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  صورتجلسه
  .دانشگاه برگزار گرديد سالن شهداي ستاددر محل  18ساعت   24/3/91شنبه مورخ چهاردر روز 1391ماه سال  تيرهاي شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
جشنواره (هاي ارديبهشت و خرداد هاي مهم فرهنگي در ماهپس از آن مدير محترم فرهنگي دانشگاه گزارش مبسوطي از انجام فعاليت و قرائت گرديد مجيد ...آياتي از كالم اابتدا 

سپس . ا بيان نمودندهارائه نمودند همچنين ايشان توضيحاتي پيرامون روند ثبت نام جشنواره فرهنگي كشوري دانشجويان و نحوه داوري) فرهنگي، جشنواره قرآني و مراسم اعتكاف
در زمينه فرهنگي، (هاي دانشجويان به استفاده بهتر و بيشتر از ظرفيت ،براي دومين سال متوالي گاهرتبه اول جشنواره قرآني دانشكسب تبريك  عرضرئيس محترم دانشگاه ضمن 

  . سپس موارد زير به تصويب رسيد.نمودندتأكيد ...) هنري و 
  :مصوبات

جهت برنامه ريزي عملياتي و بودجه بندي  با عضويت نهاد مقام معظم رهبري، بسيج دانشجويي و بسيج جامعه پزشكيبا مسئوليت مدير فرهنگي و مقرر گرديد كار گروهي    -1
 .گرددتشكيل  91فرهنگي سال 

 .مكاتبه صورت پذيرد ITدانشجويي با آقاي مهندس نادي سرپرست محترم مقرر گرديد در رابطه با نرم افزار ثبت نام اردوهاي    -١
ي در هيأت توسط معاون محترم دانشجويي فرهنگ اين برنامه قرر گرديد در خصوص برپايي مراسم افطاري جهت كليه كاركنان دانشگاه در ماه مبارك رمضان محتواي فرهنگيم   -٢

         .درئيسه دانشگاه ارائه و تصميم گيري به عمل آي
 .مورد بررسي و در جلسه آتي شوراي فرهنگي مطرح شودشوراي فرهنگي مقرر گرديد علت غيبت اعضاي محترم شوراي فرهنگي در جلسه     -٣
به اين سفر زيارتي ) پسر نفر دانشجوي 40نفر دانشجو دختر و  80(نفر  120در خصوص برگزاري اردوي مشهد مقدس ويژه دانشجويان توسط بسيج دانشجويي مقرر گرديد تعداد   -۴

 .باشد ها و غير تكراريتومان و ثبت نام افراد بر طبق قوانين اردو 40.000نام از هر دانشجو اعزام گردند و هزينه ثبت
 .موافقت گرديد) پخش شبكه قرآني( 1446برنامه با پيشنهاد مدير محترم فرهنگي مبني بر اعزام دانشجويان قرآني به   -۵
 .مذاكره بعمل آيد) آقاي دكتر كج باف(جهاد دانشگاهي اصفهان  جهت اطالع گيري باكاركنان دانشگاه مقرر گرديد تفريحي ، فرهنگي و زيارتي اردوي  درخصوص برگزاري   -۶
  .شهيد باشدبرگزاري اين اردو بر عهده بنياد در خصوص برگزاري اردوي مشهد مقدس توسط ستاد شاهد ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر مقرر گرديد   -٧

  :نهاد رهبري  
 )هيئت دانشجويي عشاق الواليه(برگزاري مراسم دعاي كميل پنجشنبه هر هفته ، مسجد دانشگاه   -١
 )هيئت دانشجويي عشاق الواليه( 11/4/91، برگزاري مراسم به مناسبت اعياد شعبانيه ، پخش شيريني در خوابگاهها ، ارسال كارت پستال -٢
 )هيئت دانشجويي عشاق الواليه( 15/4/91 ،) عج(الد حضرت قائم ارسال پيامك به مناسبت مي -٣
  )رويش (امر به معروف و نهي از منكر برگزاري جشنواره -۴

  :مديريت فرهنگي         
  دستگاه اتوبوس ويژه برادران، ي 2دستگاه اتوبوس ويژه خواهران و  3برگزاري اردوي خزرآباد ،  -١
 جلد كتاب فلسفه اخالق، ج 60خريد  -٢
 )توماني 10.000عدد كارت هديه  3(برندگان طرح ترجمه خواني نهج البالغه تهيه جوايز  -٣
  )گيگ  4عدد فلش  15(تهيه جوايز طرح قلم مطهر -۴
  هاي نمايشگاه بين المللي قرآن كريم تهران ،نريزيها و برنامهانجام فعاليت -۵
  ي ، ...)يي غرفه وهزينه اياب و ذهاب، هزينه داوري، هزينه برپا(برگزاري جشنواره فرهنگي كشوري  -۶
 برپايي جشنواره مسابقات  فرهنگي شعبانيه و اهداي جوايز ، ج -٧
 د برگزار مراسم اعياد شعبانيه ، -٨
 ب ،  برگزاري مشاوره خوابگاهي -٩



  :هاهاي مستمر خوابگاهبرنامه
  )امور فرهنگي خوابگاه اانديشه(برگزاري مراسم زيارت عاشورا جمعه هر هفته ، الف ،  -1
  )امور فرهنگي خوابگاه الغدير(زيارت عاشورا يك شنبه هر هفته ، الف ، برگزاري مراسم  -2
  )امور فرهنگي خوابگاه الغدير(برگزاري مراسم دعاي توسل سه شنبه هر هفته ، الف ،  -3
  )  بسيج دانشجويي(،   23/4/91،  16/4/91،  9/4/91) ع(و امام علي ) س(پخش زيارت آل يس خوابگاههاي الزهرا -4
  ، الف)  بسيج دانشجويي(،  18/4/91و  11/4/91، ) ع(و امام علي ) س(زيارت عاشورا خوابگاههاي الزهرا برگزاري مراسم -5
  )بسيج دانشجويي(الف ،  ،   15/4/91،) ع(و امام علي ) س(برگزاري مراسم زيارت آل يس خوابگاههاي الزهرا -6
  )ر فرهنگي خوابگاه انديشه امو(توماني، ج ، 10.000عدد كارت هديه  3برگزاري مسابقه آشپزي خريد  -7

 : كانون نسل انتظار
  شركت در مراسم نماز جمعه ، جمعه هر هفته ، الف -1
  برگزاري دعاي توسل، سه شنبه هر هفته ، مسجد دانشگاه، الف -2
 ، ي 14/4/91، آمفي تئاتر پزشكي ، ) عج(برگزاري جشن ميالد حضرت قائم  -3
  ،ب 14/4/91ارسال پيامك به مناسبت نيمه شعبان ،  -4
 تومان 1000، ويژه خواهران ،ل ، هزينه ثبت نام از هر دانشجو  15/4/91برگزاري اردوي قم جمكران ، سه دستگاه اتوبوس ،  -5
  ، د 15/4/91در خوابگاههاي دانشجويي، ) عج (برپايي ايستگاه صلواتي به مناسبت ميالد حضرت قائم  -6
  ، الف 16/4/91برگزاري دعاي ندبه ، مهديه كاشان ،  -7
 تومان 1000، ويژه برادران ، ل ، هزينه ثبت نام از هر دانشجو  22/4/91برگزاري اردوي قم جمكران  ، دو دستگاه اتوبوس ،  -8

 ، ل) بسته  50از هر كدام ( 3و2اجراي طرح رايحه انتظار سطح  -9

  :برنامه هاي بسيج 
 تومان 1000،  يك دستگاه اتوبوس ، د  ، هزينه ثبت نام از هر دانشجو   22/4/91برگزاري اردوي قم جمكران ويژه خواهران شركت كننده در اردوي جهادي ،  -1
  تومان  ، ي 40.000نفر ، هزينه ثبت نام از هر دانشجو  120، تعداد   28/4/91تا 23/4/91، برگزاري اردوي زيارتي ، سياحتي مشهد مقدس همراه با اهداي بسته فرهنگي -2
  ، ج برگزاري مقدمات اردوي جهادي -3
  :سيج كاركنانب
 هاي معرفت،طرح صالحين،دبرگزاري حلقه -1

  ):س(پايگاه حضرت  زينب 
 ويژه خواهران بسيجي دانشگاه ، ج 2و1برگزاري دوره آموزشي مقدماتي   -1

  
  
  

    

 


