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  صورتجلسه
دانشگاه  سالن شهداي ستاددر محل  18ساعت   28/4/91شنبه مورخ چهاردر روز 1391ماه سال  مرداد هايشوراي فرهنگي دانشگاه جهت تصويب برنامهجلسه 

  .برگزار گرديد
ماه تأكيد اين هاي محتواي فرهنگي برنامهبر ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان دانشگاه  رئيس محترمپس از آن  و قرائت گرديد مجيد ...آياتي از كالم اابتدا 

گزارشي  24/3/91مصوبه شوراي فرهنگي مورخ  1طبق بند ، نمودند در ادامه معاون محترم دانشجويي فرهنگي دانشگاه نيز ضمن تبريك فرارسيدن ماه ضيافت الهي 
التحصيلي هاي فارغ ي از فرايند برگزاري جشنسپس مدير محترم فرهنگي دانشگاه گزارش. دانشجويي ارائه نمودندافزار ثبت نام اردوهاي نرم روند اجرايي از

  . موارد زير به تصويب رسيد پس از آن. دانشجويان ارائه نمودند
  :مصوبات

          مسئوليت پيگيري با (.دگردبه معاونت آموزشي ارسال  90 -91در سال تحصيلي  ليست فعالين فرهنگي جهت بررسي وضعيت تحصيلي ايشانمقرر گرديد   -1
  )20/5/91 مورخ مديريت فرهنگي تا

   هايبرنامهالتحصيلي دانشجويان مقرر گرديد كليه هاي فارغدرخصوص برگزاري جشنها، پيرو جلسه معاونت دانشجويي فرهنگي با سرپرستان محترم دانشكده -2
 نامه مصوبمطابق با شيوه ماه خردادالتحصيالن نيمسال دوم در در بهمن ماه و فارغ مراسمي التحصيالن نيمسال اولفارغو جهت تحت اين عنوان تجميع 

به ... اي مانند روز پرستار ، روز راديولوژي، روز بهداشت محيط و روزهاي شغلي و حرفه بزرگداشت مراسم برگزاري همچنين مقرر گرديد .برگزار گردد
  . گردد اجرا هاو با مسئوليت رؤساي دانشكده صورت علمي

با مدير محترم امور  هماهنگيمقرر گرديد طبق فرايند طراحي شده توسط مديرمحترم فرهنگي و  دانشگاه سفرهاي زيارتي، سياحتي كاركناندر خصوص   -3
 .شود اقدامعمومي دانشگاه در خصوص استفاده از تسهيالت سفر كاركنان 

 .موافقت بعمل آمد سفر عتبات عاليات ويژه دانشجويان برگزاريبا پيشنهاد    -4
تشكيل و در خصوص متمركز در دانشگاه مقام معظم رهبري  نهادئوليت دفترسدر خصوص برگزاري اردوي دانشجويي مشهد مقدس مقرر گرديد كارگروهي با م  -5

 .نمودن اين اردوها بحث و تبادل نظر صورت گيرد
 .تومان تخصيص يابد 300.000در سايت مسكوني پس از افطار مبلغ  ماه مبارك رمضان هاي قرآنيرنامهمقرر گرديد جهت اجراي ب  -6
سرپرست محترم مقام معظم رهبري در دانشگاه ،  نهادمسئول محترم دفتربا توجه به كمبود فضاي فيزيكي بسيج جامعه پزشكي مقرر گرديد با هماهنگي  -7

 . به اين تشكل اختصاص يابدمكاني در دانشكده پرستاري مامايي م بسيج جامعه پزشكي مسئول محترو دانشكده پرستاري مامايي 
مقرر گرديد خريد اقالم و مواد مورد نياز، تا سقف مصوب برگزاري اردو در  ،با توجه به برگزاري اردوي جهادي در نيمه اول شهريور ماه توسط بسيج دانشجويي -8

 .شوراي فرهنگي و با تأييد مديريت فرهنگي انجام گيرد

  :مديريت فرهنگيهاي برنامه
،آيين نامه استخدامي كاركنان  منشأ بيداري ، فلسطين، مجموعه فرمايشات مقام معظم رهبري در حوزه زنان و خانوادهتفسير سوره اسراء نور شامل  ضيافت رگزاري مسابقهب -١

  ، د)جوايز كاركنان حوزه پرديس با هماهنگي مدير محترم فرهنگي و مدير محترم توسعه و منابع انساني تعيين مي گردد(دانشگاه غير اعضاي هيئت علمي 
 ، ي 26/5/91،تئاتر مركزي دانشگاه ، آمفي هاي جشنواره قرآنيماه مبارك رمضان و تقدير از برترين 27برگزاري كرسي تالوت  -٢

 ،ببرگزاري مشاوره خوابگاهي  -٣

  ي، 20/5/91لغايت  10/5/91برپايي غرفه در نمايشگاه بين المللي قرآن ،از  -۴



  :برنامه هاي بسيج 
 هامنوط به موافقت رؤساي دانشكدهتأسيس دفتر پايگاه دانشكده پيراپزشكي و بهداشت در فضاي ورودي دانشكده    - 1

  :امور بانوانهاي برنامه
 د برگزاري مسابقه ترجمه و تفسير سوره نور به مناسبت ماه مبارك رمضان ،  -1

  ):س(پايگاه حضرت  زينب هاي برنامه
 تومان  400.000نوشته عليرضا رجالي، ) س(مسابقه كتابخواني از كتاب اسرار و آثار تسبيح حضرت زهرا  برگزاري   -1
  تومان 100.000عاشورا، هاي اشتراك ماهنامه عبرت -2

  :روابط عمومي دانشگاه  هايبرنامه 
  )هزينه با كارمند% 50(ويژه اعضاي هيئت علمي و كارمندان دانشگاه قرآن كريم المللي اعزام به نمايشگاه بين  -1


