
  1390در سال   گزارش عملكرد حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه
  

  هاي فرهنگي دانشگاه اهم فعاليت •
 هاي آزادانديشي با حضور اعضا هيئت علمي، اساتيد و دانشجويان فعال فرهنگيكرسي گزاريبر -1
 :فرهنگي شاملهاي بصيرت ويژه اعضا هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان فعال برپايي سلسله نشست -2

 االسالم والمسلمين آقاي شاهرخاخالق در مديريت فرهنگي با حضور حجت -

 بيداري اسالمي با حضور آقاي روح اله قاسميان -
 االسالم و المسلمين آقاي شاهرخاي با حضور حجتاخالق حرفه -
 االسالم و المسلمين آقاي شاهرخ  حجت تالوت واليت با حضور -
 ر آقاي روح اله قاسميانجريان شناسي سياسي با حضو -
 جريان شناسي سياسي با حضور آقاي دكتر كريمي -

شناسي، كارگاه آموزشي هاي پزشكي، نقد آثار ادبي، اتاق فكر، صهيونسيتهاي كاذب، فوريتشناسي شخصيت، بررسي شعر آئيني، عرفانهاي تخصصي روانبرپايي كارگاه -3
 نشريات، امر به معروف و نهي از منكر

و پوستر براي اردوي جهادي، پوستر و تجهيزات با عنوان مواد مخدر، ايمني  cdو كتاب در ايام فاطميه، عكس و  cdهاي فرهنگي اجتماعي شامل عكس و ايشگاهبرپايي نم -4
پژوهشي و هنري شانزدهمين جشنواره هاي دانشجويي، عكس و پوستر دفاع مقدس، آثار ها و تشكلاي، يك سرآغاز خوب و معرفي تمام كانونويژه دانشجويان بهداشت حرفه

هاي علوم هاي علوم پزشكي، نمايشگاه آشنايي با آثار فرهنگي تاريخي كاشان، نمايشگاه كتاب در شانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان دانشگاهقرآني دانشجويان دانشگاه
 پزشكي كشور

 همايش روز بدون دخانيات و مبارزه با مواد مخدر برگزاري -5
 مراسم شب شعر آيات قرمزي در حمايت از مردم مظلوم بحرين با حضور شاعران و اساتيد عرصه شعر و ادبيات شهرستان كاشان و آران و بيدگلبرپايي  -6
 :هاي مختلف فرهنگي شاملبرپايي اردوهاي فرهنگي تفريحي زيارتي و اجراي برنامه -7

 نوبت 2گردي در اصفهان  -
 همدان  -
 گرديكاشان -
 نوبت 2مشهد مقدس در  -
 ...)مرق، فريزهند نطنز، قمصر، مشهداردهال و (هاي فرهنگي كوهنوردي -
 ابيانه، آقاعلي عباس -
 بار در ماه 2قم جمكران به صورت  -
 نوبت 2اردوي خزرآباد ساري در  -
 بازديد از آسايشگاه سالمندان گالبچي -
 اجراي برنامه دعاي توسل، زيارت عاشورا در گلزار شهداي كاشان -
 رستان جانبازان و گلزار شهدا و تخته فوالد نجف آبادبازديد از بيما -
 بازديد از سازمان انرژي اتمي ايران -
 بازديد از صحن مجلس شوراي اسالمي -

 هابه صورت هفتگي در خوابگاه) توسل، كميل، ندبه، سمات، زيارت عاشورا(برپايي مراسم ادعيه و زيارات  -8
، عيد مبعث، عيد قربان و غدير، )ع(، ميالد امام علي )س(، ميالد حضرت زهرا )س(هايي همچون ميالد حضرت زينب اسبتو اعياد در من) ع(برپايي مراسم جشن ميالد ائمه  -9

 )ع(، ميالد حضرت معصومه )ع(، ميالد حضرت علي اكبر )ع(، ميالد حضرت ابوالفضل )ع(، ميالد امام سجاد )ع(ميالد حضرت امام حسين 
شناسي فضاي خوابگاه، مهارت ازدواج، مبارزه با مواد مخدر، معرفت نفس، خودسازي زندگي در ي، مذهبي، اجتماعي با موضوعات آسيبهاي دينها وسخنرانيبرپايي نشست - 10

ام شناسي، توسل، هاي زنان و دختران، امها، بيماريفضاي سايبري، اخالق اسالمي در محيط فرهنگي، آشنايي با خطرات ناشي از استفاده از مواد مخدر، سازگاري با خوابگاه
 البالغه، سياست در كربال، تفسير كتاب حماسه حسينيآشنايي با مفاهيم نهج

 هاي مهدويت با موضوعات اخالق در ظهور، نقد سي دي ظهور نزديك است، دعا در ظهوربرپايي سلسله گفتمان - 11
هاي زيارت صلواتي در سالگرد شهيدان آويني، صياد شيرازي و چمران، برگزاري مراسم هاي بزرگداشت ايثار و شهادت همچون ديدار با خانواده شهدا، ايستگاهاجراي برنامه - 12

 عاشورا و برنامه مداحي در گلزار شهداي گمنام دانشگاه، حضور در گلزار شهداي كاشان و زيارت قبور شهداي عمليات محرم



، خوشنويسي، عكاسي، فتوشاپ، ICDL1 ،ICDL2 ،OHSASر، كارگرداني، زبان انگليسي، هاي آموزشي، فرهنگي و هنري همچون بازيگري، تئاتها و كالسبرگزاري كارگاه - 13
 هاي فرهنگي طرح حمايت، افزايش مهارت بسيجيان، طب سنتي اسالمي، كالسISOميكس فيلم، مداحي، روش تحقيق و كار با حيوانات آزمايشگاهي، 

اي از كالم موال، جشنواره مسابقات فرهنگي، ها ، زندگي شهيد بهشتي، مسابقه پيامكي قلم مطهر، جرعهيبرگزاري مسابقه كتابخواني، فرهنگي، هنري همچون امام مهربان - 14
آشپزي، خوشنويسي و مسابقات كتابخواني در ) اي، بهداشت عمومي، بهداشت محيطهاي اتاق عمل، پرستاري، بهداشت حرفهرشته( هنري دهه كرامت، مسابقات علمي پيامكي 

هاي استاد خداميان، آشتي با خدا، سيري در سيره ائمه اطهار، ، كتاب)ع(هاي ظهور، دقايقي با قرآن، خطبه غدير، خوشبختي در يك كالم، قرآن و امام حسين آيه انتظار آفتاب،
 هاي كاشانآن كريم و اعتكاف، حماسه پايداري، دانستنيالمللي قرنمايشگاه بين 19هاي قرآني در اردوها و خزرآباد ساري و تفسير سوره زمر، تفسير سوره دهر، مسابقات دانستني

 ...و ايام فاطميه ، ماه محرم و ) س(همچون شهادت حضرت زهرا )ع(مراسم سوگواري و سخنراني در شهادت ائمه  اجراي - 15
 عمراني،اجتماعي، پزشكيهاي موثر حضور فعال در اردوي جهادي در روستاهاي وركان، آرنجن، پنداس و تجره و انجام فعاليت - 16
ها و هاي تجويد، صوت و لحن، حفظ و تفسير و تدبر در قرآن با همكاري جامعه القرآن كاشان در خوابگاههاي آموزش تخصصي قرآن كريم در رشتهروزه كارگاه 2برپايي  - 17

 دانشگاه ويژه كاركنان، اساتيد و دانشجويان
 .شودها همراه با مسابقات آن تهيه ميهايي فرهنگي اجتماعي در اين دانشگاهكه هر ترم كتاب هاراه اندازي ايستگاه بوستان حكمت در خوابگاه - 18
هاي سينماي هاي قدرت در فيلمرسانه به منظور  آشنايي  دانشجويان با سينماي هاليودي ، اهداف پنهان شبكه -هاي سينما استراتژيك با همكاري ماهنامه سينمابرپايي برنامه - 19

داري به رهبري آمريكا، معرفي آمريكا به عنوان ناپذيري نظام سرمايهها و فرهنگ غرب، ترويج شكستداري در ترويج ارزشصهيونيسم و مكتب ليبرال سرمايه آمريكا، نقش
-ريه ماهنامه سينما رسانه و مجموعه فيلممدينه فاضله و حامي مظلومين و ستم ديدگان جهان با نقد و كارشناسي آقاي محسن دريا لعل و ناصر سان كهن سردبير و اعضا تحري

 ، قلمرو بهشت2072، وال استريت، salt ،inception،  سالتexpendableهاهاي نمايش داده شده مصري
 هاپخش فيلم سينمايي به صورت هفتگي در خوابگاه - 20
 )ره(ام خميني برپايي مراسم بزرگداشت عالمان  و دانشمندان فرهنگي همچون حكيم عمر خيام، شهيد مطهري، ام - 21
 نفر از اساتيد، كاركنان و دانشجويان 150برپايي مراسم بزرگ اعتكاف در دانشگاه با حضور بيش از  - 22
 برگزاري طرح آموزش غير حضوري معارف مهدويت ويژه كاركنان، اساتيد و دانشجويان و مطالعه هفت كتاب پيرامون مهدويت - 23
 صفحه ويژه كاركنان، اساتيد و دانشجويان 2ه روزي هفت 17البالغه در خواني نهجبرگزاري طرح ترجمه - 24
، سيري در سيره نبوي، سيري در سيره )ع(هاي بيست گفتار، ده گفتار، آزادي معنوي، گفتارهاي شيرين، جاذبه و دافعه امام علي انجام گروه مطالعاتي قلم مطهر و مطالعه كتاب - 25

 ، حماسه حسيني)ع(ائمه اطهار 
 هاي علوم پزشكي كشور در گلستان و داير كردن غرفه آثار فرهنگي دانشجويي معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاهاره فرهنگي دانشجويان دانشگاهحضور فعال در سومين جشنو - 26
 المللي قرآن كريم تهران و ارائه دستاوردهاي فرهنگي، قرآني دانشگاه در نمايشگاهحضور فعال در نوزدهمين نمايشگاه بين - 27
 هاي فرهنگي قرآنيهاي علوم پزشكي در شهر كرد و انجام فعاليتن المپياد فرهنگي، ورزشي دانشجويان دانشگاهحضور فعال در دهمي - 28
 هاي تالوت قرآن كريم با حضور قاريان مطرح كشوري و  بين المللي همچون استاد جواد پناهي، استاد انور شحات انوربرپايي كرسي - 29
 با حضور اساتيد موسسه فرهنگي شهيد مطهري قمهاي بررسي كتب شهيد مطهري برپايي مراسم - 30
نفر از كارشناسان  50قاري و دانشجوي نخبه قرآني و  400با حضور  90ارديبهشت  29تا  27هاي علوم پزشكي كشور از ميزباني شانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان دانشگاه - 31

جزء قرآن و مسابقات كتبي شامل ترجمه و  5جزء و  20،10ائت، تحقيق، ترتيل، حفظ كل قرآن كريم، حفظ هاي قرالمللي كشور در رشتهداور برجسته بين 25قرآني به همراه 
هاي بيداري اسالمي ويژه تحوالت بحرين با حضور آقاي قاسميان هاي جانبي اين جشنواره برگزاري نشستشناسي، از برنامهتفسير از دو كتاب دين و زندگي و كتاب گناه

ها با دكتر فرحناز تركستاني معاون وزارت بهداشت و حضور دكتر هاي قرآن و عترت دانشگاهسياسي، سه نشست تخصصي براي كارشناسان، و دبيران كانونكارشناس مسائل 
اثر هنري  90ه آثار هنري شامل هاي گردشگري كاشان نمايشگاكنندگان شامل،  كتاب بيداري اسالمي و پتانسيلرحيم قرباني و برپايي چهار نمايشگاه از آثار هنري شركت

در ) ع(برگزاري اردوي زيارتي سياحتي بارگاه حضرت سلطانعلي بن امام محمد باقر .كنندگان جشنواره در قالب خوشنويسي، نقاشي، تذهيب، نماهنگ، عكس و نشريه بودشركت
االسالم والمسلمين محسن قرائتي و محمدي، قائم حجج. آثار تاريخي منطقه كاشان هاي گل محمدي ومشهد اردهال مسابقه بهترين عكس، قرائت خاطره و بازديد از گلستان

هاي قرآني از سخنرانان مراسم اختتاحيه جشنواره و برپايي اولين كرسي تالوت قرآن كريم با حضور قاريان مقام وزير ارشاد و رئيس شوراي هماهنگي توسعه و ترويج فعاليت
 سعيديان، دكتر مسعود نيك دستي و سخنراني استاد سيد محمد موسوي بلده در شهر زيباي نياسر المللي آقايان محمد حسين بين

 هاي فرهنگي قرآني دانشگاهها و فتح خرمشهر و تقدير از برترينبرپايي جشن هفته خوابگاه - 32
 هاي علوم پزشكي كشور در دانشگاهجشنواره قرآني دانشجويان دانشگاه 16همايش تقدير از خادمين، مرتلين، قاريان و دست اندركاران  - 33
نقالب اسالمي هاي دستاوردهاي انقالب اسالمي در حوزه سالمت با حضور دكتر كامران باقري لنكراني، غرب و آخرالزمان با حضور استاد شفيعي سروستاني، ابرگزاري همايش  - 34

 در دهه عدالت و پيشرفت با حضور آقاي عبدالحسين خسروپناه و دكتر صفار هرندي

  افتخارات فرهنگي قرآني
  مقام  نام و نام خانوادگي

مقام اول بخش پژوهشي اساتيد در شانزدهمين جشنواره مسابقات قرآني اساتيد و كاركنان   خانم دكتر طاهره مازوچي
  هاي علوم پزشكي كشوردانشگاه



شانزدهمين جشنواره مسابقات مقام دوم بخش پژوهشي اساتيد و پنجو رشتع ترتيل اساتيد در   آقاي محمد آقاجاني
  هاي علوم پزشكي كشورقرآني اساتيد و كاركنان دانشگاه

در شانزدهمين جشنواره مسابقات قرآني اساتيد و كاركنان  مقام سوم بخش پژوهشي كارمندان   خانم زهرا بتولي
  هاي علوم پزشكي كشوردانشگاه

در شانزدهمين جشنواره مسابقات قرآني اساتيد و  جزء كارمندان 10مقام اول رشته حفظ        آقاي عباسعلي پور زلف قمصري
  هاي علوم پزشكي كشوركاركنان دانشگاه

در شانزدهمين جشنواره مسابقات قرآني اساتيد و كاركنان  جزء اساتيد 5مقام سوم رشته حفظ    آقاي علي اكبر رشيدي
  هاي علوم پزشكي كشوردانشگاه

در شانزدهمين جشنواره مسابقات قرآني اساتيد و كاركنان  ته تحقيق اساتيدمقام دوم رش     آقاي مهدي رجبي
  هاي علوم پزشكي كشوردانشگاه

در شانزدهمين جشنواره مسابقات قرآني اساتيد و  مقام چهارم رشته تحقيق كارمندان      آقاي احمدرضا لطف آبادي
  هاي علوم پزشكي كشوركاركنان دانشگاه

در شانزدهمين جشنواره مسابقات قرآني اساتيد و كاركنان  مقام پنجم رشته تحقيق اساتيد      اكبرزادهخانم زهرا علي 
  هاي علوم پزشكي كشوردانشگاه

در شانزدهمين جشنواره مسابقات قرآني اساتيد و  مقام چهارم رشته تفسير قرآن كارمندان  خانم مريم محمدي
  هاي علوم پزشكي كشوركاركنان دانشگاه

كتر رجبي د
  

هاي مقام اول رشته حفظ كل در پانزدهمين جشنواره مسابقات قرآني اساتيد و كاركنان دانشگاه
  علوم پزشكي كشور

 حجت االسالم و المسلمين شاه فضل 
  

جزء در پانزدهمين جشنواره مسابقات قرآني اساتيد و كاركنان  20مقام اول رشته حفظ 
  هاي علوم پزشكي كشوردانشگاه

دكتر شريف، دكتر محترم و خانم دكتر مومن هروي 
  

- مقام دوم بخش پژوهشي در پانزدهمين جشنواره مسابقات قرآني اساتيد و كاركنان دانشگاه
  هاي علوم پزشكي كشور

هاي علوم پزشكي مقام  چهارم رشته ترتيل در شانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان دانشگاه  علي شايانفر
مقام سوم اذان در  -هاي كشوردوره مسابقات ملي دانشجويان دانشگاه 26ته به كشور و راه ياف

مقام اول رشته ترتيل  -هاي علوم پزشكي كشورسومين جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاه
  در مسابقات قرآني ورزشكاران استاد اصفهان

هاي علوم قرآني دانشجويان دانشگاهمقام اول رشته تفسير قرآن در شانزدهمين جشنواره   رادمحسن طاهري
  هاي كشوردوره مسابقات ملي دانشجويان دانشگاه 26پزشكي كشور و راه يافته به 

هاي علوم مقام پنجم رشته حفظ كل در شانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان دانشگاه  حسين قادري
مقام اول  -هاي كشوردانشگاهدوره مسابقات ملي دانشجويان  26پزشكي كشور و راه يافته به 

  رشته حفظ كل در مسابقات قرآني ورزشكاران استاد اصفهان
هاي علوم پزشكي مقام اول رشته حفظ كل در شانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان دانشگاه  فهيمه نمازي

  هاي كشوردوره مسابقات ملي دانشجويان دانشگاه 26كشور و راه يافته به 
هاي علوم پنجم رشته تفسير قرآن در شانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان دانشگاه مقام  زهرا كياني

  هاي كشوردوره مسابقات ملي دانشجويان دانشگاه 26پزشكي كشور و راه يافته به 
هاي علوم جزء شانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان دانشگاه 10مقام پنجم رشته حفظ   محسن قبايي

  هاي كشوردوره مسابقات ملي دانشجويان دانشگاه 26افته به پزشكي كشور و راه ي
مقام دوم بخش پژوهشي و مقام سوم بخش هنري در سومين جشنواره فرهنگي دانشجويان   مهدي صالحي

مقام دوم بخش پژوهشي در شانزدهمين جشنواره قرآني  -هاي علوم پزشكي كشوردانشگاه
  هاي علوم پزشكي كشور دانشجويان دانشگاه

هاي علوم در شانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان دانشگاه) نشريه(مقام ششم بخش هنري   فاطمه ربيعي
  پزشكي كشور 

-در شانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان دانشگاه) خط ثلث و نسخ(مقام سوم بخش هنري   سيد محمد سجاد سجاديان
  هاي علوم پزشكي كشور 



شايانفر، احسان دادگستر، محسن چيت ساز، سعيد جزيني، علي (گروه تواشيح
  )، محمد كرمي حسين رمضاني

در شانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان ) رشته تواشيح(مقام چهارم بخش معارف اسالمي 
  هاي علوم پزشكي كشوردانشگاه

  مقام دوم رشته فيلمنامه نويسي در جشنواره كشوري تولدي نو  مريم بنايي
  
انشگاه هاي علوم نام اساتيد و رتبه سوم كاركنان در پانزدهمين جشنواره قرآني اساتيد و كاركنان و رتبه اول ثبت نام در شانزدهمين جشنواره دانشجويان درتبه اول ثبت كسب  

 پزشكي كشور

  اردوهاي جهادي در سطح استان اصفهان مقام برتري  كسب   
  هاي علوم پزشكي كشورپانزدهمين جشنواره قرآني اساتيد و كاركنان دانشگاهكسب مقام دومي تيم اساتيد و كاركنان دانشگاه در  
 هاي علوم پزشكي كشورهاي قرآني در بين دانشگاهكسب مقام اولي دانشگاه در زمينه فعاليت 
 كسب رتبه برترين رئيس دانشگاه در زمينه فعاليت قرآني 
 زمينه فعاليت قرآنيكسب رتبه برترين معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه در  
 كسب رتبه برترين مدير فرهنگي دانشگاه در زمينه فعاليت قرآني 
 هاي جهادي استان اصفهانكسب رتبه برترين رئيس دانشگاه در فعاليت 

 

  

  

  :اداره تغذيه 

 89 بهمن در پزشكي آموزش و درمان بهداشت محترم وزير حضور با دانشگاه مركزي سرويس سلف افتتاح .1

با انتقال لوازم و تجهيزات سلف سرويس پزشكي همراه انجام عمليات تكميل و تجهيز سلف سرويس مركزي دانشگاه  .2
  به محل سلف سرويس مركزي

 خريداري تجهيزات اتوماسيون تغذيه جهت سلف سرويس مركزي .3

 پرس غذا 205527+42389طبخ و توزيع  .4

 راه اندازي سامانه شارژ اينترنتي غذا .5

   نظرسنجي اينترنتي تغذيهراه اندازي  .6
 برگزاري و شركت در مناقصه سلف سرويس دانشگاه .7

 طبخ و توزيع غذا جهت دانشجويان جديد الورود و همراهان آنها .8

 پرس بمدت سه روز960پذيرايي از همايش ملي بازتواني رواني به تعداد  .9

 پذيرايي از مراسم دومين سالگرد شهداي گمنام دانشگاه .10

 قرآني دانشجويان سراسر كشور  پذيرايي از جشنواره .11

 پذيرايي از مراسم معنوي اعتكاف دانشجويي .12

 پذيرايي از شركت كنندگان در نشست كميته هاي تحقيقات دانشجويي سراسر كشور .13

 پذيرايي از گردهمايي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه .14

   پذيرايي از شركت كنندگان در كارگاه منطقه اي كشوري سبا و سما  .15
در جلسه پرسش و پاسخ در خوابگاه انديشه با حضور رياست دانشگاه معاون دانشجويي فرهنگي، مدير  شركت .16

  دانشجويي و مسئولين واحدها
 تنظيم برنامه غذايي ويژه امتحانات دانشجويان  .١٧

  :تربيت بدني اداره



  برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها     -1
  كسب مقام قهرماني تيم بدنسازي وپرورش اندام  -2
  دوره آموزش شنا مخصوص خانمها  8برگزاري  -3
  آموزش شنا مخصوص آقايان دوره  3برگزاري  -4
   برگزاري اردوي آمادگي تيمها قبل از رفتن به المپياد ورزشي شهركرد -5
  ميزباني مسابقات دوستانه تيم تنيس روي ميزبراي شهرهاي اصفهان شاهين شهر و قم  -6
  نيس روي ميز شنا وكاراته به شهر كرد با ل بسكتبال بدمينتون تعزام تيمهاي والي -7
  ميزباني مسابقات دوستانه تيم واليبال براي شهرهاي نطنز آران بيد گل وكاشان -8
  )وات كم مصرف150عددالمپ 10وات به 150عدد المپ 24(تعويض المپها وپروژكتورهاي پرمصرف به كم مصرف  -9

  كسب مدال طال در رشته كاراته توسط خانم فرشته موسوي  -10
  آب استخر تعويض -11
  تهيه برنامه شهريورماه ونصب آن درسايت دانشگاه وكليه فضاهاي دانشجويي                                              -12
  شهريور (تهيه ليست ورزشكاران حرفه اي جديدالورود  -13
                                       شهريور90ثبت نام دانشجويان ورزشكار ورودي  -14

 تربيت بدني      2و1برنامه ريزي واحدهاي  -15

 برنامه ريزي واحدهاي فوق برنامه دانشجويان درتربيت بدني درمهرماه -16

 تعطيل سانس هاي فوتبال زمين چمن به منظور هوادهي وكوددهي -17

 ونصب آن درسايت دانشگاه وكليه فضاهاي دانشجوييهاي تربيت بدني تهيه برنامه   -18

   دانشجويان مدال آورالمپياد شهركرد شهريورماهتهيه ونصب بنرورزشي  -19
 تعويض كليه شيرها و دوشهاي استخر               -20

 )    عدد12(تعويض شيرفلكه هاي اصلي موتورخانه استخر -21

 نصب كامپيوتر براي پذيرش بااتوماسيوني                                  -22

 تعمير پمپ هاي كلرزن                                    -23

 پيگيري نصب اتوماسيون استخر -24

 شستشو و تعمير كويل هاي آب گرم                -25

 نصب هواكش روي پنجره هاي استخر -26

 تعمير و ساخت مسيرهاي راه آب فاضالب  در موتورخانه -27

  : اداره مشاوره و راهنمايي دانشجويان

  مشاوره هاي فردي دانشجويان مورد 410انجام  - 1
  )مورد 90( پذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب درماني - 2
 15(دانشجويان جديدالورود ) ارتباط موثر و جراتمندي و مديريت استرس(برگزاري كارگاههاي مهارتهاي زندگي - 3

  )جلسه



 )جلسه8(برگزاري كالس آموزشي با موضوعات روانشناختي  - 4
 در سطح خوابگاهها آموزشي هاي مختلف توزيع پمفلت - 5

نفر از دانشجويان در معرض آسيب در 15پيگيري و انجام مداخالت روانشناختي فردي ،آموزشي و خانوادگي  - 6
 خوابگاهها

 )جلسه3(شركت در جلسه پرسش و پاسخ در خوابگاهها  - 7
 10/3/90همكاري در برگزاري همايش روز بدون دخانيات و مبارزه با مواد در آمفي پزشكي  - 8

و ارسال  انجام طرح درمان چند بعدي افت تحصيلي و مشاوره فردي دانشجويان مشروطي دانشكده هاپيگيري و  - 9
 گزارش به اصفهان

  ساماندهي لينك اداره مشاوره -11

شركت در جلسات مختلف مانند پيشگيري از سوء مصرف مواد شهرستان ،كميته امور اجتماعي  -12
 كشور 2شهرستان،شوراي خدمات مشاوره اي منطقه 

 كارگاه آموزشي براي كارشناسان معاونت بهداشتي 5ري برگزا -13

 انجام برنامه استقبال از دانشجويان جديدالورود  -14

 انجام معاينات روانشناختي كليه دانشجويان جديدالورود -15

كالس و حضور  15برگزاري كالس هاي آموزشي و توجيهي براي خانواده هاي دانشجويان جديدالورود به تعداد  -16
 دهخانوا 90بيش از 

ويژه نامه دانشجويان جديد الورود، برنامه ريزي تحصيلي به دانشجويان و (ارائه پمفلت هاي آموزشي پيام مشاور -17
 )نقش والدين در سازگاري دانشجو به والدين

 جلسه آموزشي مهارتهاي سازگاري در دانشجويان جديدالورود 4برگزاري  -18

 )جلسه 2(ا برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي ناظمه هاي خوابگاهه -19
 ارائه پيشنهاداتي جهت كاهش نرخ طالق در شهرستان -20

 

  :دانشجوياناداره رفاه 
  

  ريال 1.901.520.000نفر   1102: مجرد           
      ريال 2.369.880.000نفر به مبلغ  1282:  وام تحصيلي -21

  ريال 468.360.000نفر  180: متأهل           
*********************************************************  

  ريال 60.875.000نفر   70: مجرد           
      ريال 000234.375.نفر به مبلغ  173:  وام مسكن -22

 ريال 000173.500.نفر  103: متأهل                                                 

*********************************************************  



  ريال 530.000.000نفر  26:  وديعه مسكن -23
  ريال 175.000.000نفر   14:مقاطع عادي          
    ريال 355.000.000نفر به مبلغ  12:  مقاطع تكميلي    
  *****************************************************  
          

 ريال 000.000622.نفر   294: عادي:   وام ضروري -24

  ريال 126.000.000نفر به مبلغ  42 : حج عمره و عتبات                         
  ريال 39.000.000نفر به مبلغ  13:  علوم پايه و كارورزي( رتبه                             

********************************************************  
 ريال 9400با سرانه هر نفر  ريال 103.404.000 )درصد50(پرداختي دانشگاه نفر مبلغ حق بيمه 196:  بيمه خدمات درماني -25

********************************************************  
 ريال 400.10با سرانه هر نفر  ريال 023.483.20كل نفر به مبلغ  2258 :پوشش بيمه حوادث -26

********************************************************  
 ريال 148.319.230نفر به مبلغ  57 وام شهريه شبانه -27

******************************************************  
/ نفر  66ارشد / نفر  92 تخصص / نفر  105  ي حرفه اي دكترا :90سال  جديدالورودثبت نام از دانشجويان  -28

  نفر 96كارشناسي ناپيوسته  ونفر  349كارشناسي پيوسته 

 

  :خوابگاههاامور اداره 

 پيگيري امور تعميراتي و تأسيساتي خوابگاه ها -1

 برنامه ريزي جهت ثبت نام و تهيه فرمهاي مربوطه از دانشجويان جديدالورود در تمامي خوابگاه ها -2

 در تمامي خوابگاه هابرنامه ريزي جهت اسكان دانشجويان جديدالورود  -3

 پيگيري نرم افزار اتوماسيون خوابگاه ها با شركت سما سافت -4

 ها و مسؤلين خوابگاه ها برگزاري كالسهاي آموزش ضمن خدمت جهت ناظمه ها و نگهبان -5

 بگاه ها و اعالم اسامي به معاونتدر كليه خوا  29/8/1390برگزاري انتخابات شوراي صنفي در تاريخ  -6

 )س(ت تبديل سلف سرويس دانشكده پرستاري به سالن مطالعه جهت استفاده خوابگاه الزهرابرنامه ريزي جه -7

  :خوابگاه امام علي 
 نصب سقف كاذب جهت حمامها و سرويسهاي بهداشتي  -1
 تعويض پرده هاي طبقه اول و دوم  -2
 تعويض كل لوله هاي آب و فاضالب خوابگاه -3
 كاشي كاري و سراميك كل سرويسها -4
 ترنت طبقه اول به صورت نودهكابل كشي خط اين -5
 كابينت بندي آشپزخانه خوابگاه با نصب اجاق گاز ترموكوبل دار -6
 تعويض شير فلكه هاي آتش نشاني خوابگاه -7



  :خوابگاه الزهراء 
  رسوب زدايي لوله هاي آب گرم مسير موتورخانه تا خوابگاه -1
  تعويض سيستم برق كشي كليه اتاقها و سالن ها -2
  سقف هاي كاذب طبقه دوم و سوم و نصب مجدد آنهاجمع نمودن  -3
  نصب حفاظ براي كليه تختها  -4
  شارژ كپسولهاي آتش نشاني  -5
  تعميرات اساسي سالن مطالعه خوابگاه -6

  نفر 8و7نفر به  6و  5برنامه ريزي براي افزايش تعداد دانشجويان ساكن اتاق ها از  -8
 تشور خانه هاي طبقه دوم و سومتعويض سيستم فاضالب سرويس هاي بهداشتي و رخ -9

 تعويض موكت اتاق هاي طبقه دوم و سوم - 10
  

  :خوابگاه انديشه 
 سراميك فرش بام خوابگاه -1
 اصالح سرمايش خوابگاه با نصب پكيج و درب سكوريت خروجي راهروها -2
 تعويض رادياتورها ي شوفاژ فرسوده با رادياتورهاي نو و همچنين تعويض شير و اتصاالت -3

  فرشهاشستشوي كليه 
  بك واش كلي خط لوله آب شوفازها -5     

  :خوابگاه الغدير
  رنگ آميزي كليه واحدها  -1
  تعويض كابينت و اجاق گاز سوئيت هاي خوابگاه  -2
  تعويض و تعمير توري تمام واحدها -3
 شستشوي كليه فرشها -4
 تعويض موكت واحد ها  -5
  

  :ستاد شاهد 
 به اداره كل 89-90آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر نيمسال دوم ارسال فرمهاي آمار و اطالعات وضعيت تحصيلي و   -
برگزاري جلسات آشنايي دانشجويان جديد الورود با اساتيد مشـاور دانشـكده پزشـكي، دانشـكده پرسـتاري و مامـايي، دانشـكده بهداشـت و          -

 )جلسه 8(پيراپزشكي 
 فوق برنامه زبان ، شنا و كامپيوتربرگزاري كالس  -
 )كننده شركت 31كالس و 18(اي تقويت بنيه علمي در دروس درخواستي مختلف برگزاري كالسه -
 تهيه كارت كتابخانه جهت كليه دانشجويان شاهد وايثارگرجديدالورود .تكميل پرونده دانشجويان شاهد وايثارگرجديدالورود مهر وبهمن ماه  -

 دريافت هديه معرفي كليه دانشجويان ممتاز، پيشرفت تحصيلي به بنياد شهيد به منظور -
 )جلد كتاب 60.(خريد كليه كتب درخواستي دانشجويان در طول سال تحصيلي و تجهيز كتابخانه ستاد شاهد -
اهـداي بسـته هـاي    ،نفر  70تعداد دانشجويان شركت كننده  )ع(آستان مقدس امامزاده هالل بن علي در همايش دانشجويان شاهد و ايثارگر -

،و اهداي هديه شامل نت بوك به كليه شركت كنندگان،اهـداي هديـه بـه دانشـجويان ممتـاز و      شهيد چمران و پمفلت  CDفرهنگي شامل 
  ...دانشجويان پيشرفت تحصيلي و

 

 


