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  صورتجلسه
در محل سالن شهداي ستاد مركزي  16ساعت   27/9/91در روز  دوشنبه مورخ1391ماه سال  ديهاي شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 

  .دانشگاه برگزار گرديد
رئيس محترم دانشگاه با توجه به نقش فعاليتهاي فرهنگي در تعمق ارزشهاي ديني ، اخالقي و اجتماعي و پس از آن . قرائت گرديد مجيد ...آياتي از كالم اابتدا 

دانشجويي محترم  عاونمدر ادامه .دانشجويان تأكيد نمودندكليه تربيت انسانهاي سالم و كارآمد و فرهيخته بر تشكيل اتاق فكر و استفاده از انديشه و نظرات 
  .سپس موارد ذيل به تصويب رسيد. را تسليت عرض نمودند) س( رقيهحضرت  فرهنگي دانشگاه شهادت

  :مصوبات
اي در روز چهارشنبه نامه سرپرست محترم دانشكده بهداشت در خصوص برگزاري پانزدهمين سمينار علمي دانشجويي دانشجويان مهندسي بهداشت حرفه -1

 .مطرح و با اجراي آن موافقت به عمل آمد 20/10/91
هاي خارجه مطرح و مقرر سراي سواحل شرقي جهت برگزاري نمايشگاه كتب زبانسرپرست محترم دانشكده پيراپزشكي در خصوص درخواست موسسه زباننامه  -2

مان به حساب تو 30.000به ازاي هر روز برپايي نمايشگاه مبلغ  ،توسط مدير محترم فرهنگي) هاديها و سيليست كتاب( گرديد پس از تأييد محتواي نمايشگاه 
 )مدير فرهنگي و مسئول روابط عمومي دانشگاه: مسئول پيگيري.( .معاونت دانشجويي فرهنگي واريز گردد

تئاتر مركزي دانشگاه به دفتر بسيج خواهران موافقت به عمل با درخواست مسئول محترم بسيج دانشجويي دانشگاه مبني بر اختصاص مكان ورودي آمفي -3
 )ئول روابط عمومي دانشگاهمس: مسئول پيگيري.(آمد

قرر گرديد در درخواست مسئول محترم بسيج دانشجويي دانشگاه در خصوص برگزاري اردوي راهيان نور بررسي و با توجه به ضرورت و نياز برگزاري اين اردو م -4
 .يدبا معاون محترم دانشجويي فرهنگي وزارت، استانداري و سپاه مكاتبه به عمل آهاي برگزاري هزينهخصوص 

 .مكاتبه و از ايشان تشكرو قدرداني بعمل آيد  نمايند،را رعايت ميهايي كه مصوبات شوراي فرهنگي مقرر گرديد با سرپرستان محترم دانشكده -5
تومان  1.000.000(ي بليط قطار ايشان اردوي مشهد مقدس برگزار و هزينه) نفر 70تعداد (كننده در اردوي جهادي مقرر گرديد جهت تقدير از دانشجويان شركت -6

 .تأمين گردد) معاونت دانشجويي فرهنگي توسطتوسط رييس محترم دانشگاه و مابقي هزينه بليط قطار 
 نشريات بر ناظر كميته در جهت طرح) پادكست( تصويري ، صوتي هايرسانه نامه گرديد آيين مقرر ، 30/7/91مصوبات شوراي فرهنگي مورخ  7با توجه به بند  -7

 )مدير فرهنگي: مسئول پيگيري( .شود داده ارجاع فرهنگي شوراي و پس از آن به تدوين
  :هاي نهاد رهبريبرنامه

 الواليه، هيئت دانشجويي عشاق 2/10/91همراه با نماز جماعت ظهر و عصر، مورخ ) ع(برگزاري شاديانه والدت امام موسي كاظم  - 1
 الواليههفته مسجد دانشگاه ، هيئت دانشجويي عشاق شنبه هربرگزاري مراسم دعاي كميل پنج - 2

 الواليههيئت دانشجويي عشاق، در مسجد دانشگاه 14/10/91و  13/10/91برگزاري مراسم سوگواري اربعين حسيني مورخ  - 3
 يهالوال، هيئت دانشجويي عشاق21/10/91، مورخ )ع(و شهادت امام حسن مجتبي ) ص(برگزاري سوگواري رحلت پيامبر اكرم  - 4
 الواليه، هيئت دانشجويي عشاق22/10/91مورخ ) ع(برگزاري سوگواري شهادت امام رضا  - 5

  :هاي مديريت فرهنگيبرنامه
 الف ،14ها، ساعت سه شنبههاي اخالق كاربردي با حضور آقاي واجدي ، سالن طبيب ،برگزاري كارگاه -1



 تومان 200.000هاي استاد خداميان تا سقف خريد سري كامل از كتاب -2

  برگزاري مشاوره خوابگاهي، ب -3
  ،ببرپايي جشنواره مسابقات قرآني تفسير سوره حجرات و اهداي جايزه  -4
 ، الف)  يك دستگاه ميني بوس تأمين(، "وقتي ماه باشي "اعزام دانشجويان به مراسم تئاتر -5

 ، ج20الي  18، سالن طبيب، ساعت 4/10/91برگزاري كارگاه تدريس كتاب حقوق زن در نظام اسالم،  -6

  :هابرنامه هاي مستمر خوابگاه
  )امورفرهنگي( ، )ع(امام علي  هاي هنري از شنبه تا دوشنبه هر هفته در خوابگاهبرپايي كالس -1
  )امورفرهنگي( ، )س(الزهرا  شنبه هر هفته در خوابگاههاي هنري از شنبه تا سهبرپايي كالس -2
 )امور فرهنگي( الف،20:30تا  19ساعت ) س(الزهرا  روي شنبه هر هفته در خوابگاههاي فرهنگي اخالقي  با حضور خانم خسبرپايي كارگاه -3
  )امورفرهنگي( الف ، 20:30تا  19ساعت ) ع(امام علي شنبه هر هفته در خوابگاههاي فرهنگي اخالقي  با حضور خانم خسروي سهبرپايي كارگاه -4
 )امور فرهنگي(، 20:30تا  19، ساعت )س(الزهرا  القرآن يكشنبه هر هفته در خوابگاهيد جامعههاي قرآني صوت و لحن و تجويد  با حضور اساتبرپايي كالس -5
  )امورفرهنگي( ، 20:30تا  19،ساعت )ع(امام علي  القرآن دوشنبه هر هفته در خوابگاههاي قرآني صوت و لحن و تجويد  با حضور اساتيد جامعهبرپايي كالس -6
  )امورفرهنگي( الف ، 20:30تا  19، ساعت )س(الزهرا  البالغه  با حضور خانم رجبي يكشنبه هر هفته در خوابگاههاي تفسير نهج برپايي كارگاه -7
  )امورفرهنگي(  الف ،20:30تا  19، ساعت )ع(امام علي هاي تفسير نهج البالغه  با حضور خانم رجبي دوشنبه هر هفته در خوابگاهبرپايي كارگاه -8
  )هزينه هديه و مواد اوليه تومان 150.000(، امور فرهنگي خوابگاه الغديربرگزاري مسابقه آشپزي ،  -9

  ، ب )تأمين يك دستگاه اتوبوس(برگزاري اردوي كوهنوردي، امور فرهنگي خوابگاه الغدير -10
 شنبه هر هفته، امور فرهنگي خوابگاه الغدير، الفبرگزاري دعاي توسل سه -11

  )بسيج دانشجويي( ،شنبه هر هفته نمازخانه انديشهبرگزاري جلسات هفتگي قرائت و كارگاه قرآن سه -12
  )بسيج دانشجويي(، مرتبه در ماه 2در خوابگاه خواهران  Inceptionبرگزاري جلسه نقد فيلم  -13
 )بسيج دانشجويي( ،هاي خواهرانخواني خوابگاهالبالغهبرگزاري جلسات نهج -14
 )بسيج دانشجويي( ،هاي خواهران شنبه هر هفتهبرگزاري زيارت عاشورا در خوابگاه -15
 ب، )بسيج دانشجويي(، ...)پخش شيريني و شربت و ) (ع(به مناسبت والدت امام موسي كاظم  خواهرانهاي برپايي ايستگاه صلواتي در خوابگاه -16

  :هاي كانون نشاطبرنامه
 تومان150.000،پذيرايي و هزينه كرايه تلسكوپ، 8/10/91و  7/10/91ها مورخ برگزاري رصد ستاره -1

 10.000توماني به دو نفر دوم و كارت هديه 15.000توماني به دو نفر اول، كارت هديه 20.000اهداي كارت هديه سازي پزشكي،كليپبرگزاري مسابقه  -2
 توماني به دو نفر سوم، ج

  :هاي كانون نسل انتظاربرنامه
  )هزينه تبليغات(شركت در نماز جمعه هر هفته  -1

 ، تأمين يك دستگاه اتوبوس، ب ) ع(در هالل بن علي  15/10/91و  1/10/91ي هابرگزاري دعاي ندبه در تاريخ  -2

 مسجد دانشگاه، الف 19شنبه هر هفته ساعت برگزاري دعاي توسل سه  -3

 ،ل7/10/91دستگاه اتوبوس، مورخ  2برگزاري اردوي قم جمكران   -4



  تومان224.000نمايشگاه كتاب از غدير تا ظهور، مربوط به هاي پرداخت هزينه -5
  :ايثارهاي كانون برنامه   

  ،الف2و1گيگ جهت مسابقات نشريه عرشيان شماره  4عدد فلش  4خريد  - 1
  :هاي كانون فانوسبرنامه

عدد كارت  1توماني ،  20.000عدد كارت هديه  1توماني،  30.000عدد كارت هديه  1توماني،  40.000عدد كارت هديه  1(مسابقه نقاشي خياباني  تهيه جوايز -1
 ،ب)توماني 10.000هديه 

  :برنامه هاي بسيج    
  تومان150.000،  20الي 18ساعت )هزينه استاد، اياب و ذهاب ، پذيرايي(سالن طبيب،  2/10/91برگزاري كارگاه فن بيان و سخنراني مورخ      -1
  ب، 20 الي 18ساعت  برگزاري جلسات هفتگي اخالق با حضور استاد محمد نظر، شنبه هر هفته، سالن طبيب،     -2
 ب،  20 الي 18ساعت  برگزاري جلسات هفتگي نشست سياسي با حضور استاد صنعتكار ،يكشنبه هر هفته ،سالن طبيب، -3
 20الي 18ساعت  ،دوشنبه هر هفته ،سالن طبيبشناسي برگزاري جلسات هفتگي ولي -4

، )هزينه سخنران و پذيرايي و تقدير( 22الي  19،ساعتتئاتر پرستاري، آمفي3/10/91برگزاري همايش شكوه هجرت و تقدير از دانشجويان جهادگر  -5
 تومان200.000

 تومان250.000،)هزينه اياب و ذهاب ، استاد، پذيرايي( 22الي 19ساعت آمفي تئاتر پرستاري، 4/10/91برگزاري نشست بررسي تاريخ انقالب مورخ  -6

 تومان 250.000، )، استاد، پذيرايي هزينه اياب و ذهاب( 22الي 19ساعت تر پرستاري،، آمفي تئا 10/10/91برگزاري نشست بررسي تاريخ پهلوي مورخ  -7

  پذيرايي، ب ،22الي 19ساعت شي ، آمفي تئاتر پرستاري،هاي آزادانديمنوط به تصويب در شوراي كرسي 5/10/91برگزاري تريبون آزاد  -8
 ، الف)اياب و ذهاب، هديه، پذيرايي هزينه( 16/10/91ديدار با خانواده آزاده  -9

  ، الف)اياب و ذهاب و هديه هزينه(، هفته اول دي ماه  موسوي... برگزاري جلسه ديدار با آيت ا -10
  توماني به نفرات برتر 10.000بن كتاب  3اهداي ) ع(برگزاري مسابقه از احاديث امام حسين  -11
  تومان70.000شناسي كننده در جلسات وليخريداري كتاب و اهدا به اعضا شركت -12
  ،الفبرگزاري شام وحدت يك مرتبه در ماه پذيرايي از دانشجويان  -13
  ، سالن طبيب، ج20الي  18ساعت  - 5/10/91 –4/١٠/٩١  - 91/ 10/ 3، ) گراميداشت حماسه نهم دي(ي كارگروه ويژه بصيرت برنامه -14
  22الي  19،ساعت دي آمفي تئاتر پرستاري 9برگزاري و اكران  جلسه پخش و نقد مستند ويژه  -15
  سرويس رفت و برگشت به بيت رهبري در صورت تأييد درخواست سهميه ديدار رهبري در تهران  -16

  :هاي جامعه اسالمي دانشجويانبرنامه
 ،ب22الي  19ساعت  ،تئاتر پزستاري آمفي ، 4/10/91برگزاري مرحله فينال مسابقه اطالعات عمومي مورخ   -1

 شنبه هر هفته اساتيد از دانشجويان، الفشنبه و پنجسه) آفيس و فتوشاپ(هاي آموزشي تيم طراحي جامعه اسالمي دانشجويان برگزاري ادامه كارگاه  -2

 الف ،20الي  16سالن طبيب ،ساعت  ،  6/10/91ورخ برگزاري كارگاه مديريت زمان م  -3

، 22الي  19ساعت ، ) اياب و ذهاب، هزينه استاد، پذيرايي(، آمفي مركزي 10/10/91برگزاري همايش بصيرت با شعار يا شعور به همراه نمايشگاه عكس مورخ   -4
 د



توزيع دعوتنامه، هزينه اساتيد، اياب و ذهاب، ( ،22الي  19، ساعت في تئاتر پزشكي، آم 12/10/91برگزاري مجمع عمومي ساليانه جامعه اسالمي دانشجويان مورخ   -5
 ج،)پذيرايي 

 ب ، 20الي  16سالن طبيب، ساعت ،  13/10/91هاي زندگي مورخ برگزاري كارگاه مهارت  -6
 ، ب 22/10/91و  21/10/91نفر به مجمع كشوري جامعه اسالمي دانشجويان مورخ  6اعزام   -7

  اي طراحي، بآموزش حرفه cdتهيه   -8
  اندازي خط تلفن ثابت دفتر وخريد تلفنراه  -9

  عدد، ب 13هاي آشتي با خدا، جوان و انتخاب بزرگ هر كدام به تعداد خريد كتاب -10
  ، الف)توماني 10.000عدد بن كارت  3جوايز (شناسي برگزاري مسابقه سلمان -11
  ، ب) ب، اياب و ذهابخريد قا(اعزام دانشجويان به ديدار خانواده جانبازان  -12
 الب براي دفتر جامعه اسالمي دانشجويان، الفقخريد  -13

 
      

     

      

     


