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  صورتجلسه

  .در محل سالن شهداي ستاد مركزي دانشگاه برگزار گرديد 16ساعت   23/11/91 در روز  دوشنبه مورخ 1391ماه سال  اسفندهاي شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
پيمايي بهمن و با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري از حضور مردم آگاه و با بصيرت در راه 22... تبريك يوم ارييس محترم دانشگاه ضمن عرض پس از آن . قرائت گرديد مجيد ...آياتي از كالم اابتدا 
محترم دفتر نهاد  ينسه مسئولدر اين جل. محترم دانشجويي فرهنگي دانشگاه نيز از حركت انقالبي، مبتكرانه و تأثيرگذار مردم هوشيار ايران تجليل كرد ندر ادامه معاو. بهمن تقدير بعمل آورد 22روز 

مدير محترم فرهنگي دانشگاه هم پس از قرائت بيانات مقام معظم رهبري در خصوص مذاكره با . گزارشي از برگزاري اردوي مشهد مقدس ارائه نمودنددانشگاه مقام معظم رهبري و بسيج دانشجويي 
  .ذيل به تصويب رسيد سپس موارد. هاي فرهنگي پرداختندبه تبيين برنامه... آمريكا و 
  :مصوبات

مسئول (.ابالغ ايشان صادر گرددمعاون محترم دانشجويي فرهنگي وزارت متبوع در خصوص حضور مديرگروه معارف اسالمي در جلسات شوراي فرهنگي و اجتماعي مطرح و مقرر گرديد نامه  - 1
 )مديريت فرهنگي:پيگيري

 .اعزام كاركنان دانشگاه به سفر زيارتي قم جمكران مطرح و مقرر گرديد در اداره رفاه كاركنان مورد بررسي قرار گيردوص صمدير محترم امور عمومي دانشگاه در خنامه  - 2
بعمل  ي دانشگاهعموممسئول محترم روابطهاي الزم توسط در خصوص تأمين اعتبار جهت تكثير گاهنامه عفاف مطرح و مقرر گرديد پيگيري) س(فرمانده محترم پايگاه حضرت زينب  درخواست - 3

 .آيد
تأمين اعتبار با (.درصد موافقت بعمل آمد 20هاي اول، دوم و سوم دانشگاه جهت شركت در اردوي راهيان با تخفيف مبني بر دعوت از رتبه دفتر نهاد مقام معظم رهبريمحترم  مسئولبا پيشنهاد - 4

 )دفتر نهاد مقام معظم رهبري
مسئول (.جهت پيگيري حضور اتوبوس رأس ساعت جهت شركت دانشجويان در مراسم سياسي عبادي نماز جمعه مكاتبه مستقيم بعمل آيدمقرر گرديد با دفتر نماز جمعه شهرستان  - 5

 )مديريت فرهنگي:پيگيري
 . توسط مدير محترم فرهنگي ارائه گردد 1391مقرر گرديد گزارشي از مصوبات شوراي فرهنگي در آخرين جلسه سال  - 6

  :هاي نهاد رهبريبرنامه
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق( برگزاري دعاي كميل پنجشنبه هر هفته،  مسجد دانشگاه  - 1
 1/11/91) هيئت دانشجويي عشاق الواليه) (ع(برگزاري شاديانه ميالد امام حسن عسگري - 2
 2/11/91)هيئت دانشجويي عشاق الواليه) (س(برگزاري اردوي زيارتي قم، جمكران به مناسبت رحلت حضرت معصومه - 3
 رگزاري كارگاه آموزشي ويژه مزدوجين، اوايل اسفند ماهب - 4
 )هيئت دانشجويي عشاق الواليه( برگزاري كالس مداحي در مسجد دانشگاه - 5
 )هيئت دانشجويي عشاق الواليه) (پذيرش سرپرستي ايتام تداوم برنامه و از سرگيري(برگزاري طرح اكرام ايتام  - 6

  :هاي مديريت فرهنگيبرنامه
 با حضور دكتر محسن رضايي، آمفي تئاتر مركزي 1414بگان سياسي، اجتماعي كشور با عنوان انقالب اسالمي و افق برگزاري نشست نخ - 1

 ، الفسالن طبيبشنبه هر هفته با حضور استاد واجدي ، هاي اخالق كاربردي،سهبرگزاري كارگاه - 2
  ، ج 15/12/91،حضور استاد كدخدايي ،سالن طبيببا ) طرح قلم مطهر(برگزاري كارگاه تدريس كتاب اخالق جنسي و مسئله حجاب  - 3
 برگزاري مشاوره خوابگاهي، ب - 4
 فراخوان تبليغات جشنواره قرآني كشوري - 5
 فراخوان تبليغات جشنواره فرهنگي دانشجويان - 6
 تومان 400.000، 9/12/91، برگزاري كارگاه نشريات در اسفند، سالن طبيب - 7
 )تومان 5.000دانشجو پرداختي توسطهزينه (و فتوشاپ در سايت مسجد دانشگاه و دانشكده پرستاري ICDL2و  ICDL1برپايي كارگاه آموزشي  - 8
  برپايي كارگاه عكاسي در اسفند ماه - 9

 )كنندگان تدر صورت به حد نصاب رسيدن شرك(ويژه خواهران و برادران ) هاي داورانصوت و لحن، آموزش آوا و نغمات، دانستني(برگزاري كالس تقويتي و رفع اشكال  -10
 جوييبرگزاري كالس يا كارگاه روش تحقيق قرآني ويژه كاركنان و دانشجويان در دانشكده پزشكي با همكاري معاونت پژوهشي و كميته تحقيقات دانش -11
 ، بالبالغه برگزاري مسابقات هفتگي ايستگاه نهج -12

  :هابرنامه هاي مستمر خوابگاه
 )نهاد رهبري(ها، بعد از نماز مغرب و عشاءشنبهها و سههاي خواهران، يكشنبهكريم در خوابگاه هاي هفتگي حفظ و تفسير قرآنبرگزاري كالس - 1
 )هيئت دانشجويي عشاق الواليه( جمعي در نمازخانه خوابگاهخواني به صورت دستهبرگزاري برنامه حزب - 2
 )امور فرهنگي(،الف 20:30تا  19ساعت ) س(الزهرا  ههاي فرهنگي اخالقي  با حضور خانم خسروي شنبه هر هفته در خوابگابرپايي كارگاه - 3
 )امورفرهنگي( ، الف 20:30تا  19ساعت ) ع(امام علي شنبه هر هفته در خوابگاههاي فرهنگي اخالقي  با حضور خانم خسروي سهبرپايي كارگاه - 4
 )امورفرهنگي( ، الف 20:30تا  19، ساعت )س(الزهرا  ههاي تفسير نهج البالغه  با حضور خانم رجبي يكشنبه هر هفته در خوابگابرپايي كارگاه - 5
  )امورفرهنگي( ، الف 20:30تا  19، ساعت )ع(امام علي هاي تفسير نهج البالغه  با حضور خانم رجبي دوشنبه هر هفته در خوابگاهبرپايي كارگاه - 6
 )امور فرهنگي(ها ي دانشجوييهاي هنري در خوابگاهبرگزاري كالس - 7
 )امور فرهنگي(شنبه هر هفته خوابگاه پسران قرآن سهبرگزاري جلسات  - 8
 ))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهرا(تومان،  150.000، )ع(برگزاري جشن والدت امام حسن عسگري - 9

  
  
  
  



  :هاي كانون نسل انتظاربرنامه
  شنبه هر هفته، مسجد دانشگاه ،الفبرگزاري دعاي توسل سه - 1
 مهديه كاشان ، الف، هالل ابن عليبرگزاري دعاي ندبه ،  - 2
 تومان، ل 2000،مبلغ دريافتي از دانشجو  17/12/91برگزاري اردوي قم جمكران، ويژه دانشجويان جديدالورود، دو دستگاه اتوبوس،  - 3
 ، آمفي تئاتر پرستاري، ج14/12/91برگزاري گفتمان مهدويت، - 4
 الف،  جهت كانون دو عدد مهر تهيه - 5
 تومان 150.000، 7/12/91يا  6 ، آمفي تئاتر پرستاري،313اكران فيلم  - 6
 ، جپيشواي آسماني مطالعاتي اجراي طرح - 7
 ،الف21الي 19ساعت برگزاري جلسات خودسازي، يكشنبه هر هفته ، سالن طبيب، - 8

  :هاي كانون نشاطبرنامه
 بسازي پزشكي، برگزاري مسابقه كليپ - 1
 ، بكارگاه خالقيت، پذيرايي و تبليغاتبرگزاري  - 2
 ، بسازي ، هزينه استاد، تبليغاتفيلم برگزاري دو جلسه كارگاه - 3

 :هاي كانون فانوسبرنامه

 ، د21/12/91، هاي دانشجوبرگزاري مسابقه زوج - 1

  :هاي كانون هالل احمربرنامه
 يك دستگاه اتوبوستأمين رگزاري اردوي كوهنوردي، ب - 1

 برگزاري برنامه فرهنگي با همكاري گروه تئاتر فانوس، سازمان بهزيستي كاشان،الف - 2
 ، الفكاريبرگزاري مراسم روز درخت - 3
 
  :دانشجوييبرنامه هاي بسيج    
 ، ب 22/12/91عدد  500برپايي ايستگاه صلواتي به مناسبت بزرگداشت شهدا، پذيرايي و عكس شهدا  - 1

 ، ب7/12/91ديدار با خانواده شهدا اياب و ذهاب و هديه و شيريني  - 2
 دانشكده پرستاري، ب 4كالس هاي روايتگري يكشنبه هر هفته برگزاري كالس - 3
  8/12/91و  1/12/91برگزاري جلسات هماهنگي اردوي راهيان نور سالن طبيب  - 4
 ، الف 18الي16، ساعت هر هفتهشنبه ، دوشنبه و سههاي پروپوزال نويسي تبليغات، جزوه سالن طبيببرگزاري كالس - 5
 راپزشكي هاي بهداشت و پيهاي تزريقات و پانسمان دانشكدهبرگزاري كارگاه - 6
 ،الف 18/12/91هاي آزمايشي پرينت سواالت و پذيرايي برگزاري آزمون - 7
 ،ب...) گرمايشي و ( تجهيز دفتر خواهران  - 8
 تومان 200.000برپايي نمايشگاه راهيان نور جنب قبور شهدا  - 9

 تأمين يك دستگاه اتوبوسديدار خادمين اردوي راهيان نور با حاج حسين يكتا يك دستگاه اتوبوس قم، -10
 ، الفها سالن طبيبشنبهبرگزاري جلسات هفتگي اخالق سه -11
 ، الفها سالن طبيبشناسي دوشنبهبرگزاري جلسات هفتگي ولي -12
 ، الفها سالن طبيببرگزاري جلسات هفتگي سياسي يكشنبه -13
 ، دهاي آزادانديشي موضوع پس از بررسي در شوراي كرسي 20/12/91 با موضوع ازدواج سنتي و مدرن برگزاري كرسي آزادانديشي -14
 ،ج 4/12/91يا  3/12/91گردي ويژه پسران جديدالورود يك دستگاه اتوبوس برگزاري اردوي كاشان -15
 تومان150.000 ، ،آمفي تئاتر پرستاري 91 /13/12برگزاري كارگاه تربيت فرزند،  -16
  تومان150.000 آمفي تئاتر پرستاري، ،19/12/91، كارگاه بصيرتبرگزاري  -17

  :معه اسالمي دانشجويانهاي جابرنامه
 الفاندازي كتابخانه جاد، راه - 1

 جخام ، نصب يك عدد برد در دانشكده پيراپزشكي ،  cd و يك پك dvdخريد يك پك : تجهيز دفتر جاد - 2
 نفر به مجمع كشوري جاد،مالير، ج 6اعزام  - 3
 الف) توماني 10.000كارت هديه عدد  5خريد (ها نياز كشور ،برگزاري مسابقه پيامكي با موضوع هدفمند كردن يارانه - 4
 ، الف)توماني 10.000عدد كارت هديه  5خريد (پنداريد؟ ي رياست جمهور آينده كشور را چگونه ميبرگزاري مسابقه كتبي شاخصه - 5
 اندازي سيستم گرمايشي و سرمايشي،الفبرق كشي دفتر جاد و راه - 6
 )رعايت قوانين اردوها الزامي است(تومان 200.000روز در محل اتحاديه جامعه اسالمي،  2دت برگزاري اردوي تشكيالتي تهران ويژه اعضا شوراي مركزي به م - 7
 الف،  7/12/91برگزاري كارگاه مديريت با حضور مهندس صباحي سالن طبيب  - 8
 شنبه هر هفته سايت دانشكده پيراپزشكي ، الفشنبه تا سه از هاي آموزشي آفيس و فتوشاپبرگزاري كارگاه - 9

 سات تشكيالتي، يكشنبه هر هفته، سالن طبيببرگزاري جل -10
 ج،  سالن دكتر قريبدكتر صفارهرندي،  9/12/91برگزاري نشست سياسي  -11
 چاپ بنر تاريخچه جاد جهت نصب در دفتر ، الف -12
 جآمفي مركزي ،  15/12/91برگزاري دومينوي اطالعات عمومي و ديني  -13

 ):س(هاي پايگاه حضرت زينب برنامه

  تومان 200.000ليبال دهه فجر، شركت در مسابقات وا - 1


