
  
ی عا ه    با

  صورتجلسه
  :باشدبه قرار ذيل مي 14/7/89كاشان در تاريخ دانشگاه علوم پزشكي  شوراي فرهنگي  مصوبات

  :مصوبات كلي
   89مهر ماه  22- 10مكان سالن روبه روي آمفي تئاتر پزشكي،  -ي علوم پزشكي توسط معاونت پژوهشيهاي حوزهبرگزاري نمايشگاه كتاب )1

  :نهاد رهبريمصوبات 
 )الواليههيئت عشاق( 20ه ساعت مسجد دانشگا 12/7/89مراسم سوگواري شهادت امام جعفر صادق دوشنبه  )1

 )الواليههيئت عشاق( دستگاه اتوبوس 4با  17/7/89شنبه  )س(به مناسبت ميالد حضرت معصومه  اردوي قم جمكران )2

 )الواليههيئت عشاق( 20در آمفي تئاتر پزشكي ساعت ) ع(به مناسبت ميالد امام رضا   27/7/89شنبه جشن بزرگ شمس الشموس سه )3

 )الواليههيئت عشاق(در مسجد دانشگاه  17:30ها ساعت و جمعه 20ها ساعت هر هفته پنج شنبهكميل و سمات  برگزاري دعاي )4

 )كانون قرآن و عترت) (ع(در خوابگاه امام علي  19-21ها ساعت شنبهها و سهشنبهكالس حفظ قرآن يك )5

 )ون قرآن و عترتكان) (ع(در خوابگاه امام علي  19-20ها ساعت كالس تجويد قرآن دوشنبه )6

 )كانون قرآن و عترت) (س(در خوابگاه الزهرا  19-20ها ساعت شنبهكالس تجويد يك )7

 .ها با حضور آقاي دكتر بانكي در ماه بعد برگزار شودمقرر شد نشستي  با موضوع روابط دختر و پسر در دانشگاه ويژه جديدالورودي )8

  19/7/89، دوشنبه )س(جشن ميالد حضرت معصومه  )9

  25/7/89شنبه گاه شيطان پرستي، مكان آمفي تئاتر پرستاري يككار )10

 
   :مديريت فرهنگي

 )امور فرهنگي( هاشنبه هر هفته در خوابگاهخوابگاهي با حضور خانم حاج بابايي و نصيري يك هايبرگزاري كارگاه )1
 ها همراه با مسابقه بهترين نقدپخش فيلم سينمايي به صورت هفتگي در خوابگاه )2
بـا همكـاري نهـاد     امور فرهنگـي ( )ويژه دانشجويان جديدالورود ترجيحاً( 12-14مهر در مسجد دانشگاه ساعت  28و  27رپايي مسابقه قرائت، ترتيل و حفظ سوره واقعه ب )3

 )رهبري
 )امور فرهنگي( ماه مهر  17در آمفي تئاتر پرستاري ) س(برپايي جشن ميالد حضرت معصومه  )4
 )امور فرهنگي() ع(و امام علي ) س(بين دو خوابگاه الزهرا) كشي، واليبال، داژبالطناب(برگزاري مسابقه ورزشي  )5
 )امور فرهنگي(ها تهيه تجهيزات الزم جهت كتابخانه خوابگاه )6
 مهرماه 23تا  17مركزي  روبه روي آمفي تئاتر )و روز ملي دختران) س(و حضرت معصومه ) ع(ويژه ميالد امام رضا (برگزاري جشنواره مسابقات فرهنگي مهر ماه  )7
 )زبان، طراحي دكور و سن(هاي دانشكده پزشكي يا پرستاري هاي آموزشي، فرهنگي در كالسبرگزاري كالس )8
 )كانون نسل انتظار(همراه با پخش كليپ و مداحي و سخنراني و پذيرايي  19:30شنبه هر هفته در مسجد دانشگاه ساعت دعاي توسل سه )9

 )كانون نسل انتظار( 6:30ه كاشان، يك دستگاه اتوبوس ساعت دعاي ندبه هر هفته مهدي )10
 )كانون نسل انتظار( )بدون هزينه(نماز جمعه هر هفته  )11
 )كانون نسل انتظار(دستگاه اتوبوس 2،  15/7/89) خواهران(اردوي قم جمكران ويژه جديدالورودها  )12
 )كانون نسل انتظار(دستگاه اتوبوس 1،  22/7/89) نبرادرا(اردوي قم جمكران ويژه جديدالورودها  )13
 )كانون نسل انتظار(خريد و نصب برد كانون نسل انتظار در دانشكده پزشكي )14
 )كانون نسل انتظار( 11/7/89) ع(نامه به مناسبت شهادت امام جعفر صادق عدد ويژه 200چاپ  )15
 )كانون نسل انتظار( 15/7/89عدد  200چاپ ماهنامه ذي القعده،  )16



 )كانون نسل انتظار(  30/7/89دستگاه اتوبوس،  2آران و بيدگل همراه با صبحانه، ) ع(بن علي برگزاري دعاي ندبه در امامزاده هالل )17
 )كانون نسل انتظار(، سخنران از قم 19ساعت  19/7/89برگزاري كارگاه حجاب و عفاف در آمفي تئاتر دانشكده پرستاري  )18
 )كانون نسل انتظار( 2و  1جلد كتاب امام شناسي جلد  15اجراي طرح يادمان مهدي خريد  )19
 )كانون نسل انتظار( خريد كمد براي نگهداري كتاب و وسايل كانون )20
 )كانون نسل انتظار( و سخنران از قم  19دوشنبه هر هفته در آمفي تئاتر دانشكده پرستاري ساعت  26/7/89كالس غرب و مهدويت دوشنبه از  )21
 )كانون نشاط(روي سالن آمفي تئاتر پزشكي روبه 18/7/89ن برگزاري جشن تولد كانو  )22
 )كانون نشاط(برادران، يك دستگاه اتوبوس 23و  22اردوي قلعه مرنجاب همراه با رصد ستارگان  )23
 )كانون نشاط(برگزاري اتاق فكر )24
 )كانون نشاط( تهيه بنر مارپله و هماهنگي با تربيت بدني دانشگاه )25
 )امور فرهنگي( 20/7/89ژيك ، آمفي دانشكده پرستاري ، برگزاري كارگاه سينما استرات )26
 )امور فرهنگي( 30/7/89نفر  60اردوي فعالين فرهنگي دانشگاه، مكان برگزراي، قمصر تعداد  )27
 )امور فرهنگي با همكاري كانون نشاط(يك دستگاه اتوبوس  25/7/89و  24/7/89بازديد ار نمايشگاه آه و آهو  )28
 )امور فرهنگي(تر جيحاً ويژه دانشجويان جديدالورود) ع(به مناسبت شهادت امام صادق  12/7/89اه اتوبوس دستگ 2اردوي مشهد اردهال  )29
 )امور فرهنگي(ها در خوابگاه) شبانه(اجراي طرح كتابخواني  )30
 )امور فرهنگي(برگزاري مسابقه كتابخواني سيري در سيره ائمه اطهار  )31
 مكان آمفي تئاتر پيراپزشكي 24/7/89شنبه ) بهائيت(هاي ضاله كارگاه بررسي فرقه )32
  )امور فرهنگي( 30/7/89الي  27/7/89تن از دانشجويان فعال قرآني دانشگاه به جشنواره ملي قرآن مجيد، مكان تهران دانشگاه علوم پزشكي ايران،  2اعزام  )33

  :بسيج دانشجويي
 تومان 2.500.000هزينه   5/8/89بزرگداشت شهداي گمنام  )1
 اي ممتازين آزمون آزمايشي المپياد پزشكيتهيه جوايز بر )2
 كارگاه سياسي )3
 تجهيز دفاتر بسيج )4
 جلد كتاب براي جديدالورودها و تأمين هزينه آن 4 )5
 فراخوان تشكيل گروه تئاتر  )6
 شب 7-8يا   6-8كارگاه شعر و ادب نغمه به صورت هفتگي از ساعت  )7
 در دو نوبت خواهران و برادران 23و  16هاي گردي ويژه جديدالورودها در تاريخاردوي كاشان )8
هاي علوم پزشكي سراسر كشور ، مكان دانشگاه علوم پزشـكي شـيراز مـورخ    هاي اسالمي دانشگاهتن از نمايندگان بسيج دانشجويي به نشست دبيران تشكل 2اعزام  )9

  23/7/89الي  21/7/89
 شجوييهاي بسيج دانجلد كتاب مديريت براي مسئوالن و جانشينان كانون 30تهيه  )10
  

      

      

    


