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  صورتجلسه

  . در محل دفتر رياست دانشگاه برگزار گرديد 15رأس ساعت  1/9/90شنبه مورخ سهدر روز 1390ماه سال  ذرهاي فرهنگي آشوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 

  ن تبريك هفته بسيج و گراميداشت روز خانواده سخناني پيرامون شأن نزول سوره هل اتي معاون محترم دانشجويي، فرهنگي ضمقرائت گرديد و در ادامه مجيد  ...آياتي از كالم اابتدا 

  .ندودرا ارئه نم 1390لغايت ارديبهشت  1389هاي فوق برنامه فرهنگي از ارديبهشت گزارشي از فعاليت 26/7/90مصوبه شوراي فرهنگي مورخ  2سپس مدير محترم فرهنگي طبق بند . ايراد نمودند

  :مصوبات

 ،و حذف كميته موسيقي  مطابق با ضوابط دانشگاه) هاي مختلف هنريهاي آموزشي در حيطهبرگزاري كارگاه و كالس( شرح وظايف  2مجوز تأسيس كانون فانوس، پس از اصالح بند گرديد  قررم - 1

 .ر گرددمشروط به اينكه كارشناس محترم  حقوقي دانشگاه جناب آقاي كردي از نظر حقوقي تأييد نمايند، صاد

معاون محترم دانشـجويي فرهنگـي ،    جهت برگزاري كارگاههاي فرهنگي ، عقيدتي ويژه اعضاي هيئت علمي جهت ارائه ي گواهي ، ميزان امتياز اين كارگاهها در كميته اي با عضويتمقرر گرديد  - 2

 .معاون محترم آموزشي و مسئول محترم نهاد مقام معظم رهبري مطرح گردد

روزهاي دوشنبه هر هفته  16الي  14مبني بر اجراي ساعت فرهنگي در تقويم آموزشي، از شروع ترم آينده ساعت فرهنگي  26/7/90مصوبه شوراي فرنگي مورخ  1ر خصوص بند پيشنهاد گرديد  د - 3

 .باشد

 . رديد طبق  قانون تاسيس كانونهاي دانشجويي ، فرهنگي عمل شوددر خصوص درخواست دانشجويان شاهدو ايثارگر مبني بر تاسيس كانون ايثار،با كليت تشكيل كانون موافقت و مقرر گ - 4

اجـرا و از دانشـجويان نمونـه تقـدير بـه عمـل        12الـي   10سـاعت   16/9/90مورخ  اي با مشاركت معاونت دانشجويي فرهنگي و معاونت آموزشيآذر برنامه 16مقرر گرديد به مناسبت روز دانشجو  - 5

 ).باشدهاي الزم بر عهده معاون محترم آموزشي مينگيمسئوليت تشكيل جلسه جهت هماه.(آيد

با ايـن   البالغه در پنجشنبه هر هفته جهت پرسنل و اعضا هيئت علمي گروه راديولوژير قرآن و نهجيآقاي دكتر طاالري مبني بر برگزاري جلسات تفسبا توجه به نامه مدير محترم گروه راديولوژي  - 6

 .صبح برگزار گردد 8الي  7:30ت از ساعت اين جلساطرح موافقت و مقرر گرديد 

هـا بـه تأييـد مـدير محتـرم      در خصوص درخواست دانشجويان هوشبري به منظور گراميداشت روز هوشبري جزئيات برنامه پيراپزشكيمقرر گرديد با توجه به نامه ارسالي سرپرست محترم دانشكده  - 7

 .فرهنگي برسد و هزينه با خود دانشكده باشد

در آمفي تئاتر مركزي دانشگاه برگزار  12الي  10ساعت  10/9/90با حضور آقاي دكتر دوايي مورخ  »آرامش عاطفي«تحت عنوان از سوي دفتر امور بانوان دانشگاه شست خانواده موفق مقرر گرديد ن - 8

 .گردد

 . نشجويي فرهنگي صورت گيردنفر توسط معاونت دا 11به تعداد  به دانشجويان بورسيه سوريه) بن كتاب(مقرر گرديد پرداخت هديه  - 9

مسـئول محتـرم روابـط عمـومي وا نماينـدگان      مقرر گرديد كليه برنامه هايي كه توسط واحدهاي مختلف جهت كاركنان دانشجويان برگزار ميگردد طي جلسه اي با حضور مدير محترم فرهنگـي و   -10

 .در شوراي فرهنگي مطرح گردد فرهنگي واحدهاي مختلف دانشگاه به تاييد رسيده و برنامه جهت تصويب نهايي

 در سـالن   18ساعت  7/9/90يدي مورخ مقر گرديد كرسي نظريه پردازي با عنوان ارائه تلفيقي روان درماني مبتي بر معنويت اسالمي ويژه اعضاي هيوت علمي با حضور آقاي دكتر ام -11 EDC  برگـزار

 .گردد



  ماه دانشگاه آذرهاي فرهنگي برنامه:

  :نهاد رهبري

 )كانون جوان وانديشه( 1/9/90مورخ پيامكي ويژه محرم مسابقه  - 1

 )هيئت عشاق الواليه)(يك شب شام سخنراني، مداحي، پذيرايي( 15/9/90لغايت  5/9/90مراسم عزاداري ويژه ماه محرم از  - 2

 )كانون قرآن و عترت( 16/9/90لغايت  6/9/90و پوستر بصيرت برپايي نمايشگاه كتاب  - 3

 )كانون قرآن و عترت( 10/9/90مورخ  مسابقه ترجمان نور - 4

 )هيئت عشاق الواليه) (شب تاسوعا0( 13/9/90شركت در مراسم عزاداري در بيت رهبري مورخ  - 5

 ) كانون سياسي ميثاق( 22/9/90مورخ  هاطرح پوياي توانمندسازي كانون - 6

 )كانون قرآن و عترت( 22/9/90مورخ  مسابقه كتابخواني - 7

 )هيئت عشاق الواليه(گاه ها فضاسازي در محيط دانشكده هاو خواب - 8

 )هيئت عشاق الواليه()چاپ بنر به مناسبت ماه محرم در بولوار روبه روي دانشگاه(فضاسازي - 9

 )هيئت عشاق الواليه(الحسين سالن دانشكده پزشكي...برپايي خيمه نمادين اباعبدا -10

 )هيئت عشاق الواليه(شب عزاداري 11ها و مناسبت هاي ارسال پيامك، اعالم برنامه -11

  28/9/90مورخ  20:30الي  18:30ساعت  EDCها و تهديدها سخنران آقاي دكتر قديري ابيانه ويژه اساتيد و دانشجويان سالن برگزاري سخنراني با  موضوع بيداري اسالمي، فرصت -12

  :مديريت فرهنگي

 ج، 20الي  18ساعت  1/9/90مورخ  تاالر طبيبه قاسميان برگزاري كارگاه فرهنگي اجتماعي بصيرت ويژه دانشجويان فعال فرهنگي با حضور آقاي روح ال - 1

 ،ج13:30الي  12:30ساعت  دانشكده پزشكي يكشنبه ها، سه شنبه ها و پنجشنبه هاي هر هفته 3و  2برگزاري كارگاههاي قرآني ويژه كاركنان دانشگاه در كالس  - 2

 ،جسايت كامپيوتر دانشكده پرستاري 14ي ال 12:30ساعت  يكشنبه، سه شنبه و پنجشنبه هر هفتهICDL1برگزاري كالس  - 3

 سايت كامپيوتر دانشكده پرستاري،ج14الي  12:30شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته  ساعت  ICDL2برگزاري كالس  - 4

 سايت كامپيوتر دانشكده پرستاري،ج18الي  16برگزاري كالس ميكس فيلم دوشنبه، چهارشنبه هر هفته ساعت  - 5

 سايت كامپيوتر دانشكده پرستاري،ج20الي  18به، سه شنبه هر هفته ساعت برگزاري كالس فتوشاپ يكشن - 6

 ،ل12الي  10آمفي تئاتر مركزي ساعت  8/9/90برگزاري كرسي تخصصي تالوت با حضور استاد حامد شاكرنژادمورخ  - 7

  ،ج 20الي  18ساعت  6/9/90مورخ  EDCبرگزاري كارگاه امربه معروف ويژه فعالين فرهنگي استاد حجت االسالم آقاي قائمي سالن  - 8

 ،ج12الي  10ساعت  7/9/90مورخ EDC برگزاري كارگاه امر به معروف ويژه اعضا هيئت علمي استاد حجت االسالم قائمي سالن - 9

 ،ج 14الي  12:30ساعت  1/9/90مورخ EDC برگزاري كارگاه بصيرت ويژه اعضا هيئت علمي با موضوع تالوت واليت حاج آقا شاهرخ سالن  -10

 ،ج 17الي  15ساعت  1/9/90مورخ EDC اي حاج آقا شاهرخ سالن كارگاه بصيرت ويژه دانشجويان دوره دستياري و كارشناسي ارشد با موضوع اخالق حرفه برگزاري -11

 ، د 12الي  10ساعت  21/9/90مورخ  EDC با حضور آقاي محمد كريمي سالن واعضا هيئت علمي برگزاري كارگاه فرهنگي اجتماعي بصيرت ويژه دانشجويان فعال فرهنگي -12



 ،د20الي  18ساعت  29/9/90و  28/9/90مورخ  EDCمديران مسئول و سردبيران نشريات دانشگاه مدرس آقاي كتابدار سالن برگزاري كارگاه آموزشي نشريات ويژه  -13

 ،د 30/9/90مورخ  بازديد از خبرگزاري فارس ويژه مديران و سردبيران نشريات دانشجويي -14

 ، يمربوط به ماه محرم cdرهنگي بسته ف 500تهيه  -15

 ، ببرگزاري جشنواره مسابقات قرآني تفسير سوره زمر همراه با اهداي جايزه  -16

 ،دبرگزاري شانزدهمين جشنواره مسابقات قرآني اساتيد وكاركنان و هفدهمين جشنواره مسابقات قرآني دانشجويان -17

  د، تبليغات جشنواره فرهنگي هنري دانشجويان  -18

 ،ج19الي  18ساعت   EDCهاي ماهانه تدريس كتب شهيد مطهري حاج آقا رضوان نسب سالن برگزاري نشست  -19

  ، بتهيه جوايز ويژه مسابقه سير مطالعاتي كتب شهيد مطهري   -20

 ، الفهاي هفتگي ويژه طرح مطالعاتي كتب شهيد مطهري همراه با پذيرايي در خوابگاهها و مسجد دانشگاهبرگزاري مباحثه -21

 ، ب) جلد70بها كل كتا(هر ماه يك كتاب از استاد % 35تهيه كتب استاد شهيد مطهري از انتشارات صدرا با تخفيف   -22

 ، جالبالغه خانم رجبي آمفي تئاتر پرستاري همراه با پذيراييبرگزاري ماهانه جلسه آشنايي با مفاهيم نهج -23

 ، بتهيه جوايز ويژه طرح ترجمه خواني نهج البالغه   -24

 ، بكتاب نهج البالغه ويژه شركت كنندگان در طرح ترجمه خواني نهج البالغه تهيه   -25

  :برنامه مستمر خوابگاهها

 ،ج20-21از شنبه تا سه شنبه هر هفته ساعت ) ع(هاي قرآني در خوابگاه امام علي برگزاري كارگاه  - 1

 ،ج20-21ساعت از شنبه تا سه شنبه هر هفته ) س(هاي قرآني در خوابگاه الزهرابرگزاري كارگاه  - 2

 مدرس خانم اكبري پور شنبه هر هفته، ب) س(خوابگاه الزهرا  22:30الي  21برگزاري كالس خوشنويسي و خطاطي ساعت  - 3

 مدرس خانم اكبري پور يكشنبه هر هفته،ب) ع(خوابگاه امام علي  22:30الي  21برگزاري كالس خوشنويسي و خطاطي ساعت  - 4

 به مناسبت روز دانشجو، ب 19/9/90ها ها از خوابگاهمراه روساي دانشكدهبازديد رئيس و معاونين دانشگاه به ه - 5

 برگزاري مسابقه كتابخواني در خوابگاه الغدير ، الف - 6

 ، ج)دهه دوم محرم)(حلوا -همراه با پذيرايي)( س(و الزهرا) ع(برگزاري مراسم زيارت عاشورا و سخنراني خانم نصيري در خوابگاه امام علي  - 7

 ، الف)ع(ه پيامكي ترجمه و تفسير زيارت عاشورا خوابگاه امام علي برگزاري مسابق - 8

 ، ج)س(در شام و كوفه همراه با جوايز نفيس در خوابگاه الزهرا) ع(و امام سجاد ) س(برگزاري مسابقه خطبه حضرت زينب  - 9

 هفته يك بار در خوابگاه ها همراه با اهداي جوايز ، الف 2برگزاري مسابقه دانستني هاي نماز  -10

 ، ب) ع(سرويس اياب و ذهاب براي شركت در نمايشگاه محرم در نوش آباد خوابگاه امام علي  -11

              برگزاري مسابقه خوشنويسي در خوابگاه الغدير و انديشه، ب -12

 پيگيري و تهيه كتابهاي ايستگاه بوستان حكمت و برگزاري مسابقه با جوايز ارزنده در خوابگاهها ، الف   -13

  ، الف20ساعت ) س(فيلم سينمايي در خوابگاه الزهراپخش و نقد  -14



 ،ج21الي  20برگزاري جلسه تفسير قرآن در خوابگاه انديشه و الغدير ساعت  -15

 ،ج21الي  20برگزاري كارگاههاي قرآني در خوابگاه انديشه دوشنبه ها و چهارشنبه هاي هر هفته ساعت  -16

 :كانون نشاط

 ، ج 22الي  20ساعت  سه شنبه هر هفتهسخنران آقاي مظاهري اتر پرستاري برگزاري كارگاه عرفانهاي كاذب آمفي تئ  -17

 ، ب  22الي  20ساعت  يكشنبه هر هفته دانشكده پرستاري 1كالس فر برگزراي جلسات اتاق فكر خانم فهيمي -18

 :كانون هالل احمر

 آمفي تئاتر پرستاري، ج 22الي  20ساعت  20/9/90و  21الي  19ساعت  7/9/90برگزاري كارگاه ازدواج حجت االسالم مزروعي  - 1

 :كانون شعر و ادب نغمه

 ، الف 21الي  19ساعت  20/9/90و  6/9/90دانشكده پرستاري مورخ  1محفل شعرخواني همراه با نقد آثار ادبي كالس - 1

  :كانون نسل انتظار

 مسجد دانشگاه، بشنبه هر هفته برگزاري دعاي توسل سه      -1

  دستگاه اتوبوس ، ديك  3/9/90مورخ  ويژه برادرانبرگزاري اردوي قم جمكران  - 2

 يك دستگاه ميني بوس ، الفها برگزاري دعاي ندبه در مهديه كاشان جمعه - 3

 ،د، آمفي تئاتر پرستاري21الي  19ساعت  21/9/90گفتمان مهدويت حاج آقا شهبازيان مورخ  - 4

 ،د 21الي  19ساعت  آمفي تئاتر مركزي 24/9/90و  10/9/90رخ كارگاه صهيونيست شناسي استاد از موسسه صهيونيست شناسي موبرگزاري  - 5

 دستگاه اتوبوس،ن 6، 24/9/90و  17/9/90برگزاري اردوي قم جمكران ويژه خواهران مورخ  - 6

 ،جهاي ظهور ويژه جديدالورودها در آبان ماه اهداي جوايز مسابقه كتابخواني آيه - 7

 ، د21الي  19ساعت   7/9/90مركزي  آمفي تئاتره با ترور دانشمندان هسته اي استاد از موسسه سفيربرنامه اكران و نقد فيلم مستند مهارنشده در رابط - 8

  بسيج برنامه هاي 

 آمفي تئاتر پرستاري، ج  22الي 19:30ساعت  1/9/90مورخ  حاج آقا متقي) ع(سخنراني پيرامون كتاب زيارت عاشورا و اتحاد روحاني با امام حسين  - 1

 ،ج شنبه هر هفتهيكشنبه، دوشنبه و سه) ع(گاه امام علي ورزش صبحگاهي خواب  - 2

 ،جخانم نصيرياستاد  3/9/90لغايت  1/9/90) ع(سخنراني با موضوعيت كربال خوابگاه امام علي   - 3

 ،ل 4/9/90لغايت  2/9/90نمايشگاه حجاب و عفاف همراه با مسابقه  برپايي - 4

 ، ل 21الي  19ساعت آمفي تئاتر پزشكي 5/9/90به مناسبت آغاز هفته بسيج  ر از بسيجيان نمونه استاد آقا تهرانيگردهمايي بزرگ دانشجويان بسيجي شهرستان كاشان و تقدي - 5

 ،الفهابرگزاري زيارت عاشورا در خوابگاههاي دانشجويي يكشنبه - 6

 ، ج EDCسالن 29/9/90و  8/9/90جريان شناسي سياسي مورخ كارگاه برگزاري  - 7

 يك دستگاه اتوبوس ، د 9/9/90به مناسبت روز مجلس  صحن مجلس از  ديدار دانشجويان - 8



 ، ب18ساعت   20/9/90دكتر فروزانفر) س(جلسه خوابگاهي پرسش و پاسخ بيماريهاي زنان و دختران خوابگاه الزهرا برگزاري   - 9

 ، ج 25/9/90و  24/9/90) ع(خوابگاه امام علي كارگاه دو روزه سياست و كربال آقاي امامي برگزاري  -10

 ، الف19مكان سايت مسجد دانشگاه ساعت  عدد كتاب آشتي با خدا 10جلسات معرفت النفس هفتگي ي برگزار -11

 ، الفبار در ماه پذيرايي و هديه براي خانواده شهدا 2ديدار با خانواده شهدا همراه با زيارت عاشورا   -12

 پيامك 250،هر نوبت دو بار در ماه وصيتنامه شهدا  نفر با موضوع 500به  پيامكارسال   -13

 نيمه دوم آذر ماه ، د )صبحانه، ناهار، پذيرايي، هديه فرهنگي(دستگاه اتوبوس  2اردوي يك روزه گلزار شهدا و تخته فوالد و بيمارستان جانبازان نجف آباد   -14
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