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

 نفر 30 تعداد به پزشكي و صدورپروانه جمعاً نظام جهت صدوردانشنامه، ريزنمرات،گواهي موقت تحصيلي ،

 نفر 9 تعداد به جمعاً دانشجويان متقاضي دريافت تسهيالت رفاهي محضري تعهد بايگانيثبت،اسكن و ‐ 

اه اندازي پرتال تسهيالت دانشجويي با قراردادن لينك مربوطه در صفحه وب سايت معاونت دانشجويي فرهنگي ر -
  دانشگاه

امهاي تحصيلي ، مسكن، وديعه هزار نفر از دانشجويان و آغاز ثبت نام و2اطالع رساني از طريق پيامك به حدود  -
  مسكن و ضروري بصورت غيرحضوري و اينترنتي 

  قلم كاال 15نفرو شامل  5تحويل و توزيع وسايل پزشكي و كمك آموزشي دانشجويان متقاضي به تعداد  -
  نفر 30وامهاي دانشجويي به تعداد  متقاضيان حساب شماره ثبت اطالعات -
متاهل،تحت پوشش مراكز حمايتي،حادثه ديده،متقاضيان پرداخت نقدي انجام ساير امور مربوط به دانشجويان  -

  اجاره بهاي خوابگاه و غيره
  

  امور خوابگاه ها
 از طريق سامانه93/94ثبت نام دانشجويان متقاضي خوابگاه در سال تحصيلي  -

ودگردان و اعالم به دانشجويان ساكن در خوابگاه خو  مشخص نمودن اولويت هاي اسكانو  تشكيل كميته اسكان -
 دانشگاه آزاد

  در تابستان) ع(نصب اطالعيه در خوابگاه ها جهت تخليه اتاق ها و اسكان دانشجويان دختر در خوابگاه امام علي  -
  )ع(تعويض و تكميل لوله آب سرد اصلي خوابگاه امام علي -
  خوابگاه الزهرا هرفع نم زدگي سالن مطالع -
معاون محترم دانشجويي فرهنگي دانشگاه از خوابگاه دخترانه  بازديد معاون محترم توسعه و مديريت منابع و -

  )س(الزهرا
  
  
  
  



  
  اداره تربيت بدني

 برگزاري يك دوره كالسس آموزش شنا ويژه برادران و خواهران -

 برگزاري جلسه شوراي ورزش -

 كسب مقام سوم تيم فوتسال پسران دانشجو در مسابقات بين دانشگاهي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور -

  
  اداره تغذيه

 پرس غذا 29673طبخ و توزيع  -

 تنظيم برنامه غذايي ويژه امتحانات دانشجويان شامل يك بسته خرما و دو عدد تخم مرغ جهت روزهاي جمعه -

 توزيع ناهار دانشجويان در خوابگاه ها جهت رفاه دانشجويان در ايام امتحانات -

  
  

  اداره مشاوره و راهنمايي
 )مورد 90( دانشجويان انجام مشاوره هاي فردي  -
 )مورد 10(پذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب درماني  -
 1/3/93شركت در جلسه كميته  پيشگيري از اعتياد در معاونت بهداشتي  -

 37/3/93شركت در كارگاه پيشگيري از اعتياد -

 27/3/93لغايت 26/3/93شركت در جلسه شوراي مناطق مشاوره در دانشگاه علوم پزشكي ياسوج -

 ي آموزشي دانشجويان مهماني و انتقاليپيگير -

 تهيه نشريه پيام مشاور به مناسبت روز جوان -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ستاد شاهد و ايثارگر

هاي علوم پزشكي كل  شركت در همايش تقدير از برگزيدگان برتر علمي و پژوهشي شاهد و ايثارگر دانشگاه -
 هاي رازي تهران سالن همايشنفر از دانشجويان برتر اين دانشگاه در  6كشور و حضور 

هاي پزشكي و كارشناسي و ارسال مدارك آنها به دانشگاه علوم پزشكي  ثبت نام ترم تابستاني دانشجويان رشته -
 اروميه

 پيگيري وضعيت آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر -

 تماس و هماهنگي با اساتيد مشاور در مورد اعالم وضعيت دانشجويان در معرض افت تحصيلي -

  و پاسخگويي به مراجعان حضوري و تلفني CDامانت كتاب و  -
  امور عمومي 

خبر و اطالعيه و انعكاس آن از طريق وب 26وب سايت معاونت و تهيه و تنظيم بيش از و اصالح بروز رساني  -
 معاونتسايت 

 پيگيري مكاتبات اداري معاونت -

 خروج كاركنان معاونتپيگيري روزانه امور تايمكس و ساماندهي و هماهنگي ورود و  -

واحد دانشگاه و پيگيري جهت  10به دانشجو  25ثبت نام از دانشجويان متقاضي انجام كار دانشجويي و معرفي   -
 پرداخت حق الزحمه آنها 

 مورد پيام كوتاه جهت كاركنان و دانشجويان 20اطالع 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

 شمول و صدور احكام مربوطهكاركنان مبرخي از بررسي ارتقاء رتبه و طبقه  -

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

شركت در جلسه پورتال و آماده نمودن وب سايت معاونت جهت شركت در جشنواره ارزيابي پورتال واحد هاي  -
 تابعه دانشگاه

 هيئت محترم رئيسه معاونت جهت  سه ماههتهيه پاورپوينت عملكرد  -

 درج در وب سايت معاونت جهت ارسال به رياست محترم دانشگاه وماه  اديبهشتعملكرد و تنظيم جمع آوري  -

  
  
  
  
  



  مديريت فرهنگي
 :هاي مربوط به نوزدهمين جشنواره قرآن و عترت شاملانجام فعاليت -
هاي علوم برگزاري بخش شفاهي نوزدهمين جشنواره قرآن و عترت اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشگاه -

كنندگان به صورت رساني به شركتهاي الزم جهت اياب و ذهاب داوران، اطالعپزشكي كشور و انجام هماهنگي
 پيامك و نصب پوستر 

 بندي آثار و ارسال به مركز قرآن و عترت وزارتخانهپيگيري تحويل آثار بخش پژوهشي جشنواره و دسته -

 هادانشجويان و تحويل كتاب به آنرساني به تهيه منابع بخش كتبي مرحله كشوري و اطالع -

 :هاي مربوط به ششمين جشنواره فرهنگي دانشجويان شاملانجام فعاليت -
برگزاري بخش كتبي مرحله دانشگاهي جشنواره فرهنگي ششمين جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاه هاي   -

 علوم پزشكي كشور، تصحيح و اعالم نتايج

 نوبت جهت دريافت آثار دانشجويان تماس تلفني و ارسال پيامك در چندين -

 بندي آثار و تحويل آثار به داوران جهت داوريبسته هماهنگي با داوران هر بخش، -

 برگزاري داوري آثار مرحله دانشگاهي ششمين جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور -

 شنواره هاي داوري و وارد كردن امتياز هر اثر در سامانه جتحويل فرم -

 روز كاري 2بندي آثار هنري و داوري آثار توسط داوران در سالن طبيب دانشكده پزشكي طي دسته -

 پژوهشي، فناوري اطالعات و تحويل آثار به داوران طي جدول زمانبندي بندي آثار ادبي،دسته -

 خواني كنندگان بخش ادبي رشته قصهبرگزاري كارگاه رفع اشكال براي شركت -

خواني ششمين جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاه هاي علوم وتي در بخش ادبي رشته قصهضبط فايل ص -
 پزشكي كشور 

 هاي آثار طبق فرمت درخواستي دبيرخانه دائم جشنوارهتبديل كردن فايل -

 اثر 1474قطعي كردن  اثر ، 1747ثبت اوليه بيش از  -

 زبانها و ارسال به دانشگاه ميبندي آنبندي آثار، بستهدسته -

 هاي بخش كتابخواني مرحله كشوري و تحويل به دانشجويان تهيه كتاب -

 هاي پيرامون حجاب و عفاف، ، فعاليت93هاي سه ماهه اول سال تهيه كليپ مربوط به عملكرد فعاليت -

 هاي فرهنگي و قرآني جهت ارائه در هيئت رئيسه دانشگاهدانشجوي نمونه، جشنواره

هاي خرداد همچون سالروز آزادسازي خرمشهر، سالگرد ارتحال امام پرده در مناسبت تهيه و نصب پوستر، بنر و -
 ، اعياد شعبانيه)عج(، ميالد امام زمان )ره(خميني

 هاي خرداد نامه الكترونيكي شامل تمام مناسبتتهيه ويژه -

 نام اوليه آموزش غير حضوري مهدويت ويژه اعضا هيئت علميثبت -

 ه مناسبت اعياد شعبانيه در كنار يادمان شهداي گمنام دانشگاهبرپايي ايستگاه صلواتي ب -

  
  
 



 هاي دانشجويي توسط بسيج دانشجوييبرگزاري كرسي تالوت قرآن كريم در خوابگاه -

 توسط كانون فانوس  5/3/93برگزاري  شب طنز  -

 ، توسط كانون فانوس66برگزاري تئاتر زمستان  -

 شب شعر و داستان توسط كانون نغمه 2برگزاري -

، دو دستگاه اتوبوس توسط كانون )عج(برگزاري اردوي زيارتي قم جمكران، مصادف با والدت حضرت ولي عصر  -
 نسل انتظار

و انديشه و جوار يادمان شهداي ) س(هاي  الزهرا برگزاري دعاي توسل، در مسجد دانشگاه، نمازخانه خوابگاه -
 گمنام توسط كانون نسل انتظار

، ) عج(كاشان جهت شركت در مراسم دعاي ندبه مصادف با والدت حضرت ولي عصر اعزام دانشجويان به مهديه  -
 يك دستگاه اتوبوس توسط كانون نسل انتظار به صورت هفتگي

 توسط كانون نشاط 8/3/93برگزاري اردوي همدان، ويژه خواهران، دو دستگاه اتوبوس، -

 طتوسط كانون نشا 6/3/93برگزاري اردوي همدان، يك دستگاه اتوبوس، -
به مناسبت آزادسازي خرمشهر به همراه تقدير از دانشجويان جهادگر و خادمين  "يادياران"برگزاري برنامه  -

 توسط بسيج دانشجويي 3/3/93اردوي راهيان نور، 

 در جوار يادمان شهدا توسط بسيج دانشجويي) ع(برگزاري مسابقه خوشنويسي به مناسبت ميالد امام حسين  -

 وسط بسيج دانشجويي به صورت هفتگيبرگزاري جلسات سياسي ت -

 شروع ثبت نام و تبليغات اردوي جهادي توسط بسيج دانشجويي -

 توسط بسيج دانشجويي 11/3/93تئاتر پرستاري، آمفي "لكه"پخش تله فيلم  -

 نفر به مجمع خرداد ماه اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان توسط جامعه اسالمي دانشجويان 4اعزام  -

جلسه در ماه ، توسط  2شناسي و نظريات تمدني غرب با حضور حاج آقا امامي، تخصصي غرببرگزاري كارگاه  -
 جامعه اسالمي دانشجويان

 برگزاري جلسات تشكيالتي به صورت هفتگي توسط جامعه اسالمي دانشجويان -

 توسط جامعه اسالمي دانشجويان 9/3/93تا  3برپايي نمايشگاه افزايش جمعيت، از  -

 اي اعضاي جامعه اسالمي در بقاع متبركه شهر توسط جامعه اسالمي دانشجويان برنامه حضور دوره -

 ، با حضور مهندس غرضي توسط جامعه اسالمي دانشجويان3/3/93برنامه مجمع عمومي انتخاباتي،  -

 تهيه و توزيع بروشور به مناسبت سالروز آزادسازي خرمشهر توسط جامعه اسالمي دانشجويان -

 93ساعت كاركرد دانشجويان در خرداد  تهيه و تنظيم -

 هاي فرهنگيها جهت اجراي برنامهها و تشكلهمكاري با كانون -

 )ارسال صورتجلسه ها،آوري برنامهجمع(برگزاري شوراي فرهنگي  -
هاي بخش شفاهي نامه مسابقات قرآني در سالن دكتر قريب جهت برترينبرگزاري كارگاه پرسش و پاسخ آئين -

 جشنواره قرآن قرآن و عترت 

  


