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آيـاتي از  ابتـدا   .دانشگاه برگـزار گرديـد   دفتر رياستدر محل  18ساعت   30/4/92 شنبه مورخيكروز  1392ماه سال  دمردا هايشوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
گيـري   وفقيـت همگـان را در بهـره   م ،مهماني خـدا آرزوي قبولي طاعات و عبادات در ماه فرهنگي دانشگاه ضمن  و معاون محترم دانشجويي آنپس از  قرائت گرديد و مجيد ...كالم ا

مسئول محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه گزارشي از برگزاري طرح ضـيافت  در ادامه  .نمودندمناسب از فرصت عظيم و معنوي اين ماه، از درگاه حضرت احديت مسئلت 
 .از برگزاركنندگان طرح ضيافت انديشه تشـكر و قـدرداني نمودنـد   ) ع(تبريك ميالد كريم اهل بيت حضرت امام حسن مجتبي ضمن يس محترم دانشگاه ئرند سپس كرده ارائه انديش

   .سپس موارد ذيل به تصويب رسيد
  :مصوبات   
مقرر گرديد سازي ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي در دانشگاه مطرح و فعالاندازي و نامه معاون محترم دانشجويي و فرهنگي وزارت متبوع درخصوص راه -1

 .اعضاي اين ستاد همان اعضاي شوراي فرهنگي و كميته ترويج عفاف و حجاب اداري باشند
هنگي با حضور معـاون محتـرم بهداشـتي دانشـگاه و آقـاي دكتـر       با توجه به درخواست مسئول محترم بسيج دانشجويي مبني بر برگزاري اردوي جهادي، مقرر گرديد جلسه هما - 2

 )آقاي جهاندار: مسئول پيگيري( حلواچي تشكيل گردد
 با توجه به شروع ترم تحصيلي همكاري الزم در زمينه اعـزام  ، مقرر گرديد4/7/92لغايت  1/7/92با عنايت به برگزاري اردوي مشهد مقدس ويژه دانشجويان جديدالورود از تاريخ  -3

 .يدبه عمل آ دانشجويان
  :هاي مديريت فرهنگيبرنامه 

 ي -14/6/92لغايت  11/6/92خواهران يك دستگاه اتوبوس، -28/5/92لغايت  24/5/92برادران يك دستگاه اتوبوس،: برگزاري اردوي خزرآباد ساري -1
 23/5/92هـاي علـوم پزشـكي كشـور در سـبزوار      اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشـگاه اعزام منتخبين دانشگاهي به مرحله نهايي هفدهمين و هجدهمين جشنواره قرآن و عترت  -2

 ي،  27/5/92لغايت 
 برگزاري پنجمين جشنواره فرهنگي دانشجويان -3
 برگزاري مشاوره خوابگاهي، ب -4
 ، د2/5/92برگزاري كرسي تالوت در آمفي تئاتر بيمارستان بهشتي،  -5
 ، ل14/5/92لغايت  4/5/92آن كريم از برپايي غرفه در نمايشگاه بين المللي قر -6
 در دو گروه خواهران و برادران 5/6/92لغايت   25/5/92از تاريخ  ،نفر از دانشجويان گروه تئاتر كانون فانوس 30برگزاري اردوي مشهد مقدس  -7
 فرهنگيبا امتياز همراه برگزاري مسابقه تفسير سوره لقمان ويژه اعضاي هيئت علمي  -8

:ي بسيج داتشجوييهابرنامه                     
  اردوي مشهد مقدس ويژه دانشجويان جديدالورود، يبرگزاري      -1

 :هاي روابط عموميبرنامه 
 تومان 10.000، هزينه ثبت نام از هر نفراعزام كاركنان دانشگاه به نمايشگاه بين المللي قرآن كريم در تهران، سه دستگاه اتوبوس -1

  :هاي بسيج جامعه پزشكيبرنامه  
  برگزاري اردوي درماني، تفريحي ويژه نوجوانان ديابتي، شمال كشور، يك دستگاه اتوبوس  -1

 


