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  صورتجلسه

  .در محل دفتر رياست دانشگاه برگزار گرديد 23/1/90شنبه مورخ در روز سه1390هاي ارديبهشت ماه سال شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 

تحت عنوان سال جهاد  ل جديد از سوي مقام معظم رهبريقرائت گرديد و در ادامه  رياست محترم دانشگاه با توجه به نامگذاري سامجيد  ...آياتي از كالم اابتدا 
ايشان خواهان ارائه . ندهاي در سطح دانشگاه جهت تنوير افكار دانشجويان و نخبگان علمي در اين خصوص گرديدمراسم، خواهان تدوين و اجراي اقتصادي

ادامه رياست محترم  اينده محترم ولي فقيه در شهر كاشان گرديدند؛ درخدمت نم 89هاي فرهنگي صورت گرفته در دانشگاه در سال گزارشي پيرامون برنامه
ضمن تشكر از معاون ، ايشان همچنين برخوردار باشندتنوع و خالقيت  هاي فرهنگي دانشگاه از دو ويژگيدانشگاه خواهان آن گرديدند كه در سال جديد برنامه

هاي علوم پزشكي تر شانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان دانشگاهدر جهت اجراي مطلوب هاي صورت گرفتهدانشجويي، فرهنگي دانشگاه پيرامون تالش
  .در سطح دانشگاه اعالم كردند هاي فرهنگي بصيرت افزااي برنامهكشور، حمايت قاطع خود را در جهت اجر

  :مصوبات

مطرح و مقرر گرديد با همكاري اداره مشاوره دانشگاه اجرا و  جآموزش پيش از ازدواكي در رابطه با برگزراي نامه سرپرست محترم دانشكده پيراپزش -1
 .درآمدهاي خارج از شمول و براساس برنامه اعالم شده تأمين گرددل اعتبارات درخواستي از مح

ه، بهداشت ارديبهشت ماه، بهداشت محيط اسفند ما اي،حرفه بهداشت جهانيروز برگزاري جشن در خصوص نامه سرپرست محترم دانشكده بهداشت  -2
ها از محل درآمدهاي خارج جداگانه تقاضاي برگزاري هر جشن ارائه گردد و در صورت تصويب برنامهبه صورت  مطرح و مقرر گرديد عمومي فروردين ماه
 .از شمول تأمين گردد

هاي طرح و مقرر گرديد با ارائه ريز برنامهم 11/2/1390اي مورخ نامه سرپرست محترم دانشكده بهداشت مبني بر برگزاري جشن روز جهاني بهداشت حرفه -3
جرا و اعتبارات درخواستي از محل درآمدهاي خارج از شمول معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه اتأييد  پس از اين جشن به معاونت دانشجويي فرهنگي و

 .تأمين گردد
 .گردددفتر امور بانوان دانشگاه صادر مي 26/1/90مجوز برگزاري اردوي مرنجاب مورخ  -4
گزارش عملكرد يك ساله اين پايگاه را در جلسه آينده شوراي فرهنگي دانشگاه ارائه ) واحد خواهران) (س(مقرر گرديد مسئول پايگاه بسيج حضرت زينب  -5

 .دهند
هاي در دست جويي و برنامههاي دانشهاي صورت گرفته توسط اين نهاد در خوابگاهپيرامون فعاليتمقرر گرديد مسئول محترم دفتر نهاد رهبري گزارشي  -6

 .آينده شوراي فرهنگي ارائه دهند هها را در جلساجراي سال جاري اين نهاد در خوابگاه
 .ها و با نظارت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري برگزار گرددالمللي كتاب تهران بر عهده دانشكدهمقرر گرديد بازديد از نمايشگاه بين -7

  ):س(پايگاه حضرت زينب
 ريال 1.000.000عزاداري ويژه ايام فاطميه،  مراسم -1
 ريال 500.000) ع(زندگاني امام موسي كاظم  خوانيكتاب مسابقه غير حضوري -2
 ريال 500.000جلسات تفسير قرآن، دوشنبه هر هفته در طول ماه  -3

  



  

  

  

  دانشگاه پيشنهادي ارديبهشت ماه هاي فرهنگي برنامه

  :نهاد رهبري

 ارديبهشت ماه 10فروردين لغايت  28دهه اول فاطميه از (هاي انديشه و الغدير و سخنراني خوابگاه) س(رت حضرت زهرا برنامه خوابگاهي شامل زيا -1
 )الواليههيئت عشاق(

اق هيئت عش( 13/2/90آمفي تئاتر مركزي دانشگاه ...) گروه تئاتر آييني، (ها شامل برنامه) س(به مناسبت شهادت حضرت زهرا  اجراي تئاتربرنامه  -2
 )الواليه

 )الواليههيئت عشاق( 20:30ساعت  17/2/90لغايت  14/2/90شب سوگواري، مسجد دانشگاه مورخ  4شامل ) دهه دوم(سوگواري ايام فاطميه  -3

 )الواليههيئت عشاق( ايام فاطميه  مبرگزاري نمايشگاه به مناسبت ايام فاطميه دهه اول و دو -4

  )الواليههيئت عشاق(ماه  تشنبه و جمعه در طول ارديبهشدر روزهاي پنج برگزاري دعاي كميل و سمات به صورت هفتگي -5

 كانون جوان و انديشه( 5،10،19،25،2هاي معرفت در روزهاي هاي آموزشي طرح حلقهكالس -6

 )كانون جوان و انديشه(گفتگوي ماه، بدون تاريخ  -7

 )كانون سياسي(پرستاري  هفته دوم ارديبهشت ماه آمفي تئاتر سياسي كارگاه آموزشي جريان شناسي -8

 )كانون قرآن و عترت( سخنران آقاي پوران مراسم سخنراني پاي صحبت موال آمفي تئاتر پرستاري -9

 )كانون قرآن و عترت(االسالم و المسلمين شاه فضل آمفي تئاتر پرستاري مراسم سخنراني تدبر در قرآن سخنران حجت -10

 

  :مديريت فرهنگي

 )نشاطكانون (الف  هر جلسه )جلسه در طول ماه 4(فته هر ه برگزاري اتاق فكر دوشنبه -1

 )كانون نشاط(  جچاپ و انتشار گاهنامه فرهنگي روان شناسي نشاط  -2

 )كانون نشاط( )21/2/90( ج تئاتر پزشكي همراه با پذيراييدر آمفي) 3ها اخراجي(پخش فيلم  -3

 )خوابگاه الغدير( )كيك و آب ميوه( الف  برگزاري دعاي پرفيض توسل دو هفته در ماه همراه با پذيرايي -4

 )خوابگاه الغدير(  برگزاري قرائت آيات نور بعد از نماز مغرب و عشاء -5

 )خوابگاه الغدير( الف بزرگداشت استاد مطهري و روز معلم همراه با پخش شيريني  -6

  
  



  
  
  

 )خوابگاه الغدير( الف همراه با پذيرايي) س(خواني در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا برگزاري مراسم نوحه -7

 )خوابگاه الغدير(   28/2/90روز بزرگداشت حكيم عمر خيام و آشنايي با آثار آن  -8

 )خوابگاه الغدير(  الف زادهاالسالم و المسلمين كاشيي مبارزه با مواد مخدر باالخص قليان با حضور حجتبرگزاري جلسه -9

 )مديريت فرهنگي(  ارديبهشت ماه 29تا  26لوم پزشكي كشورهاي عبرگزاري شانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان دانشگاه -10

 )مديريت فرهنگي(ج ها و تهيه جايزه هاي بوستان حكمت مستقر در خوابگاهبرگزاري مسابقه كتابخواني در ايستگاه -11

 )مديريت فرهنگي(  الفبرگزاري مسابقه فرهنگي انديشه مطهر و اهدا جايزه  -12

 )مديريت فرهنگي( الف فيلم سينمايي cdتهيه  ها وپخش فيلم سينمايي در خوابگاه -13

 )كانون هالل احمر( ب هزينه بند و تبليغات كارگاه  16-18هر هفته ساعت ) دوشنبه -شنبهيك(ها برگزاري كارگاه علمي فوريت -14

 )كانون هالل احمر( برپايي چادر هالل احمر و عضوگيري داوطلبان عضويت در كانون هالل احمر -15

 )مديريت فرهنگي( )كانون هالل احمر( الف) بنر، تبليغات(گري فراخوان مربي -16

 )با همكاري بسيج دانشجويي كانون نسل انتظار( ل ،)دستگاه اتوبوس 4( 8/2/90اردوي قم جمكران كوه خضر خواهران  -17

 )كانون نسل انتظار( ب نامه آقا اجازهچاپ نشريه ويژه -18

 )كانون نسل انتظار( ج ظهور نزديك است cdاخالق در ظهور، دعا در ظهور، نقد : ستاري با موضوعاتتئاتر پرآمفي 12،22گفتمان مهدويت -19

 )كانون نسل انتظار( ب هر هفته در طول ماه) روستاي آرنجن، مهديه كاشان، مسجد دانشگاه: مكان برگزاري(برگزاري دعاي توسل و ندبه  -20

 )كانون نغمه( ل  11/2/90مورخ  برقعيان آقاي شعر آييني آمفي پرستاري سخنر بررسيكارگاه تخصصي  -21

 )كانون نغمه( الف 18/2/90پرستاري مورخ  1كارگاه نقد آثار ادبي كالس شماره  -22

 )مديريت فرهنگي(  جبرنامه سير مطالعاتي انديشه مطهر هزينه سخنران جايزه مسابقه، آمفي تئاتر پرستاري  -23

 )مديريت فرهنگي(ب مباحث سخنراني معرفتي و عقيدتي،: موضوع سخنرانيهاي دختران كارگاه سخنراني خانم رجبي خوابگاه -24

 )مديريت فرهنگي(ج ،  4/2/90البالغه سخنران خانم رجبي همراه با مسابقه و اهدا جوايز آمفي تئاتر پرستاري مورخ كارگاه آشنايي با مفاهيم نهج -25

يك دستگاه ميني ( د ويژه برادران 2،30) دو دستگاه ميني بوس( د يژه خواهرانو 90، سال 9،23،2اردوي كوهنوردي واحد تربيت بدني دانشگاه مورخ  -26
 )بدني دانشگاهامور تربيت) (اتوبوس -بوس

 )مديريت فرهنگي( لدو دستگاه اتوبوس ويژه خواهران   2/2/90،  1/2/90گردي مورخ اردوي اصفهان -27

 )ريت فرهنگيمدي(الف ) ع(و امام علي ) س(هاي الزهرا پخش حلوا در خوابگاه -28

  )) س(مديريت فرهنگي، خوابگاه الزهرا(پخش و نقد فيلم هر دو هفته يكبار الف  -29
  



  
  
  

 ))س(خوابگاه الزهرا (سخنراني خانم نصيري هر دو هفته با موضوع توسل به ائمه الف  -30

 برگزاري مسابقات فرهنگي در سايت دانشگاه، اهداي جوايز ج -31

 ها جها و اهداي جوايز به برترين برنامهگاههاي هفته خواببرپايي مسابقات و برنامه -32

 ل 18ساعت  19/2/90تئاتر مركزي دانشگاه مورخ سخنراني خانم دكتر دلبر نيروشك آمفي -33

 )مديريت فرهنگي(هاي دانشجويي ل هاي خوابگاهتجهيز كتابخانه -34

  :بسيج دانشجويي

 الف 26/2/90كالس درون تشكيالتي معرفت نفس استاد متقي همراه با پذيرايي مورخ  -1

 جلسه هفتگي گروه تواشيح هر هفته همراه با پذيرايي الف -2

 د) نامه، پذيراييهزينه سخنران، مداح، چاپ ويژه(برگزاري مراسم در جوار شهدا در ايام فاطميه  -3

 الف 8/2/90جلد مورخ  300چاپ پمفلت به مناسبت شهادت شهيد شيرودي تعداد  -4

 همراه با پذيرايي الفاه انديشه خوابگزيارت عاشورا هر هفته چهارشنبه  -5

 الف 19/2/90زاده همراه با پذيرايي مورخ االسالم كاشيشناسي فضاي خوابگاه انديشه سخنران حجتجلسه آسيب -6

 ج 2/2/90اردوي كوهنوردي مرق ويژه برادران يك دستگاه اتوبوس پذيرايي نهار و ميان وعده مورخ  -7

 )ويژه برادران( ل گردي دو هفته اول ارديبهشت ماهومي دو دستگاه اتوبوس دو روزه به مناسبت روز ايرانويژه دانشجويان غير بگردي اردوي اصفهان -8

 دپذيرايي سخنران آقاي كريمي همراه با  31/2/90هاي بصيرت ويژه فعاالن فرهنگي مورخ سلسله نشست -9

 جلد ج 300چاپ نشريه تودد جلد رنگي  -10

 دارديبهشت ماه  17الي  7يه برگزاري نمايشگاه به مناسبت ايام فاطم -11

 الفهمراه با پذيرايي  edcارديبهشت ماه  سالن  9الي  8اي مورخ ويژه دانشجويان رشته بهداشت حرفه OHSASكارگاه  -12

 توماني الف 5.000عدد بن كتاب   6پخش فيلم مسابقه پيامكي اتاق عمل -13

 توماني الف 5.000عدد بن كتاب  6مسابقه پيامكي بهداشت محيط  -14

 )ويژه خواهران( ب 9/2/90) صبحانه، نهار، ميان وعده(شت فريزهند كوهگ -15

 ها در طول ماه پذيرايي شير و خرما الفها و چهارشنبهنرمش صبحگاهي دوشنبه -16

 )هبا تأييد مدير فرهنگي دانشگا( الفهاي دانشجويي كتاب مورد مطالعه كتاب جوان و انتخاب بزرگ سير مطالعاتي معرفت النفس مكان خوابگاه -17

 الف) ع(و امام علي ) س(الزهرا زيارت عاشورا به صورت هفتگي روزهاي جمعه دفاتر بسيج خوابگاه -18



  
  
  
 

 الف)  ع(نفر خوابگاه امام علي  3هديه براي )  س(مسابقه كتابخواني در مورد سيره زندگي حضرت زهرا   -19

 ها دفتر بسيج خوابگاه الفكالس خوشنويسي دوشنبه  -20

 الف) س(خوابگاه الزهراشنبه در طول ماه همراه با پذيرايي ورا در روزهاي جمعه و يكدعاي سمات و زيارت عاش -21

 بهزينه سرويس و ميان وعده ديدار با علماي كاشان يا قم  -22

 .)گردددر صورت اجرا در دانشگاه بودجه تأمين مي(جميدان فرهنگ : هفته زمان برگزاري مراسم مكان 8سرويس ويژه مراسم طب سنتي  -23

 آمفي تئاتر پرستاري د 20/2/90نقد فيلم سينما استراتژيك كارگاه  -24

 بها  هر هفته ها و چهارشنبهكالس تئاتر شنبه -25

 بچاپ رنگي   A4برگ  250نامه تصويري مشق آزاد چاپ ويژه -26

 نفر اول مسابقات و هزينه تيم داوري ج 3هاي واليبال، شطرنج، هزينه جوايز براي برگزاري مسابقات ورزشي رشته -27

 د نفر از مشموالن اردوي فرهنگي عقيدتي راهيان نور 15نام اخت هزينه ثبتپرد -28

 لمنوط به رايزني با كانون نغمه  13/2/90ي جنوب با حضور حاج آقا پناهيان ردوكنندگان در ابرنامه ياد ايام ويژه شركت -29

 تئاتر پرستاري دآمفي 5/2/90كارگاه نقد فيلم سينما استراتژيك  -30

  :حاضريناسامي 
  محمد حسين اعرابيتردك

  دانشگاه رياست
  حجت االسالم و المسلمين عمورمضانزاده

  معاون دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
  طاهره مازوچيدكتر 

  سرپرست معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه
  
  

  مرتضي عبدالوند
 دانشگاه فرهنگي مدير

  

 دكتر محمود سالمي
  معاون آموزشي دانشگاه

  نژادعليرضا كاشاني
  روابط عمومي دانشگاهمسئول 

  وحيد كاردان
 دانشگاه كارشناس فرهنگي

  

 حسين غالميان
  دانشگاه مسئول بسيج دانشجويي

  

  
  :اسامي غائبين

  حجت االسالم و المسلمين دكتر سيد مهدي ساداتي نژاد - 1
 آقاي محمد افشار - 2

  


