
در محل  ٢٨/١١/٨٨ماه در تاريخ  های اسفندجلسه شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصویب برنامه
 .دفتر ریاست دانشگاه برگزار گرديد

مجيد قرائت گرديد و سپس معاون محترم دانشجویی، فرهنگی ضمن ... ابتدا آیاتی چند از کالم ا
های گذشته، دستور کار جلسه را ها در ماهتشکر از تمامی فعاالن فرهنگی در برگزاری برنامه

بندی انجام شده در جلسه ای فرهنگی اسفندماه بر اساس اولویتهبررسی و اجرای برنامه
در ادامه مسئول بسيج دانشجویی نيز ضمن تشکر و قدردانی از .ها عنوان نمودندهماهنگی کانون

های فرهنگی امسال و ارائه سخنانی از مقام معظم رهبری در خصوص سند نحوه برگزاری برنامه
- ها و دانشگاه، تشکيل جلسهزمينه نظارت مؤثر در بيمارستانساله، چند نکته در  ٢٠انداز خشم

ها، معاونين، اساتيد و پيگيری مجدد مصوبات انجام نشده ای با حضور ریاست دانشگاه، دانشکده
سپس ریاست محترم دانشگاه نيز ضمن . را مطرح، بررسی الزم در این خصوص انجام پذیرفت

ع نقایص و ارائه گزارش از تخلفات اجرایی را از وظایف های نظارتی جهت رفتشکر از اعضا، بررسی
های فکر جهت بررسی ویژه معماری فرهنگی در سال آینده و ارائه همه دانسته و تشکيل اتاق

های ریزی در زمينه شاخصها را مهم ارزیابی نموده و به برنامهها و دغدغهپيشنهادها، پرسش
  .دفرهنگی خالقانه در سال آتی تأکيد نمودن

  :مصوبات

های اسفند ماه براساس های مالی در پایان سال برنامهمصوب گردید با توجه به محدودیت - ١
  .بندی انجام شده و در صورت تأمين اعتبار اجرا گردداولویت

های هر کانون برآورد بندی فرهنگی در سال آینده براساس شرایط و فعاليتمصوب گردید بودجه - ٢
  .شده و اعالم گردد

مصوب گردید اردوی راهيان نور طبق هماهنگی انجام شده و ارائه ریز برنامه اجرا شود همچنين  - ٣
  .بينی گرددهای این اردو پيشهای برنامه عرشيان در خاک نيز در قالب هزینههزینه

مقرر گردید در هر جلسه پيگيری مصوبات قبلی شورا و گزارش در خصوص انجام آن ارائه  - ۴
  )دکتر اعرابی و معاونت دانشجویی، فرهنگی هماهنگی.(شود

مقرر گردید به غائبين این جلسه تذکر الزم داده شود و در صورت عدم امکان حضور هر یک از  - ۵
  .اعضاء با دفتر معاونت دانشجویی، فرهنگی هماهنگی صورت پذیرد

  هاي نهاد رهبري برنامه

با حضور ) ع(ها در خوابگاه امام علی شنبهها و سهشنبههای حفظ و تفسير قرآن یککالس- ١
 خانم قربانی

  )١٧/١٢/٨٨، ٢/١٢/٨٨) (استاد رمضانی(تئاتر پرستاری البالغه در آمفیهمایش تفسير نهج- ٢

  )٣/١٢/٨٨(در مسجد دانشگاه ) ع(سوگواری شهادت امام حسن عسگری - ٣

با ) ع(ها بعد از نماز مغرب و عشاء در خوابگاه امام علی شنبهم پزشکی سههای احکاکالس - ۴
  حضور خانم شياسی

  )۵/١٢/٨٨(اردوی قم جمکران و شرکت در همایش سراسری دانشجویان - ۵

  مراسم دعای کميل و سمات به صورت هفتگی در مسجد دانشگاه- ۶

  )EDC (11/12/88کارگاه آموزشی نشریات در سالن  - ٧



  )٧/١٢/٨٨) (کانون جوان و اندیشه(ی اصفهان اردو - ٨

  )٧/١٢/٨٨(اردوی امامزاده شه سواران - ٩

  شناسیمسابقه وهابيت -١٠

  ) ص(مسابقه به مناسبت ميالد پيامبر  -١١

  )١١/١٢/٨٨(تئاتر پرستاری در آمفی) ع(و امام جعفر صادق ) ص(مراسم جشن ميالد پيامبر  -١٢

سخنران از دفترمعاونت نهاد ( تئاتر پرستاری همایش تعليم و تربيت در اسالم در آمفی -١٣
  )رهبری

  برنامه هاي بسيج دانشجويي

ميليون تومان با  ١٢مجموع هزینه ( ٢٧/١٢/٨٨نفر از تاریخ  ١٢٠اردوی راهيان نور به تعداد  - ١
  )احتساب هزینه برنامه عرشيان در خاک

  )ها در قالب اردوی راهيان نورهزینه( ١٠/١٢/٨٨و  ٩/١٢/٨٨خاک  برنامه عرشيان در - ٢

کمک : نفر اّول( فراخوان آثار هنری و ادبی برنامه عرشيان در خاک و اهدای جوایز به نفرات برتر  - ٣
سفر مشهد : ربع سکه بهار آزادی؛ نفر سوم: ريال؛ نفر دوم٢۵٠٠٠٠٠هزینه سفر کربال به مبلغ 

پرداخت هزینه طی نامه شماره ) (ريال١۵٠٠٠٠ینه نقدی به مبلغ هز: مقدس؛ نفر چهارم
  )از سوی ریاست دانشگاه  ١٣٣/ب۴/١۶٩

  )۶/١١/٨٨تاریخ )(در صورت تأمين اعتبار(مسابقه پيامک آه دل و اهداء جوایز  - ۴

  تهيه و توزیع نشریه کهسار - ۵

در صورت دعوت ) لسهج ٢(گویی به شبهات و پرسش و پاسخ در خوابگاه اندیشه جلسه پاسخ - ۶
  سخنران از سطح شهر

در صورت ) پذیرایی(جلسه با دکتر زجاجی با موضوع تحليل عاشورا در دانشکده پرستاری  - ٧
  )ريال١٠٠٠٠(تأمين اعتبار

  )ع(ها در خوابگاه امام علی شنبهجلسات خانم حاج بابایی یک - ٨

  چاپ نشریه مشق آزاد - ٩

  هار بسيج خوابگاهتفسير موضوعی آیات قرآن در دفت -١٠

  هاها در دفتر بسيج خوابگاهکالس طراحی شنبه و دوشنبه -١١

  هاها در دفتر بسيج خوابگاهشنبهکالس خوشنویسی سه -١٢

ها، ناهار، نشریه پشت این پنجره( ٧/١٢/٨٨) خواهران(گردی ویژه جدیدالورودها اردوی کاشان -١٣
  )ن اعتباردر صورت تأمي)(دستگاه اتوبوس ٣وعده، ميان

در صورت تأمين (نفر  ٣بدنی و تهيه لباس برای های کاراته در سالن تربيتبرگزاری کالس -١۴
  )اعتبار



در صورت تأمين (نفر  ٣بدنی و تهيه لباس برای های تکواندو در سالن تربيتبرگزاری کالس -١۵
  )اعتبار

نفر  ٩و اهدای جایزه به ) ع(در خوابگاه امام علی  ١٧/١٢/٨٨مسابقه دو ميدانی و وسطی  -١۶
  )در صورت تأمين اعتبار(

  ٢١/١٢/٨٨کوهنوردی  -١٧

در صورت ) (هزینه مربی آزمون، ایاب و ذهاب) (س(کالس آموزش فتوشاپ در خوابگاه الزهرا  -١٨
  )تأمين اعتبار

  )در صورت تأمين اعتبار(ريال ١۵٠٠٠٠٠٠هزینه هاست و دامين و طراحی سایت بسيج  -١٩

  )در صورت تأمين اعتبار(ريال٢٠٠٠٠٠٠موزش وبالگ نویسی کالس آ -٢٠

  فرش هر خيابان از طالستمسابقه کتابخوانی از کتاب سنگ -٢١

  ها و مصوبات انجام نشده ماه قبلپيگيری برنامه -٢٢

  ای ماه قبلتصویب حساب مالی برنامه -٢٣

  )ها در صورت تأمين اعتبارکليه برنامه(برنامه هاي مديريت فرهنگي 

  )امور فرهنگی) (ع(سخنرانی خانم گودرزی در خوابگاه امام علی  - ١

 ٨/١٢/٨٨) ع(اندازی و واليبال در خوابگاه امام علی اجرای مسابقه وسطی، آوازخوانی، مچ - ٢
  )امور فرهنگی(

  )امور فرهنگی( ٢١/١٢/٨٨) ع(کوهنوردی خوابگاه امام علی - ٣

  )امور فرهنگی( ١٨/١٢/٨٨) ع(پخش یک دوره فيلم در خوابگاه امام علی  - ۴

  )امور فرهنگی( ١٩/١٢/٨٨) س(اندازی در خوابگاه الزهرا مسابقه مچ - ۵

  )امور فرهنگی(تهيه و چاپ بنر ویژه جشنواره فرهنگی دانشجویان  - ۶

  )امور فرهنگی(تهيه و خرید هدایای مسابقات فرهنگی برگزارشده دهه فجر  - ٧

  )امور فرهنگی(ی نمایشگاه هنری در دانشکده پزشکی همکاری با کانون نشاط در برگزار - ٨

امور (های زبان انگليسی و هماهنگی با آموزش دانشکده جهت تأمين کالس برگزاری کالس - ٩
  )فرهنگی

  )امور فرهنگی(تهيه اقالم مورد نياز جشنواره فرهنگی دانشجویان  -١٠

  )فرهنگی امور(اردوی خزرآباد ساری اواخر اسفند و اوایل فروردین  -١١

تالوت قرآن، دعای فرج، : ریزبرنامه(در آمفی تئاتر پزشکی  ۴/١٢/٨٨جشن شميم والیت  -١٢
، سخنران آقای وحيدی از کاشان، گروه تواشيح از کاشان، مولودی خوانی، گروه )از آاشان(مجری 



مصوب  التحصيل فرهنگی، پذیرایی، هزینه مطابقالقرآن، تقدیر از فعاالن فارغقرآنی از جامعه
  )نسل انتظار)(در صورت تأمين اعتبار)(تئاتر پزشکی های آمفیبرنامه

  )نسل انتظار( ١٣/١٢/٨٨اردوی قم جمکران ویژه جدیدالورودها  -١٣

همراه با ریز برنامه اردوی  ٢۵/١٢/٨٨ها در مسجد دانشگاه در تاریخ شنبهدعای توسل سه -١۴
  )نتظارنسل ا(جنوب و دعوت از راوی جنگ از سطح شهر 

  )نسل انتظار(برنامه دعای ندبه جمعه هر هفته در مهدیه کاشان و نماز جمعه  -١۵

برنامه تلفيقی و هماهنگ شده شب شعر نوروز کانون شعر و ادب و شميم بهار هالل احمر  -١۶
مجری، کيبورد، گروه تئاتر، : هاریز برنامه) ( هالل احمر و شعرو ادب( ١٨/١٢/٨٨در آمفی پزشکی 

نامه شميم بهار، تزئينات، مراسم نمادین نوروز، سفره قه، شعرخوانی، نشریه همدرد، ویژهمساب
) های آمفی تئاتر پزشکی و ضمن تأمين اعتبارهزینه طبق مصوب برنامه...) (هفت سين و 

  )ريال۴۵٠٠٠٠٠(

  )هالل احمر و نشاط( ١۴/١٢/٨٨، ٧/١٢/٨٨کوهنوردی  -١٧

  )ل احمرهال( ١۵/١٢/٨٨کاشت نهال درخت  -١٨

در صورت ) ( شعر و ادب( ٢٢- ٢٠کارگاه نقد شعر دوشنبه هر هفته در تاالر بينش ساعت  -١٩
  )هابندی برنامهتعدیل هزینه و اولویت

  )در صورت تأمين اعتبار) (شعر و ادب ( ريال ۵٠٠٠٠برگزاری مسابقه پيام کوتاه نوروز هزینه  -٢٠

در صورت دعوت سخنران از کاشان و ارائه ریز (کی در آمفی پزش ١٠/١٢/٨٨برنامه بمب خنده  -٢١
  ) نشاط) (در صورت تأمين اعتبار) (تئاتر پزشکیهای آمفیبرنامه و هزینه مطابق مصوب برنامه

بر اساس تعداد اعضای ( ١١/١٢/٨٨لغایت  ٨/١٢/٨٨ها از تاریخ های معرفی کانونبرپایی غرفه -٢٢
  )نشاط( کده پزشکی در دانش) هر کانون و نوع درخواست کانون

  )نشاط(  ٢/١٢/٨٨شناسی دکتر کوچکی در آمفی پرستاری شخصيت -٢٣

  )نشاط(  ١٧/١٢/٨٨و  ٣/١٢/٨٨اتاق فکر  -٢۴

  )نشاط( در سالن پزشکی  ٢۴/١٢/٨٨لغایت  ١۵/١٢/٨٨برپایی سفره هفت سين  -٢۵

  ) نشاط( در دانشکده پزشکی  ٢٠/١٢/٨٨تمدید نمایشگاه هنری تا تاریخ  -٢۶

  .های اسفند ماه در صورت تأمين اعتبار اجرا خواهد شدکليه برنامه* 

  برنامه هاي بسيج جامعه پزشکی

  اردوی قم جمکران ویژه بسيج جامعه پزشکی - ١

 ویزیت رایگان بيماران در روستاهای اطراف کاشان - ٢


