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آياتي از كالم ابتدا  .دانشگاه برگزار گرديدسالن شهداي ستاد مركزي در محل  18ساعت   25/10/92مورخ  شنبهچهارروز  1392ماه سال بهمن  هايشوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
 مدير محترم امور فرهنگـي دانشـگاه گـزارش    پس از آن. عرض نمودندتبريك به اعضاي شورا فرارسيدن هفته وحدت را معاون محترم دانشجويي و فرهنگي دانشگاه  پس از آن قرائت گرديد و مجيد ...ا

رئيس محترم دانشگاه نيز ضمن تبريك ميالد خجسته حضرت رسول .مودندارائه ن هاي اجرا شده در ماه قبلهاي برنامهنتايج نظرسنجي و هاي مصوب در شوراي فرهنگيمبسوطي از ميزان اجراي برنامه
  .سپس موارد ذيل به تصويب رسيد.توسط كانون فانوس تشكر نمودند"ضريح خورشيد "اجراي تئاتر  دست اندركاران و عرض خير مقدم به آقاي منصوري مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه از) ص(اكرم

  :مصوبات   
موافقت بعمـل   كنندگانبا اخذ هزينه از شركتبا اجراي آن وص برگزاري اردوي زيارتي، سياحتي شيراز مطرح و صبهداشت و درمان آران و بيدگل در خ نامه سرپرست محترم شبكه -1

  .آمد
و دانشـجويان كارشناسـي   ) 90بهمن ورودي ( هاي پزشكي نامه سرپرست محترم دانشكده پرستاري و مامايي در خصوص برگزاري مراسم فارغ التحصيلي دانشجويان رشته فوريت -2

  .ها توسط مدير محترم فرهنگي موافقت بعمل آمدمطرح و با اجراي آن با رعايت ضوابط و تأييد جزئيات برنامه) 88ورودي بهمن ( پرستاري 
در دانشگاه مطرح و مقـرر گرديـد    14/12/92لغايت  3/12/92ريخ افزار از تادر خصوص برپايي نمايشگاه تخصصي نرم) افزار كاشانخانه نرم(نامه شركت فني مهندسي پارس رايانه  -3

 .اجرا گرددمعاونت دانشجويي و فرهنگي درآمد به حساب تومان  15.000روزانه  واريز و افزارها توسط مدير محترم فرهنگيدر صورت تأييد محتواي نرم

 همـاهنگي  با مطرح و مقرر گرديددانشگاه رساني به دانشجويان و كارمندان صدور مجوز در زمينه اطالعنامه مدير محترم موسسه آموزش عالي آزاد ماهان واحد كاشان در خصوص  -4
 .شود انجام و پرداخت هزينه مدير فرهنگي دانشگاه

ط مـدير محتـرم فرهنگـي مطـابق نظـر      درصورت درخواست انجام تبليغات در سطح پرديس دانشگاه از سوي مراكز خارج از دانشگاه ضمن تأييد محتواي تبليغات توسـ مقرر گرديد  -5
  . پرداخت گرددنيز  ايكارشناسي هزينه

 15.000.000هزينـه تـا سـقف     با پرداخـت مطرح و  22/12/92خ مورنامه مسئول محترم بسيج دانشجويي دانشگاه در خصوص تأمين اعتبار مالي جهت برگزاري اردوي راهيان نور  -6
 . هزينه گردد) اعتبار ابالغي از وزارت متبوع ( 1290006رديف  30260تومان از برنامه  2.500.000موافقت گرديد همچنين مبلغ تومان 

 .در شوراي مذكور موافقت بعمل آمد )رشته پزشكي( انضباطي دانشجويان دانشگاه مبني بر عضويت يك نفر دانشجوي خانم بدوي محترم شوراي رئيس با پيشنهاد -7
 )نهاد رهبري: مسئول پيگيري( .هاي نهاد رهبري ارائه گرددر گرديد در جلسه آتي شوراي فرهنگي گزارشي از برنامهمقر -8
دانشـگاه از   با هماهنگي معاون محترم آموزشيدر خصوص تعيين ساعت فرهنگي در تقويم آموزشي دانشگاه، مقرر گرديد 24/9/92مصوبات شوراي فرهنگي مورخ  3با توجه به بند  -9

 .در تقويم آموزشي لحاظ گرددساعت فرهنگي  شروع ترم جديد
 )مديريت فرهنگي: مسئول پيگيري( .برگزار گردد 18الي  16مقرر گرديد جلسات شوراي فرهنگي روزهاي دوشنبه آخر هر ماه از ساعت  - 10

  :هاي نهاد رهبريبرنامه
  12/11/92و  7/11/92نفر، مورخ  90برگزاري اردوي مشهد مقدس ويژه خواهران،  - 1
 ) الواليهعشاقدانشجويي هيئت ( 19/11/92، ) عج(ها به مناسبت آغاز واليت حضرت مهدي برگزاري جشن خوابگاهي و پخش شيريني در خوابگاه  - 2

 )الواليهاقعشدانشجويي  هيئت( 21/11/92دستگاه اتوبوس،  4، )س(برگزاري اردوي قم جمكران به مناسبت وفات حضرت معصومه  - 3
  :هاي مديريت فرهنگيبرنامه

 شناسي تأليف رحمت جعفري و حسن دهشيري برگزاري آزمون تفسير و تدبر در قرآن كريم ويژه اعضا هيئت علمي از كتاب دشمن - 1

 18-20، ساعت  28/11/92كدخدايي، االسالم و المسلمين تئاتر پرستاري، با حضور حجتبرگزاري جلسه طرح قلم مطهر، تدريس كتاب سيري در سيره نبوي، آمفي - 2

 هاي كتابخواني، پژوهشي و هنري ، جبرگزاري جشنواره مسابقات دهه فجر در بخش - 3

 برگزاري كارگاه اخالقي با حضور استاد واجدي، مسجد دانشگاه ، الف - 4

 ب در دانشكده پزشكي ،تتاميه و تقدير از برگزيدگان سوگواره همراه با مراسم اخ "مصلح امت"سوگواره فرهنگي، هنري منتخب برپايي نمايشگاه ويژه دهه فجر و آثار  - 5
 برپايي ايستگاه صلواتي به مناسبت دهه فجر ، الف - 6



 ))س(و الزهرا) ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي (، ب 22-20تئاتر پرستاري، ساعت ،آمفي 92/ 14/11نقد و پخش فيلم استرداد، با حضور آقاي سجادزاده،  - 7

 ، ج ، سالن دكتر قريبو جمهوري اسالمي ايران با حضور دكتر فردوسي پور مدير كل امور خاور ميانه وزارت خارجه 1+5داز انبرگزاري چشم - 8

 الف،  ، سالن دكتر قريبمنصوري نماينده مردم كاشان و آران و بيدگل در مجلس شوراي اسالميو جمهوري اسالمي ايران با حضور دكتر  1+5انداز برگزاري چشم - 9

 2.655.000خريد كارت هديه به مبلغ  ،10ساعت  ،، آمفي تئاتر مركزي19/11/92برگزاري مراسم كرسي تالوت و تقدير از برگزيدگان هجدهمين جشنواره قرآني اساتيد، كاركنان و دانشجويان،  -10
  تومان، ي

 18/11/92دانشگاه و خانواده هاي ايشان، برگزاري اردوي يك روزه بازديد از موزه عبرت و كاخ سعدآباد ويژه اعضاي هيئت علمي  -11

 
 ، لبرگزاري اردوي كاشانگردي ويژه دانشجويان جديدالورود -12

  :هاي مستمر خوابگاهبرنامه
 ))س(و الزهرا) ع(هاي امام علي امور فرهنگي خوابگاه(، دو دستگاه اتوبوس ،ب 15/11/92اعزام دانشجويان به سينما،  - 1

 ))س(و الزهرا) ع(هاي امام علي امور فرهنگي خوابگاه(مناسبت دهه فجر ، ج برپايي نمايشگاه صنايع دستي به  - 2

 ))س(و الزهرا) ع(هاي امام علي امور فرهنگي خوابگاه(، الف 22/11/92لغايت  12/11/92نويسي، نقاشي، كاريكاتور  با موضوعات  پيروزي انقالب اسالمي و آزاد از برگزاري مسابقه خاطره - 3

و ) ع(هاي امام علي امور فرهنگي خوابگاه(، با حضور خانم قامتي ،ب) س(، با موضوع شخصيت شناسي حضرت معصومه  2،1/11/92) س(واري به مناسبت وفات حضرت معصومه برگزاري مراسم سوگ - 4
 ))س(الزهرا

 ))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهرا(،ب  29/11/92برگزاري مسابقه آشپزي،  - 5

 )بسيج دانشجويي با همكاري معاونت دانشجويي و فرهنگي(هاي دانشجويي، دوشنبه هر هفته بعد از نماز مغرب و عشا ، با حضور اساتيد قرآني ، ب خوابگاههاي تالوت قرآن در برگزاري كرسي - 6
كانون هالل احمر (، الف) ع(هاي انديشه و امام علي بهمن ،در خوابگاه برگزاري كارگاه پيشگيري از مواد مخدر، با همكاري سازمان هالل احمر، استاد سرهنگ گيو از ستاد مبارزه با مواد مخدر، هفته سوم - 7

( 
  :هاي كانون فانوسبرنامه

 ، ج 19-21تئاتر پرستاري، ساعت تومان، آمفي 7000هاي آموزش بازيگري روزهاي شنبه و دوشنبه هر هفته، استاد خسروي، هزينه دريافتي از هرنفر برگزاري كالس - 1

 ، آمفي تئاتر مركزي، ج19/11/92لغايت 16/11/92عرشيان در خاك، نامه اجراي نمايش - 2

  :هاي كانون نغمهبرنامه
 ، ب 21الي  19ساعت  دانشكده پرستاري و مامايي 8،كالس  27/11/92و  13/11/92هاي شب شعر در تاريخ 2برگزاري  - 1

  :هاي كانون هالل احمربرنامه
 لف،ا 16/11/92بازديد از مركزتوانبخشي اميركبير،  - 1

  :هاي كانون نشاطبرنامه
 هزينه اتوبوس، 25/11/92برگزاري اردوي كوهنوردي خواهران،  - 1

 برگزاري مسابقه تفريحي ويژه دانشجويان خوابگاه انديشه، الف - 2

  :هاي كانون نسل انتظاربرنامه
 ، ج12:30،  ساعت 27/11/92پور ، تاالر دكتر قريب ،برگزاري گفتمان مهدويت، با حضور آقاي رائفي - 1

 پور در دانشكده پزشكيهايي از سخنان آقاي رائفيپخش كليپ بخش - 2

 شنبه هر هفته، مسجد دانشگاه ، الفبرگزاري دعاي توسل، سه - 3

 ، د) دستگاه اتوبوس 1( 17/11/92برگزاري اردوي قم جمكران ويژه دانشجويان جديدالورود،  - 4

  :هاي كانون ايثاربرنامه

 12/11/92الي  7/11/92برگزاري اردوي مشهد مقدس از تاريخ  - 1

 جهت مسابقه عرشيان، الف 4Gعدد فلش  2خريد  - 2

  توماني جهت گردهمايي دانشجويان شاهد و ايثارگر 25.000عدد كارت هديه  5خريد  - 3
  :هاي بسيج دانشجوييبرنامه

 دو دستگاه اتوبوس، ب 28/11/92و  14/11/92ديدار با خانواده شهدا ، - 1



 ، د 19:30تئاتر مركزي، ساعت ،آمفي 20/11/92برگزاري مراسم عرشيان در خاك،  - 2

 در كنار قبور شهداي گمنام، ب 24/11/92الي  12/11/92نام راهيان نور و فضاسازي، شروع ثبت - 3

 دانشكده پرستاري 4،كالس  18هاي روايتگري، دوشنبه هر هفته، ساعت برگزاري كالس - 4

 ، الف 23/11/92اعزام يك دستگاه اتوبوس به برنامه يادواره شهدا،  - 5

 ، سالن طبيب 18هر هفته، ساعت  برگزاري جلسات هفتگي سياسي، يكشنبه - 6

 )هزار توماني، هر كدام يك عدد 30و  20و  10كارت هديه (تهيه جوايز مسابقات كتابخواني هفت شهر عشق  - 7
 ، الف 19:30تئاتر پرستاري، ساعت آمفي  27/11/92 "نبرد خاموش "پخش مستند  - 8

  27/11/92الي  12/11/92برپايي نمايشگاه كتاب در دانشكده پزشكي،  - 9
 ، سالن دكتر قريب، با حضور مسئولين دانشگاه 12:30ساعت  25/11/92برگزاري جلسه توديع و معارفه مسئول بسيج دانشجويي  -10

  )منوط به تأييد كميته مربوطه( ، ب 19:30تئاتر پرستاري، ساعت ، آمفي28/11/92برگزاري تريبون آزاد با موضوع فيلترينگ در ايران،  -11
  :هاي جامعه اسالمي دانشجويانبرنامه

 ،ج)اردوي جهادي(برگزاري طرح راه حقيقت  - 1

 
 تومان 50.000جامعه اسالمي دانشجويان ،تا سقف نفر به مجمع بهمن ماه اتحاديه  4اعزام  - 2
 ، ج16ساعت  ، سالن دكتر قريب22/11/92،29/11/92آقا امامي، شناسي و نظريات تمدني غرب با حضور حاج برگزاري كارگاه تخصصي غرب - 3
 ، سالن طبيب 18-16برگزاري جلسات تشكيالتي، شنبه تا پنج شنبه هر هفته، ساعت  - 4
 ، الف27/11/92بازديد از سراي سالمندان ،  - 5

 برگزاري نمايشگاه تصويري و پخش كليپ ويژه دهه فجر  در همكف پيراپزشكي ،ب - 6

 ، الف)هزار توماني هر كدام يك عدد 40و  30،20خريد كارت هديه (سالن دكتر قريب  19ساعت  19/11/92العات عمومي گوش به زنگ برگزاري مسابقه اط - 7

 ، آمفي پرستاري ، الف19ساعت  30/11/92ادامه سلسله نشست هاي سبك ازدواج اسالمي باحضور استاد سرلك در  - 8

 ب .19ساعت ،  92/ 29/11ه، سالن قريب، برگزاري كارگاه آموزشي عكاسي با لنز گوشي همرا - 9

 الف.18-16تشكيالتي موسسه طلوع و برگزاري جلسه عمومي با پخش ويدئوي جلسات در سالن طبيب ساعت  -هزينه خريد سه جلسه آموزش مجازي فرهنگي -10

 د. ،19ساعت  پزشكيتئاتر ، آمفي 26/11/92آقايان كواكبيان و شريعتمداري، ،برگزاري مناظره با موضوع رابطه با آمريكا در افق هاي انقالب اسالمي ايران  -11
 ، آمفي تئاتر پرستاري 20، ساعت  20/11/92، پايان نامهنقد و اكران فيلم سينمايي  -12

 جهت مسابقه پيامكي نشريه صفر و يك، الف 8Gفلش مموري  2تهيه  -13

):س(وحضرت زينب ) ع(هاي پايگاه حضرت حمزهبرنامه  
 گردهمايي بسيجيان به مناسبت دهه مبارك فجر - 1


