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 اهداف :

  اهداف دفاتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه در چند بند بطور خالصه

 قابل طرح است از آن جمله :

 توسعه و تعميق آگاهيها و عاليق اسالمي دانشجويان و تبيين ارزشهاي اسالمي 

  ايجاد و گسترش فضاي معنوي و اسالمي در دانشگاهها و رشد فضايل اخالقي در

 اندانشگاهي

 رشد و بينش سياسي در محيط دانشگاه 

 حمايت و هدايت فكري تشكلهاي دانشجويي و دانشگاهي 

 .حاكميت بخشيدن به ارزشهاي اسالمي و انقالب در سطوح اجرايي و علمي 

 مقابله با ترويج عقايد و افكار انحرافي و هجوم فرهنگي و تقويت روح خود باوري 

 و استقالل فكري

 وظايف :

  سياسي ، اجتماعي و فرهنگي از طريق برگزاري جلسات ، سخنراني و بحث تبيين مسائل

 و مناظره ، نشر مقاالت و جزوات و مانند آن.

  انجام دادن مسئوليت و روحانيت در محيط دانشگاه مانند اقامه نماز جماعت و برپايي

 مجالس و محافل مذهبي و اهتمام به تعظيم شعائر اسالم و مراسم ديني.

 مه هاي آموزشي ، پژوهشي و تربيتي در زمينه علوم و معارف اسالمي از اجراي برنا

قبيل : برگزاري گردهمايي ها و نشستهاي تخصصي، جلسات پاسخ به سئواالت ، نشر 

 مقاالت و جزوات و فعاليتهاي فوق برنامه و مانند آن.

 حضور در ميان دانشجويان و دانشگاهيان به منظور پاسخ گويي به مسائل شرعي و 

 اعتقادي.

  مطالعه و بررسي وضع ديني و اعتقادي و گرايشهاي فرهنگي و سياسي در محيط

 دانشگاه و پيگيري علل ضعفها و نارسائي ها براي دستيابي به راه حلهاي مناسب.

 .بسط فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و اقامه نماز در دانشگاهها 

 و پشتيباني از آنها براي تقويت پيوند همكاري با نهادها و مراكز حوزوي و دانشگاهي 

 حوزه و دانشگاه.

ي در دانشگاهنهاد نمايندگي مقام معظم رهبر  
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 .تأئيد رئيس پيشنهادي گروه معارف اسالمي قبل از معرفي به رئيس دانشگاه 

 ا و نظارت بر رعايت موازين اسالمي و ارزشهاي انقالب در امور اداره دانشگاهها ، تشكله

بگاههاي دانشگاهي و فعاليتهاي فرهنگي و سياسي اجتماعي مركز هنري ورزشي و خوا

 نيز نشريات داخلي دانشگاه.

 .حمايت از نيروهاي متخصص و متعهد در دانشگاه 

 

 هاي علوم معارف اسالمي نهاد مركز پژوهش

پژوهش و تحقيق مراكز دانشگاهي اهميتي دو چندان مي يابد چرا كه دانشگاه محل تكوين انديشه 

سكاندار جامعه اسالمي خواهند بود. با توجه شخصيت جواناني است كه پس از فراغت از تحصيل ، 

به اين امر مهم ، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري با همكاري گروه معارف اسالمي و مساعدت 

« مركز پژوهشهاي علوم و معارف اسالمي»مسئولين محترم دانشگاه . مركزي را تحت عنوان 

 تأسيس نمود.

 امكانات اين مراكز :

 جلد كتاب در زمينه هاي مختلف علوم قرآني ، اصول 8000انه اي مجهز به اين مركز داراي كتابخ

 ريخ ،عقايد ، سيره اهل بيت )ع( ، نماز ،نهج البالغه ، عرفان ، فلسفه ، سياست ، كالم جديد ، تا

روانشناسي، ادب و هنر ، طب اسالمي و ... مي باشد اين مركز مجهز به يك دستگاه كامپيوتر 

در موضوعات مختلف علوم اسالمي مي باشد در ضمن  CDتعدادي عدد  پيشرفته همراه با

 پژوهشگران از امكانات دسترسي به شبكه اينترنت و ارتباط با ساير پژوهشكده ها در سطح ايران

برخوردار مي باشد. مركز پژوهشهاي علوم و معارف اسالمي نهاد در راستاي عزم جدي در بسط 

ين ا، حضور سبز ياران و دوستان دانشجو را ارج نهاده و استمرار فعاليتها و انجام گسترده امور 

 قبيل تعاون و مساعدتها را از خداوند قادر متعال مسئلت مي نمايد.

 گروههاي پژوهشي 

 گروه پژوهشي قرآن و عترت 

ار در اين گروه محققين ، در درياي ژرف و بيكران كتاب آسماني ما يعني قرآن كريم و سيره و گفت

ائمه معصومين )ع( غوطه ور شده و مرواريد تابناك معارف حقاني را صيد مي كنند، و با حضرات 

راه اندازي جلسات مستمر تفسير قرآن كريم ضمن مهجوريت زاويي از اين كتاب آسماني و با 

برطرف نمودن عطش و اشتياق خود ، آن را در دسترس تمامي دوستداران حقيقت قرار مي دهند تا 

 كرده باشند.  را كه نشر آن مي باشد ، ادا زكات علم خود

 گروه عرفان و اخالق 
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در اين گروه محققين ، با بحث و بررسي در تمامي تعليمات اسالمي همچون نماز ، روزه ، حج . 

ود و اخالص ، ايثار ، عشق و ... اسرار بسيار عميق و زيباي آنها را بيرون كشيده و روح و روان خ

 نسيم هاي ملكوتي سپرده و به كنه حقايق ، سفري معنوي مي كنند. ديگران  را به دست اين

 

 گروه فرهنگي و سياسي 

در اين گروه محققين ، با دقت به تمام به معضالت فرهنگي و سياسي اجتماعي نگريسته و با 

شناسايي آنها ، براي برطرف نمودن و مبارزه با تهاجم فرهنگي ، روي به سوي معارف اسالمي 

اي كنكاش در آنها و گفتگو و تبادل نظر با صاحب نظران ، راه حل نهايي را به واحده آورده و با

فرهنگي ، در سطح دانشگاهها و جامعه عرضه مي نمايند. فعاليت اين گروه صرفاً در چارچوب 

 ضوابط علمي بوده و از هرگونه رنگ و بوي سياسي كاري به دور مي باشد.

  گروه روانشناسي در اسالم 

 التاً ي و با عنايت به اينكه اصگروه محققين با توجه به پيچيدگي هاي بسيار زياد روان آدم در اين

 دين ما با تمام معارف شگرف خود ، جهت شناخت اين پيچيدگي ها و به دنبال آن شناخت آفريننده

از  آن و رسيدن به كمال مطلوب انسان تشريع شده است ، با همت باال و پشتكار زياد و با استفاده

خت روح و روان آدمي و حل مشكالت آن اين منابع عظيم و علوم روانشناسي امروزي ، سعي در شنا

 مي كنند.

 گروه علوم پزشكي و اسالم 

لوم در اين گروه محققين ، بر اساس تاكيدات فراوان دين اسالم بر دانش اندوزي و همچنين تقسيم ع

( به دو شاخه كلي اديان و ابدان از نكته هاي موجود در قرآن كريم و احاديث حضرات معصومين )ع

ان و پزشكان مسلمان ، بهره جسته و با نگرش خاص به علوم فلسفه مخصوصًا و كتب دانشمند

         فلسفه اسالمي ، به پيشرفت علوم پزشكي در تمامي ابعاد آن مخصوصاً درمان بيماران كمك 

در  (Islamic Medical Association)مي نمايند و در اين را ميتوان با انجمن هاي طب اسالمي 

ت اي پيشرفته جهان ، از طريق اينترنت ارتباط برقرار كرده و به تبادل تجربيابسياري از كشوره

 خود بپردازند.

 گروه مطالعاتي زنان 

زن در جامعه امروزي بخصوص در جوامع اسالمي به خودباوري نرسيده و همين عاملي است كه او 

 را آسيب پذير نموده و در نتيجه آسيب رساننده به جامعه.

مي فرهنگي براي بيداري زنان جهت خودشناسي و خودباوري و شناخت شأن و نياز به حركت عل

منزلت و رسالت زنان با عنوان نيمي از جمعيت انسانها و موضوع زن وجايگاه او در جامعه و 

 د .مي شودر عصر امروز پيش از بيش احساس ديدگاههاي مذاهب مختلف درباره زن 
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 واحد خواهران نهاد

 دانشجويان تمامي حقق هر چه بهتر اهداف و برنامه هاي دفتر نهاد  در بيناين واحد به منظور ت

فرهنگي خواهران و برقراري  رشد ديني ودختر، در دانشگاه شكل گرفته است و در زمينه هاي 

ارتباط با خانمها )اساتيد، دانشجويان و كاركنان( و فراهم كردن زمينه پاسخگويي به سؤاالت 

 رقراري ارتباط با خواهران تشكلهاي مختلف دانشجويي فعاليت مي نمايد.، بآنان فرهنگي و ديني

 

 نهادكانونهاي 

 1-ن فرهنگي و اجتماعي معراج اندیشه كانو 

اين كانون مجموعه دانشجويي است كه با هدف انجام فعاليت هاي فرهنگي اجتماعي در محيط 

ت از طريق برنامه هاي ذيل فعاليدانشگاه تشكيل شده است و در جهت باال بردن آگاهي دانشجويان 

 مي كند.

 برگزاري نشست هاي فرهنگي 

 )... برگزاري مسابقات فرهنگي )كتابخواني،مقاله نويسي و شعر 

 ي مذهبي.برگزاري مراسم مل 

 2- كانون مهدویت و انتظار 

يت اين كانون مجموعه دانشجويي است كه با هدف فعاليتهاي پژوهشي فرهنگي، پيرامون بحث مهدو

 و انتظار تأسيس شده است.

 فعاليتهاي اين كانون شامل :

 )حلقه هاي معرفت )كالسهاي آموزشي در خصوص مسائل روز 

 نشست هاي مهدويت 

 )... مراسم مناسبتهاي پيرامون مهدويت )دعاي ندبه، دعاي عهد، زيارت آل يس و 

  امام زمان )عج(پاسخگويي به شبهات مطرح شده در رابطه با مسائل ديني بويژه 

 3- هشي معرفتژوكانون علمي پ 

اين كانون يك مجموعه دانشجويي است كه هدف از تشكيل آن انجام فعاليت هاي علمي پژوهشي در 

دانشگاه است  كه از مهمترين كارها آن انتشار مجله پيك سالمت است كه داراي جايگاه علمي و 

 فرهنگي در دانشگاه است. 

 4-  مساجدكانون نماز و امور 
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 اين كانون مجموعه دانشجويي مي باشد كه با هدف فعاليت هاي فرهنگي در زمينه اقامه نماز جهت

 فضاسازي معنوي دانشگاه فعاليت مي نمايد.

 فعاليت هاي كانون مراسم و نماز شامل :

 ترويج مطالعه و پژوهش پيرامون نماز 

 .برگزاري مسابقات فرهنگي در خصوص نماز و احكام نماز 

 5- )كانون فرهنگي اجتماعي حضرت زینب )س 

اين كانون مجموعه دانشجويي است كه به منظور ارتقاء بينش علمي و ديني خواهران و هدفمند 

 نمودن تحقيقات ، در دانشكده بهداشت دامغان فعاليت مي نمايند.

  تشكيل گروههاي مطالعاتي 

   برگزاري نشستهاي فرهنگي 

  قاله نويسي و ...(م-گي )كتابخوانيبرگزاري مسابقات فرهن 

 ستاد ازدواج دانشجويي دانشگاه 

اين ستاد در راستاي ترويج ازدواج دانشجويي با پيگيري مستمر دانشجويان و مسئولين در نيمه 

 و تا كنون فعاليت هاي چشمگيري داشته است.تأسيس و فعاليت خود را آغاز نمود  78دوم سال 

 

 


