
واحد فرهنگی 96گزارش فعالیت های سال   

 

  20/1/96 دانشجویان جلسه با نمایندگان-1 -

2/96/  6مورخ رسول اکرم )ص( حضرتبعث م جشن -2  

و برگزاری نمایشگاه با همکاری بسیج20/2/96جشن میالد حضرت امام عصر )عج( مورخ  -3  

خرداد 15و بزرگداشت 3/3/96دانشکدهبرگزاری جلسه نشست صمیمی دانشجویان  با مسئولین  -4  

صبح 30/7برگزاری کالس قرآن در ایام ماه مبارک رمضان با حضور خانم افشار صبح ها ساعت  -5  

ویژه  صبح پنجشنبه ها 11ساعت  25/3/96برگزاری کالس نهج البالغه با حضور دکتر بهشتی پوراز تاریخ  -6

 اساتید ، کارکنان و دانشجویان

24/4/96بون آزاد حجاب و عفاف مورخ برگزاری تری -7  

روز چهارشنبه 13-12ساعت  28/4/96تشکیل جلسه یاوران معروف مورخ  -8  

28/5/96تشکیل جلسه هماهنگی فارغ التحصیلی با دانشجویان -9 -  

4/6/96تشکیل جلسه جشن دانش آموختگی با مسئولین دانشکده و نمایندگان دانشجویان مورخ -10 -  

17/4/96جلسه هیئت نظارت انجمن علمی مورخ  –11 -  

15/6/96مورخ   89جلسه هماهنگی جشن دانش آموختگی با دانشجویان ورودی -12  

با مسئولین دانشکده و دانشگاه مورخ  89ورودی  دانشجویان با آموختگی دانش جشن هماهنگی جلسه -13

22/6/96  

89پزشکی ورودی مراسم تحلیف و دانش آموختگی دانشجویان رشته  -14 -    

  30/6/96مورخ

بزرگداشت هفته دفاع مقدس و برگزاری نمایشگاه شهدا -15 -  

و برگزاری کارگاه اخالق  11/7/96روز سه شنبه  96مراسم معارفه دانشجویان پزشکی ورودی  –16 -

96دانشجویی  

/ روز سه شنبه6/7برگزاری مراسم زیارت عاشورا روز پنجم محرم -17  



 4/7/96  10-12انضباطی دوشنبه ساعت  برگزاری کمیته -18

22/7/96مورخ  30/12برگزاری جلسه با نمایندگان دانشجویان  روز شنبه ساعت  -19  

با آقای دکتر 96 /24/7مورخ  12-10ساعت  96برگزاری کارگاه کمیته انضباطی برای دانشجویان ورودی  -20

 علیمحمدی

در سالن ابن سینای دانشکده پزشکی  2/8/96مورخ  اولین  کارگاه انجمن علمی دانشجویان پزشکی -21

با عنوان مهارت های رهبری) استاد دکتر علی ابراهیمیبا حضور  leader ship skills  )  برگزار گردید. دوشنبه روز  

توسط انجمن علمی دانشکده   1/8/96روز دوشنبه    30/14تا 30/12کارگاه مهارتهای رهبری ساعت  -22

ارائه دکتر  علی ابراهیمی.پزشکی و با   

30/12ساعت  30/7/96جلسه صیانت از حقوق شهروندی  -23  

خانم دکتر ناهید یزدی 30/7ساعت  16/8/96کارگاه آموزشی و حساس سازی کانسر زنان-24  

30/12ساعت 20/8/96جلسه هماهنگی آیین روپوش سفید -25 -  

تاد سید علیرضا آل با اسو امنیت در خانواده فضای مجازی آموزشی کارگاه -26 -

 داوود 

شن میالد حضرت رسول اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع( و تفسیر دعای مکارم االخالق  با برگزاری ج – 27 

روز شنبه با حضور دانشجویان و مسئولین دانشکده و تقدیر از  30/12ساعت  14/9/96حضور حاج آقا قدس 

  نفرات برتر آموزشی و فرهنگی

روز  30/12ساعت   18/9/96روز دانشجو و جشن میالد حضرت رسول اکرم )ص( در تاریخ  برگزاری جشن  -28

.شنبه دانشجویان و مسئولین دانشکده  

با حضور حاج آقا مرتضوی در سالن ابن  30/12ساعت  15/11/96روز یکشنبه  96برگزاری جشن دهه فجر  -29

اعتقاد به امام زمان )عج( ( و تقدیر از نفرات اول مسابقه کتابخوانی )کتاب آثار سینا  

فعال سازی تلگرام واحد فرهنگی  -30  

نشست با سفیران جشنواره سیمرغ برای برگزاری هر چه بهتر  -31  

راه اندازی بورد الکترونیک دانشکده پزشکی -32  


