
 

 صورتجلسه

  

در دفتر ٢۵/٩/٨٨ماه در تاريخ های دیجلسه شوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصویب برنامه
  .رياست دانشگاه برگزار گرديد

ابتدا آیاتی چند از کالم الٌله مجيد قرائت گرديد و سپس معاون محترم دانشجویی،فرهنگی
ضمن عرض تسليت به مناسبت فرا رسيدن محرم و گراميداشت این ایام دستور کار جلسه را

هایبا توجه به افزایش هزینه ماه عنوان نموده و در ادامههای فرهنگی دیبررسی برنامه
-های گذشته و محدودیت منابع مالی معاونت دانشجویی، فرهنگی تصميمفرهنگی در ماه

سپس رئيس دفتر نهاد رهبری دانشگاه نيز همه. گيری جدی در این زمينه را خواستار شدند
در ادامه نيز. ودنددار دعوت نمهای کيفی و جاذبهها و فعاالن فرهنگی را به اجرای برنامهکانون
های قابل بررسی توسط مدیر فرهنگی دانشگاه ارائه و از طرف اعضاء مورد بررسی قراربرنامه

  .باشدگرفت که مصوبات آن به شرح ذیل می

  :مصوبات

های گذشته و محدودیت معاونت دانشجویی،های فرهنگی ماهبا توجه به افزایش هزینه - ١
های فرهنگی از کميتها و تشکلگردید تمامی کانونفرهنگی در پرداخت مالی، مصوب

  .ها بپردازندای خود کاسته و به کيفيت بيشتر آنبرنامه

های فرهنگی هر کانون و تشکلیبا توجه به بند فوق مصوب گردید تعداد اجرای برنامه - ٢
به رعایتی آن کانون و کيفيت آن برنامه باشد و برگزاری برنامه مشروط منوط به تعداد اعضا

  .باشداین دو اصل می

ها را به صورت مدون ومصوب گردید روابط عمومی دانشگاه تصاویر و بنرهای مناسبت - ٣
  .منسجم تهيه و بایگانی نموده تا در صورت لزوم مورد استفاده قرار گيرد

ها ابتدا مورد تصویب شورایها و تشکلهای فرهنگی تمام کانونمصوب گردید برنامه - ۴
نگی دانشگاه قرار گرفته و سپس تبليغات آن در سطح دانشگاه انجام شود و تبليغات بهفره

  .گيردباشد و مورد برخورد قرار میهر صورتی غير از آن ممنوع می

مقرر گردید برنامه اعتکاف علمی بسيج دانشجویی پس از تغيير نام به همخوانی علمی در - ۵
  .مسجد دانشگاه برگزار گردد

از طرف دفتر نهاد رهبری در سالن ورودی دانشکده) ع(مقرر گردید نصب ضریح امام حسين  - ۶
  .لغایت اواخر ماه صفر صورت پذیرد ٢۵/٩/٨٨پزشکی از تاریخ 

- ها مطرح گردید و مصوب گردید برنامههای علمی فرهنگی دانشکدهساماندهی فعاليت - ٧
هار نوع برنامه فرهنگی از طرف دانشکدههای علمی منحصرًا به مباحث علمی پرداخته و ه

  .بایست در جلسه شورای فرهنگی مطرح و تأئيد گرددمی

های علوم پزشکی کشور مطرح گردید و مقرربرنامه دومين جشنواره فرهنگی دانشگاه - ٨
ها ضمنها و تشکلگردید تبليغات و تهيه بنر جهت فراخوان صورت گرفته و تمام کانون

الزم در این زمينه را انجام نموده و راهکارهای الزم جهت شرکت هر چه بهتر مشارکت تبليغات
  .ها ارائه نماینددر این برنامه را در جلسه شورای هماهنگی کانون



ها باها و تشکلهای علمی و پژوهشی توسط کانونمصوب گردید برگزاری کارگاه-٩
  .های آموزشی و پژوهشی انجام پذیردهماهنگی معاونت

با مشارکت ٢٨/٩/٨٨مصوب گردید ویژه برنامه بزرگداشت وحدت حوزه و دانشگاه در تاریخ  -١٠
دفتر نهاد رهبری و هماهنگی آقای عبدالوند و با حضور دکتر کاویانی در مسجد دانشگاه برگزار

  .گردد

های پيشنهادی راطیمجوز انجمن علمی گروه معارف صادر گردید و مقررگردید برنامه -١١
  .ای به شورای فرهنگی دانشگاه و گروه معارف ارائه و پس از تصویب اجرا نمایدهنام

های فرهنگی مطرح گردید که مصوبات آن به شرح جدولکرد اجرایی برنامهنحوه هزینه -١٢
  :باشدذیل می

مبالغ تعيين شده باشد ها بيش ازدر صورتی که هزینه درخواستی برای برنامه: ١تبصره
  .باشدمجریان برنامه می کننده از طرفتخصيص آن منوط به ارائه برنامه و توضيحات قانع

جدول فوق تطبيق و هزینه مربوطه های پيشنهادی از نظر موضوع و یا محتوا بابرنامه:٢تبصره
 .دتعيين خواهد ش

هایاردوهای چندروزه و مناسبت ی فرهنگی اعم از مسابقات وهاهزینه دیگر برنامه: ٣تبصره
ندارند و منوط به ارائه ریز آن برنامه در خاص که از نظر موضوع یا محتوا با جدول برنامه مطابقت

 .باشدشورای فرهنگی می

در صورتی که) رای فرهنگیشو با توجه به مصوبه(هر برنامه فرهنگی دارای مجوز :۴تبصره 

تعداد افراد  تمراسما
 شرکت کننده

 هاهزینه هاریز برنامه

مراسم سخنرانی در آمفی
 تئاتر پزشکی

سخنرانی ، پذیرایی ،نفر500
 تزئينات و سایر

 ریال 3000000

مراسم سخنرانی در آمفی
 تئاتر پرستاری

سخنرانی ، پذیرایی ونفر٢٠٠تا150
 سایر

 ریال 1500000

یا بزرگداشت مراسم جشن
 در آمفی تئاتر پزشکی

سخنرانی ، مجری ،نفر500
موسيقی ، تئاتر ،
 پذیرایی ، تزئينات و

 سایر

 ریال 6000000

مراسم جشن یا بزرگداشت
 در آمفی تئاتر پرستاری

سخنرانی ، مجری ،نفر٢٠٠تا150
موسيقی ، تئاتر ،
 پذیرایی ، تزئينات و

 سایر

 ریال 2500000

هزینه اتوبوس ،نفر40اردوی یک روزه تفریحی
صبحانه ، نهار و

 پذیرایی

ريال و هزینه 1000000
 یک دستگاه اتوبوس

هزینه اتوبوس ، شامنفر40جمکران_ اردوی قم 
 و پذیرایی

ريال و هزینه یک500000
 دستگاه اتوبوس

اردوی کوهنوردی اطراف
 کاشان

هزینه اتوبوس ،نفر40
 صبحانه و پذیرایی

ريال و هزینه یک300000
 دستگاه اتوبوس

ها درهای مناسبتمراسم
 مسجد دانشگاه

سخنرانی ، پذیرایی ونفر200
 مداح

 ریال 1500000

های خوابگاهی اعم ازبرنامه
 ... کارگاه سخنرانی و

 سخنرانی ، پذیرایی ونفر١٠٠تا50
... 

ريال۵٠٠٠٠٠ريال1000000



نسبت به مبلغ تعيين شده ها به مراتبکمتر از ریزبرنامه مشخص شده اجرا شوند هزینه
 .تعدیل خواهند شد

- مصوبات آن به شرح ذیل می های فرهنگی مطرح گردید کهکرد اجرایی برنامهمرجع هزینه-13
 .باشد

 هاي نهاد رهبري برنامه

:سخنران( ۶/١٠/٨٨لغایت  ١/١٠/٨٨سوگواری دهه اول محرم در مسجد دانشگاه ار تاریخ  - ١
 )زاده و از معاونت آموزشی و تعليم قمحاج آقا عمورمضان

  دعای کميل به صورت هفتگی در مسجد - ٢

  دعای سمات به صورت هفتگی در مسجد - ٣

مدرس(ها ها و سه شنبهشنبهیک) ع(های آموزش حفظ قرآن در خوابگاه امام علی کالس - ۴
  )خانم قربانی

ها بعد از نماز مغرب وشنبهسه) ع(های آموزش احکام پزشکی در خوابگاه امام علی کالس - ۵
  )مدر خانم دکترشياسی(عشاء 

  البالغهمسابقه نهج - ۶

  ختم زیارت عاشورا و صلوات و قرآن - ٧

  لغایت اواخر ماه صفر ٢۵/٩/٨٨نصب ضریح امام حسين در سالن دانشکده پزشکی  - ٨

  برنامه هاي بسيج دانشجويي

شب در دهه اول محرم و با هماهنگی دفتر نهاد ٢(مراسم عزاداری در مسجد دانشگاه  - ١
  )رهبری

  ریزی آننشریه علمی و شروع سمينار کشوری و برنامه - ٢

  )گروه اتاق عمل( مسابقه پيامک به صورت هفتگی  - ٣

  و نشریه کهساربرگزاری مسابقه آه دل  - ۴

جلسه هزینه تا سقف ١٠کالس آموزش سایت مخصوص بسيجيان در دانشکده پرستاری  - ۵
  ريال ١٠٠٠٠٠٠

لغایت ١٠/١٠/٨٨برپایی نمایشگاه کتاب و نرم افزار و فضا سازی پوستر و بنر از تاریخ  - ۶
  مقابل آمفی پزشکی) روز شهدای دانشجو( ١٠/٨٨/١۶

  ورزشی بسيجتشکيل جلسه توجيهی فعاالن  - ٧

  افتتاح دفتر مسجد و نصب پالکارد آهنی دفاتر - ٨

  های بسيجهای انبارهای بسيج و تعميرات دوربينتعویض قفل - ٩



 ريال۵٠٠٠٠٠خرید کتاب انيشتين-١٠

  ريال٢٠٠٠٠٠خرید کتاب برای مطالعه کانون -١١

  ريال۵٠٠٠٠٠مسابقه بزرگ کتابخوانی و اهدای جوایز تا سقف -١٢

  ريال۶۵٠٠٠٠نویسی کتاب و اهدِای جوایز ابقه هفتگی خالصهی مسهدیه-١٣

در صورت عدم تداخل برنامه(مراسم عزاداری در ایام محرم در خوابگاه خواهران و برادران  -١۴
  )با مسجد دانشگاه

  خریداری سررسيد مذهبی ویژه شورای مرکزی حوزه بسيج-١۵

  ها در دانشکده پرستاریشنبههای سياسی با حضور آقای صنعتکار سهنشست -١۶

  )س(های طراحی در خوابگاه الزهرابرگزاری کالس -١٧

  )در صورت تداخل با مراسم عزاداری در دانشگاه( ها زیارت عاشورا در خوابگاه-١٨

پس از) (ثبت قرارداد( الزحمه طراحان سایت بسيج و خرید هاست و دامين پرداخت حق -١٩
  )تأیيد کميته دانشگاه

ساماندهی و تميز نمودن دفتر انبار شهدا واقع در زیرزمين مسجد با هماهنگی نهاد رهبری-٢٠

مصوبه(های بالينی یا مهارت EDCدر سالن  ۴/١٠/٨٨و  HSE 3/10/88های برگزاری کالس-٢١
  )ماه قبل، با هماهنگی معاونت پژوهشی

  )استاد عطوفی(صيلی همخوانی علمی در مسجد دانشگاه با حضور اساتيد مشاوره تح-٢٢

  برنامه هاي مديريت فرهنگي

برگزاری مراسم زیارت عاشورا و سوگواری در دهه اول و دوم محرم و شب شهادت امام - ١
در صورت عدم تداخل با(ها و انجام پذیرایی و توزیع کارت زیارت عاشورا سجاد در خوابگاه

  )امور فرهنگی) (های عزاداری در مسجدبرنامه

های عزاداری دردر صورت عدم تداخل با برنامه(ها ی مراسم سوگواری در خوابگاهبرگزار - ٢
  )امور فرهنگی) (مسجد

شنبه ساعتشنبه، چهارشنبه و پنجهای زبان انگليسی روزهای شنبه، یکبرگزاری کارگاه - ٣
امور(دانشکده پزشکی  ١در کالس  ١٨- ١۶شنبه و دوشنبه ساعت و روزهای سه ١۴-١٢

  )فرهنگی

های کامپيوتری روزهای شنبه و چهارشنبههای تکنسين عمومی شبکهبرگزاری کارگاه - ۴
و بخش عملی در) به صورت تئوری( در کالس شماره ج دانشکده پيراپزشکی  ١۴-١٢ساعت 

  )امور فرهنگی(دانشگاه جامع علمی کاربردی کاشان

امور(ريال ۵٠٠٠٠٠وایز تا سقف برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب تفسير جوان و اهدای ج - ۵
  )فرهنگی

  ) امور فرهنگی) (ع(مراسم مداحی و سخنرانی خانم حاج بابایی در خوابگاه امام علی  - ۶



امور(ريال ۵٠٠٠٠٠برگزاری مسابقه کتابخوانی یادنامه عاشورا و اهدای جوایز تا سقف -٧
  )فرهنگی

  )نگیامور فره(ها های اخالقی در خوابگاهکارگاه مهارت - ٨

  )امور فرهنگی(های ملی مذهبی تهيه پرده و بنرهای تبليغاتی به مناسبت ایام - ٩

  )امور فرهنگی(چاپ نشریه حس هفتم  -١٠

  )امور فرهنگی( ۴/١٠/٨٨اتوبوس در تاریخ  ٢اردوی دو روزه تهران شاه عبدالعظيم،  -١١

-ت تداخل با برنامهشنبه هر هفته و در صوربرگزاری دعای توسل در مسجد دانشگاه سه -١٢
  )نسل انتظار( های مسجد همکاری و هماهنگی با دفتر نهاد رهبری

  )نسل انتظار(  ٣/١٠/٨٨دستگاه  ٣اردوی قم جمکران -١٣

،١١/١٠/٨٨،  ۴/١٠/٨٨دعای ندبه در مهدیه کاشان و نماز جمعه و دیدار با خانواده شهدا  -١۴
  )نسل انتظار(  ١٠/٨٨/٢۴،  ١٨/١٠/٨٨

در آمفی پزشکی هزینه ٨/١٠/٨٨سمينار مدیریت زمان سخنران دکتر خنيفه زمان  برنامه -١۵
  )کانون نشاط( ٢٠تا ١٨ريال ساعت  ۵٠٠٠٠٠٠تا سقف 

مراسم بزرگداشت شهيد کاظمی در آمفی پزشکی با حضور خانواده شهيد کاظمی و -١۶
  )نسل انتظار(  ٢٠/١٠/٨٨همکاری مؤسسه صادقيون تهران

(ريال ۵٠٠٠٠٠کوتاه به مناسبت ایام محرم و اهدای جوایز تا سقف هزینه مسابقه پيام  -١٧
  )کانون شعر و ادب

- در صورت عدم تداخل با برنامه( سخنرانی در نمازخانه خوابگاه اندیشه ویژه ایام محرم  -١٨
  )گروه ندای سالمت) ( های مسجد دانشگاه

  )احمرکانون هالل( ١١/١٠/٨٨و  ۴/١٠/٨٨کوهنوردی  -١٩

هایمراسم هفت شهدای کربال در مسجد دانشگاه در صورت عدم تداخل با برنامه -٢٠
  )هالل احمر(مسجد دانشگاه 

  )هالل احمر( مسابقه پيام کوتاه با موضوع کربال و اهدای جوایز به سه نفر  -٢١

  )هالل احمر( عدد ٢۵٠چاپ نشریه همدرد با موضوع کربال با تيراژ  -٢٢

  )هالل احمر( های امداد و نجات در دانشکده پرستاری ادامه کالس -٢٣

٢۶دی، کشف حجاب و  ١٧مسابقه طنز کاریکاتور، خطاطی و طراحی با موضوع آزاد ویژه  -٢۴
  )ندای سالمت(دی فرار شاه 

  )ندای سالمت(اتوبوس  ١اردوی تفریحی فرهنگی قلعه مرنجاب  -٢۵

در آمفی ٣٠/٩/٨٨آن کریم در بخش شفاهی و کتبی برگزاری مسابقات سراسری قر -٢۶
  )امور فرهنگی) ( الزحمه داوران و توزیع سؤاالت مسابقهپذیرایی، پرداخت حق( پرستاری 



تهيه بنر و پوسترهای تبليغاتی و تجهيزات الزم جهت فراخوان دومين جشنواره فرهنگی-٢٧
  )امور فرهنگی( های علوم پزشکی کشور دانشگاه

هزینه فيلم و( ٢۶/٩/٨٨) س(فيلم خروس جنگی همراه با پذیرایی در خوابگاه الزهرا پخش -٢٨
  )امور فرهنگی) ( نفر ٢٠٠پذیرایی برای 

 )امور فرهنگی با همکاری بسيج دانشجویی(  ١٠/١٠/٨٨دستگاه  ٣اردوی قم جمکران  -٢٩
 


