
 صورتجلسه

در تاریخ ١٣٨٩ماه سال های فروردین جلسه شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصویب برنامه
  .در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گرديد ١٢/٨٨/٢۵

مجيد قرائت گرديد و سپس ریاست محترم دانشگاه ضمن تبریک فرا ... ابتدا آیاتی چند از کالم ا
های فرهنگی فعاليت داشته تشکر و رسيدن سال جدید از همه افرادی که در سال جاری در زمينه

های ایشان ضمن تأکيد بر شاداب نمودن محيط دانشگاه برای انجام فعاليت. قدردانی نمودند
گی مناسب خواهان توجه بيشتر مسئولين به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص فرهن

های فرهنگی دانشگاه و مقابله مسائل فرهنگی و اجرایی کردن فرمایشات معظم له در برنامه
  .مؤثر با جنگ نرم، جبهه استکبار گردیدند

ید از همه افرادی که جد در ادامه معاون محترم دانشجویی، فرهنگی ضمن تبریک فرا رسيدن سال
قدردانی نمودند و سپس به ارائه  های فرهنگی فعاليت داشتند تشکر ودر سال جاری در زمينه

و مشکالت  ٨٨های اجرا شده در سال برنامه گزارش عملکرد معاونت در عرصه مسائل فرهنگی و
بندی اساس اولویتهای فرهنگی فروردین ماه بر برنامه پيش روی پرداختند و در ادامه ضمن توضيح

ها خواهان عنایت بيشتر ریاست محترم و مسئولين کانون انجام شده در جلسه هماهنگی
  .فرهنگی گردیدند دانشگاه در رابطه با مسائل

 :مصوبات

های مقام معظم رهبری در خصوص مسایل فرهنگی و توسعه علمی در مقرر گردیدکه دیدگاه - ١
االسالم و ه و در دانشگاه عرضه گردد، که این امر به حجتتهي ها، به صورت کتابسطح دانشگاه

  .نژاد محول گردیدالمسلمين آقای دکتر سيد مهدی ساداتی

ماهه  ۶ماهه فعاليت کانون نشاط، مصوب گردید مجددًا مهلت  ۶با توجه به اتمام مهلت  - ٢
دکتر سيد مهدی  االسالم و المسلميندیگری، برای ادامه فعاليت کانون نشاط، تحت نظارت حجت

  .نژاد صادر گردیدساداتی

رسانی همایش اعجازهای علمی قرآن، انجمن علمی مصوب گردید تسهيالت الزم،جهت اطالع - ٣
  .معارف، در اردیبهشت ماه صورت پذیرد

در های ورزشی مناسب مصوب گردید پيرامون گسترش فضاهای ورزشی و توسعه رشته - ۴
  .سطح دانشگاه، مقدمات الزم برای این امر فراهم آمد

های فرهنگی اجرا شده در سطح دانشگاه، در جلسات آتی مصوب گردید پيرامون برنامه - ۵
- های انتقادی تحليلی صورت پذیرد تا زمينه الزم برای ارتقا کيفی این برنامهشورای فرهنگی، بحث

  .ها در سال آینده فراهم آید

نفر از  ٣دید کمک هزینه سفر عتبات عاليات از طرف ریاست محترم دانشگاه برای مصوب گر - ۶
  .های برتر گردیدند پرداخت گردددانشجویان که در برنامه عرشيان در خاک حائز رتبه

های فرهنگی مناسب برای اعضا هيأت علمی اعزامی مصوب گردید هزینه الزم برای خرید کتاب - ٧
توسط ریاست محترم دانشگاه و .(اختيار بسيج جامعه پزشکی قرار گيردبه سفر عتبات عاليات در 

  )پيگيری بسيج جامعه پزشکی



اساسنامه کانون علمی بهداشت عمومی ارائه گردید و مقرر گردید در این رابطه توضيحاتی  - ٨
های این کانون از طرف سرپرست محترم دانشکده بهداشت و معاون پيرامون اهداف و برنامه

  .آموزشی دانشگاه ارائه گردیدمحترم 

اساسنامه انجمن دانشجویی مبارزه با سرطان و حمایت از بيماران سرطانی ارائه گردید و  - ٩
  .مصوب گردید اساسنامه جهت اطالع و اقدام الزم،خدمت معاون محترم درمان ارائه گردد

ای با هماهنگی های علمی، پژوهشی بسيج دانشجویی، جلسهمصوب گردید پيرامون برنامه -١٠
معاون محترم دانشجویی، فرهنگی و با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاوین و مدیران محترم 

  .پژوهشی و آموزشی تشکيل گردد

  هاي نهاد رهبري برنامه

 تئاتر پزشکیدر آمفی ٢٠ساعت  ٣٠/١/٨٩دوشنبه ) ٣(شب شعر گلواژه صبر- ١

بعد از نماز مغرب و ) ع(در خوابگاه امام علی جلسه احکام پزشکی در هفته سوم فروردین ماه - ٢
  عشا

  ٩-٧ها ساعت شنبهها و سهشنبهیک) ع(جلسات حفظ قرآن در خوابگاه امام علی - ٣

  )اواخر فروردین(البالغه در طبيعت کالس نهج- ۴

  )اواخر فروردین) (ع(های قرآن فکری در خوابگاه امام علی برگزاری جلسه حلقه- ۵

های پایان فروردین در مسجد دانشگاه با حضور عموم بعد ئت قرآن در هفتهجلسات تخصصی قرا- ۶
  از نماز مغرب و عشا

  برنامه هاي بسيج دانشجويي

  دوره  ٣بين چاپ نشریه زیر ذره - ١

  ريال۵٠٠٠٠٠عدد  ٣جوایز مسابقات نشریات  - ٢

  های هر هفتهها و چهارشنبهورزش صبحگاهی به همراه شير و خرما شنبه - ٣

  هادوشنبه شب) ع(ضور خانم منعميان در خوابگاه امام علی ح - ۴

  ريال١۶٠٠٠٠) مردی در تبعيد ابدی(یا ) حکایت مرد تنها(جلد کتاب  ۴۵تهيه  - ۵

  جلسه در دانشکده پرستاری ۴جلسه پرسش و پاسخ  - ۶

  ها ویژه رشته اتاق عملشنبههمایش فيلم اتاق عمل یک کالس - ٧

  مسابقه علمی اتاق عمل - ٨

  های بيهوشیکالس آشنایی با روش - ٩

  )اجرای برنامه در صورت ارائه جزئيات(ريال١٠٠٠٠٠٠مسابقه وبالگ نویسی  -١٠

  ) ع(پخش فيلم سينمایی دفاع مقدس در خوابگاه امام علی  -١١



  ريال٣٠٠٠٠٠) ع(ها در خوابگاه امام علی شنبه شبجلسه خانم حاج بابایی یک -١٢

با هماهنگی و همکاری معاونت پژوهشی و (شنبه هر هفته کالس آموزش وب سایت یک -١٣
  ) دانشگاه ITمرکز 

  اندیشی کتاب آفتاب در حجاب در دانشکده پرستاریجلسه هم -١۴

تحليل  ۵به " سنگ فروش هر خيابان از طالست"اهدا جوایز دور سوم مطالعات کتاب  -١۵
  )ت دانشگاهاستفاده از تسهيال: جوایز(برتر

  ريال١۵٠٠٠٠در آمفی پرستاری  ٢۴/١/٨٩کرسی آزاد اندیشی عمومی  -١۶

  )اجرای برنامه در صورت معرفی استاد(کالس خطاطی در دانشکده پيرا پزشکی  -١٧

  )اجرای برنامه در صورت معرفی استاد) (ع(کالس صنایع دستی در خوابگاه امام علی  -١٨

  )ريال هزینه٣٠٠٠٠٠وسيله ایاب و ذهاب ( ا تندیس یادبود دیدار با خانواده شهدا و اهد -١٩

  )ع(ها در خوابگاه امام علی زیارت عاشورا به همراه مداحی خانم مظاهری جمعه شب -٢٠

  )هزینه مربی ) (ع(ها در خوابگاه امام علی کالس طراحی شنبه شب -٢١

ماهنگی و تائيدیه از طرف آقای اجرای برنامه در صورت ه(مسابقه واليبال و اعزام به اصفهان  -٢٢
  )گوحق

  ٢٩/١/٨٩" سنگ فروش هر خيابان از طالست"اندیشی کتاب جلسه هم -٢٣

  هاانتشار یک شماره نشریه پشت این پنجره -٢۴

  ريال٧٠٠٠٠" باید هلو باشيد "جلد کتاب  ١۵توزیع  -٢۵

در (آمفی تئاتر پزشکی در  ٣١/١/٨٩نقد فيلم با موضوع ميهن دوستی یا مبارزه با جنگ نرم  -٢۶
  هزینه استاد، هزینه رفت و برگشت، پذیرایی) صورت معرفی استاد

  )مجوز اجرای برنامه، بدون پرداخت هزینه(برگزاری المپاد علمی رادیولوژی  -٢٧

  )مجوز اجرای برنامه، بدون پرداخت هزینه(توسط خانم طباطبایی  CPRبرگزاری کارگاه  -٢٨
   

  )ريال٢٠٠٠٠٠نامه تهيه ویژه(اد شهيد صياد شيرازی در گلزار شهدای راوند زیارت عاشورا با ی -٢٩

  برنامه هاي مديريت فرهنگي 

  و پذیرایی) ع(سخنرانی خانم حاج بابایی یک جلسه در خوابگاه امام علی  - ١

برادران  ١٠/١/٨٩لغایت  ٧/١/٨٩خواهران،  ٧/١/٨٩لغایت  ۴/١/٨٩برگزاری اردوی خزرآباد ساری  - ٢
  )ر فرهنگیامو(

  )امور فرهنگی( ١٧/١/٨٩) س(برگزاری مسابقه بين نماز مغرب و عشا در خوابگاه الزهرا  - ٣

  )امور فرهنگی(برگزاری مسابقات فوتبال دستی در خوابگاه الغدیرو اهدا جوایز  - ۴



  )امور فرهنگی(تهيه بنر تعقيبات نماز و نصب در خوابگاه الغدیر  - ۵

  )امور فرهنگی(شنبه هر هفته برگزاری دعای توسل در خوابگاه الغدیر سه - ۶

  )امور فرهنگی... (ها به کتاب، قفسه و های خوابگاهتجهيز کتابخانه - ٧

  )امور فرهنگی(ها تهيه سی دی فيلم سينمایی جهت اکران در خوابگاه - ٨

  )امور فرهنگی(البالغه و قرآن کالس تفسير نهج - ٩

  )امور فرهنگی( ٨٩بنر و پرده ویژه نامگذاری سال  تهيه -١٠

  )امور فرهنگی(تهيه بروشور و پوستر جهت جشنواره فرهنگی  -١١

  تهيه بنر ویژه جشنواره فرهنگی -١٢

  )امور فرهنگی( ١٩/١/٨٩اردوی قم جمکران خواهران  -١٣

  ٢٧/١/٨٩کوهنوردی خواهران با همکاری بسيج  -١۴

- ها به مناسبت والدت حضرت زینب و بهيه ویژههای خوابگاهاقپخش شيرینی در تمام ات -١۵
  )امور فرهنگی(نامه

  )امور فرهنگی) (خوانیدهه فجر و کتاب(تهيه و خرید جوایز مسابقات فرهنگی  -١۶

  )امور فرهنگی(ها با حضور استاد ستودهشناسی در خوابگاهبرگزاری کارگاه معرفت -١٧

  )امور فرهنگی(و اهدا جوایز برگزاری مسابقه کتاب خوانی  -١٨

) اجرای برنامه در صورت ارائه جزئيات(ای و اهدا جوایز برگزاری مسابقه روز ملی انرژی هسته -١٩
  )امور فرهنگی(

امور ) (القرانمربی از جامعه(های جشنواره قرآنی های تقویتی جهت برترینبرگزاری کالس -٢٠
  )فرهنگی

  )امور فرهنگی) (س(ا نمایش فيلم در خوابگاه الزهر -٢١

پرستاری با حضور استاد جوادی و شاعران  ١ها در کالس کارگاه فرهنگی نقد شعر دوشنبه -٢٢
  )کانون شعر و ادب) (اجرای برنامه در صورت معرفی شعرا(کاشانی 

  )کانون شعر و ادب(مسابقه پيام کوتاه سعدی تا سپهری  -٢٣

کانون شعر ( ٢٣/١/٨٩زاده مورخ حضور استاد مدرسنویسی با کارگاه آموزشی شعر و داستان -٢۴
  )و ادب

  )کانون نشاط(ها در دانشکده پرستاری شنبهاتاق فکر سه -٢۵

) ها و ارائه اهدافاجرای برنامه در صورت برآورد هزینه( ٢۵/١/٨٩ها مورخ جشن رنگ خوابگاه -٢۶
  )کانون نشاط(



ها در صورت معرفی اجرای برنامه( ٢٩/١/٨٩شناسی در دانشکده پرستاری مورخ شخصيت -٢٧
  )کانون نشاط)(استاد

  )کانون نسل انتظار(شنبه هر هفته در مسجد دانشگاه دعای توسل سه -٢٨

  )کانون نسل انتظار( ٢٧/١/٨٩، ٢٠/١/٨٩نماز جمعه و دعای ندبه  -٢٩

  )کانون نسل انتظار( ٢۶/١/٨٩اردوی قم جمکران ویژه برادران  -٣٠

  )ندای سالمت(ابگاهی مسابقه طنز خو -٣١

) اجرای برنامه در صورت ارائه ریز برنامه و اهداف برنامه( ٢٠/١/٨٩اردوی قلعه مرنجاب مورخ  -٣٢
  )ندای سالمت(

ندای ) (اجرای برنامه در صورت ارائه ریز برنامه و اهداف برنامه( ٢٧/١/٨٩آباد مورخ اردوی نوش -٣٣
  )سالمت

اجرای برنامه در صورت ارائه ریز برنامه و " (هفت شهر عشق"خوانی از کتاب مسابقه کتاب -٣۴
  )ندای سالمت) (اهداف برنامه

  برنامه هاي بسيج جامعه پزشکی

  برگزاری سفر زیارتی عتبات عاليات در اوایل فروردین ماه - ١

  فروردین ماه ٢٧برگزاری کوهنوردی ویژه اعضا در روز جمعه  - ٢

   

 


