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  صورتجلسه
دانشگاه  معاونت دانشجويي، فرهنگيدر محل دفتر  2/3/90شنبه مورخدودر روز 1390ماه سال  خردادهاي شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 

  .برگزار گرديد
و روز زن و سالروز فتح خرمشهر و تقدير و ) س(والدت حضرت فاطمه  ضمن تبريكقرائت گرديد و در ادامه  رياست محترم دانشگاه مجيد  ...آياتي از كالم اابتدا 

هايي را در برنامهين اندركاران اجرايي اين جشنواره، برگزاري چنهاي علوم پزشكي كشور و كليه دستتشكر از دبير شانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان دانشگاه
هاي قرآني ها و برنامهتماعي دانشجويان موثر دانسته و خواهان اهتمام بيشتر در برگزاري و ترويج فعاليتهاي قرآني در زندگي فردي و اجترويج مفاهيم و ارزش

و روز زن و سالروز فتح خرمشهر گزارشي ) س(در ادامه معاون محترم دانشجويي فرهنگي دانشگاه ضمن تبريك والدت حضرت فاطمه . در سطح دانشگاه گرديدند
دهنده معاونت دانشجويي فرهنگي در برگزاري هاي ياريه قرآني دانشجويان ارائه كردند و ضمن تقدير و تشكر از كليه نهادها و ارگانپيرامون برگزاري جشنوار

سطح را در  ايو برگزاري چنين جشنوارهستوده جشنواره قرآني دانشجويان، حمايت ويژه رياست محترم دانشگاه در برگزاري مناسب جشنواره قرآني را  مطلوب 
  .هاي قرآني و مقابله با تهاجم فرهنگي دشمنان بسيار موثر دانستندرا در ترويج ارزش ييهاچنين برنامه رشهرستان كاشان كم سابقه و تأثي

  :مصوبات
هماهنگي آن به كه چگونگي انجام اين برنامه و . مجيد قرائت گردد... مصوب گرديد در زمان شروع برگزاري امتحانات دانشجويان، آياتي از كالم ا -1

 .نظارت نهاد رهبري واگذار گرديدبا ها و سرپرست دانشكده
نگي مقرر گرديد در مورد برگزاري كالس آموزش زبان آلماني جهت تعدادي از دانشجويان رشته پزشكي، اين دوره آموزشي با تأييد مدير محترم فره -2

 .انشگاه برگزار گردددانشگاه و بدون پرداخت هزينه از سوي معاونت دانشجويي فرهنگي د
نامه اردوهاي آيين ،ها، ضمن تأكيد بر عدم برگزاري اردوهاي مختلط در دانشگاه به هر شكلياي به سرپرست محترم دانشكدهمصوب گرديد طي نامه -3

ي و بدون شجوياي مختلط دانالزم از سوي سرپرست دانشكده به اساتيد هر دانشكده مبني بر عدم شركت در اردوه تذكردانشجويي براي ايشان ارسال و 
 .مجوز و تأثير سوء آن در ارتقاء اساتيد مذكور به عمل آيد

با تأييد و همكاري اداره مشاوره معاونت دانشجويي فرهنگي  و دانشگاه پيشنهادي سرپرست محترم دانشكده پيراپزشكي مصوب گرديد همايش خانواده -4
 .برگزار گردد

 .اين اردو به صورت تفكيك جنسيتي و با نظارت سرپرست دانشكده برگزار گردد ،گالبچي دانشكده پيراپزشكي مصوب گرديد اردوي آسايشگاه سالمندان -5
هاي بسيج كاركنان روابط عمومي دانشگاه بايستي به تأييد كميته ايثارگران دانشگاه برسد و هماهنگي الزم در مورد برگزاري مصوب گرديد كليه برنامه -6

 .اركنان اساتيد و روابط عمومي دانشگاه با كميته ايثارگران دانشگاه به عمل آيدهاي فرهنگي بسيج كبرنامه
رديد مصوب گرديد هزينه اعزام دانشجويان جهت ديدار با مقام معظم رهبري و شركت در مراسم عزاداري ايام فاطميه كه در ارديبهشت ماه برگزار گ -7

 .گرددپرداخت 

  دانشگاه ماه  خردادپيشنهادي هاي فرهنگي برنامه
  :نهاد رهبري

 )هيئت عشاق الواليه.(16/3/90،مورخ )ع(برگزاري مراسم سوگواري شهادت امام هادي  -1
 )هيئت عشاق الواليه.26/3/90برگزاري جشن بزرگ واليت ،مكان سالن روبروي آمفي تئاتر مركزي دانشگاه ،مورخ  -2
 )كانون قرآن و عترت(،20،آمفي تئاتر پرستاري ،ساعت 2/3/90مراسم سخنراني پاي صحبت مولي با سخنراني آقاي دكتر پوران ،مورخ  -3
 ).كانون قرآن و عترت) (س(به مناسبت والدت حضرت فاطمه ) كتابخواني (مسابقه  -4

  



  
  
  
  
 

 ).كانون قرآن و عترت(،20ساعت .،آمفي تئاتر پرستاري 4/3/90مورخ .مراسم سخنراني ،تدبر در قرآن با سخنراني حاج آقا شاه فضل -5
،سخنران حجت السالم و المسلمين ساداتي نژاد 12الي 8،ساعت EDC،سالن 10/3/90كارگاه آموزشي جريان شناسي سياسي ،مورخ برگزاري  -6

 )كانون سياسي ميثاق(،
،آمفي 23الي 21،ساعت  90خرداد ماه 3و1سخنران حجت السالم و المسلمين پور موسوي ،مورخ  سلسله جلسات سخنراني ،حلقه هاي معرفت، -7

 ).كانون جوان و انديشه(ستاري تئاتر پر
  :مديريت فرهنگي

 ، الف)كانون هالل احمر(روبروي آمفي تئاتر مركزي دانشگاه :مكان . 10/3/90لغايت  8/3/90برگزاري نمايشگاه مواد مخدر از تاريخ  -1
قرائت قرآن، .(18ساعت .انشگاه ،مكان آمفي تئاتر مركزي د10/3/90برگزاري همايش روز بدون دخانيات و مبارزه با مواد مخدر در تاريخ  -2

 ل )كانون هالل احمر).(موز،كيك،آبميوه(نفر از اعضاي فعال كانون ،پخش كليپ،پذيرايي 2سخنراني ،اجراي تئاتر ،تقدير از 
  ب).كانون هالل احمر(،)چاپ بنر و تبليغات .(فراخون دوره ي مربيگري -3
،آمفي 9/3/90اههاي كاشان،نطنزو انجمن هاي شعر داخل شهركاشان،مورخ مراسم شب شعر در حمايت مردم بحرين ،با حضور شعراي دانشگ -4

 ل ،)شعر و ادب نغمهكانون (تئاتر مركزي دانشگاه
 ، الف)نسخه 100تعداد(عدد  100،)كانون نشاط(انتشار گاهنامه فرهنگي ،هنري روانشناسي نشاط ،  -5
 ،ج)كانون نشاط(، )جلسه در ماه  4(برگزاري اتاق فكر يكشنبه هر هفته  -6
 ج).كانون نشاط). (صبحانه ،نهار ،ميان وعده(كوهگشت فريزهند،يك دستگاه اتوبوس ويژه خواهران ، -7
 د).كانون نشاط.(3/3/90،كوهنوردي ويژه خواهران ،يك دستگاه اتوبوس مورخ 6/3/90كوهنوردي ويژه برادران يك دستگاه اتوبوس ،مورخ  -8
جهت تامين هزينه هاي .(18/4/90فرهنگي مشهد مقدس،ويژه دانشجويان ستاد شاهد و ايثارگران دانشگاه،مورخ  –برگزاري اردوي زيارتي  -9

 )ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه).(اردو
 ).انويژه برادر12/3/90دستگاه اتوبوس ،مورخ  3،)ويژه خواهران (5/3/90جمكران ،مورخ  –اردوي قم  -10

 ن )كانون نسل انتظار(يك دستگاه اتوبوس 
 ج).كانون نسل انتظار.).(استثنائا يك جلسه دعاي ندبه در مهديه كاشان برگزار گرديد(برگزاري دعاي توسل و ندبه ،مكان مسجد دانشگاه ، -11
كانون نسل (ج.مفي تئاتر پرستاري ،سخنران تعيين نگرديده است ،آ20.30،ساعت  9/3/90مراسم سخنراني با عنوان گفتمان مهدويت ،مورخ  -12

 د).انتظار
 ج).امور فرهنگي الغدير(6/3/90،ميوه،يك دستگاه اتوبوس )عصرانه(اردوي تفريحي قمصر همراه با نهار و پذيرايي -13
 ب).امور فرهنگي خ الغدير(  3/3/90و روز مادر، ) س(پخش شيريني به مناسبت والدت حضرت زهرا  -14
 ج).امور فرهنگي خ الغدير.(با پذيراييهمراه نبه ها برگزاري مراسم دعاي توسل سه ش -15
 الف).امور فرهنگي خ الغدير.(نماز خانه خوابگاه).ره(مراسم بزرگداشت رحلت بنيان گذار انقالب اسالمي حضرت امام خميني  -16
  الف).غدير امور فرهنگي خ ال.(،همراه باپذيرايي،نماز خانه خوابگاه)ع(مراسم جشن و مولودي خواني ،والدت امام علي  -17
برنامه هاي اعتكاف به همراه مراسم هاي مربوطه (خرداد با همكاري هيئت عشاق الواليه 28تا  26مراسم اعتكاف در مسجد دانشگاه از تاريخ  -18

 ن).»س« و شهادت حضرت زينب »ع«جشن ميالد امام علي 
 الف.هانقد فيلم سينمايي در خوابگاه -19
 الف.هاي در خوابگاهبرگزاري كارگاههاي فرهنگي به صورت هفتگ -20
 الف.هاپخش فيلم سينمايي در خوابگاه -21
 ب.»ره«ها ويژه سالگرد ارتحال امام خميني برگزاري مسابقه امام مهرباني  -22

  
  



  
  
  
 

 د.تقدير از فعاالن فرهنگي قرآني جشنواره قرآني  -23
 ب.)ع(فرهنگي ويژه ميالد امام علي هاي همسابقبرگزاري  -24
 ب.نهج البالغه و جرعه اي از كالم موالهاي هتقدير از شركت كنندگان مسابق  -25
 د.ارسال آثار فرهنگي هنري جشنواره فرهنگي به  گلستان  -26
 )هزينه پذيرايي،خريداري كتب ،جايزه مسابقات ،د)(آمفي تئاتر پرستاري .(مراسم سخنراني ويژه طرح مطالعاتي شهيد مطهري دو بار در ماه  -27
 مسجد دانشگاه،ج. ه همراه با مسابقه و اهداي هدايا همراه با پذيرايي سخنراني ويژه ترجمه خواني نهج البالغ  -28
 )كانون نشاط(د  8/3/90برگزاري برنامه تئاتر با موضوع اكتشاف آمفي تئاتر مركزي  -29
 علوم پزشكي كشورهاي ويژه شانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان دانشگاه القرانهاي برگزار شده توسط جامعهريال جهت كالس 20.000.000مبلغ  -30
 ، لآمفي تئاتر مركزي دانشگاه 10/3/90كنندگان جشنواره قرآني مراسم تقدير و تشكر از مسئولين و شركت -31
  د ،))ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي (دستگاه اتوبوس، 2 6/3/90اردوي تفريحي قمصر مورخ  -32

  :بسيج دانشجويي
  برنامه خودسازي درون چارتي ،موضوع اخالق،ب -1
  ه خودسازي درون چارتي،موضوع سياسي،ببرنام -2
 بي هر هفته ،،دوشنبه و چهارشنبه) س(راءهالزو ) ع(كالس آموزش خوشنويسي خوابگاه امام علي -3
 د، يك دستگاه اتوبوس ، يك دستگاه اتوبوس همراه با پذيرايي،)ره(شركت در مراسم ارتحال امام خميني  -4
 ج ، دانشكده پزشكي،)ره(خميني  برپايي نمايشگاه با موضوع سالگرد ارتحال امام -5
 ديدار با خانواده شهداء ، يك دستگاه اتوبوس ،ب -6
 ب  ايستگاه صلواتي به مناسبت سوم خرداد و سالگرد شهادت شهيد چمران همراه با چاپ ويژه نامه بزرگداشت شهيد چمران، -7
 جي،ي هماهنگي هاي درون و برون ارگانبرگزاري مقدمات اردوي جهاد -8
  هاي خواهران،جعاشورا خوابگاه برگزاري زيارت -9

 ج اردوي قمصر همراه با ديدار با امام جمعه محترم قمصر ،يك دستگاه اتوبوس همراه با پذيرايي، -10
 :روابط عمومي دانشگاه 

 تومان 2000.000)»س«پايگاه حضرت زينب (سياحتي تهران ويژه كاركنان خواهر بسيجي ، –برگزاري اردوي زيارتي  -1

  :حاضريناسامي 
  محمد حسين اعرابيتردك

  دانشگاه رياست
 شاه فضلحجت االسالم و المسلمين

  دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه مسئول
  طاهره مازوچيدكتر 

  سرپرست معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه
  

 مرتضي عبدالوند
 دانشگاه فرهنگي مدير

  

 دكتر محمود سالمي
  معاون آموزشي دانشگاه

  اردانوحيد ك
 دانشگاه كارشناس فرهنگي

  
 محمد جهاندار

   دانشگاه مسئول بسيج دانشجويي
  

  :اسامي غائبين
 حجت االسالم و المسلمين دكتر سيد مهدي ساداتي نژاد - 1

 آقاي محمد افشار  - 2

  نژادآقاي عليرضا كاشاني - 3


