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  صورتجلسه
  . گرديد برگزار معاون محترم دانشجويي، فرهنگي دانشگاهدفتر محل در   29/9/89در تاريخ  89ماه  ديهاي جهت تصويب برنامهشوراي فرهنگي دانشگاه جلسه 

هاي شاخص نهاد نمايندگي ها و برنامهيح فعاليتمسئول محترم دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه به تشرمجيد قرائت گرديد؛ سپس ... ابتدا آياتي چند از كالم ا
-ها و برنامهدر ادامه مدير محترم فرهنگي دانشگاه و نماينده مسئول محترم بسيج دانشجويي در دانشگاه نيز به تشريح فعاليت. مقام معظم رهبري در دانشگاه در آذر ماه پرداخت

  .رداختندهاي شاخص مديريت فرهنگي و بسيج دانشجويي در آذر ماه پ
  :مصوبات

 .گردندمصوب گرديد آقايان حسين غالميان و محمد ميالد مالقنبري به عنوان اعضا جديد شوراي انضباطي بدوي دانشگاه معرفي و تأييد مي -1

  :نهاد رهبري
 )نون قرآن و عترتكا(، آمفي تئاتر پرستاري 5/10/89 ، 22تا  19با عنوان  پاي صحبت موال با حضور آقاي پوران ساعت مراسم سخنراني  -2

 )كانون قرآن و عترت( ، آمفي تئاتر پرستاري 12/10/89 ، 22تا  19االسالم و المسلمين عليرضا شاه فضل، ساعت مراسم سخنراني با عنوان تدبر در قرآن با حضور حجت -3

 )كانون قرآن و عترت( ) ع(هاي هر هفته برگزاري كالس تجويد در خوابگاه امام علي شنبهيك -4

 )كانون قرآن و عترت() ع(هاي حفظ قرآن در خوابگاه امام علي كالسهاي هر هفته، شنبهها و سهدوشنبه -5

 )كانون قرآن و عترت() ع(ي پرسش و پاسخ با حضور خانم نبي خوابگاه امام علي جلسههاي هر هفته چهارشنبه -6

 )كانون قرآن و عترت(هاي هر هفته برگزاري كالس تجويد خوابگاه الزهرا شنبه -7

 )كانون قرآن و عترت(هاي هر هفته سخنراني خانم نبي در خوابگاه الزهرا شنبهيك -8

  )كانون قرآن و عترت(هاي حفظ قرآن خوابگاه الزهرا هاي هر هفته كالسشنبهسه -9
 )كانون قرآن و عترت(هاي هر هفته برگزاري كالس تجويد خوابگاه انديشه دوشنبه - 10

 )الواليههيئت عشاق( 89دي ماه  7آذر ماه لغايت  27شب يك دستگاه اتوبوس از تاريخ  10اني داخل شهر به مدت شركت در مراسم عزادراي و سخنر - 11

 )ساعت قبل از اذان مغرب 1ها و دعاي سمات شنبهپنج 19دعاي كميل ساعت (شنبه و جمعه هر هفته مسجد دانشگاه برگزاري دعاي كميل و دعاي سمات، پنج - 12
 )الواليههيئت عشاق(

 درب ورودي دانشكده پزشكي 18/10/89، ) ع(ايستگاه صلواتي به مناسبت والدت حضرت امام محمد باقر   - 13

  :فرهنگي مديريتهاي  برنامه
 )شاطكانون ن( تومان 40.000شنبه هر هفته هر جلسه برگزاري اتاق فكر، سه -1

 )كانون نشاط(تومان  300.000انتشار نشريه راديكال هفت  -2

ي مقابله با استرس و آمادگي براي امتحانات پايان ترم زمان هفته پاياني دي ماه ها، آقاي دكتر كوچكي موضوعات مورد بحث نحوهراي خوابگاهدعوت از روانشناس ب -3
 )كانون نشاط(تومان  300.000

 )كانون نشاط( 4/10/89تومان،  250.000پزشكي،  همراه با پذيرايي، مكان آمفي تئاتر دانشكده) اجراي برنامه توسط گروه تئاتر شهرستان كاشان(برگزاري تئاتر  -4

 )كانون نسل انتظار(تومان  900.000،  9/10/89دستگاه اتوبوس  2) خواهران(التحصيالن اردوي قم جمكران ويژه فارغ -5

 )كانون نسل انتظار(تومان  450.000،  2/10/89دستگاه اتوبوس  1) برادران(التحصيالن اردوي قم جمكران ويژه فارغ -6

  13/10/89مراسم سخنراني با موضوع گفتمان مهدويت، سخنراني از حوزه علميه قم آمفي تئاتر پرستاري  -7

 ) كانون نسل انتظار(تومان  40.000، 3/10/89ديدار با خانواده شهدا شهر كاشان يك دستگاه ميني بوس  -8

 )كانون نسل انتظار(هاي شهر كاشان شركت در نماز جمعه -9

 )كانون نسل انتظار(نفر  200تومان براي  60.000مسجد دانشگاه، : ها مكانشنبهه با پخش كليپ شهدا، هر هفته سهمراسم دعاي توسل همرا - 10



 )كانون نسل انتظار) (گردددر مهديه كاشان برگزار مي 17/10/89استثنائاً دعاي ندبه مورخ ( 89دي ماه سال  3،10،24ندبه مكان مسجد دانشگاه مورخ مراسم دعاي  - 11

 )امور فرهنگي خوابگاه الغدير(  89، دي ماه 7،14،21،28هاي دعاي توسل در تاريخمراسم  - 12

 )امور فرهنگي خوابگاه الغدير( 18/10/89) ع(پخش شيريني به مناسبت ميالد امام باقر  - 13

 )امور فرهنگي خوابگاه الغدير( 22/10/89) ع(پخش شيريني به مناسبت ميالد امام موسي كاظم  - 14

 )مديريت فرهنگي( 9/10/89و آخرالزمان ، آمفي تئاتر پزشكي برگزاري همايش غرب  - 15

 )مديريت فرهنگي(برگزاري مسابقات قرآني همراه با اهدا جوايز  - 16

 )مديريت فرهنگي(دي ماه  17هاي فرهنگي ويژه به مناسبت برگزاري برنامه - 17
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 )مديريت فرهنگي(ان توم 40.000ها، ها جهت پخش فيلم در خوابگاههاي سينمايي براي خوابگاه

 )مديريت فرهنگي(تومان  20.000برپايي ايستگاه صلواتي به مناسبت ايام سوگواري ماه محرم،  - 19

 )مديريت فرهنگي(تومان  200.000ها ، تهيه ليست براي كتابخانه خوابگاه - 20

 )مديريت فرهنگي(برگزاري برنامه سير مطالعاتي قلم مطهر  - 21

  :هاي بسيج دانشجويي برنامه
 ريال هزينه سخنراني و پذيرايي 600.000هاي معرفت نفس، كالس برگزاري -1

 ريال 200.000تهيه و توزيع جزوه مهدويت،  -2

 ريال 2500.000اي با نام شهداي گمنام دانشگاه، كاور قبور شهدا، تهيه پارچه نوشته  -3

 ريال 800.000جلسه نقد كتاب مردي در تبعيد ابدي، هزينه پذيراي و استاد،  -4

  ريال 1.500.000ما استراتژيك، كارگاه سين -5
 

 ريال 700.000كالس خودسازي سياسي، سخنران آقاي عرب بيگي،  -6

 تومان 350.000،  6/9/89مراسم سخنراني با عنوان مروري بر فتنه دكتر كوچك زاده، آمفي تئاتر پرستاري  -7

 لريا 650.000براي برنامه اردوي جنوب دانشجويان ،   9gبا حجم  dvdعدد 150تهيه  -8

 )ريال 4.000.000هاي جانبي زمان برگزاري نمايشگاه، هزينه حمل و نقل و هزينه(برگزاري نمايشگاه عفاف و حجاب  -9

 )ريال 300.000پذيرايي، (ها در طول دي ماه، مكان نمازخانه خوابگاه برگزاري دعاي ندبه خوابگاه انديشه، جمعه - 10

 ريال 300.000، همراه با پذيرايي، )ع(ي برگزاري زيارت عاشورا در نمازخانه خوابگاه امام عل - 11

 ريال 300.000صبحانه : ورزش صبحگاهي در خوابگاه انديشه همراه با پذيرايي  - 12

 ريال 3.000.000تجهيز دفاتر بسيج دانشجويي، خريد وسايل مورد نياز  - 13

 ريال 2.000.000) وعدهصبحانه، نهار، ميان(كوهگشت  - 14

 ريال 400.000نفر اول ،  4دير، تهيه جوايز براي مسابقات فوتبال دستي، مكان خوابگاه الغ - 15

 

      



 
 
 
 

     

    

      


