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  صورتجلسه  

دانشـگاه برگـزار    سـالن شـهداي سـتاد مركـزي    در محل  11:30ساعت   30/2/93مورخ شنبه سهروز  1393ماه سال خرداد  هايشوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
گزارشـي از  ) ص(ضمن عرض تبريك فرارسيدن مبعث حضرت رسول اكـرم   معاون محترم دانشجويي و فرهنگي دانشگاه پس از آن .قرائت گرديد مجيد ...آياتي از كالم اابتدا  .گرديد

هاي اجرا شده در ارديبهشت ماه را ارئه و بـه تشـريح   مدير محترم امور فرهنگي گزارش مبسوطي از كليه برنامه سپس. برگزاري مراسم معنوي اعتكاف در مسجد دانشگاه را با نمودند
هـا اظهـار اميـدواري نمودنـد كـه      واحد فرهنگي دانشگاه در برگزاري مراسم اعتكاف و ديگر برنامـه از  تشكررئيس محترم دانشگاه ضمن در ادامه . مشكالت مسجد دانشگاه پرداختند

  .سپس موارد ذيل به تصويب رسيد. تمامي اين فعاليتها مورد رضاي حضرت حق تعالي قرار گيرد
  :مصوبات   

و با اجراي آن با مطرح  3/4/93سي و يكمين سمينار علمي دانشجويان بهداشت عمومي در تاريخ  برگزاريمعاون محترم آموزشي پژوهشي دانشكده بهداشت در خصوص نامه   -1
 .موافقت بعمل آمدو با مسئوليت سرپرست محترم دانشكده رعايت ضوابط 

اي در دو مقطع كارشناسي پيوسته و برگزاري هفدهمين سمينار علمي دانشجويي دانشجويان كارشناسي مهندسي بهداشت حرفهنامه سرپرست محترم دانشكده بهداشت در خصوص  -2
 .با اجراي آن موافقت بعمل آمدو در آمفي تئاتر دانشكده پرستاري و مامايي مطرح  5/4/93شنبه ناپيوسته روز پنج

در جوار يادمان شهداي  "آزادسازي خرمشهر "در خصوص برگزاري مراسم بزرگداشت روز سوم خردادمسئول محترم بسيج جامعه پزشكي  و سرپرست محترم دانشكده پزشكي نامه -3
 .برگزار گردد بعد از اقامه نماز ظهر و عصر 3/3/93روز شنبه مورخ  گمنام مطرح و مقرر گرديد

 )نهاد مقام معظم رهبري: مسئول پيگيري( .قبل از ماه مبارك رمضان يك روز به غبارروبي و نظافت مسجد اختصاص يابدبه مناسبت هفته غبارروبي مساجد مقرر گرديد  -4
 .دانشگاه برگزار نمايدمقرر گرديد به مناسبت گراميداشت ايام رحلت بنيانگذار انقالب اسالمي، دفتر نهاد مقام معظم رهبري مجلس بزرگداشتي در مسجد  -5
 .گيري معاون محترم دانشجويي و فرهنگي و مدير محترم امور فرهنگي عمل شودمقرر گرديد بر اساس تصميم ،آفاق نجوم با عنايت به درخواست دانشجويان جهت تشكيل كانون -6
اند، مطرح و مقرر گرديد در اسرع قرار گرفته سند دانشگاه اسالميايي كه در اولويت ارائه برنامه عملياتي راهبرده نامه معاون محترم دانشجويي و فرهنگي وزارت متبوع در خصوص -7

 )دفتر رياست: مسئول پيگيري( .گردد اقدامهاي تخصصي وقت جهت تشكيل دبيرخانه و كميته
ريزي الزم جهت ، مقرر گرديد برنامه13الي 11:30ساعت با توجه به مصوبه هيئت رئيسه در خصوص اختصاص ساعت فرهنگي در تقويم آموزشي روزهاي دوشنبه هر هفته از  -8

 )معاونت آموزشي: مسئول پيگيري( .درترم آينده توسط معاونت آموزشي صورت پذيرد مناسبتخصيص يك ساعت آموزشي 
  :هاي نهاد رهبرينامهبر

 4/3/93برپايي ايستگاه صلواتي به مناسبت عيد مبعث،  -1
 12/3/93، ))ع(و حضرت ابوالفضل ) ع(، امام سجاد)ع(ميالد امام حسين(ياد شعبانيه برپايي ايستگاه صلواتي به مناسبت اع -2
 23/3/93، )عج(ها به مناسبت ميالد امام زمان پخش شيريني در خوابگاه -3
 برگزاري دعاي كميل به صورت هفتگي، مسجد دانشگاه -4
 به صورت هفتگي ي دانشجوييهابرگزاري تفسير قرآن در خوابگاه -5
  ها به صورت هفتگيدر خوابگاهحضور مبلغه  -6

  :هاي مديريت فرهنگيبرنامه
 برگزاري مشاوره خوابگاهي، ب -1
 برگزاري بخش كتبي مرحله دانشگاهي جشنواره فرهنگي ششمين جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور -2
 دانشگاه هاي علوم پزشكي كشوربرگزاري داوري آثار مرحله دانشگاهي ششمين جشنواره فرهنگي دانشجويان  -3
 4/3/93،آمفي تئاتر پزشكي ،هاي علوم پزشكي كشوربرگزاري بخش شفاهي نوزدهمين جشنواره قرآن و عترت اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشگاه -4
زدهمين جشنواره قرآن و عترت اساتيد، كاركنان و خواني ششمين جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و ضبط بخش شفاهي عترت نوضبط بخش قصه -5

 هاي علوم پزشكيدانشجويان دانشگاه
 كشور 
 برپايي ايستگاه صلواتي به مناسبت اعياد شعبانيه -6



 .)…خردادو 15و  14( هاي خردادماهبرگزاري مسابقات مناسبت -7

  :مستمر خوابگاه هاهاي برنامه
 )بسيج دانشجويي( هاي دانشجويي ، بخوابگاهها، برگزاري كرسي تالوت قرآن كريم ، شنبه  -1

  :هاي كانون فانوسبرنامه
  ل، 22:30الي  20:30ساعت  ،تئاتر مركزي، آمفي 5/3/93برگزاري شب طنز  - 1
 ، ل4/3/93، 66برگزاري تئاتر زمستان  - 2

  :هاي كانون نغمهبرنامه
 الف ، 19، كالس ب دانشكده پرستاري و مامايي، ساعت 4/3/93برگزاري شب شعر،  -1
   ، الف19، كالس ب دانشكده پرستاري و مامايي، ساعت 11/3/93برگزاري شب داستان،  -2

  
  :هاي كانون نسل انتظاربرنامه

 الف التحصيالن كانون،تقدير از دو نفر از فارغ -1
 ، دو دستگاه اتوبوس )عج(صادف با والدت حضرت ولي عصر م،  22/3/93 ،اردوي زيارتي قم جمكرانبرگزاري  -2
 شهداي گمنام يادمانو انديشه و جوار ) س(هاي  الزهرا مسجد دانشگاه، نمازخانه خوابگاه، 20ساعت  ،شنبه هر هفتهسه ،دعاي توسل برگزاري -3
  دستگاه اتوبوس  يك، ) عج(مصادف با والدت حضرت ولي عصر  ،23/3/93 ،اعزام دانشجويان به مهديه كاشان جهت شركت در مراسم دعاي ندبه -4

  :نشاطون هاي كانبرنامه
 )تومان35.000هزينه دريافتي از دانشجو ( 8/3/93،، ويژه خواهران، دو دستگاه اتوبوسبرگزاري اردوي همدان -2
 )تومان35.000هزينه دريافتي از دانشجو (6/3/93،دستگاه اتوبوس يك، برگزاري اردوي همدان -3

  :هاي بسيج دانشجوييبرنامه
 ل، تئاتر مركزي، آمفي 3/3/93نور، به مناسبت آزادسازي خرمشهر به همراه تقدير از دانشجويان جهادگر و خادمين اردوي راهيان  "يادياران"برگزاري برنامه  -4
 )منوط به تأييد مدير فرهنگي(  بتئاتر پرستاري ، آمفي 11/3/93يا  4/3/93به همراه نقد دانشجويي  "پزشك"پخش فيلم سينمايي  -5
 ، ب 11/3/93 ،شهدا يادماندر جوار ) ع(برگزاري مسابقه خوشنويسي به مناسبت ميالد امام حسين  -6
 ها ، سالن طبيببرگزاري جلسات سياسي، يكشنبه -7
 شروع ثبت نام و تبليغات اردوي جهادي، ب -8
 ب، )خريد مستند، تبليغات و پذيرايي( 20:45ساعت  11/3/93 ،تئاتر پرستاريآمفي "لكه"پخش تله فيلم  -9

  :هاي جامعه اسالمي دانشجويانبرنامه
 )پنج شنبه ها- رفت و برگشت هر هفتههزينه (، )اردوي جهادي(برگزاري طرح راه حقيقت  -1
 )هزينه رفت و برگشت(ماه اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان  نفر به مجمع خرداد 4اعزام  -2
 سالن دكتر قريب ، 18 الي 16ساعت ،  در ماه جلسه 2 ،حاج آقا اماميشناسي و نظريات تمدني غرب با حضور برگزاري كارگاه تخصصي غرب -3
 )جامعه اسالمي( ، سالن طبيب 18الي16برگزاري جلسات تشكيالتي، شنبه تا پنج شنبه هر هفته، ساعت  -4
 )رنگي A2برگه  20(پزشكي  سالن دانشكده ،9/3/93تا  3از  ،برپايي نمايشگاه افزايش جمعيت -5
 )يك دستگاه اتو بوس( 8/3/93 ،اعضاي جامعه اسالمي در بقاع متبركه شهربرنامه حضور دوره اي  -6
 )تأييد كميته مربوطه منوط به( آمفي مركزي، با حضور مهندس غرضي ،3/3/93برنامه مجمع عمومي انتخاباتي،  -7
 3/3/93 ،مناسبت سالروز آزادسازي خرمشهره تهيه و توزيع بروشور ب -8

  :بسيج كاركنانهاي پايگاه برنامه
 برگزاري طرح صالحين  -1
 گردهمايي بسيجيان به مناسبت سوم خرداد همراه با اقامه نماز ظهر و عصر، نمازخانه ستاد مركزي دانشگاه -2

 


