
 هنگي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانشوراي فرمصوبات 

      
  : 26/3/88صورتجلسه شوراي فرهنگي مورخ 

هاي تير ماه با حضور امضاء كنندگان ذيل  جهت تصويب برنامه 26/3/88لسه شوراي فرهنگي دانشگاه در تاريخ ج

در  جلسه با آياتي چند از كالم مجيد آغاز شد و سپس هر يك از اعضاء. در دفتر رياست دانشگاه تشكيل گرديد

  .هاي ارائه شده اين ماه نظرات خود را مطرح نمودند كه مصوبات آن به شرح ذيل مي باشد مورد برنامه

  مصوبات

مصوب گرديد دانشكده ها در برگزاري اردوهاي دانشجويي نظارت دقيق تري داشته باشند و از برگزاري      -1

يا وسيله نقليه دانشگاه مي باشد مي بايست با  اردوهاي مختلط خودداري نموده و در صورتي كه اردويي با هزينه

  .هماهنگي و مصوبه شوراي فرهنگي دانشگاه برگزار گردد

مقرر گرديد در خصوص پيشنهاد تشكيل كانون روانشناسي، هيئت مؤسس اين كانون جزئيات و برنامه هايي      -2

  .دانشگاه ارائه نماينداجرايي و فعاليت خود را به صورت دقيق تر جهت بررسي در شوراي فرهنگي 

نفر از انشجويان توسط  120مصوب گرديد اردوي زيارتي مشهد مقدس به مدت پنج روز و سه شب به تعداد      -3

همچنين . بسيج دانشجويي و با حضور نماينده اي از دفتر نهاد رهبري و معاونت دانشجويي، فرهنگي برگزار گردد

ريال براي اردوي  40000000ريال براي اردوي خواهران و  80000000مصوب گرديد هزينه اين اردو تا سقف 

  .برادران فراهم گردد

.( مصوب گرديد اردوي تبريز ويژه برادران به علت همزمان شدن با امتحانات در ماه قبل، در اين ماه برگزار گردد     -4

  .)ريال فراهم گردد 25000000تسهيالت تا سقف 

  .د ساري ويژه برادران و خواهران توسط امور فرهنگي برگزار گرددمصوب گرديد اردوي خزرآبا     -5

هاي فرهنگي در راستاي ارتقاء سطح فرهنگي دانشجويان بررسي ?مقرر گرديد در خصوص ميزان اثربخشي برنامه     -6

  .الزم صورت گرفته و نتايج آن توسط معاونت دانشجويي، فرهنگي ارائه شود

  برنامه هاي نهاد رهبري

  3/4/88) ع(برپايي ايستگاه صلواتي به مناسبت ميالد امام محمدباقر          -

  5/4/88و برگزاري دعاي كميل در مسجد دانشگاه ) ع(مرا سم عزاداري به مناسبت شهادت امام هادي          -



 هنگي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانشوراي فرمصوبات 

  12/4/88در خوابگاهها ) ع(پخش شيريني و شكالت به مناسبت ميالد امام جواد          -

  14/4/88در نمازخانه سابق پزشكي ) ع(مولودي خواني به مناسبت ميالد امام علي  مراسم         -

  17/4/88در مسجد دانشگاه ) س(مراسم عزاداري به مناسبت شهادت حضرت زينب          -

  مراسم دعاي كميل و دعاي سمات به صورت هفتگي در مسجد دانشگاه         -

  هاي بسيج دانشجويي برنامه

  )به مدت پنج روز و سه شب(اري اردوي مشهد مقدس در اواخر تيرماه برگز         -

  )ريال 500000(كارگاه كنترل كيفي          -

    زمينه سازي اردوي جهادي در ماه بعد          -

مورخ  20-22توسط دانشكده پرستاري ساعت  84التحصيلي دانشجويان پرستاري ورودي مراسم جشن فارغ         -

30/3/88  

  ه هاي امور فرهنگي و فوق برنامهبرنام

  ريال 1000000اهداء جوايز مسابقات ريحانه هستي تا سقف          -

  )دستگاه اتوبوس 2هر اردو ( 16/4/88و  4/4/88جمكران  - برگزاري اردوي قم         -

  ريال 500000هداء جوايز تا سقف تهيه ويژه نامه ماه رجب به همراه مسابقات فرهنگي و ا         -

  در دانشكده پزشكي 2و  1برگزاري آزمون پايان دوره كارگاه زبان انگليسي          -

  برگزاري آزمون كارگاه ايجاد انگيزه و مهارتهاي زندگي         -

  27/4/88لغايت  24/4/88اردوي خزرآباد ساري ويژه برادران          -

و برگزاري مسابقات فرهنگي در طول اردوها و  3/5/88لغايت  30/4/88ي ويژه خواهران اردوي خزرآباد سار         -

  ريال 1000000اهداء جوايز تا سقف 

  )كانون نسل انتظار(برگزاري دعاي توسل در مسجد دانشگاه سه شنبه هر هفته          -

  
    

 


