
 گزارش هيات امناء

اهم فعاليت هاي حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه علوم 
  پزشكي آاشان

  ٣٠/٩/٨٩لغايت  ١/١/٨٩از تاريخ 

  :دفتر معاونت

برگزاري نشست با دانشجويان در قالب جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاون  -
در محل سالن آمفي  محترم فرهنگي دانشجويي وزارت متبوع در هفته خوابگاه ها

  تئاتر مرآزي دانشگاه

جلسه شامل آميته ها و  ١۶۶شرآت و حضور معاون دانشجويي فرهنگي در  -
  ...شوراهاي دانشجويي فرهنگي ، جلسات هيئت رئيسه ، مديران معاونت و 

  مديريت امور دانشجويي

  اداره تغذیه * 

  پرس غذا ٢٨٢٨۴٨طبخ و توزیع  -

رکت کننده در طرح ضيافت اندیشه و شرکت کنندگان در پذیرایی از دانشجویان ش -
  همایش ها و سمينارهاي دانشگاه 

عدد صندلي ، دو خط  ٧٢٠خريداري و تجهيز سلف سرویس مرکزی با خريداري  -
  سلف و ارتقا سيستم اتوماسيون تغذيه و ساير موارد مورد نياز

  اداره امور خوابگاهها* 

متر مربع با تجهيزات و امكانات ١۵٠ه به مساحت احداث و راه اندازی سالن مطالع -
  مناسب در خوابگاه اندیشه 

   
  نفره ٢۵٠کلنگ زنی خوابگاه  -

تهيه ، تجهيز و نصب يك دستگاه آانكس بعنوان سالن مطالعه در خوابگاه الغدير به  -
  مترمربع  ٢۴مساحت 

خوابگاه امام علی و اندیشه به طول اتاق های  LANنصب و راه اندازي شبكه  -
  متر ۴٧٠٠

دستگاه کامپيوتر ، يك  ١٢خرید، نصب و راه اندازی دستگاه تصفيه آب صنعتی ،  -
ليتری  ٢٠عدد سماور  ٧آيلوگرم و  ٢٠دستگاه لباسشويي پيشرفته با ظرفيت 

  جهت خوابگاه ها



اي تمامي بيمه نمودن ساختمان خوابگاه ها و عقد قرارداد بيمه حوادث بر -
دانشجویان و همچنين پيش بينی و تجهيز سيستم اعالن و اطفاء حریق در کليه 

  خوابگاه ها

  تعویض درب های چوبی با آلومينيوم در خوابگاه امام علی واندیشه -

بررسی وپيگيری اوليه اجراي سيستم الكترونيكي به منظور ثبت نام اینترنتی  -
  تقاضاي اسكان در خوابگاه 

ميهمان نوروزی در خوابگاه اندیشه و الزهرا در ايام تعطيالت ابتداي  ٢٠٠اسکان  -
  سال

  : خوابگاه انديشه) الف

نصب پله های اضطراری ، سقف آاذب ، تعویض و اصالح سراميك هاي آف  -
مترمربع و تعويض آامل شبكه  ٧٠٠خوابگاه ، ایزوگام پشت بام خوابگاه به مساحت 

  متر ١٠٠٠آب و فاضالب خوابگاه به طول 

  پارک مجاور خوابگاه ٢راه اندازی فاز  -

  :خوابگاه امام علي) ب

خريد و نصب درب هاي سکوریت ، وصل سيستم فاضالب خوابگاه امام علی به  -
  تصفيه خانه مرآزي و نصب مشعل دو گانه سوز جهت موتور خانه خوابگاه 

سقف آاذب درآليه راه اندازی آسانسور ، پارک خوابگاه و همچنين اجراي  نصب و -
  فضاهاي عمومي و رنگ آميزي فضاها

  :خوابگاه الزهرا) ج

تعویض فنکوئل های فرسوده به منظور بهبود سيستم گرمایشی وسرمایشی  -
  خوابگاه 

  متر، پرده اتاق ها و درب هاي توری  ۴٠٠تعویض لوله های فرسوده به طول  -

  اداره تربيت بدنی دانشگاه * 

هنگي ورزشی دانشجویان در کرمانشاه وکسب مقام نائب شرکت در المپياد فر -
قهرمانی در رشته تکواندو و چهار مدال طال و برنز در رشته شنا و یک نقره در 

  شطرنج 

شروع احداث جایگاه تماشاچيان زمين چمن با آلنگ زني سرکار خانم دآتر  -
ماه  در ارديبهشت) معاون محترم دانشجويي فرهنگي وزارت متبوع(ترکستانی 



درصد پروژه در قسمت هاي اسكلت ، رختكن ، سكو و  ٩٠سال جاري آه تاآنون
  .سرويس هاس بهداشتي انجام شده است

تکميل و افتتاح سالن ورزشهای رزمی با امكانات جانبي مانند رختکن و سرویس  -
  بهداشتی 

  مهيا نمودن مقدمات راه اندازي ورزش مفرح اسب سواري -

سالن دارت در طبقه دوم ساختمان تربيت بدنی ، افتتاح  تاسيس و راه اندازی -
  ورزش تيراندازي با تير و آمان و زیبا سازی محوطه اطراف تربيت بدنی

خرید هفت دستگاه دوچرخه برای دانشجویان خواهر و آماده نمودن مكان مناسب  -
  جهت دوچرخه سواري آنها

برگزاری شش دوره کالس آموزش شنا راه اندازی سانس آب درمانی در استخر ،  -
ویژه خواهران و برادران و فعال بودن استخر دانشگاه در تمام سال به جز ايام ماه 

  مبارك رمضان

پيگيري جهت راه اندازي سيستم اتوماسيون پذيرش استخر با ثبت نام و اخذ  -
زاري مدارک مربوط به صدور کارت اتوماسيون و خريد تجهزات سخت افزاري و نرم اف

  آن 

برگزاری کالسهای تابستانی براي فرزندان کارآنان در رشته های اسکيت،  -
  ژیمناستيک، فوتبال، فوتسال، والييال و شنا

برگزاری مسابقات دانشحویی به مناسبت هفته خوابگاه ها در رشته های  -
فوتسال ، ليفت تراك ، پرس سينه و طناب کشی و برگزاری مسابقات فوتسال 

  )جام خوابگاهها (ن دانشجویا

برگزاری برنامه های ورزشی جهت دانشجویان شرکت کننده در طرح ضيافت  -
  اندیشه 

  اجراي تعميرات سقف استخر ، رنگ کاری سونای خشک و تعویض آب استخر -

  تاسيس فضاي ويژه ورزش بانوان جهت ورزشهاي گروهي و انفرادي -

   اداره مشاوره و راهنمایی دانشجويان* 

  )مورد٢٠٧(پذيرش و انجام مشاوره هاي فردي روزانه دانشجويان -

برگزاری کارگاه هاي آموزشی مقابله با خلق منفی ، آارگاه خالقيت و راههای  -
پرورش آن ، روانشناسی اهمال کاری و کالس آموزشی مقابله با اضطراب امتحان 

  ویژه دانشجویان 



وان مقاله در قالب مسابقه با موضوع انتشار و توزیع پمفلت های آموزشی و فراخ -
خوابگاه و آسيب های روانی اجتماعی به مناسبت هفته خوابگاهها و اهداء جوایز 

  به برترین ها

پيگيری و انجام طرح درمان چند بعدی افت تحصيلی دانشجویان و مشاوره فردی  -
  )مورد ٢٧(دانشجویان مشروطی 

و انجام خدمات ) سه جلسه (تشکيل جلسه کارشناسی کميته روانشناختی -
  مددکاری دانشجویان آسيب پذیر

  برگزاری کالس آموزشی مهارتهای ارتباطی برای ناظمه های خوابگاهها -

نفر از  ٣۵۴برنامه ریزی و انجام کامل سالمت سنجی جسمی و روانی براي  -
  دانشجویان جدیدالورود 

با ) نفر١۴٨به تعداد (لورودکالس توجيهی ویژه والدین دانشجویان جدیدا١۵برگزاری  -
موضوعاتی چون تعامل خانواده ودانشگاه، نقش والدین در سازگاری 

  ...دانشجو،آشنایی والدین با دانشگاه و 

  اداره رفاه دانشجويان* 

نوع رديف
 تسهيالت

 توضيحات )ريال( مبلغ تعداد

١۶۵٨٨۵٠٠٠٠نفر مجرد  ٩٧١ريال ۴٣٨٧٨٠٠٠٠نفر ١٠٩١ وام تحصيلي ١
  ريال

ريال ٣٠٩٩٣٠٠٠٠نفر متأهل  ١٢٠
نفر مجرد به مبلغ ١٠٢ريال ٢٣۴۵٠٠٠٠٠ نفر ١٧۶ وام مسكن ٢

  ريال ۶٨٠٠٠٠٠٠

نفر متأهل به مبلغ ٧۴
 ريال ١۶۶۵٠٠٠٠٠

وام وديعه ٣
 مسكن

نفر مقاطع تكميلي به مبلغ ١٣ريال ۴٣٧۵٠٠٠٠٠ نفر ٢٢
  ريال ٣٢۵٠٠٠٠٠٠

نفر مقاطع عادي به مبلغ ٩
 ريال ١١٢۵٠٠٠٠٠

نفر ضروري عادي به مبلغ ٣۶٩ريال ۵۵٠۵۵١٠٠٠ نفر ۴١٧ وام ضروري ۴
  ريال ۴٠۶۵۵٠٠٠٠

نفر حج عمره به مبلغ ۴٣
  ريال١٢٩٠٠٠٠٠٠

نفر رتبه علوم پايه و آارورزي به ۵



 ريال ١۵.٠٠٠.٠٠٠مبلغ 

وام شهريه ۵
  شبانه

 )٢تبصره (

 ۶٠٨.٩٧٢.٣٨٠ نفر ٢٧٠
 ريال

  نفر  ٢١۴صدور دفترچه بيمه خدمات درماني براي -

دانشجو  ۶١٠و تشكيل پرونده جمعًا به تعداد  ١٣٨٩ثبت نام از دانشجويان ورودي  -
نفر  ١٣٣آارشناسي ارشد ، نفر  ٣٢نفر دآتراي عمومي ،  ٨١نفر تخصص ،  ٣۴(

  )نفر آارشناسي پيوسته ٣٣٨آارشناسي ناپيوسته ، 

  امور عمومي معاونت

برگزاري جشن روز دانشجو و جشن گراميداشت هفته خوابگاهها با  -
  حضوردانشجويان ، اساتيد و مسئولين واحدهاي دانشگاه

هاي دانشگاه برگزاري انتخابات شوراهاي صنفي دانشجويان دانشكده ها و خوابگا -
و شروع به آار ) راي١٠٠٠آرا ماخوذه ( در آبان ماه با حضور پرشور دانشجويان 

شوراهاي صنفي جديد خوابگاهها و دانشكده ها و شوراي صنفي مرآزي 
  دانشجويان

دانشجو به  ١٨٠ثبت نام از دانشجويان متقاضي انجام آار دانشجويي و معرفي  -
  داخت حق الزحمه آنها واحد دانشگاه و پيگيري جهت پر ٢٣

خبر، اطالعيه و گزارش از اقدامات معاونت و قرار دادن  ٢٠٠تهيه و تنظيم بيش از  -
آنها در وب سايت معاونت به نحوي آه وب سايت حوزه معاونت دانشجويي در 

  .ارزيابي ساالنه به عنوان سه سايت برتر دانشگاه معرفي گرديد

   مديريت فرهنگي

با همكاري امور بانوان ) ره(و امام خميني ) س(حضرت زهرا  برگزاري جشن ميالد -
  دانشگاه و اجراي برنامه هاي شاد متنوع همراه با اهداي جوايز نفيس و ارزنده

شرآت فعال در دومين جشنواره فرهنگي دانشگاه هاي علوم پزشكي آشور  -
در بخش هنري ، وآسب مقام اول بخش پژوهشي ، مقام اّول و سوم و چهارم 

مقام سوم نشريات سياسي ، مقام سوم بخش معارف و شرآت فعال در همايش 
  حجاب و عفاف در دانشگاه هاي علوم پزشكي ياسوج و شهيد بهشتي تهران

جزء قرآن آريم در بيست و پنجمين  ٢٠آسب مقام چهارم در رشته حفظ  -
  جشنواره ملي مسابقات قرآن آريم دانشگاه هاي آشور 

  تفريحي خزرآباد ساري  - نفر از دانشجويان به اردوي فرهنگي  ١٨٠زام بيش از اع -



با  ٨٩برپايي مراسم معنوي اعتكاف براي نخستين بار در دانشگاه در تير ماه  -
نفر از اعضاي  ١٠٠اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي، قرآني و با حضور بيش از 

  آاشان و آران وبيدگل  هيئت علمي، آارآنان و دانشجويان دانشگاه هاي

روزه راهيان نور در تعطيالت نوروزي سال  ۵نفر از دانشجويان به اردوي  ٢٠٠اعزام  -
به منظور بازديد از مناطق معنوي دفاع هشت ساله آشورمان و آشنايي با  ٨٩

  رشادتهاي جوانان ايراني در مقابله با متجاوزين به ميهن اسالمي 

هنگي، سياحتي و زيارتي در داخل و خارج استان اردوي فر ٧۵برپايي بيش از  -
ابيانه، مرق،  -مشهد مقدس، قم، جمكران ،تهران، اصفهان، آقا علي عباس:شامل 

  ... نشلج، قمصر، قلعه مرنجاب، برزك و نطنز و 

نفر از دانشجويان دانشگاه در اردوي طرح هجرت و آمك به مناطق  ۵٠حضور فعال  -
و انجام فعاليت هاي مختلف فرهنگي، تبليغي، ) رآانروستاهاي آرنجن و و(محروم 

آموزشي، پزشكي در اين روستاها آه دانشگاه موفق به آسب مقام برتر اردوهاي 
  .جهادي در سطح استان گرديد

برگزاري دومين مراسم سالگرد شهداي گمنام دانشگاه با حضور مردم ،مسئولين  -
  و دانشجويان 

شجويان جديدالورود و اهداي بسته هاي فرهنگي برپايي مراسم استقبال از دان -
همراه با برگزاري جشن معارفه دانشجويان جديدالورود و فضاسازي فرهنگي 

  دانشگاه و خوابگاه ها بدين منظور

جهت بهرمندي در فعاليت " جالبيب"تهيه بسته فرهنگي حجاب و عفاف با عنوان  -
  هاي فرهنگي و توزيع در سطح دانشگاه

دوره آارگاه فرهنگي،سياسي،اجتماعي بصيرت ويژه فعاالن فرهنگي  برپايي دو -
  دانشگاه 

تهيه، تكثير و توزيع آتاب معرفي حوزه معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه  -
جهت استفاده در جشنواره هاي آشوري و اطالع رساني به دانشجويان 

  جديدالورود

نفر از آنها  ٣٣حج و معرفي  ثبت نام و تكميل پرونده دانشجويان جهت اعزام به -
  براي اعزام به عمره

برگزاري سلسله گفتمان هاي مهدويت در آمفي تئاتر پرستاري به صورت هفتگي  -
  در مهر ماه

برپايي جشن بزرگ عيد غدير با حضور حجت االسالم و المسلمين قرائتي در  -
  آمفي تئاتر مرآزي دانشگاه



ف مطالعه آتاب شهيد مطهري و تشكيل گروه مطالعاتي قلم مطهر با هد -
دانشجويان و آارآنان در اين طرح و اتمام مطالعه آتاب  از) درصد ١٠(نفر  ١۶٠ حضور

  گفتار شيرين

و روز ملي دختران در آمفي تئاتر ) س(برپايي جشن ميالد حضرت معصومه  -
  پرستاري 

رآني فراخوان شانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان و پانزدهمين جشنواره ق -
هاي علوم پزشكي آشور و تشكيل آميته قرآني ¬آارآنان و اساتيد دانشگاه

  جلسه برنامه ريزي ويژه جشنواره ٣دانشگاه و برگزاري 

انجام ثبت نام شرآت آنندگان بخش هاي مختلف جشنواره در پايگاه اينترنتي  -
  نفر دانشجو ٢٩۴نفر هيئت علمي و آارآنان و  ١۶٧وزارت بهداشت و شرآت 

  پخش فيلم سينمايي، به صورت هفتگي در خوابگاه ها  -

برگزاري سلسله آارگاه هاي فرهنگي سياسي اجتماعي بصيرت در ماه هاي  -
  نفر  ۴٠مهر و آذر ويژه فعاالن فرهنگي دانشگاه به تعداد 

اجراي طرح بزرگ ترجمه خواني آل نهج البالغه روزانه دو صفحه در سطح  -
  فر از دانشجويانن ١٣٠با شرآت   دانشگاه

برپايي سلسله برنامه هاي سينما استراتژيك، سلسله گفتمان هاي غرب و  -
  مهدويت ويژه آارآنان، اعضاي هيئت علمي و دانشجويان

برپايي مراسم هاي دعاي ندبه، نماز جمعه، دعاي توسل و ديدار با خانواده شهدا  -
  شهداي ايران شلمچهبه صورت هفتگي و برگزاري مراسم دعاي عرفه در آربالي 

  :ستاد شاهد 

مسابقه و خريد آتاب با توجه به درخواست و  ۴برگزاري  - برگزاري اردوي مشهد -
  پيشنهاد دانشجويان

نفر از دانشجويان ، آمك  ١٠٠هماهنگي با بنياد شهيد در پرداخت آمك هزينه به  -
ت تحصيلي به نفر و پيشرف ١٨نفر ، هديه ممتازين  ٣٠نفر، هديه ورود  ١٠شهريه به

  نفر ٣٩

  )آالس ١٨(برگزاري آالس تقويت بنيه علمي و فوق برنامه  -

  جلسه ١٣تشكيل جلسات با اساتيد مشاور و دانشجويان به تفكيك هر دانشكده  -

شاهد و ايثارگر و پيگيري مشكالت نفر از دانشجويان  ١١٠ثبت و اسكن اطالعات  -
  آنها...) غيبت، مردودي، نقل و انتقالت و (آموزشي 



آبان ماه در  ١٨برگزاري همايش دانشجويان جديدالورود شاهد و ايثارگران در روز  -
  محل آمفي تئاتر پرستاري با حضور اساتيد مسئولين

 


