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  صورتجلسه
برگزار سالن شهداي ستاد مركزي دانشگاه در محل  16ساعت   30/7/91شنبه مورخ يك در روز 1391ماه سال  آبان هايشوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
  .گرديد
- جراي برنامهن اگزارش مبسوطي از ميزا 29/6/91مصوبات شوراي فرهنگي مورخ  8بند  مدير محترم فرهنگي دانشگاه طبقپس از آن  .قرائت گرديد مجيد ...آياتي از كالم اابتدا 

رسي هاي آزاد انديشي ك ( كرسيهاي آزاد انديشي حوزهدر ادامه رئيس محترم دانشگاه  با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در  هاي مصوب در شوراي فرهنگي ارائه نمودند
هاي مباحث بايد در  چارچوب معين  و همراه با تفكر و انديشه باشدو گروه تأكيد نمودند كه  )همه مطالب باصراحت پرداخته شود همراه باشد و به بايد با آزادي فكر و انديشه

  .سپس موارد ذيل به تصويب رسيد .مخالف با مطالعه و آگاهي كافي به بحث و تبادل نظر بپردازند موافق و

  :مصوبات

 2000دانشجو  هر و از )يك دستگاه ويژه خواهران و يك دستگاه ويژه برادران(دو دستگاه اتوبوس با ماههر قم جمكران در زيارتي  ياردو اعزام دانشجويان به مقرر گرديد -1
 .گردد دريافتتومان 

 28/4/91مصوبه شوراي فرهنگي مورخ  2رديد طبق بند مقرر گنامه سرپرست محترم دانشكده پيراپزشكي در خصوص برگزاري مراسم گراميداشت روز راديولوژي مطرح و  -2
 .مراسم به صورت علمي و با مسئوليت سرپرست محترم دانشكده برگزار گردد

از مقرر گرديد با صالحديد سرپرست محترم دانشكده  يكي نكر  مطرح و هاي امر به معروف و نهي از منامه سرپرست محترم دانشكده بهداشت در خصوص برگزاري برنامه -3
 .هاي پيشنهادي در شوراي مركزي امر به معروف و نهي از منكر در اولويت قرار گرفته و اجرا گرددبرنامه

 .باشدشوراي فرهنگي  منوط به تأييدهاي مربوط به انتخابات برنامهاجراي مقرر گرديد  -4
 .دها مجوز جهت سخنراني داشته باشنمقرر گرديد سخنرانان سياسي از هيئت نظارت بر تشكل -5
و حمايت مدير محترم فرهنگي  اي با حضور دانشجويان كارشناسي ارشددر خصوص انجام فعاليتهاي فرهنگي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه ، مقرر گرديد جلسه  -6

 )مسئول پيگيري خانم علوي. (ريزي در اين زمينه  بعمل آيدو برنامهتشكيل 
و با پخش فايل در فضاي عمومي دانشجويي موافقت بعمل  هاي دانشجويي مطرحپادكست در سلف سرويس و خوابگاهدرخواست تشكل جامعه اسالمي در خصوص پخش  -7

 .ارجاع داده شودشوراي فرهنگي كميته ناظر بر نشريات به هاي صوتي ، تصويري و تصويب آن در تدوين آيين نامه رسانهمقرر گرديد پس از نيامد ،همچنين 
 .موافقت بعمل نيامداسالمي در خصوص استفاده از كارتابل  با درخواست تشكل جامعه -8
معاونت آموزشي ترتيبي اتخاذ نمايد تا  مقرر گرديد ها، در خصوص اهميت فريضه مقدس نماز در دستگاهبا توجه به نامه دبير محترم ستاد اقامه نماز  استان و مشاور استاندار  -9

 .آغاز شود13:30پيشنهاد مي شود كالسهايي كه به صورت پيوسته برگزار مي گردد از ساعت  .داخل دارد اصالح گرددت ءزمان كالسهايي كه با وقت فريضه مغرب و عشا
 گاهي و دانشگاهي موافقت بعمل آمدهاي مستمر خواببا پيشنهاد مدير محترم فرهنگي مبني بر حذف پذيرايي در برنامه - 10

 .برگزار گردد) ستاد احياي غدير(مشاركت دفتر نهاد مقام معظم رهبري و معاونت دانشجويي فرهنگيبا )  عيد غدير خم(مقرر گرديد جشن بزرگ واليت  - 11
به نمايشگاه بين المللي قرآن كريم و  با عنايت  كاركنان دانشگاه مبني بر اعزام، 28/4/91مصوبه شوراي فرهنگي مورخ هاي روابط عمومي دانشگاه برنامه 1با توجه به بند  - 12

 .گردد اعتبار تأمين ديگر تومان 200.000مبلغ عالوه بر آن مقرر گرديد  ،ها و پيشنهاد مسئول محترم روابط عمومي ينهبه افزايش هز

  



  :هاي نهاد رهبريبرنامه 
 )هيئت دانشجويي عشاق الواليه( 2/8/91، )ع(برگزاري مراسم سوگواري شهادت امام محمد باقر -1
  )هيئت دانشجويي عشاق الواليه(برگزاري دعاي كميل ، پنجشنبه هر هفته   -2
  )هيئت دانشجويي عشاق الواليه(4/8/91به همراه افطاري، مسجد دانشگاه،  برگزاري مراسم دعاي عرفه -3
  13/8/91الي  5/8/91برگزاري مسابقه كتابخواني از قربان تا غدير، از -4
  )هيئت دانشجويي عشاق الواليه(5/8/91صبحانه،  برگزاري نماز عيد سعيد قربان همراه با -5
 )كانون جوان و انديشه( نشست با موضوع ازدواج دانشجويي با حضور حجت االسالم فاطمي  -6
 )هيئت دانشجويي عشاق الواليه( 10/8/91)ع(يانه ميالد امام هادي شاد -7
 18/8/91جلسه الگوي پيشرفت اسالمي با  حضورحجت االسالم كشوري،ويژه اساتيد  -8

 نآ،پس از تاييد كميته قر26/8/91الي  20ن كريم آنمايشگاه ترجمه تصويري قر -9
 

 فضاسازي دانشگاه و خوابگاه ها و به مسجد دانشگاه) ع(برپايي دسته عزاداري از خوابگاه امام علي  ،5/9/91الي  25/8/91سوگواري ايام محرم از برگزاري مراسم  - 10

 برگزاري كرسي آزاد انديشي  - 11

 8:30ها، ساعت ري جلسه تفسير قرآن و نهج البالغه ،پنجشنبه هر هفته در بيمارستان شهيد بهشتي ويژه پزشكان و رزيدنتبرگزا - 12

  :هاي مديريت فرهنگيبرنامه
 ب، 9:30الي  8:30سالن طبيب،ساعت هاي اخالق كاربردي پنجشنبه هر هفته با حضور استاد واجدي،برگزاري كارگاه -1
  ، د14الي  12:30عرفانهاي نو ظهور،يكشنبه آخر هر ماه، سالن دكتر قريب،ساعت برگزاري كارگاه  -2
  ، د14الي  12:30برگزاري كارگاه نظام سازي،يكشنبه اول هر ماه، سالن دكتر قريب،ساعت  -3
  برپايي جشنواره مسابقات قرآني تفسير سوره كهف همراه با اهداي جوايز ، ب -4
  ي حائري همراه با اهداي جايزه، جبرپايي مسابقات كتابخواني استاد صفاي -5
  نامه غدير چشمه هميشه جوشان واليت همراه با مسابقه و اهداي جوايز، جتهيه و چاپ ويژه -6
  ب،بخش شفاهي هفدهمين جشنواره قرآني به جشنواره ملياعزام دانشجويان  -7
  91اجراي طرح ارزيابي قرآني دانشجويان جديدالورود مهر  -8
  همراه با مسابقه به صورت اينترنتي در سايت دانشگاه، بتهيه ويژه نامه ماه محرم  -9

  برگزاري جلسه كتاب آزادي معنوي جهت شركت كنندگان جديد طرح قلم مطهر، سالن طبيب، ج - 10
  جلسه نظام حقوق زن در اسالم جهت شركت كنندگان قبلي طرح قلم مطهر، سالن طبيب ، ج - 11
 قرآني برترينهايتقدير از  برگزاري مراسم - 12

 شاوره خوابگاهي،ببرگزاري م - 13

 )س(و الزهرا ) ع(برگزاري كالسهاي تجويد،صوت ولحن در خوابگاههاي انديشه، امام علي - 14
  :هابرنامه هاي مستمر خوابگاه

 الف،))ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي(برگزاري كارگاه هاي نهج البالغه خواني دوشنبه هر هفته با حضور خانم رجبي  -1

 الف،))ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي (عقيدتي سه شنبه هر هفته با حضور خانم خسروي، برگزاري كالسهاي مذهبي  -2

  الف ، ))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهرا (برگزاري كالسهاي مذهبي عقيدتي شنبه هر هفته با حضور خانم خسروي،  -3



  الف، )س(امور فرهنگي خوابگاه الزهرا(برگزاري كارگاه هاي نهج البالغه خواني دوشنبه هر هفته با حضور خانم رجبي  -4
  ،ب ))س(خوابگاه الزهرا امور فرهنگي(، ) ع(به مناسبت ميالد امام هادي  برگزاري جشن در خوابگاه -5
 ) امور فرهنگي خوابگاه الغدير(برگزاري دعاي توسل ،سه شنبه هردو هفته يك بار ، -6

 ب، ) امور فرهنگي خوابگاه الغدير(، در برگزاري كارگاه هالل احمر ويژه دخانيات و قليان و مواد مخ -7
 )بسيج دانشجويي،  هاي خواهرانخوابگاه(پخش مستند ميراث آلبرتا  /پور پخش مستند موسيقي از استاد رائفي /پخش روزانه دعاي عهد  -8
 )بسيج دانشجويي(شنبه هر هفته ، هاي دانشجويي، سهجلسه هفتگي آموزش و قرائت قرآن در خوابگاه -9

 ،ب) بسيج دانشجويي(جلسه امام شناسي با حضور دكتر زجاجي چهارشنبه هر هفته خوابگاه هاي دانشجويي برگزاري  - 10

 )بسيج دانشجويي(هاي خواهران  ها عصر خوابگاهجمعه) عج(اقامه نماز امام زمان  - 11
  )بسيج دانشجويي(هاي دانشجويي برگزاري زيارت عاشورا يكشنبه هر هفته خوابگاه - 12
  )بسيج دانشجويي(ها هاي نظرسنجي و پخش در خوابگاهالبالغه، چاپ برگهراهكارهاي همگاني سازي نهجبرگزاري نظرسنجي  - 13
 الف،  )كانون نغمه(، 7/8/91برگزاري شب شعر و داستان در خوابگاه هاي دانشجويي  - 14

امور (هاي خواهران در خوابگاه) ي، روبان دوزي، عروسك خميريجعبه فانتزي، سرمه دوزي، گلهاي كريستال، خوشنويسي، چرم دوزي، سرمه دوز(برگزاري كالسهاي هنري  - 15
  ، الف)فرهنگي

  الف ،)امور فرهنگي(دستگاه اتوبوس، 2اعزام دانشجويان به سينما خوابگاه خواهران  - 16
  الف ،)امور فرهنگي(اعزام دانشجويان به پارك بانوان يك دستگاه اتوبوس، - 17
  ، الف )امور فرهنگي( ،) طناب كشي،كتابخواني آشپزي، خوشنويسي،( برگزاري مسابقات خوابگاهي  - 18
 )نهاد رهبري(كالس حفظ قرآن دوشنبه هر هفته،خوابگاه خواهران  - 19
  )نهاد رهبري(كالس تفسيرسوره ص، يكشنبه وسه  شنبه هر هفته، خوابگاه خواهران، بعد از نماز مغرب - 20

  
  

  :هاي كانون نشاطبرنامه
 تومان،ج 2500دو دستگاه اتوبوس، ويژه خواهران و برادران ،هزينه  ثبت نام از دانشجو 19/8/91، 5/8/91برگزاري اردوي كوهنوردي ، -1

 الف، اتاق فكر پيرامون موضوع خانواده و ازدواج، يكشنبه هر هفته -2

 ، ويژه خواهران  و برادران،ب25/8/91و  18/8/91برگزاري برنامه رصد ستارگان ، -3

 ف،ال22/8/91برگزاري كارگاه كارآفريني، -4
 برگزاري مسابقه كليپ سازي پزشكي،ب -5

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

 ب، 19/8/91،  مهديه  5/8/91مسجد دانشگاه ، برگزاري دعاي ندبه   -2
 ج، 20، حاج آقا شهبازيان،ساعت پزشكي ،آمفي تئاتر 7/8/91گفتمان مهدويت، برگزاري  -3
 مفي تئاتر پرستاري،جآ 20، ساعت  22/8/91،برگزاري گفتمان مهدويت با موضوع سبك زندگي مهدوي -4

 ، ل8/91/ 25دو دستگاه اتوبوس، خواهران ،برگزاري اردوي زيارتي قم، جمكران  -5



 تومان 200.000  ،برپايي غرفه غدير تا انتظار سبز -6

 ، دهيز دفترانتقال دفتر كانون به طبقه زيرين دانشكده پزشكي و تج -7

  :هاي كانون فانوسبرنامه
 ، پارچه و قلم مو، ج15/8/91برگزاري نقاشي خياباني با موضوع دانشجو، -1

  هزينه كارگاه با دانشجو،  كاريكاتور و طراحيبرگزاري كارگاه عكس و عكاسي، -2
 شروع تمرينات تئاتر جهت اجراي برنامه -3

  :هاي كانون ايثاربرنامه
 الف،6/8/91برپايي ايستگاه صلواتي به مناسبت عيد سعيد قربان، توزيع پمفلت بين دانشجويان،   -1

 ، ج )منوط به تأييد در كميته مربوطه( 9/8/91، )ص(ريشه يابي اهانت به پيامبر (برگزاري كرسي آزاد انديشي  -2

 برگزاري همايش دانشجويان ستاد شاهد در سالن طبيب  -3

 سالروز آزادي سوسنگرد ، الفسبت سالروز هتك حرمت حرمين شريفين و بنر در دانشگاه به منا دو عدد نصب  -4

 توماني،الف 10.000سه عدد كارت هديه  برگزاري مسابقه قربان تا غدير ، خريد    -5

  :هاي كانون شعر و ادب نغمهبرنامه
 تومان200.000 ، ،23/8/91و  14/8/91مورخ  رستاريبرگزاري شب شعر و داستان در دانشكده پ -1

  :برنامه هاي بسيج 
  سالن طبيب ،ب 19:45تا  18:45شناسي دوشنبه هر هفته ساعت برگزاري جلسات هفتگي ولي -1
 تومان 750.000آمفي پزشكي ، 15/8/91و2/8/91،8/8/91مورخ  شناسيدنياشناسي ، شيطان ،شناسينفس هايبرگزاري كارگاه     -2

 اخالق با حضور استاد بوسليگي سالن طبيب شنبه هر هفته، دبرگزاري جلسات هفتگي  -3

 ،الف، بعد از نماز ظهر و عصر2/8/91تريبون آزاد با عنوان آزادي بيان در فضاي باز دانشگاه مورخ  برگزاري -4

  18- 20هاي هر هفته ساعت برگزاري جلسات روايتگري شنبه -5
ميان + صبحانه+ دستگاه، بليط اماكن فرهنگي و تاريخي  سهبرادران يك دستگاه ،خواهران  19/8/91،  18/8/91برگزاري اردوي كاشانگردي ويژه دانشجويان جديدالورود ،  -6

 ،ن)كتاب دانشجو نبايد سيب زميني باشد(نهار، هديه فرهنگي + وعده

  ر هفته ،بعد از نماز مغرب و عشا، سالن دكتر قريب با حضور آقاي عباسي مسئول بررسي تحليل سپاه كاشان،بهاي تحليل سياسي مسائل ، يكشنبه هبرگزاري نشست -7
 هديه خانواده شهيد،ب+پذيرايي+سرويس 10/8/91ديدار با خانواده شهداي سادات مورخ  -8

 شكده پزشكي ،بچاپ تبليغات و بنر در مسير سلف سرويس يا دان 20/8/91برپايي نمايشگاه ويژه روز خانواده  -9

 ويژه دانشجويان پرستاري   25/8/91برگزاري كارگاه پانسمان كامفيلد مورخ  - 10

  26/8/91برگزاري آزمون آزمايشي كارشناسي ارشد با همكاري موسسه سنا رزرو محل برگزاري آزمون در دانشكده پزشكي مورخ  - 11
 
 
 

سرويس + هديه سخنران + پذيرايي  29/8/91شهيد كاوه با حضور سردار احمديان آمفي پرستاري مورخ برگزاري محفل شب خاطره همراه با اكران فيلم شور شيرين زندگي  - 12
 اياب و ذهاب،د

 گري، الفجلد كتاب و نرم افزار جهت تجهيز كارگروه روايت 15خريداري   - 13

  عدد، الف 2چاپ بنر زيارت قبور شهدا و جمالت شهدايي نصب در محل يادمان  - 14



توماني  20.000نفر بن كتاب  1هاي دانشگاه دريافت كردند هر كتابخانه ها اهداي هديه به افرادي كه بيشترين آمار دريافت كتاب را از كتابخانهخوانبرگزاري مسابقه كتاب - 15
  ببراي هر نفر، 

  اهداي ده هديه به دانشجويان برنده در مراسم جديدالورودها ، الف - 16
  ها،بج دانشجويي مركزي و خوابگاهدستگاه اسپيكر جهت تجهيز دفاتر بسي 3خريداري  - 17
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