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برگزاری دومین جشنواره خوشنویسی دانشگاه پیام نور استان تهران(به مناسبت دهه فجر)
.بررسی وصدور مجوز برای تاسیس انجمن اسالمی دانشجویی مرکز تهران غرب(.پیش نویس اساسنامه پیوستی)
.صدور مجوز انجمن های علمی وکانونهای فرهنگی وهنری مراکزوواحدهای استان.
.حضور درجشنواره تولیدات دانشجویی (رویش-حرکت-نشریات) در استان گلستان.
.سایر موارد مطروحه در شورا جهت اخذ مصوبه.

خالصه جلسه:

جلسه هشتم با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.نخست دکتر بخشی خانیکی با سخنانی در خصوص گرامیداشت  9دی جلسه را آغاز و
حجت االسالم حسینی نماینده نهاد رهبری و آقای دکتر علم الهدی و دکتر قربانی سخنانی را ایراد نمودند .جلسه وارد موضوعات اصلی
شده ودر ساعت  12به پایان رسید.

ردیف

مسوول پیگیری و

مصوبات

اجرا

1

به برپایی منظم نماز و اجرای به موقع آن وفضاسازی نمازخانه ها اهمیت ویژه داده شودو فضای نمازخانه
ها بویژه قسمت خواهران ساماندهی گردد.

2

دومین جشنواره خوشنویسی دانشگاه پیام نوراستان تهران در مرکز تهران شرق برگزار و هزینه های
برگزاری جشنواره واختتامیه پرداخت گردد.

فرهنگی استان-تهران
شرق

3

موضوع درخواست انجمن اسالمی تهران غرب جهت بررسی بیشتر به جلسات بعدی موکول گردید.

فرهنگی

4

به کانونها و انجمن های علمی دانشجویی که درشورای فرهنگی مراکزوواحدها تایید شده اند مجوز داده
شد ومقرر گردیدپشتیبانی الزم جهت حضور درجشنواره تولیدات دانشجویی (استان گلستان)انجام گردد.

فرهنگی

5

مقرر گردیداز برگزیدگان جشنواره بین المللی حرکت تقدیر شایسته صورت پذیرد.

6

اردوی فرهنگی سه روزه توانمند سازی فعالین دانشجویی توسط نهاد رهبری استان برگزار گردد.

7

پیگیری جذب اعتبار راهیان نور انجام ،ضمن مکاتبه باسازمان بسیج دانشجویی طرح خود را درجلسه
آتی شورا ارائه نماید.

مالی-بسیج-فرهنگی

8

درخصوص هزینه کرد اعتبار فرهنگی از مراکزی که مصرف نکرده اند استعالم شود در صورت عدم وجود
برنامه درمرکز اعتبار فوق در ستاد استان صرف امور فرهنگی شود.

مالی-مراکز-فرهنگی

9

برنامه تقویم شورای فرهنگی برای سال  98توسط مراکز تدوین شود .همچنین پدافند غیرعامل بصورت
دستورالعمل ،تدوین وجهت اجرا دراختیار مراکز قرار گیرد.

اداری-فرهنگی

1

ریاست مرکز-فرهنگی

فرهنگی-مالی
نهاد رهبری

2

