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  صورتجلسه
در محل سالن شهداي ستاد مركزي  16ساعت   22/8/91در روز  دوشنبه مورخ 1391هاي آذر ماه سال شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 

  .دانشگاه برگزار گرديد
گزارش مبسوطي ) ع(الحسين ...پس از آن مدير محترم فرهنگي دانشگاه ضمن عرض تسليت ايام شهادت حضرت ابا عبدا. قرائت گرديد مجيد ...آياتي از كالم اابتدا 

 از همكاري رئيس اي به رسم يادبودو هديهدر ادامه مسئول محترم بسيج دانشجويي با اهداي لوح . از مراسم چهارمين سالگرد تدفين شهداي گمنام ارائه نمودند
  .سپس موارد ذيل به تصويب رسيد ..محترم دانشگاه در برگزاري اردوي جهادي تقدير بعمل آورد

  :مصوبات

مسئول .(قرار گيردمقرر گرديد در اعتراض به تحريم ملت ايران فراخوان و ترويج نهضت نامه نگاري اساتيد به مجامع بين المللي در دستور كار شوراي فرهنگي  -1
 )افشارآقاي دكتر : پيگيري

: مسئول پيگيري .(پيگيريهاي الزم بعمل آيدانديشي درموضوعات بيداري اسالمي، تحريم، اقتصاد مقاومتي و نقد ليبراليسم مقرر گرديد جهت تشكيل جلسات هم -2
 )مديريت فرهنگي

هاي تبيين و ترويج اقتصاد ي ، طرح تشكيل كميتهبا توجه به دستور معاون محترم فرهنگي و امور دانشجويي وزارت در هامش نامه معاون محترم فرهنگي سياس -3
 )مديريت فرهنگي: مسئول پيگيري ( .تشكيل شود كميته مقاومتي بررسي و مقرر گرديد بخش دانشجويي

نشجويان به دفتر مقرر گرديد پس از برگزاري اردوهاي دانشجويي گزارش كاملي از اردو به همراه اسامي دانشجويان شركت كننده و هزينه هاي دريافتي از دا -4
 .معاونت تحويل گردد

به دانشكده ها و  و ارائه پيشنهادات مطرح  و مقرر گرديد جهت اعالم نظر) ص(نامه معاون محترم سياسي اجتماعي فرمانداري با موضوع تشكيل ستاد دائمي پيامبر اعظم  -5
 )مديريت فرهنگي: مسئول پيگيري .(سي گرددمعاونتهاي دانشگاه ارسال تا در جلسه آتي راهكارها و برنامه هاي مربوطه برر

. ت شركت در مراسم صورت گيردنامه گروه فرهنگي خاتم مبني بر بازديد دانشجويان و كاركنان دانشگاه از نمايش خورشيد كاروان مطرح و مقرر گرديد اطالع رساني الزم جه -6
 )آقاي كاشاني نژآد: مسئول پيگيري .(
هاي مصوب در شوراي فرهنگي مطرح و مقرر گرديد در صورت تغيير در برنامه كليهزمان و مكان دقيق  نمودنانشگاه مبني بر مشخص نامه مسئول محترم روابط عمومي د -7

 )مديريت فرهنگي: مسئول پيگيري . .(زمان و مكان برنامه با واحد روابط عمومي دانشگاه هماهنگي الزم بعمل آيد
هاي امر به معروف و نهي از منكر مطرح و مقرر گرديد بر اساس اولويت و دانشگاه در خصوص اخذ مجوز جهت اجرايي نمودن برنامهنامه سرپرست محترم معاونت بهداشتي  -8

 .ريزي گرددضرورت انجام، برنامه
و يراستاي "گستره دين"ابنامه معاون محترم فرهنگي و امور دانشجويي وزارت در خصوص برگزاري چهارمين دوره از جشنواره ملي مطالعات قرآني در بخشهاي مختلف از كت -9

مديريت فرهنگي و :مسئول پيگيري .(شود رسانياطالع  يمطرح و مقرر گرديد به نحو مقتضالعظمي جوادي آملي ، .. تأليف مرجع عاليقدرحضرت آيت ا "انتظار بشر از دين"بر كتاب 
 )روابط عمومي 



 ،اين موضوعتذكر  ضمن، مقرر گرديد  30/7/91مصوبه شوراي فرهنگي مورخ  2طبق بند  18/8/91با توجه به برگزاري مراسم جشن راديولوژي توسط دانشكده پيراپزشكي مورخ  - 10
مسئول پيگيري .(جهت  طرح در شوراي فرهنگي به معاونت دانشجويي ، فرهنگي ارسال گردد  كتباً مراه با جزئيات برنامههاي فرهنگي هكليه درخواستهاي مراسم و برنامه

 )مديريت فرهنگي:

  :هاي نهاد رهبريبرنامه
 )واليهالهيئت دانشجويي عشاق( ، سرويس اياب و ذهاب   5/9/91لغايت  1/9/91اعزام دانشجويان به هيئات مذهبي در داخل شهر از  -1
  )الواليههيئت دانشجويي عشاق(   4/9/91يا  3/9/91يا  2/9/91اعزام دانشجويان به مراسم سوگواري بيت رهبري يك دستگاه اتوبوس  -2
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق( برگزاري دعاي كميل پنجشنبه هر هفته،  مسجد دانشگاه  -3
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق( 91/ 10/9لغايت  6/9/91 برپايي برنامه سوگواري و عزاداري محرم مسجد دانشگاه از -4
  16/9/91برگزاري نمايشگاه عكس به مناسبت روز دانشجو در دانشكده پزشكي،  -5
 16/9/91برگزاري مسابقه وبالگ نويسي ويژه روز دانشجو، -6

 )لواليهاهيئت دانشجويي عشاق(  29/9/91مسجد دانشگاه، ) س(برپايي مراسم سوگواري شهادت حضرت رقيه  -7
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق(  30/9/91، )ع(شاديانه و الدت امام موسي كاظم  -8
 برگزاري نشست دانشجويي با موضوع خرافات با حضور استاد سجادزاده -9

  ،مسجد دانشگاه  7:30برگزاري مراسم زيارت عاشورا دهه اول محرم ،ساعت  - 10
 

  :هاي مديريت فرهنگيبرنامه
 اخالق كاربردي، پنجشنبه هر هفته با حضور استاد واجدي ، سالن طبيب ، بهاي برگزاري كارگاه -1

 ، د14الي  12:30سازي با رويكرد اسالمي،  يكشنبه اول هر ماه، سالن دكتر قريب، ساعت برگزاري كارگاه نظام -2

  ، د14الي  12:30هاي نو ظهور، يكشنبه آخر هر ماه، سالن دكتر قريب، ساعت برگزاري كارگاه عرفان -3
  ،سالن طبيب ، ج 26/9/91، ) طرح قلم مطهر( نظام حقوق زن در اسالم كتاب برگزاري كارگاه تدريس -4
  بجلد كتاب مسئله حجاب استاد مطهري، 45تهيه  -5
 هاي بهداشتاجراي طرح ارزيابي قرآني رشته -6

  برگزاري مشاوره خوابگاهي، ب -7
  ، اهداي جايزه ، الف18تا  10هاي نامه احكام هفتگي از شمارهبرگزاري مسابقه ويژه -8
 برپايي مسابقه كتابخواني چهارمين جشنواره ملي مطالعات قرآن دانشجويان ايران عنوان كتاب گستره دين از آيت اله جوادي آملي  -9

 ويژه ماه محرم، جشور حسيني و شعور حسيني  برپايي مسابقات - 10

 تومان 2.650.000 هديه تقدير از برگزيدگان جشنواره قرآني،اهداي كارت - 11

 ارسال فايلهاي صوتي ويژه ماه محرم از طريق دستگاه بلوتوث سندر به دانشگاهيان - 12

  
  
  



  :هابرنامه هاي مستمر خوابگاه
 )امور فرهنگي( 20الي  18، از ساعت ) س(و الزهرا ) ع(هاي امام علي هاي هنري از شنبه تا دوشنبه در خوابگاهبرگزاري كارگاه -1
 )امور فرهنگي(شنبه هر هفته ، الف ) س(با حضور خانم خسروي در خوابگاه الزهرا ) شناسيامام(هاي مذهبي عقيدتي برگزاري كالس -2
 )امور فرهنگي(شنبه هر هفته ، الف سه) ع(با حضور خانم خسروي در خوابگاه امام علي ) شناسيامام(هاي مذهبي عقيدتي برگزاري كالس -3
 )***امور فرهنگي( 20الي  19يكشنبه هر هفته از ساعت ) س(هرا هاي تجويد و صوت و لحن در خوابگاه الزبرگزاري كارگاه -4

  )***امور فرهنگي( 20الي  19دوشنبه هر هفته از ساعت ) ع(هاي تجويد و صوت و لحن در خوابگاه امام عليبرگزاري كارگاه -5
 )امور فرهنگي(، الف 26/9/91و  12/9/91) س(البالغه با حضور خانم رجبي در خوابگاه الزهرا هاي تفسير نهجبرگزاري كارگاه -6
 )امور فرهنگي(، الف  20/9/91و  6/9/91) ع(البالغه با حضور خانم رجبي در خوابگاه امام علي هاي تفسير نهجبرگزاري كارگاه -7
  توماني 5.000عدد كارت هديه  10توماني ،  8.000عدد كارت هديه  12، )امور فرهنگي(، )ع(تهيه جوايز مسابقه آشپزي خوابگاه امام علي  -8
 ، الف))ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي ( 20/9/91) ع(امام سجاد  مراسم عزاداري به مناسبت شهادت برپايي -9

 )كانون نغمه(تومان،  70.000، 19/9/91برگزاري برنامه ادبي خوابگاهي  - 10
  )نهاد رهبري) (س(ها خوابگاه الزهرا شنبه شبهاي معرفت سهبرگزاري حلقه - 11
 )نهادرهبري(ها دوشنبه شب) س(و الزهرا ) ع(هاي امام علي ي حفظ قرآني خوابگاهبرگزاري كالسها - 12
  )نهاد رهبري( )منوط به تأييد در شوراي مربوطه(، برگزاري تريبون آزاد دانشجويي در خوابگاه انديشه - 13
 )بسيج خواهران(خواهران البالغه خواني ، روزهاي زوج بعد از نماز مغرب و عشا، خوابگاههاي هاي نهجبرگزاري كالس   - 14
 )بسيج دانشجويي( ، خوابگاههاي خواهران 17جمعه هر هفته ساعت ) عج(برگزاري نماز امام  زمان  - 15
 )بسيج دانشجويي(شنبه هر هفته خوابگاه انديشه برگزاري جلسات قرآن سه - 16
 ، الف)يج دانشجوييبس( با حضور سركار خانم نصيري ) س(خوابگاه الزهرا 22/9/91برگزاري جلسات زينبي بودن  - 17

 ،الف)بسيج دانشجويي( با حضور سركار خانم نصيري ) ع(خوابگاه امام علي  22/9/91برگزاري جلسات زينبي بودن  - 18

 ، الف)بسيج دانشجويي( پذيرايي و اقالم 25/9/91در خوابگاه خواهران ) س(برپايي سفره حضرت رقيه  - 19

  )بسيج دانشجويي( هاي دانشجويي، برگزاري زيارت عاشورا در خوابگاه - 20
  )بسيج دانشجويي( هاي خواهران پخش دعاي عهد روزانه در خوابگاه  - 21
  )بسيج دانشجويي( هاي خواهرانبرگزاري طرح تالوت نور هر روز بعد از نماز صبح خوابگاه - 22
  ، الف )يبسيج دانشجوي( هزينه استاد ) س(برگزاري جلسه سخنراني با موضوع محرم با حضور خانم خسروي خوابگاه الزهرا  - 23
 )بسيج دانشجويي(هاي خواهران هاي صالحين در خوابگاهبرگزاري جلسات هفتگي حلقه - 24

  :هاي كانون نشاطبرنامه
 برگزاري اتاق فكر يكشنبه هر هفته ،الف  -1

 ، الف 16/9/91و  12/9/91برگزاري كارگاه كارآفريني  -2

 ) تومان جهت خريد هدايا توسط مديريت فرهنگي100.000و تأمين مالي توسط اداره تربيت بدني، تا سقف در صورت تأييد ( 30/9/91لغايت  25/9/91برگزاري جشنواره ورزشي از  -3

  :هاي كانون نسل انتظاربرنامه
  شنبه هر هفته ،الفبرگزاري دعاي توسل سه  -1



 ،الف10/9/91برگزاري دعاي ندبه مهديه كاشان،  -2

 تومان 800.000 -تومان 2000مبلغ دريافتي از دانشجو ، 16/9/91برگزاري اردوي قم جمكران دو دستگاه اتوبوس،  -3

 ،الف24/9/91، )ع(برگزاري دعاي ندبه هالل بن علي  -4

 آمفي تئاتر پرستاري ،ج 27/9/91برگزاري گفتمان مهدويت  -5

 معراج عاشوراييان، ج پاسپورتتهيه  -6

  :هاي كانون فانوسبرنامه
 الفبه مناسبت روز دانشجو ، 14/9/91برپايي نمايشگاه عكس از آثار برتر ، برگزاري كارگاه عكاسي با داوري آقاي عبدالوند و  -1

 ،  ج  21:30الي 19، آمفي تئاتر پزشكي،ساعت  21/9/91و  20/9/91، ) س(برگزاري تئاتر با موضوع عاشورا و شهادت حضرت رقيه -2

  :هاي كانون شعر و ادب نغمهبرنامه
 ، ب12/9/91برپايي شب شعر عاشورايي، دانشكده پرستاري، -1

 ، ب26/9/91برپايي شب شعر و داستان، دانشكده پرستاري، -2

 مانتو 120.000تهيه كتب مورد نياز جهت اعضاي كانون ، -3

  :برنامه هاي بسيج 
 ، الف 21الي  19گري، شنبه هر هفته سالن طبيب، ساعت برگزاري جلسات هفتگي روايت  -1

 هزينه استاد، ب، 16هاي سياسي ، يكشنبه هر هفته با حضور استاد صنعتكار ،سالن طبيب، ساعت برگزاري نشست -2

 شناسي، دوشنبه هر هفته، سالن طبيببرگزاري جلسات هفتگي ولي -3

  تومان 70.000 هزينه استاد، پذيرايي، اياب و ذهاب،، آمفي پرستاري ،7/9/91شناسي با حضور استاد استاد واجدي، برگزاري جلسه سخنراني نفس -4
  )منوط به تأييد در شوراي مربوطه( 7/9/91برگزاري تريبون آزاد  -5
 ب هزينه استاد،شنبه هر هفته، سالن طبيب،برگزاري جلسات هفتگي اخالق ،سه   -6
 تومان 70.000،خريداري قاب هديه ،هزينه سرويس و پذيرايي 8/9/91ديدار با خانواده آزاده  -7

  ، دتئاتر مركزي هاي برجسته سياسي هزينه استاد اياب و ذهاب، پذيرايي، آمفيدانشجو با حضور شخصيت برگزاري گفتمان سياسي ويژه روز -8
 تومان150.000، پذيرايي و هزينه استاد 12/9/91انديشي پيرامون احكام پزشكي سالن دكتر قريب برگزاري نشست هم -9

ساعت  13/9/91نفر با حضور دكتر طاليي آمفي پرستاري  150نويسي چاپ بنر، پذيرايي خصصي پروپوزالهاي تگردهمايي بزرگ دانشجويان علمي بسيج دانشجويي جهت كارگاه - 10
  تومان70.000 )در صورت برگزار شدن توسط كميته تحقيقات دانشجويي كنسل مي شود( 16
 200.000، خود عباس باشيم) عج(موضوع چگونه براي امام زمان مسجد دانشگاه با  19ساعت  16/9/91و  15/9/91؛ 14/9/91برگزاري سلسله جلسات سبك زندگي دانشجويي  - 11

 تومان

   12الي  8تومان ، تبليغات، دانشكده پرستاري ساعت  20.000هزينه استاد  16/9/91برگزاري كارگاه تزريقات و پانسمان ويژه دانشجويان بهداشت  - 12
عدد، مهمانسرا و پذيرايي استاد ، تبليغات هزينه هر  200سالن طبيب پذيرايي  17/9/91و  16/9/91ويژه دانشجويان بهداشت حرفه اي و محيط  22000برگزاري كارگاه ايزو  - 13

 )در صورت تأييد گروه مربوطه( تومان 50.000دانشجو 
 تومان 150.000، دو دستگاه اتوبوس، سرويس و پذيرايي با آش 16/9/91برگزاري دعاي كميل در گلزار شهداي كاشان   - 14

 تومان 200.000، اني اربعين حسيني، استاد پناهيان، دهه آخر آذر آمفي پزشكي هزينه استاد، پذيرايي، اياب و ذهاب برگزاري جلسه سخنر - 15



  تومان پذيرايي و تبليغات دانشكده پرستاري 20.000نفر هزينه استاد  30،  23/9/91زني ويژه دانشجويان پرستاري برگزاري كارگاه بخيه - 16
 ، ج 27/9/91با حضور همسر شهيد مودق اياب و ذهاب، سخنراني، پذيرايي، آمفي پرستاري، برگزاري نشست رفع شبهات جنگ  - 17

  توماني 10.000نفر بن كتاب  3هديه براي ) ع(برگزاري مسابقه از احاديث امام حسين  - 18
  )منوط به تأييديه از كميته قرآن و عترت دانشگاه(آينده ها از ترمالبالغه با همكاري موسسه اميرالمومنين تبليغات شروع كالسنام طرح حفظ و تفسير قرآن و نهجثبت - 19
  ، الف)عكس شهدا(الدين در جوار قبور شهداي گمنام پذيرايي و كارت هديه برپايي ايستگاه صلواتي به مناسبت سالگرد شهادت شهيد زين - 20
، توماني 10.000با معاونت نيمه دوم آذر ماه اهداي هديه به سه نفر بن كتاب در صد هزينه  15جلد كتاب،  300برگزاري مسابقه كتابخواني از كتاب هفت شهر عشق خريداري  - 21

  تومان210.000
 ،ج، آمفي پرستاري، هزينه استاد همراه با نقد فيلم هابرگزاري جلسه تأثير رسانه - 22

  :هاي جامعه اسالمي دانشجويانبرنامه
آمفي تئاتر مركزي با حضور دكتر تركش  وسيله اياب و ذهاب،پذيرايي، تبليغات، استاد، 19/9/91 به همراه نمايشگاه آثار دكتر شريعتي، برگزاري همايش نقد انديشه دكتر شريعتي -1

   د،)به همراه گروههاي مناظره كننده دانشجويي(دوز و پسر دكتر شريعتي 
 بشنبه و پنجشنبه هر هفته استاد از تيم دانشجويي تبليغات، هزينه استاد، سه) آفيس و فتوشاپ(هاي تيم طراحي جاد برگزاري ادامه كارگاه -2
 جآمفي تئاتر پرستاري، پذيرايي، تبليغات ،  11/9/91با حضور دكتر بابامرادي، نشست نقش ماهواره در تزلزل قالب خانواده  -3
  الفيرايي، تبليغات، استاد،سالن طبيب،با حضور دكتر حسني پذ 29/9/91؛ 22/9/91؛ 15/9/91برگزاري كارگاه آموزش فن بيان  -4
  الف ،با حضور استاد آقاجاني پذيرايي، هزينه استاد ،سالن طبيب 29/9/91، 22/9/91، 15/9/91شناسيبرگزاري كارگاه آموزش روان -5
 بپذيرايي ، هزينه استاد، سالن طبيب ، 29/9/91؛ 22/9/91، 15/9/91برگزاري كارگاه آموزشي اخالق تشكيالتي  -6
 در سه مرحله پذيرايي، تبليغات، آمفي تئاتر مركزي 21/9/91لغايت  18/9/91اي ري مسابقه علمي بين دانشكدهبرگزا -7

 با حضور رييس انجمن مددكاري استان اصفهان پذيرايي، تبليغات هزينه استاد، آمفي تئاتر مركزي، ج 20/9/91زدايي همايش ويژه محروم -8

  هزينه رفت و برگشت، ب 24/9/91لغايت  22/9/91ران از نفر به مجمع كشوري اتحاديه ته 4اعزام  -9
پذيرايي، تبليغات، هزينه استاد، اياب و ذهاب، آمفي تئاتر  حجت االسالم رهدار،با حضور  22/9/91برگزاري كارگاه تشكيالتي بررسي ساختار شوراي عالي انقالب فرهنگي  - 10

 پرستاري، ج

 ببا حضور شوراي مركزي پذيرايي و تبليغات، آمفي تئاتر  پرستاري، 26/9/91و  25/9/91برگزاري همايش معرفي جاد  - 11
 ، ب) با همكاري نهاد رهبري( پذيرايي، تبليغات ، سالن طبيب 27/9/91نشست صميمي حوزويان و دانشجويان  - 12

 با حضور شوراي مركزي پذيرايي، سالن دكتر قريب، ب 29/9/91برگزاري كارگاه تشكيالتي طوفان مغزها  - 13

  ر جاد، جتجهيز دفت - 14
  تكثير كتابچه اخالق تشكيالتي، الف - 15
  ، الف)ع(طراحي و چاپ بروشور معرفي امام جواد  - 16
  شهيد محراب، الف 5نامه با محتواي زندگي تهيه ويژه - 17
 خريد و اجراي طرح آيه به آيه استاد قرائتي،ب  - 18

  
  



  ):س(هاي پايگاه حضرت زينببرنامه
 تئاتر مركزي ،آمفي2/9/91برگزاري همايش به مناسبت هفته بسيج، -1

  :هاي بسيج جامعه پزشكيبرنامه
 رگزاري اولين يادواره شهداي جامعه پزشكيب -1
 ديدار با خانواده شهيد جامعه پزشكي دكتر حسين الماسي -2

 ديدار با پيشكسوت پزشكي -3

 برگزاري مراسم زيارت عاشورا در دهه اول محرم -4

 


