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

  نفر 37 تعداد به پزشكي و صدورپروانه جمعاً نظام جهت صدوردانشنامه، ريزنمرات،گواهي موقت تحصيلي ،
 نفر 53 تعداد به جمعاً دانشجويان متقاضي دريافت تسهيالت رفاهي محضري تعهد ثبت،اسكن و بايگاني -

 نفر 15وامهاي دانشجويي به تعداد  متقاضيان حساب شماره ثبت اطالعات ‐ 

 4ريال و مقاطع تكميلي به تعداد  125.000.000نفر بمبلغ  5پرداخت وام  وديعه مسكن مقاطع عادي به تعداد  -
  لريا 180.000.000نفر بمبلغ 

ريال و رتبه هاي برترعلوم پايه وكارورزي به  377.968.750نفر بمبلغ  105پرداخت وام ضروري عادي به تعداد  -
  .ريال 15.625.000نفر بمبلغ  5تعداد

اولين باربصورت الكترونيكي و از طريق پرتال  93اطالع رساني و ثبت نام اوليه وام تحصيلي  نيمسال اول  -
  نفر 786دانشجويي به تعداد 

انجام ساير امور مربوط به دانشجويان متاهل،تحت پوشش مراكز حمايتي،حادثه ديده،متقاضيان پرداخت نقدي  -
 اجاره بهاي خوابگاه و غيره

  تربيت بدنياداره 
  و شستشو- آب استخر تخليه -
  تعميرات موتورخانه استخر -
  رفع نشت آب جكوزي -
  سمپاشي استخر -
  تعمير سوناي خشك و رنگ آميزي -
  تعويض سراميك ورودي وكف حمام استخر -
  نصب آب سردكن براي استخر -
  تغيير محل ارائه بليط استخر -
  برنامه ريزي و اعالم آمادگي براي تيم هاي المپياد پسران -
  چند منظوره هاي تفريحي كاركنان بعد از افطار در سالن رگزاري سانسب -
  
  



  امور خوابگاه ها
دانشجويان پسر به  نفر و95به تعداد ) س(اسكان خواهران در خوابگاه الزهرا اسكان دانشجويان در ترم تابستان، -

نفر از دانشجويان  ورزشكار شركت كننده در المپياد 40خوابگاه انديشه به همراه اسكان بيش از نفر در 30تعداد 
 م پزشكي كشور جهت انجام تمرينات ورزشي دانشجويان علو

 :انجام تعميرات در خوابگاه انديشه شامل -
  شستشوي لوله هاي رفت و برگشت شوفاژهاي خوابگاه -الف       
  تعويض شوفاژهاي معيوب  -ب       
  مخلوط هاي خوابگاه سرويس شير ر وميتع -ج       
  تعويض كلكتورهاي شوفاژهاي موتورخانه خوابگاه -د       
  نصب منبع ذخيره آب خوابگاه انديشه -ه       

نصب لوله هاي  برش لوله هاي آب سرد وگرم حمام خوابگاه و :شامل) ع(رات در خوابگاه امام عليتعميانجام   -
  جديد

  :انجام تعميرات در خوابگاه الغدير شامل  -
  رنگ كاري كل خوابگاه - الف
حمام واحد  تعويض دستشويي و توالت واحد چهارم به همراه تعمير و مرمت كف حمام واحد دوم  و تعمير و -ب

ي ايزوگام مجدد به همراه كاش حمام واحد ششم خوابگاه شامل سيمان كاري و آشپزخانه و مرمت توالت و وسوم 
 كاري موارد مذكور

  : شامل) س(انجام تعمييرات در خوابگاه الزهرا -
  تعويض فن كوئل سالن مطالعه زيرزمين خوابگاه  - الف

رسنل خوابگاه برادران در پ توزيع غذاي افطاري وسحري دانشجويان ساكن خوابگاه با همكاري واحد انتظامات و -
 ماه مبارك رمضان                طول

  
  

  اداره تغذيه
  
 پرس غذا 7265طبخ و توزيع  -

 ارائه آمار غذايي دانشجويان به بيمارستان شهيد بهشتي جهت ايام ماه مبارك رمضان -

  

  
  
  
  
  



  اداره مشاوره و راهنمايي
 )مورد 15(انجام مشاوره هاي فردي دانشجويان  -
 )مورد 5(مراجعين كتابخانه و كتاب درماني پذيرش  -
 پي گيري امور مربوط به نيروهاي حق التدريس مركز -

 )جلسه 5( هاي مهارت هاي فرزند پروري ويژه كاركنان معاونت  برگزاري كارگاه -
 24/4/93شركت در جلسه پيشرفت تحصيلي دانشكده پيراپزشكي -

  هاي زندگي به بهزيستي ارسال گزارشات مهارت -
  
  

  شاهد و ايثارگر ستاد
همكاري با ستاد شاهد دانشگاه هاي علوم پزشكي قم و اصفهان در خصوص مهماني و انتقال چهار نفر از  -

 دانشجويان شاهد 

تنظيم و ارسال نامه به اساتيد مشاور در خصوص تكميل و ارسال فرم گزارش عملكرد اساتيد مشاور در نيمسال  -
 92- 93دوم 

به تفكيك رشته  92-93شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيل در اين دانشگاه در سال  ارسال آمار تعداد دانشجويان -
 و مقظع تحصيلي به اداره كل

  93تكميل فرم آماري شش ماهه اول سال  -
 پيگيري وضعيت تحصيلي دانشجويان ارسالي به ترم تابستاني -

 پيگيري وضعيت آموزشي دانشجويان و بررسي معدل و كارنامه آنها -

 لي به دانشجويان در معرض خطر افت تحصيلي در طول امتحانات و پيگيري وضعيت درسي آنهامشاوره تحصي -

 پيگيري كالسهاي تقويت بنيه علمي دانشجويان -

  و پاسخگويي به مراجعان CDامانت دادن كتاب و  -
  

  امور عمومي 
خبر و اطالعيه و انعكاس آن از طريق وب 25وب 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  6به دانشجو  15ثبت 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   -
 اهآن به امور مالي حوزه معاونت آموزشي دانشگ

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

 شركت در جلسه اداري و جلسه در خصوص سامانه كارمند ايران  -

 تنظيم قرارداد مربيان تربيت بدني -

 صدور احكام مربوطهكاركنان مشمول و برخي از بررسي ارتقاء رتبه و طبقه  -

 ثبت نام از متقاضيان وام مسكن و ارسال اسامي به ستاد مركزي -

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

 بروز رساني وب سايت معاونت در ايام و مناسبت هاي تيرماه -

 تهيه ويژه نامه الكترونيكي به مناسبت ماه مبارك رمضان -

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

 

  مديريت فرهنگي
، ميالد امام رضا )ع(شهادت امام علي  هاي تير ماه همچون ماه رمضان،مناسبت درپوستر و بنر  تهيه و نصب پرده، -
 ، روز ملي حجاب و عفاف)ع(

هاي علوم پزشكي كشور شامل داوري بخش هاي ششمين جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاهتكميل فعاليت -
بندي آثار راه آثار، دسته يآثار، وارد كردن امتيازات داوري در سامانه جشنواره ، تهيه ليبل و نصب آن روهنري 

 يافته به مرحله كشوري، ارسال آثار به دبيرخانه واقع در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 فرهنگي  93شش ماهه اول  تهيه آمار  -

 هاها و تشكلبه كانون 93نهادي شش ماهه دوم سال هاي پيشمكاتبات و پيگيري برنامه -

هاي برگزاري جشنواره مسابقات فرهنگي به رنگ خدا ويژه روز ملي حجاب و عفاف در رشته -
 نويسي حديثسازي، خالصهپنويسي كتاب، وبالگ نويسي، كليخالصه خوشنويسي،

الم و المسلمين غزالوي در تاالر طبيب االسبا حضور حجت) خطبه همام(البالغه برگزاري كارگاه تفسير نهج -
 )تهيه مطالب به صورت جزوه و پاورپينت رساني،اطالع(
 هاي جشنواره تهيه منابع بخش كتبي جشنواره قرآن و عترت و ارسال به برترين -

اي مسابقات قرآني جهت برگزيدگان بخش شفاهي نوزدهمين جشنواره قرآن و نامهبرگزاري كارگاه بررسي آئين -
 هر هفتهت در تاالر طبيب يكشنبه و چهارشنبه عتر

  
  
  
 



ها همراه با امتيازدهي، تهيه به تفكيك برنامه 92هاي فرهنگي سال و برنامه هاي فرهنگيتهيه آمار شاخص -
 پاورپينت و ارسال نامه به وزارت خانه

هاي علوم پزشكي هتهيه پاورپينت آمار نوزدهمين جشنواره قرآن وعترت اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشگا -
هاي علوم پزشكي كشور  جهت ارائه در جلسه هيئت رئيسه كشور  و ششمين جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاه

 و شوراي فرهنگي

هاي ي از منكر معاونت دانشجويي فرهنگي به صورت فعاليتارسال گزارش عملكرد شوراي امر به معروف و نه -
 شورا و تهيه پاورپينت ماهه اول  6ماهه دوم و عملكرد  6پيشنهادي 

ها با حضور دبير شوراي امر به تشكيل دومين جلسه دبيران شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر دانشكده -
 )رسانيمه و اطالعارسال دعوتنا(معروف و نهي از منكر ستاد دانشگاه 

 هاي مربوط به ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي پيگيري مكاتبات و گزارش -

تهيه و ارسال صورتجلسه اولين ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي براي كليه اعضا و  -
 هاي خواسته شدهپيگيري گزارش

 اي اداريهها و پاسخگويي به نامهبايگاني نامه -

 رساني بخش كتبي  رشته كتابخواني جشنواره فرهنگي و جشنواره قرآني در وب سايت و ارسال پيامكاطالع -

 پيگيري مصوبات اولين جلسه ستاد ستاد هماهنگي دانشجوي نمونه از معاونت آموزشي -

به فرمانداري كاشان و  و ارسال 93ماهه اول  2و  92هاي پيرامون حجاب و عفاف در سال تهيه گزارش فعاليت -
  استانداري


