
ی عا ه    با
  صورتجلسه  

 ...آيـاتي از كـالم ا  ابتدا  .دانشگاه برگزار گرديدسالن شهداي ستاد مركزي در محل  16ساعت   5/12/92مورخ شنبهدوروز  1392ماه سال  اسفند هايشوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
هاي علوم پزشكي كشـور بيـان   توضيحاتي پيرامون برگزاري نوزدهمين جشنواره قرآني و ششمين جشنواره فرهنگي دانشگاهمعاون محترم دانشجويي و فرهنگي دانشگاه  پس از آن قرائت گرديد و مجيد

سپس  .مودندارائه ن هاي اجرا شده در ماه قبلهاي برنامهنتايج نظرسنجي و هاي مصوب در شوراي فرهنگيمبسوطي از ميزان اجراي برنامه مدير محترم امور فرهنگي دانشگاه گزارش پس از آن. نمودند 
  .موارد ذيل به تصويب رسيد

  :مصوبات   
ر محتـرم فرهنگـي   ها توسط مديد جزئيات برنامهنامه سرپرست محترم دانشكده پرستاري و مامايي در خصوص برگزاري مراسم بزرگداشت روز پرستار مطرح و با اجراي آن با رعايت ضوابط و تأيي - 1

 .موافقت بعمل آمدمطابق نامه درخواستي دانشجويان در اين مراسم ) هاي پزشكيپرستاري، مامايي، اتاق عمل و فوريت(   هاي دانشكدهمشروط به برگزاري جشن كليه گروه
مبني بر بازديد از باغ فين به همراه چند نفر از اساتيد دانشگاه مطرح و بـا اجـراي    91نامه معاون محترم آموزشي علوم پايه دانشكده پزشكي در خصوص درخواست دانشجويان پزشكي ورودي مهر  - 2

 . آن با رعايت ضوابط موافقت بعمل آمد

مطرح و بـا اجـراي آن بـا     15/12/92شنبه مورخ روز پنج 85خصوص برگزاري جشن فارغ التحصيلي  دانشجويان پزشكي ورودي بهمن  نامه معاون محترم آموزشي علوم پايه دانشكده پزشكي در - 3
 . ها توسط مدير محترم فرهنگي دانشگاه و با مسئوليت سرپرست محترم دانشكده موافقت بعمل آمدرعايت ضوابط وتأييد برنامه

 .، سالن تربيت بدني و استخر دانشگاه با تعيين شاخص با مسئوليت روابط عمومي دانشگاه برگزار گرددو مامايي آمفي تئاتر مركزي، آمفي تئاتر پرستاري مقرر گرديد فراخواني جهت نامگذاري - 4
  :هاي نهاد رهبريبرنامه

 )الواليههيئت دانشجويي عشاق( تئاتر مركزي، آمفي 13/12/92، ) س(نب برگزاري شاديانه ميالد حضرت زي - 1
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق( 27/12/92لغايت  17/12/92تئاتر مركزي ، روي آمفيروبه "براي مادرم"برپايي نمايشگاه  - 2
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق(، مسجد دانشگاه  23/12/92لغايت  22/12/92برگزاري مراسم ويژه ايام فاطميه ،  - 3
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق(انشگاه ها ، مسجد دشنبهبرگزاري مراسم دعاي كميل، پنج - 4
 )كانون قرآن و عترت(هاي خواهران البالغه به صورت هفتگي، بعد از نماز مغرب و عشاء، خوابگاهبرگزاري تفسير قرآن و نهج - 5
 برگزاري مسابقه پيامكي ترجمان نور  - 6
 )كانون جوان و انديشه( 19تئاتر پرستاري، ساعت،آمفي 13/12/92با حضور دكتر نورالديني، "جايگاه طب در اسالم"برگزاري كارگاه  - 7
 انديشي اساتيد، نيمه دوم اسفند ماه برگزاري هم - 8
 19:30با حضور آقاي زجاجي، آمفي پرستاري، ساعت "فاطمه شناسي"برگزاري نشست دانشجويي با موضوع  - 9

 اجراي طرح اكرام ايتام، دهه آخر اسفند، دو دستگاه ميني بوس -10
  :رهنگيهاي مديريت فبرنامه

 ، قمصر ، ل 9/12/92تاريخ  ،13الي 8ساعت  ،برگزاري كارگاه نشريات  - 1

 21تا19دوشنبه ها، كالس يك دانشكده پرستاري و مامايي، ساعت ) طرح گنجينه نور(كارمند - برگزاري كالس حفظ قرآن كريم ويژه برادران دانشجو - 2
 ن و دانشجويان، جمقدمات فراخوان نوزدهمين جشنواره قرآن و عترت اساتيد،كاركنا - 3
 14:30-13ساعت  تاالرطبيب، ،چهارشنبه ها)طرح گنجينه نور(برگزاري كالس حفظ قرآن كريم ويژه خواهران كارمند - 4
 مقدمات فراخوان ششمين جشنواره فرهنگي دانشجويان ،ج - 5
 برگزاري كارگاه فرهنگي با حضور آقاي واجدي در مسجد دانشگاه  - 6
 برگزاري كارگاه تدريس قلم مطهر، ج - 7
 برگزاري مشاوره خوابگاهي، ب - 8

  :هاي مستمر خوابگاهبرنامه
 ))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهراء (تومان 150.000،  13/12/92اعزام دانشجويان جديدالورود به سينما  - 1

 ))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهراء (تومان   150.000، يك دستگاه اتوبوس،  18/12/92ها، از كودكان بي سرپرست و يتيم به مناسبت جشن عاطفه) نفر 50(بازديد دانشجويان  - 2
 )) س(امور فرهنگي خوابگاه الزهراء (، ج   20/12/92، )س(بدني يا خوابگاه الزهرا سالن تربيت) نفره  5هاي گروه(آراييپزي و ميوهبرگزاري مسابقه بزرگ آشپزي، شيريني - 3



امور فرهنگي خوابگاه (، ب 21تا  19:30، ساعت )س(، نمازخانه خوابگاه الزهرا 17/12/92با حضور خانم قامتي، ) روز پرستار) (س(خواني به مناسبت والدت حضرت زينب برگزاري مولودي - 4
 ))س(الزهراء 

 ))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهراء ( 26/12/92هاي تفسير قرآني،برگزاري كالس - 5
 )فرهنگي مديريت(برگزاري كالس صوت و لحن ويژه خواهران، خوابگاه الزهراء - 6
 )مديريت فرهنگي(21تا19، ساعت )س(دوشنبه ها، خوابگاه الزهرا) طرح گنجينه نور(برگزاري كالس حفظ قرآن كريم ويژه خواهران  - 7
 ب)) ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي (برگزاري كارگاه فرهنگي با حضور خانم خسروي يا نصيري يك شنبه هر ماه - 8
 ، ب))ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي ( 14/12/92، با حضور خانم شريفي،)س(اسبت والدت حضرت زينبخواني به منبرگزاري مراسم مولودي - 9

 ، ب)بسيج دانشجويي(، خوابگاه انديشه، پذيرايي و تبليغات، 11/12/92، ويژه برادران ، ) كشيطناب(برگزاري مسابقات درون خوابگاهي -10
 ، ج )بسيج دانشجويي(، )هادوشنبه) ع(ها ، خوابگاه امام علي چهارشنبه) س(خوابگاه انديشه و الزهرا (ها ر خوابگاههاي تالوت قرآن با حضور اساتيد دبرگزاري كرسي -11
 ، ب )بسيج دانشجويي(، )خوابگاه انديشه(هاي هر هفتهبرگزاري جلسات هفتگي پاتوق با حضور حاج آقا محمد نظر، دوشنبه -12

  :هاي كانون فانوسبرنامه
 ، ج 19-21تئاتر پرستاري، ساعت آمفي ،هاي آموزش بازيگري روزهاي شنبه و دوشنبه هر هفتهبرگزاري كالس    - 1

  :هاي كانون نغمهبرنامه
 ، الف22الي  19كالس ب دانشكده پرستاري، ساعت  18/12/92و  4/12/92برگزاري شب شعر،  - 1
 ، الف 22الي  19كالس ب دانشكده پرستاري، ساعت  25/12/92و  11/12/92برگزاري شب داستان،  - 2

  :هاي كانون هالل احمربرنامه
  بازديد از سالمندان گالبچي، ب - 1

  :هاي كانون نشاطبرنامه
 كالس ب دانشكده پرستاري و ماماييدوشنبه هر هفته،و فروردين ماه، تومان، در اسفند  7000كارگاه خوشنويسي ويژه خواهران و برادران، هزينه دريافتي ازهر نفر  برگزاري - 1

 تومان 150.000،تا سقف )يك عدد جايزه( 16/12/92كوهنوردي ويژه خواهران ، يك دستگاه اتوبوس،  برگزاري اردوي - 2
 تومان 150.000،تا سقف )يك عدد جايزه(15/12/92برگزاري اردوي كوهنوردي ويژه برادران ، يك دستگاه اتوبوس،  - 3

  :ايثارهاي كانون برنامه
   توماني 50.000عدد كارت هديه 10خريد  همرا با تقدير از ده نفر از دانشجويان فرزند شهيد دانشگاه، ،22/12/92بزرگداشت روز شهدا،  - 1

  :هاي كانون نسل انتظاربرنامه
 ، الف16/11/92اعزام دانشجويان به مهديه كاشان جهت شركت در دعاي ندبه،  - 1
 شنبه هر هفته ، ببرگزاري دعاي توسل، سه - 2
 تومان 800.000، تا سقف  8/12/92برگزاري اردوي زيارتي قم جمكران ،  - 3
  تومان 400.000تئاتر پرستاري ، تا سقف آمفي ،12:30ساعت ، 12/12/92برگزاري گفتمان مهدويت ،  - 4

  :هاي بسيج دانشجوييبرنامه
 ، سالن دكتر قريب ،ج 8-12، ساعت  15/12/92از منكر با حضور آقاي تقوي،  برگزاري كارگاه عمومي امر به معروف و نهي - 1

 تومان 400.000، تا سقف  تئاتر پرستاري، آمفي19:30،ساعت  6/12/92كران فيلم سينمايي زيباتر از زندگي با حضور نويسنده و كارگردان فيلم، ا - 2

 ، سالن طبيب ، الف20الي  18برگزاري جلسات هفتگي سياسي، يكشنبه هر هفته، ساعت  - 3

 بوس، ب، يك دستگاه ميني 16/12/92برگزاري اردوي جهادي يك روزه ، روستاهاي ويدوجا و ازوار،  - 4

 ، ب 19:30، ساعت  10/12/92برگزاري جلسه اخالق تشكيالتي با حضور آقاي حسامي، سالن دكتر قريب،  - 5

 انشگاه، مسجد د 21/12/92برگزاري جلسه افتتاحيه اردوي راهيان نور ،  - 6

 ، الف 18الي  16ها، سالن طبيب، ساعت شنبهها و سههاي آموزشي روبيك، دوشنبهبرگزاري كالس - 7

 تومان 30.000برگزاري مسابقات تدبر در قرآن به صورت هفتگي تا سقف  - 8

  24/12/92لغايت  14/12/92برگزاري نمايشگاه كتاب، دانشكده پزشكي، از تاريخ  - 9
  
  
  



  :شجويانهاي جامعه اسالمي دانبرنامه
 ، ب)اردوي جهادي(برگزاري طرح راه حقيقت  - 1
 نفر به مجمع اسفند ماه اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان ، الف 4اعزام  - 2
 ، ج 16-18، سالن دكتر قريب ساعت 13/12/92و  6شناسي و نظريات تمدني غرب با حضور حاج آقا امامي، برگزاري كارگاه تخصصي غرب - 3
 ، سالن طبيب 18-16نبه تا پنج شنبه هر هفته، ساعت برگزاري جلسات تشكيالتي، ش - 4
 ب، سالن قريب، 22-20، ساعت 18/12/92، )گوش به زنگ(برگزاري مسابقه اطالعات عمومي  - 5
 ، آمفي پرستاري ، ب 22- 20، ساعت 19/12/92برگزاري ادامه سلسله نشست هاي سبك ازدواج اسالمي باحضور استاد سرلك ،  - 6
 ) با هماهنگي مدير فرهنگي( 22الي 20ساعت ، 17/12/92برگزاري كارگاه آموزشي عكاسي با لنز گوشي همراه، سالن قريب،  - 7
 ، آمفي مركزي، ج 22- 20، ساعت 11/12/92با حضور آقاي سلمان هاشمي ، "هيس دخترها فرياد نمي زنند"برگزاري نقد و اكران فيلم  - 8
 )منوط به تأييد كميته مربوطه(، آمفي تئاتر پزشكي  22- 20، ساعت 12/12/92 "المان و روشنگرانتقابل ع"برگزاري مناظره با موضوع  - 9

 ، الف "حدس بزنيد نام سال آينده توسط رهبري چه خواهد بود؟"و مسابقه  با موضوع نوروز يعكاسبرگزاري مسابقه  -10
  15/12/92برگزاري مراسم نمادين درختكاري،  -11
 ، دو دستگاه اتوبوس،د13/12/92جديدالورودها،برگزاري اردوي  -12

               

    
    

   
     
     

      


