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  صورتجلسه
  .دانشگاه برگزار گرديددفتر رياست در محل  1/3/91شنبه مورخ دودر روز 1391ماه سال  خردادهاي شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
 ، موفقيـت امـور فرهنگـي   تشكر از كليه واحدهايي كه در حوزه فرهنگـي فعاليـت دارنـد    محترم دانشگاه ضمن عرض  رئيسو در ادامه  قرائت گرديد مجيد ...آياتي از كالم اابتدا 

را تبريك گفته خواستار تالش بيشتر درجهت گسترش اين طرح وتبليغـات   گروه مطالعاتي نهج البالغه دانشگاه در ششمين جشنواره ملي دوساالنه نهج البالغه دانشگاهيان كشور
سپس مـوارد زيـر   .پس از آن مدير محترم فرهنگي دانشگاه گزارش مبسوطي از روند برگزاري نمايشگاه فرهنگي ، هنري دانشجويان ارائه نمودند.پررنگ تر در اين زمينه گرديدند

  . به تصويب رسيد
  :مصوبات

به شهر محالت مطـرح   تفريحي –اردوي فرهنگي درخواست دانشجويان شوراي صنفي آن دانشكده جهت برگزاري محترم دانشكده بهداشت در خصوص  نامه سرپرست     -١
 . با برگزاري آن موافقت نگرديدبا توجه به برگزاري اين اردو توسط امور فرهنگي دانشگاه و 

در در دانشـگاه   ا درخواست آقاي سعيد سلخوري دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي تهران درخصوص برپايي نمايشگاه نرم افزار آمـوزش زبـان انگليسـي   ب      -٢
 .موافقت گرديدصورت تأييد محتوا توسط مدير محترم فرهنگي 

در صورت پرداخت پنجاه درصـد از هزينـه هـا    مطرح و اري همايشي به مناسبت سالروز فتح خرمشهردرخواست دانشجويان كانون ايثار ستادشاهد دانشگاه در خصوص برگز    -٣
 .مورد موافقت قرار گرفت توسط بنياد شهيد 

دانشگاههاي علوم پزشكي كشـور  )اعضا هيئت علمي ، دانشجويان  و كاركنان (با برگزاري اولين جشنواره فرهنگي ، هنري و ادبي امر به معروف و نهي از منكر دانشگاهيان     -۴
در نيمه اول آذر سال جاري در دانشگاه موافقت و پيشنهاد گرديد تحت عنوان جشنواره ) ع(به مناسبت هفته امر به معروف و نهي از منكر و ايام شهادت حضرت سيدالشهدا 

 .رويش دانشگاهيان برگزار گردد
در صـورت موافقـت   گرديـد  و مقـرر   روز جهاني بهداشت مطرحواست دانشجويان مبني بر برگزاري مراسم جشن نامه سرپرست محترم دانشكده بهداشت در خصوص در خ    -۵

 .هاي بهداشت برگزار گرددهاي مرتبط با رشتهبرنامه مذكور در يكي از مناسبتسرپرست محترم آن دانشكده 
  :نهاد رهبري

 )هيئت عشاق الواليه(برگزاري دعاي سمات همراه با جلسات خودسازي جمعه هر هفته  -١
 سخنران و مداح و پذيرايي ، هيئت دانشجويي عشاق الواليه 3/3/91مورخ ) ع(برگزاري مراسم ميالد امام باقر  -٢
 هيئت دانشجويي عشاق الواليه 3/3/91مورخ هاي دانشجويي، توزيع كارت پستال به مناسبت ليله الرغائب در خوابگاه -٣
 دستگاه اتوبوس، هيئت دانشجويي عشاق الواليه 3مسجد دانشگاه يكي از پنجشنبه ها داراسالم  برگزاري دعاي كميل پنجشنبه هر هفته -۴
 4/3/91مورخ  برگزاري كارگاه آموزشي ائمه جماعات ، قمصر  -۶
 هيئت دانشجويي عشاق الواليه ،برگزاري دعاي سمات همراه با جلسات خودسازي جمعه هر هفته مسجد دانشگاه -٧
 آمفي تئاتر پرستاري با حضور استاد سجادزاده، كانون جوان و انديشه 20:30، ساعت 9/3/91هاي هرمي پرسش و پاسخ با موضوع شركت نشست دانشجويي همراه با -٨
 ، هيئت دانشجويي عشاق الواليه 11/3/91در جوار قبور شهدا ) ع(و حضرت علي اصغر ) ع(شاديانه والدت امام جواد  -٩
 ، هيئت دانشجويي عشاق الواليه 14/3/91در جوار قبور شهداي گمنام ) ع(علي  مولودي خواني به مناسبت  ميالد امام  -١٠
 ، هيئت دانشجويي عشاق الواليه25/3/91مسجد دانشگاه ) ع(مراسم سوگواري شهادت امام موسي كاظم   -١١
 خوابگاه هاي دانشجويي، هيئت دانشجويي عشاق الواليه 26/3/91توزيع بسته فرهنگي به مناسبت اعياد رجب   -١٢
 ، هيئت دانشجويي عشاق الواليه 27/3/91هاي دانشجويي و پخش شيريني در خوابگاه) ص(شاديانه مبعث رسول اكرم  -١٣

  :مديريت فرهنگي
 ب، 20:30الي  19ساعت  edcسالن ، 7/3/91برگزاري كالس تدريس تعليم و تربيت در اسالم مطهري با حضور حاج آقا رضواني نسب  -١
   ي، 9/3/91مورخ برگزاري كرسي تالوت  ، نياسر ،  -٢



 10000كارمندان تومان  12000هيئت علمي تومان و  5000هزينه ثبت نام از دانشجو و بسيج دانشجويي،  هاكانونبا همكاري  17/3/91لغايت  15/3/91برگزاري مراسم معنوي اعتكاف از  -٣
 يباشد،مي تومان 15000هيئت علمي خانواده درجه يك كارمند و  تومان 17000تومان آزاد 

  جلد كتاب سيري در نهج البالغه طرح قلم مطهر ، ج 60تهيه  -۴
  توماني ، الف 10000عدد كارت هديه  3خريد جايزه براي برندگان طرح ترجمه خواني نهج البالغه -۵
  سايت كامپيوتر مسجد دانشگاه ، ج icdl2برگزاري دوره آموزشي  -۶
  دانشكده پزشكي ، جبرگزاري دوره آموزشي اتوكد  -٧
  برگزاري دوره آموزشي فتوشاپ سايت كامپيوتر دانشكده پرستاري، ج -٨
  ،د) ره(برگزاري مسابقه ويژه ايام ارتحال بنيانگذار امام راحل  -٩
  برگزاري جشنواره مسابقات قرآني تفسير سوره اسرا ،د  -١٠

  :هاهاي مستمر خوابگاهبرنامه
و ) ع(هاي هر هفته، امور فرهنگي خوابگاه هاي  امام علي ها نصيري، خيرانديش، خسروي يكشنبه ها و دوشنبهها با حضور خانمخوابگاههاي فرهنگي اخالقي برپايي كارگاه  - 1

  ،ب)س(الزهرا
  شنبه هر هفته امور فرهنگي خوابگاه الغدير، الفبرگزاري مراسم دعاي توسل سه - 2
  انشجويي، بشنبه هر هفته ، بسيج دبرگزاري جلسات معرفت النفس سه - 3
  )س(، پخش شربت و شيريني، ج ، امور فرهنگي خوابگاه الزهرا ) ع(برگزاري مراسم جشن به مناسبت سالروز فتح خرمشهر و والدت امام محمد باقر  - 4
  )س(، الف ، امور فرهنگي خوابگاه الزهرا  23/3/91و  9/3/91، 2/3/91پخش فيلم سينمايي  - 5
  ج).امور فرهنگي خوابگاه انديشه( توماني  10.000كارت هديه  سه عدد 5/3/91برگزاري مسابقه آشپزي   - 6
  )س(با حضور خانم نصيري، ب ، امور فرهنگي خوابگاه الزهرا 6/3/91) ع(برگزاري مراسم سخنراني به مناسبت شهادت امام هادي  - 7
  ، كانون قرآن و عترت)ع(خوابگاه امام علي با حضور حاج آقا شاه فضل بعد از نماز مغرب و عشاء،  21/3/91و  7/3/91جلسه تدبر در قرآن  - 8
  )س(، ب ، امور فرهنگي خوابگاه الزهرا 27/3/91و  21/3/91، 7/3/91برگزاري مشاوره ازدواج با حضور خانم جعفري  - 9

  )امور فرهنگي(با حضور خانم رجبي ، ب  7/3/91) ع(كارگاه تفسير نهج البالغه خوابگاه امام علي  -10
اي شهيد موسويان ،  هزينه هاي هر هفته با حضور اساتيدي از فني حرفهشنبهها تا سهيكشنبه) ع(و امام علي ) س(آرايي در خوابگاه الزهرا و ميوهآرايي برگزاري كالس سفره -11

   ج  امور فرهنگي، تومان  ، 5000ثبت نام از هر دانشجو 
  نشجويي، ببرگزاري زيارت عاشورا  در خوابگاههاي دانشجويي يكشنبه هر هفته بسيج دا  -12
  ، كانون قرآن و عترت)س(با حضور حاج آقا حياتي بعد از نماز مغرب و عشاء خوابگاه الزهرا  22/3/91و  8/3/91جلسه تفسير نهج البالغه  -13
  ، ب) امور فرهنگي(با حضور خانم رجبي   8/3/91) س(كارگاه تفسير نهج البالغه خوابگاه الزهرا  -14
  تومان، امور فرهنگي ،ن 5000دستگاه اتوبوس همراه با ناهار و ميان وعده هزينه ثبت نام از هر دانشجو  2يانه و آقاعلي عباس برگزاري اردوي محالت و آب گرم يا اب -15
  هاي دانشجويي، بسيج دانشجويي،ببرگزاري جلسات هفتگي طرح صالحين خوابگاه -16
  ، ن)امور فرهنگي( ،خريد كتابهاي مورد نياز خوابگاه ها -17
  ل) امور فرهنگي(تومان 5000هزينه ثبت نام از دانشجو ) دو دستگاه اتوبوس(بر گزاري اردوي فريزهند   -18
 ب امور فرهنگي،برگزاري مسابقات خوابگاهي ،  -19
  ها، بسيج دانشجوييدر خوابگاه پخش دعاي عهد و سمات -20

  :كانون نشاط
 ، د22الي  20پرستاري ساعت  آمفي تئاتر 8/3/91،  1/3/91هاي كاذب هاي عرفانبرگزاري كارگاه -١
 ج، 28/3/91و  14/3/91،21/3/91، 7/3/91، مورخ  22الي  20پرستاري ساعت  1فر كالس برگزاري اتاق فكر يكشنبه هر هفته با حضور خانم فهيمي -٢

 : كانون هالل احمر

 د ،10/3/91مورخ  برگزاري نمايشگاه مواد مخدر دانشكده پزشكي چاپ بنر و پرده ،  -1
  ج ،12/3/91مورخ  ايستگاه سالمتي يكي از روستاها ويژه سالمندان ، سرويس اياب و ذهاب و پذيرايي،برپايي  -2
 : فانوسكانون 
  )تومان 10.000هزينه ثبت نام از هردانشجو  (ل،  11/3/91برگزاري اردوي يك روزه اصفهان ويژه خواهران دو دستگاه اتوبوس  - ١



 : كانون نسل انتظار
 شنبه هر هفته مسجد دانشگاه، ب برگزاري دعاي توسل سه -1
 ، ج5/3/91مورخ دستگاه اتوبوس ، 2برگزاري دعاي ندبه مشهد اردهال  -2
 ، د22الي  20آمفي تئاتر پرستاري ساعت  7/3/91برگزاري گفتمان مهدويت  -3
 تومان 1000نشجو ، ل هزينه ثبت نام از دا 11/3/91برگزاري اردوي قم جمكران ويژه فارغ التحصيالن خواهر سه دستگاه اتوبوس  -4
 بدستگاه اتوبوس ،1مهديه كاشان   19/3/91و  12/3/91برگزاري دعاي ندبه  -5
 تومان 1000، د، هزينه ثبت نام از دانشجو  18/3/91برگزاري اردوي قم جمكران ويژه فارغ التحصيالن برادر يك دستگاه اتوبوس  -6
  ،،جدستگاه اتوبوس  و صبحانه 1نياسر  26/3/91برگزاري دعاي ندبه  -7

  :كانون ايثار
  ، د 3/3/91شهداي گمنام و توزيع نشريه عرشيان  به همراه پذيرايي  قبوربرپايي ايستگاه صلواتي در كنار  - 1
  ، ب)نفر 6(هاي شماره اول و دوم عرشيان تهيه جوايز جهت تقدير از برگزيدگان مسابقات گاهنامه - 2

  :برنامه هاي بسيج 
  بطبيب ،جلسات ولي شناسي دوشنبه هر هفته سالن  - 1
  ل ،23الي  20:30ساعت  2/3/91آمفي تئاتر مركزي، هزينه بسته فرهنگي، سخنران، مجري، مداح، تئاتر و پذيرايي،(برگزاري برنامه ياد ياران و آزادسازي خرمشهر  - 2
  )منوط به تأييد دانشكده بهداشت ( هزينه پذيرايي ، ب  EDC 5/3/91تاالر طبيب   4/3/91و  HSE 3/3/91برگزاري كارگاه - 3
  ،ج 8/3/91و  4/3/91ديدار با خانواده شهدا   - 4
  ،د)نان و پنير و سبزي و خرما(اتوبوس و افطاري  4ويژه اعضاي صالحين   4/3/91مورخ ) ع(برگزاري اردوي هالل بن علي  - 5
  دستگاه اتوبوس،ل 2تومان  2000نام از دانشجو هزينه ثبت 19/3/91برگزاري اردوي كوهنوردي خواهران  مورخ  - 6
  ب ، 5/3/91مورخ اعزام دانشجويان به پارك بانوان ،   - 7
  ها،دويژه سرگروه6/3/91برگزاري كارگاه  مديريت زمان سالن طبيب استاد بي باك مورخ  - 8
  دانشكده پزشكي،د 13/3/91لغايت  7/3/91برگزاري نمايشگاه بيداري اسالمي از  - 9

  دو استاد از تهران، سالن قريب،د  8/3/91ه بيداري اسالمي مورخ برگزاري كارگا -10
  دانشكده پرستاري و پراتيك هزينه پذيرايي ، ب 1كالس  11/3/91كارگاه پانسمان كانفيلد  -11
  دستگاه اتوبوس،ل 2تومان  2000هزينه ثبت نام از دانشجو 26/3/91و  12/3/91برگزاري اردوي كوهنوردي آقايان  مورخ  -12
  پذيرايي، سرويس، آمفي پرستاري،ج  20/3/91لسه رفع شبهات جنگ مورخ برگزاري ج -13
  ،ج 21/3/91روانشناسي امتحانات مديريت استرس ويژه اعضا طرح صالحين قبل از نماز مسجد  -14
  داستاد از تهران آمفي تئاتر پرستاري، 22/3/91هاي طال نقد فيلم رسانه و تخريب اسالم يا نقد قالده -15
  ،ج30/3/91صلواتي به مناسبت شهادت شهيد چمران برپايي ايستگاه  -16
  پيامك از وصاياي شهدا در ماه براي كل دانشجويان، الف 2ارسال  -17
  برگزاري گفتمان سياسي حول سه محور اساسي  سالن قريب ،د -18
  به افراد ، بsmsبرگزاري فراخوان ثبت نام عمومي دانشجويان در وبالگ كانون جهت ارسال اخبار سياسي روز و  -19
  ،د)شناسايي روستاها(راهم كردن مقدمات حركت جهادي ف -20
  )كانون كرسي آزادانديشي(عدد پرسش نامه ،ب 100تكثير و پخش -21
  راهيان،د dvdسازي هاي فرهنگي آمادهتهيه بسته -22
  ،ج)ره(عدد به مناسبت رحلت امام  50تهيه كتاب سيره آفتاب به  -23
  برپايي مسابقه كتاب خواني از كتاب مطلع عشق ويژه متأهلين خريد كتاب و هديه ، د  -24
 خريداري هديه و لوح تقدير ،د) نفر 20(التحصيالن بسيجي تقدير از فارغ -25
 نفر پذيرايي ،ج  300، آمفي تئاتر مركزي ،  9/3/91برگزاري جلسه توجيهي تحقيقاتي ، مورخ  -26

  : امور بانوان
  دو دستگاه اتوبوس ،ن  19/3/91يك روزه زيارتي تفريحي ابيانه و آقاعلي عباس برگزاري اردوي  - 1



  
 


