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  صورتجلسه

ابتدا . برگزار گرديد سالن شهداي ستاد مركزي دانشگاهدر محل  10رأس ساعت  29/9/90شنبه مورخ سهدر روز 1390ماه سال دي هاي فرهنگي شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
الملي جوانان و توضيحاتي را پيرامون برگزاري اولين اجالس بين) ع(عرض تسليت ايام شهادت امام سجاد فرهنگي ضمن  معاون محترم دانشجويي،قرائت گرديد و در ادامه مجيد  ...آياتي از كالم ا

اه خواهان همكاري جامعه در مسجد دانشگ) ع(الحسين ...الواليه در برپايي باشكوه مراسم عزاداري اباعبداپس از آن مدير محترم فرهنگي ضمن تشكر از هيئت عشاق. بيداري اسالمي ارائه نمودند
مصوبه شوراي فرهنگي مورخ  2سپس رئيس محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبري طبق بند . گرديدند) روز بصيرت و ميثاق امت با واليت(دي  9هاي مربوط به حماسه دانشگاهي در اجراي برنامه

هاي ريزي دقيق در خصوص اجراي برنامههمچنين رياست محترم دانشگاه خواهان برنامه. ارئه نمودندا 1390يت ارديبهشت لغا 1389هاي فوق برنامه فرهنگي از ارديبهشت گزارشي از فعاليت 26/7/90
  .ويژه دهه مبارك فجر و انجام تبليغات چشمگير در دانشگاه جهت شركت در انتخابات مجلس شوراي اسالمي گرديدند

  :مصوبات

 .لس شوراي اسالمي تمهيدات الزم جهت حضور حداكثري جامعه دانشگاهي در انتخابات انديشيده شودبا توجه به نزديكي انتخابات مجگرديد  قررم - 1

 .هاي فرهنگي دقت الزم به عمل آيدمقرر گرديد با توجه به نزديك شدن انتخابات مجلس در انتخاب سخنرانان جهت اجراي برنامه - 2

هاي اين سمينار بر عهده دانشكده برگزاري سمينار يك روزه امربه معروف و نهي از منكر با اين برنامه موافقت و مقرر گرديد هزينه با توجه به نامه سرپرست محترم دانشكده پيراپزشكي، در خصوص - 3
 .باشد

يان كارشناسـي و كارشناسـي ارشـد    التحصـيلي دانشـجو  نامه سرپرست محترم دانشكده پيراپزشكي در خصوص درخواست انجمن علمي مديريت و اطالعات سالمت به منظور برگزاري مراسم فـارغ  - 4
و در صورت عدم استفاده از ابزار آالت موسـيقي  )24/5/90مصوبه شوراي فرهنگي مورخ  2با توجه به بند (ها توسط مدير محترم فرهنگي مدارك پزشكي مطرح و مقرر گرديد پس از تأييد جزئيات برنامه

 .اجرا گردد

 .موافقت و مقرر گرديد در بازديدهاي علمي يك نفر به عنوان نماينده يا رابط انضباطي دانشگاه حضور داشته باشد 90دي ماه هاي پيشنهادي دانشكده بهداشت در با برنامه - 5

 .افزاري صورت گيردنام كليه اردوهاي دانشجويي به صورت نرممقرر گرديد ثبت - 6

ايشان به مشهد مقدس در نظر گرفتـه  ريال از طرف رياست محترم دانشگاه به عنوان كمك هزينه اعزام  20.000.000با مبلغ كننده در اردوي جهادي جهت تقدير از دانشجويان شركتمقرر گرديد  - 7
 .شود

اي عبدالوند مدير مسئوليت پيگيري با آق.(زار گرددمقرر گرديد به مناسبت سي و چهارمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي نمايشگاهي با عنوان دستاوردهاي نظام سالمت در حوزه طب و سالمت برگ - 8
 )باشدمحترم فرهنگي و آقاي كاشاني نژاد مسئول محترم روابط عمومي مي

هاو مسئول محترم بسـيج دانشـجويي   اي با حضور معاونت دانشجويي فرهنگي، معاونت پژوهشي، معاونت آموزشي پژوهشي دانشكدههاي علمي بسيج جلسهمقرر گرديد در خصوص برگزاري فعاليت - 9
 )مسئول پيگيري بسيج دانشجويي(.ها مورد بررسي قرار گيردت و نحوه برگزاري اين فعاليتتشكيل و ضرور

ريال از طرف رياست محتـرم دفتـر نهـاد مقـام معظـم      3.000.000مومي دانشگاه در خصوص حمايت از گروه نمايش خورشيد كاروان مبلغ عمقرر گرديد با توجه به درخواست مسئول محترم روابط  -10
 .گرددرهبري پرداخت 



روزه ارزيابي ريسك مطرح و مقرر گرديـد هزينـه برگـزاري ايـن      2اي در رابطه با برگزاري كارگاه نامه سرپرست محترم دانشكده بهداشت مبني بر در خواست كانون علمي مهندسي بهداشت حرفه  -11
 .كارگاه بر عهده دانشجويان شركت كننده باشد

  ماه دانشگاه آذرهاي فرهنگي برنامه
  :برينهاد ره

 )هيئت عشاق الواليه(29/10/90، 8/10/90،22/10/90، 1/10/90مورخ  برگزاري دعاي كميل در مسجد دانشگاه - 1
 )هيئت عشاق الواليه(4/10/90، 3/10/90، 2/10/90، 1/10/90اعزام دانشجويان به تاالر فرهنگ جهت شركت در مراسم نمايشي خورشيد كاروان مورخ  - 2
 )كانون قرآن و عترت( 10/10/90مورخ  بصيرت و ميثاق با واليتمراسم سخنراني به مناسبت روز  - 3
 )هيئت عشاق الواليه( 15/10/90مورخ  برگزاري دعاي كميل در موسسه اميرالمومنين - 4
 )كانون قرآن وعترت( 18/10/90مورخ  "آورنددختران به عفاف روي مي"برگزاري مسابقه كتابخواني  - 5
 )هيئت عشاق الواليه( 23/10/90مورخ  برگزاري مراسم اربعين حسيني - 6
 )كانون جوان و انديشه( 23/10/90مورخ  مسابثه پيامكي با موضوع اربعين حسيني - 7

  :مديريت فرهنگي

 در سالن پزشكي، د 9/10/90لغايت جمعه  3/10/90دي از شنبه  9برگزاري نمايشگاه بصيرت ويژه حركت مردمي  -1
  ، ج13:30الي  12:30دانشكده پزشكي پنجشنبه هر هفته ساعت  2الس برگزاري كالس تفسير قرآن ويژه كاركنان دانشگاه در ك -2
 سايت كامپيوتر مسجد دانشگاه، ج 14الي  12:30يكشنبه، سه شنبه و پنجشنبه هر هفته ساعت  icdl1برگزاري كالس  -3
  ، جسايت كامپيوتر مسجد دانشگاه 14الي  12:30شنبه،دو شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت  icdl2برگزاري كالس  -4
 تهيه كتاب و جوايز ويژه مسابقه كتابخواني خطبه غدير،د -5
  ، ج13:30الي  12:30دانشكده پزشكي يكشنبه هر هفته ساعت  2برگزاري كالس تجويدقرآن ويژه كاركنان دانشگاه در كالس  -6
  سايت كامپيوتر دانشكده پرستاري،ج 20الي  18شنبه هر هفته ساعت برگزاري كالس فتوشاپ يكشنبه و سه -7
 ،ج3/10/90مورخ  EDC  مكان سالن) 88نقش خواص در فتنه (نمازي... رگزاري كارگاه بصيرت ويژه اعضا هيئت علمي با حضور آيت اب -8
 ،ج5/10/90با حضور آقاي پرويز اميني مورخ  EDCسالن 88هاي فتنه برگزاري كارگاه بصيرت ويژه فعالين فرهنگي با عنوان ريشه -9

 ،ج 7/10/90با حضور آقاي محمد كريمي مورخ EDC مكان سالن  ) 88نقش خواص در فتنه (رمندان دانشگاه برگزاري كارگاه بصيرت ويژه كا - 10
 ، ل 10/10/90برگزاري همايش عاشوراي خونين ويژه دانشجويان بورسيه افغانستان مورخ  - 11
و مسجد  EDCسالن  12:30دي ماه ساعت  12و  11ره مسابقات قرآني دانشجويان يكشنبه و دوشنبه برگزاري مرحله مقدماتي شانزدهمين جشنواره مسابقات قرآني اساتيد و كاركنان و هفدهمين جشنوا - 12

  دانشگاه با حضور اساتيد جامعه القران كاشان
  ج ،11/10/90مورخ ويژه مديران مسئول و سردبيران نشريات دانشگاهي، EDCسالن 16الي  14كارگاه آموزشي نشريات استاد آقاي كردي ساعت  - 13
 آمفي تئاتر پزشكي11/10/90مورخ  12الي  10ورزشي ساعت  ،فرهنگي ،قدير از دانشجويان نمونه آموزشيمراسم ت - 14
 ، ج19الي  18ساعت  EDCبرگزاري نشست ماهانه تدريس كتب شهيد مطهري حاج آقا رضوان نسب سالن - 15
 تهيه جوايز ويژه مسابقه سير مطالعاتي كتب شهيد مطهري،ب   - 16

 ها و مسجد دانشگاه، الفهاي هفتگي ويژه طرح مطالعاتي كتب شهيد مطهري همراه با پذيرايي در خوابگاهبرگزاري مباحثه - 17

 البالغه خانم رجبي آمفي تئاتر پرستاي، همراه با پذيرايي،جبرگزاري ماهانه جلسه آشنايي با مفاهيم نهج  - 18

 خواني نهج البالغه،بتهيه جوايز ويژه طرح ترجمه  - 19

 به مناسبت ميالد ايشان و اهداي جوايز،ج) ع(گزاري مسابقه كتابخواني از كتاب سيري در سيره نبوي بخش زندگي امام موسي كاظم بر - 20

 و تهيه جوايز،ج) روي وب سايت دانشگاه(به صورت الكترونيكي ) ع(و امام سجاد ) س(برگزاري مسابقه خطبه حضرت زينب  - 21

 انشجويي، بجلسه توجيهي مخصوص دانشجويان عمره د - 22

 برپايي جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان هزينه داوري،د - 23

 برگزاري همايش زبان انگليسي با همكاري گروه عمومي،ج - 24

  :برنامه مستمر خوابگاهها



 )فرهنگي(فته،بمدرس خانم اكبري پور يكشنبه هر ه) ع(خوابگاه امام علي  22:30الي  21برگزاري كالس خوشنويسي و خطاطي ساعت  -1
  )هيئت عشاق الواليه(  ، الفهاجمعه برگزاري دعاي سمات  -2
 )نسل انتظار(، الف 16/10/90، 9/10/90، 2/10/90 برگزاري دعاي ندبه -3
  )فرهنگي(،ج21الي  20شنبه هر هفته ساعت از شنبه تا سه) س(و الزهرا) ع(هاي قرآني در خوابگاه امام علي برگزاري كارگاه -4
 )فرهنگي(مدرس خانم اكبري پور،ب 22:30الي  21شنبه هر هفته ساعت ) س(خوشنويسي و خطاطي خوابگاه الزهرابرگزاري كالس  -5
  )فرهنگي(مدرس خانم اكبري پور،ب 22:30الي  21يكشنبه هر هفته ساعت ) ع(برگزاري كالس خوشنويسي و خطاطي خوابگاه امام علي -6
  )بسيج دانشجويي(ه و سه شنبه هر هفته، ج يكشنبه، دوشنب) ع(ورزش صبحگاهي خوابگاه امام علي  -7
 )بسيج دانشجويي(ها، الف ها يكشنبهبرگزاري زيارت عاشورا در خوابگاه -8
 )فرهنگي(، ج  21الي  20هاي قرآني در خوابگاه انديشه دوشنبه ها و چهارشنبه هاي هر هفته ساعت برگزاري كارگاه -9

 )فرهنگي(،ج 21الي  20شنبه هر هفته ساعت الغدير سه هاي انديشه وبرگزاري جلسه تفسير قرآن در خوابگاه - 10
 )فرهنگي(ها پذيرايي با شيركاكائو،ج در خوابگاه) ع(ايستگاه صلواتي به مناسبت ميالد امام محمد باقر  - 11
 )بسيج دانشجويي(ها پذيرايي با آش،ج در خوابگاه) ع(ايستگاه صلواتي به مناسبت ميالد امام موسي كاظم  - 12
 )بسيج دانشجويي(،ب )ع(صيري با موضوع ارتباط با خدا و غلبه بر استرس در ايام امتحانات خوابگاه امام علي سخنراني خانم ن - 13
 )بسيج دانشجويي و فرهنگي( ، جدستگاه اتوبوس 2+ ردوي نوش آباد و بازديد از گنجينه شهداي آستانه هالل بن علي پذيرايي ا - 14
  )فرهنگي(همراه با اهداي جوايز، الف ) س(و الزهرا) ع(ار در خوابگاه امام علي هاي نماز دو هفته يكببرگزاري مسابقه دانستني - 15
  )فرهنگي(بعد از نماز مغرب و عشاء، الف ) س(و الزهرا ) ع(برپايي مراسم سخنراني و مداحي با حضور خانم نصيري در خوابگاه امام علي - 16
  )فرهنگي( ، الف)س(پخش و نقد فيلم در خوابگاه الزهرا  - 17
  )فرهنگي( ج، به سينما يك دستگاه اتوبوس) س(شجويان خوابگاه الزهرا اعزام دان - 18
 د،يك دستگاه اتوبوسهر شب  ،شب 10اعزام دانشجويان به مراسم عزاداري سپاه كاشان به مدت  - 19

 :كانون شعر و ادب نغمه

 تبليغات فراخوان شعر با موضوع دفاع مقدس،ج - 1

  :كانون نسل انتظار

  مسجد دانشگاه، بهفته  شنبه هربرگزاري دعاي توسل سه -1
 ،ن15/10/90و  1/10/90مورخ  دستگاه اتوبوس 3برگزاري اردوي قم جمكران ويژه خواهران  -2
 ،د5/10/90مورخ  آمفي تئاتر پزشكي "يزدان تفنگ ندارد"نقد فيلم مستند  -3
 ،د8/10/90مورخ  برگزاري اردوي قم جمكران ويژه برادران يك دستگاه اتوبوس -4
 ، د19/10/90و  12/10/90مورخ  آمفي پرستاري 21الي  19ا شهبازيان ساعت گفتمان مهدويت حاج آق -5
 ، الف23/10/90مورخ  يك دستگاه اتوبوس) ع(برگزاري دعاي ندبه در هالل بن علي  -6
 ،ج24/10/90مورخ  شام+ اردوي آقاعلي عباس به مناسبت اربعين ويژه خواهران يك دستگاه اتوبوس  -7
 ، الف30/10/90مورخ  شان يك دستگاه ميني بوسبرگزاري دعاي ندبه در مهديه كا -8

  بسيج برنامه هاي 

 ج ،1/10/90مورخ ، EDC استاد حاج آقا امامي سالن) ع(ين سخنراني با موضوع حركت تمدن سازي امام حس -1
 ،ب 5/10/90مورخ پذيرايي + عدد كتاب معرفت النفس از استاد طاهر زاده 10برگزاري جلسات هفتگي معرفت النفس مسجد دانشگاه خريداري  -2
  ،ج edcبرگزاري جلسات هفتگي سياسي سه شنبه هر هفته سالن  -3
 ها استاد از سازمان بسيج دانشجويي تاالر طبيب،دجاسات هفتگي طرح صالحين سه شنبه -4
 ج،9/10/90كارگاه ميثاق با واليت آقاي موسوي تاالر طبيب مورخ  -5



  ،ب10/10/90تاالر طبيب مورخ ) حاج آقا ظاهري(زان برگزاري جلسه خودسازي اخالقي استاد از موسسه لب المي -6
  )با همكاري هيئت عشاق الواليه(،د 10/10/90با اجراي گروه تئاتر آمفي تئاتر پزشكي مورخ ) س(ويژه برنامه شهادت حضرت رقيه  -7
 ،ج11/10/90مورخ  EDCسالن) ره(برگزاري جلسه بصيرت استاد از موسسه امام خميني  -8
 ،ل11/10/90مورخ  با حضور عوامل فيلم آمفي تئاتر مركزي "نبهشكارچي ش"نمايش فيلم  -9

 ، ج14/10/90سخنراني با موضوع اربعين حسيني گروه تئاتر مورخ  - 10
  الف ،)بسته به تعداد شركت كنندگان(توماني ، 5000كارت هديه  6مسابقه پيامكي گروه بهداشت  - 11
  نفره، د 25گروه  4اي سازمان فني حرفهجلسه هفتگي با همكاري  8برگزاري كالس فتوشاپ ويژه برادران  - 12
  همايش توجيهي كارگاههاي تبليغاتي بسيج تاالر طبيب،الف - 13
  همايش توجيهي فعالين فرهنگي با موضوع كرسي آزادانديشي تاالر طبيب، الف - 14
  پيام از وصاياي شهدا براي دانشجويان،الف 500اي ارسال هفته - 15
  گاه ميني بوس وهديه و پذيرايي،بهفته در ماه يك دست 2ديدار با خانواده شهدا  - 16
  لمراسم بزرگداشت سالگرد شهيد كاظمي، - 17

  امور بانوان دانشگاهبرنامه هاي 

 ،دحجاب و عفاف در خراسان شمالي شركت در همايش ملي - 1

  دانشكده بهداشتبرنامه هاي 

 ب ،20/10/90و  19/10/90مورخ  دستگاه اتوبوس 2بازديد از نمايشگاه غدير تا انتظار  - 1

 .)باشدهزينه بر عهده دانشكده بهداشت مي( 30/10/90صفر مورخ  28مراسم سوگواري به مناسبت  برگزاري - 2

  )س(پايگاه حضرت زينب برنامه هاي 

  ، ج)ع(نامه امام موسي كاظم مسابقه غير حضوري زندگي - 3

  


