
  برنامه هاي عملياتي جاري                                                             

  1392برنامه هاي عملياتي سال 

  دانشگاه كاركنان و  بانوان هيئت علمي ويژه قمصرتفريحي  –ر گزاري اردوي علمي ب  :عنوان برنامه

  شهرپيراموني  اطقايشان با من روحي بانوان وآشناييو نشاط ارتقاء شادابي  :هدف برنامه

  در صد نسبت به سال قبل 13افزايش ميزان اردوهاي تفريحي به ميزان  :شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز  زمان
  خاتمه  شروع

  ريال13/2/92 500.000جمعه  13/2/92جمعه   يك هفته امور بانوان  طراحي بنر، پوستر و چاپ اطالعيه  1
  ريال 13/2/92 500.000جمعه  13/2/92جمعه   يك هفتهامور بانوان  اطالع رساني از طريق پيامك  2
در  علمي، فرهنگي برگزاري مسابقه  3

  و اهداي جايزه به برندگان اردو
  ريال13/2/92 1.000.000جمعه  13/2/92جمعه   يك هفتهامور بانوان

  ريال13/2/92 10.000.000جمعه  13/2/92جمعه   يك هفتهامور بانوان  صبحانه،ميان وعده و ناهارصرف   4
  ريال13/2/92 10.000.000جمعه  13/2/92جمعه   يك هفتهامور بانوان  سرويس اياب و ذهاب  5
  ريال000.00022.:جمع

  

  

  و روز زن) س(برگزاري جشن ميالد حضرت زهرا :عنوان برنامه

و دانشگاه  با عنايت به رفتارهاي فردي و  بانوان در سطح اجتماعكاركردهاي اجتماعي تقدير از كاركنان زن دانشگاه با هدف باال بردن :هدف برنامه
  )س(اجتماعي حضرت زهرا 

  درصد نسبت به سال قبل 15افزايش تعداد تقدير شوندگان به ميزان :شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز  زمان
  خاتمه  شروع

  ريال500.000  11/2/92  11/2/92  يك هفته امور بانوان  طراحي بنر، پوستر و چاپ اطالعيه  1
  ريال 500.000  11/2/92  11/2/92  يك هفتهامور بانوان  اطالع رساني از طريق پيامك  2
  ريال5.000.000  11/2/92  11/2/92  يك هفتهامور بانوان  دعوت از سخنران  3
  ريال5.000.000  11/2/92  11/2/92  يك هفتهامور بانوان  پذيرايي  4
  ريال 1.000.000  11/2/92  11/2/92  يك هفتهامور بانوان  استاد سرويس اياب و ذهاب  5
معرفي بانوان نمونه دانشگاه و اهداي   6

  ....لوح تقدير و
  ريال25.000.000  11/2/92  11/2/92  يك هفتهامور بانوان

  ريال 13.000.000  11/2/92  11/2/92  يك هفتهامور بانوان  ...)گروه موسيقي،تئاترو(ساير  7
  ريال 000.00005.:جمع

  

  



  

 

  )و روز دختر) س(ُوالدت حضرت معصومه (ان دانشگاه دنمو كار بانوان هيئت علمي جمكران ويژه –قم مذهبي، فرهنگي برگزاري اردو ي :عنوان برنامه

  و افزايش معنويت بانوان كارمند دانشگاه روحيشادابي ايجاد: هدف برنامه

  در صد نسبت به سال قبل 13به ميزان  ، زيارتي افزايش ميزان اردوهاي تفريحي :شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز  زمان
  خاتمه  شروع

  ريال500.000  16/6/92  16/6/92  يك هفته امور بانوان  پوستر و چاپ اطالعيهطراحي بنر،   1
  ريال 500.000  16/6/92  16/6/92  يك هفتهامور بانوان  اطالع رساني از طريق پيامك  2
و  در اردو فرهنگي برگزاري مسابقه  3

  اهداي جوايز به برندگان
  ريال1.000.000  16/6/92  16/6/92  يك هفتهامور بانوان

  ريال15.000.000  16/6/92  16/6/92  يك هفتهامور بانوان  صرف صبحانه،ميان وعده و ناهار  4
  ريال10.000.000  16/6/92  16/6/92  يك هفتهامور بانوان  سرويس اياب و ذهاب  5
  ريال000.00018.:جمع

  

  

 

  )دانشگاه و دانشجويان كاركنان بانوان هيئت علمي، ويژه(برگزاري جشنواره ورزشي بانوان :عنوان برنامه

فرهنگ سازي در حوزه ورزش بانوان و تعميق نگرش انجام فعاليتهاي تربيت بدني به عنوان يك ضرورت در حفظ سالمت افراد و ايجاد  :هدف برنامه
  روحيه نشاط در بين بانوان

  در صد نسبت به سال قبل 25ميزان  تعداد شركت كنندگان به افزايش  :شاخص برنامه

  

  گانت برنامهجدول 

مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز  زمان
  خاتمه  شروع

  ريال500.000  1/12/92  1/12/92  ماهيك  امور بانوان  طراحي بنر، پوستر و چاپ اطالعيه  1
  ريال 500.000  1/12/92  1/12/92يك ماهامور بانوان  اطالع رساني از طريق پيامك  2
حق الزحمه مسئول فني و  داوران   3

  مسابقات 
  ريال10.000.000  1/12/92  1/12/92يك ماهامور بانوان

  ريال5.000.000  1/12/92  1/12/92يك ماهامور بانوان  پذيرايي  4
حق الزحمه پزشك و پرستارو نيروي   5

  خدمات،بيمه كارمندان
  ريال 2.000.000  1/12/92  1/12/92يك ماهامور بانوان

  ريال20.000.000  1/12/92  1/12/92يك ماه  امور بانوان تهيه جوايز و لوح تقدير جهت برندگان   6
  ريال 2.000.000  1/12/92  1/12/92يك ماه    ساير  7
  ريال 000.00004.:جمع

  



  اجراي برنامه هاي  ويژه دهه فجر:عنوان برنامه

  اسالمي بر ارتقاء جايگاه فردي و اجتماعي بانوان در جامعه اسالميآشنايي بانوان دانشگاه با تأثيرات انقالب  :هدف برنامه

  در صد نسبت به سال قبل 25ميزان  تعداد شركت كنندگان به افزايش  :شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز  زمان
  خاتمه  شروع

  ريال1000.000  22/11/92  12/11/92  ماهيك  امور بانوان  طراحي بنر، پوستر و چاپ اطالعيه  1
  ريال 500.000  22/11/92  12/11/92يك ماهامور بانوان  اطالع رساني از طريق پيامك  2
هزينه برپايي نمايشگاه وغرفه در   3

  بهمن 22مسير راهپيمايي روز 
  ريال5.000.000  22/11/92  12/11/92يك ماهامور بانوان

  ريال5.000.000  22/11/92  12/11/92يك ماهامور بانوان  مسابقه و اهداي جوايزاجراي   4
  ريال500.000  22/11/92  12/11/92يك ماهامور بانوان  هزينه حق الزحمه   نيروي خدمات  5
حضور بانوان دانشگاه در مهماني الله   6

  ...)خريد گل و (ها 
  ريال5.00.000  22/11/92  12/11/92يك ماه  امور بانوان

ديدار باخانواده شهدا،جانبازان و اهداي   7
  لوح تقدير به ايشان

  ريال 5.00.000  22/11/92  12/11/92يك ماه  امور بانوان

  ريال 3000.000  22/11/92  12/11/92يك ماه  امور بانوان  ساير  8
  ريال 000.00061.:جمع

 

  نهي از منكرويزه اساتيد و كاركنان دانشگاهبر گزاري كارگاه پيشرفته امر به معروف و :عنوان برنامه

با تهاجم فرهنگ غرب  و بررسي چالشهاي پيش روي فريضه ارتقاء راهكارهاي اجرايي فريضه امر به معروف و نهي از منكر در مواجهه  :هدف برنامه
  امر به معروف و نهي از منكر درجامعه اسالمي ايراني 

  در صد نسبت به سال قبل 25ميزان  تعداد شركت كنندگان به افزايش  :شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز  زمان
  خاتمه  شروع

  ريال5.00.000  1/9/92  1/7/92  سه دوره  امور بانوان  طراحي بنر، پوستر و چاپ اطالعيه  1
  ريال 5.00.000  1/9/92  1/7/92سه دورهبانوان امور  اطالع رساني از طريق پيامك  2
  ريال20.000.000  1/9/92  1/7/92سه دورهامور بانوان  حق الزحمه اساتيد مدعو  3
  ريال10.000.000  1/9/92  1/7/92سه دورهامور بانوان  پذيرايي  4
  ريال6000.000  1/9/92  1/7/92سه دورهامور بانوان  هزينه اياب و ذهاب اساتيد  5
تهيه كتاب ( اهداي بسته هاي فرهنگي  6

درس پيرامون امر به معروف و نهي  10
  )از منكر جهت شركت كنندگان

  ريال10.000.000  1/9/92  1/7/92سه دورهامور بانوان

  ريال 3000.000  1/9/92  1/7/92سه دوره  امور بانوان  ساير  7
  ريال 000.00050.:جمع

  

  



  

  بانوان ايراني هفته سالمتگراميداشت :عنوان برنامه

  در ارتقاء سالمت روح و روان جامعه ايراني بررسي نقش سالمت بانوان ايراني :هدف برنامه

  در صد نسبت به سال قبل 40افزايش تعداد شركت كنندگان به  ميزان  :شاخص برنامه

  

  جدول گانت برنامه

  منابع مورد نياز  زمان مدت زمان مسئول اجرا  فعاليت رديف
  خاتمه  شروع

  ريال500.000  30/7/92  23/7/92 يك هفته امور بانوان طراحي بنر، پوستر و چاپ اطالعيه 1
  ريال 500.000  30/7/92  23/7/92يك هفتهامور بانوان )شعار هفته(اطالع رساني از طريق پيامك 2
برگزاري كارگاه شخصيت و كرامت زن 3

اهداي كتاب تحكيم بنيان خانواده از نگاه (
  )قرآن و حديث به بانوان 

  ريال2.000.000  30/7/92  23/7/92يك هفتهامور بانوان

  ريال6.000.000  30/7/92  23/7/92يك هفتهامور بانوان  پذيرايي  4
  الير4.000.000  30/7/92  23/7/92يك هفتهامور بانوان هزينه استادمدعو 5
  ريال1.000.000  30/7/92  23/7/92يك هفتهامور بانوان هزينه اياب و ذهاب استاد مدعو 6
پياده روي خانوادگي بانوان دانشگاه و اهداي 7

  هديه به قيد قرعه،پذيرايي
  ريال5.500.000  30/7/92  23/7/92يك هفتهامور بانوان

برگزاري مسابقه آشپزي ويژه بانوان 8
  ...دانشگاه،هزينه داوري و 

  ريال3.500.000  30/7/92  23/7/92 يك هفتهامور بانوان

  ريال 2000.000  30/7/92  23/7/92يك هفتهامور بانوان  ساير 9
  ريال 00.0000.25:جمع

 

  )روز عفاف و حجاب(كارگاه عفاف و حجاب  برگزاري:عنوان برنامه

  تهاجم فرهنگي غربروشهاي رفتاري گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اسالمي ، ايراني در مقابله با چالشهاي ارتقاء  :هدف برنامه

  در صد نسبت به كارگاه  سال قبل 30افزايش تعداد شركت كنندگان به  ميزان  :شاخص برنامه

  

  جدول گانت برنامه    

  منابع مورد نياز  زمان مدت زمان مسئول اجرا  فعاليت رديف
  خاتمه  شروع

  ريال500.000  21/4/92  21/4/92 يك هفته امور بانوان طراحي بنر، پوستر و چاپ اطالعيه 1
  ريال 500.000  21/4/92  21/4/92يك هفتهامور بانوان اطالع رساني از طريق پيامك 2
  ريال3.000.000  21/4/92  21/4/92يك هفتهامور بانوان  پذيرايي 3
  ريال5.000.000  21/4/92  21/4/92يك هفتهامور بانوان هزينه استادمدعو 4
  رال1.000.000  21/4/92  21/4/92يك هفتهامور بانوان هزينه اياب و ذهاب استاد مدعو 5
  ريال7.000.000  21/4/92  21/4/92يك هفتهامور بانوان اهداي بسته هاي فرهنگي 6
  ريال 2.000.000  21/4/92  21/4/92يك هفتهامور بانوان  ساير 7
  ريال 00.00019.0:جمع

  

  



  )ماه مبارك رمضان-)ع(ميالد امام حسن (واقعه سورهبرگزاري مسابقه حفظ،ترجمه و تفسير :عنوان برنامه

  افزايش تأثير مفاهيم قرآني بر زندگي فردي و اجتماعي بانوان دانشگاه :هدف برنامه

  در صد نسبت به سال قبل 20ميزان  تعداد شركت كنندگان به افزايش  :شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز  زمان
  خاتمه  شروع

  ريال500.000  2/6/92  19/5/92  هفته دو امور بانوان  طراحي بنر، پوستر و چاپ اطالعيه  1
  ريال 500.000  2/6/92  19/5/92دو هفتهامور بانوان  اطالع رساني از طريق پيامك  2
  ريال1.000.000  2/6/92  19/5/92دو هفتهامور بانوان  تهيه كتاب  3
  ريال4.000.000  2/6/92  19/5/92دو هفتهامور بانوان  هزينه داوري مسابقه  4
  الير4.000.000  2/6/92  19/5/92دو هفتهامور بانوان  هزينه جوايز برندگان  5

  ريال 000.00010.:جمع
 

 250.000.000: جمع كل


