
 

 

 )) سال  دولت و ملت ، همدلی و هم زبانی(( 4931گزارش عملکرد سال 

شتی ردمانی با موازین شرعیاهی ین نشست کمیته دوم  ربگزاری  :ربانهمعنوان  ری اقنون انطباق خدمات بهدا و  سیاستگذا

 صیانت مرکزی دااگشنه 

 41/1/31:اترخی جلسه

در حوزه رياست  31تيرماه  41با حضور اعضاء اين كميته روز سه شنبه  31در سال  دانشگاهو كميته صيانت مركزی   دومين كميته انطباق 

 دانشگاه برگزار شد.

در اين نشست حضرت حجت االسالم و المسلمين مراديان مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه با اشاره به خصلت های 

شت: در گفتار و رفتار حضرت علي)ع( همواره خصلت های اخالقي و تربيتي ويژه ای ديده مي شود كه اخالقي و تربيتي حضرت علي)ع( بيان دا

معنويت بعد ارشادی دارند لذا بايستي خصلت ها و ابعاد تربيتي ايشان مد نظر قرار گيرد و با اين سرمشق بايد فضايي را ايجاد كنيم كه بسترهای 

ت و آرامش در جامعه اسالمي ايجاد مي گردد تا مردم با اطمينان خاطر و رعايت عفاف و حجاب در جامعه فراهم شود و به نوعي يك رضاي

مقرر شد كميته ايي با محوريت معاونت درمان  زندگي كنند و انگ های اجتماعي كه در مبحث حجاب و عفاف است از بين برود. در اين نشست

 ه های مختلف درماني پيرامون انطباق مشخص و سپس به مسوولين واحدها ابالغ شود و دعوت از ساير اعضای كميته انطباق تشکيل و وظايف رد

 همچنين مقرر شد جزوه آموزشي در اين خصوص تهيه و در برنامه آموزش مداوم پزشکان گنجانده شود.

 .در ادامه جلسه كميته صيانت از حقوق شهروندی و دفاع از حريم امنيت عمومي با سخنراني آقای دكتر ساالروند شروع گرديد

دكتر سعدی ساالروند با اشاره به عملکرد خوب دانشگاه در بحث حقوق شهروندی گفت: فعاليتهای خوبي در استتان در بحتث حقتوق شتهروندی     

است و ما برنامه های آموزشي و كارگاه های مختلفي را برگزار نموده ايم و قرار است ستومين همتايش حقتوق    طي دوسال گذشته صورت گرفته 

 شهروندی را در سال جاری نيز برگزار نمائيم.

ی وی در ادامه سخنانش گفت: هرچه سالمت اداری بيشتر برقرار شود حقوق شهروندی نيز بيشتر رعايت مي گردد لتذا بايستتي روی گلوگتاه هتا    

فساد خيز بيشتر كار كنيم تا شفافيت كاری و سالمت اداری رعايت شود و با توسعه دولت الکترونيك تا حدودی مي تتوان جلتوی فستاد اداری را    

 گرفت و كنترل هايي روی عملکرد واحدهای مالي و  ديگر بخش ها داشت.

اديق اجرا و رعايت حقوق شهروندی استت را نيتز متدنظر داريتم كته      وی گفت: فعال نمودن كميته انتقادات و پيشنهادات دانشگاه كه يکي از مص

ماهه دانشگاه را پيرامون حجاب و عفتاف   1در ادامه كارشناس حوزه حجاب و عفاف شرحي از گزارش عملکرد  نسبت به گذشته بيشتر فعال شود.

طبق جدول و چك ليست های دريافت شتده در پايتان هتر     بيان نمود و سپس برنامه های ابالغي امر به معروف و نهي از منکر قرائت و مقرر شد

ونتت  سه ماه دبير خانه كميته امر به معروف و نهي از منکر اقدام به جمع آوری گزارش عملکرد مستند دانشگاه در اين زمينه و ارستال آن بته معا  

 به پايان رسيد.44دانشجويي فرهنگي بنمايد جلسه با ختم صلوات در ساعت 
 



 

 

  

 

 

 

 


