
گزارش برنامه هاي ويژه ايام كرونايي

معاونت فرهنگي و اجتماعي 

عالي نماد آموزش 

استان،

تازپيشاست دانشگاهي 

قانونمدار 

پاسخگو

مأموريت گرا

مداراخالق  

عالي نماد آموزش 

استان،

تازپيشاست دانشگاهي 

قانونمدار 

پاسخگو

مأموريت گرا

مداراخالق  



 ايفض طريق از كرونا ويروس شيوع با

 نگاري نامه و پوستر طراحي مجازي،

 خصوص در اوليه هاي رساني اطالع

 و يفرهنگ معاونت توسط كرونا بيماري

 شجوياندان و كاركنان اساتيد، به اجتماعي

.شد انجام

اطالع رساني اوليه در خصوص بيماري كرونا و شيوه هاي انتقال آن -١



 رهنگيف معاونت مصاحبه همچنين و نامه اي ارسال با

 كليه هدانشگا كروناي در مداخله كميته مصوبه و

 از اعم فرهنگي فعاليت هاي و دانشجويي اجتماعات

 كانون هاي دانشجويي، تشكل هاي هاي برنامه

 علمي، هاي انجمن و  هنري و فرهنگي مذهبي،

 تا اه جشنواره و اردوها دانشگاه، مسجد هاي برنامه

.شد لغو ثانوي اطالع

هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعيتعطيل كردن كليه اجتماعات دانشجويي از جمله فعاليت -٢



هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعيتعطيل كردن كليه اجتماعات دانشجويي از جمله فعاليت -٢



 توسط اهيدانشگ پويش دو تبليغ براي ابالغ از پس

 راحيط با عتف، وزارت اجتماعي و فرهنگي معاونت

 در ها پويش ينا تبليغ به نسبت فتوكليپ و ها پوستر

 هاي كانال و سايت در كه اقدام ايالم دانشگاه

.داشت مثبتي بازخورد هم عتف وزارت

تبليغ و ترويج پويش هاي دانشجويي مصوب در وزارت علوم -٣



 رد امكانات كمبود و كرونا ويروس شيوع با

 داوطلب دانشجويان از تعدادي ها بيمارستان

 براي داوطلبانه صورت به احمر هالل كانون

 ماسك ساخت كارگاه در اي پارچه ماسك دوخت

.شدند حاضر ها بيمارستان ويژه

براي توزيع در بيمارستانهاي استان اي پارچهحضور نيروهاي داوطلب كانون هالل احمر در محل كارگاه دوخت ماسك 



 حمرا هالل كانون داوطلب دانشجويان از تعدادي

 و سنجي تب آموزشي كارگاه در شركت با

 ايالم انشهرست بهداشت مركز كمك به غربالگري

  .پيوستند

هرستان ايالمشركت دانشجويان داوطلب كانون هالل احمر در كارگاه آموزشي تب سنجي و غربالگري بيماران كرونا با همكاري مركز بهداشت ش



 رارگاهق تشكيل و دانشجويي بسيج فراخوان با

 تمعاون هماهنگي با و سليماني شهيد جهادي

 از سپ بسيجي دانشجويان از تعدادي فرهنگي

 معابر دنكر ضدعفوني براي الزم تجهيزات دريافت

.پيوستند ايالم شهر شهرداري كمك به

ضدعفوني معابر توسط قرارگاه شهيد سليماني بسيج دانشجويي



 معاونت هماهنگي با احمر هالل كانون

 شامل اييكرون پك تهيه به نسبت فرهنگي

 در عتوزي و دستكش ماسك، آموزشي، جزوه

.نمود كاركنان بين

تهيه پك كرونايي توسط كانون هالل احمر و توزيع در بين كاركنان دانشگاه



 به اناست هاي بيمارستان نياز به توجه با

 احمر هالل كانون همكاري با دستكش

 گاهدانش احمر هالل كانون و ايالم دانشگاه

.شد جامان مصرف يكبار دستكش توليد آزاد

توليد دستكش توسط كانون هالل احمر دانشگاه با همكاري كانون هالل احمر دانشگاه آزاد



كرونا مرتبط با آگاه سازي، اطالع رساني و پيشگيري از شيوع بيماريفتوكليپ هاي طراحي و ساخت پوسترها و 



ر فضاي مجازينامه نگاري با تشكلهاي دانشجويي ، انجمن هاي علمي و كانون هاي فرهنگي و هنري براي استفاده از بست



)ع(علي اكبر ت رهيات حضراه اندازي نهضت كتابخواني توسط تشكل اسالمي دانشجويان و 



)ع(برگزاري مسابقه كتابخواني اندر احواالت قرنطينه توسط هيأت حضرت علي اكبر 



برگزاري پويش جشن خانگي نيمه شعبان توسط كانون مهدويت



مسابقه مجازي ويژه نيمه شعبان توسط كانون مهدويت



اقدامات كانون همياران سالمت

٢مشاوره و درمان بهداشت مركز همكاري با دانشگاه در ويروس كرونا تشخيص و شناسايي تيم تشكيل1.

مشاوره و درمان بهداشت مركز همكاري با دانشگاه هاي سرويس سلف و ها آشپزخانه كاركنان سالمت پايش و سنجي تب .2.

٤مشاوره و درمان بهداشت مركز همكاري با ويروس كرونا شيوع از پيشگيري راههاي خصوص در دانشجويان به الزم هاي آموزش ارائه و سنجي تب 3.

مشاوره و درمان بهداشت مركز همكاري با دانشگاه اساتيد و كاركنان به كروناويروس با مقابله و پيشگيري هاي آموزش وارائه سنجي تب .4.

٦مشاوره و درمان بهداشت مركز همكاري با دانشجويي سراهاي و دانشگاه كاركاركنان محيط ضدعفوني و ضدايي گند 5.

بمانيم خانه در موضوع با گرافي موشن تهيه .6.

ويروس كرونا خصوص در بروشور تهيه.7.

كشوري همياران هاي كانون آثار در شدن برگزيده و بمانيم خانه در موضوع پوستربا تهيه8.



اقدامات كانون همياران سالمت

مشاوره و درمان بهداشت مركز همكاري با دانشجويان بين در ماسك توزيع و تهيه -٩

١١مشاوره و درمان بهداشت مركز همكاري با دانشجويان بين درD ويتامين قرص توزيع -١٠

مشاوره و درمان بهداشت مركز همكاري با بهداشت وزارت هاي دستورالعمل از برگرفته آموزشي مجله تهيه -١١



پويش اميد و همدلي در دانشگاه ايالم

 انشگاهد در همدلي و اميد مهربانانه پويش اندازي راه از پس 

  از جهيتو قابل تعداد اجتماعي، و فرهنگي معاونت توسط

.تندپيوس پويش اين به دانشگاه كاركنان و اساتيد



برگزاري اولين جلسه شوراي فرهنگي دانشگاه به صورت برخط

.شد برگزار برخط صورت به شورا رئيس بعنوان اكبري علي دكتر رياست و فرهنگي شوراي اعضاي حضور با دانشگاه فرهنگي شوراي جلسه اولين

 خوب استقبال :گفت دانشگاه در همدلي و اميد پويش اندازي راه به اشاره با ايشان پرداخت كرونا ايام در فرهنگي معاونت هاي برنامه از تصويري گزارشي ارائه به رمضان مبارك ماه تبريك و خيرمقدم عرض ضمن دانشگاه اجتماعي و فرهنگي معاون شيرخاني دكتر
.زد رقم دانشگاهي جامعه در را اميد  و همدلي از ديگر فصلي پويش اين از كاركنان و علمي هيات محترم اعضاي

 اقدام اين از ها معاونت همه رماميدوا و گرفت كرونا چون تهديدهايي از توان مي پساكرونا جهان در كه است فرصتي اين شود برگزار برخط صورت به فرهنگي شوراي جلسات كه آمده بودجود امكان اين دانشگاه در كه خرسندم:گفت ادامه در اكبري علي دكتر
.نمايند الگوگيري فرهنگي معاونت

 و ها زيرساخت ايجاد با سازي فرهنگ اصل ود البته شود تعطيل فرهنگي هاي فعاليت هم يكروز حتي كه نگذارد  مجموعه دوركاري از استفاده با فرهنگي معاونت :گفت دانشگاه فرهنگي هاي فعاليت در مجازي فضاي از حداكثري استفاده به اشاره با اكبري علي دكتر
.كرد فراموش راه اين در نبايد را  كرونايي ايام در دانشگاه تعطيلي عدم تفكر كردن نهادينه

.رسيد اعضا تصويب به جلسه در شده ارائه هاي طرح شورا اعضاي نظر تبادل و بحث از پس




