
ی عا ه    با
  صورتجلسه

سالن شهداي ستاد در محل  18رأس ساعت  27/10/90شنبه مورخ سهدر روز 1390ماه سال  بهمنهاي فرهنگي شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 
هاي برنامه 29/9/90مصوبه شوراي فرهنگي مورخ  1بق بند مدير محتر فرهنگي طقرائت گرديد و در ادامه مجيد  ...آياتي از كالم اابتدا . برگزار گرديد مركزي دانشگاه

  :سپس موارد زير به تصويب رسيد. پيشنهادي مديريت فرهنگي دانشگاه جهت حضور حداكثري جامعه دانشگاهي در انتخابات مجلس را بيان نمودند
  :مصوبات

 )روابط عمومي و مديريت فرهنگي: مسئول پيگيري(.رع وقت آغاز شودتبليغات جهت شركت گسترده جامعه دانشگاهي در انتخابات مجلس در اسگرديد قررم -1
شناسان خبـره در ايـن زمينـه برگـزار     كاراي با حضور اعضاي محترم شوراي فرهنگي و مقرر گرديد جهت استفاده از راهكارهاي فرهنگي صاحبنظران جلسه -2

 .گردد
و ) ص(پيـامبر اكـرم    رحلتدر خصوص برگزاري اردوي مشهد اردهال به مناسبت ) س(با توجه به نامه سركارخانم جهانگير فرمانده مقاومت حضرت زينب  -3

 .با اين برنامه موافقت و مقرر گرديد اين اردو صرفاً ويژه كارمندان باشد 30/10/90در تاريخ ) ع(و امام رضا ) ع(شهادت امام حسن مجتبي 
 .فقت گرديدموا 1390هاي پيشنهادي دانشكده بهداشت در بهمن ماه با برنامه -4
 .سرپرست محترم كميته انضباطي دانشگاه مبني بر عضويت يك نفر دانشجوي خانم در شوراي انضباطي بدوي دانشگاه موافقت گرديدپيشنهاد با  -5
حـق  انـد  كـرده شركت كه قبالً در اردوهاي دانشجويي دانشجوياني  ،هاي فرهنگيمقرر گرديد به منظور تشويق و ترغيب شركت كليه دانشجويان در برنامه -6

 )مديريت فرهنگي: مسئوليت اجراي اين مصوبه.( داشته باشندنرا با هزينه دانشجويي  اين اردوهاشركت در 
مـديريت  : مسـئوليت اجـراي ايـن مصـوبه     .(مقرر گرديد به منظور ساماندهي شركت دانشجويان در اردوهاي دانشجويي نرم افزار مربوطـه ارتقـا داده شـود    -7

 )فرهنگي
) ريـال  700.000هزينـه  (اند به صورت آزاد ثبت نـام بـه عمـل آيـد     در خصوص برگزاري اردوي راهيان نور از دانشجوياني كه قبالً به اين اردو رفتهمقرر گرديد  -8

رتبـه  .(ل آيـد ثبت نام به عمبه صورت رايگان  ي مذكورجهت شركت در اردو كشوري هاي برتر علمي، پژوهشي، ورزشي و فرهنگيرتبهدانشجويان حائز همچنين از 
 )ريال100.000ريال و رتبه سوم مبلغ 70.000اول رايگان، رتبه دوم مبلغ 

 .هاي اين كانون با محوريت ايثار و شهادت باشدبا اساسنامه كانون ايثار موافقت و مقرر گرديد ترجيحاً فعاليت -9
هـا قبـل   برگزار و جزئيات برنامه دانشكده مربوطهبا مسئوليت  كورمراسم مذ ،هر دانشكده التحصيلي دانشجوياناري جشن فارغمقرر گرديد در خصوص برگز-10

 .از اجرا به تأييد مدير محترم فرهنگي برسد
اي متشكل از معاونت دانشجويي فرهنگي، معاونت آموزشـي و مسـئول   نامه ارتقاء اعضا هيئت علمي توسط كميتهآيين 1اي جهت بند نامهشيوهمقرر گرديد -11

 )معاونت دانشجويي فرهنگي تا جلسه آتي شوراي فرهنگي:مسئوليت پيگري( .رهبري تدوين گردد محترم نهاد مقام معظم
  ماه دانشگاه آذرهاي فرهنگي برنامه

  :نهاد رهبري
 )هيئت عشاق الواليه( 1/11/90مسجد دانشگاه) ع(و امام حسن مجتبي ) ص(برگزاري مراسم سوگواري شهادت رسول اكرم  -1
 )هيئت عشاق الواليه(  3/11/90 مسجد دانشگاه) ع(ادت امام رضا برگزاري مراسم سوگواري شه -2



 20/11/90و  6/11/90 برگزاري كارگاه معرفت افزايي ويژه اساتيد و اعضا هيئت علمي -3

 )هيئت عشاق الواليه(12/11/90)عج(ارسال پيامك به مناسبت به امامت رسيدن حضرت مهدي  -4
 )هيئت عشاق الواليه( 20/11/90 )ص(ر اكرم ارسال پيامك به مناسبت ميالد با سعادت پيامب -5
 )امر به معروف و نهي از منكر(  برگزاري جشنواره فرهنگي هنري رويش -6
  برگزاري اردوي مشهد مقدس ويژه خواهران و برادران -7

  :مديريت فرهنگي
 ج  ،15/11/90 ))ره(با اقتباس از وصيت نامه حضرت امام(وا نتخابات مجلس) ره(مسابقه پيام امام خميني  -1
 10/11/90 دانشگاهدانشكده پيراپزشكي برادران آمفي تئاتر  EDCبرگزاري مسابقه كتبي هفدهمين جشنواره قرآني كاركنان خواهران سالن  -2
 ، ج11/11/90 بهمن و ايستگاه صلواتي 22برگزاري نمايشگاه عكس و پوستر طليعه انقالب در  -3
 ، ج23/11/90 ، حاج آقا رضوان نسب EDCبرگزاري كارگاه ويژه تدريس جهت كتب شهيد مطهري سالن  -4
 ،ي24/11/90نفر 100برگزاري اردوي مشهد مقدس به تعداد   -5
نون نسل انتظارآمفي همكاري كااالسالم و المسلمين قرائتي با حضور حجتبا ،26/11/90 )ص(برگزاري مراسم جشن بزرگ پيروزي انقالب و والدت رسول اكرم  -6

 نتئاتر مركزي،
  ، ج29/11/90برگزاري مسابقه آشپزي در خوابگاه الزهرا  -7
 نامه روز دانشجو ،الفخريد جوايز مسابقه ويژه -8
 خريد كتب طرح مطالعاتي شهيد مطهري،ج  -9

 ها و ايستگاه صلواتي و برگزاري مسابقه، جبرگزاري مراسم استقبال از جديدالورودها در خوابگاه - 10
 ها رجبي و يوسفي، بالبالغه همراه با دعوت از خانمخواني نهجح ترجمهطر - 11
 البالغه ، الفخواني نهجخريد جوايز ويژه طرح ترجمه - 12
 البالغه، الفخواني نهجالبالغه ترجمه محمد دشتي ويژه طرح ترجمهخريد كتاب نهج - 13
 ها، ببرگزاري مسابقه بزرگ باران ايده - 14
 ها، الفه بزرگ باران ايدهتهيه بنر و پوستر جهت مسابق - 15
 هاي فرهنگي، جتهيه بنرهاي فرهنگي با پيام - 16
 برپايي نمايشگاه جشنواره فرهنگي،ي - 17
  درصد تخفيف، ن بيستبرپايي نمايشگاه كتاب به مناسبت پيروزي انقالب اسالمي با  - 18
 الزحمه داوران مسابقات قرآني،جپرداخت حق - 19
 در دانشكده پرستاري 23/11/90ز تاريخ برگزاري نمايشگاه كتاب توسط انتشارات مرسل ا - 20
 برگزاري مسابقه كتابخواني پيرامون انقالب اسالمي، ج - 21

  
  



  :برنامه مستمر خوابگاهها
 ، الف) كانون نسل انتظار( جمعه هر هفته برگزاري دعاي ندبه -1

 ) يههيئت عشاق الوال( 12/11/90ها در خوابگاه) عج(پخش شيريني به مناسبت به واليت رسيدن حضرت مهدي  -2

  
 :نشاطكانون 

 ج ، 30/11/90هاي كاذب آمفي تئاتر پرستاري،برگزاري كارگاه عرفان -1
  ج ، 24/11/90برگزاري كارگاه ازدواج آمفي تئاترپرستاري، -2

  :كانون نسل انتظار
 مسجد دانشگاه، بشنبه هر هفته برگزاري دعاي توسل سه -1

 ج،20/11/90دستگاه اتوبوس، 1برگزاري اردوي قم جمكران ويژه برادران  -2
 ل،27/11/90دستگاه اتوبوس، 3برگزاري اردوي قم جمكران ويژه خواهران  -3
  ،ل29/11/90پور آمفي تئاتر پزشكي،برگزاري برنامه ويژه صهيونيست شناسي و آشنايي با نمادهاي فراماسونري سخنران دكتر رائفي -4

  بسيج برنامه هاي 
 برگزاري كارگاه ارزيابي ريسك، ج -1

  وان دانشگاهامور بانبرنامه هاي 
  :هاي ذيلمسئوليت كميته جوانان فرمانداري ويژه كاشان توسط امور بانوان و اجراي برنامه

  ن،13/11/90 آمفي تئاتر مركزي 12تا  10با حضور خانم دكتر امين مجد ساعت  از ديدگاه اسالم زن و شخصيت برگزاري نشست خانواده موفق با عنوان حقوق -1
 ج، 21/11/90، )تشكيل كميته جوانان (بهمن با مسئوليت دفتر امور بانوان دانشگاه  22اهپيمايي برپايي نمايشگاه در مسير ر -2
كليه كاركنان ادارات شهرسـتان   استفاده كتاب در سايت فرمانداري ويژه كاشان جهت pdfبرگزاري مسابقه كتابخواني پيرامون انقالب اسالمي، قرار دادن فايل  -3

 بكاشان، 
  بهداشت دانشكدهبرنامه هاي 

 16/11/90آمفي تئاتر مركزي  88التحصيلي دانشجويان ورودي بهمن برگزاري مراسم جشن فارغ -1

  )س(پايگاه حضرت زينب برنامه هاي 
  30/10/90برگزاري اردوي مشهد اردهال  -1


