
 حوزه معاونت دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه ١٣٨٨گزارش عملكرد سال 
   

  :دفتر معاونت 
  جلسه ٣٣جلسه آارشناسي معاونت  -

  جلسه ١٢شوراي فرهنگي  -

  جلسه ١٢پيش جلسات شوراي فرهنگي  -

  جلسه ۴ستاد شاهد  -

  جلسه ١١آميته نظارت بر نشريات  -

  جلسه ۶شوراي مشاوران جوان  -

  جلسه ۵شوراي صنفي دانشجويان  -

  جلسه ٣ستاد استقبال از دانشجويان جديدالورود  -

  جلسه ٢شوراي پژوهشي معاونت  -

  جلسه ٢١هماهنگي با آانونها و تشكلها  -

  جلسه ۵ شوراي امر به معروف و نهي از منكر -

  جلسه ١٠شوراي انضباطي بدوي و تجديد نظر  -

  جلسه ٣شوراي ورزش  -

  جلسه ١شوراي سالمت روان  -

  جلسه ۶نشست با دانشجويان خوابگاه ها  -

  جلسه ٢جلسه هماهنگي سالگرد شهداي گمنام  -
   

  :اداره مشاوره و راهنمایی 
  جلسه آموزش مهارتهاي زندگي براي دانشجويان  ٢٠برگزاري  -

جلسه آارگاه آموزشي با عنوان نحوه تعامل با دانشجویان با حضور اساتيد راهنما  ٢برگزاري  -
  و اعضاء هيئت علمي دانشكده پزشکی



جلسه آالسهاي آموزشي با موضوعات برقراري ارتباط مؤثر، استرس و مديريت آن  ٢برگزاري  -
انشجويان ورزشكار اعزامي به با تأآيد بر نحوه مقابله با استرس در ميادين ورزشي براي د

  المپياد ورزشي 

  برگزاري چهار جلسه آالس آموزشي براي اعضاء هيئت علمي دانشكده پيراپزشكي -

  همکاری در برگزاري سمينار آموزشي ازدواج موفق در دانشگاه  -

برگزاري آارگاه آموزشي چگونگي برقراري ارتباط برای مسئولين و ناظمه های خوابگاههای  -
  شجوییدان

  )مورد٢٨٢(هاي فردي روزانه دانشجويان پذيرش و انجام مشاوره -

  )مورد٧٠(پذيرش مراجعين آتابخانه و آتاب درماني  -

  هاگسترش دفاتر مشاوره و افزايش تعداد روانشناسان در خوابگاهها و دانشكده -

مهر (دالورود جلسه توجيهي و دوره آموزش خانواده برای والدین دانشجويان جدي١٣برگزاري  -
  )٨٨ماه 

  )جلسه ۴حداقل (برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در خوابگاهها  -

  )جلسه ۴(برگزاری جلسه کميته روانشناختی دانشگاه -

شرآت در جلسات آميسيون موارد خاص در دانشگاه ، ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان  -
  شکده ها، بهداشت رواني شهرستان و هسته های پيشرفت تحصيلی دان

هايي در خصوص بهداشت روانی و حضور در جلسات پرسش  فراخوان مقاله و انتشار پمفلت -
  و پاسخ در خوابگاهها به مناسبت هفته خوابگاه 

برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع موفقيت فردی در بين کليه دانشجویان ساکن  -
  ء جوایز به دانشجویان برترخوابگاههای دانشجویی به مناسبت هفته خوابگاهها و اهدا

تهيه پمفلت در مورد بهداشت خواب ، (هاي تبليغي و ترويجي بهداشت روان انجام فعاليت -
هايي جهت موفقيت در امتحان ، سيگار وترك آن، موفقيت فردی، مشاوره چيست ، توصيه

در ) هاي بهداشت روان هفتگيو پيامنحوه سازگاری والدین با دانشجویان جدید الورود 
  دانشگاه و واحدهاي تابعه

جذب و بكارگيري مشاورين با مدرك روانشناسي باليني و فعال نمودن دفاتر مشاورة  -
  دانشكده پيراپزشكي و خوابگاههاي دختران

  برنامه ریزی و همکاری در تهيه فرم سنجش سالمت جسمانی دانشجویان جدیدالورود -

انجام طرح سنجش سالمت جسمانی و ارزیابی روانشناختی دانشجویان جدیدالورود طي  -
  چهار روز

  انجام فعاليتها و اقدامات حمایتی برای دانشجویان در معرض خطر  -



  )مورد ٢٣٠(انجام مشاوره های تلفنی  -

  )مورد ٣٩٠( هاي فردي روزانه دانشجويانپذيرش و انجام مشاوره -

  )مورد٨٠( ن آتابخانه و آتاب درمانيپذيرش مراجعي -

  ١٢/٧/٨٨نشست آموزشی کارکنان اداره مشاوره با موضوع ارتباط موثر -

  ١۶/٧/٨٨جلسه با سرپرستان خوابگاهها و پرسش و پاسخ  -

کارگاه در  ٨در قالب  ٢٧/٨/٨٨لغایت  ٨/٧/٨٨برگزاری کارگاههای مهارتهای زندگی از تاریخ  -
  دانشکده پيراپزشکی

زاری گارگاههای مهارتهای زندگی برای دانشجویان جدیدالورود دانشکده پرستای و برگ -
ساعته و با موضوعات ارتباط  ۴کارگاه  ٨در قالب  ٢۴/١٠/٨٨لغایت  ١٠/٨/٨٨مامایی از تاریخ 

  موثر، مدیریت استرس و قاطعيت

  ١٩/٧/٨٨شرکت در جلسه کميسيون موارد خاص  -

انجام کار دانشجویان و پزشکان طرح سالمت سنجی پيگيری ، تهيه و تنظيم گواهی  -
٢٨/٧/٨٨  

نمره گذاری تست سالمت سنجی و انجام غربالگری و فراخوانی دانشجویان مشکوک به  -
  اختالل به اداره مشاوره 

دانشجویان جدیدالورود به وزارتخانه  GHQتهيه و ارسال گزارش اطالعات مربوط به تست  -
٣٠/٩/٨٨   

  ١٣/١٠/٨٨و١٢ورای برنامه ریزی مناطق در دانشگاه اهوازشرکت در جلسه ش -

مورد دانشجویانی که در مهر و  ۴٩جمع آوری اطالعات مقایسه ای جهت طرح تحقيقاتی از  -
  سالمت سنجی شده اند ٨٧آذر 

 ٢١/١٠شرکت در کارگاههای آموزشی وزارتخانه در مورد خود کشی، اعتياد، افت تحصيلی  -
  ٢٣/١٠/٨٨الی 

 ٧/١١/٨٨(ری کالس آموزشی برای اساتيد دانشکده پيراپزشکی با موضوع تمرکز حواسبرگزا -
  )٢٨/١١/٨٨( و روشهای مطالعه برتر)

سخنرانی در مورد زندگی دانشجویی و آشنایی با اداره مشاوره برای دانشجویان ورودی  -
  ١۶/١١/٨٨بهمن 

  ١٧/١١/٨٨برگزاری جلسه شورای بهداشت روان -

  ۴/١١/٨٨ميته اساتيد راهنماشرکت در جلسه ک -

  ٢٧/١١/٨٨شرکت در جلسه پيشگيری از اعتياد در ستاد دانشگاه -



مورد از دانشجویانی که دارای مسائل خاص  ۵پيگيری و مشاوره فردی و خانوادگی  -
  روانشناختی به خصوص در خوابگاهها بوده اند

جویان دانشکده پزشکی و کارگاه مهارتهای زندگی برای دانش ٨برنامه ریزی جهت برگزاری -
  پرستاری در اسفند ماه

   

  :اداره تربيت بدنی 
  تهيه دستگاه تردميل جهت سالن بدن سازی دانشگاه  -

  راه اندازی سانس تفریحی دوچرخه سواری و فعال تر نمودن ورزش خوابگاه -

  ) ليگ جام شهدای گمنام(برگزاری مسابقات فوتسال دانشجویی -

  ایجاد اتاق مخصوص شطرنج درطبقه فوقانی سالن تربيت بدنی  -

  تحویل وسایل ورزشی درخواستی به خوابگاهها  -

برنامه ريزي و اداره استخر جهت استفاده آارآنان، دانشجويان مراآر خارج دانشگاه از  -
  خدمات آن

  تنظيم برنامه ماهانه سالن تربيت بدني و استخر -

  مناسب خواهران تهيه دوچرخه مخصوص و -

  .ایجاد زمين واليبال ساحلی  -

  راه اندازی و نصب دیوارکشی زمين ورزشی جنب استخر دانشگاه جهت رفاه دانشجویان -

  تجهيزخوابگاههای خواهران وبرادران به فضاها و وسايل ورزشی -

  برگزاری ورزش ایروبيک جهت خواهران -

  تعميردستگاهای بدن سازی موجود درتربيت بدنی -

  تجميع انبارهای ورزشی  -

  ساماندهی ضایعات وتعميرات لوازم ورزشی -

  تجميع انبارهای لوازم تاسيساتی  -

  تفکيک سالن تکواندو ازسالن بدن سازی وانتقال آن به طبقه فوقانی سالن تربيت بدنی  -

  …تجهيزسالن بدن سازی با تعویض موکت، روشنایی، هواکش، قفل کمد، شيشه  -

بيست عدد کمد از رختکن ها و انتقال آنها به دانشکده پيراپزشکی، شبکه آران جمع آوری  -
  وبيدگل ودیگر واحدها



  عدد صندلی به معاونت آموزشی، جمعيت هالل احمر به اضافه ميز١۵جمع آوری وتحویل  -

  پيگيری و تعميرحدود چهل صندلی جهت خوابگاههای دانشجویی -

تعمير و رنگ آميزی کابينت های دیواری برای رختکن های سالن تربيت بدنی با هدف  -
  بهداشتی کردن آنها

برنامه ریزی دقيق جهت برگزاری کالسهای فوق برنامه شامل برگزاری تمرینات تيم های  -
خواهران وبرادران دانشجو، مسابقات فوتسال دانشجویی، مسابقات ليگ فوتسال کارکنان 

  .…و

که تاکنون سابقه نداشته ) شربت -چای(پذیرایی درهنگام مسابقات فوتسال برادران دانشجو -
  است

  . خط کشی زمين چمن دانشگاه -

  مجهزکردن سيستم اداری تربيت بدنی با خرید کامپيوتر، پرینتر، دستگاه کپی -

  انتقال کتابخانه به دفتر سرپرست وآزاد سازی سالن جهت تيم تکواندو -

  دانشگاه LANامورجهت ارتباط اداره تربيت بدنی ازخدمات شبکه  پيگيری -

  .پيگيری مستمرجهت خرید ميز مخصوص تنيس -

  تجهيزتيم های تمرینی و فراهم کردن وسایل ورزشی مورد نياز -

  تعميرتشک کشتی به روکش مناسب وخرید لباس وکفش برای بازیکنان  -

  سازی دواتاق تفکيک انبارهای موجود درتربيت بدنی وآزاد -

  تهيه صندلی وکمد وسایل جهت زمين چمن -

  اصالح فضاي سبز ابتداي سالن -
   

  :اداره امور عمومي
برگزاري مراسم بزرگداشت هفته خوابگاهها با تجليل از پرسنل خوابگاهها و دانشجويان  -

  نمونه ساآن خوابگاهها

وابگاهها و تشكيل شوراي برگزاري انتخابات شوراي صنفي دانشجويي در دانشكده ها و خ -
  صنفي مرآزي دانشجويان 

تشكيل جلسات منظم شوراي صنفي مرآزي دانشجويان با معاونت و استفاده از نظرات آنها  -
  در بهبود امور صنفي و رفاهي دانشجويان



ايجاد واحد تاسيسات در حوزه معاونت با تنظيم شرح وظائف مشخص به منظور تسريع ،  -
در فرايند امور عمراني ، تاسيساتي و فني خوابگاهها ، تربيت بدني و تسهيل و ساماندهي 

  استخر دانشگاه

  به پيماني و شرآتي... پيگيري جهت تغيير وضعيت استخدامي نيروهاي قراردادي و  -

پيگيري جهت ايجاد و تصويب پست آارشناس شوراي انضباطي دانشجويي در ساختار  -
  سازماني معاونت

هفتگي جلسات آارشناسي معاونت با حضور مديران واحدها ، تنظيم  برگزاري مرتب و -
  صورتجلسات آن و پيگيري جهت عملياتي نمودن مصوبات

 ٢٠٠فعال نمودن لينك هاي وب سايت معاونت دانشجويي فرهنگي و تهيه و تنظيم بيش از  -
   ٨٨خبر ، اطالعيه و گزارش در سال 

  معاونتطراحي و چاپ سربرگ جديد براي مكاتبات  -

تهيه و تجميع فرمهاي ثبت نام دانشجويان جديدالورود و قرار دادن آن در قسمت ثبت نام  -
  اينترنتي وب سايت دانشگاه

تنظيم و تكميل فرمهاي آماري معاونت و ارسال آن براي اداره آمار و فن آوري اطالعات  -
  دانشگاه

  رياست دانشگاه  تهيه گزارش فعاليت هاي ماهانه معاونت و ارسال آن براي -

  ثبت نام از متقاضيان آار دانشجويي در سال تحصيلي جديد -

  تهيه و تنظيم فرمهاي مخصوص آار دانشجويي با توجه به آيين نامه و دستورالعمل وزارتخانه -

متقاضي آار دانشجويي ، تشكيل جلسه  ٢۵٠ثبت نام و انجام استعالم هاي الزم براي  -
مرآز دانشگاه جهت انجام آار  ٢٠دانشجو به  ١٣٠آميته آار دانشجويي و معرفي بيش از 

  دانشجويي

جمع آوري و تنظيم گواهي آارهاي دانشجويي مراآز مختلف دانشگاه جهت پرداخت حق  -
  الزحمه دانشجويان

   

  :اداره تغذیه 
  و اینترنتی غذاراه اندازی و نصب سيستم رزر -

  پرس غذا  ٢٠٨٠٠٠طبخ و توزیع  -

  تعويض سيستم آبگيري ديگها جهت صرفه جويي در مصرف و سهولت آار -

  سيخ در يك دوره ٣۵٠تهيه و نصب دستگاه سيخ شوي با ظرفيت  -



  نصب پنج دستگاه حشره آش برقي -

  تهيه و نصب دو دستگاه پنكه ديواري در محوطه آماده سازي -

  يوار حايل بين درب خروجي سردخانه زباله و محل تخليه مواد اوليه غذايي ايجاد د -

  برگزاري و پيگيري مناقصه سلف سرویس -

  تغيير قيمت غذاي آارمندي و ژتون آزاد دانشجويي و اجراي آن -

  پذيرايي از دانشجويان جديدالورود و خانواده هاي آنها در زمان ثبت نام -

  وي دانشجويان جديدالورودطبخ و توزيع غذا جهت ارد -

  آغاز به آار آارشناس بهداشت محيط جهت نظارت بر بهداشت سلف سرويس -

  تعویض برنج اروگوئه و طبخ برنج بصورت یکدست هندی  -

  تعویض ظروف مستعمل سلف سرویس با ظروف جدید -

  ساماندهی غذای دانشجویان کارآموز بيمارستان شهيد بهشتی -

انتقال محل نگهداری برخي از مواد اوليه غذايي به خارج از سلف سرویس و نگهداری در  -
  محفظه مناسب

  تهيه آبگرمکن و نصب روشویی جهت کارکنان -

بازدید مکرر از ساختمان سلف سرویس مرکزی دانشگاه و هماهنگی با دفتر فنی در خصوص  -
  خرید و نصب تجهيزات

  گاه کاشان جهت بررسی تجهيزات و امکانات بازدید از سلف سرویس دانش -

  هماهنگی با دفتر فنی و دکتر ميران زاده جهت احداث چربی گير سلف مرکزی دانشگاه -

  S/Eتمدید سه ماهه کارت تندرستی نيروهای سلف سرویس با انجام آزمایش  -
   

  :واحد دانشجویان بورسيه غير ایرانی 
ایش دانشجویان و دانش آموختگان بورسيه غير اعزام دانشجویان بورسيه به دومين هم -

  ایرانی

  اعزام دانشجویان بورسيه دختر به مشهد مقدس  -

  ریال جهت این امر ١٨٠٠٠٠٠٠برگزاری کالسهای تقویت بنيه علمی و پرداخت مبلغ  -

  ریال ١٧٠٠٠٠٠٠صدور کارت بيمه درمانی به مبلغ  -



  ریال ١٠٠٠٠٠٠٠و، بالش و غيره به مبلغ تهيه لوازم شخصی در خوابگاه از قبيل تشک، پت -

  نفره جهت رفاه حال دانشجویان در خوابگاه اندیشه ٢نفره به  ۴تغيير اتاقهای  -

  جهت استفاده از اینترنت ) ع(در اتاق محل اسكان در خوابگاه امام علیLANبرقراری خط  -

  برگزاری کالس مکالمه زبان انگليسی -

  با ریاست محترم دانشگاه و بيان دیدگاهها و مشکالت نشست صميمی دانشجویان بورسيه -

نشریه حنين ویژه دانشجویان سوریه و (انتشار اولين نشریه دانشجویان بورسيه دانشگاه  -
  ) نشریه آوای وطن ویژه دانشجویان افغانستان

نوروز با توجه به تعطيلی خوابگاه و سلف اسکان و تغذیه دانشجویان بورسيه در ایام عيد  -
  سرویس

  نفر دانشجوی بورسيه جدید ٣پذیرش  -

  پيگيری مشکالت اقامتی دانشجویان  -

  پيگيری و پرداخت کمک هزینه دانشجویان  -
   

  : اداره خوابگاه ها
  اندازي اداره خوابگاهها و تجهيز آن راه -

  پيگيري فرآيند تأسيسات و اداره خوابگاهها -

هاي مربوط به اسكان خوابگاه خواهران و برادران جهت دانشجويان ورودي  پيگيري و تهيه فرم -
  مهر و بهمن ماه

  پيگيري و آارشناسي خسارات وارده به اموال توسط دانشجويان -

  آشي و آسفالت محوطه پرديس خوابگاهي و تربيت بدني محوطه سازي، خيابان -

  متر ١٨٠٠ول ديوارآشي محدوده خوابگاهي به ط -

  تربيت بدني و خوابگاهها  - هاي استخر نوسازي موتور خانه -

نفره مصوب سفر دوم رياست جمهوري با  ۴٠٠آلنگ زني و شروع عمليات احداث خوابگاه  -
  اجراي فونداسيون آن در آغاز عمليات اعتبار مورد نياز

جهت تأمين آب اضطراري انتقال يك خط لوله آب از بيمارستان شهيد بهشتي به تلمبه خانه  -
  مجموعه خوابگاهي و نصب آلكتور و لوله آشي جديد

  تهيه و نصب مشعل دوگانه سوز و منبع گازوئيل خوابگاههاي دخترانه -



  تسطيح اراضي باير محوطه اطراف خوابگاهها  -

  )س(خوابگاه الزهراء ) الف

  اسكان ميهمانان نوروزي -

  ٢٠/۶/٨٨ و ١١/١/٨٨سم پاشي خوابگاه در تاريخ  -

  برگزاري مراسم بزرگداشت خوابگاه و پخش شربت و شيريني -

  هاي نمونه از نظر رعايت نكات بهداشتي و زندگي اجتماعي اهداي جوايز به دانشجويان اتاق -

متر  ۴٠٠دو دستگاه اتو و خريداري  - دار عدد جالباسي پايه ٧٠اهداي دو دستگاه آامپيوتر و  -
  مودن سالن مطالعهها و فرش ن موآت جهت اتاق

حضور رياست محترم دانشگاه و مدير محترم دانشجويي و بازديد و جلسه پرسش و پاسخ  -
  در نماز خانه با حضور دانشجويان

  ثبت نام جهت اسكان مهر و جابه جايي اتاق آنها -

  عدد صندلي جهت اتاقها ٢٠٠عددد ميز و  ٧٠خريداري  -

  ١هاي بهداشتي در فاز  پوش سرويس تعويض ايزوگام و آف -

  ١هاي بهداشتي در فاز  هاي اصلي فاضالب سرويس تعويض لوله -

  ها رنگ آاري آليه راهروها و آشپزخانه -

  هاي فنكوئل سمت راست خوابگاه تعويض لوله -

  هاي آم مصرف در اتاقها و راهروها به جاي سيستم پرمصرف جايگزيني المپ -

  افزايش روشنايي سالن مطالعه -

  هاي اتاقها شستشوي فرش -

  نفره ۶و  ٧نفره به  ٩و  ١٠هاي مسكوني از  آم نمودن ظرفيت اتاق -

  پذيرش دانشجويان و تسويه حساب در تيرماه و مهرماه -

  افزايش وسايل پارآي و ورزشي -

  مسقف نمودن وسايل پارآي -

  شاهدتجهيز و جداسازي اتاق جهت آانون ستاد  -

  هاي سرويس بهداشتي نصب پرده جهت محفوظ نمودن وسايل پارآي ورزشي و وروديه -



  دستگاه اجاق گاز و تعمير آنها ٢٠خريداري  -

  هاي بهداشتي هاي سرويس تعويض آف فرش -

  ها سرويس نمودن آليه يخچالها و تعمير آليه پرده -

  هاي آتش نشاني شارژ آپسول -

  خريداري وسايل تزئيني -

  ها و اهداء از طرف واحد نهاد رهبري خريداري و نصب تابلو جهت تزئين سالن -

پيگيري جهت تعويض آليه دوش حمامها و تعدادي از شير آالت به سيستم آم مصرف توسط  -
  سازمان آب

  هاي ورودي اضطراري به سيستم قفل مرآزي تعويض درب -

  با حضور دانشجويان Aتشكيل جلسه آنفوالنزا نوع  -

  MDFتعويض ميزهاي اتاق آامپيوتر با ساختار  -

  تجهيز اتاق مشاوره -

هاي بهداشتي و مجهز نمودن سيستم پيجر  آن برقي در سرويس عدد دست خشك ٧نصب  -
  در خوابگاه از دفتر سرپرستي

  LANتهيه يك دستگاه آامپيوتر به اتاق فرهنگي و وصل به خط  -

  و مشارآت نيروهاي خوابگاه ثبت آتابهاي فرهنگي خوابگاهها با حضور -

  تعمير و نصب محافظ بالكن ها -

  ها جهت از بين بردن موش طعمه اندازي و سم پاشي اتاق -

  نصب واآسر برقي در وروديه خوابگاه -

  تعمير به موقع دستگاه تصفيه آب -

  خوابگاه انديشه) ب

  احداث سالن مطالعه -

  عموميها ، راهروها و مراآز  رنگ آاري آليه اتاق -

  تعويض آليه شيرآالت سرويس هاي بهداشتي و آشپزخانه طبقه اول -

  هاي چوبي سرويس بهداشتي و آلومينوم نمودن آن به علت پوسيدگي تعويض درب -



  نصب واآسر در وروديه خوابگاه -

  تهيه دستگاه رايانه براي اتاق فوق برنامه -

  احداث راه پله جهت ورود و خروج به سالن مطالعه -

  هاي اضطراري و مجهز نمودن آن به قفل مرآزي احداث راه پله -

  اصالح و واگذاري پنج باب اتاق آه انبار و سالن مطالعه بود به دانشجويان  -

  پذيرش دانشجو در مهر ماه و بهمن ماه و تسويه حساب آنها در تيرماه و بهمن ماه -

  تعمير و تعويض منبع آب در موتورخانه انديشه -

  هاي آم مصرف ها و استفاده از المپ رق پرمصرف در راهروها و اتاقتعويض ب -

  سم پاشي خوابگاه در دو نوبت فروردين ماه و شهريورماه -

  اسكان ميهمانان نوروزي -

  نصب تابلوي وروديه خوابگاه انديشه -

  افزودن وسايل پارآي و ورزشي -

  احداث فوتسال ساحلي -

  نديشهآماده سازي پارك محوطه خوابگاه ا -

  تعويض و ترميم توريهاي خوابگاه -

  ايجاد و راه اندازي واليبال ساحلي در جنب خوابگاه -

  راه اندازي فوتسال ساحلي در جنب خوابگاه -

  )ع(خوابگاه امام علي ) ج

  نصب درب اتوماتيك در وروديه خوابگاه -

  نفره در خوابگاه ١٠با ظرفيت اندازي آسانسور  شروع بكار جهت احداث و راه -

  اندازي پيست دوچرخه سواري جهت دانشويان دختر و تحويل دوچرخه راه -

  تعويض و ترميم آليه توريها -

  نصب واآسر برقي در وروديه -

خريداري سه دستگاه آامپيوتر و دو دستگاه پرينتر جهت اتاق آامپيوتر و يك دستگاه آامپيوتر  -
  خوابگاهبراي امور فرهنگي 



  خريداري دو دستگاه جارو برقي و سه دستگاه اتو -

  ها عدد ساعت ديواري به اتاق ٩٢خريداري و تحويل  -

  و مقام معظم رهبري در سر در خوابگاه) ره(نصب بنر تمثال حضرت امام  -

  رنگ آميزي ديوار و سقف و حوض و ورودي خوابگاه -

  هاي بهداشتي سپوش در سروي آاشيكاري و ديوارآشي و نصب آف -

  هاي بهداشتي تعمير و تعويض شير آالت سرويس -

  حفر دو حلقه چاه جهت آبهاي باران و شستشوي طبقات و يك حلقه جهت جك اسانسور -

  نصب آاراآتر جهت تلمبه خانه -

  آاري و افزايش روشنايي پارك جلو خوابگاه آماده سازي و چمن -

  پذيرش دانشجو و اسكان آنها در خوابگاه -

  نصب پرده در وروديه خوابگاه و اطراف وسايل پارآي و ورزشي -

  جهت دفتر خوابگاه MDFخريداري ميز و فايل  -

  وصل آامپيوتر اتاق فرهنگي و بسيج به اينترنت -

  مسقف نمودن وسايل پارآي -

  هاي ورودي هاي سكوريت جهت درب خريداري و نصب شيشه -

  و اعالم اسامي به معاونت ٢۴/٨/٨٨يخ برگزاري انتخابات شوراي صنفي در تار -

  با حضور مهندس حمامي زاده Aبرگزاري آالس آنفوالنز نوع  -

  استفاده از شيشه هاي رو ميزي براي ميزهاي مطالعه  -

  افزايش تعداد صندلي در سالن مطالعه -

  هاي مسكوني نصب سنگ پادري جهت اتاق -

  يترميم تابلوي خوابگاه و نصب تابلوي جديد برق -

  هاي آلومينوم هاي تي شويي به درب تعويض درب -

  عدد ۴٠پرده با مقدار  ٢٠خريداري و نصب و تعويض چندين عدد شوفاژ  -

  هاي پشت بام توسط نيروي تأسيسات تعويض منبع -



  دستگاه وسايل پارآي ورزشي ۵تحويل و نصب  -

  ليتري گازوئيل و خريد مشعل دو گانه سوز ۴٠٠ساخت تانكر  -

  ها ها جهت افزايش فشار آب حمام تعويض لوله آشي آب گرم حمام -

  آابل آشي اينترنت اتاقهاي دانشجويان بورسيه و آارشناسي ارشد -

  ها خريد ميز و صندلي جهت آليه اتاق -

  ها دور حوض خريد المپ و حباب تزئيني جهت باغچه -

  سم پاشي خوابگاه در دو نوبت فروردين ماه و شهريورماه -

  خوابگاه الغدير) د

  ايزوگام نمودن پشت بام خوابگاه -

  هاي آب گرم و سرد سه طبقه خوابگاه تعويض لوله -

  تخته فرش جهت واحدهاي خوابگاه ۶اهداي  -

  ها هاي پنجره تعويض و ترميم توري -

  واگذاري يك دستگاه آامپيوتر و وصل به خط اينترنت با تلفن -

  وصل آب تصفيه -

  حساب دانشجو در مهر و بهمن ماهپذيرش و تسويه  -

  هاي نمازخانه و واحدهاي خوابگاه شستشوي فرش -
   

  :مدیریت فرهنگی 

  

 :گزارش تکميلی فعاليتهای فرهنگی 

شورای :جلسه کميته و شوراهای تخصصی فرهنگی اعم از ٢٩تشکيل بيش از  -
فرهنگی،کميته ناظر بر نشریات دانشجویی،کميته انطباق با موازین شرعی،کميته امربه 

،کميته بزرگداشت ماه مبارک معروف و نهی از منکر،کميته استقبال از دانشجویان جدیدالورود 
  هاها و تشکلها،شورای هماهنگی کانونرمضان،هيأت نظارت بر تشکل

جلسه مراسم نشست و سخنرانی دینی و مذهبی در مسجد دانشگاه و  ١٣١انجام  -
  های دانشجویی خوابگاه



های دانشجویی با حضور اساتيد جلسه کالس احکام در دانشگاه و خوابگاه ۴٢برگزاری  -
  مجرب 

های فرهنگی، هنری و شهدا در دانشگاه همچون نمایشگاه مورد نمایشگاه ۶برگزاری  -
افزارهای فرهنگی و و نرمCDداستان انقالب ویژه دهه فجر،اشک یاس تا عطر نرگس،کتاب،

  فضاسازی پوستر 

های تجوید، حفظ، ترتيل و قرائت قرآن در جلسه آموزش قرآن اعم از کالس ١١۵برگزاری  -
  های دانشجویی و مسجد انشگاه و خوابگاهد

  محفل قرآنی همراه با تفسير، روخوانی و ختم قرآن  ١١٨برگزاری  -

  البالغه و صحيفه سجادیه مسابقه قرآنی و کتب دینی دیگر اعم از نهج ۴۵برگزاری  -

ها همراه با جلسه ادعيه و زیارت در مسجد دانشگاه و نمازخانه خوابگاه٢١۶برگزاری  -
  ) دعاهای توسل، کميل، ندبه، سمات و زیارت عاشورا(خنرانی و مداحیس

  های دانشجویی ها در دانشگاه و خوابگاهجلسه گراميداشت مناسبت ٢٠برگزاری  -

برگزاری  -) ع(های اهل بيت ائمه اطهار ها، اعياد و ميالدیهجلسه مراسم جشن ٢۶برگزاری  -
  های دانشجویی انشگاه و خوابگاههای مذهبی در دجلسه مراسم سوگواری ٣٩

مراسم بزرگداشت شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت همچون بزرگداشت  ۴٠برگزاری  -
  ... شهيد آوینی،شهيد کاظمی و مراسم عرشيان در خاک و 

-خبرنامه و مراسم و کارگاه مختص موضوع حجاب و عفاف در دانشگاه و خوابگاه ١۵برگزاری  -
  های شهيد عفاف مروه الشربينی ها و مراسمضور فعال در برنامههای دانشجویی و ح

  نشریه دانشجویی  ٢٢ریزی صدور مجوز و چاپ و تکثير و توزیع برنامه -

های دانشجویی و دانشگاه همچون فيلم جلسه نقد و بررسی فيلم در خوابگاه ٢٠برگزاری  -
  راز، فتنه 

های دانشجویی و دانشگاه همچون فيل هایجلسه پخش فيلم در خوابگاه ۵۵برگزاری  -
  شناسی و موفقيت و علمی آموزشی هایی با موضوع روانسينمایی، فيلم

های مختلف در جلسه مراسم شب شعر با حضور شاعران برجسته در مناسبت ٧برگزاری  -
  ... تئاتر پزشکی همچون شب شعر یلدا، نوروز، بزرگداشت حافظ و آمفی

نقد شعر و کارگاه آموزشی شعرشناسی برای دانشجویان عالقمند در کارگاه  ١٩برگزاری  -
  دانشگاه 

  ها های دانشگاهی در مناسبتها و مراسم و جشنمورد اجرای تئاتر در برنامه ١۴برگزاری  -

  ها های دانشگاهی در مناسبتها و مراسم و جشنبرنامه اجرایی موسيقی در برنامه ١٣ -

حضوری، غير حضوری همچون کتاب برای (مورد مسابقه کتابخوانی و هنری  ١٢۵برگزاری  -
  ...) های نماز و ریحانه،رسول مهر، تفسير سوره فجر، تفسير سوره نور، زیبایی



اعم از خطاطی، نقاشی، تذهيب ، زبان، انگليسی و (کالس آموزشی،هنری  ١٠۴برگزاری  -
 (...  

کانون دانشجویی علمی و فرهنگی اعم از صدور  ١۵و معنوی از هماهنگی و حمایت مادی  -
  ها مجوز و اجرای برنامه

 ٣ای،روز معلم، بزرگداشت انرژی هسته(های ملی برنامه بزرگداشت مناسبت ١٨برگزاری -
  ...)تير، شب یلدا و ٧خرداد، هفته بسيج، وحدت حوزه و دانشگاه،

التحصيالن تابستان و در طول سال برای فارغآموختگی که های دانشبرگزاری کليه جشن -
   ٨٨زمستان 

جلسه کارگاه آموزشی زبان انگليسی در سطوح مختلف پایه یک، پایه دو،  ١٢٠برگزاری  -
   ALS,TLBمقطع 

های جلسه کارگاه فرهنگی و عقيدتی در دانشگاه و خوابگاه ١٢٠برگزاری بيش از  -
  ... شناسی انتظار و اندانشجویی همچون کارگاه غرب و مهدویت، رو

  مراسم بزرگداشت عالمان و دانشمندان فرهنگی در دانشگاه  ۴برگزاری  -

همایش و سمينارهای علمی و فرهنگی در سطح دانشگاه همچون همایش  ١٩برگزاری  -
  ... ایده و اندیشه، همایش روز جهانی هالل احمر، بزرگداشت روز دانشجو و 

های دانشجویی در ، فرهنگی، ورزشی در دانشگاه، خوابگاهمسابقه تفریحی ١٢۴برگزاری  -
  حين برگزاری اردوهای دانشجویی 

پرورش قارچ، (های هنری جلسه کارگاه و کالس آموزشی کارآفرینی و مهارت۴۵برگزاری -
  ...) وHSEافزارکامپيوتر، کاریابی، های زندگی، روانشناسی، سختمهارت

حجاب (های دانشجویی با موضوعدرخوابگاهجلسه مشاوره فرهنگی  ۴٠برگزاری -
  ...)های فرهنگی، روابط دختر و پسر، ازدواج ووعفاف،اخالق دینی، مهارت

  جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه با موضوعات فرهنگی  ٢برگزاری  -

  :اردوها -

اردوی تفریحی فرهنگی قمصر ١۶) مشهد اردهال( اردوی کوهنوردی ١٩اردوی قم جمکران  ٢٢
اردوی تفریحی  ٢اردوی تفریحی سياحتی نياسر  ۴وی تفریحی فرهنگی فریزهند نطنز ارد ٢

) قهرود( اردوی کوهنوردی ٢) نشلج( اردوی کوهنوردی ٢) مرق( کوهنوردی ٢سياحتی برزک 
اردوی فرهنگی  ٣) قلعه مرنجاب( اردوی تفریحی سياحتی ١) رهق(اردوی کوهنوردی ٢

  ) ابيانه-آقا علی عباس(سياحتی 

  ) نمایشگاه مطبوعات تهران(اردوی علمی  ٢) نمایشگاه کتاب تهران(اردوی علمی  ٢

-اصفهان(اردوی تفریحی سياحتی  ٢) مرقد امام  - شاه عبدالعظيم(اردوی فرهنگی زیارتی  ۴
  ) گردی



گردی کاشان(اردوی فرهنگی سياحتی  ٣) دیدار با خانواده شهدا(اردوی فرهنگی زیارتی ٧
  ) هاجدیدالورود

-دعای ندبه هالل(اردوی فرهنگی زیارتی  ١٠) نمایش فيلم سينما کاشان(اردوی فرهنگی  ٢
  ) علیبن

دعای روز عرفه (اردوی فرهنگی زیارتی  ١) بازدید از سالمندان گالبچی(اردوی فرهنگی  ٢
  ) عزاداری در کاشان محرم(اردوی فرهنگی  ١٠) علیبنهالل

یت فقيه و اعتراض به هتک حرمت روز عاشورا، حمایت از وال(برنامه فرهنگی سياسی ٣
  ) شهادت شهيده عفاف و حجاب مروه اشربينی

  ) شاه عبدالعظيم -جماران-کاخ سعدآباد-روزه تهران ٢(اردوی فرهنگی سياحتی زیارتی ٢

  ) الدینشهيد زین - موزه جنگ  - کوهنوردی (اردوی فرهنگی زیارتی تهران  ١

  ) شيرازروزه  ۴(اردوی فرهنگی سياحتی  ١

  ) روزه مشهد مقدس ۵(اردوی فرهنگی زیارتی  ٢

  ) روزه خزرآباد ساری ۴(اردوی فرهنگی سياحتی تفریحی  ۴

  )راهيان نور(اردوی فرهنگی زیارتی  ٢

ماه به همراه برگزاری برنامه بزرگداشت اولين سالگرد شهدای گمنام در دانشگاه در آبان -
های سالگرد اعم از موارد ذیل هماهنگی برنامه های جانبی مصوب درکميتهاجرای برنامه

های شهرستان،برگزاری رسانی گسترده،هماهنگی و دعوت از کليه سازمانتبليغات و اطالع:
گویی و دعوت از سخنرانان مراسم در شب سالگرد به همراه سخنرانی و خاطره

گاه در اطراف قبور و نامه،برپایی نمایشهای فرهنگی ،چاپ نشریه و ویژهبرجسته،اهدای بسته
  های صلواتی در دانشکده پزشکی،برپایی ایستگاه

های مصوب ستاد آذر و روز دانشجو و اجرای برنامه ١۶های بزرگداشت برگزاری برنامه -
های تقدیر از دانشجویان نمونه ،اهدای بسته:آذر اعم از موارد ذیل  ١۶برگزاری مراسم 

  مایشگاه،تبليغات و تزئينات،مسابقه و اهدای جایزه آذر،ن ١۶فرهنگی،برگزاری مراسم جشن 

) ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود(های مصوب ستاد مهر برگزاری کليه برنامه -
های فرهنگی و هدایا،اجرای نام و استقبال،اهدای بستهانجام امور مربوط به ثبت:شامل

ها،اردوی در خانه طباطبایی مسابقات متعدد حضوری و غير حضوری،برگزاری جشن معارفه
ها،اردوی یک روزه ها،اردوی قم جمکران ویژه جدیدالورودیگردی ویژه جدیدالورودیکاشان

  هامشهد اردهال ویژه جدیدالورودی

تشکيل جلسه :هایی شاملبزرگداشت ایام اله دهه فجر انقالب اسالمی و اجرای برنامه -
هه فجر ،شرکت در جلسات کميته اساتيد و های دویژه شورای فرهنگی و تصویب برنامه

-های مصوب در کميتهدانشجویی ستاد دهه فجر استان و شهرستان، پيگيری و اجرای برنامه
های اساتيد و دانشجویی ستاد دهه فجر استان و شهرستان، همکاری و تعامالت فرهنگی 

هنگی تبليغاتی، های فربا مراکز درمانی و مراکز بهداشتی درمانی جهت برپایی ایستگاه
ها همچون های شهرستان کاشان در اجرای برنامههمکاری و تعامالت فرهنگی با دانشگاه

ها،برپایی مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای برگزاری مسابقات و برپایی مراسم



-های فرهنگی پيرامون دستاوردهای انقالب اسالمی و دشمنگمنام دانشگاه، برگزاری کارگاه
اسی و تبيين نقش رهبری در پيروزی انقالب،برپایی ایستگاه فرهنگی تبليغاتی در طول شن

ها و سرودهای انقالبی و انجام پذیرایی در دانشگاه و دهه مبارک فجر همراه با پخش کليپ
ها،برپایی نمایشگاه عکس و پوستر با عنوان داستان انقالب ،تهيه و نصب مطالب، خوابگاه

ها و های فرهنگی خوابگاههای مربوط به انقالب اسالمی در برنامهعکسخاطرات، پوستر و 
ها، انجام تبليغات فرهنگی جهت حضور پرشور دانشجویان و کارکنان دانشگاه در دانشگاه

بندی در دانشگاه و بهمن، تهيه و نصب پرده، پوستر و بنر جهت تزئينات و آذین ٢٢راهپيمایی 
سایت های مختلف دهه فجر و قراردادن در وبيه برنامهها،تهيه خبر و اطالعخوابگاه

های بخش( دانشگاه،برگزاری جشنواره مسابقات فرهنگی ویژه دهه فجر در دانشگاه 
و مقام معظم رهبری در سربرگ ) ره(، استفاده از رهنمودهای امام خمينی )کتابخوانی، هنری
  مکاتبات اداری

های برگزاری کارگاه: حدت حوزه و دانشگاه شاملآذر سالروز و ٢٧های بزرگداشت برنامه -
شناسی،برگزاری مسابقه فرهنگی علم و ایمان شامل زندگی فرهنگی سياسی جریان

و ) ره(شهيد مفتح، آثار و برکات حوزه و دانشگاه،استفاده از رهنمودهای حضرت امام خمينی 
ات اداری و واحدهای تابعه ای در مورد حوزه و دانشگاه در سربرگ مکاتباله خامنهحضرت آیت

  معاونت

های علوم پزشکی سراسر حضور فعال در دومين جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه -
تحویل اصل اثر از : نفر از دانشجویان صاحب هنر به شرح ذیل ۶٠کشور و تحویل آثار بيش از 

بهداشت درمان سایت وزارت کنندگان و اثر مربوطه در وبدانشجویان،تکميل مشخصات شرکت
و تعریف کد ) CDدر قالب (و آموزش پزشکی،تعریف کد برای هر اثر،تحویل فایل الکترونيکی 

برای آن،زدن برچسب و کدهای مربوطه روی اصل اثر و فایل الکترونيکی،چک نمودن کد اثر در 
ای از مشخصات اثر و ای، فایل الکترونيکی و اصل اثر،پرینت فرم سه برگهفرم سه برگه

ای معاون دانشجویی فرهنگی، کارشناس فرهنگی و برگهکنندگان،تأیيد فرم سهرکتش
صاحب اثر،تحویل یک فرم مشخصات به صاحب اثر به عنوان سند شرکت در جشنواره ،الصاق 
یک فرم مشخصات به اصل اثر ارسالی،بایگانی یک فرم مشخصات در امور فرهنگی،ارسال 

  الکترونيکی به دبيرخانه جشنواره مشهدهای ها و فایلتمام آثار و طرح

های علوم پزشکی سراسر حضور فعال در چهاردهمين جشنواره مسابقات قرآن دانشگاه -
) بخش کارمندی و دانشجویی(های قرآنی و اعزام برترین) دانشگاهی(کشور بخش مقدماتی 

  نفر ١٢به تعداد  ٨٨در فروردین و اسفند 

-به کارگاه) مدیر مسئول، سردبير(ال در نشریات دانشجویی نفر از دانشجویان فع ٨اعزام  -
  ٨٨نگاری در مهر و اسفند های آموزشی روزنامه

سازی ها، نشریات جهت شفافهای فرهنگی اردوها، مراسمنامه فعاليتتهيه و تدوین شيوه -
  های فرهنگیروند فعاليت

ه صورت هفتگی و ارائه حضور فعال در جلسات کارشناسی معاونت دانشجویی، فرهنگی ب -
  گزارش کار و بررسی مسایل و مشکالت و ارائه راهکار

های قرآنی کانون قرآن و عترت های مهارتحضور کارشناس فرهنگی در اولين دوره کارگاه -
  وزارتخانه

نفر از اعضای فعال بسيج در  ٢۵های بزرگداشت هفته بسيج،تقدیر از بيش از برگزاری برنامه -
  فرهنگی علمی در هفته بسيج حوزه آموزشی



های شرکت فعال در برگزاری پانزدهمين جشنواره مسابقات قرآنی دانشجویان دانشگاه -
  )بخش دانشجویی(علوم پزشکی کشور 

های کاشان و آران و بيدگل در اجرای های شهرستانهمکاری و تعامالت فرهنگی با دانشگاه -
 ١٣های الهی، همایش محبت الهی،برنامه مسابقه کتابخوانی محبت(های مشترک برنامه

  )های دهه فجرآبان، برنامه

های فرهنگی همراه مدیریت فرهنگی اعم از برنامه) عکس، گزارش(تهيه و ارسال اخبار  -
ها روی وب سایت معاونت دانشجویی، ها، مسابقات، برگزاری مراسمتبليغات، اطالعيه

  فرهنگی

های ملی مذهبی طول سال در قالب نصب پرده و ناسبترسانی مانجام تبليغات و اطالع -
اعياد، ميالد ائمه، شهادت ائمه،فتح خرمشهر،روز دانشجو،وحدت حوزه و (پوستر و بنر 

  ...)دانشگاه، هفته بسيج و 

اندیشی اساتيد و برگزاری مسابقه بزرگ همکاری با بسيج جامعه پزشکی در نشست هم -
  های مسابقهرک رمضان و تقدیر از برتریندر ماه مبا) پيام قرآن(سؤالی  ٣

افزاری کردن کتابخانه ها در راستای نرمهای خوابگاههای کتابخانهاجرای طرح ثبت کتاب -
  هاخوابگاه

ها، انجام بندی معدل و امتياز آنهای مربوط به انتخاب دانشجوی نمونه، جمعتکميل فرم -
ی جلسه کميته انتخاب دانشجوی نمونه جهت ها،برگزارمکاتبات اداری به آموزش دانشکده

ها و ها با حضور مسئولين آموزشی معاونتتائيد کليه مدارک دانشجویان متقاضی از دانشکده
نفر و تکميل مدارک و ارسال آن به  ٢فرم دریافت شده و انتخاب  ۵۶بررسی(ها دانشکده

  )کميته مرکزی انتخاب دانشجوی نمونه وزارت بهداشت و درمان

ها از اعضای ها و تشکلآبان شامل دعوت کليه کانون ١٣های ویژه ها و فعاليتاجرای برنامه -
نامه،برپایی ایستگاه آبان، مسابقه بهترین ویژه ١٣فعال خود جهت شرکت در راهپيمایی 

آبان و استکبارستيزی،پخش فيلم سينمایی بسيج در خصوص جنایت  ١٣فرهنگی تبليغاتی 
و موضوع استکبارستيزی، برپایی کارگاه غرب و مهدویت با موضوع  آمریکا با نام موش

آبان، مسابقه فرهنگی تجلی اقتدار، مسابقه  ١٣در روز  smsاستکبارستيزی، مسابقه بهترین 
ها و امضا ها و تشکلای از سوی کانونبهترین متن ادبی، شعر و مقاله، تهيه بيانيه

  دانشجویان

های کلی و ماهه اول سال به همراه برآورد هزینه ۶فرهنگی  تهيه و تنظيم گزارش عملکرد -
ماهه دوم سال به همراه جزئيات برنامه و  ۶جزئی آن و تهيه و تنظيم گزارش عملکرد فرهنگی 

های کلی و جزئی آن و ارسال هزینه گزارش به تشکيالت مسئول اجرایی آن و برآورد هزینه
  دانشگاه جهت تأمين اعتبار

  های مدیریت فرهنگی جهت وب سایتنکساماندهی لي -

های متنوع قبل و حضور فعال در نهمين المپياد فرهنگی ورزشی دانشجویان و اجرای برنامه -
های فرهنگی ویژه افتتاحيه،مسابقات متنوع فرهنگی، حين اعزام به المپياد همچون برنامه

حضور فعال کارشناس  های پيشگيری از استرس و توکل وهای فرهنگی، کارگاهاهدای بسته
  های وزارتخانه در محل برگزاری المپيادفرهنگی در تمام جلسات و نشست

  های فرهنگی علمی و نشریات و مجالت فرهنگیها به کتابتجهيز کتابخانه خوابگاه -



شناسی مسایل و مشکالت فرهنگی و ارائه راهکارهای آن و ارسال به تهيه و تدوین آسيب -
  فرهنگی وزارتخانهمعاونت دانشجویی 

های کالن تهيه و تدوین گزارش دستاوردهای یک ساله مدیریت فرهنگی و استراتژی -
  فرهنگی در سال تحصيلی جدید

  هاها و تشکلتجهيز دفاتر کانون -
   

  :ستاد شاهد و ايثارگر
اطالع ( نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر ۴٠زيارتي مشهد با حضور  -برگزاري اردوي فرهنگي -

رساني ، ثبت نام، تهيه مسابقه،وفرم نظرسنجي، اهداي هديه به برندگان مسابقه به قيد 
  )تهيه هدیه یادبودبرای شرکت کنندگان,قرعه

اي آمادگي آزمون دستياري دانشجويان  اطالع رساني و ثبت نام آالسهاي حضوري و مكاتبه -
  و ارسال مدارك به اداره آل شاهد و ايثارگر

با موضوعات مختلف انقالب ... آاريكاتور و  -عكس -مقاله(مسابقه سيمرغ عشق  ۶برگزاري  -
آنگاه مرد حكيم  –آتابخواني حجاب از آتاب حجاب استاد شهيد مطهري، آتاب ...) اسالمي و

اطالع (ن به قيد قرعه گفت، نهج البالغه و حفظ، تفسير مفاهيم قرآن، و اهداي جوايز به برندگا
هاي مربوطه جمع آوري پاسخنامه ها  CDرساني، ثبت نام، توزيع آتاب، سئواالت، جزوات و 

  ...)و

  نفر مجرد ۵٧نفر متأهل و  ٣٣توزيع بن ارزاق بين دانشجويان شاهد و ايثارگر  -

  و آالسور بين آليه دانشجويان شاهد و ايثارگر A4توزيع آاغذ  -

دانشجويان نمونه شاهد و ايثارگر و تكميل و ارسال مدارك الزم براي اداره اطالع رساني به  -
  کل دانشجويان

ثبت نام دانشجويان شاهد و ايثارگر جديدالورود، تشكيل پرونده، تهيه آارت آتابخانه به  -
  .منظور استفاده از آتابخانه ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه ؛ درخواست عابر بانك تجارت 

  .يست اسامي دانشجويان به تفكيك رشته و مقطع براي اساتيد مشاورمربوطهارسال ل -

هماهنگي با مسئول خوابگاه به منظور رفع مشكل خوابگاه عزيزان شاهد و ايثارگر و ارسال  -
  .ليست دانشجويان شبانه براي مسئول محترم خوابگاه

ائه به بانك اطالعات اعضاي تأييد انجام آار اساتيد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر و ار -
  هيئت علمي در پايان هر ترم

  پژوهشي دانشجويان شاهد و ايثارگر -تجهيز دفتر آانون همت به منظور فعاليتهاي فرهنگي -

ها به منظور حل مشكل آموزشي تعدادي از دانشجويان طبق  هماهنگي با آموزش دانشكده -
  قوانين آموزشي در طول ترم



موجه آردن غيبت دانشجويان در جلسه امتحان يا آالس با توجه به هماهنگي به منظور  -
  .قوانين آموزشي ستادشاهدوایثارگر

پيگيري و هماهنگي به منظور انتقال تعدادي از دانشجويان شاهد و ايثارگر از دانشگاه يا؛ به  -
  دانشگاه

از دانشگاه يا؛  پيگيري و هماهنگي به منظور مهماني تعدادي از دانشجويان شاهد و ايثارگر -
  به دانشگاه

توزيع مبلغ بيست هزار تومان بن خريد وسايل و لوازم ورزشي اهدايي رئيس ستاد  -
  .شاهدوایثارگر دانشگاه

فرهنگي به منظور شرآت در  -معرفي يكي از دانشجويان شاهد فعال در زمينه آموزشي -
  .س مشهدسمينارکشوری فرهنگي ،آموزشی دانشجويان برادر شاهددر شهر مقد

درخواست آارنامه آليه دانشجويان شاهد و ايثارگر، خالصه نويسي و ارسال به بنياد شهيد  -
  در پايان هر ترم

درخواست مبالغ شهريه ثابت و متغير دانشجويان شهريه پرداز در ابتداي هر ترم از آموزش  -
گران جهت پرداخت آل و تهيه ليست سهم پرداخت بنياد و ارسال به بنياد شهيد و امور ايثار

  .کمک شهريه

تهيه ليست دانشجويان شاغل به تحصيل روزانه به همراه تعداد واحدهاي اخذ شده در  -
ابتداي هر ترم و ارسال به بنياد شهيد به منظور پرداخت آمك هزينه تحصيلي دانشجويان با 

  .توجه به قوانين موجود

پيشرفت تحصيلي نسبت به ترم قبل و تهيه ليست اسامي دانشجويان ممتاز، یا داراي  -
  .ارسال به بنياد شهيد در پايان هر ترم به منظور پرداخت هديه تشويقي

تهيه ليست اسامي دانشجويان جديدالورود در ابتداي ترم و ارسال مدارك به بنياد شهيد به  -
  .منظوراطالع و پرداخت هديه ورود

يك روزه کشوری آارشناسان ستاد های  شرآت آارشناس ستاد شاهد و ايثارگر در آارگاه -
  .شاهد و ايثارگر برگزار شده در اداره آل دانشجویان شاهد و ايثارگر

هماهنگي به منظور شرآت دو نفر از اساتيد مشاور در آارگاه آشوري دو روزه اساتيد  -
  .مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگربرگزار شده درشهر شيراز

ي بنياد شهيد يا اداره آل در هر ترم بين دانشجويان جديدالورود و توزيع بن خريد آتاب ارسال -
  .يا آليه دانشجويان بنا به دستورالعمل ارسالی

بين ) آارشناسي و آارداني( USPو ) دانشجويان دآتري(توزيع گوشي و فشارسنج  -
  .دانشجويان به عنوان هديه ورود

با مسئولين در ابتداي هر ترم، برگزاري جلسات مختلف گردهمايي و نشست دانشجويان  -
پرسش و پاسخ در طول ترم به منظور برگزاري جلسه گردهمايي دانشجويان با مسئولين 

  . دانشگاه و بنياد شهيد 



ارسال پايان نامه دانشجويان شاهد و ايثارگر رشته پزشكي به بنياد شهيد آاشان به منظور  -
  .پرداخت آمك هزينه پايان نامه

جلسه، پرستاري  ٢و نشست دانشجويان هر دانشكده به تفكيك پزشكي  برگزاري جلسات -
يك جلسه، پيراپزشكي يك جلسه، بهداشت يك جلسهبا مسئولين ستاد شاهد و مسئولين 

  دانشكده در طول ترم

ارسال گزارش عملكرد مالي اين ستاد به اداره آل دانشجويان شاهد و ايثارگر به منظور  -
  .تأمين اعتبار

جلسات ماهانه دبيران ستادهایی شاهدوایثارگرشهرستان به ميزبانی بنياد شرکت در -
  .شهيدوامور ایثارگر کاشان به منظور تبادل نظرویکسان سازی امور جاری

برگزاري دو جلسه ستاد شاهد و ايثارگر با حضور رياست دانشگاه، مسئولين دانشگاه، و  -
  .بيشتر  بنياد شهيد به منظور بررسي مسايل موجود و تعامل

  .برگزاري دو جلسه اساتيد مشاور دانشگاه به منظور تعامل بيشتر -
 


