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  صورتجلسه

در محل سالن شهداي ستاد مركزي دانشـگاه برگـزار    17ساعت   21/12/91 در روز  دوشنبه مورخ 1392ماه سال  فروردينهاي شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
معاون محترم دانشجويي فرهنگي دانشگاه ضمن تبريك سالروز تولد بانوي گرانقدر عالم اسـالم و تشـيع حضـرت زينـب      پس از آن قرائت گرديد و مجيد ...آياتي از كالم اابتدا .گرديد

ش در ادامه مـدير محتـرم فرهنگـي دانشـگاه گـزار     .هاي فرهنگي دانشگاه تقدير و تشكر نمودنداندركاران برنامهو روز پرستار و همچنين فرارسيدن سال نو از زحمات كليه دست) س(
 مسئول محترم بسيج دانشجويي نيـز . ارائه نمودند 1392در سال و عملكرد دفتر نهاد مقام معظم رهبري ها و نشريات دانشگاه ها، تشكلتعداد كانون، هاي فرهنگيمبسوطي از فعاليت

با هم يس محترم دانشگاه ئر .پرداختندالم و المسلمين قائمي برگزار شده بود االسبا حضور استاد حوزه و دانشگاه حجتكه گزارشي از كرسي آزادانديشي ازدواج سنتي و مدرن  به بيان
و بـه دور  د فضاي سالم همراه با نشاط سياسي ايجا "انتخابات مصونيت بخش انقالب است"توجه به نزديك بودن انتخابات رياست جمهوري و تأكيد بر بيانات مقام معظم رهبري كه 

  .سپس موارد ذيل به تصويب رسيد. خواستار شدندانتخابات در  جامعه دانشگاهيحضور حداكثري را جهت سطح دانشگاه در از سياست بازي 
  :مصوبات
 .برگزار گردد 17در روز دوشنبه آخر هر ماه ساعت  1392مقرر گرديد جلسات شوراي فرهنگي در شش ماهه اول سال  -1
 .گزارشي ارائه نمايند 91هاي فرهنگي در سال عه اساتيد و روابط عمومي دانشگاه از فعاليتمقرر گرديد در جلسه آتي شوراي فرهنگي مسئولين محترم بسيج جام -2
 .گذاري شودبا توجه به پيشنهاد مسئول محترم روابط عمومي دانشگاه مقرر گرديد كتابخانه مركزي به نام شهيد الماسي نام -3
  .ها به مراسم دعوت شوندسياسي پس از تأييد شوراي نظارت بر تشكل هايبا توجه به نزديك شدن زمان انتخابات مقرر گرديد كليه سخنران -4

  
  :هاي نهاد رهبريبرنامه

  )الواليههيئت دانشجويي عشاق( 29/1/92لغايت   14/1/92ها ها و خوابگاهفضاسازي دانشكده -1
  )الواليهدانشجويي عشاقهيئت (29/1/92لغايت  14/1/92برپايي نمايشگاه براي مادرم در دانشكده پيراپزشكي و بهداشت  -2
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق(29/1/92لغايت  14/1/92فضاي  روبه روي آمفي تئاتر دانشكده پزشكي ) س(برگزاري نمايشگاه تمثيلي حضرت زهرا  -3
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق(مسجد دانشگاه  ،پنجشنبه ها، برپايي مراسم دعاي كميل  -4
  )هيئت دانشجويي عشاق الواليه(مسجد دانشگاه همراه با برپايي دسته عزاداري 25/1/92لغايت  20/1/92) س(زهرا  برگزاري مراسم سوگواري حضرت -5
  )هيئت عشاق الواليه(اعزام دانشجويان به نمايشگاه نوش آباد -6
  )هيئت عشاق الواليه(اعزام دانشجويان به مراسم فاطميه بيت رهبري -7
 )هيئت عشاق الواليه(فدكيه سالن سپاهخواني اعزام دانشجويان به مراسم خطبه -8
 تهيه و توزيع تقويم ديواري در سطح دانشگاه -9
  :هاي مديريت فرهنگيبرنامه

  توماني جهت برنامه همايش نخبگان علمي 100.000تهيه سه عدد كارت هديه  -1
  مسجد دانشگاه و تاالر طبيب در هفته آخر فروردين، دبرگزاري بخش شفاهي هفدهمين و هجدهمين جشنواره قرآن و عترت اساتيد ، كاركنان و دانشجويان در  -2
  برگزاري كارگاه تدريس قلم مطهر از كتاب آزادي معنوي، ج -3
  هاي علوم پزشكي كشورفراخوان پنجمين جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاه -4
 ، ج)) س(تفسير سوره نسا ويژه شهادت حضرت زهرا(برگزاري جشنواره مسابقات قرآني  -5
 وره خوابگاهي، ببرگزاري مشا -6
  ،سالن دكتر قريب، ل30/1/92، 27/1/92،28/1/92،29/1/92، "عينيت ديانت سياست"برگزاري كارگاه -7

 
  
  
  
  



  :هابرنامه هاي مستمر خوابگاه
  ، بسيج دانشجويي)ع(ها، خوابگاه امام عليپخش دعاي عهد و آل ياسين جمعه - 1
 )س(امور فرهنگي خوابگاه الزهرايك دستگاه اتوبوس، هزينه ، 30/1/92برگزاري اردوي قمصر،  - 2
  ، الف )امور فرهنگي( )س(و الزهرا ) ع(هاي امام علي البالغه با حضور خانم رجبي  در خوابگاهبرگزاري كارگاه تفسير نهج - 3
  ، الف )امور فرهنگي) (س(و الزهرا ) ع(هاي امام علي برگزاري كارگاه فرهنگي اخالقي با حضور خانم خسروي در خوابگاه - 4
خوابگاه هاي امام علي ) هاي بلندرهاي كريستال، گلهاي سرمه، گلدوزي، خوشنويسي، سياه قلم، خياطي، ميوه آرايي، سبزي آرايي، گلچرم(هاي هنري برگزاري كالس - 5

 )امور فرهنگي) (س(و الزهرا ) ع(
  ب،)س(و الزهرا) ع(هاي امام عليدر خوابگاه) س(مراسم سوگواري حضرت زهرا  - 6
  :ي كانون نسل انتظارهابرنامه

 اعزام دانشجويان به مراسم نماز جمعه، هزينه تبليغات - 1

 ، سالن طبيب، ب20الي  19برگزاري جلسات خودسازي، يكشنبه هر هفته، ساعت  - 2
 شنبه هر هفته ، مسجد دانشگاه، الفبرگزاري دعاي توسل، سه - 3
 ، الفاتوبوس گاهيك دست ، هزينه)ع(، هالل ابن علي23/1/92برگزاري مراسم دعاي ندبه،  - 4
 الف، دستگاه اتوبوس يكهزينه  ،27/1/92، )ع(برگزاري دعاي توسل در آستان مقدس هالل ابن علي - 5
 تومان، ل 2000، دو دستگاه اتوبوس، هزينه دريافتي از دانشجو 29/1/92برگزاري اردوي زيارتي ، سياحتي قم و جمكران،  - 6
 ، باتوبوس يك دستگاه ، مشهداردهال، هزينه 30/1/92برگزاري مراسم دعاي ندبه،  - 7
 ، هزينه سخنران، پذيرايي، سرويس،ج 22الي 20، آمفي تئاتر پرستاري، ساعت 1/2/92برگزاري گفتمان مهدويت،  - 8
  بنامه از ظهور تا ظهور و ساخت سكانس اول فيلم، ويرايش فيلم - 9

  تومان 350.000آسماني، اجراي مرحله دوم طرح پيشواي  -10
  ، جپانزده عددcd , dvd  خريد كمد كتابخانه،   -11
 توماني جهت برنده نشريه تا صبح 30.000تهيه يك عدد كارت هديه  -12
  اعزام دو نفر از اعضاي كانون به همايش سراسري رهپويان فرج قم، ب -13

  :هاي كانون نشاطبرنامه
 ، ب)مشترك با جامعه اسالمي(19الي 16،سالن طبيب، ساعت 21/1/92برگزاري كارگاه خالقيت، با حضور دكتر حسن زاده،  -1

 دو دستگاه اتوبوس هزينه ،23/1/92برگزاري اردوي كوهنوردي، ويژه برادران، -2
 :هاي كانون فانوسبرنامه

 تومان 800.000، 20،آمفي تئاتر مركزي،  ساعت 27/1/92و  26/1/92)س(زهرا  سوگواره نمايشي شهادت حضرت - 1
 :نغمههاي كانون برنامه

 ب، 19ساعت  ،19/1/92،  برگزاري شب شعر فاطمي، يكي از كالسهاي دانشكذده پرستاري- 1
  :هاي كانون هالل احمربرنامه
 ، ب، آمفي تئاتر پرستاري20/1/92برگزاري كالس آموزش كمكهاي اوليه،  -1
 ، ب، هزينه استاد و پذيرايي20الي  18، آمفي تئاتر پرستاري، ساعت22/1/92برگزاري كارگاه مهارت زندگي،  -2

  :دانشجوييبرنامه هاي بسيج   
 ، الف16/1/92برگزاري آزمونهاي آزمايشي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت، پرينت سواالت، سالن طبيب،  -1

 الف، 20الي  18برگزاري جلسات هفتگي سياسي، يكشنبه هر هفته ، سالن طبيب ، ساعت  -2
  20الي 18برگزاري جلسات ولي شناسي دوشنبه هر هفته، سالن طبيب، ساعت   -3
 تومان200.000، استاد محمدنظر، 20الي  18ها ، سالن طبيب ،ساعت شنبهبرگزاري جلسات درس اخالق ، راه كارهاي عملي امر به معروف و نهي از منكر، سه -4
  هاي دانشكده پرستاري ، الف، يكي از كالس19:30به هر هفته، ساعتبرگزاري كالس روايتگري با حضور استاد آقاي هيزمي،يكشن  -5
 ، الف، آمفي تئاتر پرستاري 19/1/92برگزاري جلسات جريان شناسي  سياسي،  -6
 ، باحضور گروه مستند سفير، پذيرايي، هزينه استاد، اياب و ذهاب، د20، آمفي تئاتر پرستاري،ساعت 19/1/92نقد فيلم آرگو،  -7



  الف، تومان، پراتيك پرستاري 50.000، هزينه استاد25/1/92ه پانسمان كامفيلد، ويژه دانشجويان پرستاري، برگزاري كارگا  -8
  تومان200.000، 25/1/92برگزاري مراسم ايام فاطميه  سخنران، مداح، پذيرايي ،  -9

 ، سرويس، پذيرايي، هديه،ب25/1/92ديدار با خانواده شهيد ،   -10
 تومان200.000، 27/1/92اساتيد سازمان،  برگزاري نشست تشكيالتي با حضور -11
  ، الفنويسي ويژه اعضاي فعال بسيج، هزينه استاد، سايت دانشكده پرستاريCVبرگزاري كارگاه  -12
  خريداري فلش كارت فاطميه جهت پخش در مسجد، الف -13
  تومان150.000جلد كتاب دفاع مقدس ويژه اعضاي چارت، 30خريداري تعداد  -14
  جا ماند ،الفجلد كتاب پايي كه  4خريد  -15
  ، الف)هزينه استاد و پذيرايي(برگزاري جلسات هفتگي امام شناسي  -16

  
  

  :هاي جامعه اسالمي دانشجويانبرنامه
  ، ج )س(شهادت حضرت زهرابرگزاري مسابقه عكاسي و طراحي پوستر با موضوع  -1
  20الي17، ساعت سالن طبيب شنبه هر هفته، ،برگزاري جلسات كارگروه علمي جاد -2
  18الي  15:30، ساعت سالن طبيبيكشنبه هر هفته، ،تشكيالتيبرگزاري جلسات  -3
  19الي  17، ساعت سالن طبيبها، دوشنبهواحد خواهران، برگزاري جلسات -4
  20الي  16، ساعت  سالن طبيبشنبه هر هفته، سه، كارگروه خالقيت  برگزاري جلسات -5
  14الي  12:30، ساعت سالن طبيب شنبه هر هفته، سهكارگروه سايبري،برگزاري جلسات  -6
  14الي  13، ساعت سالن طبيب، شنبه هر هفته، كارگروه فرهنگيبرگزاري جلسات  -7
 ، ب29/1/92عيادت از كودكان سرطاني بيمارستان كاشان،  -8
 ويژه متأهلين به شرط نصاب ، د،  22الي 19،آمفي تئاتر پرستاري، ساعت 1/2/92دومينوي اطالعات عمومي،  2برگزاري مسابقه گوش به زنگ، مرحله  -9

  ب)مشترك با كانون نشاط(زاده، ويژه اعضاي تشكيالت، ، با حضور دكتر حسن21/1/92و 28/1/92برگزاري كارگاه خالقيت نوين،  -10
 ،شيريني و يك دستگاه اتوبوس، ب21/1/92ديدار با محافظ شهيد صياد شيرازي در سالگرد شهادت ايشان، -11
  )منوط به تأييد كميته مربوطه(، سالن دكتر قريب، ج27/1/92حضور مهندس سعيدي كيابرگزاري نشست سياسي با  -12
 ب سلف مركزي، ،26/1/92؟منوط به تأييد كميته كرسي آزاد انديشي،اصول گرايي يا اصالح طلبيبرگزاري تريبون آزاد با موضوع  -13
 ب، مشهد مقدس، 30/1/92تا  28/1/92نفر به مجمع كشوري جامعه اسالمي دانشجويان،  4اعزام  -14
 ، د20الي 8،اساتيد دانشگاه تهران،دكتراي رسانه، سالن طبيب، ساعت 30/1/92نگاري تشكيالتي،برگزاري كارگاه روزنامه -15
  جآمفي مركزي،، 25/1/92يابي، برگزاري مسابقه مهارت -16
  برگزاري كارگاه خانواده اسالمي،با حضور اساتيد گروه روانشناسي،آمفي تئاتر پرستاري، ب -17
  الفديدار با امام جمعه محترم شهرستان كاشان، يك دستگاه اتوبوس،  -18
 بتجهيز دفتر جامعه اسالمي،  -19

 


