-1-2-1

 ب-6-1-1-3

 ب-6-2-1-2

 8/11/1398( 10آموزش فرهنگی اساتید )نشست گفتمانی -

 الف-6-2-1-2

 الف-6-1-2-1

 ب-6-1-1-3

 ب-6-2-1-2

 الف-ب-6-1-1-6 8/10/1398نشست و کارگاه اساتید مشاور  -

 8/11/1398سفر مشهد اساتید + هم اندیشی -

 ب-6-2-2-2

 د-6-2-2-7

 ب-6-1-1-3

 الف-6-2-2-2

 ج-2-1-2-6 7/11/1398برنامه فرهنگی  مسجد دانشگاه  -

 (23/11/1398فرهنگی کارکنان ) ویژه دهه فجر، آزمون مسابقه  -
 هـ -6-1-1-3

 ج-6-1-2-1

 ج-2-2-2-6 ( کارکنان با همکاری بسیج)  یر شهر یارتیز یاردو -

تا    12/11

18/11 

 تیریمد به فجر دهه داشتیگرام یهابرنامه یزری برنامه تهیکم لیتشک -

 یاجتماع و یفرهنگ ارتباطات
 الف-6-1-1-5

 15/11/1398( 10آموزش فرهنگی اساتید )نشست گفتمانی -

 الف-6-2-1-2

 الف-6-1-2-1

 ب-6-1-1-3

 ب-6-2-1-2

 ج-2-1-2-6 14/11/1398برنامه فرهنگی  مسجد دانشگاه  -

 14/11/1398نشست فرهنگی اساتید واکران فیلم  -
 الف-6-2-1-2

 ج -6-2-2-7

 ج-2-2-2-6 16/11/1398آسایشگاه جانبازان  -



3 

 

تا    19/11

25/11 

 ج-2-1-2-6 21/11/1398برنامه فرهنگی  مسجد دانشگاه  -

 به مناسبت دهه فجر (یشیاند آزاد یکرس)نشست فرهنگی اساتید  -

21/11/1398 
 الف-6-2-1-2

 ج-2-2-2-6 24/11/1398ملاقات با خانواده شهدا و جانبازان  -

 30/11تا  26/11

 ج-2-1-2-6 28/11/1398برنامه فرهنگی  مسجد دانشگاه  -

 29/11/1398( 10آموزش فرهنگی اساتید )نشست گفتمانی -

 الف-6-2-1-2

 الف-6-1-2-1

 ب-6-1-1-3

 ب-6-2-1-2

 28/11/1398( خانم دیاسات از ریتقد)نشست فرهنگی اساتید  -
 الف-6-2-1-2

 ج -6-2-2-7

 29/11/1398سفر مشهد کارکنان   -
 ب-6-2-2-2

 د-6-2-2-7

 الف-6-2-2-2

 الف-5-1-1-6 27/11/1398جشن روز زن و هدیه  -

اسفند   
1398

 

 9/12تا  1/12

 (14/12/1398مسابقه فرهنگی کارکنان ) ویژه ماه رجب، آزمون  -
 هـ -6-1-1-3

 ج-6-1-2-1

 ج-2-1-2-6 5/12/1398برنامه فرهنگی  مسجد دانشگاه  -

 الف-2-1-2-6 5/12/1398نشست فرهنگی اساتید، کرسی آزاد اندیشی)اخلاق مهندسی(  -

 16/12تا  10/12

 ج-2-1-2-6 12/12/1398برنامه فرهنگی  مسجد دانشگاه  -

 الف-2-1-2-6 12/12/1398فرهنگی اساتیدنشست  -

 13/12/1398مراسم گرامیداشت کارکنان و اساتید بازنشسته دانشگاه  -
 الف-6-1-1-5

 د-6-2-4-1

 الف-5-1-1-6 14/12/1398جشن روز پدر و هدیه  -

 23/12تا  17/12

 ج-2-1-2-6 19/12/1398برنامه فرهنگی  مسجد دانشگاه  -

 20/12/1398نشست دوره ای مدیران فرهنگی )اتاق فکر فرهنگی( و هدیه  -
 ب-6-1-3-4

 ج-6-1-1-6

 ب-6-2-4-2

با همکاری ) خواهران ژهیو دانشگاه مسجد در صلوات یجمع ختم برنامه -

 (کارکنان بسیج
6-2-1-2 

 جمع کل - 8931زمستان 

 


