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حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی

صورتجلسه شورای فرهنگی دانشگاه مورخ 1041/1/92
جلسه ساعت  03:31روز دوشنبه مورخ  1041/1/92با تالوت آیاتی از کالم ا ...مجید در سالن جلسات حوزه ریاست تشکیل شد.
حاضرین (آقایان و خانم ها):
دکتر شیرانی :رئیس دانشگاه ،حجت االسالم و المسلمین خوشنویس زاده :مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،حجت االسالم و المسلمین رضایی:

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه دکتر کرباسی :معاون فرهنگی دانشجویی ودبیرشورا ،دکتر سلطانیان :مدیر دفتر ریاست ،دکتر زینلیان :دبیر هم
اندیشی اساتید ،حجت االسالم و المسلمین دکتر غالمی دهقی :نماینده اعضاء هیات علمی ،دکتر طاهری :نماینده معاونت آموزشی و کانون بسیج استادان ،دکتر
احمدی فر :مدیر روابط عمومی ،دکتر احتشامی :مدیر فرهنگی و فوق برنامه ،جاللی :مسؤول حوزه بسیج دانشجویی ،داودی :دبیر انجمن اسالمی دانشجویان ،کریم

پور :دبیر انجمن اسالمی دانشجویی
غایبین :جلیلی :دبیر انجمن اسالمی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) ،بنائیان :دبیر جامعه اسالمی دانشجویان

مصوبات شورا:

دکتر امین :با اطالع قبلی

 .1اعضاء شورا بر اجرا ،پیگیری و نظارت بر آیین نامه های زیر در واحدهای زیرمجموعه معاونت های دانشگاه تاکید
نمودند:


صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در دانشگاه های علوم پزشکی



امر به معروف و نهی از منکر



قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس



آیین نامه فعالیت های جهادی دانشگاهیان

 .2گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص رعایت هر چه بهتر ضوابط پوشش و رفتار حرفه ای توسط دانشجویان،
اساتید و کارکنان در واحدهای تابعه دانشگاه ،توسط معاونت فرهنگی دانشجویی ارائه شد و بر نظارت بر اجرای مفاد
آیین ن امه پوشش و رفتار حرفه ای توسط معاونت های دانشگاه ،روسای بیمارستان ها و مراکز پزشکی دولتی و غیر
دولتی ،و روسای دانشکده ها تاکید شد و مقرر گردید مدیریت حراست دانشگاه در این زمینه فعال تر عمل نماید.
 .3به منظور گرامیداشت مقام شامخ استاد شهید سید مرتضی مطهری و نکوداشت روز استاد ،کارگروهی متشکل از
نمایندگان و کارشناسان معاونت دانشجویی فرهنگی و معاونت آموزشی ،به تهیه و اجرای برنامه مربوطه بپردازد.
 .4پیشنهاد راه اندازی دفاتر تسهیل گری ازدواج ،جهت بررسی بیشتر ،به کارگروهی متشکل از نمایندگان و کارشناسان
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و معاونت دانشجویی فرهنگی ارجاع شد.
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 .5با درخواست انجمن اسالمی دانشجویان مبنی بر برگزاری کارگاه تفکر نقادانه ،با تدریس آقای دکتر صفایی پور
موافقت شد.
 .6با درخواست انجمن اسالمی دانشجویان در خصوص برگزاری اردوی فرهنگی یک روزه شهر کاشان برای 44نفر از
خواهران دانشجو موافقت شد.
 .7با درخواست انجمن اسالمی دانشجویی در خصوص اردوی گردشکری شهر اصفهان همراه با پذیرایی افطار برای 44
نفر از دانشجویان موافقت شد.
 .8از خدمات ارزنده مسئول سابق حوزه بسیج دانشجویی ،جناب آقای وحید ضرغامی ،تقدیر به عمل آمد و جناب آقای
محمد رضا جاللی ،دانشجوی داروسازی ،به عنوان مسئول جدید حوزه بسیج دانشجویی معرفی شد.
 .9مسئول حوزه بسیج دانشجویی گزارشی از کم و کیف اردوی راهیان نور منطقه جنوب در اسفند ماه  1444برای اعضاء
شورا ارائه نمودند.
 .14درخواست بسیج دانشجویی مبنی بر برگزاری دوره مترجمی زبان هاتف برای دانشجویان و اقدام به ترجمه متون انقالب
اسالمی در راستای جهاد تبیین مطرح شد و جهت بررسی بیشتر به معاونت فرهنگی دانشجویی ارجاع شد.
جلسه راس ساعت  15با ذکر صلوات خاتمه یافت.

