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فرهنگـي  دانشـجويي و   محتـرم  معاون پس از آن قرائت گرديد و مجيد ...آياتي از كالم اابتدا  .دانشگاه برگزار گرديد دفتر رياستدر محل  18ساعت   26/8/92مورخ يكشنبهروز  1392ماه سال  ذرآ هايشوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
ها و ارائه گزارشي از اقـدامات انجـام شـده    اي دانشجويان دانشگاهنامه رفتار و پوششش حرفهبه تبيين آيين 28/7/92مصوبات شوراي فرهنگي مورخ  7طبق بند ) ع(الحسين..عرض تسليت ايام شهادت سرور و ساالر شهيدان حضرت ابا عبدادانشگاه ضمن 

تشـكر از   ضـمن نيـز  يس محترم دانشـگاه  ئدر ادامه ر .بيان نمودند كاملي توضيحات، اعضاي شورا و وظايف و اختيارات شورا هاي علوم پزشكي كشورنامه شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي دانشگاههمچنين ايشان در مورد شيوه .در اين زمينه پرداختند
  .سپس موارد ذيل به تصويب رسيد. ها شدندها و تشكلتوسط كانونهاي كمتر با هزينه و باكيفيت هدفمند ،هاي فرهنگي متنوعاعضا و تسليت ايام محرم خواستار اجراي برنامه

  :مصوبات   
 .دانشگاه برگزار گرددگرديد اين برنامه به صورت گردهمايي بسيجيان در با توجه به پيشنهاد مسئول محترم بسيج كاركنان در خصوص برگزاري اردوي مشهد اردهال ويژه كاركنان دانشگاه به مناسبت هفته بسيج، مقرر  -1
شـورا  ايـن   دبيرخانـه  بـه   شوراي فرهنگينامه آيين 3ماده   5بند  مطابق هابرنامه اين مقرر گرديد كليههاي فوق برنامه توسط بعضي از واحدهاي دانشگاه بدون طرح و تأييد در شوراي فرهنگي، با توجه به اجراي فعاليت -2

 )معاونت دانشجويي و فرهنگي: مسئول پيگيري( .مذكور اجرا گرددتحويل تا پس از بررسي و تصويب در شوراي 
نامه مذكور ابالغ اعضاي شورا بـه پيشـنهاد   آيين 2توسط معاون محترم دانشجويي و فرهنگي وزارت متبوع، مقرر گرديد طبق ماده  هاي علوم پزشكي كشورنامه شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي دانشگاهشيوه با توجه به ابالغ -3

 )معاونت دانشجويي و فرهنگي: مسئول پيگيري.(  .معاون محترم دانشجويي و فرهنگي توسط رئيس محترم دانشگاه صادر گردد
 )   معاونت دانشجويي و فرهنگي: ول پيگيريمسئ. ( نامه فوق الذكر، مقرر گرديد ابالغ اعضاي كميته تخصصي شوراي فرهنگي و اجتماعي توسط معاون محترم دانشجويي و فرهنگي صادر گرددشيوه 5با توجه به ماده  -4
 .گردداجراي مصوبات شوراي فرهنگي توسط مدير محترم فرهنگي دانشگاه ارائه  تعدادي از شوراي فرهنگي گزارشات مقرر گرديد در جلس -5
هـا و  با حضور معاون محترم آموزشـي، معـاونين آموزشـي دانشـكده     اي و جلسه موضوع در هيئت رئيسه مطرحهاي علوم پزشكي كشور، مقرر گرديد اي دانشجويان دانشگاهنامه رفتار و پوشش حرفهبا توجه به ابالغ آيين -6

 )معاونت دانشجويي و فرهنگي: مسئول پيگيري( .شودها، حراست دانشگاه و بيمارستان بهشتي و كميته انضباطي تشكيل بيمارستان
  :هاي نهاد رهبريبرنامه

 )كانون جوان و انديشه(، آمفي تئاتر پرستاري   26/9/92موضوع اعتماد به نفس، با حضور آقاي آقاجاني،  برگزاري نشست دانشجويي با  - 1
 )كانون جوان و انديشه(، آمفي تئاتر پرستاري  18/9/92برگزاري نشست دانشجويي با موضوع  معرفي افراد موفق،   - 2
  )كانون قرآن و عترت(برگزاري مسابقه ترجمان نور - 3
 )كانون قرآن و عترت(،آمفي تئاتر پرستاري 17/9/92دانشجويي با حضور حجت االسالم ماندگاري، برگزاري نشست  - 4
 )تاريخ بعدا اعالم مي گردد( برگزاري هم انديشي كانونهاي دانشگاه در قالب اردو  - 5
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق(برگزاري دعاي كميل ، پنجشنبه هر هفته، مسجد دانشگاه  - 6
 ) الواليههيئت دانشجويي عشاق(دانشكده پزشكي  30/9/92الي  1/9/92) عاشورا تا اربعين(پا به پاي غم  برپايي نمايشگاه - 7
 ) الواليههيئت دانشجويي عشاق( 19/9/92) ع(برپايي ايستگاه صلواتي والدت امام موسي كاظم  - 8
 )الواليهي عشاقهيئت دانشجوي( 21/9/92مسجد دانشگاه ) س(برگزاري مراسم سوگواري شهادت حضرت رقيه - 9

  :هاي مديريت فرهنگيبرنامه
 )تشكيل در صورت به حدنصاب رسيدن( نويسي، مباني سينما، عكاسي، مستندسازينامههاي فن بيان، فيلمثبت نام كارگاه - 1
 تومان200.000، سالن طبيب ، 14الي  12:30ها ، ساعت ها و دوشنبهجلسه، شنبه 21برگزاري كارگاه زبان انگليسي هر هفته به مدت  - 2
 تومان 200.000، ) ويژه مديران مسئول و سردبيران نشريات( 17الي  13:30، سالن طبيب، ساعت 21/9/92) خبرنويسي(برگزاري كارگاه نشريات  - 3
 جلد كتاب اخالق اسالمي استاد مطهري، ج 14جلد كتاب سيري در سيره نبوي و  50خريد  - 4
 ، دانشكده پزشكي و فروش كتاب برگزار ي نمايشگاه كتاب - 5
 12:30برگزاري كارگاه قرآن و نقش كاربردي آن در زندگي، سالن طبيب ، ساعت  - 6
 برگزاري مشاوره خوابگاهي،ب - 7

  :هاي مستمر خوابگاهبرنامه
  )كانون قرآن و عترت نهاد رهبري(حضور حجت االسالم شاه فضلدوشنبه ها، بعد از نماز مغرب و عشاء با ) س(سه شنبه ها ،خوابگاه الزهرا) ع(برگزاري كالس تفسير قرآن، خوابگاه امام علي  - 1
  )كانون قرآن و عترت نهاد رهبري(ها، بعد از نماز مغرب و عشا با حضور حجت االسالم جمشيدي يكشنبه) س(ها ،خوابگاه الزهراشنبه) ع(برگزاري كالس تفسير نهج البالغه ، خوابگاه امام علي  - 2
  )كانون قرآن و عترت نهاد رهبري) (ع(موضوع سبك زندگي با  حضور خانم سرلك ، خوابگاه امام علي برگزاري نشست خوابگاهي با  - 3
  )نهاد رهبري( با حضور خانم بارونقي، هفته اي يك شب) س(با حضور خانم عمارتي و خوابگاه الزهرا) ع(حضور مبلغ در خوابگاه هاي امام علي - 4
 تومان 150.000))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهراء(قامتي، نصيري، حاجي بابايي  هابا حضور خانم 17/9/92، 10/9/92، 3/9/92واقعه كربال و حوادث پس از آن ،  هاي فرهنگي، مذهبي با موضوعبرگزاري كارگاه - 5
 )) س(فرهنگي خوابگاه الزهراامور (با حضور خانم گودرزي و شريفي ) س(ها در خوابگاه الزهرا ها و يكشنبهبرگزاري كالس حفظ و صوت و لحن قرآن شنبه - 6
 ب))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهراء) (فيلم گناهكاران( 19/9/92اعزام دانشجويان به سينما به مناسبت روز دانشجو ،  - 7
 ج)) س(امور فرهنگي خوابگاه الزهراء( 24/9/92و  9/9/92، 27/9/92 )آرايي و آشپزيميوه ،خاطره دانشجويي ،خوشنويسي (خوابگاهي برگزاري مسابقات  - 8
 ب)) ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي( 27/9/92و  16/9/92 )نقاشي و خوشنويسي (خوابگاهي مسابقات برگزاري - 9

 ج)) ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي(ي يا شريفي ،با حضور خانم خسرو 17/9/92و  13/9/92) س(هاي فرهنگي مذهبي و مراسم عزاداري به مناسبت ماه محرم و شهادت حضرت رقيه برگزاري كارگاه -10
 )) ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي(برگزاري كالس حفظ و صوت و لحن قرآن ، دوشنبه هر هفته با حضور خانم گودرزي -11
 )) س(و الزهرا )ع(عليامور فرهنگي خوابگاه امام (شنبه هر هفته،از شنبه تا سه...دوزي، خياطي، نقاشي و هاي هنري چرمبرگزاري كالس -12
 )كانون نشاط(هاي دانشجويي، با حضور كارشناسان مركز مشاوره برگزاري كارگاه مشاوره ازدواج، خوابگاه -13



 
 )بسيج دانشجويي(ها هاي خواهران، يكشنبهبرگزاري قرائت زيارت عاشورا خوابگاه -14
 )رنسل انتظا(هاهاي دانشجويي غروب جمعهپخش زيارت آل ياسين در خوابگاه -15
 الف) بسيج دانشجويي(فضل برگزاري پرسش و پاسخ دانشجويي ، خوابگاه انديشه شنبه بعد از نماز مغرب و عشاء با حضور حاج آقا شاه -16
 الف) بسيج دانشجويي( 20- 22ها برگزاري جلسات هفتگي پاتوق خوابگاه انديشه هزينه استاد ،دوشنبه -17

 ب )بسيج دانشجويي) (خوابگاه خواهران و برادران(هفته آخر آذر ماه  ) اندازي ، دارت و طناب كشيمچ (برگزاري مسابقات ورزشي درون خوابگاهي  -18
  :هاي كانون فانوسبرنامه

 )توماني 30.000توماني، يك عدد كارت هديه  50.000توماني، يك عدد كارت هديه  70.000يك عدد كارت هديه (خريد كارت هديه براي نفرات برتر مسابقه ورود آقايان ممنوع  - 1
 تومان 200.000، )چاپ بنر براي سردر دفتر، خط تلفن، صندلي، وسايل دفتري(تجهيز دفتر كانون فانوس  - 2
 ج ،تئاتر مركزيآمفي ،20:30الي  19ساعت ، 11/92/ 2تا  10/9/92شروع تمرينات نمايشنامه ضريح خورشيد از - 3
  )تومان 7.000هزينه دريافتي از دانشجو (تئاتر پرستاري ،آمفي 20:30الي  19شنبه و دوشنبه، ساعت برگزاري كالس بازيگري ويژه اعضاي گروه تئاتر ، روزهاي  - 4

  :هاي كانون نغمهبرنامه
 ب، 21الي  19هاي دانشكده پرستاري، ساعت يكي از كالس،  30/9/92، ي عاشوراييبرگزاري شب شعر يلدا - 1

  :هاي كانون هالل احمربرنامه
  از اعتياد با همكاري مركز مشاوره دانشگاه، آمفي تئاتر پرستاري جبرگزاري همايش پيشگيري  - 1

  :هاي كانون نشاطبرنامه
 ها، سالن طبيب، ب زاده، دوشنبهبرگزاري كارگاه خالقيت، باحضور دكتر حسن - 1
 ، بيك دستگاه اتوبوس، و  )نيم بها(اعزام دانشجويان به سينما با همكاري واحد فرهنگي خوابگاه برادران، هزينه بليط - 2
 ، بكشي روي همگاني به مناسبت روز دانشجو همراه با اهداي جوايز به صورت قرعهبرگزاري پياده - 3

  :هاي كانون نسل انتظاربرنامه
 ج،  21الي  19تئاتر پرستاري، ساعت ، آمفي 11/9/92، ) عج(بيت و امام زمان برگزاري گفتمان مهدويت با موضوع حب اهل - 1
 ج،   21الي  19تئاتر پرستاري، ساعت ، آمفي 18/9/92، ) هاي فتنه دجالهاي دجال و بنيانويژگي(گفتمان مهدويت با موضوع دشمن شناسي  برگزاري - 2
 21الي  19تئاتر پرستاري ، ساعت ، آمفي4/9/92،  و سيزدهپخش فيلم سيصد - 3
 افزارهاي مهدوي از طريق بلوتوث ارسال نرم  - 4
 هاي برتر ، الفگرايي، غيرت ورزي و حجاب و پخش كليپسازي با موضوع عفتبرگزاري مسابقه كليپ - 5
 انتخاب يك فضيلت اخالقي در هفته و تبليغ در اين باره از طريق تزيين و تبليغ در مسير خوابگاه تا دانشگاه ، الف ،قدم قدم تا خورشيد اجراي طرح - 6
 د، )دستگاه اتوبوس  2( 15/9/92 و 1/9/92برگزاري سفر زيارتي قم و جمكران ويژه خواهران،  - 7
 ب ، يك دستگاه اتوبوس،  15/9/92و  1/9/92جهت شركت در مراسم دعاي ندبه، ) ع(بن علي اعزام دانشجويان به امامزاده هالل - 8
 برگزاري دعاي توسل، سه شنبه هر هفته، مسجد دانشگاه همراه با سخنراني با موضوع توسل به امام و پخش كليپ ، الف - 9

 ب ) كتابخانه(تجهيز دفتر كانون  -10
  :هاي بسيج دانشجوييبرنامه

ونه بسيجي نمايشگاه و آقاي مجدآبادي با حضور خانواده شهيد شهرياري، تقدير از دانشجويان نم: تئاتر مركزي، سخنران، آمفي 23الي  19ساعت  ،19/9/92اي، ميوه مقاومت به مناسبت هفته بسيج و روز بسيج دانشجويي برگزاري همايش فناوري هسته - 1
 تومان 1.500.000قرارگاه شهيد باقري، 

  18- 20ها، سالن طبيب ، ساعت برگزاري جلسات هفتگي سياسي، يكشنبه - 2
 ، ب 9/9/92لغايت  2، دانشكده پزشكي، "استكبارستيزي"برپايي نمايشگاه با موضوع  - 3
 ج ،21الي  19ساعت  ، 5/9/92تئاتر پرستاري، ، آمفيمژمن نسب... روح ابا حضور حاج آقا راز فيس بوكپخش مستند  - 4
 الف، 21الي  19ساعت ،  12/9/92تئاتر پرستاري،پخش مستند روزهاي زندگي ، آمفي - 5
 )منوط به تأييد كميته مربوطه(، ج 17/9/92تئاتر پرستاري، برگزاري مناظره سياسي،آمفي - 6
 ، الف 15/9/92الي  5/9/92) نفر 3انشگاه، اهداي هديه به تبليغات در سايت و د(ي قرآني تفسير سوره نباء برگزاري مسابقه - 7
 ب ، 21الي  19ساعت ،  10/9/92تئاتر پرستاري، آمفي "سبك زندگي شهدايي "برگزاري شب خاطره با موضوع  - 8
 ب)  خريد قاب، شيريني( 24/9/92ديدار با خانواده شهدا  - 9

 الف) روايتگريهاي براي سير مطالعاتي كالس(خريد كتاب دفاع مقدس  -10
 18دانشكده پرستاري، ساعت  4هاي هر هفته، كالس هاي روايتگري، دوشنبهبرگزاري كالس -11
 ، ج )دستگاه اتوبوس 2هديه و ( 28/9/92الدين شهيد زين اردوي تشكيالتي قم ويژه اعضاي چارت و خادمين شهدا و ديدار با علما و خانواده -12
 ب) موس، كابل تصويري، كابل برقكيبورد، (تجهيز دفاتر بسيج دانشجويي،  -13

  :هاي جامعه اسالمي دانشجويانبرنامه
 ، در ماه چهار دستگاه ميني بوس،ج)اردوي جهادي(برگزاري طرح راه حقيقت  - 1
 )تأييد كميته مربوطهمنوط به ( تئاترمركزي ، د، آمفي محمد صادق كوشكيبرگزاري مناظره سياسي با موضوع رابطه با امريكا با حضور دكتر صادق زيبا كالم و  - 2
 منوط به ارائه دعوتنامه) تومان 50.000هزينه بليط رفت و برگشت تا سقف % 50(نفر به مجمع آذرماه اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان  4اعزام  - 3



 
 ، سايت كامپيوتر دانشكده پيراپزشكي 8- 12، ساعت 9/92/ 7,14,28) كليپ سازي(هاي كامپيوتر برگزاري كارگاه - 4
 سايت كامپيوتر دانشكده پيراپزشكي ، 12الي  8ساعت ، 9/92/ 21ي كارگاه آموزش رايانه ويژه فعالين جاد ، برگزار - 5
 آباد، سه دستگاه اتوبوس ، جاعزام دانشجويان جهت بازديد از نمايشگاه روايت كربال در نوش - 6
 الفسالن طبيب،  اختصاصي مسائل فرهنگي و نحوه برخورد با آن،برگزاري مراسم ميز گرد فرهنگي با حضور فعاالن فرهنگي دانشگاه و بررسي  - 7
 سالن دكتر قريب، ، ج ،18الي  16ساعت ، 26/9/92، 12/9/92شناسي و نظريات تمدني غرب با حضور حاج آقا امامي، برگزاري كارگاه تخصصي غرب - 8
 ب  ي، سالن قريب، ،معماربرگزاري نشست ويژه بررسي شبهات عزاداري، باحضور استاد  - 9

 ي، سالن قريب، ب معمارباحضور استاد ) س(نشست ويژه شناخت حضرت رقيه  -10
 ، سالن طبيب 18- 16برگزاري جلسات تشكيالتي، شنبه تا چهارشنبه هر هفته، ساعت  -11
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