
 به نام خدا

 شویم! قام معظم رهبری در دانشگاه آشنابا نهاد نمایندگی م

 

های اخالقی و ارزش تقویتهدفش علمی، دینی، فرهنگی و انقالبیه که  ینهاد ،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

 .انهدانشگاهیدر بین  معنوی و ارتقای بینش فرهنگی سیاسی 

طرف و نیروهای متدین و انقالبی از طرف  دینی آشنا با محیط دانشگاه از یه حضور روحانی و عالمنهاد رهبری با 

دانشگاهیان و هویت اسالمی های روز به دنبال ترویج و تعمیق معرفت اسالمی با استفاده از فناوری ،دیگه

 شه.قویت بایجاد یا ت نواندیشی دینی و روحیه انقالبیخواد هست و می هیان مطابق سند دانشگاه اسالمیدانشگا

های مخصوصا دانشجویی نهاد رهبری در دانشگاه رو برای شما بیان کنیم تا بدونید در اینجا باید بعضی از کارویژه

 تونید داشته باشید!نهاد رهبری واقعا در دانشگاه قراره چه کار بکنه و شما چه انتظاری ازش می

 و ها های خوابگاهدر مسجد دانشگاه و نمازخانهماعت ارتباط صمیمانه با روحانیون در دانشگاه، برگزاری نماز ج

 بان و ...عهای مذهبی مثل اعتکاف ، جشن نیمه شمراسم

 مقام معظم رهبری باشید با اگر طالب دیدار  هر سال با دانشجویان و اساتید دیدار دارن؟دونید مقام معظم رهبری می

 راهش نهاد رهبری در دانشگاهه.

 دونستی، این دفعه دیگه میدونی به کجا مراجعه کنیای رو نمیپاسخ شبهه اگر سوال دینی داشتی یا. 

 :شدی اما بشنوید ازآشنا های نهاد رهبری در دانشگاه ها و کار ویژهخوب، تا اینجا با بعضی از فعالیت

 قرآن و عترت،  :های دفتر نهاد که با دبیری خود دانشجویان عزیز و محترم اداره میشه و با موضوع و عناوینکانون

کنن، جلسه معرفتی تشکیل میدن، نمایشگاه کتاب و نماز، نهج البالغه، انتظار، سبک زندگی و... مسابقه برگزار می

جام ان برن و کلی کارهای زیبای فرهنگی دیگهکنن، اردو میزنن، کارگاه آموزشی برگزار میمحصوالت فرهنگی می

 .نمذهبی و انقالبی کلی شور و نشاط و سرزندگی به همراه میارهای ها با برگزاری جشناین کانون .میدن

  یار هم در فضای معنوی دانشگاه سمرتبط با نهاد رهبری که خیلی طالب داره و ب جمع های دانشجویی اثر گذاریکی از

 فر، ماهمخصوصا در دهه اول محرم و ماه ص ،علیهم السالم هیئت محبین اهل بیت ،های دانشجوییههیئت ،تاثیرگذاره

مبارک رمضان، روزهای والدت و شهادت معصومین علیهم السالم به خاندان عصمت و طهارت عرض ارادت و دلدادگی 

 آسمانی میشه. کنند و فضای هیئت واقعا با شور و شعور پای منبر و نوحه و مداحی اهل بیت علیهم السالممی

  ،فاوت تاجتماعی، اقتصادی اهل تحلیل و مشارکت باشه و بیدانشجو باید سیاسی باشه یعنی در مسایل سیاسی، فرهنگی

 اگر خواستی کار سیاسی بکنینسبت به جامعه خودش نباشه و با علم و تخصص و تدین و بصیرت موذن جامعه باشه. 

 .تشکل های انقالبی رد با نشاط یعنی حضوربهترین راه، کار تشکیالتیه.  ،کارینه سیاسی

 میدونید چند  )البته عمره هم که هکربالییه و دوست دارن به عتبات برن راهش از نهاد رهبریهایی که دلشون اون

 هایهر سال از ورودی اهم باشهگرنه راه عمره دانشجویی هم ... ( اینو بگم معموال اگر شرایط فروقتیه کال تعطیله و

امام رضا علیه السالم داریم، اگه برگزار شدنی  اردوی باصفای مشهد و زیارت امام مهربانی امام هشتم، آقا همون سال یه

 .هم باید از هیئت بگیریدرو سراغش  ،باشه منتظر اعالم ما باشید



  ت بثبا و دوران دانشجویی ازدواج کنن  که در محترمینهاد رهبری به دانشجویان  ازدواج دانشجویی؛بحث شیرین

و یک سفر  دهای میشن هدیهبوزشی و فرهنگی برخوردار از خدمات آم رهبرینهاد ازدواج دانشجویی نام در سامانه 

 خواهند داشت.هم شیرین و به یاد ماندنی و خاطره انگیز به مشهد مقدس 

  حوزه علوم اسالمی یکی دیگه از جاهایی که با نهاد رهبری در دانشگاه مرتبطه و خوبه که باهاش آشنا بشید

 پذیره و خیلی هم جذابهست که برای تعمیق تفکر و معرفت دینی همزمان با تحصیل، معرفت پژوه می دانشگاهیان

 و تاثیرگذاره.
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