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  صورتجلسه
  .در محل دفتر رياست دانشگاه برگزار گرديد11رأس ساعت   24/5/90ماه در روز دوشنبه مورخ  شهريورفرهنگي  هايجلسه شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامه

راي نظم در برگزاري جلسات شوراي فرهنگي و ورود شورا به مباحث كالن فرهنگي رياست محترم دانشگاه خواستار اجمجيد قرائت گرديد و در ادامه قرآن ... ابتدا آياتي از كالم ا
ايشان ضمن تقدير و تشكر از سازمان بسيج دانشجويي . باشد را خواستار گرديدندهاي فرهنگي دانشگاه كه از وظايف و كاركردهاي اصلي شورا ميدانشگاه و تعيين استراتژي

ان هادي بسيج دانشجويي، اثرات و بازخوردهاي اين برنامه را در دو بعد مادي و معنوي، بسيار عالي دانستند و خواهان اهتمام بيشتر دانشجويدانشگاه در برگزاري مناسب اردوي ج
اري طرح ضيافت انديشه همچنين ضمن تشكر از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در برگزهاي آتي گرديدند؛ ايشان بسيجي در برگزاري هر چه مطلوبتر اين برنامه در سال

در ادامه جلسه معاون محترم دانشجويي . ريزي و انجام كار مطالعاتي براي طرح ضيافت سال آينده مخصوصاً ويژه اعضاء هيئت علمي گرديدندويژه دانشجويان خواهان برنامه
يئت علمي، نكاتي را بيان فرمودند و نقطه نظرات اعضاء پيرامون فرهنگي اعضاء ههاي ارتقاء اعضاء هيئت علمي دانشگاه با رويكرد فعاليتجديد  نامهفرهنگي پيرامون آيين
  .بندي گرديداجرايي شدن آن جمع

  :مصوبات
 ، شوراي فرهنگي تير ماه در خصوص تهيه نرم افزار ويژه اردوهاي دانشجويي2پيگيري مصوبه شماره  -1
 .دانشگاه برگزار گردد تائيد مدير فرهنگي اب يانالتحصيلي دانشجوهاي فارغكليه جشنجزئيات مراسم مصوب گرديد  -2
 .نمايندارائه دانشگاه، گزارش اردوي جهادي را  مقرر گرديد در جلسه آينده شوراي فرهنگي دانشگاه، مسئول بسيج دانشجويي -3
 .دانشگاه معرفي و از آنان تقدير به عمل آيدي مقرر گرديد با توجه به انتخاب كميته مركزي بسيج جامعه پزشكي دانشگاه، هر سال پزشك نمونه، پرستار و ماما -4
 .هاي فرهنگي دانشجويان تشكيل گردداي با موضوع چگونگي امتيازدهي به فعاليتمقرر گرديد جلسه -5

  
  دانشگاه ماه  شهريورپيشنهادي هاي فرهنگي برنامه

  
  :روابط عمومي

 دانشگاههيئت علمي و كارمندان  المللي قرآن كريم تهران ويژه اعضاء محترمبازديد از نمايشگاه بين -1
  :دفتر امور بانوان دانشگاه

 ترجمه و تفسير سوره مباركه ياسين  مسابقه حفظ،برگزاري  -1
 

  :مديريت فرهنگي
 )مديريت فرهنگي. (ي فرهنگياهاي فرهنگي، مسابقات فرهنگي و اهدا بستهبرگزاري برنامه استقبال از دانشجويان جديدالورود شامل برپايي ايستگاه -1
 )مديريت فرهنگي. (شهريور ماه سال جاري 16الي  13هاي علوم پزشكي كشور، استان گلستان شركت در سومين جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاه -2
 )د) (مديريت فرهنگي(تهيه جوايز مسابقات فرهنگي فصل تابستان  -3
 ) مديريت فرهنگي. (هاي علوم پزشكي كشورشجويان دانشگاههاي دومين جشنواره فرهنگي دانتقدير از برترين -4
 .مرداد، شهريور سال جاري 26الي  6المللي قرآن، تهران،مايشگاه بينشركت در ن -5

  
  :بسيج دانشجويي

 )انتقال دفتر از دانشكده پزشكي به مسجد( .سازي دفتر پشت مسجد دانشگاه ويژه خواهرانتجهيز و آماده -1
 .نشجويي در دانشكده بهداشت و پيراپزشكياحداث پايگاه بسيج دا -2

  
  



  
  
  
  
  
 

 .ي فرهنگياهاي فرهنگي و اهداء بستهبرنامه استقبال از دانشجويان جديدالورود شامل احداث ايستگاه برگزاري -3
 )د( 90سال راهيان نور تهيه هديه جهت برگزاركنندگان اردوي  -4

  :جامعه پزشكي بسيج 
 .هيئت علميگزاري اردوي كرمانشاه ويژه اعضاء بر -1
 )شنا، تنيس، دو و ميداني، تيراندازي(برگزاري مسابقات ورزشي  -2
 )تفسير سوره حجرات(برگزاري مسابقه قرآني  -3
 .برگزاري ديدار با پيشكسوتان جامعه پزشكي -4
 .برگزاري ديدار با خانواده شهدا -5
 .ويزيت رايگان ويژه روستاهاي اطراف كاشان -6
 .جامعه پزشكي معرفي پزشك نمونه دانشگاه از سوي بسيج -7
 .برگزاري جلسات عمومي ويژه هفته دفاع مقدس -8

  :اسامي حاضرين
  محمد حسين اعرابيدكتر 

  دانشگاه رياست
  شاه فضل حجت االسالم و المسلمين

  دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه مسئول
  طاهره مازوچيدكتر 

  سرپرست معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه
  

  الوندمرتضي عبد
 مدير فرهنگي دانشگاه

  

 دكتر محمود سالمي

 معاون آموزشي دانشگاه

  

  محمد افشار
  دانشگاه مسئول بسيج جامعه پزشكي

  وحيد كاردان
 كارشناس فرهنگي دانشگاه

  

  عليرضا كاشاني نژاد
  مسئول روابط عمومي دانشگاه

  

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

 ضو هيئت علمي دانشگاهع

  

  محمد جهاندار
  دانشگاه مسئول بسيج دانشجويي


