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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 اعالم -

  نفر 68 ميهمان و جابجائي،انصراف
... موكولي و تحصيلي، تأييديه موقت، مجوز تحصيل، ادامه تسويه حساب، صدور مجوزهاي دانش آموختگان شامل -

  نفر 39 تعداد به پروانه جمعاً پزشكي و صدور نظام جهت صدوردانشنامه، ريزنمرات،گواهي موقت تحصيلي ،
نفر جهت ارسال به صندوق رفاه و  1200به تعداد  93دانشجويان خوابگاهي نيمسال اول تهيه سند خوابگاه  -

  نهايتاً تاييد آن
 نفر 181وامهاي دانشجويي به تعداد  متقاضيان حساب شماره ثبت اطالعات -

 نفر جهت دريافت 1043و تاييد 93نفر متقاضي وام تحصيلي نيمسال دوم   1060اطالع رساني و نهايتاًثبت نام  -
  وام مربوطه

  نفر جهت دريافت وام  109و تاييد 93نفر متقاضي وام مسكن نيمسال دوم   115اطالع رساني و نهايتاً ثبت نام  -
  نفر 51 تعداد به جمعاً دانشجويان متقاضي دريافت تسهيالت رفاهي محضري تعهد ثبت،اسكن و بايگاني -
 مراكز حمايتي،حادثه ديده، و غيرهانجام ساير امور مربوط به دانشجويان متاهل،تحت پوشش  -

  
  اداره تربيت بدني

  93-94شروع كالسهاي نيمسال دوم تحصيلي -
  برنامه ريزي كالسهاي آموزشي -
  دختران)94(ثبت نام تيم شطرنج دانشگاه درمسابقات انتخابي المپياد -
  برگزاري تمرينات آمادگي تيم شطرنج دختران به صورت فشرده -
  تيم دانشگاه آزاد كاشان برگشت از مسابقه رفت و برد تيم شطرنج دختران در دو -
  مقدس شهرستان مشهد همايش مديران تربيت بدني در شركت مديرتربيت بدني در -
  برگزاري مسابقات شنا ويژه بانوان -
  نصب پرده هاي سالن اصلي -
  سواركاريو  هاي آموزشي شنا برگزاري كالس -
  برنامه ريزي ساعتهاي فوق برنامه دانشجويان -
  
  



  بدني كاركنانتربيت 
 برگزاري رقابت هاي ليگ فوتسال جام خليج فارس تا هفته هشتم -

 تيم واليبال كارمندي آقايان به فينال مسابقات بسيج ادارات صعود دو -

 دوره پياده روي خانوادگي ويژه كاركنان4و  دوره كوه پيمايي 4برگزاري  -

 19/11/93اطالع رساني و برگزاري مسابقه شناي بانوان كارمند مورخ  -

 )جام پرستار(برگزاري مسابقات واليبال بانوان  -
 برگزاري مسابقات واليبال بسيج ادارات و فيناليست شدن تيم هاي دانشگاه  -

 )جام دهه فجر(برگزاري مسابقات فوتسال پيشكسوت  -
 تهيه و توزيع بن هاي كفش بازيكنان تيم هاي فوتسال  -

 برگزاري جلسه كميته انضباطي در خصوص تيم فوتسال -

 پيگيري انتخاب مربي جهت ورزش پيالتس ويژه بانوان كارمند  -

  
  امور خوابگاه ها

 1393بهمن 11الي 5اطالع رساني ثبت نام اينترنتي خوابگاه هاي دانشجويي ورودي بهمن از تاريخ  -

         93ثبت نام اينترنتي دانشجويان رشته دندانپزشكي ورودي بهمن -
  دندانپزشكي ورودي جديد در خوابگاه انديشهنفر از دانشجويان 9اسكان  -
  نفر دانشجوي ميهمان و انتقالي از ساير دانشگاه ها در خوابگاه هاي دختران 23اسكان  -
 در خوابگاه هاي پسران 93و مهر92نفر از دانشجويان ورودي بهمن 13اسكان  -

  نصب پرده هاي سالن مطالعه و رخت آويز در اتاق هاي خوابگاه انديشه -
  

  مشاوره و راهنمايياداره 
  )مورد 50( ها  انجام مشاوره هاي فردي در مركز مشاوره و خوابگاه  -
  14/11/93برگزاري كارگاه تعامل با دانشجويان ويژه اساتيد مشاور ستاد شاهد و ايثارگر  -
  بررسي پرونده يكي از دانشجويان تشكيل كميته روانشناختي دانشگاه در خصوص  -
  ات  نيروي هاي حق التدريس مشاورهپي گيري جهت پرداخت مطالب  -
  15/11/93و  14شركت در كارگاه پيشگيري و درمان افت تحصيلي در دانشجويان و در محل وزارت متبوع  -
  سامانه فرابر به صورت روزانه دراطالعات  ورود  -
  درمان پي گيري و ارجاع دانشجويان داراي مشكالت جسماني درغربالگري دانشجويان جديدالورود به معاونت   -
  
  
  



  ستاد شاهد و ايثارگر
 93-94پيگيري نقل و انتقاالت دانشجويان شاهد در نيمسال دوم  -

 حضور كليه اساتيد مشاور  برگزاري كارگاه آموزشي نحوه تعامل با دانشجويان ستاد شاهد با -

 ارسال نامه به آموزش در مورد موجه كردن غيبت و حذف نمره مردودي دانشجويان با مشكل آموزشي -

 هديه قبولي آزمون بورد و ارتقاء اين ستاد به بنياد شهيد جهت دريافتدستياران  معرفي -

 ستاد  93تنظيم آمار شش ماهه دوم سال  -

جهت  93- 94ارسال ليست اسامي دانشجويان جديدالورود شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيل در نيمسال دوم  -
 ثبت در سيستم سما به مدير كل آموزشي دانشگاه

 93- 94ايثارگر در نيمسال دوم  ليست دانشجويان تحت راهنمايي اساتيد مشاور دانشجويان شاهد و تنظيم -
 ه اساتيد مشاور مربوطهجهت ارسال ب

جهت پرداخت هديه  92- 93تنظيم و ارسال ليست اسامي دانشجويان ممتاز شاهد و ايثارگر در نيمسال دوم  -
  به بنياد شهيد

  امور عمومي 
خبر و اطالعيه و انعكاس آن از طريق وب  39وب 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  10ه بدانشجو 37قاضي انجام كار دانشجويي و معرفيثبت نام از دانشجويان مت  -
 پرداخت حق الزحمه آنها 

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

 ارسال آن به امور مالي حوزه معاونت آموزشي دانشگاه

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

 ر احكام مربوطهكاركنان مشمول و صدوبرخي از بررسي ارتقاء رتبه و طبقه  -

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

 شركت در جلسات تامين اجتماعي و شركت در آزمون هاي ضمن خدمت -

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

 ماه ايت معاونت در ايام و مناسبت هاي بهمنبروز رساني وب س -

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

  



  مديريت فرهنگي
 22، دهه فجر و )س(هاي بهمن ماه همچون وفات حضرت معصومه فضاسازي فرهنگي تبليغاتي مناسبت -

 بهمن

 :هاي دهه فجر شاملبرگزاري ويژه برنامه -
 هاها و دانشكدهپرچم در سطح خوابگاهپوستر،  اله دهه فجر در قالب بنر،تبليغاتي ايام فضاسازي فرهنگي، -

 پرستاري و مامايي هاي پزشكي،برپايي نمايشگاه پوستر، عكس و كتاب با عنوان راه انقالب در دانشكده -

كليپ سازي، وبالگ  برگزاري جشنواره مسابقات فرهنگي، هنري همچون كتابخواني، خوشنويسي، -
 هاآشپزي در خوابگاه نويسي،

 فرهنگي اي،رايانه شي،برگزاري المپياد ورز -

 ديدار با خانواده شهدا و جانبازان و ايثارگران و تجليل از ايشان -

 برگزاري اردوي كوهنوردي ويژه دانشجويان همراه با اجراي مسابقه -

 نامه دانشجوييچاپ و توزيع نشريه و ويژه -

 خاطرات انقالب همراه با برگزاري مسابقه : تهيه مجله الكترونيكي با عنوان صبح پيروزي شامل -

 هانامه و مسابقه در دانشكدهبرپايي ايستگاه فرهنگي همراه با پخش كليپ و توزيع ويژه -

خان از  برپايي مراسم جشن سالگرد پيروزي انقالب اسالمي با حضور نابغه قرآني جهان اسالم آقاي محمد تقي -
 پاكستان و دكتر محمد شريف از تايلند

 روي خانوادگي ويژه كاركنان دانشگاه همراه با برگزاري مسابقه و اهداي جايزهبرگزاري پياده -

برگزاري سلسله جلسات آينده علم از آن ايرانيان با عناويني چون تبيين جايگاه فعلي و آينده علمي ايران در  -
دستاوردهاي فعلي و آينده علمي ايران در   علي و آينده علمي ايران در حوزه فضايي،زيست فناوري، تبيين جايگاه ف
درماني حال و آينده و ايران قطب نانو تكنولوژي دنيا با حضور دكتر محمد حسين حوزه ليزر، دستاوردهاي سلول

يس پژوهشگاه فضايي رئ(دكتر محمد ابراهيمي  ،) رئيس پژوهشكده زيست فناوري پژوهشگاه رويان(نصر اصفهاني 
رئيس (، دكتر ناصر اقدمي  )رئيس پژوهشكده ليزر و اپتيك سازمان انرژي اتمي( ، دكتر عباس مجدآبادي )ايران

 )دبير ستاد فناوري نانو(دكتر سعيد سركار  ،) پژوهشكده سلول درماني رويان
 دانشجويي  بهمن و برپايي غرفه تريبون آزاد مردمي بسيج 22حضور گسترده در راهپيمايي  -

در افق انقالب اسالمي با حضور آقايان مجتبي ابراهيمي مدير كل ارشاد ) ره(مناظره تفكرات امام خميني  -
و داوود  1386استان البرز و معاون حوزه وزارتي وزارت ارشاد و دبير كل اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان در سال 

مسئول واحد  سياسي و سخنگوي  سسه حفظ و نشر آثار امام،دشتباني معاونت قرآن وزارت ارشاد و فعاليت درمو
 1386انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 

 با عنوان آشپزي سبز ويژه دهه فجر 26/11/93برگزاري مسابقه آشپزي،  -

 ) عالم انضباطي و آموزشياست(  هاي فرهنگي دانشجويينام اعضاي شوراي مركزي كانونفراخوان ثبت -

  
  
 



افزار و ارائه پيشنهادات به صورت افزار فرابر در تهران، استخراج اشكاالت نرمشركت در جلسه پايلوت نرم -
 مكتوب به وزارتخانه

 )دعوتنامه،تنظيم و ارسال صورتجلسه( 20/11/93برگزاري كارگاه نشريات  -
 هاانجام مكاتبات اداري و پاسخ به نامه -

 هاي فرهنگي در خوابگاهريزي جهت  اجراي برنامهها و برنامهخوابگاهجلسه كاردانشجويي 2تشكيل  -

 هاها جهت اجراي برنامهها و تشكلپيگيري و همكاري با كانون -

 هاي فرهنگي جهت ارائه به هيئت رئيسه دانشگاهتهيه گزارش عملكرد ماهانه فعاليت -

 دبيران نشريات غيرفعال جهت فعال شدنرساني و مكاتبه با مدير مسئوالن و سراطالع -

با حضور  18/11/93تئاتر دانشكده پرستاري در البالغه آمفيهاي نهجبرگزاري كارگاه تفسير و تدبر در كلمات -
 البالغهخواني نهجسركارخانم رحيمي و چاپ و توزيع دفترچه طرح خطبه

تنظيم و ارسال  ارسال دعوتنامه،( 12/11/93هاي آزادانديشي در تاريخ برگزاري جلسه نظارت بر كرسي -
 )صورتجلسه

كاركنان و دانشجويان در سطح دانشگاه و  جشنواره قرآن و عترت اساتيد ، 20رساني فراخوان تبليغات و اطالع -
 هاخوابگاه

 تئاتر پرستاريدر آمفي 15/11/93برگزاري كارگاه تدريس كتاب سيري در سيره نبوي  -

 نقاشي ، مينياتور و نگارگري به صورت هفتگي با حضور استاد راحميهاي طراحي ، برگزاري كارگاه -

 )ص(در پي اهانت به ساحت مقدس پيامبر اكرم  "رحمه للعالمين"برگزاري مسابقه فرهنگي، هنري  -
با موضوعات دختران ) روابط دختر و پسر از ديدگاه علم روانشناسي(هاي فرهنگيبرگزاري مرحله دوم كارگاه -

 هاي دخترانه با حضور دكتر زرگر و خانم فهيمي فردم و درگوشيپسران آ  حوا ،

 هاو قرآني در خوابگاه...) آرايي و خوشنويسي، طراحي، نقاشي، سفره( هاي هنريبرگزاري كالس -

 برگزاري زيارت عاشورا هر هفته دوشنبه، بعد از نماز مغرب و عشاء توسط امور فرهنگي خوابگاه انديشه -

 زشي توسط امور فرهنگي خوابگاه انديشهبرگزاري مسابقات ور -

 تمرين تئاتر پائيز سال بعد در آمفي تئاتر پرستاري توسط كانون فانوس -

 برگزاري دعاي توسل توسط كانون نسل انتظار -

، يك دستگاه اتوبوس توسط توسط كانون نسل 17/11/93، )ع(بن علي برگزاري دعاي ندبه، امامزاده هالل -
 انتظار

تئاتر پرستاري توسط كانون نسل آمفي در ) هاي آخرالزمانآخرالزمان، دجال و فتنه(هدويت برگزاري گفتمان م -
 انتظار

 دو دستگاه اتوبوس توسط كانون نسل انتظار 30/11/93جمكران،  –برگزاري اردوي قم  -

 برگزاري  شب شعر و داستان، يكشنبه هر هفته توسط كانون نغمه -

  
  
 



 هاي دانشكده پرستاري توسط كانون آفاقشناسي در يكي از كالسبرگزاري كارگاه آموزشي ستاره  -

 هاي اوليه توسط كانون هالل احمرهاي كمكنام جهت برگزاري كالسثبت -

توسط ) 9/11/93برادران  - 6/11/93خواهران (برگزاري اردوي مشهد مقدس ويژه دانشجويان جديدالورود  -
 بسيج دانشجويي

تئاتر مركزي، توسط كانون شهدا بسيج ، آمفي20، ساعت 26/11/93برگزاري مراسم عرشيان در خاك،  -
 دانشجويي

توسط كانون شهدا بسيج  30/11/93الي  25/11/93نام هفدهمين اردوي راهيان نور، فضاسازي و شروع ثبت -
 دانشجويي

عات و در سالن طبيب توسط كانون مطال 30/11/93زاده،برگزاري كارگاه ارتباط موثر با حضور استاد هاشم -
 تفكر پويا بسيج دانشجويي

در كالس پراتيك دانشكده پرستاري توسط كانون علمي بسيج  25/11/93برگزاري كارگاه آموزشي پانسمان،  -
 دانشجويي

ها، در كالس الف دانشكده پرستاري توسط كانون شهدا بسيج هاي روايتگري، دوشنبهبرگزاري كالس -
 دانشجويي

ها در سالن طبيب توسط واحد تشكيالت  ها الي پنجشنبهدانشجويي، شنبههاي بسيج برگزاري جلسات كانون -
 بسيج دانشجويي

دو دستگاه اتوبوس توسط بسيج  30/11/93برگزاري اردوي كاشانگردي ويژه دانشجويان دختر جديدالورود، -
 دانشجويي

سط كانون تربيت بدني تو 30/11/93برگزاري مسابقه ورزشي دو ماراتن در محوطه خوابگاه انديشه و دانشگاه،  -
 بسيج دانشجويي

 ها توسط كانون قرآن و عترت بسيج دانشجوييهاي دانشجويي، شنبهبرگزاري مراسم محافل قرآن، در خوابگاه -

 توسط جامعه اسالمي دانشجويان)  اردوي جهادي(برگزاري طرح راه حقيقت  -

 توسط جامعه اسالمي دانشجويان برگزاري جلسات تشكيالتي، شنبه تا پنج شنبه هر هفته در سالن طبيب -

برگزاري مناظره بين داوود دشتباني از اعضاي اسبق انجمن اسالمي و مجتبي ابراهيمي از اعضاي اسبق جاد  -
در آمفي تئاتر مركزي توسط جامعه اسالمي  93/ 28/11پيرامون بررسي تفكر امام در افق انقالب اسالمي، 

 دانشجويان

تئاتر پرستاري با حضور دكتر شيرزاد توسط ، در آمفي30/11/93و 16/11/93برگزاري كارگاه طب سنتي،  -
 جامعه اسالمي دانشجويان

سالن طبيب توسط جامعه اسالمي   برگزاري سلسله جلسات آموزش تشكيالتي با  حضور آقاي قاسمي در -
 دانشجويان

   17/11/93روزه به تهران ويژه بانوان دانشگاه، فرهنگي يك -برگزاري اردوي تفريحي -

 

-   


