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  صورتجلسه
در محل دفتر رياست دانشگاه برگـزار   10:30رأس ساعت  21/6/90در روز دوشنبه مورخ 1390ماه سال  فرهنگي مهرهاي شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
  . گرديد
و شهريور سال جاري ارائه كردند؛ ايشان در ادامه  هاي فرهنگي مرداد ماهگزارشي از فعاليت مدير محترم فرهنگي دانشگاهقرائت گرديد و در ادامه  مجيد  ...آياتي از كالم اابتدا 

انگاري و تساهل نهادهاي فرهنگـي دانشـگاه و نهادهـاي    ايشان همچنين نسبت به سهل. خواستار تسريع در پروژه ساخت آرامگاه شهداي گمنام دانشگاه و تكميل آن گرديدند
انتقاداتي را وارد دانسته و خواهان اهتمام و همكاري تمام نهادهاي مسئول در سطح دانشگاه بـراي مقابلـه بـا معضـل بـد      عفاف در سطح دانشگاه مسئول در موضوع حجاب و 

رت گرفتـه بـراي   پيگيري مصوبات شوراي فرهنگي شهريور ماه از ديگر موضوعات اين جلسه بود كه گزارشي توسط مدير فرهنگـي دانشـگاه از اقـدامات صـو    .حجابي گرديدند
ايشـان   .گزارش اردوي فرهنگي تفريحي كرمانشاه توسط مسئول محترم بسيج جامعه پزشكي دانشگاه ارائه گرديـد  در ادامه.اجرايي شدن اين مصوبات توسط ايشان ارائه گرديد

   . انشگاه گرديدندهايي به منظور فرهنگ سازي و نزديكي اعضا محترم هيئت علمي ددر پايان خواهان برگزاري چنين برنامه
  :مصوبات

 مدير فرهنگي دانشگاهدر جلسه آينده شوراي فرهنگي توسط  "البالغه در سطح دانشگاهقرائت و ترجمه نهج "ارائه گزارش طرح همگاني -1
 نگي دانشگاهدر جلسه آينده شوراي فرهنگي دانشگاه توسط معاون دانشجويي فره) برنامه استقبال از دانشجويان جديدالورود( ارائه گزارش  -2
 هاها به منظور بررسي وضعيت فرهنگي دانشكدهبرگزاري جلسه مشترك بين معاونت دانشجويي فرهنگي و روساي دانشكده -3
كيـد  و تأ 13/6/90د مورخ /613/600به شماره  رهنگي وزارت متبوعفارسالي معاون محترم دانشجويي مطابق نامه اجراي طرح ساعت فرهنگي در تقويم آموزشي دانشگاه  -4

هاي فرهنگي، پيگيري و اجراي اين طرح بـه معـاون محتـرم آموزشـي واگـذار      ساعت از برنامه هفتگي دانشجويان به فعاليت 2رياست محترم دانشگاه مبني بر اختصاص 
 .ديگرد

 .نشگاه صورت گيردهاي فرهنگي دانشجويي و بسيج دانشجويي دامصوب گرديد برگزاري جشن دانشجويان جديدالورود با همكاري كليه كانون -5
  :نهاد رهبري

 )الواليههيئت عشاق(  7/7/90دستگاه اتوبوس  4برگزاري اردوي قم جمكران  -1
 )الواليههيئت عشاق( 16/7/90الشموس مكان آمفي تئاتر پزشكي برگزاري جشن بزرگ شمس -2
 )الواليههيئت عشاق( تئاتر پرستاريآمفي  25/7/90الواليه و دعوت از دانشجويان جديدالورود برگزاري مجمع عمومي هيئت عشاق -3
 )الواليههيئت عشاق(مسجد دانشگاه  2/7/90مورخ ) ع(مراسم سوگواري شهادت امام صادق  -4

:روابط عمومي  
 )بسيج كاركنان دانشگاه(بزرگداشت هفته دفاع مقدس  -1

  :مديريت فرهنگي
  :كانون نسل انتظار

 ل  21/7/90يك دستگاه اتوبوس ،مورخ : ،برادران 14/7/90سه دستگاه اتوبوس : جمكران ، خواهران  –اردوي قم  -1
 ج ) اهداء بسته فرهنگي شامل تقويم جيبي ، گل نرگس ، خودكار ، فولدر ، پمفلت( جديدا لوروددانشجويان  زويژه استقبال ا هبرنام -2
 د  ، سخنران مدعو از  موسسه موعود اصفهان11/7/90گفتمان مهدويت ، آمفي تئاتر پرستاري ، -3
  300sms خبري تبليغاتي به ميزبان هر هفته  sms ارسال -4
 د  تومان400.000، هزينه )برگزار شده در ماه مبارك رمضان ( اهداء جوايز مسابقه رايحه انتظار  -5

 د راه با پذيراييهم)استثنائا يكي از مراسم هاي دعاي ندبه در يكي از مناطق اطراف كاشان برگزار گردد(برگزاري دعاي توسل و ندبه در مسجد دانشگاه  -6
 :كانون نشاط

 ج .سالن طبيباتاق فكر ، يكشنيه هر هفته در  -7
 د .هنري روانشناسي نشاط - انتشار گاهنامه فرهنگي  -8

  



  
 
  
  
 

 )كانون نشاط، با همكاري كانون هالل احمر( د  .همراه با پذيرايي صبحانه ، نهار ميان وعده 29/7/90اردوي كوهنوردي ويژه خواهران ،مكان مرق، -9
 :شعر وادب انونك

 د  .كالسهاي دانشكده پرستاري:، مكان 10/7/90كارگاه شعر به صورت هفتگي مورخ  - 10
  ل آمفي تئاتر پزشكي24/7/90برگزاري شب شعر مورخ  - 11
 د انتشار نشريه نغمه  - 12

 :مديريت فرهنگي
 ب تومان100.000برگزاري جشنواره مسابقات فرهنگي دهه كرامت و اهداي جايزه تا سقف  - 13
 )با همكاري بسيج دانشجويي( د  7/7/90در آمفي تئاتر پرستاري همراه با اهدا جايزه مورخ ) س(جشن ميالد حضرت معصومه برگزاري  - 14
 د  .برگزاري برنامه ترجمه خواني نهج البالغه مكان آمفي تئاتر پرستار، سخنران خانم رحيمي - 15
 ب ومانت100.000برگزاري برنامه مطالعاتي قلم مطهر و اهداي جايزه تا سقف  - 16
 ب EDCدانشكده پزشكي يا سالن  3برگزاري جلسه توجيهي و مروري بر كتب مطالعه شده طرح مطالعاتي قلم مطهر در كالس شماره  - 17
 الف تومان50.000برگزاري مسابقه جرعه اي از كالم موال و اهدائ جايزه تا سقف  - 18
 ج برگزاري كارگاههاي فرهنگي خوابگاهي با حضور خانم رحيمي - 19
 ب تومان100.000شنواره مسابقات قرآني تفسير سوره هاي قرآن به صورت ماهانه و اهداء جايزه تا سقف برگزاري ج - 20
  ب فني حرفه اي شامل زبان انگليسي و مهارتهاي كامپيوترآموزشي برگزاري كالسهاي  - 21
 لويژه دانشجويان دختر  9/7/90دستگاه اتوبوس  2بازديد از آسايشگاه سالمندان گالبچي  - 22
 25/7/90برگزاري كارگاه فرهنگي اجتماعي بصيرت با موضوع بيداري اسالمي سخنران روح اهللا قاسميان دبير سرويس سياست خارجي خبرگزراي فارس مـورخ   - 23

 د EDCسالن 
دو دسـتگاه   انون نشـاط ي به صورت مشترك با كانون هالل احمر و كـ : ، برگزار كننده  29/7/90الي  27/7/90برگزاري اردوي فرهنگي تفريحي همدان مورخ  - 24

 اتوبوس
دسـتگاه   3قـم   7/7/90مـورخ  نـوري همـداني   ... آيت احضرت  بافعالين فرهنگي دانشجويي دانشگاه اعضا شوراي فرهنگي و  ،ديدار اعضا هيئت رئيسه دانشگاه - 25

 اتوبوس ل

   دانشجويي بسيجبرنامه هاي 
شگاه شامل تبليغات در سطح دانشگاه و شهر كاشان برگزاري نمايشگاه با موضوع شهداي گمنام، فراهم آوردن تمهيدات مراسم سومين سالگرد شهداي گمنام دان -1

 ل درصدي خريد كتاب ، طراحي و چاپ پوستر20ارائه تخفيف 
ران هزينه عضو هيئت علمي دانشگاه ته آذر ماه سال جاري سخنران دكتر فرهنگ2،3،4كارگاه تخصصي ازدواج مورخ برنامه فراهم سازي مقدمات اجراي  -2

 هاي كاشان و هماهنگي با دفتر رياست دانشگاه لدر سه نوبت در دانشگاه  smsتبليغات مراسم و هماهنگي با مسئول آمفي تئاتر پزشكي ارسال 
دستگاه اتوبوس  1 دستگاه اتوبوس ويژه خواهران ، 3 شهر كاشانديدني دوي يك روزه جديد الورودها ويژه دانشجويان ورودي جديدجهت بازديد از اماكن را -3

 هات شامل پذيرايي و خريد هديه فرهنگي لويژه برادران هزينه
 دمتخصص فضاي مجازي عضو سازمان بسيج داشجويي كشور  برنامه ويژه خودسازي زندگي در فضاي سايبر با حضور دكتر عليزاده -4
 ضو سازمان بسيج دانشجويي كشور دع برنامه ويژه خودسازي اخالق اسالمي در محيط فرهنگي با حضور دكتر ابوالقاسمي -5
 جهت نصب در مكان آرامگاه شهداي گمنام دانشگاه ل طراحي و آماده سازي تابلوي زيارت شهداي گمنام دانشگاه -6
 جهت نصب در سلف سرويس دانشگاه ج طراحي و چاپ بنر با موضوع اسراف -7
 ديه جسرويس رفت و برگشت همراه با پذيرايي و اهدا ه ديدار با خانواده شهدا -8
هزينه پذيرايي، استاد و هزينه تخفيف .) شركت اعضا شوراي بسيج دانشجويي در اين دوره الزامي است(دو مرتبه در ماه  برگزاري طرح مطالعاتي حكمت مطهر -9

 كتاب د
 الف كالسهاي قرائت قرآن در خوابگاههاي دانشجويي - 10
 ب )ع(لحين در خوابگاه امام علي هاي طرح صاحلقهطرح كرسي آزاد انديشي در قالب  هجلس 2برگزاري  - 11
 ج برگزاري زيارت مقدس عاشورا در خوابگاههاي دانشجويي - 12

  



  
  
  
  
 

 ب برگزاري دعاي ندبه در خوابگاههاي دانشجويي - 13
  پخش دعاي عهد و سمات در خوابگاهها - 14
 با حضور مشاورين دانشگاه ج جلسه مشاوره دانشجويي در خوابگاههاي خواهران 2برگزاري  - 15
 د آمفي تئاتر پرستاري 24/7/90استراتژيك  برنامه سينما - 16
 توماني براي سه نفر اول  10000جوايز تهيه كارت هديه . در موضوعات سياسي كتاب متعاقباً معرفي خواهد گرديد برگزاري مسابقه كتاب خواني - 17
 بسرويس اياب و ذهاب پذيرايي و اهداي هديه  بازديد از خانه سالمندان گالبچي - 18
  توماني براي سه نفر اول 10000نامه همراه با اهدا سه كارت هديه در قالب پرسش مناسبت روز دختر برگزاري مسابقه به - 19
 توماني براي سه نفر اول 10000كارت هديه  3هديه  ختم كامل قرآن كريم به مناسبت والدت حضرت معصومه - 20
كتاب به تأييد (توماني براي سه نفر اول 10000ي  هديه سه كارت هديه معرفي كتاب از سوي بسيج دانشجوي برگزاري مسابقه كتاب خواني با موضوع مذهبي - 21

 )مديريت فرهنگي برسد
  برگزاري دعاي توسل در خوابگاههاي دانشجويي - 22
هزينه كارگاه توسط دانشجويان (جهزينه استاد و پذيرايي  سالن طبيباي مكان برگزاري ويژه دانشجويان بهداشت حرفه ISOبرگزاري كارگاه تخصصي  - 23

 .)كننده پرداخت گرددشركت
 ايحرفهويژه دانشجويان بهداشت  برگزاري نمايشگاه ايمني - 24
 دستگاه اتوبوس پذيرايي ناهار و ميان وعده ل 1 بازديد از سازمان انرژي اتمي ايران - 25
 برگزاركننده كانون علمي بسيج دانشجويي همراه با پذيرايي الف  جديدالورودهاويژه جلسه معارفه  - 26
 و كار با حيوانات آزمايشگاهي هزينه استاد و پذيرايي بگاه روش تحقيق برگزاري كار - 27
اي، اتاق عمل، پرستاري، همراه با اهدا سه كارت هديه هاي بهداشت محيط، بهداشت حرفهويژه دانشجويان رشته برگزاري مسابقات پيامكي با موضوع علمي - 28

  توماني براي سه نفر اول 5000
  سيج خواهرانتجهيز و آماده سازي دفتر ب - 29
 و پيراپزشكي احداث پايگاه بسيج دانشجويي در دانشكده بهداشت - 30
 )با همكاري مديريت فرهنگي(د   7/7/90در آمفي تئاتر پرستاري همراه با اهدا جايزه مورخ ) س(برگزاري جشن ميالد حضرت معصومه  - 31
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