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  صورتجلسه
  .در محل دفتر رياست دانشگاه برگزار گرديد 18:30ساعت   29/6/91در روز چهارشنبه مورخ 1391هاي مهر ماه سال شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
ايام دهه كرامت ، خواستار برگزاري مراسم پرشور و با نشاط جهت استقبال از و پس از آن رئيس محترم دانشگاه ضمن عرض تبريك  قرائت گرديد مجيد ...آياتي از كالم اابتدا 

االنه ايشان با توجه به تقدير معاون محترم وزير ورئيس مركز امور دانشجويي و فرهنگي، آقاي دكتر آيتي از دانشگاه به دليل مشاركت و حضور فع. دانشجويان جديدالورود گرديدند
سپس خانم دكتر مازوچي ضمن .ر بخش دانشگاهي  بيستمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم از كليه همكاران فعال در اين زمينه تقدير و تشكر نمودندمعاونت فرهنگي، دانشجويي د
رش مبسوطي از اردوي جهادي ارائه در ادامه آقاي جهاندار گزا. محكوم نمودند را) ص(ساخت فيلم موهن اهانت به اشرف مخلوقات عالم حضرت محمد ،گراميداشت هفته دفاع مقدس

  .سپس موارد ذيل به تصويب رسيد. نمودند
  :مصوبات

 .گردد برگزار 16 ساعت ماه هر آخر شنبههاي دو روز در 1391 سال ماهه دوم شش در فرهنگي شوراي جلساتمقرر گرديد   -1
 .در آمفي تئاتر مركزي دانشگاه جهت عموم برگزار گردد 8مقرر گرديد جلسات تفسير قرآن روزهاي پنجشنبه هر هفته ساعت  ؛با توجه به لزوم ترويج فرهنگ اصيل اسالمي،قرآني در بين دانشگاهيان -2
 .موافقت بعمل آمد، به مدت پانزده روز در سال  گانهمبني بر اعزام نيرو به جزاير سه با درخواست مسئول محترم بسيج جامعه پزشكي -3
حجه االسالم  ، مدير محترم گروه معارف گاه در اسرع وقت تشكيل و از با توجه به گزارش مدير محترم فرهنگي دانشگاه از طرح ارزيابي قرآني دانشجويان جديدالورود ، مقرر گرديد جاسه كميته قرآن و عترت دانش -4

 ..دعوت بعمل آيد جهت شركت در جلسه والمسلمين آقاي يوسفي نيز

اختصاص . (گرددبرگزار ) تومان 3.500.000(تا سقف هزينه مصوب در شوراي فرهنگي مقرر گرديد برنامه مذكور  توسط بسيج دانشجويي، 1/8/91و  30/7/91:مراسم سالگرد شهداي گمنام مورخ به برگزاريبا توجه   -5
 ) يغات بر عهده روابط عموميو هزينه چاپ بنر و تبل دفتر نهاد مقام معظم رهبري تومان به برنامه توسط 400.000مبلغ 

موافقت توسط دفتر نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه هر دو هفته يك بار  ،جهت ارتقاي سطح فرهنگي دانشگاه هاي آزادانديشيتشكيل جلسات كرسي بابا توجه به بخشنامه تشكيل شوراي راهبردي دانشجويي ،  -6
 .بعمل آمد

 .هاي بهداشت و پيراپزشكي موافقت بعمل آمددفتر جامعه اسالمي دانشجويان در دانشكده بهداشت منوط به موافقت رؤساي محترم دانشكده تأسيسبا در خواست آقاي پورعطار مبني بر  -7
 . گرددارائه در جلسات ماهانه شوراي فرهنگي توسط مدير محترم فرهنگي مقرر گرديد گزارشي از ميزان اجراي مصوبات شوراي فرهنگي در هر ماه  -8
 .با مشاركت مالي كاركنان و اداره رفاه  كاركنان موافقت بعمل آمددر طول سال  )طبق سنوات قبل(دستگاه اتوبوس 30قم جمكران به تعداد  ا اعزام كاركنان دانشگاه بهب -9

  :نهاد رهبري هايبرنامه
 )هيئت دانشجويي عشاق الواليه( پنجشنبه هر هفته مسجد دانشگاه، برگزاري دعاي كميل ، -1
  2/7/91برگزاري جلسه معارفه دانشجويان جديدالورود با مجموعه فعاليتهاي نهاد،آمفي تئاتر مركزي دانشگاه ، -2
 7/7/91، )شركت در مراسم قاليشويان( برگزاري اردوي زيارتي مشهد اردهال -3

 8/7/91،)هيئت دانشجويي عشاق الواليه(آمفي تئاتر مركزي - )ع(برگزاري جشن ميالد امام رضا -4

 11/7/91،)هيئت دانشجويي عشاق الواليه(ي مجمع عمومي هيئت و دعوت از دانشجويان جديدالورود ، آمفي تئاتر مركزيبرگزار  -5

 25/7/91، )هيئت دانشجويي عشاق الواليه) (مسجد دانشگاه(همراه با دعاي توسل ) ع(برگزاري مراسم شهادت امام جواد -6

 28/7/91،)هيئت دانشجويي عشاق الواليه) (س(فاطمهو حضرت ) ع(برگزاري مراسم سالروز ازدواج امام علي - 7

  :مديريت فرهنگيهاي برنامه 
 ، ب1/7/91،  از جوار يادمان شهداي گمنام جديد و هفته دفاع مقدس آغاز سال تحصيلي با  نميثاق با شهدا همزما برنامه -1

 د ، هاي معرفت افزايي اساتيدتشكيل كارگاه -2



  اجراي طرح قرآن آموزي كاركنان -3
 ج ،اجراي طرح قلم مطهر -4
 برگزاري مشاوره خوابگاهي، ب -5

 .ي دانشجويي ، لبا مشاركت كانونها) س(و حضرت فاطمه ) ع(برگزاري مراسم سالروز ازدواج امام علي  -6

  :هابرنامه هاي مستمر خوابگاه
 الف، 26/7/91، )بسيج دانشجويي(، ) س(در خوابگاه الزهرا) ع(مام رضابرگزار ي زيارت مخصوصه ا -1

 )نهاد رهبري( امور فرهنگي ،)س(خوابگاه الزهرا ،هاي معرفت برگزار ي كالسهاي حلقه  -2
 الف ،)كانون شعر و ادب نغمه(، 30/7/91و 16/7/91ها خوابگاهي در خوابگاه هاي داخلنشستبرگزاري  - 3

 جامور فرهنگي، ، با حضور خانم رجبي )ع(دوشنبه هر هفته خوابگاه امام علي  ، )س(يكشنبه هر هفته خوابگاه الزهرا) البالغه  نهج خوانيترجمه(برگزاري كارگاه تفسير نهج البالغه  -4
  ،ج فرهنگي، امور ها نصيري و خسروي با حضور خانم )س(، دوشنبه هر هفته خوابگاه الزهرا )ع(سه شنبه هر هفته خوابگاه امام علي  برگزاري كارگاه امام شناسي -5

  :كانون نشاطهاي برنامه 
 ج،  30/7/91،  23/7/91، 16/7/91،  9/7/91 ، 2/7/91، اتاق فكر پيرامون موضوع خانواده و ازدواج -1
 ج،  11/7/91ون چگونه يك دانشجوي موفق باشيم؟ جلسه آموزشي پيرام -2

  :كانون نسل انتظارهاي برنامه
 ،ج 23/7/91،  16/7/91، 9/7/91 -20الي  17ساعت  ،برپايي جلسات خودسازي با حضور حاج آقا غزالوي  -1

 ، ج24/7/91،آمفي تئاتر پرستاري،  برگزاري گفتمان مهدويت -2

 د،  13/7/91، يك دستگاه اتوبوس، ويژه برادران  ،اردوي زيارتي قم، جمكران برگزاري  -3
 ،د 27/7/91، يك  دستگاه اتوبوس،ويژه خواهران  ،اردوي زيارتي قم، جمكران برگزاري  -4

 ، ج)كانون نسل اتتظار(، مسجد دانشگاهبرگزاري دعاي توسل ، سه شنبه هر هفته ،   -5

  :كانون فانوسهاي برنامه
 .)هزينه از طريق دانشجو پرداخت مي گردد( به صورت هفتگي در طول ترم...)فوتوشاپ،(آرايي نشريه برگزاري كالسهاي صفحه -1

 .)هزينه از طريق دانشجو پرداخت مي گردد( برگزاري كالسهاي طراحي به صورت هفتگي در طول ترم  -2

 .)هزينه از طريق دانشجو پرداخت مي گردد( برگزاري كالسهاي نويسندگي و شعربه صورت هفتگي -3

  ب،)توماني جهت برندگان 10.000هر ماه سه عدد كارت هديه(اجراي مسابقات فرهنگي، هنري به صورت ماهيانه هر ماه يك رشته -4

  :كانون ايثارهاي برنامه
 ب،  5/7/91، برپايي ايستگاه صلواتي به مناسبت شكست حصر آبادان كنار قبور شهدا -1
  برگزاري جلسه توجيهي كانون جهت دانشجويان جديدالورود ستاد شاهد، هزينه ارسال پيامك و پذيرايي، ب - 2

  :كانون هالل احمرهاي برنامه
  ج،  27/7/91، كارگاه پدافند غير عاملبرگزاري  -1
 ج، برگزاري كالسهاي كمكهاي اوليه  -2

  :شعر و ادب نغمههاي كانون برنامه
 ، ج 23/7/91،  9/7/91برگزاري شب شعر و داستان در دانشكده پرستاري، -1



 ،ج22/7/91،) ص(برگزاري بزرگداشت حافظ و اهداي جايزه ويژه شعر پيامبر اكرم  -2

 ، الف اشعاراعضاي كانونچاپ گزيده  -3

 ، جبرگزاري كالسهاي داستان و شعر به صورت ماهانه -4

  :برنامه هاي بسيج 
  ل ،  8/7/91ها،برگزاري مراسم آيين نكوداشت حضور دانشجويان جديدالورود با سخنراني سردار يكتا، آمفي تئاتر مركزي يا خانه طباطبايي   -1
  ج،  9/7/91، 14الي 12:30،آمفي تئاترمركزي ، ساعت "نياز به اوهست؟"برگزار ي برنامه  -2
  ج،  24/7/91،  17/7/91 ، 10/7/91 جلسه ولي شناسي،سالن طبيب، برگزاري -3
  ج،  25/7/91، 11/7/91برگزاري جلسه گفتمان سياسي با حضور آقاي صنعتكار،سالن دكتر قريب،  -4
   ب،12/7/91شهدا،ديدار با خانواه برنامه  -5
 ج، 14/7/91،توماني 10.000عدد كارت هديه 4وخريد  طناب كشي و دوچرخه سواري اتمسابقو اجراي اردوي نيم روزه پارك بانوان  برپايي -6
  ج، 15/7/91،هاي صالحين با حضور دكتر بي باك، هزينه سخنران و پذيراييويژه سرگروه) 2(جلسه مديريت زمان  -7
  ج ،20/7/91هل تكه ،كارگاه دين يا پارچه چ -8
  ، ل) پذيرايي، ناهارو گردشگري(، 26/7/91هاي علمي استان با حضور مهندس رضايي و دكتر بابي و آقاي نظري به همراه گردشگري در سطح كاشان، جلسه دبيران كانونهاي علمي و پژوهشكده  -9

  ختم قرآن هفتگي  برنامه -10
 ، جبرگزاري كرسي آزاد انديشي با موضوع شعار سال  -11

 ،الف برگزاري طرح حفظ قرآن  با همكاري موسسه قرآني اميرالمومنين كاشان -12

 ،ببرگزاري كالسهاي آموزشي استفاده از سايت بسيج دانشجويي -13

 برگزاري زيارت عاشورا دوشنبه هر هفته،ج -14

  :جامعه اسالمي دانشجويانهاي برنامه
 ج ،15/7/91، 8/7/91كارگاه روانشناسي تشكيالتي ،دكتر محمديان،برگزاري  -1
 ج ، 19/7/91 ،12/7/91كارگاه اخالق تشكيالتي، با حضور دكتر ساداتي نژاد ،برگزاري  -2
 الفعدد،  15تهيه كتب قلب عارف و الهي نامه استاد حسن زاده،هر كدام به تعداد  -3

 ب نفر به تهران جهت شركت در مجمع مهر ماه اتحاديه، 4اعزام   -4
 مي ، دو هفته يك بار، تحت نظر انديشكده يقينهاي جامعه سازي اسالكارگاه برگزاري  -5

 اجراي طرح آيه به آيه حجت االسالم قرائتي ، ب -6

 عدد ، ب 1000تكثير سياه و سفيد  چاپ بروشور تبليغاتي معرفي جاد ،  -7

 ب اجراي طرح تفسير آيه به آيه حجت االسالم قرائتي،   -8
 د ، 17/7/91، همايش معرفي جامعه اسالمي دانشجويان -9

 دتجهيز دفتر جامعه اسالمي دانشجويان ،  -10
 كالس آموزش ساخت پادكست برگزاري -11

 :ها توسط معاونت پژوهشي موافقت بعمل آمدبا برگزاري كارگاههاي ذيل منوط به پرداخت كليه هزينه -12
  ثبت نام و چاپ بنر مربوط به كارگروه ترجمه كتاب •
 و مهندس موسوي همايش تحقيقاتي گروه تحقيقاتي جاد، با حضور دكتر شريف •

   25/7/91 ، 18/7/91،  11/7/91،  برگزاري كارگاه فن ترجمه با حضور اساتيد گروه زبان و يا دكتر قوام نيا •
  19/7/91بازديد كارگروه تحقيقاتي از كارخانه باريچ اسانس ، •



 و فروش آن  up to dateافزار نرم 20/ 5تبليغات و توليد نسخه •

  :)س(پايگاه حضرت زينب هاي برنامه
 تومان 400.000عقيدتي به مناست هفته دفاع مقدس ، -نشست سياسي - 1

  :امور بانوان دانشگاههاي برنامه
 ، ل از ميدان جهادو اهداي جوايز با قرعه كشي از بين شركت كنندگان) سبا(مراسم پياده روي خانوادگي به مناسبت هفته سالمت بانوان ايراني  -1

  
 

      

       

      

 


