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دانشگاه برگزار  دفتر معاونت دانشجويي و فرهنگيدر محل  14ساعت   26/1/93مورخ شنبه سهروز  1393ماه سال ارديبهشت  هايشوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
رئـيس   سـپس  .عـرض نمودنـد   بريـك ت را )س(حضرت فاطمه زهرا والدتايام  معاون محترم دانشجويي و فرهنگي دانشگاه پس از آن.قرائت گرديد مجيد ...آياتي از كالم اابتدا  .گرديد

هـاي فرهنگـي   برنامـه بـر اجـراي    "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مـديريت جهـادي  "از برگزاركنندگان اردوي راهيان نور  با توجه به نامگذاري امسال به  تشكرمحترم دانشگاه ضمن 
  .سپس موارد ذيل به تصويب رسيد. تأكيد نمودند استاي منويات مقام معظم رهبريمتناسب و در ر

  :مصوبات   
و با اجـراي آن  مطرح  1/3/93تاريخ  در 89فارغ التحصيلي دانشجويان مامايي ورودي مهر جشن  مراسم در خصوص برگزاري رستاري و ماماييپنامه سرپرست محترم دانشكده   -1

 .موافقت بعمل آمدو با مسئوليت سرپرست محترم دانشكده ها توسط مدير محترم فرهنگي با رعايت ضوابط و تأييد جزئيات برنامه
در آمفي تئاتر مركـزي   15/2/93تاريخ  نامه سرپرست محترم دانشكده بهداشت در خصوص درخواست انجمن صنفي دانشجويان جهت برگزاري جشن گراميداشت هفته سالمت در -2

و ترجيحا در آمفي تئاتر آن دانشكده با رعايت ضوابط و تأييد جزئيات ) 13الي  11:30ها ساعت دوشنبه(مصوب هيئت ريسه دانشگاه دانشگاه مطرح و مقرر گرديد در ساعت فرهنگي
 .ده برگزار گرددها توسط مدير محترم فرهنگي و با مسئوليت سرپرست محترم دانشكبرنامه

جهـت  از صاحبنظران فرهنگي با دغدغـه و ذوق و سـليقه فرهنگـي    مقرر گرديد كارگروهي  "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي "سال با توجه به نامگذاري امسال به -3
 .گرددتشكيل ارائه مصوبات اجرايي 

  :هاي نهاد رهبرينامهبر
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق(هر هفته، مسجد دانشگاه  شنبهبرگزاري مراسم دعاي كميل، پنج -1
هيئت دانشجويي (20، آمفي تئاتر دانشكده پرستاري و مامايي، ساعت 24/2/93و14و18و7هاي با حضور استاد مجيد زجاجي در تاريخ "امام اول خود را بشناسيم"برگزاري سلسله مباحث  -2

 )الواليهعشاق
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق(11/2/93پسران دانشجو و شركت در دعاي كميل ،  برگزاري اردوي مشهد اردهال ويژه -3
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق( 12/2/93در جوار يادمان شهداي گمنام، ) ع(برگزاري مراسم شهادت امام هادي -4
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق( 25/2/93الي  7/2/93برگزاري مسابقه كتابخواني از تاريخ  -5
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق( 20/2/93، )ع(يي ايستگاه صلواتي به مناسبت ميالد امام جوادبرپا -6
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق( 25/2/93، )س(برگزاري مراسم عزاداري وفات حضرت زينب كبري -7
 )جوان و انديشهكانون ( 12/2/93هاي اينترنتي، ويژه خواهران، برگزاري اردوي تفريحي، آموزشي با موضوع آشنايي -8
 )كانون قرآن و عترت(فضل و جمشيديهاي خواهران، با حضور حجج اسالم شاهالبالغه به صورت هفتگي، بعد از نماز مغرب و عشاء، خوابگاهبرگزاري كالس تفسير قرآن و نهج -9

 )كانون قرآن و عترت(هاي خواهران به صورت هفتگي در خوابگاه) خانم عمارتي( حضور مبلغه - 10
 )  كانون قرآن و عترت(انديشي در اردوگاه لقمان حكيمي نشست همبرگزار - 11
 برگزاري كرسي آزادانديشي با حضور دكتر اميدي  - 12

 برگزاري اردوي ويژه دانشجويان خوابگاه الغدير - 13

  :هاي مديريت فرهنگيبرنامه
 برگزاري مشاوره خوابگاهي، ب -1
 ب ، ، آمفي پرستاري13/2/93برگزاري مراسم بزرگداشت شهيد مطهري با حضور استاد باقي،  -2
 ،ج15/2/93لغايت  11/2/93 برپايي نمايشگاه معرفي كتاب شهيد مطهري و اهداي بسته فرهنگي به اساتيد، در دانشكده پزشكي -3
 ، ي25/2/93الي 23/2/93برگزاري مراسم اعتكاف در مسجد دانشگاه،  -4
 جلد كتاب روزنامه نگاري نوين، ب 5خريد  -5
 ل،برگزاري كارگاه تالوت -6



  ل، برگزاري كرسي تالوت -7
  :هاي مستمر خوابگاهبرنامه

 الف))ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي( 1/2/93،)ع(خوابگاه امام علي ،برگزاري مسابقه مشاعره به مناسبت روز بزرگداشت سعدي     -1
 ب))ع(ام عليامور فرهنگي خوابگاه ام(شناسي، يكشنبه هر هفته، با حضور اساتيد حوزه برگزاري كارگاه امام   -2
 )امور فرهنگي)( ع(و امام علي ) س(هاي الزهرا هاي هنري در خوابگاهكالس برگزاري     -3
 تومان 150.000)) س(امور فرهنگي خوابگاه الزهراء (، بعد از نماز مغرب، 1/2/93خواني با حضور خانم قامتي،برگزاري مراسم مولودي  -4
 تومان 150.000)) س(امور فرهنگي خوابگاه الزهراء (، يك دستگاه اتوبوس،5/2/93فعالين فرهنگي در نياسر، برگزاري كارگاه فرهنگي با حضور مسئولين و  -5
 الف)) س(امور فرهنگي خوابگاه الزهراء (22، ساعت 11/2/93نقد فيلم سينمايي شبكه،  -6
 ب))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهراء ( از نماز مغرب، سالن دانشكده پرستاري، بعد 16/2/93آرايي، پزي و ميوهبرگزاري مسابقه آشپزي، شيريني -7
 ، الف))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهراء ( 22الي 21، ساعت 24/2/93برگزاري مسابقه خوشنويسي از اشعار فردوسي به مناسبت روز بزرگداشت فردوسي،  -8
 ب) بسيج دانشجويي( حيمي، هديه هر هفته ويژه هر اتاق خوابگاه انديشه، با حضور استاد علي ر21برگزاري جلسات كرسي تالوت قران، دوشنبه هر هفته، ساعت  - 9

 ب) بسيج دانشجويي)( س(، با حضور استاد گجاريان هديه هر هفته ويژه هر اتاق خوابگاه الزهرا 21برگزاري جلسات كرسي تالوت قران، شنبه هر هفته، ساعت  -10
 ب) بسيج دانشجويي( خوابگاه انديشه،  ،ر آقاي رمضان عليزاده، با حضو21برگزاري جلسات پاتوق، يكشنبه هر هفته، ساعت  -11
 ) بسيج دانشجويي) ( ع(پخش دعاي عهد خوابگاه امام علي  -12
 )بسيج دانشجويي) ( س(و الزهرا ) ع(پخش زيارت آل ياسين خوابگاه امام علي  -13
 )بسيج دانشجويي) ( س(را و الزه) ع(برگزاري جلسات قرائت زيارت عاشورا ، يكشنبه شب ها ، خوابگاه امام علي  -14
 الف) جامعه اسالمي دانشجويان(بعد از نماز مغرب  ،٩/٢/٩٣) گفت و پرسش و پاسخ. گپ (برنامه حضور اساتيد حوزه در نمازخانه خوابگاه  -15

  :هاي كانون فانوسبرنامه
 ، ج18 - 20تئاتر پرستاري، ساعت مفي برگزاري تمرين تئاتر نمايشنامه راحيل، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته با حضور استاد خسروي، آ -1
 تومان  200.000با همكاري كانون نشاط، ها، هفته خوابگاهبه مناسبت برگزاري مسابقه نقاشي خياباني،     -2
 ،آمفي مركزي، ج93حيل، هفته آخر ارديبهشت ار اجراي نمايش    -3
 برگزاري شب طنز و كاريكاتور، ج -4

  :هاي كانون نغمهبرنامه
 ، الف22الي  20، كالس ب دانشكده پرستاري و مامايي، ساعت 7/2/93شعر، برگزاري شب  -1
 ،الف22الي  20، كالس ب دانشكده پرستاري و مامايي، ساعت 21/2/93برگزاري شب شعر،  -2
 ، الف22الي  20، كالس ب دانشكده پرستاري و مامايي، ساعت 27/2/93برگزاري شب داستان،  -3
 ، آمفي تئاتر مركزي، د29/2/93برگزاري مراسم بزرگداشت فردوسي،  -4
 به مناسبت سالمرگ سهراب سپهري، ويژه خواهران،ج 4/2/93برگزاري اردوي پشت هيچستان،  -5

  :هاي كانون هالل احمربرنامه
 )هزينه يك دستگاه اتوبوس(برگزاري برنامه اهداي خون با هماهنگي سازمان انتقال خون -1

  :هاي كانون نشاطبرنامه
 ، الف)ع(با همكاري واحد فرهنگي خوابگاه امام علي ) ع(مناسبت ميالد حضرت علي برگزاري مسابقه به  -1
 تجهيز دفتر كانون، الف -2

  :هاي كانون نسل انتظاربرنامه
 تئاتر دانشكده پرستاذي ، جآمفي 20ساعت  22/2/93برگزاري گفتمان مهدويت، با موضوع سبك زندگي مهدوي، حجاب و عفت گرايي - 1
 دستگاه اتوبوس   2،  11/2/93برگزاري اردوي زيارتي قم جمكران  - 2
 ، ب) و انديشه، جوار قبور شهداي گمنام ) س(هاي الزهرا مسجد دانشگاه، خوابگاه(  شنبه هر هفتهبرگزاري دعاي توسل سه - 3
 دستگاه اتوبوس، الف 1،  12/2/93برگزاري دعاي ندبه در مهديه كاشان  - 4

  :ييهاي بسيج دانشجوبرنامه
 ، با حضور آقاي تقوي ، ج 16-20ساعت ساعت  ،، سالن دكتر قريب 20/2/93برگزاري دومين كارگاه امربه معروف ونهي ازمنكر،  - 1
 ، ب 22-20ساعت  ،، آمفي تئاتر پرستاري 9/2/93به همراه نقد دانشجويي،  "جاي خالي"پخش مستند  - 2



 برگزاري مسابقه ي تدبردر قران، هرهفته يك آيه، ب - 3
 دانشكده پزشكي، پيراپزشكي، پرستاري ، ب ،2/93/ 15الي  5نماز / حجاب/ برپايي نمايشگاه پوستربا موضوعات شيطان پرستي - 4
 ،يك دستگاه اتوبوس، الف 18/2/93ديدار با خانواده شهدا ، - 5
 زاده، با حضور آقاي معين20 - 18ساعت ها، سالن طبيب،برگزاري جلسات سياسي، يكشنبه - 6
 20الي  18كانون هاي بسيج، شنبه الي چهارشنبه، سالن طبيب، ساعت  برگزاري جلسات - 7
 ، درجوار قبورشهدا ، الف 22/2/93،) ع(برگزاري مسابقه ي خوشنويسي ويژه ي والدت حضرت علي  - 8
  تومان 150.000، ، آمفي تئاتر پرستاري 22-20ساعت ،  28/2/93 "مخالف يا موافق فيس بوك"برگزاري مسابقه ي ساخت كليپ ومستند با موضوع  - 9

 ارديبهشت، دانشكده پزشكي، الف 20- 13درصد تخفيف،  30با ) كتب شهيد مطهري(برگزاري نمايشگاه كتاب  -10
 الف  ،13الي  11ساعت  سالن دكتر قريب، خانم دكتر لباف متخصص زنان و زايمان، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران،،  8/2/93 ،كارگاه سياست افزايش جمعيت برگزاري -11
 27/2/93،  "143شيار"اكران فيلم -12

  :هاي جامعه اسالمي دانشجويانبرنامه
 ، پنج شنبه ها، ج)اردوي جهادي(برگزاري طرح راه حقيقت  - 1
 )هزينه رفت و برگشت(ماه اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان  ارديبهشتنفر به مجمع  2اعزام  - 2
 ، سالن دكتر قريب ، ج18تا  16، ساعت 23/2/93و 9/2/93غرب با حضور حاج آقا اماميشناسي و نظريات تمدني برگزاري كارگاه تخصصي غرب - 3
 ، سالن طبيب 18-16برگزاري جلسات تشكيالتي، شنبه تا پنج شنبه هر هفته، ساعت  - 4
 ،آمفي مركزي، د23تا  20، ساعت 2/93/ 27،حضور عوامل فيلم، "چ"نقد و اكران فيلم  - 5
 ، آمفي مركزي ، ب23تا  20با حضور دكتر سعيد جليلي ، ساعت  2/2/93پيرامون سرنوشت پرونده هسته اي ،برگزاري جلسه پرسش و پاسخ  - 6
 ، سالن طبيب، ب 18الي  16، ساعت 10/2/93. برگزاري سلسه جلسات آموزش طب سنتي با حضور دكتر مظاهري - 7
 الف) ك دستگاه اتو بوسي( 16/2/93برنامه حضور دوره اي اعضاي جامعه اسالمي در بقاع متبركه شهر،  - 8
منوط به تأييد كميته ( 23الي  20، آمفي مركزي، ساعت 15/2/93، "نقش عالمان و روشن فكران در انقالب مشروطه  "برگزاري مناظره بين دكتر صادق زيبا كالم و حجه االسالم امامي پيرامون - 9

 تومان 700.000)مربوطه
 ، ب 20تا  17، ساعت ، سالن قريب21/2/93برگزاري جشنواره ادبي خنده، -10
 ، با حضور استاد هاشميان ، ج23الي  20، ساعت 2/93/ 8نقد محتوايي شبكه هاي ماهواره اي ، سالن طبيب،  -11
 تومان 12500 ،، سه دستگاه اتوبوس، هزينه دريافتي از هر دانشجوبازديد از نمايشگاه كتاب تهران  -12
 ، الف، بعد از نماز مغرب، محوطه خوابگاه پسران 23/2/93برگزاري مسابقه گروهي بازي رايانه اي،  -13
 ج )منوط به تأييد كميته مربوطه( ، آمفي تئاتر مركزي، با حضور اساتيد مدعو ،13:30تا  12، ساعت 2/93/ 30،برگزاري سومين مجمع انتخاباتي -14

   


