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  فرهنگي دانشگاه و معاونت دانشجويي

  مديريت دانشجويي
  

  اداره رفاه دانشجويان
 انتقالي، التحصيل، فارغ از اعم آموختگان دانش اقساط و بدهي ميزان صدور و تحصيل از فراغت عالما -

 نفر 35 ميهمان و جابجائي،انصراف

... موكولي و تحصيلي، تأييديه موقت، مجوز تحصيل، ادامه تسويه حساب، صدور مجوزهاي دانش آموختگان شامل -
  نفر 38 تعداد به پزشكي و صدورپروانه جمعاً نظام جهت صدوردانشنامه، ريزنمرات،گواهي موقت تحصيلي ،

 3ريال و مقاطع تكميلي به تعداد  50.000.000نفر بمبلغ  2طع عادي به تعداد رداخت وام  وديعه مسكن مقاپ -
 ريال 135.000.000نفر بمبلغ 

ورزشي،قرآني،علوم پايه  ريال و رتبه هاي برتر 293.697.917نفر بمبلغ  75پرداخت وام ضروري عادي به تعداد  -
  .ريال 72.000.000نفر بمبلغ  18وكارورزي  به تعداد

  نفر 24هاي دانشجويي به تعداد  وام متقاضيان حساب شماره ثبت اطالعات -
  نفر 23 تعداد به جمعاً دانشجويان متقاضي دريافت تسهيالت رفاهي محضري تعهد ثبت،اسكن و بايگاني -
 انجام ساير امور مربوط به دانشجويان متاهل،تحت پوشش مراكز حمايتي،حادثه ديده، و غيره -

  
  اداره تربيت بدني

  استخر ريگالتورهاي گاز تربيت بدني وتعويض  -
 معاونت دانشجويي تهران شركت درجلسه مديران تربيت بدني در -

 اعزام مدال آوران ورزشي در ديدار با رياست جمهور -

 تقدير از ورزشكاران  برگزاري جشن ويژه مدال آوران ورزشي و -

 هاي آموزشي پايان ترم دانشجويان برگزاري امتحانات كالس -

  
  خوابگاه هاامور 

  تعمير موتورخانه و هواگيري شوفاژهاي خوابگاه انديشه   -
  ) س(نصب سقف كاذب سرويس هاي بهداشتي خوابگاه الزهرا -

  
  
  
  



  
  اداره مشاوره و راهنمايي

  )جلسه 80(انجام مشاوره هاي فردي دانشجويان در مركز مشاوره و خوابگاه خواهران -
  )مورد20(درمانيپذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب  -
 3/9/93برگزاري مشاوره گروهي اعتماد به نفس واقعي در خوابگاه الزهرا  -

 25/9/93برگزاري مشاوره گروهي با موضوع اضطراب امتحان  -

شوراي هماهنگي پيشگيري از اعتياد در  ،شركت در جلسه هاي هسته پيشرفت تحصيلي دانشكده پيراپزشكي -
 ه علوم پزشكي قمدانشگاشوراي مناطق در و  ستاد دانشگاه

  ايرانموزش نرم افزار فرابر از طرف وزارتخانه در دانشگاه علوم پزشكي آو  DSMVشركت در كارگاه اموزشي -
  

  ستاد شاهد و ايثارگر
  دانشجويانبرخي مكاتبه با آموزش در خصوص حذف دروس  -
 برگزاري جلسه با دانشجويان مشروط و پيگيري وضعيت تحصيلي آنها -

 اعتبار مالي از اداره كلپيگيري  -

 برگزاري جلسه كانون ايثار با دانشجويان شاهد و ايثارگر -

 اطالع رساني در مورد برگزاري اردوي آقاعلي عباس به كليه دانشجويان شاهد و ايثارگر -

 پيگيري ابالغ اساتيد مشاور شاهد و ايثارگر از طرف رياست دانشگاه -

  جعانو پاسخگويي به مرا CDامانت دادن كتاب و  -
    



  امور عمومي 
خبر و اطالعيه و انعكاس آن از طريق وب  20وب سايت معاونت و تهيه و تنظيم بيش از و اصالح بروز رساني  -

 معاونتسايت 

 پيگيري مكاتبات اداري معاونت -

 پيگيري روزانه امور تايمكس و ساماندهي و هماهنگي ورود و خروج كاركنان معاونت -

واحد دانشگاه و پيگيري جهت  10به دانشجو  40ثبت نام از دانشجويان متقاضي انجام كار دانشجويي و معرفي   -
 پرداخت حق الزحمه آنها 

  مورد پيام كوتاه جهت كاركنان و دانشجويان 20 اطالع رساني از طريق ارسال  -
هرماه و ارسال  18در )  4و  3تبصره (قراردادي  –پيماني  –تهيه ليست گزارش انجام كار كليه پرسنل رسمي  -

 آن به امور مالي حوزه معاونت آموزشي دانشگاه

و گزارش گيري ) تايمكس(ماموريت ها و استعالجي هاي كارمندان در برنامه حضور و غياب  –ورود مرخصي ها  -
 مورد نياز از  برنامه

 ها يكارگزينو  آمار جلسهشركت در  -

 كاركنان مشمول و صدور احكام مربوطهبرخي از بررسي ارتقاء رتبه و طبقه  -

 اطالع رساني و تكميل فرم هاي جديد ارزشيابي كاركنان و ورود آن در نرم افزار ارزشيابي -

 ...معرفي به بانك و: انجام امور رفاهي پرسنل شامل -

 ماه آذربروز رساني وب سايت معاونت در ايام و مناسبت هاي  -

 درج در وب سايت معاونتجهت ماه  آبانعملكرد و تنظيم جمع آوري  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مديريت فرهنگي
  

 برگزاري كارگاه قرآن پژوهي و طب با حضور دكتر فريدون عزيزي  -

 برگزاري جشنواره مسابقات فرهنگي هنري ويژه روز دانشجو  -

 )143فيلم سينمايي شيار (سينما نفر از  اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشگاه به  800اعزام  -
آذر،  16برگزاري مسابقات ورزشي شطرنج و فوتبال دستي در خوابگاه و اهداي جوايز به نفرات برتر به مناسبت  -

 روز دانشجو توسط امور فرهنگي خوابگاه الغدير

 قرائت زيارت اربعين و مداحي توسط امور فرهنگي خوابگاه الغدير -

 رساالري  توسط امور فرهنگي خوابگاه الغديرسخنراني و دعوت از آقاي مي -

هاي دخترانه، و دختران حوا و پسران آدم با حضور برگزاري كارگاه فرهنگي و روانشناسي با عنوان درگوشي -
 )س(و الزهرا )) ع(سرلك و دكتر زرگر  توسط امور فرهنگي خوابگاه امام علي   ها رحمتي،خانم

 )ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي  برگزاري اردوي فعاالن فرهنگي  توسط -
و ) ع(ها  توسط امور فرهنگي خوابگاه امام علي ها و دوشنبهبرگزاري كالس صوت و لحن و تجويد قرآن، يكشنبه -

 )س(خوابگاه الزهرا 
 هاي دانشجوييهاي هنري در خوابگاهبرگزاري كارگاه -

 تئاتر مركزي ت در آمفيدر دو نوب "صالح صلح"و  "اي براي آيداترانه "اجراي تئاتر -

آخرالزمان، انقالب يمن و :با موضوعات(گفتمان مهدويت ، اردوي قم جمكران ،دعاي توسلبرگزاري دعاي ندبه،  -
 پخش و نقد فيلم توسط كانون نسل انتظارو  شنبه هر هفتهدوره مقدماتي آموزش مهدويت سه، )قيام يماني

  برگزاري شب داستان و شعر توسط كانون نغمه -
  گزاري كارگاه استرس ايام امتحانات توسط كانون نشاطبر -
 توسط كانون هالل احمر) نفر 80دستگاه اتوبوس دختر به تعداد  2) (ع(برگزاري اردوي امامزاده آقا علي عباس  -

 HSEدوره ،هاي دانشجوييمحفل انس با قران در خوابگاه ،هاي خواهرانخوابگاه) س(برپايي سفره حضرت رقيه  - 
مسابقات چندگانه به مناسبت هفته بسيج ، كارگاه تزريقات ويژه رشته هاي بهداشت و تغذيه، كنندهنفر شركت 80با 

، شب خاطره، دوشنبه ها كالس روايتگري، تريبون آزاد با موضوع سبك زندگي اسالمي، در محوطه خوابگاه انديشه
برپايي ، يج دانشجويي به همراه برنامه شكوه هجرتبزرگداشت تشكيل بس، ديدار با خانواده شهدا، جلسات سياسي

توسط  ،هاي بسيج دانشجوييجلسات كانون، همراه نقد "طبيب"پخش فيلم ضد ايراني ، نمايشگاه هفته بسيج
 بسيج دانشجويي

  
  
  
  
  
  
  



سلسله ، سلسه جلسات آموزش طب سنتي با دعوت از استاد شيرزاد، برگزاري جلسات تشكيالتي -
دعوت از اقاي قاسمي از  ،كالس هاي فوتوشاپ و ميكس و مونتاژ، »جريان هاي سياسي بر تاريختيپولوژي «جلسات

دعوت از حسين جنتي شاعر و استاد دانشگاه درقالب جلسه  ،اعضاي اسبق اتحاديه و برگزاري اموزش تشكيالتي
وزه تهران براي اعضاي فعال اردوي آموزشي يك ر، هاي شعر و نويسندگي با موضوع زبانشناسي و ايده پردازيكارگاه

  توسط جامعه اسالمي مراسم غدير در آينه اديانو  آغاز سير مطالعاتي براي اعضاي فعال جاد، جاد در مقر اتحاديه
 ارسال ساعت كار مهر و آبان دانشجويان كاردانشجويي -

 93انجام طرح اريابي قرآني دانشجويان جديدالورود سال -

 هاي فرهنگيدر برگزاري برنامه هاها و تشكلهمكاري با كانون -

 


