
  
ی عا ه    با

  
  صورتجلسه

  . گرديد برگزاردفتر رياست محترم دانشگاه محل در   24/8/89در تاريخ  89هاي آذر ماه جهت تصويب برنامهشوراي فرهنگي دانشگاه جلسه 
عيد قربان و غدير خم و تبريك روز دانشجو بر دانشجويان،خواهان پايبندي كليه مجيد قرائت گرديد؛ سپس رياست محترم دانشگاه ضمن تبريك اعياد س... ابتدا آياتي چند از كالم ا

در ادامه جلسه معاون محترم . ها و نهادهاي دانشگاه به مصوبات شورا و انجام هر گونه امر فرهنگي با داشتن مصوبه شوراي فرهنگي و طرح در جلسه شورا گرديدندارگان
ك اعياد سعيد قربان و غدير خم و تبريك روز دانشجو پيرامون برگزاري برنامه تريبون آزاد دانشجويي توضيحاتي بيان فرمودند و از دانشجويي، فرهنگي دانشگاه ضمن تبري

  .اي ويژه جهت برگزاري مناسب و صحيح اين برنامه در سطح دانشگاه خبر دادندتشكيل كميته
هاي فرهنگي دانشگاه با توجه به گستره استقبال مخاطب، كيفيت و انشگاه خواهان تخصيص اعتبار به برنامهسپس مسئول محترم دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در د

  .ها گرديدندمحتواي برنامه
  :مصوبات

، جهت پرداخت هزينه ريال 200.000صفهان، مبلغ هاي استان امصوب گرديد با توجه به كسب رتبه برتر، سازمان بسيج دانشجويي دانشگاه در اردوهاي جهادي دانشگاه -1
 .كننده در اين اردو قرار گيرددر اختيار دانشجويان شركت 89اردوي مشهد مقدس بسيج دانشجويي آبان 

ه شوراي فرهنگي دانشگاه مطرح و داراي مصوبه اين شورا باشند و از برگزاري هر گونه برنامهاي فرهنگي برگزار شده در طول هر ماه، در مصوب گرديد تمامي برنامه -2
 .فرهنگي بدون داشتن تاييديه شورا اكيداً جلوگيري به عمل آيد

ايندگي مقام معظم رهبري مصوب گرديد در صورت نياز به برگزاري برنامه غير مترقبه در سطح دانشگاه و كميته شامل رياست محترم دانشگاه مسئول محترم دفتر نهاد نم -3
 .ه موضوع را بررسي و در صورت تاييديه برنامه و صالحديد مجوز الزم صادر خواهد گرديددر دانشگاه و معاون محترم دانشجويي، فرهنگي دانشگا

 .پايان يابند 22:30شب و در ساعت  19هاي برگزار شده در آمفي تئاترهاي دانشگاه از ساعت مصوب گرديد كليه برنامه -4

  26/8/89لغايت  24/8/89برگزاري اردوي فرهنگي زيارتي كربالي ايران شلمچه در مورخ  -5

 برگزاري اردوي زيارتي مشهد مقدس ويژه فعالين فرهنگي دفتر نهاد رهبري -6

  
  :نهاد رهبري

 . )كانون قرآن و عترت(1/9/89آمفي تئاتر مركزي دانشگاه دوشنبه  –مراسم سخنراني آقاي دكتر بانكي با موضوعيت روابط دختر و پسر  -1

 . )كانون قرآن و عترت(  7/9/89شنبه يك 19:30تاري ساعت پاي صحبت موال سخنران آقاي پوران آمفي تئاتر پرس -2

 . )الواليههيئت عشاق( 11/9/89شنبه پنج 21الي   15دستگاه اتوبوس ساعت  2بازديد از خانه سالمندان گالبچي و برگزاري دعاي كميل  -3

 . )كانون قرآن و عترت(13/9/89شنبه  19:30االسالم و المسلمين شاه فضل آمفي پرستاري ساعت  تدبر در قرآن با سخنراني حجت -4

 . )كانون قرآن و عترت(15/9/89شبي با قرآن آمفي تئاتر پرستاري  دوشنبه  -5

 . 22الي  19شب مسجد دانشگاه ساعت  12به مدت  26/9/89لغايت جمعه  15/9/89سوگواري ايام عاشوراي حسيني از روز دوشنبه مورخ  -6

 . )كانون قرآن و عترت( 21/9/89شنبه مكان آمفي تئاتر پرستاري يك)پاي صحبت موال) (ع(مام علي مراسم سخنراني با موضوعيت بررسي شخصيت ا -7

 . )كانون قرآن و عترت( 30/9/89  شنبهسه مراسم سخنراني با موضوعيت تدبر در قرآن مكان آمفي تئاتر پرستاري -8

 . )كانون قرآن و عترت(همراه با پرسش و پاسخ  چهارشنبه هر هفته ) ع(خوابگاه امام علي  –مراسم سخنراني خانم نبي با موضوعيت حجاب و عفاف  -9

 . 19هر هفته مسجد دانشگاه ساعت هاي ها و جمعهپنج شنبه و دعاي سمات به صورت هفتگي  برگزاري دعاي كميل - 10

 . )كانون جوان و انديشه(برگزاري نمايشگاه كاريكاتور مكان ورودي آمفي تئاتر مركزي دانشگاه  -11

  



  :فرهنگي مديريتهاي  برنامه
 . )كانون نسل انتظار(مسجد دانشگاه  89آذر ماه  30و  23، 16، 9، 2شنبه هر هفته مورخ دعاي توسل سه برگزاري -1

 . )كانون نسل انتظار(هاي هر هفته ، تومان برگزاري دعاي ندبه صبح جمعه -2

 . )كانون نسل انتظار(شركت در نماز جمعه شهر كاشان جمعه هر هفته ،  -3

 . )كانون نسل انتظار( 0دستگاه اتوبوس 2دوي قم جمكران ويژه خواهران ار -4

 . )كانون نسل انتظار(دستگاه اتوبوس،  2اردوي قم جمكران ويژه برادران،  -5

 . )كانون نسل انتظار(آمفي تئاتر پرستاري  89آذر ماه  28، 23، 6گفتمان مهدويت،  -6

 . )كانون نسل انتظار( يني بوس دستگاه م 1آذر ماه  19و  5ديدار با خانواده شهدا  -7

 . )كانون نسل انتظار( ، مسابقه كتابخواني از عيد تا عيد -8

 . )مديريت فرهنگي( 89/ 1/9سخنران خانم نصيري  مورخ ) ع(جشن ميالد امام هادي  -9

با برگزاري نمايشگاه محصوالت فرهنگي  تومان همراه 1.000.000االسالم و المسلمين قرائتي مكان آمفي تئاتر پزشكي جشن بزرگ عيد غدير سخنران حجت - 10
 . )نسل انتظار كانون مديريت فرهنگي با همكاري هيئت عشاق الواليه و)(هاي دينيكتاب(2/9/89

 . ))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهراء( مراسم سخنراني با عنوان بيان فلسفه مباهله سخنران خانم نصيري  - 11

 .))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهراء(سخنران خانم نصيري  27/9/89مورخ ) بعد از حادثه عاشورا) ع(سجاد  بيان خطبه امام(سخنراني و مراسم عزاداري  - 12

 . ))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهراء) (وعدههمراه با صبحانه و ناهار و ميان(دستگاه اتوبوس  1،  12/9/89برگزاري اردوي فرهنگي تفريحي ابيانه مورخ  - 13

 . )امور فرهنگي خوابگاه الغدير) (ع(به مناسبت ميالد امام هادي  1/9/89ابگاه الغدير پخش شيريني در فضاي خو - 14

 . )امور فرهنگي خوابگاه الغدير(در خوابگاه الغدير همراه با انتخاب دانشجوي نمونه خوابگاه الغدير و اهداي هديه،  16/9/89برگزاري جشن روز دانشجو مورخ  - 15

 . )امور فرهنگي خوابگاه الغدير(شنبه هر هفته همراه با پذيرايي سه  2/9/89برگزاري مراسم دعاي توسل مورخ  - 16

 . )امور فرهنگي خوابگاه الغدير(برگزاري مسابقه فوتبال دستي  همراه با اهدا جايزه براي نفرات اول تا سوم هزينه تا سقف  - 17

 .) مديريت فرهنگي( 1/9/89برگزاري مسابقه خطبه غدير مورخ  - 18

 . ))ع(امام علي  امور فرهنگي خوابگاه( همراه با اهداي جوايز، رات برتر نمايشگاه آثار خوشنويسيكشي نفمراسم قرعه - 19

 . ))ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي (دستگاه اتوبوس،  1،  5/9/89د از آسايشگاه جانبازان اصفهان همراه با بازديد از اماكن تفريحي شهر اصفهان مورخ بازدي - 20

 . )مديريت فرهنگي(ويژه خواهران  89آذر ماه  12تا  9تفريحي يزد برگزاري اردوي  - 21

 . )مديريت فرهنگي( g 4عدد كول ديسك  2خريد  - 22

ي آمفي تئاتر مركز  22:30الي  19جشن بزرگداشت روز دانشجو همراه با اجراي برنامه توسط گروه ناسوت، تئاتر نريماني، سهراب معنوي، پرسش و پاسخ ، ساعت  - 23
 . )مديريت فرهنگي( 13/9/89دانشگاه مورخ 

 . )گروه مطالعاتي قلم مطهر(  EDCسالن  9/89/ 18مسابقه گفتار شيرين مورخ - 24

 . )گروه مطالعاتي قلم مطهر( 20/9/89سخنراني پيرامون شخصيت شهيد مطهري  تاالر سينا دانشكده پزشكي مورخ  - 25

 . )مديريت فرهنگي(البالغه، برگزاري مسابقه نهج - 26

 . ))ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي ( 30/9/89رگزاري مراسم دعاي زيارت عاشورا همراه با پذيرايي مورخ ب - 27

 . ))ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي (شنبه هر هفته جلسه سخنراني خانم حاج بابايي يك - 28

 . )مديريت فرهنگي(تهيه جوايز مسابقه خطاطي جشنواره خوشنويسي عيد غدير   - 29

 . )مديريت فرهنگي(ها م سينمايي در خوابگاهپخش فيل - 30

 . )مديريت فرهنگي(نهيه بسته فرهنگي و جوايز اردوي يزد  - 31

 . )مديريت فرهنگي(آذر ماه روز وحدت حوزه و دانشگاه  27برگزاري مسابقه ويژه  - 32

 . )گروه مطاعاتي قلم مطهر (هاي شهيد مطهري   خريد كتاب - 33

 . )مديريت فرهنگي(به نفرات برتر جشنواره  فيسنجوايزهداي برگزاري جشنواره فرهنگي دانشگاه و ا - 34



 . )مديريت فرهنگي(جلد  100البالغه خريد كتاب نهج - 35

 . )مديريت فرهنگي(برگزاري مسابقه كتابخواني به مناسبت ايام محرم و اهداي جوايز به نفرات برتر   - 36

 . )مديريت فرهنگي(تهيه هديه براي روز دانشجو  - 37

 . )مديريت فرهنگي(ها ابگاهتجهيز كتابخانه خو - 38

 . )مديريت فرهنگي(البالغه تهيه جوايز براي مسابقات خطبه غدير و ترجمه نهج - 39

 . )مديريت فرهنگي(تهيه جوايز براي مسابقات فرهنگي آذر ماه   - 40

 . )كانون شعر و ادب(هزينه  21/9/89و  14/9/89برگزاري كارگاه هفتگي  كانون شعر و ادب  - 41

 . )كانون شعر و ادب(هزينه  30/9/89و  15/9/89هاي ادبي  كمسابقه ارسال پيام - 42

 . )كانون شعر و ادب( 20/9/89انتشار نشريه نغمه  - 43

 . )امور فرهنگي خوابگاه انديشه(سازي دفتر فرهنگي خوابگاه انديشه  تجهيز و آماده - 44

 . )امور فرهنگي خوابگاه انديشه(پخش فيلم  - 45

 . )نديشهامور فرهنگي خوابگاه ا(راديو خوابگاه  - 46

 . )امور فرهنگي خوابگاه انديشه( 8/9/89هاي زندگي سخنران حاج آقا ابراهيمي دوشنبه مورخ كارگاه مهارت - 47

 . )مديريت فرهنگي(آمفي تئاتر پرستاري ، 2/9/89 كارگاه سينما استراتژيك  - 48

 . )كانون نشاط( 12/9/89وعده دستگاه اتوبوس همراه با پذيرايي، صبحانه، ناهار و ميان 1كوهنوردي خواهران  - 49

 .) كانون نشاط(شنبه هر هفته  دانشكده پرستاري برگزاري اتاق فكر سه - 50

 . )مديريت فرهنگي( 6/9/89مورخ )  ع(كارگاه پيشگيري از اعتياد خوابگاه امام علي  - 51

  . )مديريت فرهنگي( 7/9/89كارگاه پيشگيري از اعتياد خوابگاه انديشه مورخ  - 52
  . )مديريت فرهنگي( 14/9/89مورخ ) س(عتياد خوابگاه الزهرا كارگاه پيشگيري از ا - 53
 . )مديريت فرهنگي( 29/9/89كارگاه پيشگيري از اعتياد خوابگاه الغدير  مورخ  - 54

 . )مديريت فرهنگي(دانشكده پزشكي EDCسالن  12/9/89برگزاري كارگاه بصيرت ويژه فعاالن فرهنگي دانشگاه  - 55

 . )مديريت فرهنگي(آمفي تئاتر مركزي دانشگاه 17/9/89 كارگاه غرب و آخرالزمان - 56

 14الي  12:30دانشگاه ساعت  EDCسالن   مكان برگزاري مسابقات خواهران، مسجد دانشگاه و برادران، 29/9/89برگزاري جشنواره مسابقات قرآني دوشنبه  - 57
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