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  اداره خوابگاهها) الف
  )ع(خوابگاه امام علي 

 . راه اندازي شوفاژ ها -

 . تكميل سقف كاذب حمام ها و سرويس هاي بهداشتي -

 . تكميل سيم كشي اينترنت طبقه اول  -

 .چك و سرويس كامپيوتر هاي اتاق كامپيوتر -
 .ارسال اسامي كانديداي شوراي صنفي به معاونت دانشجويي جهت تاييد -
 .،تنظيم صورتجلسه و ارسال به معاونت29/8/90برگزاري انتخابات مذكور در تاريخ  -
 روز در خوابگاه 2حضور مشاور هفته اي  -

حضور خانم دكتر نخعي از وزارتخانه به همراهي معاونت و مديريت محترم دانشجويي و همراهان و بازديد از خوابگاه در تاريخ  -
12/8/90. 

 .وار دانشگاه از طريق اداره برق كه اين مشكل مرتفع گرديدپيگيري مشكل قطع برق بل -
 در خوابگاهحضور نيروهاي مربوط به سرشماري عمومي نفوس مسكن  -

 .پيگيري مسائل انضباطي دانشجويان و هماهنگي با كميته انضباطي -
  )س(لزهرا وابگاه اخ

 .كمد و انتقال آن به اتاق ها  عدد 25ريداري خ -
 .نصب حفاظ جهت پنجره راهرو هاي طبقات -
 .چك و سرويس كامپيوتر هاي اتاق كامپيوتر -
 آماده سازي اتاق مشاوره  -

 .به اتاق ها وسايل مورد نيازتحويل  -
 .رسوب زدايي لوله هاي آب گرم مسير موتور خانه تا خوابگاه به علت سرد بودن آب خوابگاه -
 .حضور مامورين سرشماري و همكاري با آنها -
 .ارسال اسامي كانديداي شوراي صنفي به معاونت دانشجويي جهت تاييد -
 .ت، تنظيم صورتجلسه و ارسال به معاون29/8/90برگزاري انتخابات مذكور در تاريخ  -

 نديشهخوابگاه ا

 . راه اندازي مجدد دستگاه آب تصفيه -

 .رفع گرفتگي لوله هاي آب مصرف خوابگاه و لوله كشي مجدد در بعضي از قسمتهاي آن -
 . دريچه آلومينيوم  رايزرهاي خوابگاه نصب و رادياتور اتاقهاي دانشجويان تعويض  -
 .بك واش كلي خط لوله آب شوفاژها -



 .رشناسي الزم جهت نصب سختي گير مغناطيسي در لوله هاي آب مصرفي خوابگاهپيگيري و كا -
 .نصب سقف كانال درب ورودي موتورخانه خوابگاه به وسيله نرده هاي آهني -
 .پيگيري جهت راه اندازي اينترنت اتاقهاي دانشجويان كارشناسي ارشد -
 .دارسال اسامي كانديداي شوراي صنفي به معاونت دانشجويي جهت تايي -
 .تنظيم صورتجلسه و ارسال به معاونت  ،29/8/90برگزاري انتخابات مذكور در تاريخ  -
 .چك و سرويس كامپيوترهاي اتاق كامپيوتر -
 .حضور مامورين سرشماري و همكاري با آنها -

 لغديرخوابگاه ا

 .نصب بازو جهت درب ورودي خوابگاه براي جلوگيري از پرت گرما -
 .خاري گازي اتاقها و كتابخانهنصب و راه اندازي استاندارد ب -
 .چك و سرويس كامپيوترهاي اتاق كامپيوتر -
 .ارسال اسامي كانديداي شوراي صنفي به معاونت دانشجويي جهت تاييد -
 .،تنظيم صورتجلسه و ارسال به معاونت29/8/90برگزاري انتخابات مذكور در تاريخ  -
 .حضور مامورين سرشماري و همكاري با آنها -

  بدني  اداره تربيت) ب
 برگزاري دوره آموزشي شنا ويژه خواهران    -

 اي در زورخانه شهيد طوقا نيبرگزاري جشن سالگرد ورزش زورخانه   -

 شانشركت تيم فوتسال دانشگاه در مسابقات قهرماني دانشجويان دانشگاههاي كا  -

  بال كشوريميزباني مسابقات سوپرليگ گل   -
 2011بهترين مربي سال  فوتسال شهر ستان كاشان با حضور آقاي سر شمس مربي تيم ملي و ميزباني كالس توجيهي مربيگري  -

 نسازي در مسابقات پاور ليفتينگ شهرستان كاشان شركت تيم بد  -

 تعمير تعدادي از شوفاژهاي تربيت بدني  -

 تعمير واصالح تعدادي از دستگاههاي بدنسازي و تعويض آبسرد كن در سالن بدنسازي  -

 شطرنج و دارت به منا سبت سيزدهم آبان ماه ويژه خواهران دانشجو ي مسا بقات برگزار  -

 شروع مسابقات فوتسال دانشجويان به مناسبت روز دانشجو  -

 شروع كالس هاي آموزشي تير وكمان  -

  رشته ورزشي 17ي ورزشي خواهران و برادران در شروع تمرينات تيم ها  -
  اداره مشاوره و راهنمايي) ج
  )مورد 70(وره هاي فردي دانشجويانانجام مشا -
  )مورد10(پذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب درماني -
 به وزارت متبوع 90ماهه اول سال6جمع بندي و ارسال گزارش عملكرد  -
 برنامه ريزي جهت برگزاري كارگاههاي مهارتهاي زندگي -
 11/8/90شركت در جلسه پيشگيري از اعتياد در ستاد -



 15/8/90ركز مشاوره در خصوص مسائل دانشجويانتشكيل جلسه درون گروهي م -
 23/8/90و /22/8برگزاري كارگاه ارتباط موثر ويژه دانشجويان مدارك پزشكي و راديولوژي -
 22/8/90شركت در جلسه كميته امور اجتماعي شهرستان در اداره بهزيستي  -
 نناآباال و انجام مشاوره هاي فردي  ghqپيگيري موارد مربوط  به دانشجويان  -
 پيگيري دانشجويان داراي افت تحصيلي  -
 پيگيري و انجام مداخالت روانشناختي دانشجويان آسيب پذير خوابگاهي  -
  گرو ايثار دشاه دستا) د

ه و روزانه، پيشرفت تحصيلي روزانه و شبانه، هديه فارغ التحصيل ممتاز روزانه و ارسال اسامي دانشجويان ممتاز شبان -
  به بنياد شهيد 89-90هاي نيمسال دوم  مشروطي

ست پزشكي دانشجويان ندگان هاي ممتازين و دريافت كن هتقديرنامورد برنامه گردهمايي دانشجويان و الزم در مهاي  هماهنگي -
  پزشكي، هديه ازدواج

  دانشجويان جديدالورود به واحد مشاوره جهت راهنمايي هاي الزمع ارجا -
ارسال ليست اسامي دانشجويان شبانه براساس رشته و مقطع، ميزان شهريه پرداختي به واحد معاونت توسعه و منابع انساني  -

  وزارت بهداشت
  ات دانشگاهليست اسامي ثبت كنندگان در كارگاه روش تحقيق به مسئول كميته تحقيق -
  ....)مكان و -پذيرايي و تداركات مسابقات- سخنرانها -هدايا - جوايز(هاي گردهمايي  پيگيري برنامه -
  قربان و غدير برپايي مسابقه قربان تا غدير ويژه ايام عيد -
برگزاري جلسه استاد مشاور دانشجويان پزشكي و سركار خانم دكتر مازوچي با دانشجويان تحت راهنمايي ايشان يكشنبه  -
8/8/90  
  به اداره كل 90ماهه اول سال  شش ارسال عملكرد -

  و جزوه هاي آموزشي و ثبت كتابها CDهاي آموزشي دكتر كرمي و تكثير  تحويل جزوه - -
  هاي كتابخانه دانشجويان جديدالورود تهيه و تنظيم كارت -
  تشكيل كالسهاي زبان با همكاري آقاي اطهري زاده -
جهت برگزاري هماهنگي تهيه اقالم مورد نياز و همكاري دانشجويان ) ع(هماهنگي با مسئول آستان مقدس هالل بن علي  -

  )ع(ل بن علي جهت تزئين مكان گردهمايي در آستان هال
  انشجويان رشته پزشكينژاد براي د هاي آموزشي دكتر كرمي هيه بستهپيگيري و هماهنگي جهت ت -
  ي دانشجويان شركت كننده در گردهمايي جهت تهيه هديه از طرف رياست دانشگاهمارسال اسا -

  مديريت امور فرهنگي 
  امور فرهنگي و فوق برنامه

عيـد  ، )ع(آبان، شهادت امام علـي النقـي    13هاي آبان شامل روز عرفه، عيد قربان، تهيه و نصب پرده و پوستر مربوط به مناسبت -
 ... غديرخم و

شنبه و پنجشـنبه  هاي قرآني تجويد، صوت و لحن و تفسير و تدبر در قرآن براي كاركنان در روزهاي يكشنبه، سهبرگزاري كارگاه -
 دانشكده پزشكي  2در كالس  12:30هر هفته از ساعت 



تجويد، صوت و لحن، تفسير و تدبر در قـرآن  هاي و انديشه كالس) ع(، امام علي )س(هاي قرآني در خوابگاه الزهرابرگزاري كارگاه -
 هاشب در نمازخانه و دفتر بسيج خوابگاه 9الي  8و حفظ از شنبه تا چهارشنبه در ساعت 

 نامه هفتگي احكام هفتگيطراحي و چاپ ويژه -
 ها براي جشنواره قرآني و فرهنگي ها و تفكيك مسئوليتيان كاردانشجويي خوابگاهتشكيل جلسه با دانشجو -
 :هاي مربوطه به شانزدهمين جشنواره قرآني كاركنان و اساتيد و هفدهمين جشنواره قرآني دانشجويان شاملانجام فعاليت -
 ارسال پيام كوتاه براي كليه كاركنان و اساتيد و دانشجويان جهت ثبت نام  -
 م تبليغات به صورت پوستر و بروشورانجا -
 نفر از اساتيد و دانشجويان 350انجام ثبت نام اينترنتي بيش از  -
 :هاي مربوط به جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان شاملانجام فعاليت -
 بنر جشنواره و نصب بنرها در سطح دانشگاه پيگيري تهيه پوستر و -
هـا، منتخبـين   هـا و تشـكل  تشكيل جلسه با فعاالن فرهنگي، سردبيران و مدير مسئوالن نشريات دانشجويي، مدير مسئول كانون -

 هاي فرهنگي كشوريجشنواره
 ها به صورت اتاق به اتاقها و خوابگاهتوزيع بروشورهاي جشنواره در دانشكده -
 نام شركت كنندگان در جشنواره فرهنگيانجام ثبت  -
 پيگيري تحويل ليست ثبت نام و دريافت اثر -
، ارسال كتاب جهت اعضا هيئـت علمـي، انجـام تبليغـات در سـطح دانشـگاه و       % 40تهيه و تحويل كتاب خطبه غدير با تخفيف  -

 كتاب در سايت معاونت دانشجويي pdfقراردادن خبر و فايل 
 هاي فرهنگي جهت مركز آمار دانشگاههاي برنامهتهيه و تنظيم و ارسال آمار فعاليت -
 پيگيري تهيه و چاپ پوستر محرم -
، مسـابقه  )ع(هاي استاد پناهيان معرفـي يـاران امـام حسـين     شورو شعور حسيني از سخنراني cdپيگيري، تهيه مطالب كتاب و  -

 در شام) ع(و امام سجاد ) س(پيامكي، خطبه حضرت زينب 
نفر از دانشجويان دوره تحصيالت تكميلي بـا حضـور حجـت     48اي با حضور برگزاري اولين كارگاه بصيرت با موضوع اخالق حرفه -

 بالينيهاي االسالم و المسلمين شاهرخ در سالن مهارت
برگزاري اولين كارگاه بصيرت با موضوع تالوت واليت ويژه اعضا هيئت علمي با حضـور حجـت االسـالم و المسـلمين شـاهرخ در       -

 هاي بالينيسالن مهارت
 هاي كشورهاي تجويد وحفظ پيشرفته ويژه شركت كنندگان در جشنواره ملي قرآن كريم دانشجويان دانشگاهبرگزاري كارگاه -
قرآن كـريم و   14و  12، 12هاي تفسير جزء رساني چهاردهمين دوره مسابقات تفسير قرآن كريم در رشتهات و اطالعانجام تبليغ -

 ثبت نام اينترنتي عالقمندان
 EDCبرگزاري كارگاه بررسي كتاب سيري در سيره نبوي با حضور حاج آقا رضواني نسب در سالن  -
 آبان 13نامه ان و تهيه ويژهآب 13برگزاري مسابقه پيامكي تجلي اقتدار ويژه  -
 برگزاري مسابقه پيامكي قلم مطهر -
هاي قرآني، تجويد، صوت و لحن، تفسير و تدبر در قرآن و حفظ جهت كاركنان و اساتيد و ارسـال پيامـك   پيگيري تشكيل كارگاه -

 به ثبت نام كنندگان و برگزاري چند جلسه ويژه اساتيد



هـا و دانشـكده پزشـكي ويـژه كاركنـان، اسـاتيد و       آن با حضور خـانم نصـيري در خوابگـاه   هاي تفسير و تدبر در قربرپايي كارگاه -
 دانشجويان

 تهيه گزارش كاري تصويري مربوط به گروه مطالعاتي قلم مطهر و ارسال به موسسه بنياد علمي فرهنگي شهيد مطهري قم -
 هت تهيه كتاب حماسه حسينيبا موسسه علمي فرهنگي شهيد مطهري قم و انتشارات صدرا ج انجام هماهنگي -
 هاي گروه مطالعاتي قلم مطهر جهت تشكيل جلسات هفتگيارتباط مستمر با كليه سرگروه -
 ها و دانشگاههاي فرهنگي در خوابگاهها و مراسمها جهت اجراي برنامهها و تشكلهمكاري با كانون -
 بگاه الزهرابرپايي مسابقه آشپزي در خوابگاه الغدير و مسابقه خوشنويسي در خوا -
تحويل مدارك دانشجويان به ستاد عمره اصفهان و پيگيري امور مربوط به مجوز خروج از كشور دانشجويان پسـر شـركت كننـده     -

 جهت دريافت گذرنامه
دانشگاه ويژه فعاالن فرهنگـي و   EDCبرگزاري كارگاه بصيرت با عنوان بيداري اسالمي با حضور آقاي روح اله قاسميان در سالن  -

 30/8/90شجويان عالقمند به مباحث سياسي در دان
 هاي آزادانديشيآبان در دفتر معاونت با حضور اعضا هيئت دانشگاهي كرسي 10برپايي كرسي آزادانديشي در  -
 آبان در دفتر معاونت دانشجويي فرهنگي 13برپايي جلسه كميته ناظر بر نشريات در  -
كارگاه فتوشاپ، آموزش زبان انگليسـي، مـيكس فـيلم و       ICDL2و  ICDL1: اي شاملهاي آموزشي فني حرفهبرپايي كارگاه -

 خوشنويسي
 ارسال مدارك دانشجويان نمونه به مركز خدمات آموزشي وزارتخانه -
 تشكيل جلسه با رابطين فرهنگي مراكز درماني بهداشتي -
 )صورتجلسه و ارسال آن به اعضاء ها، تهيهتحويل برنامه(برگزاري جلسه شوراي فرهنگي و جلسه هماهنگي شوراي فرهنگي   -
  

                                                



  
  :رونوشت 

  مدير امور دانشجويي -
 مدير امور فرهنگي  -

  


