
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پیشنهادي جدول برنامه هاي 

  دانشگاه تفرش

  هفته دفاع مقدسگرامیداشت 

  1397شهریورماه 



  
  توضیحات  مکان  زمان  عنوان برنامه  ردیف

نصب بنر  و پالکارد و تراکت   دانشگاه تفرش  در طول هفته دفاع مقدس  آذین بندي و تبلیغات محیطی  1
  یا پوستر

  پخش آهنگ  و  در طول هفته دفاع مقدس  در طول هفته دفاع مقدس  پخش نواهاي حماسی  2
  نواهاي حماسی 

  مهرماه ساعت 2دوشنبه   گلباران قبور شهداي گمنام دانشگاه*  3
  صبح  8  

  یادمان شهداي
  گمنام دانشگاه 

باران و فاتحه خوانی، گل
  بیانات رییس دانشگاه

مهرماه ساعت  9دوشنبه    وراقرائت زیارت عاش  4
  صبح 7:30

سفره ضیافت حسینی و   مسجد دانشگاه
  زیارت عاشورا و مداحی

سخنرانی در خصوص و  مراسم عزاداري   5
  نهضت حسینی و(  قدس دفاع م

  )دفاع مقدس  

 10تا  7شنبه  تا سه شنبه 
  نماز مغرب و عشا مهرماه

  سخنرانی، پذیرایی مداحی،   مسجد دانشگاه

و   "از آغاز تا پایان  "برپایی نمایشگاه پوستر   6
  دستاوردهاي چهل ساله انقالب اسالمی

  نمایشگاه پوستر  دانشکدهصن   در طول هفته دفاع مقدس

تقدیر از ایثارگران و رزمندگان و دانشجویان   7
  شاهد و ایثارگر دانشگاه

اهداي لوح تقدیر در نشست   دانشگاه تفرش  در طول هفته دفاع مقدس
دانشجویان شاهد و ایثارگر 

  دانشگاه و مسئولین
  ارسال پیامک به دانشگاهیان  دانشگاه تفرش  در طول هفته دفاع مقدس  ارسال پیامک  8
فعالیت در فضاهاي مجازي و شبکه هاي   9

  اجتماعی و بروز رسانی 
  وبسایت هاي دانشگاه

و پوسترهاي الکترونیکی و  بنر  دانشگاه تفرش  در طول هفته دفاع مقدس
  ناگفته هاي جنگ و  بیان

  دفاع مقدس



دیدار دانشگاهیان با امام جمعه محترم   10
شهرستان با دعوت از ایشان جهت حضور 

  در دانشگاه

جمعه در آغاز  دیدار با امام   دانشگاه تفرش  در طول هفته دفاع مقدس
  سال تحصیلی و

  هفته دفاع مقدس 
حضور دانشجویان جدید الورود در امام زاده   11

  و تکیه زاغرم و تفرش گردي)  ص( محمد 
  یکشنبه و دوشنبه

  مهرماه 9و  8  
تجدید میثاق دانشجویان در   سطح شهرستان تفرش

  آستانه سال تحصیلی جدید
  با والیت 

  تاثیر نهضت حسینی بر   دانشگاه تفرش  در طول هفته دفاع مقدس  تهیه و چاپ بروشور و نشریه  12
  ...دفاع مقدس و 

حمایت از برنامه هاي تشکلهاي دانشجویی   13
  و کانون هاي فرهنگی و هنري

ارائه برنامه هاي دانشجویی و   دانشگاه تفرش  در طول هفته دفاع مقدس
ادامه و تداوم در طول هفته 

  بعد از دفاع مقدس
  کانون هاي فرهنگی و هنري  دانشگاه تفرش  نیمه اول مهرماه  برگزاري محفل شعر دفاع مقدس  14
مشارکت و حضور در برنامه هاي شاخص   15

  شهرستان در طول هفته دفاع مقدس
  -  سطح شهرستان  در طول هفته دفاع مقدس

  -  دانشگاه تفرش  در طول هفته دفاع مقدس  مسابقه کتابخوانی   16
  سخنرانی ائمه جماعات  نماز جماعات خوابگاه   در طول هفته دفاع مقدس  سخنرانی و جلسات روشنگري  17

  

  برنامه شاخص *

  
 

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تفرش: تهیه و تنظیم  


