
شرح وظايف شوراي امر به معروف و نهي از منكر دانشگاه علوم 

 پزشكي كاشان

  شناسايي مصاديق معروف و مصاديق نهي از منكر موجود در دانشگاه و بيمارستان هاي تابعه 

 

 ديمطابق اولويت بنارائه راهكارهاي مناسب و عملي جهت ترويج معروفات اماته منكرات  

 

 اجراي طرح هاي مدون فرهنگي در راستاي گسترش فريضتين در دانشگاه و بيمارستان هاي  

  تابعه

تشكيل هسته معتدين از طريق شناسايي، جذب و آموزش افراد با انگيزه متدين و مجرب در  

  دستگاه

برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت در سطوح مختلف، در راستاي فريضتين براي كليه  

  .......پرستاران و–كاركنان اعم از كارمندان 

تالش جهت اصالح رفتار افراد كه شئونات اسالمي و اخالقي را رعايت نمي نمايند با رعايت  

  مراتب ذيل

 معرفي به واحد تخلفات و حراست: ج               اخطار كتبي: ب         تذكر لساني: الف

  اجراي طرح تذكر لساني مطابق شيوه نامه ارسالي از ستاد احياء •



شناسايي امكانات بالفعل و بالقوه موجود در دستگاه و فراهم ساختن امكانات جديد و به  •

ستاد كارگيري آنها جهت اجراي امر به معروف و نهي از منكر طبق برنامه هاي ارسالي از 

  احيا امر به معروف و نهي از منكر

اصالح الگوي  -طرح انطباق در بيمارستان -نظارت بيشتر بر اجراي طرح عفاف و حجاب •

  تذكر لساني و اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي و تبليغات در راستاي آن -مصرف

وظايف دبير شوراي امر به معروف و نهي ازمنكر در دانشگاه علوم  

 كاشانپزشكي 

 هماهنگي بر ارئه گزارش جلسات ماهيانه شورا  •

 تنظيم صورت جلسات و ارسال به شوراي احياء مركزي دانشگاه  •

 ارائه گزارش به صورت ماهيانه به شوراي مركزي امر به معروف و نهي از منكر دانشگاه  •

   پيگيري انجام دقيق مصوبات با هماهنگي رئيس شورا •

   ي احياي فريضه الهي اتخاذ تدابير الزم در راستا •

از طرف شوراي مركزي دانشگاه تشكيل مي ...حضور در جلسات دبيران، همايشها و •

 . گردد

 ايجاد هماهنگي بين اعضاء و بررسي گزارشات مربوط به عملكرد ايشان  •

 ارائه پيشنهادات و راهكارهاي عملي به منظور گسترش امر به معروف و نهي از منكر  •

ذيربط و انعكاس فعاليت هاي شورا در نشريات داخلي دانشگاه و  هماهنگي با مسئولين •

 بيمارستان ها و نصب در تابلوها 



وظايف اعضا شوراي امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه علوم 

 پزشكي كاشان

 حضور مستمر در جلسات شورا  •

 همفكري و تالش جهت تحقق برنامه هاي مصوب شورا  •

پيگيري و حصضور فعال در اجراي طرح ها و برنامه هاي ابالغيت از سوي شوراي  •

 مركزي 

حضور فعاالنه در جلسات ماهيانه كميته هاي تخصصي و كارشناسي كه از طرف شورا  •

 . برگزار مي گردد

 ارائه راهكارها اجرائي در راستاي احيا و گسترش فريضيتين مقدس  •

هي ها و ايجاد زمينه رشد در سطوح مختلف اداري تالش در جهت ارتقا سطح كيفي آگا •

 براي همكاري يا همفكري و هماهنگي با كليه اعضاي شورا 

 


