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سالن شهداي در محل  10:30رأس ساعت  26/11/90شنبه مورخ چهاردر روز 1390ماه سال  اسفند هاي فرهنگيشوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
  :رسيد سپس موارد زير به تصويب. قرائت گرديدمجيد  ...آياتي از كالم اابتدا . برگزار گرديد ستاد مركزي دانشگاه

  :مصوبات
 .برگزار گردد 22الي  20در روز چهارشنبه آخر هر ماه ساعت  1391جلسات شوراي فرهنگي در شش ماهه اول سال گرديد قررم -1
 .به مناسبت روز بسيج جامعه پزشكي تقدير به عمل آيد) برترين پايگاه فعال كشوري(از اعضاي فعال بسيج جامعه پزشكي مقرر گرديد  -2
سرپرست محترم دانشكده پرستاري مامايي مبني بر درخواست دانشجويان پرستاري و اتاق عمل براي برگزاري مراسم بزرگداشـت روز پرسـتار و    با توجه به نامه -3

 .ها قبل از اجرا به تأييد مدير محترم فرهنگي برسداتاق عمل در هفته چهارم اسفند ماه، با اين برنامه موافقت و مقرر گرديد كه جزئيات برنامه
هاي بهداشت و پيراپزشكي با درخواست انتشارات مرسل جهت برگزاري نمايشگاه كتاب عمومي و پزشـكي در  توجه به نامه مدير محترم امور عمومي دانشكدهبا  -4

 .موافقت گرديد 12/12/90لغايت  2/11/90دانشكده پيراپزشكي از تاريخ 
روزهـاي دوشـنبه    16الـي   14ساعت فرهنگي در تقويم آموزشي از شروع ترم بهمن از ساعت  مبني بر اجراي 1/9/90صورتجلسه مورخ  3مقرر گرديد طبق بند  -5

 .هاي فوق برنامه باشندساعت در هفته جهت انجام فعاليت 2ها ملزم به اختصاص هر هفته، دانشكده
 .تربيت بدني دانشگاه توسط دفتر امور بانوان برگزار گردد در محل 1/12/90سومين جشنواره ورزشي ويژه بانوان دانشگاه كارمند و دانشجو از مورخ مقرر گرديد  -6
حكام جهت آموزش ضمن خدمت كاركنان مصوب گرديد، مشروط بر آنكه پنجاه درصد قيمت را واحد ارزشـيابي و آمـوزش ضـمن    اي كتاب نوراالآموزش مكاتبه -7

 .خدمت كاركنان و پنجاه درصد باقيمانده را كاركنان دانشگاه بپردازند
 .تومان باشد 20.000نام اردوي راهيان نور مبلغ د هزينه ثبترديمقرر گ -8

  ماه دانشگاه اسفندهاي فرهنگي برنامه
  :نهاد رهبري

  )هيئت عشاق الواليه(برگزاري مراسم دعاي كميل پنجشنبه هر هفته مسجد دانشگاه،  -1
  )كانون جوان و انديشه( 5/12/90برگزاري اردوي كوير مرنجاب مورخ  -2
كانون جوان (آمفي تئاتر پرستاري،  8/12/90اي مورخ با حضور استاد سجادزاده با موضوع مد و مدگرايي با محوريت آسيب شناسي مدهاي ماهواره نشست دانشجويي -3

  )وانديشه
  )هيئت عشاق الواليه(،  11/12/90مورخ )ع(برپايي ايستگاه صلواتي به مناسبت والدت امام حسن عسگري  -4
  )هيئت عشاق الواليه(،  12/12/90) س(وفات حضرت معصومه  برگزاري اردوي قم به مناسبت -5
  )كانون جوان و انديشه(، 12/12/90) س(برگزاري مسابقه پيامكي به مناسبت وفات حضرت معصومه  -6
 )كانون قرآن و عترت(،15/12/90سخنراني در خصوص عيد و بهار و قرآن آمفي تئاتر پرستاري  -7
 2/12/90، همسر شهيد احمدي روشندعوت از  -8
  آمفي تئاتر پرستاري 18/12/90االسالم سيد ابراهيم حسيني برگزاري جلسه هم انديشي اساتيد با حضور حجت -9

  :مديريت فرهنگي
  هاي آموزشي ميكس فيلم روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته مكان مسجد دانشگاه، الفبرگزاري كالس -1
 وزهاي شنبه، دوشنبه، چهارشنبه دانشكده پزشكي ، الففن ترجمه زبان انگليسي در ر -برگزاري كالس مكالمه -2
  شنبه و پنجشنبه هر هفته ، الفبرگزاري كالس آموزشي نقشه برداري روزهاي يكشنبه، سه -3



  شنبه و پنجشنبه هر هفته، الفبرگزاري كالس آموزشي فتوشاپ در روزهاي يكشنبه، سه -4
 1/12/90ويژه دانشجويان مورخ  14الي  12:30ه و تفسير در تاالرهاي رازي و بوعلي سينا از ساعت هاي ترجمرگزاري بخش كتبي هفدهمين جشنواره قرآني رشتهب -5
 ، ب11/90//12اي شهيد موسويان مورخ مكان آموزشگاه فني حرفه ICDL2و  ICDL1هاي برگزاري آزمون رشته -6
  كي،جدانشكده پزش 12:30ساعت  11/12/90برگزاري مسابقه سودوكو ويژه دانشجويان مورخ  -7
  ، ب20/12/90آمفي تئاتر پرستاري مورخ  90-91برگزاري كالس توجيهي براي دانشجويان پذيرفته شده در عمره دانشجويي سال تحصيلي  -8
  ، ب22/12/90مورخ ختم قرآن به مناسبت بيست و دوم اسفند ماه روز ملي بزرگداشت شهدا در مسجد دانشگاه همراه با پذيرايي با همكاري اساتيد جامعه القرآن  -9

 ، ج23/12/90، حاج آقا رضوان نسب مورخ  EDCبرگزاري كارگاه ويژه تدريس جهت كتب شهيد مطهري سالن  - 10
  جلدكتاب انسان كامل ويژه طرح مطالعاتي شهيد مطهري،ج 60خريد   - 11
  برگزاري جشنواره مسابقات قرآني تفسير سوره محمد همراه با اهداي جايزه، ج - 12
  و اهداي جوايز، ب) توسط مقام معظم رهبري  1391نامگذاري سال ( 1391برپايي مسابقه پيامكي تدبير  - 13
  اهداي جوايز مسابقات فرهنگي اردوي مشهد مقدس، ب - 14
  برپايي مسابقه پيامكي انتخاب اصلح ويژه نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي و اهداي جوايز ، ب - 15
  اشان و برپايي نمايشگاه هفته دوم اسفندماه،يبرگزاري جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ك - 16
 ، جهاالقرآن در خوابگاهبرگزاري كارگاه فرهنگي با همكاري جامعه - 17
 هاي شانزدهمين و هفدهمين جشنواره قرآني، جتشكيل كارگاه تقويتي و رفع اشكال جهت برترين - 18

  :برنامه مستمر خوابگاهها
 )بسيج دانشجويي(الميزان همراه با خريداري كتاب ، ب، ها استاد از موسسه لبخوابگاهالنفس به صورت هفتگي در برگزاري جلسات معرفت -1
بسيج ( بها با حضور استاد ساداتي نژاد و استاد خادميان،در خوابگاه 10/12/90لغايت  7/12/90جلسه تريبون آزاد دانشجويي با موضوع حق رأي من از  4برگزاري  -2

  )دانشجويي
  )بسيج دانشجويي(ها همراه با پذيرايي ، ب، برگزاري زيارت عاشورا در كليه خوابگاه -3
 )بسيج دانشجويي(هاي دانشجويي خواهران همراه با پذيرايي سه روز در هفته، ب، ورزش صبحگاهي در خوابگاه  -4
  )هيئت عشاق الواليه(،  10/12/90) س(و الزهرا ) ع(خوابگاه امام علي ) ع(برگزاري مراسم جشن والدت امام حسن عسگري  -5
  )بسيج دانشجويي(، الف، 13/12/90همراه با پذيرايي نمازخانه خوابگاه خواهران ) س(برگزاري مراسم سوگواري ويژه وفات حضرت معصومه  -6
  )كانون جوان و انديشه(ا، هبرپايي ايستگاه انديشه و چاپ و نصب اطالعيه با موضوع تدبر در عجايب علمي قران بر روي بردهاي كريدرهاي خوابگاه -7
  )بسيج دانشجويي( پخش دعاي عهد و سمات در خوابگاههاي دانشجويي، -8
هاي دانشجويي با حضور مبلغين نهاد و اساتيد حوزه و دانشگاه با محوريت محتواهاي طرح شجره برگزاري حلقه هاي طرح صالحين سه جلسه در هفته در كليه خوابگاه -9

 )ييبسيج دانشجو(طيبين صالحين،ج
 شنبه هر هفته خوابگاه الغدير، الفبرگزاري دعاي توسل سه  - 10
 ، جخوابگاه الغدير  16/12/90برگزار ي مسابقه آشپزي همراه با اهداي جوايز به نفرات برتر   - 11
 ، الف خوابگاه الغدير 13/12/90برگزاري مسابقه شطرنج همراه با اهداي جوايز به نفرات برتر  - 12
 ، الف خوابگاه الغدير 20/12/90همراه با اهداي جوايز به نفرات برتر  "فاطمه فاطمه است"از كتاب  برگزاري مسابقه كتابخواني  - 13
 خوابگاه الغدير، الف 25/12/90و  18/12/90برگزاري زيارت عاشورا   - 14

 :نشاطكانون 
  شنبه هر هفته آمفي تئاتر پرستاري، جدوهاي كاذب برگزاري كارگاه عرفان -1
  بدانشكده پرستاري ،  1كالس فر با حضور خانم فهيميه هر هفته برگزاري اتاق فكر يكشنب -2
 ، بتزئين سفره هفت سين سالن دانشكده پزشكي  -3

  :كانون نسل انتظار
  شنبه هرهفته مسجد دانشگاه، ببرگزاري دعاي توسل، سه -1
  ، ل 18/12/90و  4/12/90دستگاه اتوبوس مورخ 3برگزاري اردوي قم جمكران ويژه خواهران  -2



  دعاي ندبه جمعه هر هفته مسجد دانشگاه، ب برگزاري -3
  ، د7/12/90برگزاري گفتمان مهدويت آمفي تئاتر پزشكي سخنران حاج آقا پناهيان -4
  ، ل9/12/90پورائفي آمفي تئاتر پزشكي سخنران حاج آقا ر جلسه آخرالزمان و صهيونيسمبرگزاري  -5
  ، ج 11/12/90 دستگاه اتوبوس مورخ 1برگزاري اردوي قم جمكران ويژه برادران  -6
 مرحله اول و دوم ، ل) رايحه انتظار(طرح آموزش غيرحضوري مباني مهدويت  -7

  :كانون هالل احمر
 ، ج 21/12/90و  14/12/90با حضور دكتر مزروعي شب آمفي تئاتر پرستاري  10الي  8برگزاري كارگاه ازدواج ساعت  -1
 تومان ، ب 2000ها هزينه ثبت نام از دانشجو بار جمعهدختر هر دو هفته يك برگزاري اردوي كوهنوردي ويژه دانشجويان -2

  :كانون شعر وادب نغمه
  ، ب21/12/90و  6/12/90برگزاري كارگاه نقد شعر با حضور خانم عسگرنژاد كالس يك دانشكده پرستاري  -1

  :بسيج برنامه هاي 
  ، الف 1/12/90مورخ  EDCبرگزاري كارگاه انتخابات با حضور استاد اميدي سالن  -1
  ، ب3/12/90مستند صراط در آمفي پرستاري همراه با پذيرايي مورخ  پخش -2
  ، ب 6/12/90ديدار با خانواده شهدا سرويس و پذيرايي مورخ  -3
  ،ب7/12/90سخنراني ويژه جديدالورودها با حضور خانم نصيري اهداي هديه فرهنگي آمفي تئاتر پرستاري مورخ  -4
)نفر، فولدر، پذيرايي، تبليغات 70خريداري كتاب به تعداد (و مهارتهاي باليني EDCسالن  9/12/90لغايت  7/12/90از برگزاري كارگاه نشريات با حضور استاد قلندري  -5

  ، د
  ،ن8/12/90) گروه تئاتر و هديه افراد(برگزاري برنامه عرشيان در خاك با حضور سعيد عاكف،  -6
  نفر هزينه تبليغات و فيلمبرداري كارگاه، ب 200سالن طبيب جهت  29/12/90تا  16/12/90جلسه كارگاه آموزشي روش تحقيق و پروپزال نويسي از  12برگزاري  -7
  دستگاه اتوبوس،ي 4برگزاري اردوي راهيان نور خواهران و برادران  -8
  عدد ، ب 500بار در ماه  يكارسال پيامك وصاياي شهدا  -9

  فضاسازي دانشكده ها به مناسبت انتخابات، الف - 10
  به مناسبت تحريم نفت ايران، الفآوري طومار دانشجويي جمع - 11
  صندوق دريافت هزينه و انتقادات جهت توزيع نشريه،ج 22عدد باكس نشريات و 22خريداري  - 12
  نفره مسجد دانشگاه، ج 25گروه  4برگزاري كالس فتوشاپ  - 13
  تهيه جوايز برندگان مسابقات اردوي زيارتي مشهد مقدس، الف - 14
  ند استاد قرباني، ببرگزاري جلسه اخالق تشكيالتي هفته اول اسف - 15
  جلسه در ماه، الف 4برگزاري جلسات ولي شناسي  - 16
  برگزاري اردوي جديدالورودها كاشان گردي خواهران و برادران ناهار و پذيرايي و هديه فرهنگي،ج - 17
  برپايي غرفه ثبت نام اردوي راهيان نور جوار قبور شهدا ، ج - 18
  پزشكي، ج روي آمفيبرپايي نمايشگاه پوستر با محوريت شهدا روبه - 19
  چاپ نقشه راه با محوريت جنگ نرم ويژه دانشجويان جديدالورود ، ب - 20

  امور بانوان دانشگاهبرنامه هاي 
  ،يمكان سالن تربيت بدني دانشگاه 15/12/90لغايت  1/12/90از مورخ ) كارمند و دانشجو (سومين جشنواره ورزشي ويژه بانوان دانشگاه  برگزاري -1

    


