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  دانشگاه بهمن ماه هاي فرهنگيبرنامه

مجيد قرائت گرديد سپس ... اابتدا آياتي چند از كالم.در دفتر رياست محترم دانشگاه برگزار گرديد  28/10/89در تاريخ  89هاي بهمن ماه جلسه شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامه
نمازي در مورد تحول در حوزه كار فرهنگي و اينكه نبايستي در عرصه ... نماينده محترم ولي فقيه در شهرستان كاشان و توصيه حضرت آيت ا رياست محترم دانشگاه ضمن اعالم ديدار با

كه بتوانيم در راه توسعه و ترويج  سازي گرديماي از فرهنگتيمي وارد مرحله يستيسازي تهاجمات فرهنگي دشمن باشيم و بادفاع و خنثي دفرهنگ در موضع تدافعي باشم و هميشه در صد
در حال در ادامه رياست محترم دانشگاه ضمن اشاره به تحوالت اخير در جهان اسالم و بيداري اسالمي كه به سرعت . و خالقانه در اين حوزه نايل گرديم ي فعالفرهنگ اسالمي در موضع

ي جهان اسالم و تحوالت اخير در كشورهاي فلسطين، لبنان، تونس، سودان به نحوه صحيحي تبيين و توضيح داده شود باشد خواهان آن گرديد كه بيدارجهان اسالم مي فراگير شدن در كل
ه ايشان در ادامه معاون محترم دانشجويي، فرهنگي دانشگاه ضمن عرض تبريك به رياست محترم دانشگاه به جهت انتخاب شايست. تا راه بر روي هر نوع انحراف فكري و توطئه بسته گردد

  .و آرزوي موفقيت براي ايشان در جهت پيشبرد مسايل فرهنگي دانشگاه خواهان اهتمام و توجه بيشتر مسئولين دانشگاه به حوزه فرهنگ گرديدند
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