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 اجرایی مراسم در دانشگاه علوم پزشکی لرستان نامهشیوه

 )مصوبه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه(

 مقدمه

 ی پیرویدیگر بالد؛ ثمرهمدار ایران و تداوم ظهور آن در پیروزی انقالب اسالمی در کشور مسلمان، متمدن و فرهنگ

ره( و حاصل خون شهیدان و جانبازان ) حضرت امام خمینی امت از دستورات دین مبین اسالم به زعامت عالم مجاهد

ی پاسداشت حرمت و میراث فرزندان و سایر خویشان آنان و نتیجه همسران، مادران، ی پدران،و بردباری مجاهدانه

در مقابله با هرگونه استعمار و استثمار  آنانبدیل و تاریخی نقالبی و پایداری بیارزشمند امام و شهدا توسط امت ا

نوین و اشغالگری نظامی و فرهنگی خداوندان زور و تزویر، با برافراشتن پرچم مقاومت، به دست توانای مستضعفین، 

 هست و خواهد بود. بوده،

ی امروز جهان، کشور و مردم لیه نظام سلطهعتکباری ناپذیر جریان ضد اسمحور مرصوص و تضعیف همگان آگاهند که

نظیر مقاومت و زعیم پیشرو در عالم انقالبی، آموزگار بی آزاد و مستقل جمهوری اسالمی به رهبری فقیه ارجمند،

ی هابرنامهجزئیات العالی( است و این امر در مدظله) ایحضرت امام خامنه تولید، ترویج و ارتقاء علوم و فنون روز؛

 مشهود و مکشوف است. ،جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محبوبدولت تدبیر و امید به ریاست 

است. لیکن در  ه شدنپیمود او، مسیر در حال یاراده جریاناتفاق افتاده و در  ،ی خداوند بودهبدون تردید آنچه اراده

 ها حفظ میراث فرهنگی امامترین آنی صاحبان فرآیند انقالب است که بزرگتکالیف محرزی بر عهده ،این سیر الهی

ی آمده در کتاب ها. فعالیت و اقدام در این امر سزاوار توجه به حدود خداوندی، پیروی محض از فرمانمی باشدراحل 
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فقیه وا و تعهد بر محوریت اصل واالی والیتهای تقایجاد حلقه )س( و عترت پاک او ( وصاهلل )رسولخدا، سیرت 

 است.

 ی مدیریتدانند که در خصوص برنامهاساتید، دانشجویان، کارکنان و مدیران دانشگاه، خود را موظف می بنابراین،

 یترین مسیر به قرب الهی و رضایت او بوده، انتظار مقام عظماای عمل نمایند که نزدیکگونهها بهویژه جشنمراسم به

ت ای اسنامه اصالتاً تعهدنامهاین شیوه ن و جایگاه علمی دانشگاه باشد.أش والیت را برآورده ساخته و در جهت حفظ

ی داریم و مجموعه و تذکری بوده تا چشم و گوش و دل از اباطیل باز دعوت نمودهمستقیم حق  صراط به که ما را

 ."همه در مقابل خدا مسئولیمداشته باشیم که: مسئول دانسته و به یاد  خدارا در پیشگاه  و تن جان

باور این نیست که اگر شخصی یا جایگاهی از تعهدات دینی خویش سر باز زد؛ حجتی بر کوتاه آمدن دیگران از انجام  

همان  تکلیف بلکه باور حقیقی آن است که اگر تمامیت جهان هستی از پذیرش حق سر باز زند؛ وظایف خویش باشد.

 طالب )ع(، وارثان قیام حسینفراموش نکنیم که ما شیعیان علی بن ابی گار هستی معین فرموده است.است که کرد

ی پندار، رفتار و کردار ما باید در سیره هستیم و همهخدا بر روی زمین حجت آخرین ع( و منتظران ظهور ) بن علی

 امامت و مهدویت توصیف و تعریف شود.

ایم که بر حراست از این دو تأکید ودیعه گرفته مردان و زنانی به ا از وجود، قلم و خونما این انقالب و نظام اسالمی ر

 واضحپر  ."حفظ نظام جمهوری اسالمی از اوجب واجبات است"که آن مرد سترگ خدایی فرمودند:  داشتند کما آن

اخالق  سیره و الهی، بر مبنای ویژگی محتوایی نظام که برگرفته از اصالت ،است که تأکید امام و رهبری بر این واجب

. ما موظفیم با نگاهی معتدل و عزمی استوار بر مدار صبر و ایثار و هستنبوی و جاری از قرآن و عترت است بوده و 

داری نماییم و این ی اصول محتوایی آن پاسهمه رعایت خود با ، ایرانیمقاومت، مجاهدانه از فرهنگ اصیل اسالمی

 شناسی ماست.پروری و دشمندوست برخاسته از دانش
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 اجرایی نامهشیو

ها و به دانشجویان مستعد فعال در کانون مختلف تا حد امکانبرگزاری مراسم دانشجویی  1931( از ابتدای سال 1

تا زمینه بروز خالقیت در این قشر مهیا گردد. تاکید می نماییم که اجرای  گرددفرهنگی دانشگاه واگذار می هایتشکل

 مراسم در حوزه ی اساتید گرامی و کارکنان عزیز نیز به در خواست و مدیریت خودشان صورت پذیرد.

 و انمتقاضی ( نهاد رهبری و معاونت فرهنگی دانشجویی، نقش حمایتی و نظارتی را به عهده دارند و موظفند تا2

 نامه آشنا و متعهد نمایند.را به مفاد و محتوای شیوه انمجری

از طریق مشاوره با ) برنامه از توانایی خود در اجرا و کنترل ،مراسم موظفند قبل از تأیید درخواست آنان ان( مجری9

ولیت عواقب امر چراکه مسئ .آگاهی یابند و در صورت نیاز مدارک الزم دال بر این هنر را ارائه نمایند (اساتید فن

 متوجه ایشان خواهد بود.

بخشی و ارشاد مجریان تا نسبت به آگاهی شودمی تعیین موردیک نفر کارشناس حسب  ،مراسمهر برای برگزاری ( 4

 نامه اقدام نماید.و نظارت بر اجرای شیوه

ت امور فرهنگی نماید را تهیه و تحویل مدیری ( کارشناس مربوطه موظف است پس از اجرای مراسم گزارش جامعی1

 نماید. پیگیریاز سوی مجریان، رسماً  نامهو در صورت بروز خطا یا عدم رعایت آیین

 ی کارشناس مربوطه است.( هماهنگی با مراکز سیاسی، انتظامی و حراست دانشگاه به عهده6

مربوطه ارایه نمایند و ( مجریان موظفند حداکثر یک روز پس از مراسم گزارشی مصور وجامع را به کارشناس 7

های فرهنگی دانشجویی وزارت جمله معاونت های مربوطه ازپایگاه کمتر از دو ساعت آن را در کارشناس نیز باید در

 وبدا و... قرار دهد. و دانشگاه،
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 شرایط اجرا

های ی سالنهای محیط دانشگاه برگزار شود. اجارهدر سالن تا حد امکان ی مراسمنماید کلیهضروری می (1

دانشگاه و اجتماعی بزرگ در سطح شهر از عهده معاونت خارج بوده و برای حصول آن باید از شورای فرهنگی 

 .شوداخذ مجوز 

اخالقی و رفتار اسالمی هستند و باید از  ظاهری و مجریان و متصدیان مراسم، موظف به رعایت آراستگی (2

 استفاده نمایند.ای نامه پوشش و رفتار حرفهآیین یدتأیهای مورد پوشش

ز باید ااز پخش موسیقی زنده در مراسم می برگزاری مراسم کنسرت موسیقی ممنوع است و برای استفاده (9

کارگروه موسیقی دانشگاه )دبیرخانه مستقر در معاونت فرهنگی دانشجویی( اخذ مجوز نمود. پرداخت 

 حین و پس از اجرا خواهد بود. یید کارگروه در سه مرحله ی قبل،أگروه موسیقی منوط به تالزحمه حق

های همایش باید با پوشش کامل اسالمی و رعایت تمامی اصول تئاترها و سالنمؤکداً حضور در سن آمفی (4

برای مجریان عدم رعایت  امور موجب تقدیر بوده واین عفاف و حجاب در کالم و رفتار همراه باشد. رعایت 

 آفرین خواهد بود.صحنه مسؤولیت

رعایت شأن دانشگاه اسالمی وپرهیز از حرکات وسکنات غیر ارزشی مؤید تکامل شخصیت انسانی، اجتماعی  (1

 و دینی ماست.
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 تعهدنامه

  :اینجانبان

1-  

2-  

9- 

4- 

1- 

6- 

7- 

8- 

3- 

11-  

و خود را متعهد به  ی اجرای مراسم را مطالعه نمودهنامهشیوه                                                 :مجریان برنامه

 نیم.کمیاعالم  نآدانیم و در صورت عدم رعایت امور، خود را پاسخگو و مستوجب عواقب رعایت تمام مفاد آن می

 به تصویب رسید.5931در سال این شیوه نامه در دومین نشست شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

 

 

 و اجتماعی دانشگاه امور فرهنگی مدیر مریدی،دکتر  :تدوین


