
  

ی عا ه    با
  صورتجلسه     

ابتـدا   .دانشگاه برگزار گرديد رياستدفتر در محل  18ساعت  31/5/94 مورخ شنبهروز 1394ماه سالشهريور هايشوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه  
 ،و گراميداشت هفتـه دولـت   عرض تبريك ايام اهللا فرخنده دهه كرامت ضمن فرهنگي دانشگاه دانشجوييمحترم  عاونم آن پس از .قرائت گرديد مجيد ...آياتي از كالم ا

ب و نيز ضمن تبريك انتخادانشگاه رئيس محترم . بيستمين جشنواره قرآني ارائه نمودندمسابقات گزارشي از اعزام كاروان قرآني دانشگاه جهت شركت در مرحله كشوري 
 واز حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي جهت كسب اين موفقيت تشـكر   كشور، دانشجوي نمونهمعرفي آقاي سيدمحمدسجاد سجاديان دانشجوي رشته پزشكي به عنوان 

  :موارد ذيل به تصويب رسيد سپس. نمودندآرزوي موفقيت تيم قرآني دانشگاه براي 
  :مصوبات   

كده پزشكي در خصوص درخواست مدير محترم گروه تغذيه جهت برگزاري جشن روز غذا در مهرماه سال جاري مطـرح و بـا   نامه قائم مقام محترم سرپرست دانش -1
 .همچنين مقرر گرديد تاريخ برگزاري مراسم با مديريت فرهنگي هماهنگ شود. موافقت گرديد 26/9/93مصوبات شوراي فرهنگي مورخ  1اجراي آن با رعايت بند 

شنبه يكهاي دانشجويي روز ها و كانونجشني ويژه دانشجويان جديدالورود به صورت متمركز با همكاري دفتر نهاد مقام معظم رهيري، تشكلمقرر گرديد مراسم  -2
 .برگزار گردد در اماكن تاريخي شهرستان 5/7/94مورخ 

هـاي  وبه شوراي آموزشي دانشگاه و موافقـت بـا تعطيلـي كـالس    با توجه به مص( فرهنگي مشهد مقدس ويژه دانشجويان جديدالورود  -مقرر گرديد اردوي زيارتي -3
 .   برگزار گردد 19/7/94لغايت  15/7/94از تاريخ  )مهرماه 19و 18آموزشي مورخ 

:هاي مديريت فرهنگيبرنامه  

 ، لاعزام كاروان قرآني به مرحله كشوري مسابقات بيستمين جشنواره قرآني -1

 هاي علوم پزشكي كشوردانشجويان دانشگاهفراخوان هفتمين جشنواره فرهنگي  -2

 برگزاري جشنواره مسابقات فرهنگي و تفسير سوره انسان به مناسبت اعياد قربان و غدير، د -3

 روز با قرآن 30توماني براي برندگان مسابقه قرآني  30.000عدد كارت هديه  17خريد  -4

 توماني جهت بزرگداشت مقام شهيد لسان  100.000عدد كارت هديه  2خريد  -5

 ي) تهيه بسته فرهنگي -تخفيف% 30با  cdنمايشگاه كتاب و  پاييبر -فضاسازي(برگزاري مراسم استقبال از دانشجويان جديدالورود  -6

 ، دمسابقات فرهنگي ويژه دانشجويان جديدالورودبرگزاري  -7

 

 



 

 

 

 

:انشجوييهاي بسيج دبرنامه  

 ، د23/6/94 )ع(و حضرت علي)  س(هاي دانشجويي به مناسبت ازدواج حضرت زهراتوزيع شيريني و شربت در خوابگاه  -1

   Lcdدستگاه  -1/7/94لغايت  28/6/94، برپايي غرفه استقبال از دانشجويان ورودي جديد به همراه توزيع پك فرهنگي -2
 ، د31/6/94، هاي دانشگاهدر دانشكده برپايي نمايشگاه به مناسبت هفته دفاع مقدس -3

 ب ،هاي دانشجوييهاي تالوت قرآن كريم در خوابگاهبرگزاري كرسي -4

 د ،هاي جديدعكس يادگاري ويژه ورودي هاي غرفهچاپ عكس -5

 )بنر جهت دفتر، لوازم التحريرچاي ساز، ( تجهيز دفتر بسيج -6
:هاي جامعه اسالمي دانشجويانبرنامه  

 هزينه ي رفت و برگشت %50، مجمع ماهانه اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان شركت در -1

  جديدالوروددانشجويان غرفه ي استقبال از برپايي   -2
:اسامي حاضرين  

 

  كتر محمد حسين اعرابيد
  رئيس دانشگاه

  
  
  

  دكتر محمد افشار
 مسئول بسيج اساتيد

 

  دكتر طاهره مازوچي
  دانشگاهسرپرست معاونت دانشجويي، فرهنگي 

  
  
  

  مرتضي عبدالوند
  مدير امور فرهنگي دانشگاه

 

  دكتر محمود سالمي 
  انديشي اساتيددبير مركز هم 

  
  
  

  مريم كريمي طاهري
  كارشناس شوراي فرهنگي

  

  :اسامي غائبين
        

  حجت االسالم و المسلمين عليرضا شاه فضل            
  ه دانشگامسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در 

  
  دكتر مهدي رجبي

  عضو هيئت علمي دانشگاه                                    
  
  

  محمدحسين جعفري
 دبير جامعه اسالمي دانشجويان

  
  

  يوسفي.. احجت االسالم و المسلمين حبيب  
  مدير گروه معارف

  
  

  نژادعليرضا كاشاني
  مسئول روابط عمومي دانشگاه                        

  
  
  

  
  

  دكتر رضا رزاقي
                 سرپرست معاونت آموزشي دانشگاه                  

  
  

معين الدين منصوري                              
  مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه

  
 


