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  .در محل سالن شهداي ستاد مركزي دانشگاه برگزار گرديد 16ساعت   25/10/91 در روز  دوشنبه مورخ1391ماه سال  بهمنهاي شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
الروز پيروزي انقالب اسالمي را دهه مبارك فجر سفرا رسيدن  االولماه پرخير و بركت ربيع اعيادمعاون محترم دانشجويي فرهنگي ضمن تبريك پس از آن . قرائت گرديد مجيد ...آياتي از كالم اابتدا 
هاي علوم پزشكي فرهنگي دانشجويان دانشگاهگذاري پنجمين جشنواره در ادامه مدير محترم فرهنگي دانشگاه ضمن تبريك انتخاب خانم دكتر مازوچي به عنوان عضو شوراي سياست .امي داشتندگر

توضيحاتي زمان و مكان برگزاري جشنواره و  )دانشگاه من ( محور موضوعي )فرهنگ سالمت با پزشك خانواده (موضوع ويژه) جوان متعالي، سبك زندگي اسالمي، ايراني(كشور پيرامون شعار جشنواره 
  .سپس موارد ذيل به تصويب رسيد .نمودند ارائه گزارش مبسوطي از روند و نتايج برگزاري مجمع عمومي ساليانه جامعه اسالمي دانشجويان آقاي پورعطار آن پس از .نمودند بيان

  :مصوبات
جديدالورود مطرح و با اجراي آن موافقت بعمل مبني بر درخواست اعضاي شوراي صنفي اين دانشكده جهت برگزاري اردوي كاشانگردي ويژه دانشجويان نامه سرپرست محترم دانشكده بهداشت  - 1

 .نيامد
در بهمن ماه سال جاري مطرح و ) التحصيليمراسم فارغ(مبني بر درخواست دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي جهت برگزاري همايش علمي، فرهنگي نامه سرپرست محترم دانشكده پيراپزشكي  - 2

 .فرهنگي اجرا گردد يتها توسط مديربرنامه ياتجزئتأييد  با رعايت ضوابط و پس ازرر گرديد قم
به   هاي از سوي دانشكدهدرخواستموارد مقرر گرديد ضمن موافقت ،  به صورت متمركز آموختگيهاي دانشبرگزاري جشنعدم ها در خصوص با توجه به درخواست مكرر دانشجويان دانشكده - 3

 .يي يابداجرا مذكور قابليتراي در شو در صورت تأييدارجاع تا  دبيرخانه شوراي فرهنگي
 .آموختگي دانشجويان بررسي گردداي با سرپرست محترم دانشكده پزشكي، علت عدم حضور در جلسه هماهنگي جشن دانشمقرر گرديد طي مكاتبه - 4
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 )مسئول محترم روابط عمومي دانشگاه: مسئول پيگيري. (بررسي گرددتي شورا آدر جلسه 
مطرح و مقرر گرديد برنامه مذكور  18/11/91بهداشت عمومي در تاريخ  نامه معاون محترم آموزشي پژوهشي دانشكده بهداشت در خصوص برگزاري بيست و نهمين سمينار علمي دانشجويان رشته - 6
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مسابقه قرآني پس از  برنامه مقرر گرديدهاي پيشنهادي شوراي امر به معروف و نهي از منكر اين معاونت مطرح و نامه سرپرست محترم معاونت بهداشتي دانشگاه در خصوص اجرايي نمودن برنامه - 7

 .گرددريزي نامهبر بر اساس اولويت و ضرورت انجام،ها طرح در كميته قرآن و عترت دانشگاه اجرا و بقيه برنامه
اي با حضور مدير محترم فرهنگي، معاون محترم نهاد مقام جلسه مورد نظر دانشگاه و تعريف شاخص هايها و كانونتشكل هاي فرهنگيبه فعاليت دهيتدوين كارنامه امتيازمقرر گرديد جهت  - 8

 )مدير محترم فرهنگي دانشگاه: مسئول پيگيري. (معظم رهبري، مسئول محترم بسيج دانشجويي و نماينده محترم جامعه اسالمي دانشجويان تشكيل گردد
 )آقاي پورعطار:مسئول پيگيري(.بعمل آيد ي دانشگاههاظارت بر تشكلهاي الزم با دفتر رياست جهت برگزاري جلسات ماهانه هيئت نمقرر گرديد هماهنگي - 9
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  :هاي نهاد رهبريبرنامه
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 ، الفتاالر بقراطشنبه هر هفته با حضور استاد واجدي ، هاي اخالق كاربردي،سهبرگزاري كارگاه - 1

  جلدكتاب اخالق جنسي ،سالن طبيب ، ج 50با حضور استاد كدخدايي و تهيه ) طرح قلم مطهر(برگزاري كارگاه تدريس كتاب اخالق جنسي و مسئله حجاب  - 2
 االول و قرار دادن آن در سايت معاونت دانشجويي، فرهنگيهاي اعياد ربيعبرگزاري جشنواره مسابقات مناسبت - 3
 البالغه به صورت هفتگي در سايت معاونت دانشجويي، فرهنگيسابقه ايستگاه نهجبرگزاري م - 4
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 و قرار دادن در سايت معاونت دانشجويي، فرهنگي "طليعه انقالب"تهيه مجله الكترونيكي  - 6
 انقالب اسالمي به مناسبت دهه مبارك فجر، مسجد دانشگاهاجراي برنامه ختم قرآن كريم هديه به شهداي  - 7
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 ، جدهه فجر ، روبروي سالن آمفي تئاتر پزشكي.. ابرپايي نمايشگاه عكس، پوستر و كتاب در ايام - 9
 و اهداي جايزه، ب) بهترين و بيشترين عكس( انقالبي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي برگزاري مسابقه ساخت كليپ خاطرات -10
 هاي كاشان و آران و بيدگل و اهداي جوايز، ببرگزاري مسابقه از زندگينامه ،خاطرات و وصيتنامه شهداي شهرستان -11
 ، جشيرينيبهمن در دانشكده پزشكي  و توزيع چاي و  22و  12برپايي ايستگاه صلواتي در روزهاي  -12
  24/11/91هاي دانشكده پزشكي، به صورت سراسري در يكي از كالس )كتاب گستره دين(برگزاري چهارمين جشنواره ملي مطالعات قرآني دانشجويان ايران در بخش كتابخواني -13
 برگزاري مشاوره خوابگاهي، ب -14
 تومان 1.100.000ها،تئاتر طوفان خطبه يان فعال در برگزاريودانشجبرگزاري اردوي فرهنگي، زيارتي مشهد مقدس ويژه  -15
 ، آمفي تئاتر مركزي ، ل 20الي 18، ساعت 24/11/91و بزرگداشت دهه مبارك فجر،ويژه دانشجويان دانشگاه، ) ص(برگزاري مراسم جشن ميالد حضرت رسول اكرم -16
 1/12/91، آمفي تئاتر مركزي، محسن رضايي دكتر با حضور 1414برگزاري نشست نخبگان سياسي، اجتماعي كشور با عنوان انقالب اسالمي و افق  -17
 تومان1.500.000، 16الي 8، ساعت سالن دكتر قريب ، 28/11/91لغايت  24/11/91برگزاري دوره آموزشي سياست عينيت ديانت  -18

  :هابرنامه هاي مستمر خوابگاه
 تومان350.000،  )كانون نسل انتظار(،  )عج(هاي دانشجويي به مناسبت امامت حضرت مهديبرگزاري جشن در خوابگاه   - 1

 )كانون نسل انتظار(،  اعزام دانشجويان به مراسم نماز جمعه - 2
 )الواليههيئت دانشجويي عشاق( ، ) ص(هاي دانشجويي به مناسبت ميالد حضرت رسول اكرمپخش شيريني در خوابگاه - 3
 )دانشجويي بسيج(هاشنبه ، هاي خواهرانبرگزاري مراسم زيارت عاشورا در خوابگاه  - 4
 )بسيج دانشجويي(هاجمعه هاي خواهران،در خوابگاه ) عج(اقامه نماز امام زمان - 5
 )بسيج دانشجويي(هاهاي خواهران، جمعهپخش زيارت آل يس در خوابگاه - 6
 )بسيج دانشجويي(هاي خواهران، هر روز صبحپخش دعاي عهد در خوابگاه - 7
 )بسيج دانشجويي(عدد كارت هديه 6، 29/11/91،  هاي خواهرانبرگزاري مسابقه ورزشي در خوابگاه - 8
 )امور فرهنگي(الف  ،20:30تا  19ساعت ) س(الزهرا  هاي فرهنگي اخالقي  با حضور خانم خسروي شنبه هر هفته در خوابگاهبرپايي كارگاه - 9

  )امورفرهنگي( ، الف 20:30تا  19ساعت  )ع(امام علي شنبه هر هفته در خوابگاههاي فرهنگي اخالقي  با حضور خانم خسروي سهبرپايي كارگاه -10
  )امورفرهنگي( ، الف 20:30تا  19، ساعت )س(الزهرا  هاي تفسير نهج البالغه  با حضور خانم رجبي يكشنبه هر هفته در خوابگاهبرپايي كارگاه -11
  )امورفرهنگي( ، الف 20:30تا  19، ساعت )ع(يامام عل هاي تفسير نهج البالغه  با حضور خانم رجبي دوشنبه هر هفته در خوابگاهبرپايي كارگاه -12

  :هاي كانون نسل انتظاربرنامه
  شنبه هر هفته، مسجد دانشگاه ،الفبرگزاري دعاي توسل سه - 1
 ، الف 27/11/91و  10/11/91برگزاري دعاي ندبه ،  - 2
 ل تومان، 2000،مبلغ دريافتي از دانشجو  26/11/91برگزاري اردوي قم جمكران دو دستگاه اتوبوس،  - 3
 )عج(ارسال پيامك تبريك به مناسبت امامت حضرت مهدي - 4

  :برنامه هاي بسيج    
 الف ، ، هزينه سرويس ، خريداري قاب هديه 25/11/91 ، ديدار با خانواده شهداي انقالب - 1

،آمفي درصد تخفيف  30نفر، نمايشگاه كتاب با  3با سخنراني جانباز آقاي داوودآبادي يا خانم زهرا حسيني، پذيرايي، تبليغات، سهميه راهيان نور براي  28/11/91 ، برگزاري مراسم عرشيان در خاك - 2
 ، د22الي  19ساعت ،  تئاتر مركزي

 تومان 65.000:، جمع توماني يك عدد 30.000،  توماني يك عدد 20.000،  توماني يك عدد 15.000فراخوان آثار ادبي، اهداي كارت هديه تهيه جوايز مسابقه  - 3
 ، الف ، تبليغات ، پذيرايي ، سالن طبيب27/11/91هاي آزمايشي برگزاري آزمون - 4
 ، الف 29/11/91ا ي 27/11/91،  ، سالن آمفي تئاتر مركزي ، تبليغات و پذيرايي با همكاري كميته تحقيقات مركزي learning by doingبرگزاري طرح بزرگ  - 5
 الف،  30/11/91الي  23/11/91) هاي رنگيعكس( ارائه گزارش حوزه بسيج دانشجويي به روايت تصوير به مدت يك هفته  - 6
 ، الفتوماني 10.000با معاويه ، سه عدد بن كتاب ) ع(برگزاري مسابقه كتبي داليل صلح امام حسن - 7
 د، دستگاه خواهران، يك دستگاه برادران، صبحانه، ناهار، ميان وعده، هديه فرهنگي يك، 27/11/91الي  26/11/91رود برگزاري اردوي كاشانگردي ويژه دانشجويان جديدالو - 8
 ، الف20الي  18، ساعت  برگزاري جلسات هفتگي سياسي با حضور استاد صنعتكار، يكشنبه هر هفته ، سالن طبيب - 9

 20الي  18، ساعت  ن طبيب، دوشنبه هر هفته ، سال برگزاري جلسات هفتگي ولي شناسي -10
 ، الف20الي  18، ساعت  ، سالن طبيب برگزاري جلسات هفتگي اخالق با حضور استاد محمد نظر شنبه هر هفته -11



 تومان250.000،، هزينه پذيرايي، سخنران، تقدير22الي  19، ساعت 29/11/91،  برگزاري مراسم شكوه هجرت و تقدير از دانشجويان جهادگر، آمفي تئاتر پرستاري -12

 ج،اردوي مشهد مقدس ويژه دانشجويان جهادگر  و تهيه ناهار و شام روز برگشت ازآهن هزينه رفت و برگشت به راه - 13
  19الي  16، ساعت 4/11/91،   برگزاري جلسه هماهنگي اردوي راهيان نور، سالن طبيب - 14

  :هاي جامعه اسالمي دانشجويانبرنامه
  الف  ، ويان در دهه سوم بهمن با حضور رئيس محترم دانشگاهافتتاح دفتر جامعه اسالمي دانشج - 1
  ، ب  جلد 13 عنوانهر) معرفت النفس ، زيارت عاشورا ( خريد سير كتب استاد طاهرزاده  - 2
 ، د ، با حضور دكتر آقا تهراني 30/11/91برگزاري همايش بزرگداشت پيروزي انقالب اسالمي ،  - 3
  الف،  نفر به مجمع كشوري جاد 4اعزام  - 4
 ، ج  تجهيز دفتر جاد - 5
 16الي12:30، ساعت  ، سالن طبيب11/11/91،  برگزاري جلسه تشكيالتي - 6

  :هاي امور بانوانبرنامه
 بهمن ، ب 22پيمايي روز برپايي غرفه در مسير راه - 1

 ، ب اثر شهيد مطهري و اهداي جايزه"پيرامون انقالب اسالمي "برگزاري مسابقه كتابخواني از  كتاب - 2
 درصد به باال، الف 70خانواده شهدا يا جانباز ديدار با  - 3
 ، الف حضور در گلزار شهداي دارالسالم و ميثاق با شهدا - 4

 : سيدالشهدا و حضرت حمزه) س(هاي پايگاه حضرت زينب برنامه

  د، 17/11/91،  دانشگاه ستاد مركزي گردهمايي بزرگ بسيجيان دانشگاه به مناسبت دهه فجر، -1

 


