گزارش عملکرد سال  (( 3131سال جهاد اقتصادی و جهاد فرهنگی با عزم ملی ومدیریت جهادی))

عنوان برنامه :برگزاری جشنواره راه بهشت

تاریخ
جلسه3131/2/22:

راه بهشت در پایان  2ماه تالش دست اندر کاران فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان روز دوشنبه مورخ
 39/2/22به کار خود پایان داد.

جشنواره فرهنگی هنری راه بهشت با محوریت حجاب و عفاف در پایان  2ماه تالش دست اندر کاران فرهنگی دانشگاه
علوم پزشکی لرستان ( معاونت دانشجویی فرهنگی و مرکز آموزشی  ،خدماتی و بهداشتی درمانی بیمارستان شهدای عشایر
خرم اباد) روز دوشنبه مورخ  39/2/22با معرفی برترهای هنری ،ادبی ،فناوری اطالعات و پژوهشی به کار خود
پایان داد.
بر پایه همین گزارش دکتر نادر طرهانی نژاد معاون دانشجویی  ،فرهنگی دانشگاه به عنوان رییس جشنواره در مصاحبه
ایی هدف از برگزاری این جشنواره را آشنایی علمی پرسنل  ،دانشجویان  ،کارکنان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی استان با
مسائل حجاب و عفاف و فرهنگ پوشش اسالمی دانست و گفت :بیش از یکصد اثر با موضوعات فرهنگی  ،هنری ،پژوهشی
و فضای مجازی به جشنواره واصل گردید که پس از داوری آنها اثرات برتر مشخص و صاحبان آثار برتر معرفی شدند.
دکتر رشنو مدیر عامل بیمارستان شهدای عشایر به عنوان رئیس هیات اجرایی جشنواره نیز با ذکراین مطلب
که از  22اسفندماه سال گذشته کار طراحی بنرها و تبلیغات جشنواره راه بهشت شروع و پس از  2ماه بیش از 022
اثر به جشنواره واصل گردید  ،با داوری اثرات رسیده توسط معاونت محترم دانشجویی ،فرهنگی دانشگاه  22اثر به
عنوان اثر برتر انتخاب که  9اثر در بخش کودکان و  20اثر ویژه کارکنان و خانواده هایشان به عنوان اثرات برتر
معرفی شدند در پایان مراسم تندیس جشنواره تقدیم ایشان شد .از عمده برنامه های اجرا شده در اختتامیه جشنواره
راه بهشت اجرای تواشیح با مدح امام علی (ع) ،اجرای نمایش زنده محصوالت فرهنگی (چادر به عنوان حجاب برتر)
 ،پخش کلیپ آثار برتر جشنواره ،و قرائت یکی از خاطرات برتربود.
در پایان حضرت حجت االسالم سید حسن آقا میری کارشناس مسائل فرهنگی و مشاور مذهبی به عنوان

سخنران با اشاره به فضائل حضرت مولی امیرالمومنین علی (ع) و تبریك روز پدردر بحثی صمیمانه و
شفاف به مسایل و مشکالت پیش آمده پیرامون حجاب و بدحجابی به ایراد سخن پرداخت و سپس به سواالت و
پرسش های حاضرین پاسخ گفت.
در دانشکده پرستاری الیگودرز از دانشکده های اقماری نیز عصر همان روز برای دانشگاهیان جلسه طرح
سواالت حجاب و عفاف با حضور کارشناس فرهنگی دعوت شده به این جشنواره  ،ترتیب داده شد.
الزم به ذکر است این جشنواره که دومین برنامه استانی حجاب و عفاف دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود به
همت بیمارستان شهدای عشایر و با حمایت و پشتیبانی صمیمانه معاونت دانشجویی فرهنگی و پس از اخذ مجوز
از کمیته حجاب و عفاف دانشگاه در دوبخش کارکنان ،دانشجویان  ،اساتید و بخش خانواده ایشان برگزار
گردید

