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آياتي از كـالم  ابتدا  .دانشگاه برگزار گرديدسالن شهداي ستاد مركزي در محل  16ساعت   26/12/92مورخ شنبهدوروز  1393ماه سال  فروردين هايشوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
 مـدير محتـرم امـور فرهنگـي دانشـگاه      پس از آن .عرض نمودندتسليت  را )س(شهادت حضرت فاطمه زهراغمناك ايام  معاون محترم دانشجويي و فرهنگي دانشگاه پس از آن قرائت گرديد و مجيد ...ا

ارائـه  و روند ثبـت نـام جشـنواره قرآنـي      ماه قبل هاي مصوب در شوراي فرهنگيمبسوطي از ميزان اجراي برنامه گزارش و تبريك فرارسيدن عيد نوروز) س(ضمن عرض تسليت شهادت حضرت فاطمه
  .سپس موارد ذيل به تصويب رسيد. ارائه نمودند 1392هاي اجراشده توسط آن نهاد در سال در ادامه معاون محترم دفت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري گزارشي از برنامه .مودندن

  :مصوبات   
و بـا  در آمفي تئاتر مركزي دانشـگاه مطـرح    21:30الي  19:30از ساعت  1/2/93جشن به مناسبت روز علوم آزمايشگاهي در تاريخ  در خصوص برگزاري پيراپزشكينامه سرپرست محترم دانشكده  - 1

 .موافقت بعمل آمدو با مسئوليت سرپرست محترم دانشكده ها توسط مدير محترم فرهنگي اجراي آن با رعايت ضوابط و تأييد جزئيات برنامه
سبك زندگي اسالمي و نقـش سـالمت در اقتصـاد مقـاومتي توسـط       ربرگزاري جلسات فرهنگي تحت عناوين نقش سالمت ددر خصوص  پژوهشي دانشكده بهداشتمعاون محترم آموزشي  نامه - 2

 .وليت سرپرست محترم دانشكده موافقت بعمل آمدها توسط مدير محترم فرهنگي و با مسئو تأييد جزئيات برنامهمطرح و با اجراي آن با رعايت ضوابط شوراي صنفي دانشكده 
 .برگزار گردد 13الي  11:30شنبه آخر هر ماه از ساعت روزهاي سه 1393جلسات شوراي فرهنگي در شش ماهه اول سال مقرر گرديد  - 3
در ) هـا هـا و بيمارسـتان  ها، دانشكدهمعاونت(فرهنگي كه توسط واحدهاي مختلف دانشگاه هاي كليه برنامهها و موسسات آموزش عالي،نامه مديريت دانشگاهآيين 32مطابق بند الف ماده مقرر گرديد  - 4

 . گردد، مجوز اجرا از شوراي فرهنگي داشته باشنددانشگاه برگزار مي

جهت ساعت فرهنگي و فوق برنامه دانشـگاه، مقـرر   ) 93ين از ابتداي فرورد(13الي  11:30درخصوص اختصاص روزهاي دوشنبه از ساعت  13/12/92مصوبه هيئت رئيسه مورخ  4با عنايت به بند  - 5
 .هاي فرهنگي در اين ساعت باشدگرديد زمان برگزاري برنامه

  :هاي نهاد رهبريبرنامه
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق(هر هفته، مسجد دانشگاه  شنبهبرگزاري مراسم دعاي كميل، پنج - 1
 )كانون قرآن و عترت(هاي خواهران ورت هفتگي، بعد از نماز مغرب و عشاء، خوابگاهالبالغه به صبرگزاري كالس تفسير قرآن و نهج - 2
 هاي دانشجويي به صورت هفتگي حضور مبلغ و مبلغه در خوابگاه - 3

  :هاي مديريت فرهنگيبرنامه
 21تا19پرستاري و مامايي، ساعت  دوشنبه ها، كالس يك دانشكده) طرح گنجينه نور(كارمند -برگزاري كالس حفظ قرآن كريم ويژه برادران دانشجو - 1

 14:30-13چهارشنبه ها، تاالرطبيب، ساعت )طرح گنجينه نور(برگزاري كالس حفظ قرآن كريم ويژه خواهران كارمند - 2

 برگزاري نوزدهمين جشنواره قرآن و عترت اساتيد،كاركنان و دانشجويان، ج - 3

 برگزاري ششمين جشنواره فرهنگي دانشجويان ،ج   - 4

 برگزاري مشاوره خوابگاهي، ب     - 5

 برگزاري مسابقه ترجمه و شرح حديث كسا و خطبه فدك ، ب     - 6

 توسط شوراي امر به معروف و نهي از منكر معاونت، ب)هاي قرآنيكتاب دانستني(اخالقي  قرآني برگزاري مسابقات فرهنگي به صورت ماهانه با موضوعات    - 7

 ، سالن طبيب)نحوه امتياز دهي، رفع اشكال( برگزاري كارگاه آموزشي قرآن      - 8

 سالن طبيب، بكارگاه قلم مطهر،  برگزاري     - 9

 2توماني،  30.000عدد كارت هديه  7توماني،  50.000عدد كارت هديه  14توماني،  60.000عدد كارت هديه  12سالن دكتر قريب، خريد ،13الي  11:30، ساعت 25/1/93، برگزاري كرسي تالوت-10
 جهت تقدير از مقام آوران جشنواره قرآني  توماني 125.000عدد كارت هديه  1توماني، 200.000عدد كارت هديه  1توماني،  250.000عدد كارت هديه  2توماني،  100.000ت هديه عدد كار

  :هاي مستمر خوابگاهبرنامه
 )مديريت فرهنگي(اميرالمومنين، ب، با حضور اساتيد موسسه )س(هاي فرهنگي در خوابگاه الزهرابرگزاري كارگاه - 1
 )مديريت فرهنگي(، با حضور اساتيد موسسه اميرالمومنين، ب )ع(هاي فرهنگي در خوابگاه امام عليبرگزاري كارگاه - 2
 )مديريت فرهنگي(هاي دخترانهاي هنري از شنبه تا چهارشنبه در خوابگاهبرگزاري كارگاه - 3
 )مديريت فرهنگي)(س(گاه الزهراءبرگزاري كالس صوت و لحن ويژه خواهران، خواب - 4
 )مديريت فرهنگي(21الي 19، ساعت )س(دوشنبه ها، خوابگاه الزهرا) طرح گنجينه نور(برگزاري كالس حفظ قرآن كريم ويژه خواهران  - 5



 )جامعه اسالمي( ،  بعد از نماز مغرب، ب 1/93/ 23، ) پرسش و پاسخ -گپ و گفت (برگزاري برنامه حضور اساتيد حوزه در نمازخانه خوابگاه  - 6
 )جامعه اسالمي( ، نمازخانه خوابگاه، ب19/1/93برگزاري نشست ازدواج اسالمي، با حضور خانم سرلك،  - 7
 )هاامور فرهنگي خوابگاه(هاي دانشجويي، ب برگزاري مسابقات طراحي، نقاشي و خوشنويسي با موضوعات جشنواره فرهنگي در خوابگاه - 8
 )بسيج دانشجويي با همكاري مديريت فرهنگي( 22الي  21ها ، ساعت ها ، خوابگاه انديشه دوشنبهشنبه) س(الزهرا خوابگاههاي تالوت قرآن، برگزاري كرسي -9

 ، الف))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهراء ( هاي تفسير قرآنيبرگزاري كالس -10

  
  

  :هاي كانون فانوسبرنامه
 ، ج18 -20تئاتر پرستاري، ساعت برگزاري تمرين تئاتر نمايشنامه راحيل، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته با حضور استاد خسروي، آمفي        - 1

  :هاي كانون نغمهبرنامه
 ، ب22الي  20دانشكده پرستاري و مامايي، ساعت  2برگزاري شب شعر، يكشنبه هر هفته، كالس  - 1

  :مرهاي كانون هالل احبرنامه
 ، يك دستگاه اتوبوس، شيريني، ب30/1/93بازديد از سالمندان گالبچي به مناسبت روز مادر،  - 1

  :هاي كانون نشاطبرنامه
 الف برگزاري مسابقه پيامكي به مناسبت روز مادر ، - 1

  :هاي كانون ايثاربرنامه
 تومان 200.000،  27/1/1393برگزاري اردوي مشهد اردهال،  -1
  ، بشهيد، هزينه اياب و ذهاب و هديه به خانواده 24/1/1393ديدار با خانواده شهدا، - 2

  :هاي كانون نسل انتظاربرنامه
 ، ببرگزاري دعاي توسل، سه شنبه هر هفته، مسجد دانشگاه - 1

  :هاي بسيج دانشجوييبرنامه
 ، ب22-20ساعت ،  25/1/93،  پرستاريكانون جنگ نرم بسيج، آمفي تئاتر  "جاي خالي  "پخش و نقد مستند  - 1
 20الي  18، سالن طبيب، ساعت هر هفته برگزاري جلسات هفتگي ولي شناسي و سياسي، يكشنبه - 2
 ، الف19/1/93برگزاري مسابقه كليپ سازي با موضوع فيس بوك موافق يا مخالف ،  - 3
 بوس ، الفميني يك دستگاههاي صالحين به همراه اعضا در امامزاده هالل، برگزاري جلسه ويژه سرگروه - 4
 تومان 150.000دستگاه اتوبوس ،  2 ،برگزاري مراسم دعاي كميل در گلزار شهداي كاشان - 5

  :هاي جامعه اسالمي دانشجويانبرنامه
 ب، )پنج شنبه هر هفته -هزينه رفت و برگشت هر هفته(، )اردوي جهادي(برگزاري طرح راه حقيقت  - 1
 تومان 50.000تا سقف ) هزينه رفت و برگشت(اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان نفر به مجمع فروردين ماه  4اعزام  - 2
 ج، سالن دكتر قريب، 18تا  16، ساعت  26/1/93و  1/93/ 19شناسي و نظريات تمدني غرب با حضور حاج آقا امامي برگزاري كارگاه تخصصي غرب - 3
 ، سالن طبيب 18-16برگزاري جلسات تشكيالتي، شنبه تا پنج شنبه هر هفته، ساعت  - 4
 ، ج 22تا  19، ساعت 31/1/93برگزاري كارگاه آموزشي عكاسي با لنز گوشي همراه، سالن دكتر قريب،  - 5
 ، سالن دانشكده پزشكي  1/93/ 22تا  16برپايي نمايشگاه فاطميه از  - 6
 ، سالن طبيب  20الي18، ساعت 23/1/93جلسه اول  ،برگزاري سلسله جلسات آموزش طب سنتي با حضور دكتر مظاهري  - 7
 ، ب22تا  19، سالن دكترقريب، ساعت  1/93/ 26جلسه آشنايي با تصوف و انحرافات آن با حضور استاد شيرخدايي، - 8
 صبح 12تا  8، ساعت 1/93/ 28و  21ي جامعه، سايت دانشكده پيراپزشكي، اعضا ژهيو يكارگاه فتوشاپ حرفه ا يبرگزار - 9

 الف) يك دستگاه اتو بوس( 1/93/ 26) اين ماه، شهداي گمنام راوند(حضور دوره اي اعضاي جامعه اسالمي در بقاع متبركه شهر برنامه  -10
 الف) يك دستگاه ميني بوس( 1/93/ 26ديدار با محافظ شهيد صياد شيرازي ، -11

  :هاي امور بانوانبرنامه
  توماني جهت بانوان نمونه دانشگاه 50.000عدد كارت هديه  35، خريد ، آمفي تئاتر مركزي دانشگاه13الي  11، ساعت 28/1/93، ) س(برگزاري جشن ميالد حضرت فاطمه  - 1

 


