
 تي درماني كاشانشاشوراي فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهد

  
  :   17/6/88صورتجلسه شوراي فرهنگي مورخ 

  
مندي از  شگاه ضمن تبريك ايام ماه مبارك رمضان و بهرهاله مجيد قرائت گرديد و سپس رياست دان در ابتدا آياتي چند از كالم  

فيوضات شبهاي قدر، به موقعيت حساس و مهم كشور خصوصاً مسائل پس از انتخابات اشاره و آنرا از تجربيات بزرگ كشور و 

  . مسئولين دانسته و مطالبي در اين زمينه بيان نمودند

نام دانشجويان از  استقبال از دانشجويان جديدالورود و روند اجرائي ثبتسپس معاون دانشجويي، فرهنگي گزارشي از جلسات 

  .آغاز تا پايان را ارائه نمودند

در ادامه نيز هر يك از اعضا در خصوص بازگشايي دانشگاه و ساير موضوعات پيشنهاداتي را ارائه كه مصبات آن به شرح ذيل 

  .باشد مي

  مصوبات

هاي معاونت دانشجويي،  با مشاركت حوزه >ستاد مهر<ال از دانشجويان جديدالورود تحت عنوانمقرر گرديد ستاد استقب -1

  .معاونت آموزشي با مسئوليت دكتر اعرابي و نظارت دفتر رياست دانشگاه تشكيل گردد-فرهنگي

انجامد جداً  در دانشگاه مي مسئولين دانشگاه از رفتارها، گفتارها و انعكاس مطالبي كه به اغتشاشات فكري و بين فردي -2

 .پرهيز نمايند

هاي فرهنگي سال جاري براساس ارتقاء بصيرت علمي، فرهنگي، مذهبي دانشجويان شكل گرفته و  استراتژي برنامه -3

 .ريزي در اين زمينه ارائه گردد راهكارهاي عملي و برنامه

 .ها مهيا گردد زم براي دانشجويان و خانوادهنام دانشجويان جديدالورود تسهيالت ال در خصوص ثبت -4

هاي جدي  به لحاظ اهميت ارتباط بين دانشگاه و خانواده دانشجويان، دفاتر مشاوره دانشجويي و نيز اساتيد راهنما، برنامه -5

 .در اين زمينه در نظر بگيرند

 .تري در اين زمينه مهيا گردد اي مناسبالمقدور مكانه عالوه بر تجهيز سالن مطالعه در خوابگاهها، حتي -6

با توجه به شروع به كار پيمانكار جديد جهت طبخ غذاي سلف سرويس دانشجويي از مهر ماه نظارت كارشناسان  -7

  .بهداشت محيط و تغذيه معاونت دانشجويي؛ فرهنگي بر نحوه طبخ و توزيع غذا به صورت دقيق انجام پذيرد
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  .هاي فرهنگي اردوها نيز تقويت گردد تر بوده و برنامه ويي در سال تحصيلي آتي هماهنگاردوهاي دانشج -8

در پرديس دانشگاه، اقدامات الزم ) Bluetooth sender(اندازي دستگاه  با توجه به مصوبات گذشته در خصوص راه -9

 .توسط روابط عمومي دانشگاه انجام پذيرد

هاي كلي فرهنگي ساالنه توسط فعاالن فرهنگي به صورت مكتوب به جلسه  ات سياستمقرر گرديد طي نشستي پيشنهاد -10

 .شوراي فرهنگي ارائه شود

اي از سخنان ايشان توسط  ، مقرر گرديد چكيده8/6/88و  4/6/88با توجه به سخنان اخير مقام معظم رهبري در تاريخ  -11

 .وراي فرهنگي و دانشجويان جديدالورود قرار گيردمعاونت دانشجويي، فرهنگي تهيه شود و در اختيار اعضاء ش

 .تري در خصوص سخنرانان جلسات اعمال نمايد مقرر گرديد دفتر نهاد رهبري در سال جديد تحصيلي نظارت دقيق و جدي -12

شگاه و ها، مقرر گرديد جلسه مشترك توسط نهاد رهبري دان با توجه به تقويت فضاي معنوي بيمارستان خصوصاً نمازخانه -13

 .مديريت بيمارستان تشكيل گردد و پيگيري الزم توسط نهاد رهبري صورت پذيرد

 .گيري شود ها در جلسه ستاد مهر تصميم مقرر گرديد در خصوص هزينه جشن جديدالورودها و ريز برنامه -14

فعاليت كانون مشروط به مطرح گرديد و پس از بررسي اساسنامه مجوز ) روانشناسي(درخواست هيئت مؤسس كانون نشاط  -15

بوده ادامه فعاليت مشروط به حسن عملكرد  88مجوز تا پايان سال  - اصالح اشكاالت اساسنامه(موارد ذيل تصويب گرديد 

همچنين به دليل انجام فعاليتهاي معنوي و متا فيزيك كليه فعاليتهاي كانون توسط ناظر دفتر نهاد رهبري بايد مورد ) باشد مي

 .رد و در جلسه شوراي فرهنگي مطرح گرددتأييد قرار گي

مقرر گرديد با توجه به دستور وزارتخانه در مورد تأسيس مركز قرآني در دانشگاه، جلسه كارشناسي و هماهنگي جهت  -16

 .متمركز شدن فعاليتهاي قرآني تشكيل گردد تا تمام فعاليتهاي قرآني در اين مركز انجام پذيرد

  .ها برگزار گردد در خانه طباطبائي 5:30ساعت  4/7/88دانشجويان جديدالورود در تاريخ مقرر گرديد مراسم جشن  -17

  هاي دفتر نهاد رهبري برنامه   

 مراسم دعاي كميل شبهاي جمعه هر هفته در مسجد دانشگاه -1

 )19/7/88( 20:30-22:30مجمع عمومي هيئت در آمفي تئاتر پرستاري ساعت  -2

 )21/7/88(  20:30-22:30در مسجد دانشگاه ) ع(اسم شهادت امام جعفر صادق مر -3

  )27/7/88(جمكران به مناسبت ميالد حضرت معصومه  -اردوي قم -4
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  برنامه مديريت فرهنگي

كشي  رعهمسابقه، سخنراني، مولوديه، ق(هاي مفرح  برگزاري جشن والدت حضرت معصومه در خوابگاهها همراه با برنامه -1
  )27/7/88(ريال  2500000هزينه سخنران و مولودي تا سقف ) اسامي معصومه و اهداي جوايز

 اتوبوس 3هر كدام  30/7/88و  7/7/88جمكران  -اردوي قم -2

 15/7/88اردوي تبريز ويژه برادران  -3

 دو اتوبوس 24/7/88نياسر  -اردوي كوهنوردي قمصر -4

 دو اتوبوس 17/7/88فريحي نشلج اردوي ت -5

 يال 500000  و اهداي جوايز تا مبلغ) ع(برگزاري مسابقه كتابخواني ويژه شهادت امام صادق  -6

 برگزاري كارگاه زبان انگليسي روزهاي شنبه تا چهارشنبه در كالسهاي دانشكده پرستاري و پزشكي -7

 ار كامپيوتر در يكي از كالسهاي دانشكده پيراپزشكي و پزشكيها و سخت افز برگزاري كارگاه شبكه -8

 برگزاري كارگاه مهارتهاي زندگي در خوابگاها دو جلسه در هفته -9

 برگزاري كارگاه مديريت زمان در خوابگاهها دو جلسه در هفته -10

 800000زيع بروشور زندگينامه هزينه تا در خوابگاهها همراه با مداحي و تو) ع(برگزاري مراسم شهادت امام صادق  -11

 )22/7/88(ريال 

 )كانون نسل انتظار(شنبه در هفته در مسجد  دعاي توسل سه -12

 )كانون نسل انتظار(نماز جمعه هر هفته  -13

+ عدد  80و تهيه بروشور جهت معرفي كانون ) 23/7/88(دستگاه اتوبوس  2جمكران  - ها قم اردوي جديدالورودي -14
 )كانون نسل انتظار(عدد  80كارت پستال 

 )كانون نسل انتظار) (شيريني و كتاب اهدايي+ بوس  يك دستگاه ميني 17تا  15ساعت  24/7/88(ديدار با خانواده شهدا  -15

 600000+ ماشين جهت اياب و ذهاب سخنران (در آمفي تئاتر پرستاري  26/7/88سخنراني در مورد روابط دختر و پسر  -16
 )كانون نسل انتظار) (پذيرايي+ ريال هزينه سخنران 

 )كانون هالل احمر( 8/7/88جمع آوري كمكهاي نقدي براي كودكان فلسطيني  -17

 )كانون هالل احمر( 9/7/88ديدار از سالمندان گالبچي و همايش روز سالمندي در آمفي تئاتر پرستاري  -18

 )كانون هالل احمر( 20/7/88اباني طبيعي در آمفي تئاتر پزشكي همايش روز ملي كاهش اثرات بي -19

 )كانون هالل احمر( 28/7/88تئاتر پزشكي  در آمفي) س(مراسم جشن والدت حضرت معصومه  -20

 )كانون هالل احمر( 24/7/8كوهنوردي خواهران  -21

 )شعر و ادبكانون (پرستاري  1در كالس  19-21ها ساعت  كارگاه شب شعر يكشنبه -22

  )كانون هالل احمر( 20/7/88تئاتر پزشكي  برنامه شب شعر همراه با بزرگداشت حافظ در آمفي -23
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  هاي بسيج دانشجويي برنامه

  توزيع نشريه و معرفي بسيج و راه اندازي سايت       -1

  تشكيل ستاد جهت هماهنگي كانونها و معاونت دانشجويي، فرهنگي       -2

  ها ها در محل ورودي دانشكده جديدالورودها و استقرار غرفهبرنامه        -3

  SMSهاي هفته دفاع مقدس و اجراي مسابقه به صورت كتبي يا  برپايي غرفه       -4

   آبان مراسم سالگرد شهدا 4ريزي جهت  مسابقه فراخوان كلي در اجراي پوستر و برنامه       -5       

  ار قبور شهدامراسم دعا دو روز دز هفنه كن       -6

  روز در هفته كنار قبور شهدا 2حضور دانشجويان دانشگاه كاشان        -7

  عطرافشاني قبور شهدا       -8

  )25/6/88(ضيافت افطاري با حضور مسئولين بسيج دانشجويي دانشگاههاي كاشان در تاالر پزشكي        -9

  ستراتژي كلي ساالنه بسيج دانشجوييا

  و اينترنتيگسترش فضاي مجازي ) الف

  هاي علمي بسيج توسعه فعاليت) ب

  تبين چهره واليت فقيه و لزوم آن) ج

  ترويج روحيه انتقادي و انتقادپذيري و ايجاد بصيرت دانشجويان) د

 


