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  صورتجلسه
  

  دانشگاه شوراي فرهنگي جلسه: عنوان
  
  23/3/89:زمان جلسه 

  
  دانشگاه رياستدفتر  :مكان جلسه 

  
  3/89 :شماره جلسه 

  سمت  غائبين  سمت  حاضرين

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

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

    

      معاون دانشجويي، فرهنگي دانشگاه    خانم دكتر طاهره مازوچي

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

  
      سيج جامعه پزشكي مسئول ب

      مدير فرهنگي دانشگاه  آقاي مرتضي عبدالوند

  كارشناس معاونت دانشجويي، فرهنگي  آقاي وحيد كاردان
  

    

  مسئول بسيج دانشجويي  آقاي حسين غالميان
  

    

  مسئول روابط عمومي دانشگاه  نژادآقاي عليرضا كاشاني
  

    

  .دانشگاه برگزار گرديد رياستدفتر محل  در 23/3/89در تاريخ 1389سال  تير ماهاي هتصويب برنامهجهت شوراي فرهنگي دانشگاه جلسه 
هـاي علمـي را   ها و انحرافات در جامعه و در سطح محيططي سخناني عامل اصلي ناهنجاريمحترم دانشگاه  رياستقرائت گرديد و سپس مجيد  ...آياتي چند از كالم اابتدا 

هاي آگـاه در مسـايل   ي فرهنگ در سطح دانشگاه گرديدند ايشان خواهان دعوت از چهرهي دانستند و خواهان رويكردي جديد به حوزهغفلت و كم توجهي به مسائل فرهنگ
هـاي  ل و ناهنجاريبر ارتباط بيشتر ميان نهاد حوزه و دانشگاه تأكيد ورزيدند تا از اين طريق بتوان بسياري از مسايهاي فرهنگي دانشگاه و ديني، سياسي، فرهنگي در برنامه

  .يابي و برطرف نمودجامعه را ريشه
  :مصوبات

تومـان   4000000نفـر مبلـغ    200مصوب گرديد در خصوص برگزاري برنامه اعتكاف در مسجد دانشگاه در روزهاي پنجم، ششم و هفتم تيرماه سال جاري براي تعداد حداكثر  - 1
 .اختصاص يابد 

دسـتگاه بـرادران مبلـغ     1دستگاه براي خـواهران و   2روز و به تعداد شبانه 3به مدت  28/4/89 لغايت 26/4/89بسيج دانشجويي در تاريخ س مصوب گرديد براي برگزاري اردوي مشهد مقد  - 2
 .تومان اختصاص يابد 10000000



  

  

  

  

 

تومـان   6000000تهيه گرديده است مبلغ مايندگي مقام معظم رهبري مصوب گرديد در خصوص اجراي طرح فرهنگي اجتماعي ويژه دانشجويان اساتيد و كاركنان دانشگاه كه از طرف نهاد ن - 3
 .از محل بودجه اعتباري دانشگاه براي اين طرح در نظر گرفته شود

مسـئول نهـاد    ،يي، فرهنگـي معاون دانشـجو ، بين رياست محترم دانشگاهبه صورت شفاهي  ، هاي غيرمترقبه و خارج از مصوبه شوراي فرهنگي دانشگاهبرنامهاجراي   مصوب گرديد پيرامون - 4
 .گردد در صورت تأييد اجرانمايندگي مقام معظم رهبري و مدير فرهنگي دانشگاه موضوع مطرح و 

هـاي  مـه از سال آينده، مـديريت فرهنگـي در خصـوص برگـزاري برنا    ) دانشگاه و كارمندان  هيئت علمي اعضاء مخصوص(هاي زيارتي برون مرزي دانشگاه مقرر گرديد در خصوص كاروان  - 5
 .فرهنگي و اعزام نماينده مديريت فرهنگي از طرف مديريت فرهنگي اقدامات الزم صورت پذيرد

 

:89 نهاد رهبري تير ماههاي  برنامه  

   6/4/89الوالية مورخ ، هيئت عشاق)ع(جشن ميالد امام علي  - 1
 18/4/89الوالية مورخ هيئت عشاق) ص(جشن مبعث رسول اكرم  - 2

  :89تير يي بسيج دانشجوهاي  برنامه
 )كانون مطالعات فكري(جلد كتاب فرهنگي، هنري  10خريد  - 1

 نامه كهسار انتشار ويژه - 2

 تجهيز دفاتر بسيج دانشجويي - 3

 )تومان  170000كاري شده، هاي تزئيني، قاب آيينهخريد بنر، كوزه(رسيدگي به مصوبات معوقه - 4

 برگزاري اردوي زيارتي مشهد مقدس  - 5

  :89هاي امور فرهنگي تير  برنامه
  )امور فرهنگي(تومان  250000تهيه جوايز مسابقات خزرآباد ساري تا سقف  - 1
 )امور فرهنگي(هاي فرهنگي جهت اردوي خزرآباد ساري تهيه بسته - 2

 )امور فرهنگي(  10/5/89، 7/5/89، 4/5/89هاي  اعزام دانشجويان به اردوي خزرآباد ساري در تاريخ - 3

 )امور فرهنگي(خوابگاه الغدير ) ع(پخش شيريني به مناسبت ميالد امام جواد  - 4

 )نسل انتظاركانون  (دعاي ندبه هر جمعه در مهديه كاشان  - 5

 )نسل انتظاركانون (شركت در نماز جمعه شهر كاشان جمعه هر هفته  - 6

 )گروه نداي سالمت) (هزينه سرويس، صبحانه، ناهار، ميان وعده(دستگاه اتوبوس  1اردوي تفريحي برزك  - 7

 )گروه نداي سالمت(هفته يكبار  2متي هر هاي سالارسال پيامك - 8

هفتـه اول تيـر مـاه     2شـنبه،  شنبه، دوشنبه، سهدكتر غالم عباس كوچكي يك: هاي دانشجويي با موضوعيت مقابله با استرس در زمان امتحانات سخنران جلسه سخنراني در خوابگاه - 9
 )كانون نشاط(تومان  300000هزينه پيشنهادي 

 )امور فرهنگي(خوابگاه الغدير ) ع(والدت امام علي  پخش شيريني به مناسبت -10



  
  
  
 

 )امور فرهنگي(تومان  150000برگزاري جشنواره مسابقات فرهنگي با عنوان فيض الهي و تهيه جوايز آن تا سقف  -11

 )امور فرهنگي(افزار جهت امور فرهنگي دانشگاه و نرم CDتهيه  -12

 )امور فرهنگي(وابگاه الغدير خ) ص(پخش شيريني به مناسبت مبعث حضرت رسول اكرم  -13

 )امور فرهنگي(ها و خريد قفسه چرخان ويتريني و قفسه نگهداري كتاب تجهيز نمودن كتابخانه خوابگاه -14

 )امور فرهنگي(ها هاي خوابگاهافزاري كردن كتابخانهشروع اجراي طرح نرم -15

 )امور فرهنگي(شنبه ماه خوابگاه الغدير برگزاري دعاي توسل هر سه -16

 )امور فرهنگي(خوابگاه الغدير ) ع(يريني به مناسبت والدت امام حسين پخش ش -17

 )امور فرهنگي) (س(خوابگاه الزهرا ) ع(امام علي پخش شيريني به مناسبت والدت  -18

 )امور فرهنگي( )ع(خوابگاه امام علي ) ع(پخش شيريني به مناسبت والدت امام علي  -19

 )كانون نسل انتظار(گاه شنبه هر هفته مسجد دانشبرگزاري دعاي توسل سه -20

 )كانون نسل انتظار(دستگاه اتوبوس مخصوص خواهران 3، 22/4/89شنبه اردوي قم جمكران سه -21

 )امور فرهنگي( 4Gعدد كول ديسك  3خريد   -22

 )ر فرهنگيامو( 2/4/89) آب ميوه و كيك(مداح خانم توان به همراه پذيرايي ) ع(خواني به مناسبت ميالد امام جواد مراسم جشن و مولودي -23

 )امور فرهنگي( 5/4/89) آب ميوه و كيك(مداح خانم توان به همراه پذيرايي ) ع(خواني به مناسبت ميالد امام عليمراسم جشن و مولودي -24

 

 

 

      

      

    



 

 


