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  صورتجلسه  

آيـاتي از  ابتـدا   .در محل سالن شهداي ستاد مركزي دانشگاه برگزار گرديـد  14ساعت   30/2/92 در روز  دوشنبه مورخ 1392ماه سال  خرداد هايشوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
تبريك فرارسيدن ماه پرفضيلت رجب پيشنهادات معاون محترم دانشجويي و فرهنگي وزارت متبوع را جهت فرهنگي دانشگاه ضمن  و معاون محترم دانشجويي پس از آن قرائت گرديد و مجيد ...كالم ا
و ارائـه  علوم پزشكي كشـور   هايچنين ايشان به شرح مصوبات آخرين جلسه شوراي سياستگذاري جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاههم.مندي بيشتر از فيوضات معنوي اين ايام قرائت نمودندبهره

با توجه به منويات مقـام معظـم   و هاي انتخاباتي هاي دانشجويي جهت برگزاري برنامهضمن تشكر از تشكليس محترم دانشگاه ئدر ادامه ر. پرداختندگزارش از تعداد آثار ثبت شده در جشنواره مذكور 
محوري و هاي اسالمي، اخالقهاي دانشگاهي خواستار حفظ اصول و ارزشينش سياسي دانشجويان و ضرورت ايجاد شور و نشاط در محيطافزايي و باال بردن بمبني بر بصيرت) مدظله العالي(رهبري 

  .سپس موارد ذيل به تصويب رسيد. زا در محيط دانشگاه شدندپرهيز از هرگونه حركت و فعاليت تنش
  :مصوبات   
هاي دانشگاه هاي دانشجويي در دانشگاه مطرح و مقرر گرديد جلسات هيئت نظارت بر تشكلهاي انتخاباتي تشكلمتبوع درخصوص نحوه فعاليتنامه معاون محترم دانشجويي و فرهنگي وزارت  - 1

: مسئول پيگيري(.انشگاهيان ارسال گرددهاي اسالمي دهاي گذشته و آتي به دبيرخانه مركزي تشكلبه صورت هفتگي در روزهاي پنجشنبه يا يكشنبه هر هفته برگزار و مصوبات، محتوا و برنامه
 )هادبير محترم هيئت نظارت بر تشكل

همرا با گراميداشت روز پرسـتار، مامـا و   ) ع(نامه سرپرست محترم دانشكده پرستاري و مامايي درخصوص درخواست شوراي صنفي دانشجويان آن دانشكده جهت برگزاري شاديانه ميالد امام علي - 2
تأييد جزئيات برنامه توسط مدير محترم فرهنگي و ها مطرح و مقرر گرديد در صورت موافقت سرپرست محترم آن دانشكده و پرداخت هزينهآمفي تئاتر مركزي دانشگاه  در كارشناسان اطاق عمل

 .برگزار گردد
هـاي  براي كليه رشتهحصيلي به صورت متمركز در آمفي تئاتر مركزي دانشگاه در هر سال تپس از طرح و تصويب در شوراي فرهنگي هاي فارغ التحصيلي را مقرر گرديد هر دانشكده كليه جشن - 3

 نمايداي در آمفي تئاترهاي هر دانشكده برگزاربرگزار يا به صورت رشته مربوطه دانشكده
 4/3/92نام مطرح و مقرر گرديـداين برنامـه روز شـنبه مـورخ     نامه سرپرست محترم دانشكده پزشكي درخصوص برگزاري مراسمي به مناسبت روز آزادسازي خرمشهر در جوار يادمان شهداي گم - 4

 .توسط بسيج جامعه پزشكي دانشگاه برگزار گردد 7:30ساعت 
گاه مطرح در آمفي تئاتر مركزي دانش 16/3/92 مورخجهت برگزاري جشن فارغ التحصيلي  88اپزشكي درخصوص درخواست دانشجويان راديولوژي ورودي مهررنامه سرپرست محترم دانشكده پي - 5

 .مصوبات عمل شود 3طبق بند و مقرر گرديد 
 مقـرر  هـا ضمن تأييد برنامـه  مطرح و 92هاي فرهنگي آن حوزه در نيمسال اول نامه سرپرست محترم معاونت پژوهشي دانشگاه درخصوص در اختيار قرار گرفتن تسهيالت جهت برگزاري برنامه - 6

 .اجرا گرددبر اساس اولويت  شوراي فرهنگي ارجاع تاها به صورت موردي جهت طرح در برنامه گرديد
  :رهبري مقام معظم نهاد دفتر هايبرنامه  

 هابرگزاري اردوي وفاق تشكل - 1
 برگزاري اردوي محالت، كانون جوان و انديشه - 2
 ، قمصر10/3/92انديشي اساتيد، برگزاري جلسه هم - 3
 ها، مسجد دانشگاهبرگزاري دعاي كميل، پنجشنبه - 4
  )كانون جوان و انديشه(، آمفي تئاتر پرستاري، 5/3/92سجادزاده،  دانشجويي همراه با پرسش و پاسخ با حضور استادنشست  - 5
  ، هيئت دانشجويي عشاق الواليه7/3/92، 24الي  20:30، آمفي تئاتر مركزي، ساعت )ع(برگزاري شاديانه ميالد امام علي   - 6
 رياست جمهوريبرگزاري مسابقه كاريكاتوربا موضوع انتخابات  - 7
  برگزاري كرسي آزادانديشي با موضوع نظريه سينوسي بودن رفتار ديني - 8
  :هاي مديريت فرهنگيبرنامه

     5/3/92الي  3/3/92برگزاري مراسم معنوي اعتكاف در مسجد دانشگاه،  - 1

 داوري جشنواره فرهنگي - 2
 ارسال آثار جشنواره فرهنگي دانشجويان به اروميه - 3
 نگي قرآن به سبزوارارسال آثار جشنواره فره - 4
 هاتومان براي كتابخانه خوابگاه 250.000هاي رضا اميرخاني به مبلغ كتاب تهيه - 5
 برگزاري مشاوره خوابگاهي، ب - 6
 تومان 200.000التحصيلي دانشجويان پزشكي، برگزاري جشن فارغ - 7

  :هابرنامه هاي مستمر خوابگاه  
  )كانون قرآن و عترت(هاي خواهران، خوابگاه، يكشنبه هر هفته، هبرگزاري كالس تفسيرنهج البالغ - 1



 )كانون قرآن و عترت(هاي خواهران، شنبه هر هفته، خوابگاهبرگزاري كالس حفظ قرآن، دو - 2
 )كانون قرآن و عترت(هاي خواهران، شنبه هر هفته، خوابگاهبرگزاري كالس تفسير قرآن، سه - 3
 )بسيج دانشجويي(عدد بستني  150: خانم شريفي، پذيرايي: ، سخنران)ع(، خوابگاه امام علي 1/3/92، )ع(و امام علي ) ع(خواني ويژه ميالد امام محمد تقيبرگزاري مراسم مولودي - 4
امور (توماني براي گروه سوم  10.000دوم و كارت هديه توماني براي گروه 20.000توماني براي گروه اول، كارت هديه 30.000تومان مواد اوليه، كارت هديه  100.000برگزاري مسابقه آشپزي - 5

 ))س(فرهنگي خوابگاه الزهرا
 ))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهرا(برگزاري اردوي نياسر جهت فعالين فرهنگي، يك دستگاه اتوبوس  - 6
 ))س(اامور فرهنگي خوابگاه الزهر(توماني10.000نويسي خوابگاهي، سه عدد كارت هديه برگزاري مسابقه خاطره - 7
 
 )بسيج دانشجويي ( ،خوابگاه انديشه، هزينه استاد و پذيرايي21برپايي پاتوق دانشجويي، دوشنبه هر هفته، ساعت  - 8
 )امور فرهنگي خوابگاه الغدير(برگزاري مسابقه شطرنج همراه با اهداي جوايز به نفرات برتر  - 9

 )امور فرهنگي خوابگاه الغدير(ها  شنبهبرگزاري دعاي توسل، سه -10
  :هاي كانون نسل انتظاربرنامه  

 ، الف، هزينه پذيرايي5/3/92اكران فيلم چرخ دنده،   - 1
 ، سالن طبيب22الي 20برگزاري جلسات خودسازي كانون، يكشنبه هر هفته، ساعت   - 2
 شنبه هر هفته، مسجد دانشگاهبرگزاري دعاي توسل، سه - 3
 و مامايي پرستاريدانشكده  4شنبه هرهفته، كالس برگزاري جلسات انصارالمهدي، سه - 4
 ، دو دستگاه اتوبوس، ويژه فارغ التحصيالن9/3/92برگزاري اردوي قم و جمكران  - 5
 ، مسجد دانشگاه، هزينه مداح و صبحانه10/3/92برگزاري دعاي ندبه،  - 6
 12/3/92برگزاري گفتمان مهدويت، آمفي تئاترمركزي،  - 7
 صبحانه و مداح برگزاري دعاي ندبه در مشهد اردهال، دو دستگاه اتوبوس، هزينه - 8
 اجراي طرح اربعين خودسازي به صورت پيامكي، ب - 9

 تومان  350.000اجراي مرحله دوم طرح پيشواي آسماني،  -10
 اجراي طرح اكرام و اطعام ايتام و فقرا، سلف مركزي دانشگاه، سرويس اياب و ذهاب، الف  -11
  اتوبوس و شيرينيبازديد از آسايشگاه معلولين ذهني و جسمي اميركبير كاشان، يك دستگاه  -12

  :هاي كانون نشاطبرنامه  
 3/3/92نوري ويژه برادران، يك دستگاه اتوبوس، برگزاري اردوي كوه - 1

 10/3/92نوري ويژه خواهران، يك دستگاه اتوبوس، برگزاري اردوي كوه - 2

  سالن طبيبهاي هر هفته، ها و پنجشنبهبرگزاري كارگاه خالقيت با همكاري جامعه اسالمي دانشجويان، يكشنبه - 3
  :هاي كانون فانوسبرنامه   

توماني براي برگزيدگان، يكي از كالسهاي دانشكده  10.000توماني و يك عدد 20.000توماني،يك عدد 30.000تهيه يك عدد كارت هديه ) بازي كامپيوتري( PESبرگزاري مسابقه  - 1
 بپرستاري، 

 ، ببراي تقديرنامه و يادبود خاتم عدد قاب 15تقدير از دست اندر كاران مسابقه ليلي و مجنون،  - 2

  :هاي كانون شعر وادب نغمهبرنامه  
  ، ب21، ساعت 13/3/92دانشكده پرستاري و مامايي،  1، كالس برگزاري شب شعر - 1

  :دانشجوييبرنامه هاي بسيج   
 توماني به سه نفر 10.000برگزاري مسابقه از نشريه شهيد واليت، اهداي كارت هديه  -1
 )تومان 1.000:هزينه ثبت نام( ، تبليغات، صبحانهويژه خواهران نوردي وادقان، يك دستگاه اتوبوسكوهبرگزاري اردوي  -2
  تومان 400.000، آمفي تئاتر پرستاري، 14/3/92و 13/3/92پخش مستند سياسي،  -3
 4/3/92برپايي ايستگاه صلواتي به مناسبت روز مقاومت دزفول و آزادسازي خرمشهر، -4
 18يكشنبه هر هفته در كافه انتخابات، ساعت برگزاري جلسه سياسي،  -5
 ب، هزينه استاد، 17ها ساعت، دوشنبهبرگزاري كالس روايتگري -6
 6/3/92 )هادر هيئت نظارت بر تشكلمنوط به تأييد (  شناس و نصري، آمفي تئاتر مركزي دانشگاه، بنر، پذيرايي، هديه ويژه نامزدهابرگزاري مناظره، آقايان حق -7
 تومان،الف 2.000نفر، پذيرايي، هزينه دريافتي از دانشجو 30، پراتيك پرستاري، 20الي  16، ساعت 7/3/92ه پانسمان كامفيلد، برگزاري كارگا -8



 تومان 150.000، ، سه دستگاه اتوبوس، هزينه مداح و آش9/3/92برگزاري دعاي كميل در گلزار شهداي كاشان، تقدير از خادمان راهيان نور و پخش مستند راهيان نور،  -9
 12/3/92 )هامنوط به تأييد در هيئت نظارت بر تشكل( برگزاري كرسي مناظره دانشجويي در كافه انتخابات،  -10
 13/3/92و 12) ره(هاي رحلت امام خمينيهماهنگي برنامه -11
 نويسي، سالن طبيبهاي پروپوزالبرگزاري ادامه كالس -12
 ادامه برنامه ختم قرآن -13
 ه انتخاباتشناسي در كافبرگزاري جلسات ولي -14
 ، الفخواني همراه با اهداي جوايزبرگزاري مسابقه خاطره -15
 ، الفبنر كوچك 20چاپ بنرهاي جمالت شهدا،  -16
 فراخوان آثار با موضوع انتخابات، تبليغات، جوايز براي نفرات اول تا سوم -17
 ، الفنفر 35اهداي تقديرنامه به نفرات برتر مسابقات فوتسال و واليبال، جام شهيد هلي،  -18
 .....چاپ بنر، پذيرايي، اقالم مورد نيازو پخش فيلم، برپايي كافه انتخابات در دانشكده پزشكي، -19

  :هاي جامعه اسالمي دانشجويانبرنامه   
 تومان200.000، با حضور دكتر شريف، سالن طبيب، 4/2/92برگزاري كارگاه مديريت موفق تشكيالت اسالمي، - 1
 ب ، 6/2/92با حضور حجت االسالم شيرخدايي، آمفي تئاتر پرستاري،) ع(بالغه به مناسبت ميالد امام علي پرسش و پاسخ پيرامون رفع شبهات نهج ال - 2
 چاپ بنر ويژه نشريه حركت - 3
 ديدار با خاواده جانبازان شهر كاشان، يك دستگاه اتوبوس و هديه، ب - 4
 الف ، )هانظارت بر تشكلمنوط به تأييد در هئيت ( ، سلف مركزي،4/3/92برگزاري تريبون آزاد، چرا واليتي؟ - 5
 تومان150.000 )هامنوط به تأييد در هئيت نظارت بر تشكل(  ، آمفي تئاتر مركزي دانشگاه5/3/92برگزاري نشست سياسي عيار يازدهم با حضور دكتر واليتي،  - 6
 ، سالن دكتر قريب، الف5/3/92برگزاري جلسه توجيهي فعاالن جاد،  - 7
 تومان 150.000هاي متشكل شدن، با حضور استاد جوادي، سالن دكتر قريب، تشكيالتي و علتبرگزاري كارگاه ضرورت فعاليت  - 8
 تومان200.000، با حضور دكتر شريف، سالن طبيب، 11/2/92برگزاري كارگاه مديريت موفق تشكيالت اسالمي، - 9

 الف )هابر تشكل منوط به تأييد در هئيت نظارت( ، سلف مركزي،11/3/92برگزاري تريبون آزاد، چرا قاليباف؟ -10
 تومان150.000) هامنوط به تأييد در هئيت نظارت بر تشكل( ، آمفي تئاتر مركزي دانشگاه 12/3/92برگزاري نشست سياسي عيار يازدهم با حضور دكتر قاليباف،  -11
 تومان150.000 )هاط به تأييد در هئيت نظارت بر تشكلمنو( ، آمفي تئاتر مركزي دانشگاه18/3/92برگزاري نشست سياسي عيار يازدهم با حضور حجت االسالم روحاني،  -12
 تومان200.000، سالن قريب، 19/3/92نشست نخبگان و ممتازين جامعه اسالمي دانشگاه،  -13
 تومان150.000) هامنوط به تأييد در هئيت نظارت بر تشكل( ، آمفي تئاتر مركزي دانشگاه 19/3/92برگزاري نشست سياسي عيار يازدهم با حضور دكتر عارف،  -14
 الف )هامنوط به تأييد در هئيت نظارت بر تشكل( ؟سلف مركزي،حداد عادلبرگزاري تريبون آزاد، چرا  -15
 تومان150.000) هامنوط به تأييد در هئيت نظارت بر تشكل( ، آمفي تئاتر مركزي دانشگاه حداد عادلبرگزاري نشست سياسي عيار يازدهم با حضور دكتر  -16
 بتجهيز دفتر جامعه اسالمي،  -17
 ب )ارائه دعوتنامه ضروري است(راز جهت شركت در همايش كشوري جاد اعزام شش نفر به شي -18
ه هر هفته، از شنبه تا چهارشنب)فرهنگي، هيئت رئيسه، علمي، شوراي مركزي، سيلسي، خواهران، سايبري، كارگروه خالقيت، روابط عمومي، بين الملل( برگزاري جلسات هفتگي تشكيالتي -19

 سالن طبيب
 شنبه هر هفته ، سايت دانشكده پيراپزشكي، الفنويسي، ميكس فيلم از شنبه تا سههاي آفيس، فتوشاپ، وبالگبرگزاري كارگاه -20
 اجراي طرح آيه به آيه استاد قرائتي هر روز ده دقيقه قبل از نماز ظهر  -21
 ، بنمازي، يك دستگاه اتوبوس، پذيرايي و هديه..ديدار با آيت ا -22
 دنشست سبك زندگي اسالمي با حضور دكتر رفيعي،آمفي تئاتر مركزي،  -23
 الف )هامنوط به تأييد در هئيت نظارت بر تشكل( برگزاري دو كنفرانس مطبوعاتي جهت اعالم موضع دفتر جاد علوم پزشكي، سالن دكتر قريب، -24
 ، الف) هامنوط به تأييد در هئيت نظارت بر تشكل( سطح دانشگاه انتشار پنج عدد بيانيه در راستاي موضع گيري دفتر جاد علوم پزشكي، در  -25

    :هاي بسيج جامعه پزشكي برنامه  
 ديدار با خانواده شهدا - 1

 ديدار با پيشكسوتان - 2

  ):س(هاي پايگاه حضرت زينب برنامه  
 اردوي تفريحي، زيارتي جهت خانواده بسيجيان دانشگاهبرگزاري   - 1



  : )ع(حمزه سيدالشهداپايگاه حضرت هاي برنامه   
 ) ره(برگزاري نشست سياسي و بزرگداشت ارتحال حضرت امام  - 1


