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  صورتجلسه
  .برگزار گرديد در محل سالن شهداي دانشگاه 23/12/90شنبه مورخ سهدر روز 1391هاي فروردين ماه سال شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
هـاي شـانزدهمين   عـرض تبريـك بـه برتـرين    ضـمن  م دانشگاه رئيس محترو در ادامه  آبادي قرائت گرديدتوسط قاري محترم قرآن آقاي لطف مجيد ...آياتي از كالم اابتدا 

سـپس معـاون   . اظهار اميدواري نمودند تا اين رويه با سير روزافزون و كيفيت بهتر ادامه يابد و همه افـراد از حـاملين قـرآن باشـند     جشنواره قرآني اساتيد و كاركنان دانشگاه
رياست محترم دانشگاه و مسئول محترم نهاد نمايندگي مقـام معظـم رهبـري بـه      عرض تقدير و تشكر از  و تبريك فرا رسيدن سال جديدمحترم دانشجويي فرهنگي ضمن 

پس از آن مدير محترم فرهنگي دانشـگاه گـزارش مبسـوطي از    . ابراز خرسندي نمودند 90هاي مادي و معنوي ايشان از كسب افتخارات قرآني دانشگاه در سال دليل حمايت
  . سپس موارد زير به تصويب رسيد.هاي قرآني با اهداي لوح، تقدير به عمل آمددر اين جلسه از برترين. را ارئه نمودند 90نشگاه در سال هاي قرآني دافعاليت

  :مصوبات
مـه در صـورت تأييـد    بـا اجـراي ايـن برنا   مطرح و  21/1/91سرپرست محترم دانشكده بهداشت مبني بر برگزاري مراسم جشن به مناسبت روز جهاني بهداشت مورخ نامه  -1

 .جزئيات برنامه توسط مدير فرهنگي و برگزاري جلسه به صورت علمي موافقت گرديد
با اجراي اين برنامـه در صـورت تأييـد جزئيـات     مطرح و  10/2/91نامه سرپرست محترم دانشكده پيراپزشكي مبني بر برگزاري مراسم بزرگداشت علوم آزمايشگاهي مورخ  -2

 .ي موافقت گرديدبرنامه توسط مدير فرهنگ
 . شركت نمايندشوراي آموزش  درهاي آموزشي دانشگاه معاون محترم دانشجويي فرهنگي دانشگاه هاي فرهنگي با فعاليتجهت هماهنگي فعاليتمصوب گرديد  -3
در جلسه آتي شوراي فرهنگـي   گرديدو مقرر  موافقترهبري نهاد  توسط با پيشنهاد مسئول محترم نهاد مقام معظم رهبري مبني بر تأسيس كانون فرهنگي، هنري مسجد -4

 .اساسنامه كانون مطرح گردد
 .به مناطق عملياتي اعزام گردند دستگاه اتوبوس 5با توجه به استقبال دانشجويان جهت شركت در اردوي راهيان نور مصوب گرديد تعداد  -5
 سال آينده فعاليت خود را به صـورت رسـمي    از فروردين ماهدانشگاه  ميته قرآن و عترتكهاي قرآني در سطح دانشگاه در راستاي ترويج و گسترش فعاليت پيشنهاد گرديد -6

 .نمايدآغاز 
مركـب از   ايكميتههاي پيشين ايشان درتوسط دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه سخنرانيسخنراني آقاي سجادزاده  رگزاري برنامهمصوب گرديد جهت ب -7

 .بررسي و پس از تأييد اين كميته برنامه مذكور اجرا گردد نژادساداتيدكتر سيد مهدي رهبري و مقام معظم نهاد مسئول ، دانشگاه فرهنگي مدير، دانشجويي يجدبير بس

  :نهاد رهبري
  )هيئت عشاق الواليه(برگزاري دعاي كميل پنجشنبه هر هفته مسجد دانشگاه  -1
   )هيئت عشاق الواليه(عاي سمات جمعه هر هفته  برگزاري جلسات پويايي و توانمند سازي به همراه د -2
   )كانون جوان و انديشه(20/1/91مورخ مراه و بلوتوث با حضور آقاي سجادزادهنشست دانشجويي با عنوان آسيب شناسي تلفن ه -3
   )كانون قرآن و عترت(تئاتر پرستاري آمفي 28/1/91يا 21/1/91برگزاري كالس هندسه زندگي -4
   )هيئت عشاق الواليه( 18/2/91 لغايت 26/1/91فاطميه كنار قبور شهدا شگاه ايام برپايي نماي -5
 برگزاري مسابقه انتخاب وبالگ برتر -6

  :مديريت فرهنگي
  ج، 27/1/91مورخ  19الي  18ساعت  EDCنسب سالن يتدريس كتاب انسان كامل طرح قلم مطهر با حضور استاد رضوان -1
   ئاترپرستاري، ببرگزاري نقد فيلم جدايي نادر از سيمين آمفي ت -2
   جلد كتاب تعليم و تربيت در اسالم جهت طرح قلم مطهر، ج 70خريد  -3
   ، الف)البالغهنهج(ويژه مسابقات طرح بوستان واليت ) تومان50.000به مبلغ  كارت هديه(تهيه جوايز   -4



   يد جامعه القرآن كاشان،دهاي هفدهمين جشنواره قرآني با همكاري اساتتشكيل كالسهاي رفع اشكال و تقويتي براي برترين -5
  ب،)تومان  100.000به مبلغ  كارت هديه(برپايي مسابقه طراحي بنر و پوستر مناسبتي و اهداي جوايز  -6
   ب،) تومان  100.000به مبلغ  كارت هديه(برپايي مسابقه اينترنتي مظهر اقتدار به مناسبت روز ملي فناوري هسته اي و اهداي جايزه  -7
   ،ي)تجويد، صوت و لحن، تفسير(ي ويژه اساتيد و كاركنان دانشگاه تشكيل كالسهاي قرآن -8
  و تهيه كتاب ،ل) تومان 200.000به مبلغ  كارت هديه(فدك و اهداي جايزه خطبه برگزاري مسابقه اينترنتي  -9

 ج،)تومان  150.000به مبلغ  كارت هديه(برگزاري مسابقه طراحي لوگوي جشنواره فرهنگي دانشگاه و اهداي جايزه  - 10
 آمفي مركزي ،ج 20/1/91برگزاري همايش زبان انگليسي مورخ  - 11

  :هاهاي مستمر خوابگاهبرنامه
  )بسيج دانشجويي(برگزاري زيارت عاشورا در خوابگاه هاي دانشجويي يكشنبه هر هفته، الف -1
   ))ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي(، ب16/1/91خ مور خيرانديش با حضور خانم ) س(برگزاري مراسم سخنراني و عزاداري به مناسبت شهادت حضرت فاطمه  -2
   ))س(امور فرهنگي خوابگاهالزهرا(، ب17/1/91مورخ  با حضور خانم خيرانديش) س(دت حضرت فاطمه برگزاري مراسم سخنراني و عزاداري به مناسبت شها -3
   ))ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي(، ب27/1/91 و20/1/91رجبي مورخ با حضور خانم ) طرح بوستان واليت(برگزاري كارگاه نهج البالغه  -4
   )كانون قرآن و عترت( 20/1/91مورخ ) ع(كالس تفسير قرآن خوابگاهي خوابگاه امام علي  -5
   ))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهرا(، ب 28/1/91و 21/1/91رجبي مورخ با حضور خانم ) طرح بوستان واليت(برگزاري كارگاه نهج البالغه  -6
  )بسيج دانشجويي(، الف 28/1/91و 21/1/91حلقه هاي معرفت النفس خوابگاه هاي دانشجويي مورخ برگزاري  -7
 ))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهرا(الف، 30/1/91مورخ ) تومان  50.000به مبلغ  كارت هديه(برپايي مسابقه مشاعره به مناسبت بزرگداشت حافظ به همراه جايزه  -8
   ))ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي( الف، 22/1/91مناسبت روز بزرگداشت عطار نيشابوري جايزه كتاب حافظ مورخ برگزاري مسابقه مشاعره به    -9

   ))ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي( ،الف اعزام دانشجويان به سينما  - 10
   )امور فرهنگي خوابگاه الغدير(ب، ) تومان 100.000به مبلغ  كارت هديه(همراه با جوايز ) س(به مناسبت شعادت حضرت زهرا مسابقه كتابخواني برگزاري  - 11
   )امور فرهنگي خوابگاه الغدير(برگزاري دعاي توسل سه شنبه هر هفته ، الف - 12
   )امور فرهنگي خوابگاه الغدير(برگزاري زيارت عاشورا يكشنبه هر هفته، الف  - 13
   ،د)امور فرهنگي خوابگاه الغدير و انديشه(،18/1/91مورخ  دراندستگاه اتوبوس ويژه برا 2 برگزاري اردوي ابيانه و آقاعلي عباس - 14
   )بسيج دانشجويي(روز در هفته همراه با پذيرايي، ب 2برگزاري ورزش صبحگاهي  - 15
  ،ج)هزينه استاد و هزينه پذيرايي(جلسه در هفته كليه خوابگاه هاي دانشجويي  2 ،برگزاري حلقه هاي طرح صالحين - 16
   ، ل))س(و الزهرا ) ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي ( 25/1/91مورخ  خواهرانويژه  دستگاه اتوبوس 3آقاعلي عباس برگزاري اردوي ابيانه و  - 17
   )ع(برگزاري كالس خطاطي سه شنبه و چهارشنبه هر هفته خوابگاه امام علي  - 18
   )س(برگزاري كالس خطاطي سه شنبه و چهارشنبه هر هفته خوابگاه الزهرا  - 19
   )س(و الزهرا ) ع(شي، طراحي و سياه قلم و  برپايي كالس در خوابگاه هاي امام علي فراخوان كالس نقا - 20
  ، الف ))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهرا(تهيه و پخش فيلم سينمايي   - 21
  ،ج ...)جاروزنامه اي و (تجهيز كتابخانه خوابگاهها  - 22
   ها، لتهيه كتاب جهت ايستگاه بوستان حكمت در خوابگاه - 23
امور فرهنگي خوابگاه ) (تومان 3000دريافت هزينه از دانشجو (ي تجويد، حفظ و صوت و لحن و تفسير در خوابگاه ها با همكاري جامعه القرآن فراخوان كالسها - 24

   ،د))س(و الزهرا ) ع(امام علي 
امـور فرهنگـي   ) (تومـان  3000از دانشـجو   دريافت هزينـه (فراخوان تشكيل كالس هاي احكام، سخنراني و مشاوره با همكاري اساتيد حوزه علميه كوثر كاشان  - 25

  ،ج))س(و الزهرا ) ع(خوابگاه امام علي 



   عدد، د 50براي كليه فعاالن فرهنگي خوابگاه ها  91تهيه سررسيد فرهنگي سال  - 26
  ب، )تومان 100.000كارت هديه به مبلغ (اهداي جوايز  )ع(برگزاري مسابقه خوشنويسي خوابگاه امام علي  - 27
   ج)تومان 200.000كارت هديه به مبلغ (اهداي جوايز ، )ع(شپزي خوابگاه امام علي برگزاري مسابقه آ - 28
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 ) امور فرهنگي خوابگاه انديشه(در نمازخانه خوابگاه ،ب 25/1/91برگزاري مراسم دعاي ندبه مورخ  - 32
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