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صورتجلسه ی اولین کارگروه فرهنگی دانشکده دندانپزشکی

محل جلسه:اتاق جلسات دانشکده                                                                                             تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

دستور جلسه:آشنایی  و نحوه ی انجام کار

سمت حاضرین درجلسه ی  کارگروه

سرپرست دانشکده و رئیس جلسه جناب آقای دکتر مصطفی شیخی

معاون پژوهشی دانشکده سرکار خانم دکتر مینا محبیان

نماینده معاونت فرهنگی سرکار خانم بیات

نماینده نهاد رهبری جناب آقای رستمخانی

نماینده ی دانشجویان دندانپزشکی جناب آقای محمد لطفی

         -  در اولین جلسه ی کارگروه فرهنگی دانشکده دندانپزشکی که روز شنبه مورخ۱۳۹۹/۰۸/۰۳در اتاق جلسات 
دانشکده برگزار گردیددر ابتدا جناب آقای دکتر شیخی سرپرست محترم دانشکده ضمن خوش آمد گویی به حاضرین 
جلسه و تسلیت سالروز شهادت یازدهمین اختر آسمان امامت و والیت حضرت امام حسن عسکری (ع)؛ پس از معرفی 
حضار هدف از تشکیل کارگروه را احساس تکلیف درخصوص جای خالی  امور فرهنگی و نهادینه سازی روشهای صحیح 
جهت دستیابی به محیطی با نشاط در دانشکده برشمرده و بر ایجاد فعالیت های هنری تاکید کردند وهدف کوتاه مدت 
کارگروه را هرچه بهتر شدن حال عمومی دانشجویان و ارائه راهکارهای نوین در امور فرهنگی و ایجاد دورهمی های 

دانشجویی با روشهای صحیح و نبود اجبار را دردستیابی  اهداف فرهنگی دانستند.
دراین جلسه خانم دکتر محبیان نیز که مسئولیت معاونت پژوهشی دانشکده را بر عهده دارند گفتند امور فرهنگی 
در دانشکده ها در سطح بسیار پائینی قرار دارد و تشکیل معاونت فرهنگی را در دانشکده ها ضروری و جزء نیاز 
های دانشکده مطرح نمودند.همچنین ایشان نسبت به نبود نظارت کافی در خصوص حریم دانشگاه و کنترل ورود و 
خروج ها و امور مربوط به عدم رعایت کنترل عفونت  و درصد باالی اختالالت سایکو لوژیک و اعتیاددر بین 

دانشجویان ابراز نگرانی نمودند.
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در ادامه جلسه آقای رستمخانی نهاد رهبری و معاونت فرهنگی دانشگاه را متولیان امور فرهنگی در مجموعه دانشگاهی 
دانسته و ابراز داشتند پیگیری امور فرهنگی و مسائل اخالقی و مشکالت دانشجویان  توسط مسئولین واحد ها و 

دانشکده ها باعث همکاری بهتر مسئولین در سطح دانشگاه خواهد شد.

    در ادامه آقای لطفی که از دانشجویان فعال در امور فرهنگی دانشکده میباشند بعنوان نماینده ی دانشجویان از 
انتصاب جناب آقای دکتر شیخی به سرپرستی دانشکده ابراز دلگرمی کرده و از پیگیری امور دانشجویان توسط ایشان از 
طرف دانشجویان تقدیر و تشکر کردند.وی اجرای جشنواره های هنری و المپیاد دانشجویی ؛اجرای حلقه ی کتاب 

؛جلسات نقد فیلم؛ برپایی اتاق موسیقی وسایر فعالیت های هنری را در ارتقاء روحیه ی دانشجویان موثر دانستند .

سرکار خانم بیات نیزکه از معاونت فرهنگی دانشگاه در این جلسه حضور داشتندبه ایجاد گسست و شکاف بین نسل ها 
اشاره کرده و از فراموشی اهداف اصیل فرهنگی و انقالب اسالمی و همچنین پرورش ضعیف در برابر آموزش ابراز تاسف 
نمودند و بر بحث استعداد یابی کارکنان و اساتید و دانشجویان در امور فرهنگی تاکیدکرده و پیشنهاد دادند کارگروه در 
۳بخش اساتید ؛کارکنان و دانشجویانتشکیل گردد.وی ایجاد حلقه ی واحد جهت حل مشالت در دانشگاه را خواستار 

شدند.

جمع بندی و نتایج حاصل از جلسه بشرح ذیل میباشد:

۱-مقرر شد در محوطه ی دانشگاه پایه ی استند جهت اطالع رسانی برای دانشکده دندانپزشکی نصب شود.

۲-مقرر گردید جهت اوقات فراغت کوتاه مدت دانشجویان محیط مفرح ایجاد گردد.

۳-مقرر شد نظر سنجی از دانشجویان توسط آقای لطفی بعنوان نماینده در امور فرهنگی از دید دانشجویان صورت گرفته و 

اعالم نظر گردد.

۴-مقررگردید پیگیری امور جهت تحقق و ادامه فعالیت ها در زمینه ها ی هنری و همچنین شرکت در جشنواره سیمرغ 

دانشجویان توسط آقای لطفی صورت پذیرد.

در پایان جناب آقای دکتر شیخی  ضمن تشکر از حضور اعضا در این کارگروه از بیان دیدگاهها و نظرات سازنده ایشان 
تشکرو قدردانی نمودند.


