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در محـل سـالن شـهداي سـتاد مركـزي       17سـاعت    26/3/92 شنبه مـورخ يكدر روز   1392ماه سال  تير هايشوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
اعيـاد شـعبانيه،   تبريـك فرارسـيدن   فرهنگي دانشـگاه ضـمن    و معاون محترم دانشجويي آنپس از  قرائت گرديد و مجيد ...آياتي از كالم اابتدا  .دانشگاه برگزار گرديد

آرزوي توفيق روزافـزون بـراي تمـامي دسـت     ضمن يس محترم دانشگاه ئدر ادامه ر .حضور گسترده مردم در انتخابات را نشانه بصيرت و بينش سياسي ايشان دانستند
سـپس مـدير محتـرم فرهنگـي دانشـگاه گـزارش       .هاي قرآني و فرهنگـي تشـكر نمودنـد    جشنوارههاي فرهنگي دانشگاه از برگزاري برنامه اعتكاف و اندركاران برنامه

  .سپس موارد ذيل به تصويب رسيد. و نتيجه جشنواره قرآني ارائه نمودند 92هاي فرهنگي سال مبسوطي از اهم فعاليت
  :مصوبات   
 .رهبري برگزار گردد مقام معظم نهاد و دفتر معاونت دانشجويي و فرهنگيدانشگاه با محوريت پرديس در حوزه  ...)جشن ميالد و(مناسبتيهاي برنامهمقرر گرديد  -1
اي در دو مقطـع  برگزاري شانزدهمين سمينار علمي دانشجويي دانشجويان كارشناسي مهندسي بهداشت حرفـه درخصوص  بهداشتنامه سرپرست محترم دانشكده  -2

 .عمل آمدبا اجراي آن موافقت بهمطرح و  11/4/92مورخ  90و ناپيوسته مهر  88كارشناسي پيوسته مهر 
اي ورودي نامه سرپرست محترم دانشكده بهداشت درخصوص برگزاري جشن فارغ التحصيلي ويژه دانشجويان كارشناسي پيوسته رشته مهندسـي بهداشـت حرفـه    -3

پس از تأييد جزئيـات   30/2/92مصوبات شوراي فرهنگي مورخ  3د طبق بند در آمفي تئاتر دانشكده پرستاري و مامايي مطرح و مقرر گردي 12/4/92مورخ  88مهر 
 .ها توسط مدير محترم فرهنگي برگزار گرددبرنامه

در آمفي  10/4/92مورخ  88ورودي مهر  علوم آزمايشگاهيدرخصوص برگزاري جشن فارغ التحصيلي ويژه دانشجويان  پيراپزشكينامه سرپرست محترم دانشكده  -4
هـا توسـط مـدير محتـرم     پس از تأييد جزئيات برنامـه  30/2/92مصوبات شوراي فرهنگي مورخ  3ه پرستاري و مامايي مطرح و مقرر گرديد طبق بند تئاتر دانشكد

 .فرهنگي برگزار گردد
در آمفـي   9/4/92مـورخ   88ورودي مهر اتاق عمل درخصوص برگزاري جشن فارغ التحصيلي ويژه دانشجويان  پرستاري و مامايينامه سرپرست محترم دانشكده  -5

هـا توسـط مـدير محتـرم     پس از تأييد جزئيات برنامـه  30/2/92مصوبات شوراي فرهنگي مورخ  3تئاتر دانشكده پرستاري و مامايي مطرح و مقرر گرديد طبق بند 
 .فرهنگي برگزار گردد

هابه صورت موردي در شوراي فرهنگي طـرح  مطرح و مقرر گرديد برنامه  92هادي سال هاي پيشندرخصوص برنامه) س(فرمانده محترم پايگاه حضرت زينبنامه  -6
   .و بررسي گردد

  :رهبري مقام معظم نهاد دفتر هايبرنامه  
 ها، مسجد دانشگاه برگزاري دعاي كميل، پنجشنبه -1
  برگزاري ضيافت انديشه دانشجويان -2
  :هاي مديريت فرهنگيبرنامه
 اردوي خزرآباد ساريبرگزاري  -1

  اردوي مشهدبرگزاري  -2
 برگزاري مشاوره خوابگاهي، ب -3
 تومان 150.000برگزاري جشنواره مسابقات قرآني تفسير سوره يوسف و اهداي جايزه تا سقف  -4
 هاي علوم پزشكي كشورهفدهمين و هجدهمين جشنواره قرآن و عترت اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشگاهبرگزاري  -5
 در اروميه جويانپنجمين جشنواره فرهنگي دانشبرگزاري  -6
 ، جبرگزاري جشنواره مسابقات قرآني ماه رمضان و تهيه جوايز -7
 و ماه مبارك رمضان) عج (تهيه ويژه نامه الكترونيكي به مناسبت ميالد امام زمان -8



 جوايز، بو تهيه ) عج(برگزاري مسابقه فرهنگي، قرآني ويژه ميالد امام زمان  -9
  :هابرنامه هاي مستمر خوابگاه  

توماني جهت مسابقه آشپزي خوابگاه امام  20.000توماني و يك عدد كارت هديه  30.000توماني، يك عدد كارت هديه  50.000عدد كارت هديه  خريد يك -1
 )ع(علي

  :هاي كانون نسل انتظاربرنامه  
 ، دو دستگاه اتوبوس6/4/92،برگزاري اردوي قم و جمكران -1
  جمعهعبادي نماز  - اعزام دانشجويان به مراسم سياسي -2
 شنبه هر هفته، مسجد دانشگاهبرگزاري دعاي توسل، سه -3
 ، آران و بيدگل، هزينه صبحانه و مداح)ع(، امامزاده هالل ابن علي7/2/92برگزاري دعاي ندبه،  -4
 )عج(به مناسبت ميالد امام زمان ،2/4/92 هاي دانشجويي يكشنبه شبپخش شيرينيي در خوابگاه -5
 )عج(توماني به مناسبت ميالد امام زمان  30.000عدد كارت هديه  3اجراي مسابقه شعبانيه و اهداي  -6
 )عج(، به مناسبت ميالد امام زمان 3/4/92دوشنبه  و پخش شربت برپايي ايستگاه صلواتي -7

  :دانشجوييبرنامه هاي بسيج     
 توماني به سه نفر 10.000برگزاري مسابقه از نشريه شهيد واليت، اهداي كارت هديه  -1
 ، سالن طبيب20الي  18هاي بسيج دانشجويي هر روز ساعت جلسات ويژه كانونبرگزاري  -2

  :هاي جامعه اسالمي دانشجويانبرنامه   
 توماني جهت كرسي آزاد انديشي احترام متقابل استاد و دانشجو 10.000خريد سه عدد كارت هديه  -1
 توماني جهت مسابقه مهارت يابي 20.000خريد يازده عدد كارت هديه  -2
توماني جهت مسابقه وبالگ نويسي  30.000توماني و يك عدد كارت هديه  20.000توماني، يك عدد كارت هديه  10.000د يك عدد كارت هديه خري -3

 دانشجو و انتخابات
 تجهيز دفتر جاد، ج -4
 يت تشكيالت و مباني مديريت، جبا موضوع سبك زندگي ، ضرورت فعال) برگ 50تا  40 –جلد  80(چاپ كتاب تشكيالتي ارتباط با اعضا در تابستان  -5
 الف) اي با اين عنوان در دانشگاهنتيجه دستاورد كميته(نامه وحدت حوزه و دانشگاه چاپ ويژه -6
 الف) حق الزحمه نصب( كابل كشي اينترنت و تلفن دفتر جامعه اسالمي دانشجويان  -7
 ان، بنفر از اعضاي شورا در مجمع اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان تهر 4شركت  -8
 هاي طرح خيرين سالمت، بچاپ قبض -9

 )هزينه% 50تا سقفپرداخت (با هماهنگي مدير فرهنگينفر به دوره تربيت سفير اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان  7اعزام  -10
 نمازي، يك دستگاه اتوبوس، خريد قاب، ب.. ديدار با آيت ا -11
سي، خواهران، سايبري، كارگروه خالقيت، روابط عمومي، بين مركزي، سيافرهنگي، هيئت رئيسه، علمي، شوراي ( برگزاري جلسات هفتگي تشكيالتي -12

 از شنبه تا چهارشنبه هر هفته، سالن طبيب)الملل
 


