
  بسمه تعالي  

) ص( بيمارستان خاتم االنبياء گزارش ارائه شده در مورد فعاليتها و برنامه هاي واحد فرهنگي
  ١٣٩٢ سال در

  :باشد  دسته مي٢فعاليتهاي واحد فرهنگي شامل 

  فعاليتها و برنامه هاي عمومي   -١

  فعاليتها و برنامه هاي اختصاصي -٢

  :فعاليتهاي عمومي

  عشاء  ظهر و عصر، مغرب واقامه نماز جماعت  -١

بـه  اجتمـاعي و احكـام     عنـوان در موضـوعات اخالقـي،       ۵۵ارائه و تهيه و چـاپ بروشـورها در           -٢
درمانگاه علـوم اعـصاب      همراه ماهنامه پاسدار اسالم آه روزانه در نمازخانه خواهران و برادران،          

  .شود عمومي گذاشته مي و

   ساعت١كاران بعد از نماز عصر به مدت پاسخ گويي به سواالت شرعي مراجعين و هم -٣

سالن اصـلي و     قرار دادن آتابهاي مختلف در آتابخانه هاي عمومي در سالن علوم اعصاب،            -۴
 عنـوان در اختيـار     ۶٠ جلـد آتـاب در       ١٢٠٠٠امسال بالغ بـر     " سالن اطاق عمل بطور روزانه ظمنا     

  .مراجعين قرار گرفت

آـامپيوتر بـه آليـه      از طريـق    ) ع(و ائمـه اطهـار      ) ص(ارسال احاديـث و سـخنان پيـامبر اآـرم            -۵
 حـديث ارسـال     ١۴٠ شـروع شـد و       ١٣٩٢واحدهاي بيمارستان، اين فعاليـت از نيمـه دوم سـال            

  .شده است

،  بـراي سـه گـروه خـدمات، تغذيـه          ١٣٩٢دوم سـال     ماهـه    ۶هـا آـه در       آالس احكـام خـانم     -۶
  .جويي ارائه شده استو آتاب رساله دانشCD به همراه ) آمك بهيارها( پرستاري

  ها و تشويق پرسنل به مطالعه بيشتر  CDمرتب آردن آتابهاي آتابخانه و  -٧

  ارائه آتاب به بيماران و همراهان با دريافت آارت شناسايي -٨

  تهيه مقاله همراه پزشك، همراه پرستار، مقاله حجاب -٩

در بردها   شت دهه فجر،  ها، اعياد، بزرگدا   شهادت(نصب پوستر جهت مناسبتهاي مختلف       -١٠
  )و آسانسورها

  مراسم زيارت عاشورا قبل از نماز ظهر و عصر در روزهاي پنجشنبه -١١

   دقيقه قبل از اذان ظهر در نمازخانه ١۵پخش قران و نوار سخنراني علما  -١٢

  ١٣٩٢هاي نمازخانه در سال  تعويض فرش -١٣

  ها نظارت بر بهداشت نمازخانه، سرويس هاي بهداشتي، جا آفشي -١۴

      

  

  

  



  

  : فعاليتهاي اختصاصي

والدت  ،، روز آـارگر    در تاريخهاي دهـه فاطميـه      ١٣٩٢ سال  دوره در  ٨مسابقات آتابخواني آه     -١
تفـسير نهـج البالغـه       ، مـسابقه قـرآن و     ، ايام شعبانيه، دهه محرم، دهه فجر      )س(حضرت زهرا   

  )س(و والدت حضرت زينب ) مارستانيدرون بي(

  

حفظ، قرائـت،   : ن بيمارستانهاي استان تهران شامل    برگزاري سومين دوره مسابقات قرآن بي      -٢
  . اجرا شد١٣٩٢حمد آه در آبان ماه ، تفسير سوره تحقيق، تفسير نهج البالغه، ترتيل

  

  

  

  

  

  

  



اتيد در مراسـم هـاي      سـ سـاير ا  اجراي سخنراني توسـط مـسئول محتـرم واحـد فرهنگـي و               -٣
  مختلف

  

   

  ) س( برنامه جهت شهادت حضرت زينب  و برگزاري دعاي ام داود-۴

ه ايـشان و عـزاداري و       بـا حـضور پرسـنل و خـانواد         هـاي قـدر     برگزاري مراسم احياء در شـب      -۵
  پذيرايي سحر

  

  راهپيمايي روز قدس  -۶

  

   برگزاري دعاي عرفه -٧

  نارستابرپايي نماز عيد فطر در بيم -٨

  

  



همراه زيارت عاشـورا دهـه محـرم    ) ع(ن امام حسين برگزاري مراسم عزاداري ساالر شهيدا  -٩
  از اذان ظهر قبل

هفـتم محـرم در بنيـاد شـهيد و          ) ع(زاداري ساالر شـهيدان امـام حـسين         برگزاري هيئت ع   -١٠
  همانهاي بنياد شهيد در بيمارستانتوسط م سوم امام

   

  

  

  

  بهمن و بزرگداشت دهه فجر٢٢مشتاق بيمارستان در اجراي راهپيمايي اعزام پرسنل  -١١

  

  

  

  

  

  

  

  



  و روز پرستار) س( حضرت زينب رنامه جشن ميالدحضور و نظارت در ب -١٢

  

 

  

  

  

  

     



  و تجليل از جانبازان عزيز انقالببرگزاري آالسهاي انس با قرآن  -١٣

   

   

  مسجد جمكران و) س( هجهت زيارت حضرت معصوماعزام پرسنل  -١۴

  

  

  

 والسالم


