
  تعالي باسمه
  :دانشجويي مديريت امور

  :اداره رفاه دانشجويان) الف
  نفر 65 آموختگان به صندوق رفاه تهران به تعداد ارسال فرم ميزان بدهي دانش -
  نفر 10هاي صندوق و گرفتن مجوز ادامه تحصيل دانشجويان به تعداد  پاسخ به نامه -
 ريال227.070.000نفر به مبلغ  163ي به تعداد ها جهت دانشجويان روزانه متقاض ثبت نام و ارسال وام تحصيلي متمم كليه رشته - -
 ريال 74.250.000نفر به مبلغ  41پرداخت وام مسكن دانشجويان متقاضي روزانه غير خوابگاهي به تعداد  -
 ريال 63.630.000نفر به مبلغ  82ثبت نام و ارسال وام ضروري خريد كاال به صندوق تهران به تعداد  -
ريـال و دانشـجويان    47.040.000نفـر بـه مبلـغ     112ضي به صندوق دانشجويان روزانه به تعداد ارسال سند بيمه دانشجويان متقا -

 ريال 3.780.000نفر به مبلغ  9شبانه به تعداد 
ـ   7عـادي و تكميلـي بـه تعـداد      شجويان روزانه غير خوابگاهي متأهل در مقـاطع نثبت نام و پرداخت وديعه مسكن دا - ه مبلـغ  نفـر ب

 ريال 125.000.000
 ريال  466.358.400نفر به مبلغ  206هاي درخواست وام شهريه دانشجويان شبانه در رايانه اداره رفاه به تعداد  برگه ثبت -

  اداره خوابگاهها) ب
  )ع(خوابگاه امام علي 

 Aاطالع رساني و پخش پمفلت و اطالعيه به كليه اتاقها راجع به آنفوالنزاي نوع  -
 ها جهت اتاقها و سالن پره 20نصب و تعويض چندين عدد شوفاژ  -
 سطل زباله و جارو دسته كوتاه به كليه اتاقها –تحويل جاظرفي  -
 11:30تا  8برگزاري ورزش دوچرخه سواري جلو محوطه خوابگاه سه شب در هفته از ساعت  -
 )يكشنبه و چهارشنبه(مشاور دو روز در هفته حضور  -
 هاي پشت بام توسط نيروهاي تأسيسات تعويض منبع -
 ميز تنيس در كنار پارك مجاور خوابگاه و خريداري يك عدد فوتبال دستي عدد 2نصب  -
 فيوزهاي تابلو برق داخل دفتر و نصب تايمر جهت فيوزها تمامتعويض  -
 انددازي آسانسور ادامه كار راه -
 وصل كامپيوتر اتاق فرهنگي و بسيج به اينترنت -
 و فايل جهت دفتر خوابگاه MDFخريداري دو عدد ميز  -
  
 
 هاي خوابگاه ري كنار راه پلهرنگ كا -
 ادامه نصب سقف جهت وسايل ورزشي -
 هاي سكوريت جهت طبقه اول خوابگاه خريداري شيشه -
زاده و برگـزاري   حضور آقاي مهندس حمامي و اعالم اسامي به معاونت دانشجويي 24/8/88برگزاري انتخابات شوراي صنفي در تاريخ  -

 26/8/88 خدر تاري Aجلسه بهداشتي در مورد آنفوالنزاي نوع 



 هاي آلومينيوم و نصب شيشه جهت آنها به دربشده  شو هاي تا  تعويض درب -
 سيسات و رفع اكثر مشكالت فنيأروز نيروهاي ت 3اي  حضور هفته -

  انديشهخوابگاه 
 تنظيم ليست ساكنين خوابگاه با كليه مشخصات و ارسال به دفتر معاونت، اداره رفاه، كميته انضباطي -
 )صندلي 200عدد ميز و  70(ها  ها و خريداري و تحويل آن به اتاق يداري ميز و صندلي و ساعت براي اتاقدرخواست خر -
 توسط مهندس حماميان در خوابگاه Aبرگزاري كالس توجيهي پيشگيري از آنفوالنزاي نوع  -
 ابرگزاري انتخابات شوراي صنفي خوابگاه و تعيين نمايندگان و شروع بكار آنها در خوابگاهه -
 هاي بهداشتي هاي بهداشتي در آشپزخانه و سرويس نصب اطالعيه -
 بازسازي كانون شاهد و تهيه ميز و پرده و سيم كشي در آن -
 )كيسه بكس، شطرنج، توپ واليبال و بسكتبال(درخواست تعدادي وسايل ورزشي و تحويل آن توسط آقاي حقگو به خوابگاه از جمله  -
 نصب حفاظ بالكن و توري نانوايي -
 يري سقف جهت وسايل ورزشي پاركيپيگ -
 وصل خط اينترنت اتاق فوق برنامه -
 اجاق گاز -سرويس نمودن آسانسور -
 درخواست خريداري اقالم بهداشتي مورد نياز خوابگاه -
 تحويل اقالم داخل اتاقها به دانشجويان ساكن هر اتاق -
 تنظيم ليست دانشجويان فارغ التحصيل و جديدالورود نيمسال دوم -
  تغذيه و سلف سرويساداره ) ج
  تعويض برنج اروگوئه و طبخ برنج بصورت يكدست هندي  -
 تعويض ظروف مستعمل سلف سرويس با ظروف جديد -
 پرس غذا 41226طبخ و توزيع تعداد  -
  كيلو گرم گوشت قرمز سهميه اي  1450تحويل مقدار  -
 پرس 180طبخ و توريع غذا جهت مراسم دانشجويان شاهد و ايثارگر به تعداد  -
 پرس 400و توريع غذا جهت مراسم تكريم از بازنشستگان دانشگاه به تعداد  طبخ -
  اداره مشاوره و راهنمايي) د
 )مورد 114(هاي فردي و پذيرش در اداره مشاوره، خوابگاهها و دانشكده پيراپزشكي  انجام مشاوره -
  
  
 
 )مورد 24(پذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب درماني  -
 )17/8/88در ستاد (اعتياد  شركت در جلسه پيشگيري از -
 در خصوص اقدامات پيشگيرانه و درمان سوء مصرف مواد به معاونت درمان 88ارسال گزارش عملكرد شش ماهه اول سال  -
براي دانشجويان جديدالورود دانشكده پرستاري و مامايي در سالن اجتماعات دانشكده ) ارتباط مؤثر(برگزاري كارگاه مهارتهاي زندگي  -

 24/8/88و  17/8/88، 10/8/88هاي  در تاريخ EDCپزشكي 



 )پرونده 312(در نرم افزار كامپيوتر  GHQهاي سالمت عمومي  ثبت اطالعات و وارد نمودن پرونده -
  اداره تربيت بدني ) هـ
 هاي واليبال، شطرنج و فوتسال هاي اعزامي به مسابقات در رشتهبرگزاري تمرينات تيم -
 لن تربيت بدني و استخرهاي سا پيگيري برگزاري برنامه -
 برگزاري دوره آموزش شناي مقدماتي و تكميلي در استخر جهت برادران -
 .هاي فوتبال براي شركت در مسابقات اسفند ماه برادران دانشجو از پايان آذر به بعد ادامه يافتانجام تمرينات تيم -
 يزهاي واليبال، فوتسال، تنيس روي م برگزاري كالسهاي فوق برنامه در رشته -
 )هاي انفرادي ديگرشطرنج و ورزش(تحويل وسايل براي برگزاري مسابقات در خوابگاهها  -
 برگزاري مسابقات واليبال ساحلي به مناسبت روز دانشجو -
 دستگاه دوچرخه 5راه اندازي دوچرخه سواري تفريحي براي خواهران دانشجو با خريد  -
 تيم از دانشجويان 14م با شركت برگزاري مسابقات فوتسال دانشجويي يادواره شهداي گمنا -
 عقد قرارداد با شركتها و ادارات براي استفاده از استخر -
 تحويل لوازم ورزشي به تربيت بدني خوابگاهها -
 مندي خواهران جهت شركت در مسابقات به مناسبت هفته بسيج و كسب مقام دوم اين مسابقاتربرگزاري تمرينات تيم واليبال كا -
  گرو ايثار دشاه دستا) و
آران و ) ع(در آستان مقدس امامزاده محمد هالل بن علي  25/8/88ه در تاريخ ابرگزاري گردهمائي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگ -

و تعدادي ديگـر از مـديران دانشـگاه، مسـئولين بنيـاد       ربيدگل با حضور رياست دانشگاه و معاونين ايشان، مسئولين ستاد شاهد و ايثارگ
 اتيد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگرشهيد كاشان و اس

 به منظور توزيع در گردهمائي دانشجويان شاهد و ايثارگرالدين خريد يكصد و پنجاه جلد كتاب شهيد زين -
 18/8/88ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاههاي كاشان در محل دانشگاه پيام نور كاشان در تاريخ  بيرانشركت در جلسه د -
به منظور دريافت بن خريـد كتـاب اهـدايي     25/8/88عات دانشجويان شركت كننده در گردهمايي مورخ تكميل ليست اسامي و اطال -

 بنياد شهيد و امور ايثارگران كاشان و ارسال به آن بنياد
و تكميـل   87-88بررسي ساعات كالسهاي برگزار شده فوق برنامه، تقويت بنيه علمي و رفع اشكال در نيمسـال دوم سـال تحصـيلي     -

 الزحمه اساتيد و ارسال به آن بنيادمربوطه به منظور پرداخت حقفرمت 
 EDCدر محل سالن  27/8/88برگزاري جلسه اساتيد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشكده پزشكي مورخ   -
 هستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه به اداره كل بنا به درخواست آن ادار 87-88جلسات سال تحصيلي ارسال كليه صورت -
 تكميل فرمت دانشجويان جديدالورود و ارسال به بنياد شهيد كاشان به منظور پرداخت هديه ورود -
  
  
 
در دفتر ستاد شاهد و ايثـارگر بـه    10/8/88برگزاري نشست مسئولين بنياد شهيد كاشان و مسئولين ستاد شاهد و ايثارگر در تاريخ  -

 منظور تعامل بيشتر
 به منظور رفع مشكل آموزشي يكي از دانشجويان شاهد  رشته پزشكيهماهنگي با آموزش دانشكده پزشكي  -
 هاي مختلف و نصب در برد ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاهتهيه اطالعيه به مناسبت -



  و پاسخ به مراجعين  CDهاي رسيده، امانت دادن كتاب و پاسخ به نامه: انجام امور جاري از جمله  -
  مديريت امور فرهنگي 

  فوق برنامه امور فرهنگي و
برگزاري جلسه هماهنگي بزرگداشت هفته قرآن با حضور نماينده دفتر نهاد رهبري، مسئولين كانون قرآن نهاد رهبري، كـانون قـرآن    -

  ريزي جهت عملكرد دانشگاه در هفته مذكوربسيج،مجمع حافظان وحي امور فرهنگي دانشگاه و برنامه
هاي نشاط ، هالل احمـر،  نفر از نمايندگان كانون 8در حوزه مديريت فرهنگي با حضور آبان  13هاي برگزاري جلسه هماهنگي برنامه  -

هاي دانشجويي ريزي و تصويب فعاليترآن، برنامهنسل انتظار، بسيج دانشجويي، كانون سياسي نهاد رهبري، كانون شهداي بسيج وكانون ق
 آبان  13براي بزرگداشت 

هاي سراسر شهر در دانشگاه علوم پزشكي بـا حضـور   آبان در دانشگاه 13هاي ص برنامهتشكيل كميته دانشجويي شهرستان در خصو  -
 آبان 13هاي دانشگاهي در روز نمايندگان  بسيج دانشجويي و مسئول بسيج دانشجويي شهرستان و تصويب برنامه

يج جامعه پزشكي، مسئول نيروي تشكيل ستاد بزرگداشت شهدا در حوزه مديريت فرهنگي با حضور كانون شهداي بسيج، مسئول بس  -
 هاي بزرگداشت شهدا در آذر ماهالشهداي نسل انتظار و هماهنگي برنامهانساني بسيج اساتيد، مسئول مجمع عشاق

هاي مختلـف در خصـوص مصـوبات دور سـوم سـفر رياسـت محتـرم        ها و معاونتپيگيري تلفني و كتبي نظرات و پيشنهادات حوزه  -
 ها دات و نظرات آنجمهوري و دريافت پيشنها

بنـدي  بنـدي و اولويـت  هاي عمراني و غير عمرانـي فرهنگـي دانشـگاه و جمـع    نويس مفصل مطالبات دانشگاه اعم از پروژهتهيه پيش  -
 ها به دفتر رياست دانشگاهها و پيشنهادات و ارسال آنمشكالت و خواسته

 هاي مختلف و مرتبط دانشگاه ل يك نسخه از آن به حوزهتهيه و تنظيم صورتجلسه كميته انطباق با موازين شرعي و ارسا  -
 هاگيري در خصوص صدور مجوز تشكلو تصميم 22/8/88ها در تاريخ برگزاري جلسه هيأت نظارت بر تشكل  -
هاي كلي و جزئي آن و تهيه و تنظيم گزارش عملكرد ل سال به همراه برآورد هزينهماهه او 6تهيه و تنظيم گزارش عملكرد فرهنگي   -

هاي كلي و جزئي آن و ارسال هزينه گـزارش بـه   ماهه دوم سال به همراه جزئيات برنامه و مسئول اجرايي آن و برآورد هزينه 6فرهنگي 
 تشكيالت دانشگاه جهت تأمين اعتبار 

 هاي دانشگاه ب و عفاف و ارائه برنامهشركت در جلسه ترويج فرهنگ حجا  -
در محل دفتـر معاونـت دانشـجويي، فرهنگـي بـا حضـور نماينـدگان         17/8/88آذر در تاريخ  16هاي تشكيل ستاد هماهنگي برنامه  -

 ها و معاونت درمان و مسئول امور مالي و معاون دانشجويي، فرهنگي و مدير فرهنگي دانشگاهها و تشكل كانون
 ها ها، انجام مكاتبات اداري به آموزش دانشكدهبندي معدل و امتياز آنهاي مربوط به انتخاب دانشجوي نمونه، جمعتكميل فرم  -
  
  
  
 
هـا بـا حضـور مسـئولين     برگزاري جلسه كميته انتخاب دانشجوي نمونه جهت تائيد كليه مدارك دانشـجويان متقاضـي از دانشـكده     -

نفر و تكميل مدارك و ارسال آن بـه كميتـه مركـزي انتخـاب      2فرم دريافت شده و انتخاب  56بررسي(ها ها و دانشكدهآموزشي معاونت
 )دانشجوي نمونه وزارت بهداشت و درمان

نامه آزمون مصاحبه شفاهي كارشناس فرهنگي معاونت و امتيازبندي آن پس از مشاوره كارشناس توسط افراد مختلف تهيه فرم شيوه  -
 هو ارسال آن به حراست دانشگا



ارسـال دعوتنامـه،   (نويس شـوراي فرهنگـي   و تصويب پيش 20/8/88ها در تاريخ ها و تشكلبرگزاري جلسه شوراي هماهنگي كانون  -
 )تهيه صورتجلسه و ارسال آن براي كليه اعضاء

 ) راي كليه اعضاءارسال دعوتنامه، تهيه صورتجلسه و ارسال آن ب( 28/9/88ها در تاريخ هماهنگي و برگزاري جلسه نظارت بر تشكل  -
 شركت در جلسه ستاد اقامه نماز  -
هـاي قرآنـي دانشـگاه بـه     تهيه و ارسال اسامي نخبگان قرآني اعم از كارمند و هيأت علمي دانشگاه به همراه گزارش عملكرد فعاليت  -

 مركز قرآني وزارت بهداشت 
ه صورتجلسه و ارسال آن براي كليه اعضاء، توزيع نشريات ارسال دعوتنامه، تهي( 14/8/88برگزاري جلسه نظارت بر نشريات در تاريخ   -

 )دانشجويي بين اعضاء
هاي هاي قرآني و دانشجويان فعال قرآني به همراه ارسال نظرات و ديدگاهماهه اول و اسامي كانون 6هاي قرآني تهيه گزارش فعاليت  -

 دانشگاه در خصوص مباحث قرآني به معاونت فرهنگي وزارت بهداشت 
 ها جهت خريد به معاونت پژوهشيهاي واحد مشاوره و كانون شعر و امور فرهنگي و ارسال اسامي كتابيم ليست كتابتنظ  -
 جهت استفاده از اينترنت) هاها و تشكلدبير كانون(آوري ليست دانشجويان فعال فرهنگي جمع  -
 ا حضور ناظران حراست و كارآفرينيبرگزاري آزمون كتبي كارشناس فرهنگي در حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي ب  -
نويسي،  هاي تبليغات، كانديداتوري و ناماعم از فعاليت(برگزاري انتخابات كانون نسل انتظار و هالل احمر در دفتر فوق برنامه برادران   -

 6/8/88در تاريخ ) هاها، انتخابات و تهيه و تنظيم صورتجلسه اسامي و تعداد آراي آنعضوگيري كانون
نامـه و   زاري دو جلسه توجيهي با دانشجويان متقاضي نشريه انتقادي و دفتر مديريت فرهنگي و پرسش و پاسخ در خصوص آيينبرگ  -

 مقررات نشريات دانشگاهي
 هاي هفته ازدواج و ارائه آن در جلسه فرمانداري تهيه گزارش برنامه  -
اعـم از تبليغـات، كانديـداتوري، عضـوگيري، اسـتعالم آموزشـي و       ( برگزاري كليه امور مربوط به انتخابات كانون شعر وادب دانشـگاه   -

 25/8/88در تاريخ ) هاانضباطي، انتخابات و تهيه و تنظيم صورتجلسه اسامي و تعداد آراي آن
 .الدين در قم كه از طرف كانون شهداي بسيج دانشجويي برگزار گشتهمكاري در برگزاري اردوي بازديد از خانواده شهيد زين  -
ارسال دعوتنامه، تهيه صورتجلسه و ارسال آن بـراي  (هاي آذر ماهو تصويب برنامه 27/8/88رگزاري جلسه شوراي فرهنگي در تاريخ ب  -

 )كليه اعضاء
 تئاتر پرستاري با حضور دكتر رفيعيهمكاري در برگزاري جلسه پرسش و پاسخ مشاوره ازدواج هالل احمر در آمفي  -
 اه ازدواج مدرن و سنتي كانون نسل انتظار در آمفي تئاتر پزشكي با حضور دكتر قنبريهمكاري در برگزاري جلسه كارگ  -
 ) ع(آبان، شهادت امام محمد تقي 13، )ع(هاي والدت امام رضاانجام تبليغات و نصب پرده در مناسبت  -
 در آبان ماه جلسه كالس 29به تعداد  14-12ها ساعت شنبهها تا پنجهاي زبان انگليسي شنبهبرگزاري كالس  -
  
 
 پيگيري تعمير ضبط جهت كالس زبان انگليسي  -
 الزحمه آقاي دكتر اخوان و خانم توان پيگيري پرداخت حق  -
هاي كامپيوتري روزهاي شنبه و چهارشنبه به صـورت هفتگـي در دانشـكده    هاي شبكههاي تكنسين عمومي پروتكلبرگزاري كالس  -

 پيراپزشكي
 هاي زندگي و مكالمه زبان انگليسيهاي راز شاد زيستن و مهارترگاههاي شركت در كاپيگيري گواهي  -



هـا، اخبـار   خبر شامل اطالعيـه  37تهيه، تايپ و ويرايش خبرهاي حوزه مديريت فرهنگي جهت درج در وب سايت دانشگاه به تعداد   -
 .....اردوها و مسابقات و  هاي شعر و نسل انتظار،ها، انتخابات كانونماه، كارگاهمراسمات اجراشده در طول آبان

 اعالم برندگان مسابقه ويژه دانشجويان جديدالورود و پيگيري تهيه جوايز آنان و اهدا جوايز به نفرات برتر  -
 اندازي مركز متمركز قرآنيتشكيل جلسه با بسيج دانشجويي و كانون قرآن و عترت در خصوص راه  -
و نشاط و گروه پيشگيري از اعتياد جهت برگزاري اردوها و مراسـمات و مسـابقات در   احمر و نسل انتظار هاي هاللهمكاري با كانون  -

 تهيه اقالم براي تزئينات و تبليغات
اندازي گروه مستندسازي معاونت و تعيين خبرنگار براي تهيه عكـس و گـزارش   تشكيل جلسه با دانشجويان كاردانشجويي جهت راه  -

 هاهاي دانشگاه و خوابگاهجهت برنامه
 هاي پيشنهادي آذر ماهآوري و ارسال برنامهجمع  -
بندي و ارائه به امور مالي معاونـت و حـوزه مـديريت فرهنگـي در     ها و جمعآوري و ثبت ساعت كاركرد كاردانشجوييدريافت و جمع  -

 مهرماه
اريخي ابيانه، مسابقه، زيارت، نمـاز  هايي همچون بازديد از اماكن تابيانه شامل برنامه-برگزاري اردوي فرهنگي تفريحي آقاعلي عباس  -

 ها، انجام ثبت نام و تهيه اقالم مورد نياز و جوايز مسابقاتنفر از دانشجويان دختر خوابگاه 80به تعداد  15/8/88جماعت در 
 همراه با كوهپيمايي از طرف امور فرهنگي 29/8/88برگزاري اردوي نشلج در   -
و اهدا جايزه و پيگيري اقالم مورد نيـاز  ) ع(در خوابگاه امام علي) س(و حضرت فاطمه) ع(برگزاري جشن سالگرد ازدواج حضرت علي  -

 مراسم 
 :آبان شامل 13هاي ويژه ها و فعاليتاجراي برنامه  -

 .آبان مطلع و دعوت كردند 13هاي ها اعضاي فعال خود را براي شركت در راهپيمايي و برنامهها و تشكلكليه كانون -

 .آماده نمودند 12/8/88ها بروشورها و بنر ونشريات خود را حداكثر تا ها و تشكلكانون -

آبان توسط بسيج و با همكاري امور فرهنگي در محل دانشـكده پزشـكي    13نمايشگاهي از تصاوير و مفاهيم مربوط به استكبارستيزي و  -
 .گرديد برپا

 .نمايشگاه پخش شد آبان آماده و در محل ايستگاه 13يكي از سرودهاي  انقالبي و تصاوير  -

 .آبان و استكبارستيزي مشاركت كردند 13ها در تبليغات كليه كانون -

كارگاه پرسش و پاسخ به شبهات با تأكيد بر استكبارستيزي توسط نهـاد رهبـري در آمفـي پرسـتاري بـا حضـور آقـاي اصـولي صـورت           -
 )12/8/88.(پذيرفت

 )با نام موش و موضوع استكبارستيزي .( انجام شد 11/8/88قدور در المپخش فيلم سينمايي بسيج در خصوص جنايت آمريكا حتي -

  
  

 .آبان و استكبارستيزي برپاشد 13كارگاه غرب و مهدويت آقاي شهبازيان با موضوع بزرگداشت  13/8/88از طرف كانون نسل انتظار  -

 .آبان فعال شد 13هاي مربوط به محتواي كليه بردهاي خوابگاهي با پيام -

 .جوايزي تعلق گرفت smsآبان انجام شد و به بهترين  13از طرف هالل احمر در روز   smsن مسابقه بهتري -



هاي الزم جهت اجراي آن با روابط عمـومي  آبان از طرف امور فرهنگي با عنوان تجلي اقتدار طراحي و هماهنگي 13سؤال در خصوص  5 -
 .شد و به برندگان جوايزي اهدا گرديد smsجوابي از طرف دانشجويان  4ها به صورت دانشگاه انجام جواب آن

 .آبان و استكبارستيزي از طرف كانون شعر انجام شد 13در خصوص .... مسابقه بهترين متن ادبي و شعر و مقاله و  -

ومـار  توسط دانشجويان به صورت ط 13/8/88ها تهيه شد بنر آن طراحي و چاپ گرديد و در روز ها و تشكلاي از طرف كليه كانونبيانيه -
 .امضا گرديد

ها تهيه و به نمايش گذاشته شد كه به هر كدام يادبودي اهدا شـد و بـه   ها و تشكلآبان از طرف كانون 13نامه مسابقه تهيه بهترين ويژه -
 .اي تعلق گرفتنامه برتر جايزهويژه

 .آبان درب دانشكده پزشكي نصب گرديد 13بنر تبليغاتي  -
هـاي ويـژه دانشـجويان    گـزارش برنامـه   -هاي دريافتي از وزارتخانه پيرامون مركز متمركز قرآنـي نامهانجام مكاتبات اداري و پاسخ به  -

 ....هاي حجاب و عفاف و برنامه -جديدالورود
 هاي غير قابل استفاده و مازاد فرهنگيآوري كتابها و جمعبازديد از اتاق فرهنگي و كتابخانه خوابگاه  -
 ....اردوها و مراسمات، مسابقات، دانشجوي نمونه و  رسانيانجام تبليغات و اطالع  -
 هاي مديريت فرهنگي جهت وب سايت دانشگاهپيگيري و ساماندهي لينك  -
 هاي مازادپيگيري و مشورت با مسئول كتابخانه مركزي جهت انجام تسويه حساب و وجين كردن كتاب  -
 ها و مجالت به واحدهاي تحت پوشش معاونتتحويل روزنامه  -
 هايري تهيه قفسه كتاب و مطبوعات براي كتابخانهپيگ  -
 هاي فرهنگي در خوابگاه الغديرتهيه اقالم مورد نياز جهت فعاليت  -
 ارسال مجوز جديد براي نشريات فطرس، بهداشت، عمومي، مشق آزاد  -
و تهيـه و  ) بـراي كليـه اعضـاء   ارسال دعوتنامه، تهيه صورتجلسه و ارسـال آن  (  88/ 10/8برگزاري جلسه مشاورين جوان در تاريخ    -

 ارسال ابالغ اعضاي مشاورين جوان
 هاهاي انتقال يافته و مازاد خوابگاه، انديشه و الغدير از كتاب)ع(، امام علي ) س(جايگزيني و ثبت كتاب براي خوابگاه الزهرا   -
 هاها و تشكلتكميل شناسنامه فرهنگي دانشجويان جديدالورود جهت عضوگيري در كانون  -
پيگيري تهيه هدايا و اهداي جوايز به نفرات برتر و انجام مكاتبات ( تئاتر پرستاريبرگزاري مسابقه عوارض سوء مصرف الكل در آمفي  -

 )اداري و تهيه كتابچه عوارض سوء مصرف الكل از معاونت بهداشتي
 
 

                                                


