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 ...آياتي از كالم اابتدا  .دانشگاه برگزار گرديدسالن شهداي ستاد مركزي در محل  13ساعت   24/9/92مورخ يكشنبهروز  1392ماه سال  دي هايشوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
رهايي جهت توسعه و معاون محترم دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ضمن عرض خيرمقدم به آقاي دكتر رزاقي، نامه استاندار محترم آقاي زرگرپور درخصوص ارائه راهكا پس از آن قرائت گرديد و مجيد

نهاد و مسئول محترم دفتر متبوع بين معاون محترم دانشجويي و فرهنگي وزارت  في مادر رابطه با نماز  نامه انعقاد تفاهم توضيحاتي درمورد به بيان ايشان همچنين. ترويج فرهنگ نماز را قرائت نمودند
اي نامه رفتار و پوشش حرفهتبيين آيين تشكيل جلسه  گزارش مبسوطي از 26/8/92فرهنگي مورخ  يمصوبات شورا 6در ادامه دكتر مازوچي طبق بند  .پرداختند مقام معظم رهبري در دانشگاه

، اجتماعي و صدور ابالغ اعضاي آن توسط معاون مدير محترم امور فرهنگي دانشگاه ضمن ارائه گزارشي از تشكيل كميته تخصصي شوراي فرهنگي پس از آن .نمودند آن ارائهو مصوبات دانشجويان 
سپس موارد ذيل به تصويب .ي آبان و آذر و ميزان اجراي آنها ارائه دادندهاهاي مصوب ماهاز برنامه كاملي گزارش 26/8/92مصوبات شوراي فرهنگي مورخ   5طبق بند  محترم دانشجويي و فرهنگي،

  .رسيد
  :مصوبات   

هاي وزارت متبوع بـوده  اولويت با دانشگاهاوال  ،ضمن هماهنگي با حراست دانشگاه هاي ديگر در قالب اردوهاي دانشجوييدر صورت درخواست اسكان از سوي دانشگاه مقرر گرديد -1
 . صورت گيردمقصد يي و فرهنگي دانشگاه .واداري بايد از سوي معاونت دانشجو ثانيا مكاتبات 

ريزي به برنامه اي از ديدگاه علميبا موضوع اخالق حرفه و اعضاي هيئت علميهاي بيمارستاني مديران آموزشي و بخش ويژه كارگاهيمقرر گرديد معاونت آموزشي جهت تشكيل  -2
 .دآور عمل

 .به عمل آورد 92-93از نيمسال دوم  كدهدانش هر الزم جهت تعيين ساعت فرهنگي در تقويم آموزشي اقدامات آموزشيمقرر گرديد معاون محترم  -3
  :هاي نهاد رهبريبرنامه

 ، مسجد دانشگاه  2/10/92و  1برگزاري مراسم اربعين حسيني،  - 1
 دانشگاه ، مسجد 9/10/92، )ع(و شهادت امام حسن مجتبي ) ص(برگزاري مراسم رحلت رسول اكرم  - 2
 ، مسجد دانشگاه12/10/92، )ع(برگزاري مراسم سوگواري شهادت امام رضا  - 3
 )پخش شيريني در خوابگاه (  29/10/92، )ع(و امام صادق ) ص(برگزاري مراسم والدت حضرت رسول  - 4
 شنبه هر هفته، مسجد دانشگاه برگزاري مراسم دعاي كميل ، پنج - 5
 نژادساداتي دكتر آقاياالسالم والمسلمين حجتبا حضور  ، سالن دكتر قريب،  9- 11ساعت ،  5/10/92انديشي اساتيد با عنوان سبك زندگي اسالمي برگزاري هم - 6

  :هاي مديريت فرهنگيبرنامه
 تومان705.000: جمع) ريالي700.000عدد كارت هديه  3ريالي،500.000عدد كارت هديه  5ريالي،  350.000عدد كارت هديه  7(تقدير از برگزيدگان پنجمين جشنواره فرهنگي دانشگاهي  - 1
 ل آذر، 16برگزاري مراسم  - 2
 ، الف 22الي  20، با حضور خانم سرلك آمفي پرستاري ، ساعت  22/10/92، )س(و حضرت خديجه ) ص(برگزاري برنامه معيارهاي صحيح  انتخاب همسر به مناسبت سالروز ازدواج حضرت محمد  - 3
 زاده ،ب، با حضور استاد مهدي20الي  18، ساعت  4/10/92گفتار، سالن طبيب،  20، كتاب )قلم مطهر(ير مطالعاتي شهيد مطهري برگزاري س - 4
 برگزاري كارگاه اخالقي با حضور آقاي واجدي، الف - 5
 ، جهيئت علمي با حضور آقاي روح اله موسوي هفته آخر ديها و بررسي شبكه اجتماعي سايبري ويژه اعضا انديشي اساتيد با عنوان نشست فييس بوك نشينبرگزاري هم - 6
 ، يآوران مرحله كشوري ويژه كاركنان و اعضا هيئت علمي هفته وحدتبرگزاري كرسي تالوت همراه با تقدير از مقام - 7
 ، جهفته آخر دي ماهپور و جمهوري اسالمي ايران با حضور دكتر علي باقري و فردوسي 1+5چشم انداز برگزاري  - 8
 ، الف)امور فرهنگي خوابگاه الغدير و انديشه( 2/10/92،) ع(بن علي روي به سمت امامزاده هاللبرگزاري زيارت اربعين و پياده - 9

  :هاي مستمر خوابگاهبرنامه
 ))ع(امام علي امور فرهنگي خوابگاه ( ، الف )يك دستگاه اتوبوس( 2/10/92شركت در مراسم عزاداري روز اربعين موسسه اميرالمومنين كاشان،  - 1
  ))ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي ( سازي،خياطي،نقاشي شنبه تا دوشنبه هر هفته در خوابگاه هاي هنري چرمبرگزاري كالس - 2
 ))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهرا (، ب 16دو دستگاه اتوبوس ساعت  3/10/92هاي دختران، اعزام دانشجويان به سينما كاشان، خوابگاه - 3
 )هاي خواهرانامور فرهنگي خوابگاه (، همراه با سخنراني، ب 21، ساعت  2/10/92و زيارت عاشورا در روز اربعين حسيني، ) ع(برگزاري مراسم سوگواري امام حسين  - 4
 ))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهرا (،الف 25/10/92، مورخ 21برگزاري مسابقه كاريكاتور به مناسبت فرار شاه از ايران، ساعت  - 5
 )هاامور فرهنگي خوابگاه(تومان  200.000، همراه با سخنراني،  هاي دانشجوييخوابگاه،  29/10/92، )ع(و امام صادق ) ص(برگزاري جشن ميالد رسول اكرم  - 6
 )كانون نشاط و هالل احمر(هاي برادران، الف ، در خوابگاه17/10/92برگزاري كارگاه كنترل استرس در ايام امتحانات،  - 7
 )كانون نشاط و هالل احمر(هاي خواهران، الف ، در خوابگاه17/10/92اري كارگاه كنترل استرس در ايام امتحانات برگز - 8
 )كانون هالل احمر( هاي دانشجويي ، با همكاري هالل احمر شهرستان، خوابگاه5/10/92برگزاري مانور آموزشي زلزله،  - 9

 )امور فرهنگي خوابگاه الغدير(، الف، 20ساعت  9/10/92دي دوشنبه  9به مناسبت برگزاري جلسه نشست سياسي و پرسش و پاسخ دانشجويي  -10
 )امور فرهنگي خوابگاه الغدير(ها برگزاري مراسم زيارت عاشورا دوشنبه شب -11



 ، بهاي دانشجوييخوابگاهبرگزاري مشاوره مذهبي و تحصيلي در  -12
  :هاي كانون فانوسبرنامه

 تومان 800.000آمفي تئاتر مركزي، بعد از نماز مغرب ،  8/10/92اجراي نمايش ضريح خورشيد،  - 1
  :هاي كانون نغمهبرنامه

 ، ب 19-22دانشكده پرستاري و مامايي، ساعت  2، كالس  15/10/92برگزاري شب شعر ،   - 1
  :هاي كانون هالل احمربرنامه

 ،ب) وسبيك دستگاه ميني( 11/10/92و  9/10/92بازديد از مركز توانبخشي اميركبير گالبچي،  - 1

  :هاي كانون نشاطبرنامه
 بسته فرهنگي ، الف  5برگزاري مسابقات خوابگاهي با محوريت سبك زندگي و فرهنگ مطالعه سالم در ايام امتحانات، اهداي  - 1
 ، الفبا همكاري معاونت بهداشت و بهزيستي آران و بيدگل و هالل احمر  5/10/92لغايت  30/9/92برپايي نمايشگاه پيشگيري از اعتياد،  - 2
 ج،  6/10/92هاي زندگي ،دستگاه اتوبوس جهت خواهران، همراه با برگزاري كارگاه مهارت يكي اردوي تفريحي زيارتي آقا علي عباس، برگزار - 3

  :هاي كانون نسل انتظاربرنامه
 دستگاه اتوبوس، ل 2،  5/10/92التحصيل برگزاري اردوي قم جمكران ويژه دانشجويان دختر فارغ - 1
 اسم دعاي توسل مسجد دانشگاه ، ببرگزاري مر - 2
 دي ماه 9هاي مهدوي از طريق بلوتوث در نمايشگاه افزارها و كليپارسال نرم - 3
 تجهيز دفتر كانون ، الف - 4

  :هاي بسيج دانشجوييبرنامه
 دانشكده پرستاري و مامايي 2،كالس 18-20هاس روايتگري، دوشنبه هر هفته ساعت برگزاري كالس - 1
 تومان 70.000كتاب، تا سقف %  10خواني هفت شهر عشق با تخفيف برگزاري مسابقه كتاب - 2
 مقدمات فراخوان اردوي راهيان نور ، الف - 3
 تجهيز دفتر بسيج ، الف - 4
 18- 20ها، سالن طبيب، ساعت برگزاري جلسات هفتگي سياسي، يكشنبه - 5
 ، يك دستگاه ميني بوس، الف3/10/92، )ع(هاي صالحين خواهر، امامزاده هالل ابن علي برگزاري پاتوق تشكيالتي، سرگروه - 6
 18الي  16هاي بسيج دانشجويي، شنبه تا چهارشنبه هر هفته، سالن طبيب، ساعت برگزاري جلسات هفتگي كانون - 7
 :دي 9هاي ويژه كار گروه بصيرت به مناسبت گراميداشت برگزاري برنامه - 8

 ، ب 10/10/92الي  1/10/92هاي بصيرت در دانشكده پزشكي، برپايي ايستگاه -
 ، سالن طبيب ، ج 19:30 – 21:30ساعت  3/10/92برگزاري نشست سياسي ويژه بسيجيان و اعضاي فعال،  -
 )منوط به تأئيد كميته مربوطه(، با حضور آقاي رسايي ، ج 19:30-22ساعت  7/10/92تئاتر پرستاري ، برگزاري تريبون آزاد آمفي -
 )منوط به تأييد كميته مربوطه( ،ج  12:30- 14، ساعت  8/10/92اي سليمي نمين، سالن دكتر قريب، برگزاري نشست هم انديشي هفته بصيرت با حضور آق -

  :هاي جامعه اسالمي دانشجويانبرنامه
 تومان 200.000بار در ماه ، 4، )اردوي جهادي(برگزاري طرح راه حقيقت  - 1
 )منوط به تأييد كميته مربوطه(ج. تئاترمركزيد صاحب نظر ، آمفيبرگزاري مناظره سياسي با موضوع رابطه با امريكا با حضور دو تن از اساتي - 2
 نفر به مجمع دي ماه اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان ، الف 4اعزام  - 3
 ج، سالن دكتر قريب،  16-18، ساعت 24/10/92و  9/10/92شناسي و نظريات تمدني غرب با حضور حاج آقا امامي،برگزاري كارگاه تخصصي غرب - 4
 ، سالن طبيب 18-16جلسات تشكيالتي، شنبه تا چهارشنبه هر هفته، ساعت برگزاري  - 5
 ديدار از كودكان سرطاني دو شنبه هر هفته، الف - 6
   ، ج 15-17، سالن طبيب، ساعت  3/10/92برگزاري نشست نيروسازي تشكيالتي با حضور استاد قاسمي از اصفهان،  - 7
 دي، الف 9برپايي نمايشگاه ويژه  - 8

  ):س(پايگاه بسيج حضرت زينب  هاي برنامه
 برگزاري مسابقه غير حضوري شرح زيارت اربعين  - 1
 برگزاري زيارت عاشورا در شش ماهه دوم سال  - 2

  :هاي  بسيج  جامعه پزشكيبرنامه
 برگزاري ديدار با خانواده شهدا - 1

 برگزاري ديدار با پيشكسوت پزشكي - 2


