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 مجيـد  ...آيـاتي از كـالم ا  ابتدا  .دانشگاه برگزار گرديد دفتر رياستدر محل  17ساعت   24/6/92 مورخ يكشنبهروز  1392ماه سال  مهر هايشوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
در ادامه  .هاي قرآني و فرهنگي ارائه نمودندگزارش مبسوطي از جشنواره) ع(ميالد با سعادت حضرت امام رضا تبريكفرهنگي دانشگاه ضمن  و معاون محترم دانشجويي پس از آن قرائت گرديد و

پس از آن مـدير محتـرم فرهنگـي     .تشكر نمودند اردوي جهادي جهت برگزاري دانشگاه دانشجويي بسيجاز  مذكورهاي هاي كسب شده در جشنوارهتبريك موفقيتضمن يس محترم دانشگاه ئر
فرهنگي و شانزدهمين، هفـدهمين و هجـدهمين جشـنواره قرآنـي      جشنواره سومين، چهارمين و پنجمين مقايسهگزارش كاملي از ضمن ارائه گزارش تصويري از  طرح شافي به ارائه دانشگاه نيز 

  .سپس موارد ذيل به تصويب رسيد.پرداختند
  :مصوبات   
 ..برگزار گردد 17روزهاي يكشنبه آخر هر ماه ساعت سال  شوراي فرهنگي شش ماهه دوممقرر گرديد جلسات  - 1
مقرر گرديـد مراسـم    مطرح و 29/6/92برگزاري جشن فارغ التحصيلي مورخ  جهت 85نامه معاون محترم آموزشي علوم باليني دانشكده پزشكي مبني بر درخواست دانشجويان پزشكي مهر  - 2

 .ها توسط مدير محترم فرهنگي برگزار گرددبرنامهجزئيات ييد أطبق مقررات و پس از ت
 .دانشگاه برگزار گردد ت تكميلييك برنامه ويژه دانشجويان تحصيال حداقل مقرر گرديد در طول سال تحصيلي - 3
مـديريت  : مسـئول پيگيـري  ( .اي تشـكيل گـردد  يته انطباق جلسهدر هيئت رئيسه و كميته انطباق مطرح و جهت هماهنگي با معاونت درمان و دبير كمجهت بررسي مقرر گرديد طرح شافي  - 4

 )فرهنگي
 .ها مشاركت داشته باشندها و كانونهمه تشكلدر صورت امكان مقرر گرديد جهت برگزاري اردوي مشهد مقدس ويژه دانشجويان جديدالورود  - 5
 .هاي منتخب جهت اجراي برنامه استفاده شودازگروهرسي و شوند برهاي موسيقي كه جهت اجراي برنامه به دانشگاه دعوت ميمقرر گرديد گروه - 6
مـدير   و تأييـد  مقرر گرديد با همـاهنگي  به مناسبت هفته دفاع مقدس مطرح و "حماسه ايثار"هاي بهداشت و پيراپزشكي درخصوص برپايي نمايشگاه كتاب نامه سرپرستان محترم دانشكده - 7

 .محترم فرهنگي دانشگاه برپا گردد
 ياعضـا  بـه  كنند تنهاهاي دانشجويي شركت ميها و تشكلهاي توانمندسازي و سمينارهايي كه در آن كانونسفرهاي برون شهري مرتبط با دوره اياب و ذهاب پرداخت هزينه مقرر گرديد - 8

 .ورت پذيردصبا هماهنگي و تأييد مديريت فرهنگي  و گواهي شركت در دوره دعوتنامه  ، در صورت ارائهنهاد مربوطهشوراي مركزي 
  :رهبري مقام معظم نهاد دفتر هايبرنامه   
 راد، هفته دوم مهر ماهاالسالم فاطمينشست با دانشجويان جديدالورود با حضور حجت - 1

  انديشي اساتيد، هفته آخر مهر ماهگزاري جلسه همبر - 2
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق(، مسجد دانشگاه 13/7/92) ع(برگزاري سوگواري شهادت امام جواد  - 3
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق(، مسجد دانشگاه 20/7/92) ع(برگزاري سوگواري شهادت امام محمد باقر  - 4
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق(، مسجد دانشگاه 23/7/92برگزاري مراسم دعاي عرفه  - 5
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق(نام دانشگاه، جوار قبور شهداي گم 29/7/92) ع(برپايي ايستگاه صلواتي به مناسبت ميالد امام هادي  - 6
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق(تئاتر مركزي دانشگاهآمفي 29/7/92برگزاري جشن عيد سعيد غدير خم  - 7
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق(مسجد دانشگاه 92مهر ماه  25و  4،11،18برپايي دعاي كميل  - 8
 )كانون قرآن و عترت( هاي خواهرانهفته، خوابگاهبه هر ، يكشنهبرگزاري كالس تفسيرنهج البالغ - 9

 )كانون قرآن و عترت(هاي خواهران شنبه هر هفته، خوابگاهبرگزاري كالس تفسير قرآن سه -10
 )كانون قرآن و عترت(خواهران هاي ، خوابگاههر هفته حفظ قرآن دوشنبه السبرگزاري ك -11
 22:30ساعت  شنبه هر هفته،، مسجد دانشگاه، سهبرگزاري كالس مداحي -12

  :هاي مديريت فرهنگيبرنامه
 ج)نويسيهاي خبرنويسي، مصاحبه، عكس خبري، گزارشحقوق نشريات، سبك(  16/8/92و  18/7/92برگزاري كارگاه نشريات دانشجويي  - 1
 جخانم توحيدي،:جلسه استاد 2اي مهر ماه هفته... ، فتوشاپ و  ICDL1,2برگزاري كارگاه آموزشي  - 2
 ج) داستان، شعر، خاطره(ادبي)عكاسي، نقاشي، كاريكاتور(هاي كتابخواني،هنريمسابقات فرهنگي يك سرآغاز خوب در بخشبرگزاري جشنواره  - 3
 مناسبتهاي مذهبي در مهر ماه برگزاري مسابقه فرهنگي كتابخواني ويژه  - 4

 برگزاري مشاوره خوابگاهي، ب - 5



 برگزاري طرح ارزيابي قرآني دانشجويان جديدالورود - 6

 ، جانجمن نجوم سپهر كاشان 92رصدي با موضوع نجوم و قرآن مهر ماه برگزاري شب  - 7

  ، ببرگزاري كالس تجويد و تشكيل گروه تواشيح برادران - 8
 ، جبرگزاري كارگاه قرآن و سالمت ويژه كاركنان هيئت علمي - 9

  ، ببرگزاري كالس صوت و لحن و حفظ خواهران -10
 

 ، ي9/7/92، برگزاري جشن شميم مهر ويژه دانشجويان جديدالورود  -11

 برگزاري مراسم تقدير از فعالين فرهنگي و قرآني دانشگاه، ي -12

 برپايي غرفه استقبال از دانشجويان جديدالورود و اهداي بسته فرهنگي، ي -13

 جلد كتاب ده گفتار 30تهيه  -14

 شنبه تا چهارشنبه هر هفته) س(و الزهرا) ع(هاي امام عليهاي هنري در خوابگاهبرگزاري كالس -15

خوابگـاه  ( 16/7/92اعزام بـه سـينما     -)خوابگاه الغدير(برگزاري مسابقات فرهنگي با اهداي جوايز  -)خوابگاه الغدير( هر هفتهشنبه برگزاري دعاي توسل سه: اي فوق برنامه و سايرهبرنامه  -16
الـي   18پرسـتاري سـاعت    4هاي روايتگـري يكشـنبه هـر هفتـه در كـالس      برگزاري كالس -)بسيج دانشجويي(19الي  17برگزاري جلسات ولي شناسي دوشنبه هر هفته ساعت  -)الغدير

هاي كامپيوتر از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در سايت برگزاري كارگاه  -) بسيج دانشجويي( 13الي 12اي يكبار ، سالن پزشكي ، ساعت پخش مستندهاي كوتاه هفته -)بسيج دانشجويي(19
 ، پخش شربت و شـيريني 15/7/92) ع(برپايي ايستگاه صلواتي به مناسبت سالروز ازدواج امام علي  -)جامعه اسالمي دانشجويان(د دانشجو، تبليغات،دانشكده پيراپزشكي تدريس توسط اساتي

 ، ل) بسيج دانشجويي(نفر 700در جوار قبور شهداي گمنام ، شربت و خرما براي  26/7/92برپايي ايستگاه صلواتي به مناسبت شهادت شهيد شوشتري  -)بسيج دانشجويي(

  :هاي كانون نسل انتظاربرنامه  
 21:30تا  20ساعت  28/7/92و  7،21هاي برگزاري جلسات هفتگي با حضور اعضاي داخلي كانون ، سالن طبيب يا دانشكده پرستاري در تاريخ - 1
 بوستگاه مينيمهر ماه ، يك دس 19و  12آران و بيدگل، ) ع(بن علي برگزاري دعاي ندبه در امامزاده هالل - 2

 بوسمهر ماه، يك دستگاه ميني 26برگزاري دعاي ندبه در مهديه كاشان  - 3

  ،الفشنبه هر هفته در مسجد دانشگاه ،هزينه مداحبرگزاري دعاي توسل سه - 4
 )دو دستگاه اتوبوس( مهر ماه  18قم جمكران ويژه خواهران در تاريخ  يبرگزاري اردو - 5
 28تئاتر دانشكده پرستاري در تاريخ در امفي) ويژه دانشجويان جديدالورود(ي ظهور ايشان و الزمه) عج(بررسي و بحث شبهات در مورد وجود امام زمان برگزاري گفتمان مهدويت با موضوع  - 6

 مهر ماه، هزينه پذيرايي و دعوت سخنران، ج

 )با توافق مدير فرهنگي(  رفت و برگشت دانشجويان هيننفر از اعضاي فعال كانون به همايش سراسري رهپويان فرج دانشگاه شيراز، هز 4اعزام  - 7
  :هاي كانون نشاطبرنامه  

 ) هزينه اتوبوس( 26/7/92و  12،19دستگاه اتوبوس  2برگزاري اردوي كوهنوردي ويژه خواهران و برادران  - 1

 ها در طول ماه ،جها و چهارشنبهجلسه يكشنبه 10برگزاري كارگاه خوشنويسي ريز  - 2

 ها زاده دوشنبهخالقيت مدرس دكتر حسنكارگاه برگزاري  - 3

  ، بتجهيز دفتر كانون - 4
  :هاي كانون فانوسبرنامه   

 برپايي غرفه جهت استقبال از دانشجويان جديدالورود،ب - 1

  :هاي كانون شعر وادب نغمهبرنامه  
 جدانشكده پرستاري، 21/7/92برگزاري شب شعر حافظ  - 1

  :هاي كانون هالل احمربرنامه
  ، جهاي اهداي عضو شهرستان و صدور كارت اهداي عضواز خانوادهمراسم تجليل  - 1
عضوگيري كانون هالل احمر در سطح دانشگاه در طول ماه - 2  
تومان 150.000هاي اوليه در صورت همكاري هالل احمر، كارگاه آموزشي امداد و كمك- 3  
:جوييدانشبرنامه هاي بسيج   29/7/92برگزاري بازارچه خيريه در دانشگاه  - 4  



 تومان  150.000 ،مهرماه ، سالن طبيب 27و  13،20هاي عليزاده در تاريخبرگزاري جلسات خودسازي ويژه جهادگران با حضور حاج آقاي رمضان -1

 )توماني 30.000، 20.000، 10.000خريد كارت هداياي(برگزاري مسابقه كتابخواني از قربان تا غدير به همراه اهدا جايزه به سه نفر  -2
 )تومان 150.000هزينه سخنران (سالن طبيب  17-19هاي سياسي يكشنبه هر هفته ساعت برگزاري نشست -3
 )تومان 30.000هزينه جوايز (برگزاري مسابقه عكاسي به مناسبت روز عرفه  -4
 ، پذيراييتئاتر پرستاريمهر ماه در آمفي 20و  13پخش مستند ميراث آلبرتا در دو قسمت  -5

 ، سالن طبيب،ب  27/7/92داري با حضور حاج آقا بيرانوند ، هاي صالحين با موضوع مهارت بيان و كالسسرگروهبرگزاري جلسه ويژه  -6

 د ،در آمفي مركزي  به همراه تواشيح 7/7/92همراه با بزرگداشت شكست حصر آبادان با سخنراني سردار يكتا برگزاري همايش شكوه هجرت  -7
 همراه با اهداي هداياي فرهنگي ، ج 1/7/92و  31/6/92ود برپايي غرفه ويژه دانشجويان جديدالور -8

اهران .خو9/7/92هاي به همراه پذيرايي و هزينه مداح و سخنران ديدار با خانواده جانبازان و شهدا در تاريخ) دستگاه اتوبوس 1خواهران ( 11/7/92برگزاري اردوي گلزار شهداي كاشان  -9
 )هزينه هديه خانواده شهيد) (بوسيك اتو(برادران  27/7/92) يك اتوبوس(

 هزينه استاد و پذيرايي، آمفي تئاتر پرستاري )منوط به تأييد كميته مربوطه(  27/7/92برگزاري كرسي آزادانديشي سبك زندگي ،  -10

 ) هزينه سرويس( 29/7/92برگزاري اردوي قم ديدار با خانواده شهيد معماريان به همراه ديدار با يكي از علماي قم  -11

 برپايي نمايشگاه دفاع مقدس، ج -12
 ، ج4/8/92برگزاري مراسم پنجمين سالگرد تدفين شهداي گمنام، مقدمات  -13

 )داده شده تا سقف تخصيص( تومان 50.000هزينه دريافتي از دانشجو  11/8/92الي  7/8/92برگزاري اردوي مشهد مقدس ويژه دانشجويان جديدالورود  -14
  :يانهاي جامعه اسالمي دانشجوبرنامه   

تومان،  10.000هزينه سخنران، رفت و برگشت، خريد كارت هديه (االسالم والمسلمين نقويان و دكتر حداد عادلمهر ماه استاد مدعو حجت 21، 14برگزاري مجمع عمومي ساليانه  - 1
 ل )منوط به تأييد كميته مربوطه( )اسكان، چاپ بروشور،آمفي مركزي، پذيرايي، سخنرانان

 تومان 200.000) نصب داربست، شربت(مهر ماه  1الي  30دانشجويان جديدالورود استقبال از  - 2

 نامنامه سطح سنجي سياسي دانشجويان جديدالورود در فرايند ثبتتوزيع پرسش - 3

 سالن طبيب 16-19برگزاري جلسات تشكيالتي شنبه هر هفته از ساعت  - 4

 )با توافق مدير فرهنگي( مهرماه، 10،11،12در تهران  نفر از اعضاي شوراي مركزي در مجمع مهر ماه اتحاديه 4شركت  - 5
 )با توافق مدير فرهنگي( ،مهر ماه 7،8نفر از اعضاي شوراي مركزي در كنگره ساليانه اتحاديه در مشهد مقدس ، ج  3شركت  - 6
 )توافق مدير فرهنگيبا ( ،مهرماه 16الي  9نفر از اعضاي شوراي مركزي در همايش آموزشي كشوري اتحاديه در همدان  10شركت  - 7
 يك دستگاه اتوبوس، پذيرايي  27/7/92بازديد از كودكان سرطاني  - 8

 )در صورت موجود بودن در انبار مركزي دانشگاه با هماهنگي آقاي سجادي تهيه گردد(يك دستگاه پرينتر جهت دفتر جاد تهيه - 9
 20الي  17برگزاري جلسات هفتگي شنبه تا دوشنبه هر هفته ، تاالر طبيب،  -10

  : امور بانوانهاي رنامهب
        برگزاري اردوي مرنجاب ويژه بانوان دانشگاه - 1

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

 خانواده ايثارگرديدار با  - 2

 برگزاري اردوي قمصر ويژه بيماران  - 3

 برگزاري جلسات صالحين ويژه پزشكان و كارمندان بيمارستانها - 4

 در ارتباط با عملياتهابرگزاري مسابقه  - 5

 برگزاري مسابقات عكاسي و خاطره نويسي دفاع مقدس - 6

  ) :ع(پايگاه حضرت حمزه سيدالشهداو  )س(هاي پايگاه حضرت زينب برنامه  
  لتئاتر مركزي ،  ، آمفي 2/7/92برگزاري مراسم گراميداشت هفته دفاع مقدس مورخ  - 1


