
 هنگي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانشوراي فرمصوبات 

      
  : 26/2/88صورتجلسه شوراي فرهنگي مورخ 

جهت تصويب برنامه هاي خرداد ماه با حضور امضاء كنندگان ذيل در دفتر  26/2/88هنگي دانشگاه در تاريخ جلسه شوراي فر        

  .رياست دانشگاه تشكيل گرديد

پس از تالوت آياتي چند از كالم اله مجيد، معاون دانشجويي، فرهنگي دانشگاه چند نكته از جمله لزوم رعايت دقيق مصوبات شوراي 

سخنران برنامه ها و عدم هماهنگي با اعضاء  غييرايشان نقض مصوبات به ويژه ت. ها و تشكلها را مطرح نمودندفرهنگي توسط كانون

خالف مصوبات و توجيه در اين زمينه را غيرقابل قبول دانسته و توجه ) صورتجلسه ارديبهشت ماه را 1طبق بند (شوراي فرهنگي 

رياست دانشگاه نيز ضمن تشكر از اعضاء شوراي فرهنگي و قدرداني از اجراي برنامه  در ادامه. بيشتر در اين زمينه را خواستار شدند

ايشان حفظ . هاي فرهنگي در دانشگاه، به مسئله مهم انتخابات خردادماه اشاره نموده و شركت همه دانشگاهيان را مهم ارزيابي نمودند

ز تخريب شخصيت ها را از وظايف همه دانسته و به اجراي فضاي سياسي دانشگاه در مسير صحيح، به دور از اختالف و پرهيز ا

  .همچنين ايشان بر اهميت گسترش فضاي قرائت خانه در خوابگاهها تأكيد نمودند. برنامه ها به دور از جنجال آفريني تأكيد نمودند

  مصوبات 

طبق .(طي نامه اي رسمي معرفي گردد اعضا شوراي فرهنگي به طور ثابت در جلسات حضور يابند و از هر تشكل يك فرد ثابت     -

  .)اي رسمي به شوراي فرهنگي دانشگاه معرفي گردد?پيشنهاد بسيج دانشجويي، آقاي غالميان طي نامه

  .برنامه اجرا گردد) به شرط سخنران توسط ايشان(مصوب گرديد جلسات جريان شناسي سياسي با سخنراني آقاي رضي       -

نفره و  3در صورت تأييد مهمان مدعو توسط كميته  2/3/88زاري بزرگداشت خيام در تاريخ مصوب گرديد در خصوص برگ      -

  ارائه 

  .هاي برنامه، مراسم توسط كانون شعر و ادب اجرا گردد?آيتم

در صورت تأييد سخنران اجرا گردد ) 2/3/88(مصوب گرديد محفل انس با قرآن بسيج دانشجويي در آمفي تئاتر پزشكي        -

  )است طي نامه اي رسمي نام سخنران يك هفته قبل از مراسم به معاونت دانشجويي، فرهنگي اعالم گردد الزم(
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در صورت تغيير برنامه مي . مصوب گرديد برنامه سوم خرداد در آمفي تئاتر پزشكي به سخنراني سردار يكتا برگزار گردد        -

  .بايست به تأييد شوراي فرهنگي دانشگاه رسيده باشد

مصوب گرديد در خصوص ساماندهي وضعيت مسجد دانشگاه، در زمينه سرويس هاي بهداشتي هماهنگي الزم توسط نهاد      -

رهبري با مدير امور عمومي دانشگاه صورت پذيرد و در مورد رعايت نظم و سكوت توسط خواهران هنگام اقامه نماز در مسجد 

  .ن داده شوددانشگاه، تذكر جدي توسط امام جماعت به دانشجويا

با مسئوليت هيئت عشاق الواليه و روابط عمومي و سخنراني حاج آقاي ) س(مصوب گرديد مراسم عزاداري حضرت زهرا        -

  )4/3/88(شهاب مرادي در مسجد دانشگاه برگزار گردد 

 3اري پس از تأييد كميته مصوب گرديد جلسه مناظره آقاي مرعشي و رسايي توسط بسيج دانشجويي در آمفي تئاتر پرست         -

همچنين مصوب گرديد يك نفر توسط دفتر نهاد رهبري به عنوان نماينده دانشگاه جهت نظم دهي، مناظره را . نفره برگزار گردد

  )5/3/88. (هدايت و ساماندهي نمايد

ود، با تاريخ پيشنهادي توسط كانون هالل احمر پيشنهاد شده ب 6/2/88در خصوص بزرگداشت دكتر شريعتي كه تاريخ         -

تاريخ پيشنهادي از طرف شورا جهت اجراي اين . (موافقت نگرديد و مقرر شد مانند بقيه برنامه ها در زمان مربوط به خود اجرا گردد

  )به شرط ادامه ريز برنامه و تأييد سخنران مي باشد 31/3/88لغايت  27/3/88مراسم يكي از تاريخ هاي 

 27/3/88(ي سه روزه تبريز براي برادران توسط امور فرهنگي با همكاري گروه پيشگيري برگزار گرددمصوب گرديد اردو       -

  )29/3/88لغايت 

  .در آمفي تئاتر پزشكي توسط معاونت درمان برگزار گردد 19/3/88مقرر گرديد بزرگداشت روز علوم آزمايشگاهي در تاريخ        -

براي اعزام دانشجويان به دانشگاه كاشان جهت برنامه تئاتر و نمايشنامه، اين مسئله قابل در خصوص پيشنهاد كانون هالل احمر      -

  .طرح در جلسه شوراي فرهنگي دانشجويان تشخيص داده نشد

مقرر شد ابتدا هماهنگي الزم با دانشكده بهداشت صورت گرفته و در صورت تأييد  HSEدر خصوص برگزاري كارگاه      - 

  .آموزشي در اين زمينه همكاري نمايددانشكده و معاونت 
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در خصوص نامه سرپرست دانشكده پرستاري جهت اجراي برنامه ها در ساعت مقرر، مصوب گرديد برنامه هاي اجرايي در          -

تر از همچنين نظارت بيش. پايان پذيرد 21:30ماهه دوم سال تا ساعت  6و در  23ماهه اول سال تا ساعت  6آمفي تئاتر پرستاري در 

  .سوي نگهبانان و تقويت نيروهاي حراست در ساعات اجراي برنامه ها اعمال گردد

مصوب گرديد در خصوص پرهيز از موازي كاري كانونها و تشكلها، در صورت تداخل برنامه ها، قبالً هماهنگي در پيش         -

  .جلسه شوراي فرهنگي بين كانونها و تشكلها صورت پذيرد

يد كارگاه كارآفريني و كارگاه روش تحقيق مصوب ارديبهشت ماه، در خردادماه توسط بسيج دانشجويي اجرا مصوب گرد         -

  .گردد

در آمفي تئاتر پزشكي برگزار گردد و در صورت تداخل  11/3/88يا  10/3/88مصوب گرديد سمينار ازدواج موفق در تاريخ          -

  .اين زمينه صورت پذيردبا برنامه هاي ديگر كانونها، جابه جايي در 

  .مصوب گرديد جشنواره ورزشي بانوان در تربيت بدني برگزار گردد      -

  برنامه هاي دفتر نهاد رهبري

  8/3/88نشلج - اردوي مشهد اردهال        -

  2/3/88اردوي روستاي زواره         -

  )2/3/88( 20-23مجمع عمومي هيئت عشاق الواليه در دانشكده پرستاري ساعت          -

  8/3/88لغايت  4/3/88مراسم فاطميه در مسجد دانشگاه        -

  سخنراني خانم محلوجي در خوابگاه خواهران        -

  24/3/88 -17/3/88جلسه تفسير قرآن          -

  23/3/88در خوابگاه ) س(مراسم مولودي خواني حضرت زهرا         -

  13/3/88در آمفي تئاتر پرستاري  11-13حاج آقا روحاني ساعت سخنراني ) ره(جلسه سالگرد ارتحال امام        -

  .گفتگوي ماهانه بين اساتيد و دانشجويان در آمفي تئاتر پزشكي تاريخ آن متعاقباً اعالم مي گردد        -
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  برنامه هاي بسيج دانشجويي

  برگزاري كالس خوشنويسي در خوابگاهها     -

  داشت محيط با دانشجويان بهداشت محيط و عضوگيريبرگزاري نشست اعضاء هسته علمي به       -

  )پيراپزشكي(سمينار سكوهاي پيشرفت        -

  )ريال 5000000( 2/3/88آمفي تئاتر پزشكي  18-20محفل انس با قرآن ساعت        -

  )ريال 10000000( 3/3/88در آمف ي تئاتر پزشكي  20:30 -23:30برنامه سوم خرداد ساعت         -

  سه سخنراني خانم غني يكشنبه ها و سه شنبه ها در خوابگاههاجل        -

  )ع(جلسه سخنراني خانم حاج بابايي دوشنبه ها در خوابگاهع امام علي         -

  برگزاري مسابقالت فوتسال در دانشگاه به مناسبت سوم خرداد       -

  5/3/88ستاري در آمفي تئاتر پر 17:30-19:30مناظره آقاي مرعشي و رسائي ساعت        -

  )مسابقه خوشنويسي كنار قبور شهداي گمنام با حضور مربي خواهر(برنامه مشق ياس         -

  6/3/88همايش هوشبري همراه مسابقه علمي         -

  7/3/88   >سخن آخر<مسابقه مطالعاتي          -

  7/3/88مسابقه كتابخواتي رشته بهداشت عمومي         - 

  )ريال 1200000( 15/3/88- 8/3/88  )برادران(دي اردوي كوهنور         -

  8/3/88برگزاري مسابقه دارت در خوابگاه           -

  )ريال 100000( 9/3/88ديدار با خانواده شهيد          -

  تهيه برنامه به سبك پيك هفته        -

  نصب بنر در داتشكده ها        -
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  )سخنران اقاي واجدي(يج دانشجويي جلسه ارزشهاي اخالقي بسيج براي اعضاء بس         -

  10/3/88در آمفي تئاتر پزشكي  20:30-22:30سخنراني دكتر ذاكر ساعت         -

  10/3/88برگزاري كنكور كارداني به كارشناسي رشته علوم آزمايشگاهي       -

  )سخنران آقاي رضي(جلسات جريان شناسي سياسي هر هفته در دانشكده پرستاري         -

  آموزش صوت و لحن در خوابگاه خواهران       -

  مسابقه كتابخواني جهت اردوي مشهد       -

  )ريال 400000(در خوابگاه خواهران  22/3/88و  15/3/88برنامه زيارت عاشورا جمعه ها در خوابگاه الغدير و تاريخ        -

  )ريال 700000(كالسهاي قرآني صوت و لحن شنبه ها در مسجد دانشگاه       -

  )ريال 1000000(هفته يكبار  2مسابقه پيامك قرآني        -

  )با همكاري معاونت آموزشي(رشته بهداشت عمومي ) تغذيه(بازديد از كارخانه       -

  )راديولوژي(مسابقه علمي        -

  )با همكاري معاونت آموزشي( PCRكارگاه علمي       -

  )با همكاري معاونت آموزشي( EDCرشته بهداشت حرفه اي در سالن  HSEكارگاه       -

  هاي امور فرهنگي و فوق برنامه برنامه

  1/3/88) بعد از ظهر(اردوي قمصر       -

  8/3/88) خوابگاه الزهرا و امام علي ، كانون چكاد(اردوي كوهنوردي فريزهند نطنز      -

  29/3/88لغايت  27/3/88اردوي سه روز تبريز     -

  23/3/88) ع(علي اردوي كوهنوردي خوابگاه امام     -

  ريال 1000000تا سقف (تهيه جوايز مسابقه كتابخواني ده گفتار     -
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  )آقاي اكبري(در دانشكده پزشكي  12:30- 14كارگاه ايجاد انگيزه دوشنبه ها ساعت     -

  )استاد اكبري(برگزاري كارگاه اخالقي در خوابگاهها    -

  پزشكيكارگاه آموزشي سخت افزاري كامپيوتر در دانشكده    -

  كارگاه پروش قارچ شنبه ها، يكشنبه ها و چهارشنبه ها در دانشكده پزشكي    -

در آمفي تئاتر پرستاري تاريخ آن متعاقباً اعالم مي گردد ) س(كارگاه سخنراني با موضوع شناخت شخصيت حضرت زهرا        -

  )سخنران آقاي زجاجي(

  )س(مسابقه كتابخواني در مورد حضرت زهرا        -

-     Serch  به صورت ) س(تصوير به مناسبت والدت حضرت زهراPoverpaint  وMix  

  مسابقه كاريكاتور به مناسبت هفته خوابگاهها      -

  )ريال 10000000) (دكتر يعقوبي -دكتر اميدي) (11/3/88يا  10/3/88( 16- 20برنامه ازدواج موفق در آمفي تئاتر پزشكي ساعت    - 

) كانون نسل انتظار(در زيارت محمد هالل آران  8/3/88و در تاريخ  1/3/88ه در مسجد و نماز جمعه مراسم دعاي ندب       -

  )اياب و ذهاب+ 600000(

  )ريال 1000000) (كانون نسل انتظار 1/3/88( 20:30-22سخنراني آقاي تقي زاده در آمفي تئاتر پرستاري ساعت     -

  )هزينه پذيرايي+ ريال  100000) (كانون نسل انتظار(ه مراسم دعاي توسل در مسجد سه شنبه هر هفت   -

  )اياب و ذهاب+ ريال جوايز 150000)(كانون نسل انتظار ( 11/3/88جمكران  -اردوي قم     -

  ريال براي تقدير از  300000) (كانون نسل انتظار( 21/3/88جمكران -اردوي يكروزه ويژه فارغ التحصيالن كليه رشته ها قم     -

  )اتوبوس 2هزينه ناهار و وسيله اياب و ذهاب + تحصيالن فارغ ال

  )اياب و ذهاب+ ريال  200000) (كانون نسال انتظار( 22/3/88ديدار با خانواده شهدا       -

  )كانون چكاد( 8/3/88 - 1/3/88اردوي كوهنوردي       -
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به شرط تأييد ) اعران دانشگاه آزاد و كاشانبا حضور ش( 20- 23مراسم بزرگداشت خيام در آمفي تئاتر پرستاري ساعت        -

  )كانون شعر و ادب( 2/3/88) جليل صفربيگي : ميهمان ) نفره 3ميهمان توسط كميته 

  )كانون شعر و ادب(پرستاري  1كارگاه شعر و ادب يكشنبه ها در كالس     -

  )انون فيلمك( 12/3/88و  4/3/88در آمفي تئاتر پزشكي  18-20پخش فيلم سينمايي ساعت       -

  )كانون فيلم) (اياب و ذهاب+ ريال  500000( 12/3/88و  5/3/88اعزام دانشجويان به سينما كاشان       -

در صورت تأييد تئاتر و ارائه محتواي آن به معاونت ( 11/3/88) كانون تئاتر( 20-22برگزاري تئاتر در آمفي تئاتر پزشكي ساعت     -

  )دانشجويي، فرهنگي

  9/3/88) كانون هالل احمر(در آمفي تئاتر پرستاري  20-23اني جهان بدون صهيونيسم ساعت سخنر        -

يك هفته قبل از مراسم، نام  13/3/88) كانون هالل احمر(در آمفي تئاتر پزشكي  20-23همايش مديريت بحران ساعت         -

  )سخنران طي نامه اي رسمي معاونت اعالم گردد

به ) و ارائه برنامه ها 31/3/88لغايت  27/3/88بين تاريخ ) (كانون هالل احمر(عتي در آمفي تئاتر پرستاري بزرگداشت دكتر شري      -

  شرط تأييد سخنران و ارائه ريز برنامه

  برنامه بسيج جامعه پزشكي

  سخنراني حلج آقا خداميان در هفته دوم خرداد در مسجد سايت مسكوني يا آمفي تئاتر پرستاري      -

  )ويژه اساتيد(ديدار با دكتر غزنوي پيشكسوت طب        -

  اردوي كوهنوردي        -

 


