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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 36 ميهمان و جابجائي،انصراف

... موكولي و تحصيلي، تأييديه موقت، مجوز تحصيل، ادامه تسويه حساب، صدور مجوزهاي دانش آموختگان شامل -
  نفر 57 تعداد به پزشكي و صدورپروانه جمعاً نظام جهت صدوردانشنامه، ريزنمرات،گواهي موقت تحصيلي ،

نفر  7نفر مجرد و  27ريال شامل  100.430.000: نفر بمبلغ كل 34تحصيلي  به تعداد پرداخت متمم وام  -
 متاهل

  نفر 12 تعداد به جمعاً دانشجويان متقاضي دريافت تسهيالت رفاهي محضري تعهد ثبت،اسكن و بايگاني -
 لم كاالق 25نفرو شامل  10تحويل و توزيع وسايل پزشكي و كمك آموزشي دانشجويان متقاضي به تعداد  -

  انجام مكاتبات الزم و پيگيري جهت واريز مبلغ مربوطه براي  راه اندازي پرتال دانشجويي  -
انجام ساير امور مربوط به دانشجويان متاهل،تحت پوشش مراكز حمايتي،حادثه ديده،متقاضيان پرداخت نقدي  -

  اجاره بهاي خوابگاه و غيره  
  

  ها اداره امور خوابگاه
 آموزشي بمناسبت هفته سالمت با همكاري معاونت بهداشتي دانشگاهبرگزاري كارگاه  -

 بمناسبت هفته خوابگاه ها) س(بازديد رياست دانشگاه از خوابگاه الزهرا -

به قمصر به  دانشجو 850و حضور   دستگاه اتوبوس 22بزرگترين اردوي دانشجويي دانشگاه متشكل از برگزاري  -
 مناسبت هفته خوابگاه ها

 ريني بمناسبت هفته خوابگاه هاي دانشجويي در كليه خوابگاه هاپخش شربت وشي -

 معرفي اتاق هاي نمونه خوابگاه ها و اطالع رساني از طريق نصب بنر -

 راه اندازي كولرهاي خوابگاه ها -

 

  تغذيه اداره
 پرس غذا 42055طبخ و توزيع  -

 اعتكاف  معنوي يع غذا جهت مراسمطبخ و توز -

  ي دانشجوييها همكاري جهت برگزاري هفته خوابگاه -
  
  



  اداره تربيت بدني
  و طناب كشيبرگزاري  مسابقات ورزشي به مناسبت  هفته خوابگاه ها ويژه كاركنان خوابگاهي شامل دارت  -
طناب كشي ، , برگزاري مسابقات ورزشي به مناسبت  هفته خوابگاه ها ويژه دانشجويان خوابگاهي شامل دارت  -

  گوني تني و فوتسال
  اعزام تيم دانشجويي پسران به مسابقات دسته يك بسكتبال و شطرنج دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور -
  شروع كالس هاي آموزشي شنا  -

  
  اهنمايياداره مشاوره و ر

 )مورد45( انجام مشاوره هاي فردي دانشجويان   -
 )اطالع رساني، پي گيري آموزشي، انجام مشاوره فردي( انجام طرح دانشجويان داراي افت تحصيلي -
 )21/2/93( برگزاري نشست گروهي با موضوع ارتباط موثر در خوابگاه امام علي  -
  ر مركزي مشاوره وزارت متبوعو ارسال به دفت 90تهيه و تنظيم گزارش شش ماهه دوم  -
 جهت مراجعه به اداره مشاوره و راهنمايي  92- 93ارسال پيامك به دانشجويان مشروطي نيمسال اول  -

 )14/2/93(شركت در جلسه برنامه ريزي دانشجويان افت تحصيلي ستاد شاهد  -
 )30/2/93(شركت در جلسه پيشگيري از اعتياد دانشگاه -
 هاي دانشجويي  در خوابگاه) پيشگيري از ايدز(موضوع خود مراقبتيبرگزاري نشست دانشجويي با  -

 ها ها به مناسبت هفته خوابگاه حضور در خوابگاه -

 پي گيري و اجراي مصوبات برنامه هاي هفته سالمت در دانشگاه -

  
  ستاد شاهد و ايثارگر

 برگزاري جلسه بررسي علل افت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر ارسالي از بنياد شهيد با اساتيد منتخب  -

تنظيم و ارسال نامه به كليه اساتيد مشاور مبني بر ارسال آمار دانشجويان تحت راهنمايي براساس ضوابط سه  -
 جلسه مذكور گانه ذكر شده در صورت

 نمونه علمي شاهد و ايثارگر اين دانشگاه به اداره كلمعرفي و ارسال ليست دانشجويان  -

 معرفي دانشجويان جهت كالس تقويت بنيه علمي بيوشيمي و بافت، به استاد مربوطه -

 تنظيم و ارسال ليست دانشجويان شهريه پرداز شاهد و ايثارگر به ديوان محاسبات -

 و امور بودجه دانشگاه تنظيم و ارسال ليست عملكرد مالي شش ماهه دوم به اداره كل وزارت -

 5/3/93تنظيم و هماهنگي جهت جلسه ستاد شاهد با رياست دانشگاه و بنياد شهيد استان مورخ  -

 جاري معرفي چند نفر از اعضاء كانون ايثار به دفتر نهاد رهبري جهت شركت در اردوي مشهد در مردادماه سال -

 قاله نويسي و پروپوزال نويسيپيگيري و ثبت نام از دانشجويان شاهد جهت شركت در كالس م -

-   
  



  امور عمومي 
خبر و اطالعيه و انعكاس آن از طريق وب 37وب سايت معاونت و تهيه و تنظيم بيش از و اصالح بروز رساني  -

 معاونتسايت 

 پيگيري مكاتبات اداري معاونت -

  ظيم صورتجلسه مربوط به آنو تن هماهنگي هفته خوابگاه هاجلسه  برگزاري -
 روزانه امور تايمكس و ساماندهي و هماهنگي ورود و خروج كاركنان معاونتپيگيري  -

واحد دانشگاه و پيگيري جهت  8به دانشجو  16ثبت نام از دانشجويان متقاضي انجام كار دانشجويي و معرفي   -
 پرداخت حق الزحمه آنها 

 مورد پيام كوتاه جهت كاركنان و دانشجويان 18اطالع 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   -
 همورد نياز از  برنام

 كاركنان رسمي و پيماني  93سال صدور احكام حقوقي  -

 بررسي ارتقاء رتبه و طبقه كاركنان مشمول و صدور احكام مربوطه -

 93فروردينتهيه ليست اضافه كار  -

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

 شركت در جلسه پورتال و روابط عمومي هاي واحدهاي تابعه دانشگاه -

 هيئت محترم رئيسه معاونت جهت فروردين تهيه پاورپوينت عملكرد  -

درج در وب سايت  جهت ارسال به رياست محترم دانشگاه و 93سال ماه  فروردينعملكرد و تنظيم جمع آوري  -
 معاونت

 تهيه عكس ،اطالع رساني و درج اخبار روزانه مراسم معنوي اعتكاف و هفته خوابگاه ها -

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فرهنگيمديريت 
، والدت حضرت امام محمد باقر )ع(فضاسازي تبليغاتي مناسبت هاي ارديبهشت ماه همچون والدت حضرت علي  -
 ، ماه رجب) س(وفات حضرت زينب  ،) ع(، والدت حضرت امام محمد تقي )ع(

 برپايي نمايشگاه معرفي كتب شهيد مطهري و اهداي بسته فرهنگي به اساتيد -

 :هاي ذيل و انجام فعاليت 25/2/93لغايت  23/2/93ف از تاريخ برپايي مراسم معنوي اعتكا -
نفر  شركت كننده از اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشگاه و  190برگزاري آيين معنوي اعتكاف با حضور  -

سخنراني و حلقه معرفت با موضوعات احترام به والدين و استاد، توكل ذكر : اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي شامل
و نماز، خطبه خواني نهج البالغه ، سبك زندگي اسالمي، انتظار فرج با حضور سخنراناني همچون دكتر عبدالولي 

 .تازه مسلمان كوبايي، حجج اسالم آقايان فتاحي، شاه فضل، رمضانعليزاده،غزالوي
 :ويژه نامه هاي فرهنگي توزيع شده در اعتكاف  -
  ويژه نامه از سوي تشكل بسيج دانشجويي 3 -
  ك نشريه با عنوان حركت از سوي تشكل جامعه اسالمي دانشجوياني -
  ويژه نامه از سوي كانون قرآن و عترت تشكل بسيج دانشجويي 3 -
  يك ويژه نامه اعتكاف از سوي تشكل جامعه اسالمي دانشجويان -
  جانماز، عطر، كتاب چنين گفت خدا ، كتاب بوي باران: توزيع بسته فرهنگي به معتكفين شامل  -
ختم (و توزيع طرح بين شركت كنندگان اعتكاف ) ع(طرح ختم قرآن يك ساله مصادف با ميالد امام علي  شروع -
  )بار قرآن در طول سال 36تا  2
 93/2/24برپايي مراسم كرسي تالوت با حضور قاري ممتاز بين المللي دكتر سعيديان در شب دوم اعتكاف مورخ  -

 هفته، با حضور اساتيد حوزه  شناسي، يكشنبه هربرگزاري كارگاه امام    -

 )س(خواني با حضور خانم قامتي به مناسبت ميالد حضرت زهرا برگزاري مراسم مولودي  -
، با حضور استاد علي رحيمي توسط بسيج 21برگزاري جلسات كرسي تالوت قران، دوشنبه هر هفته، ساعت  -

 دانشجويي

، با حضور استاد بوجاريان توسط بسيج  21برگزاري جلسات كرسي تالوت قران، شنبه هر هفته، ساعت  -
 دانشجويي

، با حضور آقاي رمضان عليزاده در خوابگاه انديشه توسط 21برگزاري جلسات پاتوق، يكشنبه هر هفته، ساعت  -
 بسيج دانشجويي

 ) س(و الزهرا ) ع(برگزاري جلسات قرائت زيارت عاشورا ، يكشنبه شب ها ، خوابگاه امام علي  -

 ) گفت و پرسش و پاسخ. گپ (يد حوزه در نمازخانه خوابگاه برنامه حضور اسات -

برگزاري تمرين تئاتر نمايشنامه راحيل، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته با حضور استاد خسروي، توسط كانون  -
 فانوس

 برگزاري شب طنز و كاريكاتور توسط كانون فانوس -

  
 



 شب شعر و داستان توسط كانون نغمه 3برگزاري  -

 )ع(با همكاري واحد فرهنگي خوابگاه امام علي ) ع(مسابقه به مناسبت ميالد حضرت علي برگزاري  -
 برگزاري برنامه اهداي خون با هماهنگي سازمان انتقال خون توسط كانون هالل احمر -

 برگزاري گفتمان مهدويت، با موضوع سبك زندگي مهدوي، حجاب و عفت گرايي توسط كانون نسل انتظار -

 دستگاه اتوبوس  توسط كانون نسل انتظار 2زيارتي قم جمكران ، برگزاري اردوي  -

و انديشه، جوار قبور شهداي ) س(هاي الزهرا مسجد دانشگاه، خوابگاه(  شنبه هر هفتهبرگزاري دعاي توسل سه -
 توسط كانون نسل انتظار) گمنام 

 ظاردستگاه اتوبوس توسط كانون نسل انت 1برگزاري دعاي ندبه در مهديه كاشان ،  -

 برگزاري دومين كارگاه امربه معروف ونهي ازمنكر،  با حضور آقاي تقوي توسط بسيج دانشجويي -

 به همراه نقد دانشجويي، توسط بسيج دانشجويي "جاي خالي"پخش مستند  -

 برگزاري مسابقه ي تدبردر قران، هرهفته يك آيه توسط بسيج دانشجويي -

 نماز توسط بسيج دانشجويي/ حجاب/ يبرپايي نمايشگاه پوستربا موضوعات شيطان پرست -

 ديدار با خانواده شهدا ،يك دستگاه اتوبوس توسط بسيج دانشجويي -

 زاده توسط بسيج دانشجوييها، با حضور آقاي معينبرگزاري جلسات سياسي، يكشنبه -

  توسط بسيج دانشجويي "مخالف يا موافق فيس بوك"برگزاري مسابقه ي ساخت كليپ ومستند با موضوع  -
زاري كارگاه سياست افزايش جمعيت، با حضور خانم دكتر لباف متخصص زنان و زايمان، عضو هيئت علمي برگ -

 دانشگاه علوم پزشكي تهران، توسط بسيج دانشجويي

 توسط بسيج دانشجويي "143شيار"اكران فيلم -

عه اسالمي شناسي و نظريات تمدني غرب با حضور حاج آقا امامي توسط جامكارگاه تخصصي غرب 2برگزاري  -
 دانشجويان

 با حضور عوامل فيلم توسط جامعه اسالمي دانشجويان "چ"نقد و اكران فيلم  -

برگزاري جلسه پرسش و پاسخ پيرامون سرنوشت پرونده هسته اي با حضور دكتر سعيد جليلي توسط جامعه  -
 اسالمي دانشجويان

نقش عالمان و روشن فكران در  "رامونبرگزاري مناظره بين دكتر صادق زيبا كالم و حجه االسالم امامي پي -
توسط جامعه اسالمي دانشجويان بازديد از نمايشگاه كتاب تهران ، سه دستگاه اتوبوس توسط  "انقالب مشروطه 

 جامعه اسالمي دانشجويان

 برگزاري سومين مجمع انتخاباتي با حضور مهندس غرضي توسط جامعه اسالمي دانشجويان -

 : هاي ذيلكنندگان ششمين جشنواره فرهنگي دانشجويان و انجام فعاليتر شركتنام دانشجويان و آثاثبت   -

 توزيع پمفلت، بروشور و پوستر جشنواره -

 نام و نحوه تحويل آثاررساني پيامكي و اتاق به اتاق جهت ثبتاطالع -

  
  
 



 نام دانشجويان و تهيه فرمت اصلي آثار جهت آپلود در سامانهثبت -

 هاي كتابخواني، نقد و تلخيص كتاب  كتابخواني رشتهتهيه منابع بخش  -

 )آوري برنامه، تهيه و ارسال صورتجلسه براي اعضاارسال دعوتنامه، جمع(برگزاري جلسه شوراي فرهنگي  -
 تهيه اخبار فرهنگي و قرار دادن آن در وب سايت معاونت دانشجويي فرهنگي -

 وص جشنواره قرآني و فرهنگي ها در خصها و تشكلجلسه با فعالين كانون 3تشكيل  -

 نفره 2گروه  20برگزاري جشنواره غذاي خيريه بهار در دانشكده پزشكي شامل  -

- هاي قرآن و عترت در آمفيكاركنان و دانشجويان در رشته برگزاري بخش كتبي جشنواره قرآن و عترت اساتيد، -
 )تصحيح سواالت برگزاري مسابقه،  ي آزمون،رساني زمان و مكان برگزاراطالع(تئاتر مركزي دانشگاه و سالن طبيب 

 هاي فرهنگي ها و فعاليتها در اجراي برنامهها و تشكلهمكاري با كانون -

 برگزاري ايستگاه سالمت با محوريت فشارخون با همكاري مديريت فرهنگي توسط كانون هالل احمر -

  


