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  صورتجلسه
دانشگاه برگزار  دفتر رياستدر محل  صبح 8ساعت   25/5/91شنبه مورخ چهاردر روز 1391ماه سال  شهريور هايشوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
  .گرديد
خواستار برنامه ريزي كليه واحدهاي دانشگاه  فرا رسيدن عيد سعيد فطر ضمن تبريكدانشگاه  رئيس محترمپس از آن  و قرائت گرديد مجيد ...آياتي از كالم اابتدا 

آرزوي قبولي طاعات و عبادات ضمن نيز  در ادامه معاون محترم دانشجويي فرهنگي دانشگاه .جهت شركت گسترده جامعه دانشگاهي در راهپيمايي روز قدس گرديدند
گزارش مبسوطي از شركت دانشگاه در بخش دانشگاهي اجتماعي دانشگاه ، فرهنگي و تخصصي  عرض خير مقدم به آقاي دكتر رجبي به عنوان عضو شورايو

نتايج جشنواره ي از سپس مدير محترم فرهنگي دانشگاه گزارش. بيستمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم به مدت دوازده روز با موضوع خلقت انسان ارائه نمودند
  . موارد زير به تصويب رسيد پس از آن. ارائه نمودند 6/6/91لغايت  4/6/91 مورخ از دركرمان به محل برگزاري جشنواره تخبينمنفرهنگي دانشجويان و تاريخ اعزام 

  :مصوبات
 .گردد برگزار 16 ساعت ماه هر آخر چهارشنبه روز در 1391 سال دوم ههما شش در فرهنگي شوراي جلساتمقرر گرديد   -1
با يك دستگاه در خصوص برگزاري اردوي فرهنگي تفريحي شيراز ويژه كاركنان دانشگاه مطرح و مقرر گرديد اين اردو نامه مسئول محترم بسيج جامعه پزشكي  -2

  )مسئوليت پيگيري با مسئول بسيج جامعه پزشكي.(پرداخت گرددتوسط اساتيد ويژه اساتيد برگزار و پنجاه درصد هزينه آن اتوبوس 
كارشناسي در مورد موضوع نامه مقرر گرديد  مطرح و دانشگاه كاركنانقم جمكران ويژه زيارتي اردوي  مدير محترم امور عمومي دانشگاه در خصوص نامه -3

 )فرهنگي دانشگاه يتتوسط مدير پيگيري(.ردپذيصورت 
مصوبه شوراي امر به معروف و (كارگاه عفاف و حجاب و فلسفه آن جهت دانشجويان جديد الورود برگزاريسرپرست محترم دانشكده بهداشت در خصوص  نامه -4

با حجاب عفاف و اعتقادي  مباحث جديدالورود همراه با در زمان ثبت نام دانشجويان مشاوره هاياين برنامه در كارگاهمقرر گرديد مطرح و  )نهي از منكر
 .رددگاشت برگزاردانشكده بهد مسئوليت اداره مشاوره و

 نهاد انضباطي توسط دفتر مباحثمشاوره ديني با محوريت عفاف و حجاب و در راستاي راه اندازي فضاي مشاوره براي ارتقاي عفاف و حجاب ، مقرر گرديد  -5
 )مسئوليت پيگيري با دفتر نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه(.مقام معظم رهبري در دانشگاه صورت گيرد

بسيج جامعه پزشكي در خصوص تأمين وسيله نقليه همراه با مقرر گرديد ،  برگزاري اردوي جهادي در نيمه اول شهريور ماه توسط بسيج دانشجويي با توجه به  -6
  .رهبري مي باشداعزام روحاني به مناطق بر عهده دفترنهادهمچنين مسئوليت . راننده همكاري الزم را به عمل آورد

دفتر نهاد مقام معظم رهبري ، بسيج جامعه ، مقرر گرديد جهت برگزاري مراسم سالگرد شهداي گمنام كارگروهي با عضويت معاونت دانشجويي فرهنگي  -7
 )مسئوليت پيگيري با بسيج دانشجويي( .پزشكي و بسيج دانشجويي تشكيل گردد

در  ،مسئول بسيج دانشجويي و دبير جامعه اسالميآموزشي محترم معاونحضور رود جلسه اي باي برنامه استقبال از دانشجويان جديدالومقرر گرديد جهت برگزار -8
 )مسئوليت پيگيري با مديريت فرهنگي(. تشكيل گرددهفته دوم شهريور ماه 

  :مديريت فرهنگيهاي برنامه 
  ، يدستگاه اتوبوس 2، 9/6/91لغايت5/6/91وي خزرآباد ويژه دانشجوان دختراردرگزاري ب -١
 ، ججديدالورود برنامه استقبال از دانشجويانبرگزاري  -٢

 ،ببرگزاري مشاوره خوابگاهي  -٣

  ، ي 6/6/91لغايت  4/6/91در كرمان از  جشنواره فرهنگيبرپايي غرفه در نمايشگاه  -۴



  :برنامه هاي بسيج 
 ،ي17/6/91لغايت  2/6/91روستاهاي ويدوج،ويدوجا و ازوار از  برگزاري اردوي جهادي   - 1

  :امور بانوانهاي برنامه
 ، يتومان 4000به مناسبت دهه كرامت ويزه بانوان دانشگاه ، هزينه ثبت نام هر نفر  30/6/91برگزاري اردوي قم جمكران مورخ   -1

 ، لبرگزاري جلسه هم انديشي با محوريت عفاف و حجاب ويژه اعضاي هيئت علمي دانشگاه  -2

 ، ج كتر شياسي شنبه هر هفته در آمفي تئاتر دانشكده پرستاري ماماييبرگزاري جلسات تفسير موضوعي قرآن با حضور خانم د -3

 


