
 عملکرد  فرهنگی معاونت فرهنگی دانشکده پزشکی 

59سال  در  

به روز رسانی سایت فرهنگی دانشکده و بردها با توجه به مناسبتها ، جشنها، وفاتها، اعیاد و وقایع  -1

  تاریخی

03/1/252کارگاه زبان بدن  -2  

با کانونها و تشکلها و نماینده دانشجویان 7/2/25جلسه  -0  

21/2/25برگزاری کمیته اخالق پزشکی  –4  

12/2/25 سالمندان آسایشگاه از بازدید -5 

12/2/25بازدید از آسایشگاه سالمندان  -6  

مورخ پزشکی برگزاری شب شعر توسط کانون ادب و هنر دانشکده  -7 -

22/2/25  

تا یک هفته5/4/25برگزاری نمایشگاه اعتیاد با همکاری معاونت فرهنگی  -2   

2/0/25برگزاری نمایشگاه پوستر نیمه شعبان   - 2  

برگزاری کالسهای قرآن تجوید تفسیر  مجید در ایام ماه مبارک رمضان توسط سرکار خانم افشار – 13  

برگزاری کارگاه حجاب ) رفتارهای حیا گونه ( در سالن ابن سینای دانشکده پزشکی به مناسبت  – 11

با حضور سرکار خانم زهرا علویان  11 - 15/10ساعت  24/4/25هفته حجاب مورخ    

  03/4/25برگزاری جلسه هماهنگی جشن دانش آموختگی با نمایندگان دانشجویان مورخ    -12

مورخ  دانشجویان نمایندگانمسئالن و  با آموختگی دانش جشن ماهنگیه جلسه برگزاری -10

27/5/25  

برگزاری  ادامه کالس قرآن )تفسیر ، تجوید،حفظ( با حضور سرکار خانم افشار -14  



  14/7/25مورخ  25برگزاری کارگاه اخالق دانشجویی برای ورودی های مهر ماه   – 15

نمایندگان دانشجویان  ورودی های مختلف وکانون ها ، تشکل با  24/7/25برگزاری جلسه مورخ  -16

 ها، انجمن ها و فعاالن فرهنگی

25/7/25برگزاری جلسه با دانشجویان خارجی ورودی های مختلف  -17  

  22/2/25برگزاری جلسه ستاد اقامه  نماز مورخ  – 12

2/25/ 23جلسه با نمایندگان دانشجویان و کانون ها  -12  

27/2/25د پیامبر و دعای مکارم االخالقجشن میال –23  

14/2/25بزرگداشت روز دانشجو و اهدا جوائز به نفرات برتر  -21  

25برگزاری جلسه فرهنگی  با دانشجویان)ماهانه ( دیماه  -22  

27/13/25مورخ  22برگزاری جلسه  با دانشجویان روپوش سفید  ورودی  -20  

مورخ  22ید  ورودی برگزاری جلسه  با دانشجویان روپوش سف-24 -

0/11/0625  

2/11/25برگزاری جلسه فرهنگی  با دانشجویان)ماهانه ( -25   

به میزبانی دانشکده پزشکی25/ 14/11برگزاری زیارت عاشورا  -26  

و اهدا جوائز نفرات برتر پره  17/11/25جشن انقالب  و نشست صمیمی مسئولین با دانشجویان  -27

 انترنی و مسابقه کتابخوانی

12/11/25کارگاه کمیته انضباطی -22  

21/11/25جشن انقالب و کارگاه خانم علویان-22  

  20/11/25جلسه با نمایندگان روپوش سفید و اخذ تعهد  – 03

23/1/26جلسه با نمایندگان  – 01  



2/26/  6مورخ رسول اکرم )ص( حضرتبعث م جشن -02  

 23/2/26جشن میالد حضرت امام عصر )عج( مورخ  -00


