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  صورتجلسه
  .برگزار گرديد در محل سالن شهداي دانشگاه 23/1/91شنبه مورخ چهاردر روز 1391ماه سال  ارديبهشت هايشوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
اظهـار اميـدواري   ) س(سليت ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا تعرض ضمن دانشگاه  معاون محترم دانشجويي فرهنگيو در ادامه  قرائت گرديد مجيد ...آياتي از كالم اابتدا 

هـا و  پيشـنهادي معاونـت   يهـا پس از آن اعضاي محترم شوراي فرهنگي به بررسي برنامه.هاي فرهنگي دانشگاه در سال جاري با ارتقا بيشتر و بهتر اجرا گرددنمودند برنامه
مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه گزارش مبسـوطي از اردوي   و 1391هاي قرآني سال جدول برنامه دانشگاه مدير محترم فرهنگيسپس  دانشگاه پرداختندمختلف واحدهاي 
  . موارد زير به تصويب رسيدارائه نمودند سپس  را راهيان نور
  :مصوبات

، شـبكه بهداشـت و درمـان آران و     معاونتها ، بيمارسـتانها ( ههاي فرهنگي در حوزه كاركنان دانشگاه به ازاي هر نفر از كاركنان دانشگامقرر گرديد در جهت ترويج فعاليت  -1
-كرد مبلـغ مـذكور مـي   مسئولين هر واحد جهت هزينه.شودريال اختصاص يابد اين مبلغ در تخصيص ساالنه هر يك از واحدهاي دانشگاه ديده مي200.000مبلغ  )بيدگل

ها در صـورت تصـويب در شـوراي فرهنگـي بـا نظـارت       ه مديريت فرهنگي دانشگاه ارائه نمايند و برنامههاي فرهنگي هر ماه را حداكثر تا هفدهم ماه قبل ببايست برنامه
هاي فرهنگـي ارائـه شـده از هـر     الزم به ذكر است كليه برنامه .)در پايان هر ماه گزارش عملكرد به مديريت فرهنگي ارائه گردد(. گرددمديريت فرهنگي دانشگاه اجرا مي

 .بايست در راستاي اهداف فرهنگي دانشگاه در حوزه كاركنان باشدنان ميواحد در حوزه كارك
، در جلسه اي با حضور رياست محترم دانشگاه ، سرپرستان دانشكده ها و معاون محترم دانشجويي فرهنگـي بحـث و    در مورد فعاليتهاي فرهنگي دانشكده ها مقرر گرديد -2

 .تبادل نظر صورت گيرد
مسئوليت همـاهنگي و پيگيـري بـا    (.جلسه تفسير و اخالق جهت كارمندان و اعضا هيئت علمي تشكيل گردد صبح 8الي  7:30ر هفته از ساعت پيشنهاد گرديد يك روز د  -3

 )دفتر نهاد مقام معظم رهبري
ي و با نظارت دفتر نهاد مقام معظم رهبـري در  المللي كتاب مقرر گرديد اجراي اين برنامه بر عهده كميته تحقيقات دانشجويدر خصوص بازديد دانشجويان از نمايشگاه بين -4

 )بازديد مطابق قوانين اردوها برگزار گردد(دانشگاه صورت گيرد 
كارمند و دانشجو تقدير اعضا هيئت علمي، كنندگان در جشنواره قرآني اعم ازمقرر گرديد پس از برگزاري هفدهمين جشنواره قرآني دانشجويان در مراسمي از كليه شركت  -5

 .ل آيدبه عم
دانشـگاه تشـكيل   كاركنـان  اي بـا شـوراي آمـوزش    هـاي فرهنگـي جلسـه   اخذ مجوز اختصاص امتياز به كاركنان دانشـگاه جهـت شـركت در كارگـاه    جهت مقرر گرديد   -6

 )مسئوليت پيگيري با مديريت فرهنگي دانشگاه.(گردد
هاي فرهنگي در جوار يادمان شهداي گمنام موافقت و مقـرر گرديـد   جويي و انجام فعاليتهاي فرهنگي دانشبا اجراي طرح سازه خانه فرهنگي دانشگاه جهت دفاتر كانون -7

 .اين طرح با نظارت دفتر فني اجرا گردد

  :نهاد رهبري
  )هيئت عشاق الواليه(برگزاري دعاي سمات همراه با جلسات خودسازي جمعه هر هفته  -1
  )هيئت عشاق الواليه( 7/2/91لغايت  2/2/91از  شب 6برگزاري مراسم سوگواري به مناسبت ايام فاطميه به مدت  -2
  )هيئت عشاق الواليه( 6/2/91مورخ  )سرويس رفت و برگشت (شركت در مراسم خطبه فدكيه سالن سپاه -3
  )هيئت عشاق الواليه(يك شب در ماه خارج از دانشگاه برگزاري دعاي كميل پنجشنبه هر هفته مسجد دانشگاه -4
 )كانون جوان و انديشه( 12/2/91استاد مطهري مورخ  مسابقه كتابخواني از يكي از كتب -5
 )هيئت عشاق الواليه( 16/2/91مورخ ) س(البنبن ام حضرت برگزاري مراسم وفات -6
 )كانون جوان و انديشه( 17/2/91نشست دانشجويي همراه با پرسش و پاسخ آمفي تئاتر پرستاري مورخ   -8
 )كانون قرآن و عترت( 18/2/91پرستاري مورخ نشست دانشجويي همراه با پرسش و پاسخ آمفي تئاتر   -9
 20/2/91برپايي نمايشگاه كتاب مورخ   - 10



 )هيئت عشاق الواليه( 23/2/91آمفي تئاتر مركزي مورخ ) س(برگزاري جشن ميالد حضرت زهرا  - 11
  )واليههيئت عشاق ال( 28/2/91مسجد دانشگاه همراه با مراسم دعاي كميل مورخ ) ع(برگزاري مراسم شهادت امام هادي  - 12

  :مديريت فرهنگي
 22/2/91لغايـت   10/2/91 برپايي نمايشگاه آثار جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشـكي كاشـان   :الف:جشنواره فرهنگي هنري دانشجويان برگزاري -1

 ركزي،يهمراه با تقدير از نفرات برتر آمفي م 20/2/91برگزاري افتتاحييه جشنواره فرهنگي دانشجويان در تاريخ : ب

 ، د14/2/91لغايت  7/2/91) سير نمايشگاهي شهيد مطهري (نمايشگاه برگزاري  -2
 ، ،ج14/2/91لغايت  7/2/91برگزاري نمايشگاه از آثار شهيد مطهري -3
 )تومان 3000هزينه ثبت نام از هر دانشجو (، ن 7/2/91برگزاري اردوي ابيانه آقاعلي عباس ويژه خواهران سه دستگاه اتوبوس مورخ  -4
  ، ل11/2/91با همكاري بسيج دانشجويي مورخ  12:30الي  11ساعت  edcگزاري مراسم بزرگداشت شهيد مطهري با حضور حاج آقا معمار منتظرين سالن بر -5
  آمفي مركزي ، ي 31/2/91مورخ  هافرهنگي خوابگاه نتقدير از فعالي ها وبرگزاري جشن هفته خوابگاه -6
 )تومان5000هزينه ثبت نام از هر دانشجو(، ن 22/2/91دستگاه اتوبوس مورخ  برگزاري اردوي محالت ويژه برادران دو -7
 ، الف)توماني  10.000عدد كارت هديه  5(البالغه خواني نهجكنندگان در طرح ترجمهتهيه جوايز براي شركت -8
 هاي فرهنگي براي برنامه بزرگداشت شهيد مطهري، دتهيه بسته -9

 ، ب )توماني10.000عدد كارت هديه  10 (م مطهرهاي طرح قلتهيه جوايز براي برترين - 10
 ، ج)تومان 200.000تفسير سوره محمد و اهداي جايزه تا سقف (برپايي جشنواره مسابقات قرآني  - 11
 ، ج)90ورودي بهمن (ها برگزاري طرح ارزيابي قرآني دانشجويان جديدالورود براي تمام دانشكده - 12
 ، ج)توماني 10.000عدد كارت هديه  3( وضوع خوابگاه و زندگي خوابگاهيجشنواره مسابقات فرهنگي، هنري با م برگزاري - 13

 ، ل) اي و قفسه كتاب، پوستر، تابلو، قاب عكسها جاروزنامهتجهيز كتابخانه خوابگاه - 14

 ).اردو دارد بستگي به هزينه هايهزينه ثبت نام (، ن 15/2/91لغايت 13/2/91دستگاه اتوبوس مورخ  دوران برادويژه  شيرازبرگزاري اردوي  - 15

  :هاهاي مستمر خوابگاهبرنامه
  ، ب21الي  20با حضور خانم رجبي ساعت  24/2/91، 17/2/91، 10/2/91، 3/2/91) ع(البالغه خوابگاه امام علي تفسير موضوعي نهج  -1
امام امور فرهنگي خوابگاه (، ب 31/2/91، 24/2/91، 17/2/91، 10/2/91، 3/2/91 و خسروي خيرانديش هاسخنراني پيرامون موضوعات اخالقي و فرهنگي با حضور خانم  -2

  ))ع(علي
  ، ب21الي  20با حضور خانم رجبي ساعت  25/2/91، 18/2/91، 11/2/91، 4/2/91) س(البالغه خوابگاه الزهرا تفسير موضوعي نهج  -3
امور فرهنگي خوابگاه (، ب 30/2/91، 25/2/91، 18/2/91، 11/2/91، 4/2/91 و خسروي خيرانديش هاخانمخنراني پيرامون موضوعات اخالقي و فرهنگي با حضور س  -4

 ))س(الزهرا

 ، الف5/2/91مورخ  )س(هاي دانشجويي به مناسبت شهادت حضرت زهرا برگزاري مراسم احيا در خوابگاه  -5

  ))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهرا (، ب 9/2/91مورخ ) توماني 10.000عدد كارت هديه  3(به مناسبت بزرگداشت سعدي ) س(برگزاري مسابقه مشاعره در خوابگاه الزهرا  -6
 )كانون قرآن و عترت( 24/2/91و  10/2/91مورخ  االسالم شاه فضلجلسه تدبر در قرآن با حضور حجت -7
 )كانون قرآن و عترت( 25/2/91و  11/2/91مورخ  االسالم حياتيالغه با حضور حجتالبجلسه تدبر در نهج -8
  ))س(امور فرهنگي خوابگاه الزهرا( ج، 12/2/91مورخ  تومان 500دانشجو  ثبت نام از هر نفر دستگاه اتوبوس هزينه 3اعزام به سينما  -9

امور فرهنگي (، ج23/2/91مورخ  راد و اهداي جايزه به مادران خوابگاهر خانم جعفري و شريفيبا حضو) س(خواني به مناسبت تولد حضرت زهرا برگزاري مراسم مولودي - 10
  ))س(خوابگاه الزهرا 



 ، ي)تومان 5000دريافت هزينه از دانشجو (ها با همكاري جامعه القرآن هاي تجويد، حفظ و صوت و لحن در خوابگاهبرگزاري كالس  - 11

 هاي دانشجويي به صورت هفتگي، الفپخش و نقد فيلم سينمايي در خوابگاه  - 12

 ، ج)تومان 5000هزينه ثبت نام از هر دانشجو (هاي دانشجويي شنبه و چهارشنبه هر هفته در خوابگاهبرپايي كالس خطاطي سه - 13

 هاي دانشجويي ، جبرگزاري جلسات هفتگي طرح صالحين در خوابگاه - 14

 ،ب) امور فرهنگي با همكاري اداره مشاوره(ي دانشجويي برگزاري جلسات آشنايي با مواد و سوء مصرف در خوابگاهها - 15

 برگزاري مراسم زيارت عاشورا به صورت هفتگي در خوابگاههاي دانشجويي ،الف - 16

  :كانون نشاط
 پرستاري ، ج 1فر كالس برگزاري اتاق فكر يكشنبه هر هفته با حضور خانم فهيمي -1

 ، د22الي  20ئاتر پرستاري ساعت هاي كاذب دوشنبه هر هفته آمفي تبرگزاري كارگاه عرفان -2
 : كانون هالل احمر

 پرستاري،ج 1با حضور آقاي مزروعي كالس  20شنبه هر هفته ساعت برگزاري كارگاه ازدواج سه -1
  )تومان 2000هزينه ثبت نام از دانشجو (يك دستگاه اتوبوس، ج 22/2/91و  15/2/91برگزاري اردوي كوهنوردي با همكاري كانون نشاط  -2

 : شعر و ادب نغمهكانون 
 )تومان2000هزينه ثبت نام از دانشجو (، ج1/2/91مورخ  دستگاه اتوبوس ويژه خواهران 1برگزاري اردوي مشهد اردهال به مناسبت فوت سهراب سپهري  -1

بـق مصـوبه پـيش شـوراي     ط 91 /4/2مـورخ   با حضور آقاي شريف و انجمن ادبي آران و بيدگل) س(برگزاري شب شعر آييني به مناسبت شهادت حضرت زهرا -2
  ، جفرهنگي

  
 : كانون نسل انتظار

  برگزاري دعاي توسل سه شنبه هر هفته مسجد دانشگاه، ب -1
 ،ج 1/2/91برگزاري دعاي ندبه نياسر مورخ  -2
 ،د18/2/91و   4/2/91مورخ  22الي  20برگزاري گفتمان مهدويت آمفي تئاتر پرستاري ساعت  -3
 )تومان1000هزينه ثبت نام از دانشجو ( ل ، 7/2/91دستگاه اتوبوس مورخ  2ان برگزاري اردوي قم و جمكران ويژه خواهر -4
 ، ب22/2/91و  8/2/91برگزاري دعاي ندبه مهديه كاشان مورخ  -5
 )تومان 1000هزينه ثبت نام از دانشجو (، ل 21/2/91دستگاه اتوبوس مورخ  3برگزاري اردوي قم و جمكران ويژه خواهران  -6
 )تومان 1000هزينه ثبت نام از دانشجو ( ، د 28/2/91دستگاه اتوبوس مورخ  1ن ويژه برادران برگزاري اردوي قم جمكرا -7
 ،ب29/2/91مورخ ) ع(برگزاري دعاي ندبه هالل بن علي  -8
 اجراي طرح گسترش مهدويت  ،ج -9

 برگزاري نمايشگاه مهدويت، د - 10
 هاي خودسازي كانون، جبرگزاري كارگاه - 11
 مهدويت،جتهيه پوستر و جزوات فرهنگي و كتب  - 12

  :بسيج برنامه هاي 
  )تومان  2000هزينه ثبت نام از دانشجو (، ج1/2/91برگزاري اردوي كوهنوردي مرق ويژه خواهران مورخ  -1



  ، ج2/2/9120الي  مورخ  18ساعت  edcبا حضور حاج آقا حبيبيان سالن ) س(شناخت ابعاد وجودي حضرت زهرا شناسي ) س(برگزاري كارگاه زهرا  -2
  ، ب 25/2/91و  3/2/91 از وصاياي شهدا ارسال پيامك -3
 )تومان 5000هزينه ثبت نام از دانشجو (، د8/2/91بازديد از گلزار شهداي بهشت زهرا و بيمارستان ساسان تهران مورخ  -4
  ، ج9/2/91هاي طرح صالحين مورخ برگزاري كارگاه اخالق تشكيالتي با حضور دكتر قرباني ويژه سرگروه -5
  ، ج 20/2/91و  10/2/91 ديدار با خانواده شهدا -6
 ، ج10/2/91بزرگداشت روز ملي خليج فارس با حضور آقاي سراج آمفي تئاتر پرستاري مورخ  -7

 ، ب 11/2/91برگزاري مسابقه كتابخواني فرياد مهتاب مورخ  -8

 )تومان 2000هزينه ثبت نام از دانشجو ( ، ج 15/2/91برگزاري اردوي كوهنوردي قمصر  ويژه برادران مورخ  -9
 ، ب16/2/91الواليه مورخ با همكاري هيئت عشاق) ع(حضرت ام البنين  زاري مراسم وفاتبرگ - 10

  ، د21/2/91لغايت  16/2/91همراه با ارئه محصوالت فرهنگي ) تخفيف از طرف امور فرهنگي% 30( )كتاب عفاف و حجاب(حريم ريحانه برپايي نمايشگاه  - 11
 ، استاد از سپاه، ج17/2/91اري مورخ برگزاري كارگاه نبردهاي اسالمي آمفي تئاتر پرست - 12

 )تومان 2000هزينه ثبت نام از دانشجو (، ج 22/2/91برگزاري اردوي كوهنوردي قمصر  ويژه خواهران مورخ  - 13
 ، ب23/2/91ها به مناسبت روز زن مورخ پور به متأهلين خوابگاههديه كتاب مطلع عشق نوشته دكتر بانكي  - 14

  ، ج24/2/91مورخ  edcسالن  20تا  18برگزاري كارگاه نقد فيلم ساعت  - 15
 )تومان 2000هزينه ثبت نام از دانشجو (  ، ج 29/2/91برگزاري اردوي كوهنوردي نشلج ويژه برادران مورخ  - 16

 ، ب30/2/91مورخ  edcهاي طرح صالحين برگزاري كارگاه مديريت زمان ويژه سرگروه - 17

 م و المسلمين قرائتي و آقاي سعيديان آمفي تئاتر مركزي  ، داالسالبرگزاري مراسم افتتاحيه انس با قرآن با حضور حجت - 18

 كنار مزار شهدا، ب) مشق ياس ) (س(برگزاري مسابقه خوشنويسي در مورد حضرت زهرا  - 19

 هاي بسيج در مورد طرح صالحين ، ببرگزاري جلسه مشورتي با مسئولين و كانون - 20

 برپايي نمايشگاه تصويري واليت ، ج - 21

 هزينه پذيرايي ، د) كانون علمي بسيج(مي كارگاه عل 15برگزاري  - 22

  :امور بانوان
  آمفي تئاتر مركزي، ي 13الي  11ساعت  21/2/91برگزاري جشن روز زن و تقذير از بانوان نمونه دانشگاه مورخ  -1
  برگزاري اردوي يك روزه ويژه بانوان كارمند،ي -2
  ،يزن برگزاري اردوي يك روزه ويژه  اعضا هيئت علمي -3

  ):س(نبپايگاه حضرت زي
 ))س(پايگاه حضرت زينب (هاي عاشورا، الف اشتراك ماهنامه عبرت -1
  ))س(پايگاه حضرت زينب (، ج  13الي  12با حضور خانم نصيري آمفي تئاتر پرستاري ساعت ) س(هادت حضرت زهرا شبرگزاري مراسم  -2

  :بسيج كاركنان
 هاي معرفت، دبرگزاري حلقه -1

  :معاونت آموزشي
  4/2/91در مجتمع مسكوني ) س(ضرت فاطمه برگزاري مراسم شهادت ح - 1
 13الي  11ساعت  10/2/91) روز استاد(انديشي اساتيد برگزاري جلسه هم - 2


