
  
  

ی عا ه    با
  دانشگاه 89 ماه اسفند هاي فرهنگيبرنامه

و مجيد قرائت گرديد ... اابتدا آياتي چند از كالم.در دفتر رياست محترم دانشگاه برگزار گرديد  4/12/89 در روز چهارشنبه مورخ ،ماه اسفندهاي جلسه شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامه
، ضمن تشكر از نهادهاي فرهنگي دانشگاه همچون معاونت 1389با توجه به پايان سال ) ع(و امام جعفر صادق ) ص(اه ضمن تبريك ميالد پيامبر گرامي اسالم محترم دانشگ رياستدر ادامه 

ايشان ضمن بيان . ها گرديدندتداوم و گسترش اين فعاليت خواهان ،1389هاي پربار صورت گرفته در سال دانشجويي، فرهنگي و دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه، براي فعاليت
م انقالب عظها كه از مطالبات رهبر مكردن اخالق اسالمي در دانشگاه نهافزايي و نهاديهاي امام جمعه محترم شهرستان كاشان در حوزه فرهنگ و مطالبات معظم له در خصوص بصيرتديدگاه

در . جمعه محترم شهرستان كاشان ارائه گردد مد كه گزارشي در همين زمينه از اقدامات صورت گرفته در اين حوزه تهيه و تا پايان سال جاري خدمت اماخواهان آن گرديدن، باشدمينيز اسالمي 
افزايش هايي گرديدند كه سبب سخنرانان و چهرهادامه ايشان ضمن بيان اين نكته كه در سال آينده شاهد برگزاري انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسالمي خواهيم بود خواهان دعوت از 

به حاضرين در جلسه با )ع(و امام جعفر صادق ) ص(در ادامه معاون محترم دانشجويي فرهنگي دانشگاه ضمن تبريك ميالد پيامبر گرامي اسالم  .و آگاهي قشر فرهيخته دانشگاهي گردند بصيرت
كنندگان دانشگاه در اين جشنواره را تبريك گفته و هاي برتر توسط شركت،كسب رتبههاي علوم پزشكي سراسر كشوراساتيد و كاركنان دانشگاهاشاره به برگزاري پانزدهمين دوره جشنواره قرآني 

معاون محترم دانشجويي فرهنگي ارسالي از سوي ها اي دانشجويان دانشگاهنامه پوشش حرفهدر ادامه ايشان ضمن اشاره به آيين. هاي قرآني در دانشگاه گرديدندخواهان تداوم و گسترش فعاليت
در ادامه مدير محترم فرهنگي دانشگاه به بيان استراتژي طراحي شده در معاونت دانشجويي فرهنگي .گرديدندها و نظرات كارشناسان سركار خانم دكتر تركستاني خواهان ارائه ديدگاهوزارت متبوع 

  .گرديدندكند سال آينده دانشگاه را ترسيم مي 3اهان توجه و اجرايي شدن اين استراتژي كه دورنماي فرهنگي دانشگاه در حوزه امور فرهنگي پرداخته و خو
  :مصوبات

  )مديريت فرهنگي دانشگاه:پيگيري(گيري از رهنمودهاي معظم له در فضاي فرهنگي دانشگاههكاشان جهت ايراد سخنراني و بهرمحترم دعوت از امام جمعه  - 1
 .گرددسه دانشگاه به صورت مشترك برگزارجلسه از جلسات كاري شوراي فرهنگي دانشگاه همزمان همراه با جلسات هيئت رئي 2سال آينده مصوب گرديد در  - 2

راهكارهاي ايشان و گيري از رهنمودها و پيگيري الزم جهت برگزاري ديدارهاي بين اعضاء محترم شوراي فرهنگي دانشگاه و علما و مراجع ديني قم به منظور بهرهمصوب گرديد - 3
 .تبادل آرا و افكار در حوزه فرهنگ در شهر مقدس قم و كاشان برگزار گردد

افزاري در اين خصوص تهيه و اجرا گردد تا در مورد اعزام دانشجويان به اردوهاي دانشجويي بانك اطالعاتي آماري دقيقي در زمينه برگزاري اردوهاي دانشجويي نرممصوب گرديد  - 4
 .تهيه گردد

و همچنين مسئله تفكيك جنسيتي اين اردو و  گيري در اين زمينه با توجه به نحوه استقبال دانشجويان از اين اردور خصوص برگزاري اردوي فرهنگي عقيدتي راهيان نور تصميمد - 5
 .هاي الزم در مورد اين اردو به معاون محترم دانشجويي فرهنگي دانشگاه محول گرديدهماهنگي

 .ريال در هر ماه در نظر گرفته شود 300.000سقف تا تلفني دفتر بسيج دانشجويي مقرر گرديد براي هزينه مكالمات اين دفتر در خصوص مكالمات  - 6

  هاي نهاد رهبري دانشگاهبرنامه
  )الواليههيئت عشاق(مسجد  دانشگاه 19ها ساعت شنبهبرگزاري دعاي كميل به صورت هفتگي پنج - 1
 )كانون قرآن و عترت ( 14/12/89و  1/12/89ت موال ،سخنران آقاي پوران آمفي تئاتر پرستاري مراسم سخنراني با موضوع پاي صب - 2

 )كانون قرآن و عترت (آمفي تئارت پرستاري  8/12/89االسالم و المسلمين شاه فضل مراسم سخنراني با موضوع تدبر در قرآن، سخنران حجت - 3

 )كانون قرآن و عترت( 23/12/89ها رحيمي و قرباني با حضور خانم) ع(ه در طول ماه خوابگاه امام علي هاي هر هفتشنبهها و سههاي حفظ قرآن دوشنبهكالس - 4

 )كانون قرآن و عترت) (ع(شنبه هر هفته مدرس خانم قديري خوابگاه امام علي هاي تجويد قرآن يككالس - 5

 )كانون قرآن و عترت(كالس تجويد قرآن دوشنبه هر هفته خوابگاه انديشه  - 6

 )كانون قرآن و عترت(زادهسخنران آقاي رضايي 4/12/89سم سخنراني با موضوع طب سنتي آمفي تئاتر پرستاري مرا - 7

 )كانون جوان و انديشه( 19:30ساعت  8/12/89االسالم و المسلمين عبدالحسين خسروپناه آمفي تئاتر پزشكي مراسم سخنراني با موضوع واليت فقيه سخنران حجت - 8

 )كانون جوان و انديشه.)(كتاب مذكور بايستي مورد تĤييد مدير فرهنگي دانشگاه قرار گيرد) (ص(هاي بهاري با موضوعيت سيره پيامبر تاب همام گلمسابقه كتابخواني ك - 9

 )عترت كانون قرآن و(يكشنبه هر هفته با حضور خانم نبي ) س(چهارشنبه هر هفته و خوابگاه الزهرا ) ع(كارگاههاي مشاوره در خوابگاه امام علي  -10

 



  
  
  
  
 

 )كانون قرآن و عترت) (س(، كالسهاي تجويد قرآن شنبه هر هفته مدرس خانم قديري خوابگاه الزهرا )س(كالسهاي حفظ قرآن سه شنبه ها مدرس خانم رحبي خوابگاه الزهرا  -11

  :هاي مديريت فرهنگي برنامه
 )كانون نشاط( )الف(، 13/12/89روي آمفي تئاتر پزشكي برپايي مراسم سفره هفت سين روبه - 1

 )كانون نشاط)(الف(ها و نصب پالكارد با عنوان مضامين اخالقي و ديني هزينه تبليغات كانون نشاط در دانشكده - 2

 ))ع(امور فرهنگي و فوق برنامه خوابگاه امام علي )(ج) (صبحانه، ميان وعده( 13/12/89دستگاه اتوبوس  دواردوي ابيانه  - 3

 ))ع(امور فرهنگي و فوق برنامه خوابگاه امام علي )(الف( 11/12/89بوس انتقال دانشجويان به سينماي بهمن كاشان دو دستگاه اتو - 4

 )امور فرهنگي خوابگاه انديشه)(الف)(ص(پخش شيريني و شربت به مناسبت ميالد رسول گرامي اكرم  - 5

 )امور فرهنگي خوابگاه انديشه)(ب)(كيك:پذيرايي ( 9/12/89زاده كارگاه آموزشي مهارت خواستگاري با حضور حاج آقا كاشي - 6

 )امور فرهنگي خوابگاه الغدير)  (الف(شنبه هر هفته پذيرايي كيك و آب ميوه ، نمازخانه خوابگاه الغدير، مراسم پرفيض دعاي توسل سه - 7

 )فرهنگي خوابگاه الغديرامور ) (الف(برگزاري مراسم قرائت نور تالوت قرآن كريم بعد از نماز مغرب و عشا - 8

-االسالم و المسلمين آقاي كاشيكيك و آب ميوه، دوشنبه هر هفته سخنران حجت: شناسي فضاي خوابگاه، ازدواج، اعتياد، پذيراييبرگزاري مراسم سخنراني با موضوعات آسيب - 9

 )امور فرهنگي خوابگاه الغدير) (الف(، 16/12/89زاده،

 )امور فرهنگي خوابگاه الغدير) (الف( 22/12/89شت شهداي دانشجو سخنراني و مداحي،پذيرايي، برگزاري مراسم به مناسبت بزرگدا -10

 )امور فرهنگي خوابگاه الغدير) (الف(پخش شيريني به مناسبت مراسمات و اعياد اسفند ماه  -11

 )مديريت فرهنگي) (ب(اهدا جوايز آمفي پرستاري برگزاري مراسم سخنراني با موضوعيت انديشه شهيد مطهري همراه با اجراي طرح مطالعاتي قلم مطهر و -12

 )مديريت فرهنگي)(الف(البالغه و مسابقه همراه با سخنراني آمفي تئاتر پرستاريبرگزاري برنامه طرح ترجمه نهج -13

 )مديريت فرهنگي) (ب(، 8/12/89برگزاري مسابقه كتابخواني تفسير و ترجمه شانزدهمين جشنواره قرآني آمفي تئاتر مركزي  -14

 )مديريت فرهنگي) (الف(، 12/12/89تئاتر مركزي روي آمفيرگزاري نمايشگاه قرآني، هنري راهرو روبهب -15

 )مديريت فرهنگي) (الف(كنندگان جشنواره قرآنيهاي تخصصي علوم قرآني ويژه شركتبرگزاري كارگاه -16

 )مديريت فرهنگي) (ج(هاي تخصصي علوم قرآنيافتتاحيه مراسم كارگاه -17

 )مديريت فرهنگي)(د(،  89ان به كارگاه آموزشي نشريات دانشجويي مشهد مقدس سوم الي ششم اسفند ماهاعزام دانشجوي -18

 89بهمن ماه الي دوم اسفند  30هاي علوم پزشكي سراسر كشور سبزوار اعزام اعضا محترم هيئت علمي و كارمندان دانشگاه به پانزدهمين جشنواره قرآني اساتيد و كاركنان دانشگاه -19
 )مديريت فرهنگي) (ل(

كيك و آب :پذيرايي(به ميزباني دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي كاشان دانشگاه  89كنندگان در عمره دانشجويي سال توجيهي عمره دانشجويي ويژه شركت برگزاري جلسات -20
 )مديريت فرهنگي) (ج) (ميوه

 )مديريت فرهنگي) (ج(ه از سوي صندوق رفاه دانشجويان معاونت دانشجويي فرهنگي وزارتخانه متبوعدر صورت ارسال نام(برگزاري اردوي فرهنگي تفريحي خزرآباد ساري  -21

 ))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهرا) (ج(همراه با پذيرايي) س(شنبه هر هفته نمازخانه خوابگاه الزهرا سخنراني خانم نصيري سه -22

 )مديريت فرهنگي ) (ب( EDC ، سالن 17/12/89مورخ  89ماه  كارگاه بصيرت ويژه دانشجويان فعال فرهنگي دانشگاه اسفند -23

 )مديريت فرهنگي)(ج) (خريد كتاب(هاي دانشجويي هاي خوابگاهتجهيز كتابخانه -24

 )كانون نسل انتظار(ويژه خواهران  19/12/89مورخ  )ل(ويژه آقايان ، سه دستگاه اتوبوس 12/12/89 )ج( جمكران يك دستگاه اتوبوس –اردوي قم  -25

  زاري دعاي توسل و ندبه سه شنبه ها و جمعه هاي هر هفته برگ -26

  
  



  :هاي بسيج دانشجويي برنامه
ها با صالحديد و تاييد معاون محترم دانشجويي فرهنگي دانشگاه خواهد افزايش اتوبوس) (ي(دستگاه اتوبوس  4نفر  200تعداد  29/12/89الي  24/12/89برگزاري اردوي راهيان نور  - 1

 )بود

 )ج(دستگاه اتوبوس 1برادران،  13/12/89دستگاه اتوبوس و  3خواهران،  6/12/89گردي كاشان) ويژه خواهران و برادران(ري اردوي جديدالورودها برگزا - 2

 آمفي تئاتر مركزي دانشگاه) د(مراسم عرشيان در خاك سخنران سردار فضلي  مداح حسين برزي گروه تئاتر انتشارنشريه و مسابقه  - 3

 )كانون سياسي بسيج)(الف(بيگي همراه با پذيراييي سياسي استاد عربكالس خودساز - 4

 )ج(نمايشگاه مناطق جنگي  - 5

 )كانون نو سازي معنوي بسيج) (د(جلسات گروه تواشيح هر هفته يك جلسه  - 6

 )الف(جمعه هر هفته) ع(مراسم دعاي زيارت عاشورا خوابگاه امام علي  - 7

 )الف(هفته همراه با پذيرايي و صبحانه  جمعه هر) ع(ورزش صبحگاهي خوابگاه امام علي  - 8

 9/12/89مورخ  19هاي جديد سينما آمريكا ساعت برگزاري كارگاه سينما استراتژيك آمفي تئاتر پرستاري سخنران آقاي محسن دريا لعل سردبير ماهنامه سينما رسانه موضوع نقد فيلم - 9
 )ج(

 )الف(دانشگاه علوم پزشكي قم  89اسفند ماه  13و  12هاي علوم پزشكي سراسر كشور هاي اسالمي دانشگاهن تشكلاي دبيراهاي منطقهاعزام دانشجويان به اولين دوره نشست -10

 
  

   

  


