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  صورتجلسه
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و گراميداشت روز ) س(و تبريك والدت حضرت زينب  نورياست محترم دانشگاه ضمن تبريك سال قرائت گرديد و سپس مجيد  ...اآياتي چند از كالم ابتدا 

  .هاي زندگي گرديدندپرستار، خواهان سر مشق قرار دادن آن بزرگوار در تمامي عرصه
ايشـان  . دانشجويان، از تخصيص اعتبارات بيشتري در اين حـوزه خبـر دادنـد    هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهيايشان با تأكيد بر گسترش حوزه فعاليتدر ادامه  
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  ها خصوص مسايل فرهنگي دانشگاهشي از بيانات مقام معظم رهبري درنژاد به ارائه گزارساداتياالسالم و المسلمين دكتر سيد مهدي جناب آقاي حجت سپس

االسالم شاه فضل به عنوان مسـئول  ضمن تبريك سال نو و خير مقدم به حجت جناب آقاي دكتر مروجي پاياندر . هاي ايشان در اين حوزه پرداختندو دغدغه
  .پرداختند 88هاي صورت گرفته در حوزه مسايل فرهنگي در سال يرامون برنامهبه ارائه گزارشي پ جديد نهاد رهبري
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 )فرهنگي( 23/2/89دستگاه اتوبوس مورخ  5) ويژه خواهران(اعزام دانشجويان به نمايشگاه كتاب تهران  - 87
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جـوايز مسـابقات و تقـدير از فعـاالن     (هـا  رهنگـي خوابگـاه  فتقدير از فعاالن  و هاي و فرهنگي در خوابگاهها اعم از مسابقات تفريحهاي ويژه هفته خوابگاهبرنامه - 89
 )فرهنگي( 24/2/89مورخ ) ريال 5000000فرهنگي تا سقف 

 )فرهنگي( 24/2/89خوابگاه انديشه مورخ  درنفره  6تا  3ها گروههاي هفته خوابگاهمسابقه آشپزي به مناسبت   - 90
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 )بسيج دانشجوييكانون تربيت بدني ( 29/2/89تومان مورخ  180000هاي ورزشي در سطح شهرستان، استان و كشور  روي، مسابقات تيمكوهنوردي، پياده  -106
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