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  صورتجلسه  

 مدير محتـرم  پس از آن قرائت گرديد و مجيد ...آياتي از كالم اابتدا  .دانشگاه برگزار گرديد دفتر رياستدر محل  18ساعت   28/7/92 مورخ يكشنبهروز  1392ماه سال  آبان هايشوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
اعياد و تبريك ضمن نيز يس محترم دانشگاه ئدر ادامه ر .قرآني و فرهنگي ارائه نمودند دانشجويان تقويت در حال اجرا جهت هايبرنامهاز  يگزارشو دهه واليت ) ع(هاديميالد با سعادت حضرت امام  تبريكفرهنگي دانشگاه ضمن 

سـپس  . هـاي قرآنـي در دانشـگاه شـدند    ريزي و در اولويت قرار گرفتن فعاليتخواستار برنامه) كسب رتبه اول در سه سال متوالي (قرآني  هاي كسب شده درجشنوارهبا توجه به اهميت موضوع و تداوم موفقيت و هاي مذهبيمناسبت
  .موارد ذيل به تصويب رسيد

  :مصوبات   
 )مديريت فرهنگي:مسئول پيگيري.(گرددتهيه و براي اعضا گواهي حضور در جلسات صادر شوراي فرهنگي جهت حضور و غياب اعضاي ليستي مقرر گرديد  - 1
 توسـط مـديريت فرهنگـي   ييـد كتـب   أپـس از ت با تمديد آن به مدت سه ماه  رح ومدير مسئول محترم انتشارات مرسل در خصوص تمديد زمان نمايشگاه كتاب در بيمارستان شهيد بهشتي مطنامه  - 2

 .موافقت بعمل آمد
 .مطرح و با اجراي آن موافقت بعمل آمد 8الي 7:30ر خصوص برگزاري مراسم زيارت عاشورا در دهه اول محرم از ساعت نامه سرپرست محترم دانشكده پرستاري و مامايي د - 3
  .بررسي و تصويب گردد دانشگاه هاي آزادانديشيكرسيهيئت هاي آزاد دانشجويي در تريبون مجوز اجراي مقرر گرديد - 4
 .مبني بر تشكيل انجمن مهر مقرر گرديد اساسنامه اين طرح در جلسه آتي شوراي فرهنگي مورد بررسي قرار گيردبا توجه به درخواست تشكل جامعه اسالمي دانشجويان  - 5
ارشناسـان  از حضوركگيري صحيح سايي و جهت رفع شبهه و نتيجهها شناها، تهديدهاو فرصتهاي آزاد آسيبهاي آزادانديشي و تريبوندر كرسي مقرر گرديدبا توجه به تأكيد رئيس محترم دانشگاه  - 6

 )هامسئولين تشكل: مسئول پيگيري( .شوراي فرهنگي ارائه گرددجلسات در ها كاملي از برنامهگزارشي  استفاده ومجرب 
 كاملي از اقدامات انجام شده در اين زمينه توسـط مقرر گرديد در جلسه آتي شورا گزارش ها و دانشجويان علوم پزشكي كشور، دانشگاهاي دانشجويان پوشش حرفهرفتار و با توجه به ابالغ آيين نامه  -7

 )فرهنگي عاونت دانشجويي وم :مسئول پيگيري.( .ارائه گرددفرهنگي و حراست دانشگاه  ،معاونت آموزشي، معاونت دانشجويينهاد رهبري، 
  :هاي نهاد رهبريبرنامه

 )كانون جوان و انديشه( 19:30، ساعت 5/8/92حضور استاد محمد آقاجاني كارشناس ارشد روان پرستاري، آمفي تئاتر پرستاري،  برگزاري نشست دانشجويي با موضوع افزايش اعتماد به نفس در دانشجويان با -1
 )و انديشهكانون جوان ( 19:30، ساعت 19/8/92برگزاري نشست دانشجويي با موضوع اعمال جراحي زيبايي با حضور استاد روان شناس و كارشناس مذهبي، آمفي تئاتر پرستاري،  -2
 )كانون جوان و انديشه( برگزاري مسابقات ترجمان وحي -3
 )هيئت د انشجويي عشاق الواليه(  30/8/92لغايت  10/8/92ها به مناسبت فرارسيدن ماه محرم از ها و خوابگاهفضاسازي دانشكده -4
 )انشجويي عشاق الواليه هيئت د( ، مسجد دانشگاه23/8/92لغايت  13/8/92برپايي مراسم عزاداري  دهه اول محرم از  -5
 )هيئت د انشجويي عشاق الواليه( 13/8/92برپايي دسته عزاداري،  -6
 )هيئت د انشجويي عشاق الواليه( 23/8/92و22و21اعزام دانشجويان به هيئات مذهبي داخل شهر  -7
 )الواليه هيئت د انشجويي عشاق( 23/8/92و22و21اعزام دانشجويان به مراسم عزاداري بيت رهبري يكي از شبهاي  -8
 )هيئت د انشجويي عشاق الواليه( ها، مسجد دانشگاه برگزاري مراسم دعاي كميل، پنجشنبه - 9

  :هاي مديريت فرهنگيبرنامه
 مهر تا آبان 24برگزاري مسابقه از كتاب آيات واليت  -1

 تومان 200.000 ، 21الي  19ساعت  ، سالن طبيب،26/8/92برگزاري كارگاه قلم مطهر، تدريس كتاب آزادي معنوي و ده گفتار ،   -2

 تومان 200.000جلد كتاب بيست گفتار،  50خريد  -3

 جلد كتاب آزادي معنوي، ج 30خريد  -4

 برگزاري مشاوره خوابگاهي، ب -5

در سطح ) آبان، عيد غدير،ماه محرم و هفته امر به معروف 13(هاي آبان مناسبتويژه ) خوشنويسي، عكاسي، وبالگ نويسي، مقاله و كليپ سازي( پژوهشي و فناوري اطالعات برگزاري مجموعه  مسابقات كتابخواني، هنري، -6
 ها و دانشگاهخوابگاه

 ))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهراء(تئاتر مركزي، د آمفي، 21الي  19ساعت ،  11/8/92دكتر بانكي،  برگزاري نشست تكريم خانواده به مناسبت روز خانواده با حضور -7

 سفال گري ، جبرگزاري كارگاه  -8

  توماني براي داوران جشنواره فرهنگي 70.000توماني، يك عدد  100.000توماني، دو عدد  150.000خريد سه عدد كارت هديه  -9
 كزي،يتئاتر مرآمفي دهه اول محرم،برگزاري كرسي تالوت قرآن كريم به مناسبت هفته قرآن و عترت و تقدير از كاركنان و اعضا هيئت علمي جشنواره قرآني، -10

 ، ب12:30، سالن طبيب ، ساعت با حضور استاد واجدي برگزاري كارگاه قرآن و نقش كاربردي ان در زندگي به مناسبت هفته قرآن و عترت  -11

 تومان 150.000برگزاري مسابقه تفسير سوره يوسف به مناسبت هفته قرآن وعترت و اهدا جايزه تا سقف   -12

 تومان 150.000قيام عاشورا به مناسبت هفته امر به معروف و نهي ازمنكر و اهداي جايزه تا سقف هاي برگزاري مسابقه كتابخواني انگيزه  -13

 قراردادن كتابخانه الكترونيكي قرآني فرهنگي در وب سايت معاونت دانشجويي فرهنگي  -14



 برگزاري جشن عيد غدير خم با همكاري هيئت دانشجويي عشاق الواليه، آمفي تئاتر مركزي، ل -15

 ستگاه صلواتي به مناسبت عيد غدير خم، جبرپايي اي -16

  :هاي مستمر خوابگاهبرنامه
 ب)) س(امور فرهنگي خوابگاه الزهراء(خسروي و خانم نصيري به صورت هفتگي  با حضور خانم) س(الزهرامذهبي، خوابگاه. هاي فرهنگي برگزاري كارگاه   -1
 ب)) ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي(خسروي و خانم نصيري به صورت هفتگي  با حضور خانم)ع(عليامام مذهبي، خوابگاه. هاي فرهنگي برگزاري كارگاه -2
 ))ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي ( ، ب 19/8/92، )شله زرد(برگزاري مسابقه آشپزي  -3

 ))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهراء(، ج  23الي  21ساعت  30/7/92دانشجويان،هاي هاي دانشجويي با استفاده از توانمنديبرگزاري جشن عيد غدير خم در خوابگاه -4

 ))ع(و امام علي) س(هاي الزهراءامور فرهنگي خوابگاه(اعزام دانشجويان جديدالورود به سينما، ب  -5

 ))س(مور فرهنگي خوابگاه الزهراءا(، ب  21-22ساعت  19/8/92برگزاري كارگاه با موضوع نگاهي نو به محرم با حضور خانم حاجي بابايي مورخ  -6

 ))ع(و امام علي) س(هاي الزهراامور فرهنگي خوابگاه( برگزاري مسابقات خوشنويسي و نقاشي در ماه محرم، ج  -7

 )امور فرهنگي) ( ره(ها همراه با مسابقه كتابخواني از كتاب صحيفه نور امام خميني در خوابگاه "دوست من كتاب"اجراي طرح  -8
 )كانون هالل احمر( هاي دانشجويي با حضور آقايان بيغم و ارباب، الف اه آشنايي با مضرات مواد مخدر، خوابگاهبرگزاري كارگ -9

 )بسيج دانشجويي( ، با حضور استاد نصيري )ع(ابگاه امام علي.برگزاري جلسات صالحين هفتگي درخو -10
 )كانون قرآن و عترت نهاد رهبري(ها بعد از نماز مغرب و عشاء، با حضور حجت االسالم جمشيدي دوشنبه) س(خوابگاه الزهرا - از نماز مغرب و عشاء ها بعد شنبه) ع(امام علي البالغه، خوابگاهبرگزاري كالس تفسير نهج -11
)كانون قرآن و عترت نهاد رهبري(نماز مغرب و عشاء، با حضور حجت االسالم شاه فضل  ها بعد ازيكشنبه) س(خوابگاه الزهرا -ها بعد از نماز مغرب و عشاءشنبهسه) ع(امام علي برگزاري كالس تفسير موضوعي قرآن، خوابگاه -12
 )كانون قرآن و عترت نهاد رهبري(، با حضور خانم گودرزي 21:30الي 20:30ها ساعت دوشنبه) س(خوابگاه الزهرا -  20:30الي 19:30ها ساعت دوشنبه) ع(امام علي برگزاري كالس حفظ قرآن، خوابگاه -13

  :هاي كانون ايثارنامهبر
 1/8/92برگزاري مسابقه غدير،  -1
 ، ب1/8/92ديدار با خانواده شهيد سادات،   -2
 ، ب 19، آمفي تئاتر پرستاري، ساعت6/8/92برگزاري نشست غدير در آينه روايات با موضوع اثبات غدير از منظر اهل سنت با حضور آقاي دكتر زجاجي، -3
 ، ج9/8/92اردهال،  گردهمايي دانشجويان ستاد شاهد، مشهد -4
 ، الف26/8/92ديدار با خانواده آزادگان به مناسبت روز تجليل از اسرا و مفقودين ،  -5

  :هاي كانون فانوسبرنامه
  استاد خسروي، ج ،20الي  18آمفي تئاتر پرستاري،  روز در هفته، 2برگزاري كالس بازيگري،  -1
 ، آمفي تئاتر مركزي، ج19ساعت ،  8/8/92برگزاري مسابقه دخترانه ويژه دانشجويان دختر  -2

  :هاي كانون نغمهبرنامه
 )هاي محرمدر صورت عدم تداخل با برنامه( تومان  70.000دانشكده پرستاري، 2، كال س 19، ساعت  12/8/92برگزاري شب داستان -1
 )هاي محرمرنامهدر صورت عدم تداخل با ب( دانشكده پرستاري،ب 2، كال س 19، ساعت  19/8/92برگزاري شب شعر عاشورايي -2
 )هاي محرمدر صورت عدم تداخل با برنامه( تومان  70.000دانشكده پرستاري، 2، كال س 19، ساعت   26/8/92برگزاري شب داستان  -3

  :هاي كانون هالل احمربرنامه
 تومان 400.000، برگزاري همايش اهداي عضو ، سالن دكتر قريب، دهه دوم محرم، با حضور دكتر صانعيان و خانواده زينب رضايي -1

 برگزاري كارگاه كمكهاي اوليه، استاد از هالل احمر، ب -2
  :هاي كانون نشاطبرنامه

 ، يك دستگاه اتوبوس، ويژه برادران، ج10/8/92برگزاري اردوي كويرنوردي مرنجاب،  -1

 آقاي كمال الدين عمادي، جبرگزاري سلسله جلسات اتاق فكر پيرامون سبك زندگي اسالمي، دوشنبه هر هفته، سالن طبيب، سخنران  -2
 برگزاري مراسم سخنراني با عنوان سبك زندگي حسيني دهه اول محرم، مسجد دانشگاه ، ب -3

  :هاي كانون نسل انتظاربرنامه
 تومان 150.000، يك دستگاه اتوبوس، 17/8/92و  3/8/92آران و بيدگل، ) ع(بن علي برگزاري دعاي ندبه در امامزاده هالل -1

 ، يك دستگاه اتوبوس، الف10/8/92دبه در مهديه كاشان برگزاري دعاي ن -2

 ، يك دستگاه اتوبوس، ج 16/8/92برگزاري اردوي قم و جمكران ويژه برادران  -3

 ، ج)كتاب تفسير دعاي عهد از استاد قرائتي( برگزاري مسابقه كتابخواني  -4

 ، ج)حجت االسالم شهبازي از تهران( نرانهزينه سخ ،19آمفي تئاتر پرستاري، ساعت  ،26/8/92پخش و نقد فيلم پرومته ،  -5

 ، الف5/8/92و 4برپايي غرفه مهدويت در نمايشگاه سالگرد ورود شهداي گمنام به دانشگاه  -6

 ، الفنفر از اعضاي اصلي شوراي كانون به همايش سراسري رهپويان فرج دانشگاه شيراز  4اعزام  -7

 الف شنبه هر هفته در مسجد دانشگاه، برگزاري دعاي توسل سه - 8



  :هاي بسيج دانشجوييبرنامه
 تومان، ي 50.000، سه دستگاه اتوبوس، هزينه دريافتي از هر دانشجو 11/8/92لغايت  7/8/92)ويژه دانشجويان جديدالورود(برگزاري اردوي مشهد مقدس  -1

 ، الف 18-20هاي آموزشي مكعب روبيك، روزهاي زوج، سالن طبيب، ساعت برگزاري كالس -2

 تومان 250.000)بوسيك دستگاه اتوبوس و يك دستگاه ميني( 30/8/92) ويژه جهادگران(تشكيالتي ويدوجا و ازوار برگزاري اردوي  -3

 ن )هزينه چاپ بنرها ي برنامه طبق سنوات گذشته بر عهده روابط عمومي دانشگاه( 5/8/92و  4/8/92برگزاري مراسم سالگرد شهدا،  -4
 خواهران، ب) گاه اتوبوسيك دست( 15/8/92ديدار با خانواده شهدا ،  -5

 )منوط به تأييد كميته مربوطه( ، ب  20تئاتر پرستاري، ساعت ،آمفي 12/8/92برگزاري تريبون آزاد با موضوع دانشجوي سياسي،  -6
 مانتو 200.000تئاتر پرستاري ، ، آمفي20، ساعت 27/8/92برگزاري نشست جايگاه خانواده در اسالم، با حضور حجت االسالم بيرانوند،  -7

 ، دو دستگاه اتوبوس، ب 8/8/92و  7/8/92اعزام دانشجويان به سينما  -8

 ، ب1/8/92)هديه براي سادات(تكريم سادات دانشجويان  -9

 )با همكاري واحد قرآن و عترت دانشگاه(، الف 24/8/92الي  18/8/92) هفته تكريم قرآن(برگزاري مسابقه قرآني  -10
 )با همكاري واحد قرآن و عترت دانشگاه( 18- 20ها ساعت شنبه، سهبرگزاري جلسات ختم و حفظ قرآن، سالن طبيب -11
 تئاتر پرستاري ، ب، آمفي 20، ساعت  7/8/92برگزاري كارگاه مهارت فن بيان،  -12

 )بسيج دانشجويي( 20برگزاري جلسات هفتگي پاتوق در خوابگاه انديشه با حضور حاج آقا رمضان عليزاده، دوشنبه ساعت  -13
 )بسيج دانشجويي( هاي دانشجويي ورا، قرائت دعاي عهد و دعاي سمات در خوابگاهبرگزاري زيارت عاش -14
 )بسيج دانشجويي(  دكتر قريبآبان ماه، سالن  10و  9) نفر دانشجو 60اي و محيط ويژه دانشجويان بهداشت حرفه(در صنعت  HSEبرگزاري كارگاه  -15
 )بسيج دانشجويي ( 3/8/92برگزاري زيارت آل ياسين جوار قبور شهداي گمنام،  -16
 )بسيج دانشجويي( دانشكده پرستاري 4، كالس  18:30، ساعت  20/8/92روايتگري،  برگزاري كالس -17
 )بسيج دانشجويي( ، الف  20الي  18ها ساعت برگزاري جلسات هفتگي سياسي، سالن طبيب، يكشنبه -18
 )بسيج دانشجويي( كي و پرستاري و مامايي، ب دانشكده پزش 13/8/92و  12/8/92آبان مورخ  13برپايي نمايشگاه به مناسبت  -19
 )بسيج دانشجويي(   20- 18برگزاري جلسات هفتگي ولي شناسي، سالن طبيب، ساعت  -20
 )بسيج دانشجويي(  30/8/92الي  25/8/92دانشكده پزشكي ) كافه كتاب(برپايي نمايشگاه كتاب  -21
 )بسيج دانشجويي( 19/8/92لغايت  13/8/92ي اول محرم از شكي، دههبرپايي نمايشگاه محصوالت فرهنگي قرآني دانشكده پزشكي و پيراپز -22
 )بسيج دانشجويي با همكاري كانون نسل انتظار ( 17/8/92، )ع(برگزاري دعاي ندبه در خوابگاه امام علي  -23
 تجهيز دفتر بسيج خواهران، ج -24

  :هاي جامعه اسالمي دانشجويانبرنامه
 در ماه دو دستگاه اتوبوس ،ج، )اردوي جهادي(برگزاري طرح راه حقيقت  -1

 )هامنوط به تأييد كميته ناظر بر تشكل( تئاترمركزي ، ج برگزاري همايش سياسي با موضوع دست به دامان ورشكستگان با حضور دكتر زاكاني سالن آمفي -2
 ، الف)وط به تأييد كميته مربوطهمن(برگزاري تريبون آزاد با موضوع مذاكره يا معاشقه با آمريكا روبروي سلف سرويس مركزي يا پرستاري  -3

 منوط به ارائه دعوتنامه ) تومان 50.000هزينه بليط رفت و برگشت تا سقف % 50) (شيراز(نفر به مجمع آبان ماه اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان  4اعزام  -4

 شكده پيراپزشكي ، الف، سايت كامپيوتر دان 8- 12ها ساعت پنجشنبه) آفيس و فتوشاپ(هاي كامپيوتر برگزاري كارگاه -5

   تئاتر مركزي ، دبا حضور آقاي فراستي، آمفي 6/8/92، برگزاري اكران و نقد فيلم گذشته -6
 آباد، سه دستگاه ، جاعزام دانشجويان جهت بازديد از نمايشگاه روايت كربال در نوش -7

 ها، الفمسائل فرهنگي و نحوه برخورد با آنبرگزاري مراسم ميز گرد فرهنگي با حضور فعاالن فرهنگي دانشگاه و بررسي اختصاصي  -8

 همراه با فيلمبرداري ، ج ،، سالن دكتر قريب 7/8/92شناسي و نظريات تمدني غرب با حضور حاج آقا امامي، برگزاري كارگاه تخصصي غرب -9

 )در صورت تصويب كليت انجمن مهر در شوراي فرهنگي( بسته 43چاپ و توزيع قبض انجمن مهر، -10
كتاب منوط به (به مناسبت عيد غدير حاوي كتاب راهي به سوي حقيقت و يك بروشور حاوي متن غديرنامه و كاور و پوستر رنگي طرح گرافيكي ) براي هر اتاق خوابگاه يك بسته(160هنگي براي دانشجويان تعداد تهيه بسته فر -11

 تومان 400.000) تأييد مدير فرهنگي

 )جامعه اسالمي( ، سالن طبيب 18- 16هر هفته، ساعت  برگزاري جلسات تشكيالتي، شنبه تا چهارشنبه -12
 )جامعه اسالمي) ( منوط به تأييد رياست كميته تحقيقات دانشجويي(، سالن طبيب 16الي  14شنبه هر هفته ساعت برگزاري كارگاه پروپزال نويسي، دو -13
 )جامعه اسالمي( دانشگاهبرنامه قرائت زيارت وارث ، دهه اول محرم، هر روز قبل از نماز ظهر ، مسجد  -14
 ل) منوط به تأييد كميته مربوطه( برگزاري مجمع عمومي ساليانه  -15


