
  1393ماه فروردين عملكرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  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 20 ميهمان و جابجائي،انصراف

... موكولي و تحصيلي، تأييديه موقت، مجوز تحصيل، ادامه تسويه حساب، صدور مجوزهاي دانش آموختگان شامل -
 نفر 35 تعداد به پزشكي و صدورپروانه جمعاً نظام جهت صدوردانشنامه، ريزنمرات،گواهي موقت تحصيلي ،

  نفر 7 تعداد به جمعاً دانشجويان متقاضي دريافت تسهيالت رفاهي محضري تعهد ثبت،اسكن و بايگاني‐ -
  نفر 1179جمعا به تعداد  92ثبت اطالعات دانشجويان ساكن خوابگاه نيمسال دوم  -
  نفر 48لحاقيه پوشش بيمه حوادث دانشجويان به تعداد ا -
جهت رياست  92رد ساالنه جهت اداره آمار دانشگاه و گزارش عملك 92ارائه گزارش عملكرد شش ماهه دوم  -

 محترم دانشگاه

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   
 )ع(تعويض لوله آب گرم اصلي خوابگاه امام علي -
 )ع(امام عليتعويض برق خوابگاه  تعمير و -
نصب ديگ آب گرم موتور خانه خوابگاه  گسترش فضاي موتور خانه خوابگاه انديشه توسط دفتر فني دانشگاه و -

 انديشه

 اتوبرقي خوابگاه ها و تعمير آب تصفيه كن، جارو برقي -

  
  اداره تغذيه 

 پرس غذا 22565طبخ و توزيع  -

  
  
  
  
  



  
  اداره مشاوره و راهنمايي

  
 )مورد35( نجام مشاوره هاي فردي دانشجويان ا -
 يسهجهت ارسال به هيئت رئ 92هايي سال تهيه گزارشات ن -

 در خصوص پيشگيري از اعتياد جهت ارسال به دفتر پيشگيري  92تهيه گزارشات نهايي سال  -

 پي گيري و ارسال ابالغ كميته روانشناختي دانشگاه به اعضا -

 پي گيري و ارسال ابالغ كميته رفتار هاي خود آسيب رسان -

 10/1/93شركت در جلسه هماهنگي هفته سالمت در ستاد دانشگاه  -

 28/1/93تشكيل كميته روانشناختي دانشگاه  -

  
  ستاد شاهد و ايثارگر

 برگه به دانشجوياندادن سهميه  -

 بليط استخر تفريحي و آموزشي براي دانشجويان شاهد% 50تخفيف  -

 92-93و  91- 92هاي اول و دوم  اختصاص كمك هزينه و هديه ورود كارشناسي به نيمسال -

 الزحمه اساتيد پرداخت حق -

 پرداخت كالسهاي تقويت بنيه علمي -

 IT تنظيم آمار و اطالعات دانشجويان شاهد و ايثارگر براي -

 ران اجراي مسابقه ياد يا -

 اطالعات آموزشي و فرستادن به اداره كلتنظيم آمار و  -

 تنظيم ليست آمار و اطالعات قبول شدگان آزمون علوم پايه و فرستادن براي اداره كل -

 92-93م تنظيم ليست جهت هزينه تقويت بنيه علمي نيمسال دو -

 از بنياد شهيد 92- 93و  91- 92پرداخت هديه ورود براي دكتري در نيمسال اول و دوم -

 علمي زبان به استاد مربوطهمعرفي دانشجويان جهت كالس تقويت بنيه  -

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  امور عمومي 

خبر و اطالعيه و انعكاس آن از طريق وب 22وب 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 -
 مور تايمكس و ساماندهي و هماهنگي ورود و خروج كاركنان معاونتپيگيري روزانه ا -

واحد دانشگاه و پيگيري جهت  8به دانشجو  12ثبت نام از دانشجويان متقاضي انجام كار دانشجويي و معرفي   -
 پرداخت حق الزحمه آنها 

 مورد پيام كوتاه جهت كاركنان و دانشجويان 10اطالع 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

 كاركنان رسمي و پيماني  93سال صدور احكام حقوقي  -

 كليه كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي معاونت 92اعالم وضعيت مرخصي سال  -

 92تهيه ليست اضافه كار بهمن و اسفند  -

 ...معرفي به بانك و: ام امور رفاهي پرسنل شاملانج -

 معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشتگزارش در معاونت جهت تهيه پاورپوينت عملكرد  -

 تهيه گزارش و مستندات مربوط به جلسه هيئت امناء دانشگاه -

 آمار دانشگاهو ارسال به واحد  92جمع آوري ، تنظيم و تكميل فرم هاي آماري شش ماهه دوم سال  -

  و درج در وب سايت معاونت 92سال ماه  اسفندعملكرد و تنظيم جمع آوري  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مديريت فرهنگي
 فضاسازي تبليغاتي مناسبت هاي فروردين -

 :انجام فعاليتهاي مربوط به نوزدهمين جشنواره قرآن و عترت اساتيد، كاركنان و دانشجويان شامل  -
 ثبت نام شركت كنندگان به صورت اينترنتي در سامانه جشنواره -

 ارسال پيامك ، بنر و پوسترت نام به صور اطالع رساني زمان و مكان ثبت -

 چاپ و توزيع جزوات آزمون بين شركت كنندگان -

 پيگيري امور مربوط به سامانه با وزارتخانه -

 :علوم پزشكي كشور شامل  يها هاي مربوط به ششمين جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاه انجام فعاليت -
 مك، نصب بنر و پوستر در سطح دانشگاهنام جشنواره به صورت ارسال پيا اطالع رساني زمان و نحوه ثبت -

 پيگيري كليه امور مربوط به جشنواره و دبيرخانه دائم جشنواره -

 چاپ و توزيع جزوات بخش كتابخواني جشنواره بين شركت كنندگان -

 ديريت فرهنگي دانشگاهم 92نت گزارش عملكردد سال يتهيه پاورپو -

 دانشگاه ITجهت مركز  Excelدر قالب فايل  92ال ماهه دوم س 6هاي فرهنگي  تهيه گزارش عملكرد فعاليت -

هاي فرهنگي و تزئينات  تئاتر پزشكي و هماهنگي برنامه در آمفي) س(برپايي مراسم جشن ميالد حضرت زهرا  -
 مراسم

اطالع ( اله نمازي در سالن دكتر قريب برپايي مراسم تقدير از برترينهاي هجدهمين جشنواره قرآني با حضور آيت -
 )يه تقديرنامه و جوايزته - رساني

 هماهنگي فعاليتهاي مربوط به كانونها و تشكلهاپيگيري و  -

 برگزاري تمرين تئاتر نمايشنامه راحيل توسط كانون فانوسپيگيري و همكاري در  -

 وسط كانون نغمهتها  برگزاري شب شعر يكشنبهپيگيري و همكاري در  -

 توسط كانون نسل انتظارها  شنبه رگزاري دعاي توسل سهپيگيري و همكاري در ب -

 ها توسط بيسج دانشجويي شناسي و سياسي يكشنبه وليبرگزاري جلسات هفتگي پيگيري و همكاري در  -

 يج دانشجوييستوسط ب برگزاري مراسم دعاي كميل درر گلزار شهداي كاشان -

مي شناسي و نظريات تمدن غرب توسط جامعه اسال برگزاري كارگاه تخصصي غربپيگيري و همكاري در  -
 دانشجويان

 برگزاري كارگاه آموزش عكاسي با لنز گوشي همراه توسط جامعه اسالمي دانشجويانپيگيري و همكاري در  -

 هاي حوزه مديريت فرهنگي در وب سايت معاونت دانشجويي فرهنگي تهيه اخبار فعاليت -

 )جلسه، برگزاري جلسه، تهيه و ارسال صورت جمع آوري برنامه(برگزاري جلسه شوراي فرهنگي  -
 تهيه گزارش مالي حوزه مديريت فرهنگي، كانونها و تشكلها -

 با كانونها و تشكلها جشنواره فرهنگي و قرآني ،)س(برگزاري جلسات مربوط به مراسم جشن ميالد حضرت زهرا  -

  
 



 همكاري در مراسم محفل انس با قرآن در خوابگاهها توسط بسيج دانشجويي -

 ي و نمازيور خانم قامتبرگزاري كارگاه فرهنگي اخالقي با حض  -

 در خوابگاهها) س(برگزاري مراسم جشن ميالد حضرت زهرا  -

  


