
 هنگي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانشوراي فرمصوبات 

  

  : 26/1/88صورتجلسه شوراي فرهنگي مورخ     

جهت تصويب برنامه هاي ارديبهشت ماه با حضور امضاء كنندگان ذيل در  26/1/88جلسه شوراي فرهنگي دانشگاه در تاريخ      

  .ي تشكيل گرديدسالن مهارتهاي باليني دانشكده پزشك

در ابتدا معاون دانشجويي، فرهنگي ضمن خوش آمدگوئي به اعضا و تشكيل . جلسه با آياتي چند از كالم اله مجيد آغاز گرديد     

اولين جلسه شوراي فرهنگي در سال جديد، از مسئول بسيج دانشجويي در خصوص اجراي برنامه ياد ياران در ماه جاري و عدم 

در خصوص دعوت از سخنرانها، خواستار ارائه توضيحاتي شدند كه ايشان نيز مطالبي را در اين مورد بيان  رعايت بعضي مقررات

  .نمودند و قوانيني در خصوص جزئيات برنامه ها و دعوت از شخصيت ها مصوب گرديد

ن استفاده از امكانات دولتي ايشا. سپس رياست دانشگاه در خصوص انتخابات رياسيت جمهوري آينده چند نكته را بيان نمودند     

جهت تبليغات عليه يا به نفع كانديدها را خالف قوانين و مقررات دانستند و دعوت از شخصيت ها بدون تأييد اعضاء شوراي 

  .فرهنگي را ممنوع دانستند

  مصوبات

خنراني ها و نشست ها ابتدا مصوب گرديد ريز برنامه ها خصوصاً افراد و شخصيت هاي دعوت شده در تمام برنامه ها ، س -1

همچنين در بعضي . در جلسه شوراي فرهنگي توسط واحد اجرا كننده مطرح گردد و پس از تأييد اعضا برنامه برگزار شود

شرايط خاص تغيير در سخنرانهاي برنامه بايد با هماهنگي معاون دانشجويي، فرهنگي،مدير فرهنگي و مسئول دفتر نهاد 

در غير اينصورت با واحد و مسئول برگزار كننده طبق قوانين مصوب برخورد الزم . صورت پذيردرهبري و تأييد ايشان 

  .صورت پذيرد

 .مصوب گرديد در خصوص برگزاري جلسات به صورت مناظره از تخريب شخصيت ها و نمايندگان پرهيز شود -2

كانونهاي هالل احمر نسل انتظار و نغمه به دانشكده در خصوص نامه دانشكده پزشكي در مورد تخليه و واگذاري دفتر  -3

  .پزشكي، پيشنهاد واگذاري اتاق هاي باالي در مسجد دانشگاه به كانون هاي فوق مطرح گرديد
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به تعداد الزم و سيستم صوتي ) حصيري(مصوب گرديد جهت برگزاري برنامه ها كنار قبور شهداي گمنام، زير انداز  -4

  .خريداري گردد

در خصوص تغييرات انجام شده در اساسنامه كانون نسل انتظار، مشروط به اصالح آن طبق آيين نامه و مقررات كانونها و  -5

 .تأييد معاونت دانشجويي، فرهنگي برنامه ها اجرا گردد

با بسيج دانشجويي در خصوص مجمع عشاق الشهدا با توجه به اختالف نظر مقرر گرديد برنامه ها با هماهنگي و تعامل  -6

 .صورت پذيرد

 .در خصوص نصب بردهاي كوچك در دانشكده ها و مسجد دانشگاه، تسهيالت فراهم و بردها خريداري شود -7

 .در خصوص هزينه برنامه هاي مصوب شده قبل از اجراي برنامه، هزينه ها تحت نظر معاون دانشجويي، فرهنگي تأييد شود -8

قبل از اجراي مراسم ريز برنامه و افراد دعوت شده به معاونت دانشجويي،  8/2/88امه دعاي توسل در تاريخ در خصوص برن -9

 .جلسه امروز، برنامه اجرا شود 1نفره مصوبه شماره  3فرهنگي ارائه شود و در صورت تأييد كميته 

با مسئوليت دانشكده پرستاري ) پزشكيدر آمفي تئاتر  18-20ساعت  9/2/88(مصوب گرديد مراسم جشن روز پرستار  -10

 .برگزار گردد

 .در آمفي تئاتر پزشكي برگزار گردد 6/2/88مصوب گرديد همايش ازدواج موفق در تاريخ  -11

پيشنهاد گرديد جلسه هم انديشي اساتيد با موضوع خالقيت و نوآؤري در اصالح الگوي مصرف و به صورت پرسش و  -12

 .ر مركز بهداشتي درماني قمصر برگزار گرددد 13/2/88پاسخ در تاريخ 

 40000000هزينه اجراي برنامه تا سقف  9/2/88مصوب گرديد در خصوص مراسم جشن ازدواج دانشجويي در تاريخ  -13

  .توسط رياست دانشگاه فراهم گردد) چهل ميليون ريال(

  هاي دفتر نهاد رهبري برنامه  

  در مسجد دانشگاه 12-13نبه ها، دوشنبه ها و سه شنبه ها ساعت تشكيل كالسهاي قرآني ويژه خواهران يكش -

  مراسم دعاي كميل به صورت هفتگي -

  )سخنران از فتر نهاد(جلسات تفسير دعاي سمات هر جمعه  -  
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 استاد زيارتي يا از معاونت آموزش و(در آمفي تئاتر پرستاري  20- 22جلسات تفسير قرآن يكشنبه ها يك هفته در ميان ساعت  -
  )تبليغ قم

  )آقاي دكتر هزار در صورت امكان(در آمفي تئاتر پرستاري  20-22جلسات مهدويت يكشنبه ها يك هفته در ميان ساعت  -

  SMSبرگزاري مسابقات قرآني به صورت  -

  )7/2/88( 20:30-22شب شعر و جشن ميالد حضرت زينب در آمفي تئاتر پزشكي  -

  محفل انس با قرآن در خوابگاه -

  )9/2/88(در سالن تربيت بدني  20:30-23ازدواج دانشجويي ساعت  جشن -

  10/2/88برپايي ايستگاه صلواتي  -

  )29/2/88(در امفي تئاتر پزشكي ) رئيس دانشگاه(گفتگوي ماهانه بين دانشجويان و اساتيد  -

  18/2/88، 17/2/88در مسجد ) س(مراسم شهادت حضرت فاطمه  -

  20-22ساعت  19/2/88نشكده پزشكي با همكاري بسيج دانشجويي تشكيل كارگاه فاطميه در دا -

  25/2/88اردوي اصفهان گردي  -

  )معاونت آموزشي و تبليغ نهاد قم  با حضور) (28/2/88( 20:30 -22:30جلسه سياسي در آمفي تئاتر پرستاري  -

  رنامه هاي بسيج دانشجوييب    

  )ريال 1500000(در دانشكده پرستاري ) جلسه 20(ايت برگزاري كالس طراحي وب س -

  )ريال 1500000(روزه خبرنگاري در دانشكده پرستاري  2برگزاري كارگاه    -

  )ريال 2000000(كالس خوشنويسي در خوابگاهها  -

  برگزاري كارگاه سه روزه عكاسي   -

با حضور آقاي رضي كارشناس سياسي ) (ريال 800000(جريان شناسي سياسي سه شنبه ها در كالسهاي دانشكده پرستاري  -
  )سپاه
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طراحي مسابقه و فراخوان دعوت به همكاري از دانشجويان قوميت هاي مختلف جهت برگزاري همايش بزرگ فرهنگ اصيل  -
  ايراني در خردادماه

  )ريال 1500000) (س(و الغدير جمعه ها و دوشنبه ها در خوابگاه الزهرا ) ع(زيارت عاشورا در خوابگاه امام علي  -

ريال هزينه  800000) (س(و سه شنبه ها در خوابگاه الزهرا ) ع(جلسات مشاوره خانم منعميان يكشنبه ها در خوابگاه امام علي  -
  )كل

  )ريال هزينه كل ماه 100000(ها در خوابگاه الغدير  مراسم دعاي ندبه جمعه -

  )ريال 50000(پنجشنبه ها ) س(الزهرا  پخش فيلم در خوابگاه الغدير،پخش فيلم در خوابگاه -

  )ريال 300000(اجراي مسابقه كتابخواني در خوابگاه الغدير  -

  )ريال 700000(كالسهاي قرآني ويژه برادران در مسجد دانشگاه با همكاري كانون قرآن و عترت نهاد رهبري شنبه شب ها  -

  )ريال 3000000(  25/2/88) آبيانه(نوردي خواهران كوه 25/2/88و  18/2/88، 4/2/88اردوي كوهنوردي برادران  -

  )ريال 8000000( 20/2/88، 13/2/88، 6/2/88قبور شهدا    مراسم زيارت عاشورا كنار -

  )ريال 1000000( 12:30 - 14در آمفي تئاتر پرستاري يكشنبه ها ساعت ) دانشجويان اتاق عمل(پخش فيلم جراحي  -

  )ريال 1600000جمعاً (ي در خوابگاه سخنراني خانم حاج بابايي و نصير -

  )ريال 20000000) (ارديبهشت 11و  9،10، 8(اردوي سه روزه شيراز  -

  )ريال 3000000( 14- 16دوشنبه ها ساعت ) جلسه 10(كالس آموزش زبان براي آزمون كارداني به كارشناسي  -

  )لريا 2000000(   9/2/88بزرگداشت روز بهداشت محيط در دانشكده بهداشت  -

  )ريال  500000( 23/2/88و  9/2/88ديدار با خانواده شهدا  -  

  )ريال 1500000) (دانشكده بهداشت(برگزاري كارگاه روش تحقيق  -

  )ريال 1500000( 11/2/88در خوابگاهها ) س(جشن ميالد حضرت زينب  -

  )ريال 500000( 11/2/88مسابقه طناب كشي و دارت  -

  )ريال 1500000(در آمفي تئاتر پرستاري  13/2/88همايش ايده و انديشه  -
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  )ريال 3000000( 30/2/88مورخ  20:30مراسم فاطميه در آمفي تئاتر پزشكي ساعت  -

  12/2/88افتتاح وبالگ معرفي كتاب همراه با مسابقه كتابخواني  -

  )و اعالم به شوراي فرهنگيپس از تأييد ) ريال 1500000( 22/2/88، 12/2/88كارگاه نبردهاي اسالمي در تاالر پزشكي  -

  )ريال 600000(طراحي پوسترهاي آموزشي در بحث ارگونومي و سالمت كار و نصب در دانشگاه  -

  )ريال 700000(در آمفي تئاتر پرستاري  14/2/88گردهمايي شركت كنندگان در اردوي جنوب  -

  )ريال 3500000() دانشكده پيراپزشكي(كالس كنكور بيوشيمي ويژه كارداني به كارشناسي  -

  )ريال 1000000(به بعد  18/2/88) س(مراسم دهه فاطميه در خوابگاه الزهرا  -

  )ريال 1000000( 18/2/88اعتكاف علمي در مسجد  -

  )ريال 2000000(در آمفي تئاتر پزشكي  21/2/88سخنراني دكتر ذاكر  -

  برگزاري مسابقه علمي و اهداء جوايز -

  ر دانشكده بهداشتكارگاه دو روزه كاريابي د -

  )ريال 4000000( 27/2/88برنامه ازدواج آگاهانه، ساده، به هنگام با حضور دكتر احمدي در آمفي تئاتر پزشكي  -

  )ريال 2000000(توزيع پمفلت و بسته فرهنگي به مناسبت روز علوم آزمايشگاهي  -

  نصب برد در دانشكده ها و مسجد -

  )ريال 2000000) (29/2/88( 12:30-14تر پزشكي ساعت برگزاري مسابقه اذان در آمفي تئا -

  )ريال 1500000( 31/2/88توزيع پمفلت آموزشي در خصوص همايش هوشبري   همايش هوشبري در آمفر تئاتر پرستاري و -

  2/2/88جلسه نظارت ستادي اعضاي سازمان بسيج دانشجويي اصفهان چهارشنبه عصر  -

  )ريال 500000و اهداء جوايز تا سقف  15/2/88بازديد دفاتر بسيج خوابگاهها  -
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  هاي امور فرهنگي و فوق برنامه برنامه     

  سخنران آقاي اكبري از فني حرفه اي(برگزاري كارگاه روانشناسي در خوابگاهها ، دانشكده پرستاري  -

  )آقاي برادران از فني حرفه اي(برگزاري كالسهاي مكالمه زبان در خوابگاهها ، دانشكده ها  -

  )ريال 400000(برگزاري مسابقات شطرنج و اهداء جوايز در خوابگاهها  -

  4/2/88) خوابگاه الزهرا(اردوي ابيانه، آقا علي عباس  -

  4/2/88)) ع(خوابگاه امام علي (اردوي قمصر يا نياسر  -

  5/2/88پخش ويژه نامه در خصوص واقعه طبس  -

برزنامه به شرط عدم اجرا توسط ) سخنران خانم گودرزي و منعميان ( 10/2/88در خوابگاهها ) س(جشن ميالد حضرت زينب  -
  .بسيج برگزار گردد

  11/2/88) س(خوابگاه الزهرا ) بعد از ظهر(اردوي قمصر  -

 22/2/88لغايت  15/2/88برگزاري مسابقات ورزشي، فرهنگي به همراه اهداء جوايز به مناسبت بزرگداشت هفته خوابگاهها  -  
  )الري 500000(

  اعزام دانشجويان به نمايشگاه كتاب تهران در اين ماه -

  )ريال 500000( 17/2/88در دانشگاه و اهداء جوايز ) س(برگزاري مسابقه كتابخواني پيرامون حضرت زهرا  -

ابگاه تشكيل كارگاه هاي روان شناسي با موضوع بهداشت روان، مهارتهاي زندگي، مديريت زمان با حضور آقاي اكبري در خو -
  )ريال 1000000(ها 

  )كانون فيلم) (30/2/88، 23/2/88، 2/2/88( 20-22پخش فيلم سينمايي در آمفي تئاتر پزشكي ساعت  -

  )كانون چكاد( 18/2/88اردوي كوهنوردي خواهران  -

كانون شعر (يده پرستاري همراه با اهداء كتاب پوستر برگز 1در كالس  19-21برگزاري كارگاه شعر و ادب يكشنبه ها ساعت  -
  )و ادب

  )كانون شعر و ادب) (15/2/88( 19 -21برگزاري شب شعر با موضوع آزاد در آمفي تئاتر پزشكي ساعت  -

  )كانون هالل احمر(ريال  150000( 19-21در آمفي تئاتر پرستاري ساعت  10/2/88سخنراني پيرامون مد و مدگرايي  -
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  )كانون هالل احمر) (ريال 6000000( 19-21ي تئاتر پزشكي ساعت در آمف 16/2/88جشن همايش روز هالل احمر  -

  )كانون هالل احمر) (1500000( 25/2/88آموزش چادرزني در روستاي نشلج  -

  )كانون نسل انتظار( 29/2/88، 22/2/88، 15/2/88، 1/2/88دعاي توسل  -

 8/2/88و مداحي كنار قبور شهداي گمنام ) كاظمي همرزم شهيد(مراسم دعاي توسل همراه با سخنران كشوري حاج آقا قرائتي  -
  )كانون نسل انتظار) (ريال 2000000(به شرط تأييد سخنران در شوراي فرهنگي 

  )كانون نسل انتظار( 31/2/88، 24/2/88، 10/2/88، 3/2/88اردوي قم جمكران  -

  )كانون نسل انتظار( 4/2/88مراسم دعاي ندبه در نياسر و نماز جمعه  -

  )كانون نسل انتظار( 25/2/88، 18/2/88، 11/2/88سم دعاي ندبه كنار مزار شهدا گمنام و نماز جمعه مرا -

  )كانون نسل انتظار( 18/2/88، 11/2/88ديدار با خانواه شهدا  -

كانون ) (ريال 1000000(سخنران حاج آقا حسيني از قم ( 21/2/88، 7/2/88كالس هندسه زندگي در كالس هاي پرستاري  -
  )سل انتظارن

كانون نسل ) (ريال 1000000(مقابل آمفي تئاترر پزشكي  22/2/88لغايت  16/2/88نمايشگاه از اشك ياس تا عطر نرگس  -
  )انتظار

  )كانون نسل انتظار) (ريال 1000000تا سقف ( 26/2/88پخش فيلم سينمايي به همراه نقد در آمفي تئاتر پرستاري  -

  11/2/88)يشگيريكانون پ(  كوهنوردي برادران -

  


