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  صورتجلسه
  

  دانشگاه شوراي فرهنگي جلسه: عنوان
  
  14/6/89:زمان جلسه 

  
  دانشگاه رياستدفتر  :مكان جلسه 

  
  6/89 :شماره جلسه 

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

سـالم والمسـلمين عليرضـا شـاه     آقاي حجت اال
  فضل

مسئول محترم دفتر نهاد نمايندگي مقام 
 معظم رهبري در دانشگاه

  نماينده و مسئول بسيج دانشجويي  آقاي حسين غالميان
  

  معاون دانشجويي، فرهنگي دانشگاه    خانم دكتر طاهره مازوچي
  

    

      مدير فرهنگي دانشگاه  آقاي مرتضي عبدالوند

م والمسـلمين دكتـر سـاداتي    آقاي حجت االسـال 
  نژاد

      عضو هيأت علمي شوراي فرهنگي دانشگاه

  آقاي محمد افشار
  

      مسئول بسيج جامعه پزشكي 

  كارشناس معاونت دانشجويي، فرهنگي  آقاي وحيد كاردان
  

    

  مسئول روابط عمومي دانشگاه  نژادآقاي عليرضا كاشاني
  

    

  
پس از تالوت . صبح در دفتر رياست محترم دانشگاه تشكيل گرديد 11، ساعت 1389شهريور ماه سال  14نبه شدر روز يكشوراي فرهنگي دانشگاه جلسه 
هاي برگزار شـده در معاونـت   ارائه گزارشي پيرامون اقدامات صورت گرفته و برنامه هابتدا معاون دانشجويي، فرهنگي دانشگاه ب ؛مجيد ...چند از كالم اآياتي 

هـاي كـالن فرهنگـي دانشـگاه،     ها و اسـتراتژي گذاري برنامهايشان با توجه به نقش و جايگاه مهم، شوراي فرهنگي در پايه. اختنددانشجويي، فرهنگي پرد
-هاين شورا گرديدند؛ در ادامه مدير فرهنگي دانشگاه به ارائه برنامـ  مرتبخواهان توجه و اهتمام بيشتر اعضاي محترم شوراي فرهنگي به برگزاري منظم و 

هـاي  پرداختند و خواهان مساعدت رياست محترم دانشگاه در برگزاري مناسب برنامه سال تحصيلي جديدهاي فرهنگي در دست اجراي اين مديريت براي 
  .فرهنگي گرديدند

  
  
  
  
  



  
  

  :فرهنگي مديريتهاي  برنامه
 هاي مهدويت شناسي، ويژه اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاهكارگاهبرگزاري  -1

  )همراه با اهدا جوايز(به مناسبت هفته دفاع مقدس  "حماسه پايداري" اينترنتيمسابقه  -2
 هاي ويژه جهت استقبال از دانشجويان جديدالورود برنامهبرگزاري  -3

 برگزاري مسابقه حفظ و ترجمه سوره حشر همراه با اهداء جوايز نفيس -4

  :هاي بسيج دانشجويي برنامه
ــه دجديدالور ــزاري برنام ــ برگ ــتقبال از دانش ــژه جهــت اس جويان هــاي وي

  :هاي امور بانوان برنامه
 بسته فرهنگي حجاب و عفاف

  
 
 

 

      
    

    


