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  صورتجلسه
  .برگزار گرديد دانشگاهرياست ر دفتمحل  در 21/7/89در تاريخ 1389سال  ماه آبان هايتصويب برنامهجهت شوراي فرهنگي دانشگاه جلسه 
سخناني ايراد فرمودند و خواهـان  سو آن بر فضاي فرهنگي دانشگاه  حجابي و تأثيراتدپيرامون موضوع ب جويي، فرهنگيدانش معاونقرائت گرديد و سپس مجيد  ...آياتي چند از كالم اابتدا 

  .گاه گرديدنداجراي راهكارهاي فرهنگي مناسب براي حل اين معضل فرهنگي در دانش
هاي معرفتي با اسـاتيد  انجام بحثو توسط روحانيون مرتبط با دفتر نهاد رهبري  هايي در آيندهبرنامه مايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه خبر از اجرايمسئول محترم دفتر نهاد نسپس 

  .مشاور جهت ترويج صحيح فرهنگ حجاب در ميان دانشجويان گرديدند
  .اي مركب از نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه، مديريت فرهنگي، بسيج دانشجويي براي برخورد مناسب با اين معضل گرديدندحترم دانشگاه خواهان تشكيل كميتهدر ادامه رياست م

  .را خدمت حاضران در جلسه ارائه داد در پايان جلسه، مسئول محترم بسيج دانشجويي، گزارشي از اردوي جهادي دانشجويان بسيجي اين دانشگاه در مرداد ماه سال جاري
  :مصوبات
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 در آمفي تئاتر پرستاري 19:30آبان ساعت  24و  2شنبه و دوشنبه تدبر در قرآن يك -6
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