
  تعالي باسمه
  

 ، فرهنگي دانشگاهيماه معاونت دانشجوي ديعملكرد 

  :مديريت امور دانشجويي
  

  ها اداره خوابگاه
 ها پيگيري نصب برق اضطراري براي خوابگاه -
 خوابگاه ها تعويض كپسول هاي آتش نشاني -
 انديشه ر آب تصفيه كن خوابگاهتعمي -
 )س(درخواست تعمير هوارسان براي سالن مطالعه خوابگاه الزهرا  -
 )س(خوابگاه الزهرا نصب و لوله كشي دو دستگاه فن كوئل  -

  

    اداره رفاه دانشجويان
 عدد  68درخواست استعالم و صدور مجوزهاي مربوط اعم ز تسويه، مشروط و موكولي بدهي قبلي به تعداد  -   نفر 14التحصيل، انتقالي و ميهمان و انصراف به تعداد  ن اعم از فارغصدور پايان تحصيل دانشجويا -
 پرداخت وديعه مسكن به مقاطع عادي و تكميلي به دانشجويان - 
 به حساب آموزش شبانه  196.502.500نفر به مبلغ  61ي به تعداد پرداخت وام شهريه به دانشجويان شبانه متقاض - 

  

  امور عمومي
 خبر و اطالعيه و قرار دادن آن در وب سايت معاونت  35تهيه و تنظيم بيش از  -

 بروز رساني وب سايت معاونت -

 مورد پيام كوتاه جهت كاركنان و دانشجويان40ارسال  -

 پيگيري مكاتبات اداري معاونت -
 ات مربوط به جلسات كارشناسي معاونت تهيه صورتجلس -

 ساماندهي ورود و خروج كليه كارمندان معاونت -

  پيگيري امور برنامه تايمكس -
  ثبت درخواست هاي مرخصي و ماموريت كاركنان و اطالع رساني از وضعيت حضور و غيابشان -
 تهيه ليست تايمكس  جهت تنظيم ليست اضافه كاركاركنان در پايان هر ماه -

هرماه و ارسال آن به امور  18 در)  4و  3تبصره (قراردادي  –پيماني  –گزارش انجام كار كليه پرسنل رسمي  تهيه ليست -
 لي حوزه معاونت آموزشي دانشگاهما

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



  هاداره تغذي

 پرس غذا 39180طبخ و توزيع  -

  توزيع شام و ناهار در خوابگاههاي دانشجويي جهت امتحانات پايات ترم -
 

 
  اداره تربيت بدني 

  ويژه خواهران برگزاري يك دوره آموزش شنا -
 آزمايشي اتوماسيون استخر شروع بكار  -
 استخر در راه اندازي ورزش واترپلو -
 برگزاري امتحانات پايان ترم دانشجويان -
 جهت سالن آموزش تربيت بدني يك دستگاه ويدئوپرژكتور اعالم نياز -
 هاي سالن تربيت بدني توسط پرسنل تربيت بدني تعميركفپوش -

  
  اداره مشاوره و راهنمايي

  )مورد 50(انجام مشاوره هاي فردي دانشجويان -
 )مورد 4(پي گيري مربوط به دانشجويان آسيب پذير خوابگاهي  -
 11/10/91ز اعتياد شركت در جلسه پيشگيري ا -
 10/91/ 27و  26در اهواز 2شركت در جلسه شانزدهمين نشست سرپرستان ادارات مشاوره منطقه  -
 27/10/91ارائه برنامه مدون پيشگيري از اعتياد در دانشجويان در نشست روساي دانشگاههاي كاشان -

 
  گرو ايثار دشاه دستا

 بايگاني اسناد ستاد -
 ژوهشي به اداره كلارسال اسامي دانشجويان فعال پ -
جهت كليه ستادهاي شاهد و ايثارگر  3همايش دبيران ستاد شاهد در تهران و ارسال يك نسخه از نشريه عرشيان شماره  -

 دانشگاههاي علوم پزشكي
 پيگيري وضعيت تحصيلي دانشجويان -
 مرتب كردن كتابخانه ستاد -
 به ستاد 91-92ول ارسال نامه به اساتيد مشاور جهت ارسال گزارش عملكرد نيمسال ا -
 ثبت نام دانشجويان جهت كالس مقاله نويسي -
 )حضوري و تلفني(و پاسخگويي به مراجعان  CDامانت دادن كتاب و  -
 دانشجويان شاهد و ايثارگر به بنياد شهيد 91-92ارسال ليست كمك هزينه نيمسال اول  -
 برگزاري جلسات مشاوره در روزهاي دوشنبه براي دانشجويان شاهد -
 آمار و اطالعات مربوط به دانشجويان شاهد جهت ارسال به مركز آمارتنظيم  -



 دادن سهميه برگه انتشارات به دانشجويان شاهد و ايثارگر -

  
  مديريت امور فرهنگي 

  امور فرهنگي و فوق برنامه
رحلـت   ،ينيحسـ  نيو اربعـ  رت،تاسـوعا ي، روز بص)ع(كاظم يماه شامل والدت امام موس يد هاي و نصب پرده و بنر مناسبت هيته  -
  ) ع(و شهادت امام رضا ) ص( امبريپ
  دانشگاه يفرهنگ ييمعاونت دانشجو تيو قراردادن آن در وب سا يفرهنگ تيرياخبار مد هيته  -
  يمركز يدر آمف يبا حضور دكتر منوچهر متك 88پنهان فتنه  يايزوا ينشست بررس  -
  بيسالن دكتر قربا موضوع تقابل حكومت در  يد 9مراسم بزرگداشت حماسه   -
  شهياند ستگاهيتحت عنوان ا يمسابقه از سواالت مقام معظم رهبر يبرگزار  -
  انيانشگاهنام عمره د ثبت رساني اطالع  -
نـام   شـاعر، ثبـت   يعلمـ  ئتيبا كاركنان و اعضا ه يتماس تلفن ،رساني اطالع( داريد كيپنجره  كيانجام امور مربوط به جشنواره   -
  )وزارتخانه يآن برا ليميو اآثار  مي،تنظينترنتاي
  بدر تاالر طبي 14-15شنبه هر هفته از ساعت  سه يكارگاه اخالق كاربرد يبرگزار  -
  سپهر هيمطالب در نشر دنيو چ آرايي صفحه يريگيواحدها، پ هيمطالب و اخبار از كل آوري جمع  -
  : شامل رانيا انيومطالعات قرآن دانشج يجشنواره مل نيچهارم يانجام امور مربوط به برگزار  -
  وزارت بهداشت  يفرهنگ ييتهران و معاونت دانشجو يبا جهاد دانشگاه يجشنواره به صورت تماس تلفن يبرگزار يريگيپ  -
  جشنواره  يامور مربوط به برگزار هيدر خصوص انجام كل يو كارشناسان فرهنگ يفرهنگ ريجلسه با مد ليتشك  -
 هـا و خوابگـاه   در سطح دانشـكده  يفرهنگ ييمعاونت دانشجو تيتلف جشنواره در وب سامخ هاي بخش غاتيو تبل رساني اطالع   -

  ييدانشجو هاي
  نام جشنواره و نحوه ثبت رساني ها در خصوص اطالع خوابگاه يفعال فرهنگ ها و اعضاي ها، تشكل جلسه با كانون ليتشك  -
  يمتقاض انيدانشجو يبرا ينترنتنام اي ثبت طآوردن شراي فراهم  -
  اصفهان ياز جهاد دانشگاه نيكتاب گستره د هيته يريگيپ  -
  امكيكتاب در قالب پوستر و ارسال پ افتكنندگان جهت دري به شركت رساني اطالع  -
  آزمون  يزمان و مكان برگزار يهماهنگ  -
  يو تماس تلفن امكيبه صورت ارسال پ انيآن به دانشجو رساني اطالع  -
  عكس هيشگاه جهت تهدان يبصر يبا واحد سمع يهماهنگ  -
كاشان و آران و  هاي شهرستان يكاربرد ينور، كاشان، آزاد، جامع علم اميپ هاي كننده از دانشگاه شركت انيبا دانشجو يهماهنگ  -
  دگليب
  اصفهان يپاسخنامه و سواالت از جهاد دانشگاه افتيدر يهماهنگ  -
كننـدگان   هـا و تعـداد شـركت    نامـه  پاسـخ  يبررس ينشكده پزشكدر سالن امتحانات دا 12:30-13:30مسابقه از ساعت  يبرگزار  -
  )نيو غائب نحاضري(
  دانشگاه يفرهنگ ييمعاونت دانشجو تيخبر و قراردادن آن در وب سا هيته  -



   ييمعاونت دانشجو تيآفتاب همراه با مسابقه در وب سا يبانو ادگاريحجاب  يكيمجله الكترون هيته   -
 ،يسـ يسـرمه، خوشنو  هـاي  گـل  ،يريـ خم ستال،عروسكيكر هاي گل ،يچرم دوز ،سازي ل جعبهشام يهنر هاي كارگاه ليتشك  -

  يسرمه دوز ،يروبان دوز
  يفرهنگ يو شورا سهيرئ ئتيو ارسال به دفتر معاونت جهت ارائه در جلسه ه يو قرآن يهنر هاي گزارش عملكرد كالس هيته  -
  10-18از شماره  يو احكام هفتگ ينيشعور حس ،ينيمسابقات شور حس يبرگزار  -
و رزرو مكان  يهماهنگ ها، طيبل عي،توزرساني اطالع( يماه باش ياز تئاتر وقت ديدانشگاه جهت بازد انيكاركنان و دانشجو يهماهنگ  -

  )كاشان) ع(عشاق الحسن  ئتيبا ه يو همكار
  )س( جهيلت حضرت خدرسا يحام لتيفض يبانو يرتيبص يفرهنگ المللي نيجشنواره ب رساني¬اطالع  -
  مهر باران ييدانشجو يجشنواره فرهنگ نيسوم رساني اطالع  -
  آن يو مكاتبات ادار يتلفن يو هماهنگ 1414و افق  يكشور با عنوان انقالب اسالم ياجتماع ياسينشست نخبگان س  -
  ها و ارسال نامه آن به معاونت خوابگاه ييكار دانشجو بندي جمع  -
  يدرخواست هاي تيگزارش فعال هيآن و ته يگانيو وزارتخانه و با ها ياستاندار ،يشامل فرماندار يادار يها نامه هيكل يريگيپ  -
  يو فرماندار سهيرئ ئتيه ،يفرهنگ يجهت ارائه در جلسات شورا يفرهنگ هاي تياز گزارش فعال نتيپاورپ هيته  -
  در مسجد دانشگاه دياز بع) ص(حضرت رسول  ارتيامور مربوط به مراسم ز هيكل يريگيپ  -
  ها جهت كتابخانه خوابگاه انياستاد خدام هاي كامل از كتاب يسر ديخر يريگيپ   -
  سوره حجرات  ريتفس يجشنواره مسابقات قرآن يبرگزار  -
  بيماه در  سالن طب يد 4كتاب حقوق زن در نظام اسالم  سيكارگاه تدر يبرگزار  -
  ) س(و الزهرا) ع( يامام عل هاي ر هفته در خوابگاهشنبه ه از شنبه تا سه يهنر هاي كالس ييبرپا  -
  )ع(يو امام عل)س(الزهرا  هاي شنبه هر هفته در خوابگاه شنبه و سه يبا حضور خانم خسرو  ياخالق يفرهنگ هاي كارگاه ييبرپا  -
و ) س(الزهـرا   خوابگـاه  هر هفتـه در  هاي كشنبهالقرآن ي جامعه ديبا حضور اسات  ديصوت و لحن و تجو يقرآن هاي كالس ييبرپا  -

  )ع( يمام علا هر هفته در خوابگاه هاي دوشنبه
هـر   هـاي  و دوشـنبه ) س(الزهـرا    هر هفته در خوابگاه هاي كشنبهي ينهج البالغه  با حضور خانم رجب ريتفس هاي كارگاه ييبرپا  -

  )ع(امام علي  هفته در خوابگاه
  آن زيجوا هيو ته ريغدخوابگاه ال ي، امور فرهنگ يمسابقه آشپز يبرگزار  -
   ريخوابگاه الغد يامور فرهنگ ،يكوهنورد ياردو يبرگزار  -
  ريخوابگاه الغد شنبه هر هفته توسط امور فرهنگي توسل سه يدعا يبرگزار  -
  ييدانشجو جيتوسط بس  شه،شنبه هر هفته نمازخانه اندي قرائت و كارگاه قرآن سه يجلسات هفتگ يبرگزار  -
  ييدانشجو جيمرتبه در ماه، توسط بس 2در خوابگاه خواهران  Inception لميف جلسه نقد يبرگزار  -
  ييدانشجو جيخواهران توسط بس هاي خوابگاه خواني البالغه جلسات نهج يبرگزار  -
  ييدانشجو جيخواهران شنبه هر هفته، توسط بس هاي عاشورا در خوابگاه ارتيز يبرگزار  -
، توسـط  ...)و شـربت و   ينيريپخش ش) (ع(كاظم  يخواهران به مناسبت والدت امام موس هاي در خوابگاه يصلوات ستگاهيا ييبرپا  -
  ييدانشجو جيبس
  ماه  توسط كانون نشاط دي 8و  7ها  رصد ستاره يبرگزار  -
  توسط كانون نشاط زهيجا يو اهدا يپزشك سازي پيمسابقه كل يبرگزار  -



  ظارشركت در نماز جمعه هر هفته توسط كانون نسل انت  -
  ندبه توسط كانون نسل انتظار يدعا يبرگزار   -
  مسجد دانشگاه توسط كانون نسل انتظار 19شنبه هر هفته ساعت  توسل سه يدعا يبرگزار   -
  دستگاه اتوبوس توسط كانون نسل انتظار 2قم جمكران  ياردو يبرگزار   -
  ثاريانون اتوسط ك 2و1شماره  انيعرش هيجهت مسابقات نشر گيگ 4عدد فلش  4 ديخر  -
  ييدانشجو جيتوسط بس بيماه سالن طب يد 2مورخ  يو سخنران انيكارگاه فن ب يبرگزار      -
  ييدانشجو جياخالق با حضور استاد محمد نظر، شنبه هر هفته توسط بس يجلسات هفتگ يبرگزار      -
  ييدانشجو جيبس هر هفته توسط كشنبهيبا حضور استاد صنعتكار ، ياسينشست س يجلسات هفتگ يبرگزار  -
  ييدانشجو جيدوشنبه هر هفته توسط بس شناسي يول يجلسات هفتگ يبرگزار  -
   ييدانشجو جيتوسط بس يپرستار تئاتر يماه در آمف يد 3جهادگر  انياز دانشجو ريشكوه هجرت و تقد شيهما يبرگزار  -
  ييدانشجو جيط بستوس يتئاتر پرستار يماه آمف يد 4انقالب مورخ  خيتار ينشست بررس يبرگزار  -
  ييدانشجو جيتوسط بس يتئاتر پرستار يماه ، آمف يد 10مورخ  يپهلو خيتار ينشست بررس يبرگزار  -
  ييدانشجو جيتوسط بس يتئاتر پرستار ي، آمف يشيآزاداند هاي يكرس يدر شورا بيماه منوط به تصو يد 5آزاد  بونيتر يبرگزار  -
  ييدانشجو جيط بسماه توس يد 16با خانواده آزاده  داريد  -
  ييدانشجو جيماه توسط بس ي، هفته اول د يموسو... ا تيبا آ داريجلسه د يبرگزار  -
  ييدانشجو جيتوسط بس زهيجا يو اهدا) ع( نيامام حس ثيمسابقه از احاد يبرگزار  -
  ييدانشجو جيتوسط بس شناسي كننده در جلسات ولي كتاب و اهدا به اعضا شركت يداريخر  -
  ييدانشجو جيتوسط بس انياز دانشجو ييرايمرتبه در ماه پذ كيام وحدت ش يبرگزار  -
  ييدانشجو جيتوسط بس بيدر سالن طب يحماسه نهم د داشتيگرام( رتيبص ژهيكارگروه و ي برنامه  -
  ييدانشجو جيتوسط بس يتئاتر پرستار يآمف يد 9 ژهيو اكران  جلسه پخش و نقد مستند و يبرگزار  -
  انيدانشجو يتوسط جامعه اسالم يتئاتر پزستار يماه ،آمف يد 4مورخ  يمسابقه اطالعات عموم ناليمرحله ف يبرگزار   -
شـنبه هـر هفتـه     شنبه و پـنج  سه) و فتوشاپ سيآف( انيدانشجو يجامعه اسالم يطراح ميت يآموزش هاي ادامه كارگاه يبرگزار   -

  انيدانشجو يتوسط جامعه اسالم انياز دانشجو داساتي
  انيدانشجو يتوسط جامعه اسالم  بيماه، سالن طب يد 6زمان مورخ  تيريكارگاه مد يبرگزار   -
 يتوسـط جامعـه اسـالم    يمركـز  يمـاه ، آمفـ   يد 10عكس مـورخ   شگاهيشعور به همراه نما ايبا شعار  رتيبص شيهما يبرگزار   -

  انيدانشجو
 يتوسـط جامعـه اسـالم    يتئـاتر پزشـك   يمـاه ، آمفـ   يد 12مـورخ   انيدانشـجو  يجامعه اسـالم  انهيسال يمجمع عموم يبرگزار   -

  انيدانشجو
  انيدانشجو يتوسط جامعه اسالم بيماه  ،سالن طب يد 13مورخ  يزندگ هاي كارگاه مهارت يبرگزار   -
  انيدانشجو يماه توسط جامعه اسالم يد 22و 21مورخ  انيدانشجو يجامعه اسالم ينفر به مجمع كشور 6اعزام    -
  انيدانشجو يتوسط جامعه اسالم شناسي سلمانمسابقه  يبرگزار  -
  انيدانشجو يخانواده جانبازان توسط جامعه اسالم داريبه د انياعزام دانشجو  -
  


