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  صورتجلسه

در محل سالن شهداي ستاد مركزي دانشـگاه برگـزار    17ساعت   26/1/92 در روز  دوشنبه مورخ 1392ماه سال  ارديبهشت هايشوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
از زحمات و تشكر ) س(شهادت حضرت فاطمه زهراايام عرض تسليت معاون محترم دانشجويي فرهنگي دانشگاه ضمن  پس از آن قرائت گرديد و مجيد ...آياتي از كالم اابتدا  .گرديد
ضمن دعوت از كليه اعضا جهـت حضـور در سـوگواره    در ادامه مدير محترم فرهنگي دانشگاه .نمودند نكاتي در مورد ميزباني جشنواره قرآني بيان اعضاي محترم شوراي فرهنگيكليه 
 بـه بيـان   نيـز و دبيـر محتـرم جامعـه اسـالمي     مسئول محترم بسيج دانشجويي . ارائه نمودندرا در دانشگاه انتخابات  ويژه  هايبرنامهشي كشتي پهلو گرفته، گزارش مبسوطي از نماي

 با توجه به تأكيدات و منويـات رهبـر  رياست جمهوري و ي يازدهمين دوره انتخابات به نزديكعنايت با هم يس محترم دانشگاه ئر .پرداختندهاي انتخاباتي تشكل خود برنامهگزارشي از 
هـاي تحقـق برگـزاري    ريزي جامع و كاملي جهـت بسترسـازي و ايجـاد زمينـه    انقالب اسالمي مبني بر لزوم تحقق حضورگسترده و پرشور مردم در اين حماسه سياسي، برنامهمعظم 

  .سپس موارد ذيل به تصويب رسيد. خواستار شدند جامعه دانشگاهيان را انتخابات پرشور و با مشاركت گسترده
  :مصوبات

 .گرديد موافقت مذكور شوراي در دانشجو نفر يك عضويت بر مبني دانشگاه دانشجويان بدوي انضباطي شوراي محترم مسئول پيشنهاد با -1
 17از ساعت  26/2/92التحصيلي در تاريخ جهت برگزاري جشن فارغ 84دانشجويان پزشكي بهمن نامه معاون محترم آموزشي علوم باليني دانشكده پزشكي در خصوص درخواست  -2

  .برگزار گردد پس از تأييد جزئيات برنامه توسط مدير محترم فرهنگيمذكور بارعايت ضوابط و  مراسم مقرر گرديددر آمفي تئاتر مركزي دانشگاه مطرح و  22الي 
با جهت دانشجويان جديدالورود مطرح و ) ع(پزشكي درخصوص بازديد فرهنگي يك روزه از آستان مقدس امامزاده سلطان علي ابن محمد باقرنامه سرپرست محترم دانشكده پيرا -3

دانشجويي به صورت برگزاري اردوهاي "ها و مؤسسات آموزش عالي بخش دوم دستورالعمل اردوهاي دانشجويي دانشگاه 11و رعايت ماده  برگزاري اردو مطابق با قوانين اردوها
  . موافقت به عمل آمد"باشدمختلط مجاز نمي

برنامه  در آمفي تئاتر مركزي دانشگاه مطرح و مقرر گرديد 9/2/92نامه سرپرست محترم دانشكده پيراپزشكي درخصوص برگزاري مراسم بزرگداشت روز علوم آزمايشگاهي درتاريخ  -4
 .فرهنگي برگزار گردد محترم توسط مدير فوق به صورت علمي و پس از تأييد جزئيات برنامه

در طرح و مقرر گرديد نامه سرپرست محترم دانشكده بهداشت درخصوص درخواست شوراي صنفي دانشجويان اين دانشكده مبني بر برگزاري مراسم گراميداشت هفته سالمت م -5
 .بررسي قرارگيرداي با حضور رئيس محترم دانشگاه و سرپرست محترم آن دانشكده موضوع مورد جلسه

پس از با اعزام دو دستگاه اتوبوس در ماه ، ويژه كاركنان دانشگاه اردوي زيارتي قم و جمكران برگزاري درخصوص با توجه به درخواست مسئول محترم روابط عمومي دانشگاه -6
 )مسئول محترم روابط عمومي: مسئول پيگيري( .موافقت بعمل آمد ايشانها توسط تعيين ميزان هزينه

مقرر گرديد موارد در شوراي فرهنگي در دانشگاه مطرح و  "كميته حماسه سياسي"نامه معاون محترم سياسي، امنيتي و اجتماعي و رئيس ستاد انتخابات استان مبني بر تشكيل  -7
 .طرح و بررسي گردد

  :رهبري مقام معظم نهاد دفتر هايبرنامه
  كانون جوان و انديشه ، يك دستگاه اتوبوس،4/2/92برگزاري اردوي محالت،  -1
  ، يك دستگاه اتوبوس، كانون قرآن و عترت5/2/92برگزاري اردوي تفريحي مرنجاب،  -2
  برگزاري دعاي كميل، پنجشنبه هر هفته، مسجد دانشگاه، هيئت دانشجويي عشاق الواليه -3
  ، هيئت دانشجويي عشاق الواليه10/2/92) س(برگزاري شاديانه حضرت زهرا -4
  ارديبهشت، كانون جوان و انديشه 12ي ويژه برگزاري مسابقه پيامك -5
  ، هيئت دانشجويي عشاق الواليه22/2/92، )ع(برپايي ايستگاه صلواتي به مناسبت والدت امام محمد باقر -6
  ه، هيئت دانشجويي عشاق الوالي24/2/92همراه با دعاي توسل، با همكاري كانون نسل انتظار، ) ع(برگزاري مراسم سوگواري شهادت امام هادي -7
  ، هيئت دانشجويي عشاق الواليه26/2/92اعزام دانشجويان به مشهد اردهال جهت شركت در مراسم دعاي كميل،  -8
  ،آمفي پرستاري، كانون جوان و انديشه31/2/92نقد فيلم آرگو،  -9

  ، هيئت دانشجويي عشاق الواليه31/2/92، )ع(برپايي ايستگاه صلواتي به مناسبت والدت امام جواد - 10
 ها، كانون جوان و انديشهه كاريكاتور با موضوع مشكالت خوابگاهي ويژه هفته خوابگاهبرگزاري مسابق -11
  هاي دانشجويي، كانون قرآن  و عترت نهاد رهبريبرگزاري كالس تفسير نهج البالغه، يكشنبه هر هفته، خوابگاه - 12

 



 عترت نهاد رهبريهاي دانشجويي، كانون قرآن  و برگزاري كالس حفظ قرآن دوشنبه هر هفته، ،خوابگاه  - 13
  هاي دانشجويي، كانون قرآن  و عترت نهاد رهبريشنبه هر هفته، خوابگاهبرگزاري كالس  احكام، سه - 14
 هاي خواهران، هيئت دانشجويي عشاق الواليه، خوابگاه3/2/92برپايي سفره حضرت ام البنين،  - 15
 دانشجويي، كانون قرآن  و عترت نهاد رهبريهاي برگزاري كالس تفسير سوره ص چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته، خوابگاه - 16
 ، آمفي تئاتر مركزي دانشگاه12/2/92برگزاري برنامه اختتاميه جشنواره رويش،  - 17
 )منوط به تأييد كميته مربوطه(برگزاري كرسي نقد و نظر با موضوع تحوالت روحي دانشجويان توسط استاد رباني - 18
  :هاي مديريت فرهنگيبرنامه
 هاي علوم پزشكي كشوردانشگاهي پنجمين جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاهبرگزاري مرحله  -1
  نام و تبليغات مراسم معنوي اعتكاف دانشگاهيانثبت -2
مسجد خواهران سالن دكتر قريب، برادران  -2/2/92:شفاهي(دانشجويانبرگزاري مرحله كتبي و شفاهي هفدهمين و هجدهمين جشنواره قرآن و عترت اساتيد، كاركنان و  -3

  )دانشكده پزشكي تاالرهاي - 25/2/92: كتبي) (دانشگاه
 برگزاري كارگاه تدريس طرح قلم مطهر، سالن دكتر قريب، ج -4

  ، ج، سالن دكتر قريب12:30الي  11، از ساعت 15/2/92مورخ  با حضور حجت االسالم معمار منتظرين برگزاري بزرگداشت شهيد مطهري -5
  تومان 150.000سوره نساء، برگزاري جشنواره مسابقات قرآني ،  -6
 خواني نهج البالغهتوماني جهت برندگان طرح ترجمه 10.000عدد كارت هديه  3تهيه  -7
 برگزاري مشاوره خوابگاهي،ب -8
 تئاتر مركزي، ي،آمفي10/2/92ها ، و هفته خوابگاه) س(برگزاري مراسم جشن ميالد حضرت زهرا -9

  :هابرنامه هاي مستمر خوابگاه
  ب)س(، پذيرايي و جايزه،امور فرهنگي خوابگاه الزهرا1/2/92شاعره به مناسبت بزرگداشت سعدي، برگزاري مسابقه م - 1
 ب))ع(، امور فرهنگي خوابگاه امام علي10/2/92هاي دانشجويي، در خوابگاه) س(برگزاري جشن ميالد حضرت زهرا - 2
  ب)ع(،هزينه اتوبوس ، امور فرهنگي خوابگاه امام علي  18/2/92اعزام به سينما ، - 3
  ، الفبرگزاري زيارت عاشورا هر دو هفته يك بار همراه با پذيرايي ، امور فرهنگي خوابگاه الغدير - 4
  ، الفبرگزاري دعاي توسل هر دو هفته يك بار همراه با پذيرايي، امور فرهنگي خوابگاه الغدير - 5
  ، بر، امور فرهنگي خوابگاه الغديهزينه اتوبوس  اعزام دانشجويان خوابگاه به سينما ، - 6
  ، ببرگزاري مسابقه آشپزي، مواد اوليه و جايزه، امور فرهنگي خوابگاه الغدير - 7
هاي هاي كريستال، گلهاي سرمه، گلدوزي، خوشنويسي، سياه قلم، خياطي، ميوه آرايي، سبزي آرايي، گلچرم(شنبه هر هفته هاي هنري از شنبه تا سهبرگزاري كالس - 8

  )امور فرهنگي) (س(الزهرا  و) ع(خوابگاه هاي امام علي ) بلندر
  ، الف) امور فرهنگي) (س(و الزهرا ) ع(هاي امام علي البالغه با حضور خانم رجبي  در خوابگاهبرگزاري كارگاه تفسير نهج - 9

  ، الف) امور فرهنگي) (س(و الزهرا ) ع(هاي امام علي برگزاري كارگاه فرهنگي اخالقي با حضور خانم خسروي در خوابگاه -10
  ، الفبسيج دانشجويي، شب،خوابگاه انديشه، با حضور دكتر زجاحي، هزينه استاد و پذيرايي 10ها ساعت پاتوق هفتگي بسيج، دوشنبهبرگزاري  -11
  هاي دانشجويي، بسيج دانشجوييپخش دعاي عهد و سمات در خوابگاه -12
 ، بب و عشا، پذيرايي ، بسيج دانشجوييهاي دانشجويي، شنبه هر هفته بعد از نماز مغربرگزاري مراسم زيارت عاشورا در خوابگاه -13

 ، ب، با حضور خانم نصيري، خوابگاه خواهران، بسيج دانشجويي18/2/92)ع(شناسي شهادت امام هاديبرگزاري جلسه امام -14

  :هاي كانون نسل انتظاربرنامه
 ، الف22الي 20برگزاري جلسات هفتگي انصارالمهدي يكشنبه هر هفته، سالن طبيب، ساعت  - 1

  ج، 20، آمفي پرستاري، ساعت 2/2/92برگزاري گفتمان مهدويت با موضوع حكومت و دولت مهدوي  - 2



 شنبه هر هفته مسجد دانشگاه، الفبرگزاري مراسم دعاي توسل سه - 3

  اعزام دانشجويان به نماز جمعه، هزينه تبليغات و اطالع رساني - 4
 تومان 200.000،ه اتوبوس و صبحانهدر آقا علي عباس، هزينه يك دستگا 13/2/92برگزاري دعاي ندبه  - 5

 تومان200.000، 15/2/92، آمفي پرستاري، 13نمايش تله تئاتر كوپه شماره  - 6

 ،ل، دو دستگاه اتوبوس، پذيرايي19/2/92برگزاري اردوي قم جمكران  - 7

 هزينه يك دستگاه اتوبوس 27/2/92برگزاري دعاي ندبه در مهديه كاشان،  - 8

 ج، 20، آمفي تئاتر پرستاري، ساعت 29/2/92شعار سال و ارتباط آن با مهدويت، برگزاري  گفتمان مهدويت با موضوع - 9
  تومان usb(150.000(تجهيز دفتر كانون -10
  اجراي طرح اربعين خودسازي به صورت پيامكي، ب -11
 فراخوان طرح پيشواي آسماني، الف -12

 ، الفايتام و فقرا، سلف مركزي برگزاري طرح اكرام و اطعام -13

  :نشاطهاي كانون برنامه
 و صبحانه  ، دو دستگاه اتوبوس20/2/92و 6/2/92برگزاري اردوي كوهنوردي، خواهران،  -1

  و صبحانه  دو دستگاه اتوبوس، 27/2/92و 13/2/92برگزاري اردوي كوهنوردي، برادران،  -2
  بپنجشنبه هر هفته، تاالر طبيب،  برگزاري كارگاه خالقيت، -3
 ب دوشنبه و چهارشنبه هر هفته، سازي، برگزاري كارگاه كليپ -4
 :هاي كانون فانوسبرنامه

 تومان 5.000نام هر دانشجو ، هزينه ثبت20الي 18، ساعت 15/2/92،)خواهران(برگزاري كارگاه كاريكاتور -1

 تومان 5.000نام هر دانشجو ، هزينه ثبت20الي 18، ساعت 23/2/92،)برادران(برگزاري كارگاه كاريكاتور -2

توماني به نفرات برتر، 10.000، اهداي شش عددكارت هديه )ع(هاي انديشه و امام عليها در مسير خوابگاهنقاشي خياباني به مناسبت هفته خوابگاه برگزاري مسابقه -3
 تومان200.000

 توماني 80.000هديه  توماني و يك عدد كارت100.000توماني، يك عدد كارت هديه 170.000هاي دانشجو، يك عدد كارت هديه تهيه جوايز مسابقه زوج -4

 :هاي كانون نغمهبرنامه

  ب، 21دانشكده پرستاري، ساعت  2، كالس 8/2/92برگزاري  شب شعر شازده كوچولو،  – 1    
  :هاي كانون هالل احمربرنامه
  ،  الف10/2/92اي براي خليج فارس به مناسبت روز ملي خليج فارس، طرح جمله -1
 ، آمفي تئاتر پرستاري، هزينه استاد و پذيرايي، ب21/2/92برگزاري كارگاه مهارت زندگي،  -2

 تومالن200.000، از مركز سالمندان گالبچي دانشجويان بازديد -3

  :هاي كانون ايثار برنامه
  ، ويژه دانشجويان ستاد شاهد، هزينه يك دستگاه اتوبوس و عصرانه، د9/2/92برگزاري اردوي باغ پرندگان قمصر،  -1

  :دانشجوييبرنامه هاي بسيج 
  تومان 150.000برگزاري كالس روايتگري ، يكشنبه هر هفته، كالس چهار پرستاري، هزينه استاد  -1
 نامه استاد رحيمي از سپاه، الف، همراه با پخش جزوات آگاهي20الي  18برگزاري جلسات سياسي ، يكشنبه هر هفته،سالن طبيب، ساعت  -2

 اساتيد، كارمندان و دانشجويان دانشگاه برگزاري مسابقه كتابخواني فرياد مهتاب، ويژه -3

 نفر،الف 10شنبه هر هفته، همزمان با نماز ظهر و عصر و اهداي جايزه به ها و سهخواني يكشنبهبرگزاري مسابقه خاطره -4



 ، الف20تا 18برگزاري جلسات ولي شناسي، دوشنبه هر هفته، ساعت  -5

 تومان150.000روبروي آمفي پزشكي،  9/2/92لغايت  2/2/92درصد تخفيف ،  20فرهنگي با  برپايي نمايشگاه كتاب به مناسبت سالروز اعالم انقالب -6

 تومان150.000، ، سالن طبيب، هزينه استاد20الي  18، سه شنبه هر هفته ساعت )راهكارهاي عملي امر به معروف و نهي از منكر(برگزاري جلسات هفتگي اخالق  -7

 نفر، الف50، سالن طبيب، هزينه پرينت سواالت و پاسخنامه ها، پذيرايي براي 27/2/92و6/2/92د برگزاري آزمونهاي آزمايشي كارشناسي ارش -8

 ، صبحانه، ناهار، ميان وعده، هديه فرهنگي،د6/2/92برگزاري اردوي كاشانگردي ويژه دانشجويان  جديدالورود، برادران، يك دستگاه اتوبوس،  -9

 18الي  16زهاي شنبه، دوشنبه، سه شنبه، سالن ايمهوتپ و مركز تحقيقات ، ساعت نويسي روهاي پروپوزالبرگزاري ادامه كارگاه -10

 18تومان، ساعت  1.700.000، آمفي تئاتر پزشكي، پذيرايي و هزينه سخنران، 21/2/92-15/2/92-7/2/92برگزاري سلسله سخنرانيهاي استاد دهنوي پيرامون ازدواج  -11
 20الي

 تومان 200.000، ، موضوع پيرامون انتخابات و حماسه سياسي ، پذيرايي، آمفي پرستاري)منوط به تأييد كميته مربوطه( 9/2/92برگزاري تريبون آزاد دانشجويي  -12

ي از هر ناهار اساتيد، دريافت و نفر، شام 200پذيرايي براي  13/2/92و 12اي و كارمندان، سالن طبيب، ويژه دانشجويان بهداشت محيط و حرفه hseهاي برگزاري كارگاه -13
 تومان، الف 45.000دانشجو 

 ، ب)يك عدد قاب(ويژه خواهران، هر كدام يك دستگاه اتوبوس، شيريني و هديه 14/2/92ويژه برادران و 27/2/92ديدار با خانواده جانبازان،  -14

 ، جبا حضور گروه مستند سفير، پذيرايي، هزينه سخنران 16/2/92نقد فيلم آرگو، آمفي تئاتر پرستاري،   -15

 ، ب، هزينه پذيرايي و استاد20:30، آمفي تئاتر پرستاري، ساعت 17/2/92زاري مراسم شب خاطره، برگ -16

 ، ب، پخش شربت، هزينه مداح20/2/92برگزاري دعاي آل ياسين در جوار يادمان شهداي گمنام،  -17

 الف، سلف سرويس مركزي ، 21/2/92برگزاري نظرسنجي انتخابات  -18

 ، مزار شهداي گمنام، ماژيك و هديه به نفرات برتر، الف22/2/92، )ع(به مناسبت ميالد امام محمد باقر)ع(امام محمد باقر برگزاري مسابقه خطاطي از احاديث -19

 ب )يك عدد قاب(ويژه خواهران، هر كدام يك دستگاه اتوبوس، شيريني و هديه 14/2/92ويژه برادران و 27/2/92ديدار با خانواده جانبازان،  -20
كنندگان در ، با سخنراني سردار آفاق، آمفي تئاتر مركزي ، بليط هواپيما، هزينه سخنران، پذيرايي مدعوين، بسته فرهنگي براي شركت28/2/92اران برگزاري مراسم ياد ي -21

  تومان 2.000.000، 20اردوي راهيان نور، ساعت 
 ، ب)يك عدد قاب(نمازي،يك دستگاه اتوبوس، پذيرايي و هديه.. ديدار با آيه ا -22

 افزار ويژه دفاع مقدس، الفخريد نرم -23

 ، جبرگزاري كرسي مناظره بين اساتيد سياسي ، منوط به تأييد كميته مربوطه، هزينه سخنران، پذيرايي، آمفي تئاتر پزشكي -24

 نصب برد سياسي در خوابگاه انديشه جهت فعاليت انتخاباتي، الف -25

  شناسي در مسجد دانشگاه ، تهيه دو عدد بردنصب برد ولي -26
  تومان200.000ايشگاه ويژه انتخابات در سلف سرويس، دهه دوم ارديبهشت، برگزاري نم -27
  هاهاي يك لحظه تأمل همراه با ارائه مطالب پيرامون سخنان مقام معظم رهبري در سلف سرويس و مسج دانشگاه و دانشكدهبرپايي ايستگاه -28
  :هاي جامعه اسالمي دانشجويانبرنامه

  با موضوع چرا متكي؟ج 2/2/92در ورودي سلف  سرويس،)تأييد كميته مربوطهمنوط به (برگزاري تريبون آزاد -1
 ، سالن دكتر قريب، ج3/2/92با حضور دكتر متكي، ) منوط به تأييد كميته مربوطه(برگزاري نشست سياسي عيار يازدهم -2

 ، الف4/2/92ات حضرت ام البنين و تكريم مادران و همسران شهدا، برگزاري مراسم تجديد خاطره و ديدار از مادران شهداي كاشان در منازل شهدا به مناسبت روز وف -3

 ، ج5/2/92برگزاري  كارگاه رويدادهاي سياسي قرن اخير افغانستان با حضور دكتر اميني، سالن دكتر قريب،  -4

 ، ب8/2/92آموزشي ، سالن دكتر قريب،  cdهاي آموزش كامپيوتر و اعطاي مدرك و كنندگان در كارگاهآموختگان كامپيوتر و شركتبرگزاري گردهمايي دانش -5

 ، ج9/2/92) منوط به تأييد كميته مربوطه(برگزاري تريبون آزاد در ورودي سلف دانشگاه با موضوع چرا قاليباف؟ -6

 ، سالن دكتر قريب، ج10/2/92 )منوط به تأييد كميته مربوطه(برگزاري نشست سياسي عيار يازدهم  با حضور دكتر قاليباف،  -7



 ،سالن طبيب، ج12/2/92كارگاه نويسندگي مؤثربا حضور دانشجويان فعال فرهنگي و اساتيد دانشكده رسانه دانشگاه تهران،  برگزاري -8

 ، آمفي تئاتر مركزي، ج16/2/92يابي ، برگزاري مسابقه مهارت -9

 اهنر؟جبا موضوع چرا ب 16/2/92در ورودي سلف  سرويس،)منوط به تأييد كميته مربوطه(برگزاري تريبون آزاد -10

 ، سالن دكتر قريب، ج17/2/92) منوط به تأييد كميته مربوطه(برگزاري نشست سياسي عيار يازدهم  با حضور دكتر باهنر، -11

 ، ج19/2/91با حضور مهندس اكرمي، سالن دكتر قريب ، ) به زبان انگليسي(برگزاري كارگاه اسالم در آثار و اماكن تاريخي افغانستان  -12

 ، الف21/2/92موفق تشكيالت اسالمي با حضور مهندس صباحي، سالن طبيب، برگزاري كارگاه مدير  -13

 ، سالن طبيب، ج23/2/92برگزاري همايش افزايش و اصالح بينش سياسي در جهت اهداف حماسه سياسي با حضور دكتر نصري از دانشگاه اقم ،  -14

 با موضوع چرا پور محمدي؟ ج 23/2/92در ورودي سلف  سرويس،)منوط به تأييد كميته مربوطه(برگزاري تريبون آزاد -15

 ، سالن دكتر قريب، ج24/2/92) منوط به تأييد كميته مربوطه(برگزاري نشست سياسي عيار يازدهم  با حضور حجت االسالم پورمحمدي ، -16

المي دانشگاه و اعضاي كارگروه مربوطه، انديشي وحدت حوزه و دانشگاه با حضور مسئول و معاون نهاد رهبري و مدير گروه معارف اسبرگزاري جلسه دوم همايش هم -17
 ، الف29/2/92سالن طبيب، 

 تومان150.000تجهيز دفتر جاد،  -18

 اعزام شش نفر به همايش فرهنگي كشوري اتحاديه جاد تهران، ب -19

 ، الف)توماني 10.000عدد كارت هديه  5خريد ("رئيس جمهور بعدي از چه حزبي است؟ "برگزاري مسابقه پيامكي با موضوع  -20

 ، الف)توماني 10.000عدد كارت هديه  5خريد ("اثر استاد شهيد مطهري "پيرامون جمهوري اسالمي "زاري مسابقه كتبي از كتاببرگ -21

 دقيقه قبل از نماز ظهر در مسجد دانشگاه 10اجراي طرح آيه به آيه استاد قرائتي هر روز  -22

 شنبه هر هفته، سايت دانشكده پيراپزشكي، الفلم از شنبه تا سهنويسي، ميكس و مونتاژ فيهاي آفيس، فتوشاپ، وبالگبرگزاري كارگاه -23

 نويسي با موضوع دانشجو و انتخابات، ببرگزاري مسابقه وبالگ -24

تا از شنبه )فرهنگي، هيئت رئيسه، علمي، شوراي مركزي، سيلسي، خواهران، سايبري، كارگروه خالقيت، روابط عمومي، بين الملل( برگزاري جلسات هفتگي تشكيالتي -25
 چهارشنبه هر هفته، سالن طبيب

  ساعت،طبيب، ب 3، هر جلسه 16برگزاري جلسه كارگاه فن ترجمه پيشرفته با حضور خانم افتخاري هفتم و نهم ارديبهشت، ساعت  -26
  ميليون تومان 5الي  3دستگاه اتوبوس،  5ارديبهشت،  20و  19اعزام دانشجويان به نمايشگاه بين المللي كتاب،  -27
  با حضور دكتر محسن رضايي، آمفي مركزي، ج 3/2/91سياسي عياريازدهم برگزاري نشست  -28
  با حضور دكتر قاليباف، آمفي مركزي، ج 10/2/91برگزاري نشست سياسي عياريازدهم  -29
  با حضور دكتر واليتي، آمفي مركزي، ج 20ساعت  8/2/91برگزاري نشست سياسي عياريازدهم  -30
  با حضور دكتر باهنر، آمفي مركزي، ج  20ساعت   11/2/91برگزاري نشست سياسي عياريازدهم  -31
  ، جEDCبا حضور مهندس كواكبيان،  22/2/91برگزاري نشست سياسي عياريازدهم  -32
  ، جEDCبا حضور دكتر لنكراني،  15/2/91برگزاري نشست سياسي عياريازدهم  -33
 ، جEDCبا حضور حجت االسالم والمسلمين روحاني،  29/2/91برگزاري نشست سياسي عياريازدهم  -34

 )منوط به تأييد كميته مربوطه( برگزاري كرسي آزادانديشي احترام متقابل استاد و دانشجو  -35
 )منوط به تأييد كميته مربوطه( برگزاري كرسي آزادانديشي ذوالنور با حضور علي مطهري  -36
  :هاي امور بانوان دانشگاه برنامه

  5/2/92دانشگاه، برگزاري اردوي زيارتي، فرهنگي قم و جمكران، ويژه بانوان  -1
 ، ي11/2/92برگزاري جشن روز زن ويژه بانوان دانشگاه، آمفي تئاتر مركزي دانشگاه،  -2

 22/2/92اعزام بانوان دانشگاه به پارك بانوان به مناسبت روز زن،  -3



    :هاي بسيج جامعه پزشكي برنامه
 مطهري، دهم ارديبهشت... ابرگزاري جلسه به مناسبت بزرگداشت آيت -1

 سه نفر از اساتيد بسيجي و جانباز از طرف معاونت آموزشي دانشگاهتقدير از  -2
 خوانيهاي متيني و دكتر شبيهبرگزاري جلسات تفسير و قرائت قرآن كريم در بيمارستان -3
 جهت بسيج جامعه پزشكي 1392طرح بودجه سال  -4

  :)س(هاي پايگاه حضرت زينب برنامه
 در مسجد دانشگاه، ب)س(برگزاري مراسم سوگواري شهادت حضرت زهرا  -1

 


