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  صورتجلسه
  

  دانشگاه شوراي فرهنگي جلسه: عنوان
  
  23/4/89:زمان جلسه 

  
  دانشگاه رياستدفتر  :مكان جلسه 

  
  4/89 :شماره جلسه 

  سمت  غائبين  سمت  حاضرين

  رزيدنت عضو شوراي فرهنگي دانشگاه  آقاي دكترمجتبي آدينه  رئيس دانشگاه  آقاي دكتر محمدرضا نيكبخت

مسئول محترم دفتر نهاد نمايندگي مقام   سالم والمسلمين عليرضا شاه فضلآقاي حجت اال
 معظم رهبري در دانشگاه

  مدير فرهنگي دانشگاه  آقاي مرتضي عبدالوند

  مشاور و قائم مقام رياست دانشگاه  آقاي دكتر محمد حسين اعرابي
  

  مسئول روابط عمومي دانشگاه  نژادآقاي عليرضا كاشاني
  

  معاون دانشجويي، فرهنگي دانشگاه  ه مازوچيخانم دكتر طاهر
  

    

      عضو هيأت علمي شوراي فرهنگي دانشگاه  آقاي حجت االسالم والمسلمين دكتر ساداتي نژاد
  آقاي محمد افشار

  
      مسئول بسيج جامعه پزشكي

  كارشناس معاونت دانشجويي، فرهنگي  آقاي وحيد كاردان
  

    

  وييمسئول بسيج دانشج  آقاي حسين غالميان
  

    

  
 معاونـت دانشـجويي، فرهنگـي دانشـگاه    دفتـر  محـل   در 23/4/89در تاريخ 1389سال  ماه مرداد هايتصويب برنامهجهت شوراي فرهنگي دانشگاه جلسه 

  .برگزار گرديد
در سخنان مقام معظم رهبري تĤكيـد  ضمن تĤكيد بر اين نكته كه طي سخناني محترم دانشگاه  رياستقرائت گرديد و سپس مجيد  ...آياتي چند از كالم اابتدا 
گردد خواهان ورود افراد آشنا و دلسوز در حوزه مسائل فرهنگي با توجه به حساس بـودن  سازي و مقابله با تهاجم فرهنگي مياي بر امر فرهنگ و فرهنگويژه

  .اين حوزه و جنگ نرم دشمنان انقالب اسالمي گرديدند

  :مصوبات

مقرر گرديـد  . دانشگاه برگزار گردد سال جاري به ميزباني اينماه هاي علوم پزشكي سراسر كشور در ديگمنام دانشگاه شهداي كشوريمقرر گرديد همايش  -1
 .تمهيدات الزم جهت اجراي همايش آماده گردد

معاونـت  بـوس، پـذيرايي، شـام بـر عهـده      اتو: ي شهر نياسـر تمهيـدات الزمـه شـامل    مقرر گرديد به منظور بازديد اعضاء هيئت علمي دانشگاه از رصدخانه -2
 ) 27/4/89)( برگزار كنننده برنامه دفتر امور بانوان دانشگاه .( دانشجويي، فرهنگي باشد



  

  

  
 

  :89 مردادبسيج دانشجويي هاي  برنامه

 تجهيز دفاتر بسيج دانشجويي  -1

 تومان  4000000برگزاري اردوي جهادي مكان روستاي آزران و وركان هزينه  -2

  :89مرداد ماه هاي امور فرهنگي  برنامه

  )امور فرهنگي(  تومان 150000با اهداي جوايز نفيس تا سقف  )عج(مسابقه فرهنگي به مناسبت ميالد امام زمان  -1

شكي مكان آمفي تئاتر دانشكده پز) عج(هاي كاشان و آران و بيدگل به مناسبت ميالد حضرت مهدي برگزاري شب شعر انتظار با حضور شعراي دانشگاه -2
 )امور فرهنگي(

 اعزام دو نفر از دانشجويان فعال فرهنگي به مشهد مقدس براي شركت در اردوي سراسري فرهنگي طريق جاويد -3

 )امور فرهنگي(  دستگاه اتوبوس 4مرداد ماه سال جاري، 10و  7، 4اردوي فرهنگي تفريحي خزرآباد ساري مورخ  -4

 )امور فرهنگي( مكان درب ورودي دانشكده پزشكي ) عج(دي برپايي ايستگاه صلواتي به مناسبت ميالد حضرت مه -5

  ) امور فرهنگي( تومان  500000هزينه جايزه تا سقف ) جزء 30روز،  30(مسابقه بزرگ پيام قرآني  -6
  
  

 

      

      

    


