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  صورتجلسه
  .در محل دفتر رياست دانشگاه برگزار گرديد 30/3/90در روز دوشنبه مورخ  1390هاي تير ماه سال جلسه شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامه

از برگزاري مراسم معنوي اعتكاف و تأثيرات مثبت آن در ترويج مجيد قرائت گرديد و در ادامه مدير محترم فرهنگي دانشگاه، ضمن ارائه گزارشي ... ابتدا آياتي چند از كالم ا
هاي ويژه رياست محترم دانشگاه در جهت برگزاري مناسب اين مراسم تشكر و قدرداني كنندگان در اين مراسم و در سطح دانشگاه، از حمايتمعنويت و اخالق در بين شركت

  .دانشگاه و جزئيات برنامه اين اردوتوضيحاتي را  ارائه  نمودند) 90تابستان سال (امون برگزاري اردوي جهادي در ادامه مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه، پير. ندنمود
  :مصوبات

فرهنگي در برنامه پنجم توسعه كشور، ها و وظايف مصوب گرديد در خصوص نامه ارسالي معاون محترم دانشجويي فرهنگي وزارت متبوع، در خصوص رسالت -1
هاي فرهنگي دانشگاه تشكيل گردد و تا و اعالم اهداف و رسالتجهت بررسي  معاون محترم دانشجويي، فرهنگي دانشگاه مسئول محترم دفتر نهاد با نظراي كميته

 .ارائه گردد كميته  پايان تير ماه گزارش
 .مقرر گرديد نرم افزار ويژه جهت ثبت اسامي شركت كنندگان در اردوهاي دانشجويي دانشگاه تهيه گردد -2
بليغ به نفع متقاضيان مقرر گرديد با توجه به برگزاري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي در اسفند ماه سال جاري از برگزاري هر نوع مراسم سخنراني و ت -3

 .مجلس در سطح دانشگاه جلوگيري به عمل آيدشركت در انتخابات 
 )س(يگاه حضرت زينب برگزاري اردوي فرهنگي تفريحي تهران ويژه اعضا بسيج پا -4
به دفتر نهاد رهبري معرفي و  اين شورااز طريق موارد شوراي انضباطي دانشگاه طرح در قبل از  امناسبدر خصوص دانشجويان با پوشش و حجاب نمقرر گرديد   -5

 .مايدگيري به شوراي انضباطي دانشگاه اعالم ناين دفتر پس از انجام ارشاد و راهنمايي نظر نهايي را جهت تصميم
  

  دانشگاه ماه  تيرپيشنهادي هاي فرهنگي برنامه
  :مديريت فرهنگي

 )كانون نسل انتظار( )ل(تهيه جوايز ) تومان 1400هر جلد (،  )عج(ميالد حضرت مهدي  مناسبت برگزاري مسابقه در انتظار آفتاب، به -1
 )كانون نسل انتظار() ن() ريال 65.000هزينه هر نفر ) (رايحه انتظار(برگزاري طرح آموزش غير حضوري معارف مهدويت  -2
 )مديريت فرهنگي( )ي(تير ماه سال جاري سه دستگاه اتوبوس ويژه خواهران دو دستگاه ويژه برادران 20الي  5برگزراي اردوي فرهنگي تفريحي خزرآباد ساري  -3
 )مديريت فرهنگي() ب(هزينه ضبط و تنظيم فايل آثار قرآني، ارسالي به جشنواره فرهنگي گلستان  -4
 )مديريت فرهنكي( )ج(هاي دانشجوييدر تمامي خوابگاه) ص(پخش شيريني به مناسبت عيد مبعث حضرت محمد  -5
 )كانون نسل انتظار ( )ي(هاي فرهنگي دانشگاهكانون اردوي فرهنگي زيارتي مشهد مقدس ويژه فعالين فرهنگي دانشگاه و اعضاء فعال -6
 )كانون نسل انتظار( )ب(ابقه پيامكي تا صبح كنندگان در مساهدا جوايز شركت -7
 )مديريت فرهنگي( )الف) (، عكاسيicdlآموزش (اي هاي آموزشي فني و حرفهبرگزاري كالس -8
 )مديريت فرهنگي( )د( تومان 3000در اردوي خزرآباد ساري هر نفر  شركت كننده  تهيه جوايز و بسته فرهنگي جهت دانشجويان -9

 )مديريت فرهنگي() ج(ي به مناسبت شهادت شهيد دكتر بهشتي و تهيه جايزهبرگزاري مسابقه كتابخوان - 10
 )مديريت فرهنگي()الف(برپايي ايستگاه صلواتي به مناسبت اعياد ماه رجب و شعبان - 11
 )مديريت فرهنگي() ج(و تهيه جايزه  )البالغهنهج (اي از كالم موالبرگزاري مسابقات فرهنگي جرعه - 12
  )مديريت فرهنگي( ) ج(تابستان فصل فرهنگي ويژه  اتجهت برگزاري مسابقوايز و جخريد كتاب و نرم افزار  - 13

  :بسيج دانشجويي
هزينه مبلغين و ( )تجره - پنداس-آرنجن -ريال مكان روستاهاي وركان 60.000.000،  8/5/90الي  3/4/90گزاري اردوي جهادي، بسيج دانشجويي مورخ بر -1

 )بسيج دانشجويي( )كندري تقبل ميدفتر نهاد رهب راكتاب قرآن و ادعيه تهيه 
 )بسيج دانشجويي() ل() كنندگان در اردوي جهادي ويژه شركت(اردوي زيارتي قم جمكران دو دستگاه اتوبوس  -2



  
  
  
  
 

هزينه ( ويژه برادران دستگاه اتوبوس دو 17/4/90دستگاه اتوبوس مورخ  سهويژه خواهران  13/4/90برگزاري اردوي فرهنگي زيارتي مشهد مقدس مورخ  -3
  )بسيج دانشجويي() ي( .)باشدريال مي  300.000دريافتي از هر دانشجو 

 
 )بسيج دانشجويي( )ج(خريد كتاب جهت بسته فرهنگي مراسم معنوي اعتكاف،  -4
  )بسيج دانشجويي( )ن(جهت انتقال دفتر بسيج دانشجويي خواهراندانشگاه تجهيز دفتر پشت مسجد  -5

  :اسامي حاضرين
  رابيمحمد حسين اعدكتر 

  دانشگاه رياست
  شاه فضل حجت االسالم و المسلمين

  دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه مسئول
  طاهره مازوچيدكتر 

  سرپرست معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه
  

  مرتضي عبدالوند
 مدير فرهنگي دانشگاه

  

  محمد افشار
  دانشگاه مسئول بسيج جامعه پزشكي

  وحيد كاردان
 اس فرهنگي دانشگاهكارشن

  

  محمد جهاندار
  دانشگاه مسئول بسيج دانشجويي

  حجت االسالم و المسلمين دكتر سيد مهدي ساداتي نژاد
 عضو هيئت علمي دانشگاه

  

  عليرضا كاشاني نژاد
  مسئول روابط عمومي دانشگاه

  :اسامي غائبين
 دكتر محمود سالمي - 1


