
  تعالي باسمه
  :مديريت امور دانشجويي

  
  خوابگاههاامور اداره ) ب
 ...)ميهماني، انتقالي، بورسيه و(آيند تسويه دانشجو، اقالم و خدمت، پذيرش دانشجويان طراحي فر -

  )ع(خوابگاه امام علي 
 عدد اتو 4عدد اجاق گاز و  5دستگاه كامپيوتر، دو دستگاه جارو برقي،  2خريداري  -
 ها تحويل يك عدد جارو برقي و يك عدد يخچال نو به رزيدنت -
 زاده و مغرب و عشا توسط حاج آقا حياتي نوبت صبح توسط حاج آقا شريفي، ظهر و عصر توسط حاج آقا اسماعيلبرگزاري نماز جماعت در سه  -
 اندازي شوفاژها و تعويض تعدادي از شوفاژهاي سوراخ راه -
 اندازي بوفه خوابگاه راه -
 هاي طبقات عدد جاكتابي در وردي 6نصب  -
 20الي  19شنبه از ساعت  اي يكشنبه و سهبرگزاري كالس ايروبيك در سالن تربيت بدني در روزه -
 20الي  16شنبه از ساعت  در اتاق مشاوره روزهاي يكشنبه و سه) فر خانم فهيمي(حضور مشاور  -

  )س(لزهرا وابگاه اخ

 اسكان دانشجويان جديدالوررود ، مهمان و انتقالي -
 ردنصب اطالعيه اتخابات شوراي صنفي به صورت كتبي و شفاهي كه كسي مراجعه نك -
 12/8/89حضور خانمها فهيمي و زنجاني جهت مشاوره در تاريخ  -
 دستگاه جارو برقي 2دستگاه ،  2خريداري اتو  -
 و سيم كشي مجدد آنها 310، 309، 308رفع اتصالي برق اتاقهاي  -
 ها و فنكوئل 1پيگيري مكرر با موتورخانه جهت آب سرد حمام  -
 خريداري دو دستگاه كامپيوتر -
 ها جهت سرمايش مهرماه و گرمايش آبان راه اندازي فنكوئل -
 تعمير سماورها توسط آقاي ترابي و هماهنگي با سازنده سماورها در اصفهان كه قرار شد بازديد نمايند در مهر و آبان -
 ها پيگيري لباس فرم براي ناظمه -
 هاي اتاقها و نمازخانه  شستشوي فرش -



 نديشهخوابگاه ا

  خريد جارو برقي -
  خريد اتو -
 خريد يخچال -
 ها لوله كشي آب گرم حمام -
  ايزوگام پشت بام خوابگاه  -

 خوابگاه الغدير

  خريد يك دستگاه كامپيوتر -
 بازديد خانم دكتر مازوچي و دكتر مفرح از خوابگاه الغدير و جله پرسش و پاسخ -
  
  اداره تغذيه و سلف سرويس) د
 نشگاههمكاري در برگزاري مراسم دومين سالگرد شهداي گمنام دا -
  نفر 160پذيرايي از مراسم ستاد شاهد به تعداد  -
  اداره مشاوره و راهنمايي) چ
  )مورد125(انجام مشاوره هاي فردي وپذيرش روزانه دانشجويان  -
 )مورد25( پذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب درماني -
  .اشته اندكه در دانشگاه و خوابگاه مسائل روانشناختي د ورد از دانشجويانيم 5پيگيري -
 فعال نمودن اتاق مشاوره خوابگاهها  -
 )16/8/89 ( تشكيل جلسه شوراي بهداشت روان -
  )9/8/89(نشست با مسئولين خوابگاهها  -
  )كارگاه  5( برگزاري كارگاه مهارتهاي زندگي ويژه دانشجويان جديدالورود دانشكده پيراپزشكي  -
  )كارگاه      4( ويان جديدالورود دانشكده بهداشت برگزاري كارگاه مهارتهاي زندگي ويژه دانشج -
 )كارگاه      2( برگزاري كارگاه مهارتهاي زندگي ويژه دانشجويان جديدالورود دانشكده پرستاري  -
  اسامي دانشجويان مشروطي به معاونين آموزشي دانشكده ها و درخواست ارجاع آنان به اداره مشاوره و راهنمايي  ارسال -

  ه تربيت بدني ادار) هـ
تاسيسات جهت ايجاد سـالن جديـد ورزشـي بـه ابعـاد       نمازخانه و ,تلفيق اتاق مديريت -: تعميرات اساسي سالن تربيت بدني شامل -
85/5  
 ايجاد اتاق مجزا جهت كارشناسان -
 جابجايي و تجهيز نمازخانه سالن تربيت بدني -
 برگزاري همايش پياده روي خانمها در هفته سالمت -
 برگزاري مسابقه دارت خواهران كارمند در هفته سالمت -
 راه اندازي ورزش پاركور جهت برادرا ن دانشجو  -
 وا ليبال و  بسكتبال-فوتسا ل -بدمينتون-تكواندو –شروع فعاليت ورزشي تيمهاي ورزشي خواهران كاراته  -



  تنيس روي ميز و بسكتبال –فوتسال  -دو وميداني -لوا ليبا-تكواندو –شروع فعاليت ورزشي تيمهاي ورزشي برادران كشتي  -
  دوره كال س آموزش شنا جهت خواهران وبرادران 4برگزاري -
  عدد تشك تاتمي جهت ورزش پاركور از اداره تربيت بدني كاشان 45دريافت  -
  گرو ايثار دشاه دستا) ح
  11/8/89جلسه اساتيد مشاور با دانشجويان پزشكي در تاريخ  -
  5/8/89اتيد مشاور با دانشجويان پيراپزشكي در تاريخ جلسه اس -
  5/8/89جلسه اساتيد مشاور با دانشجويان بهداشت محيط در تاريخ  -
  اطالع رساني به دانشجويان جهت شركت در جلسات از طريق ارسال پيامك -
  به بنياد شهيد 89-90ارسال ليست كمك هزينه و هديه ورود نيمسال اول  -
  دو نفر از پذيرفته شدگان بورد تخصصي به بنياد شهيد جهت دريافت هديهارسال اسامي  -
  )IQBتست (خريد كتاب بنا به درخواست دانشجويان  -
تهيه پمفلت، هديه فرهنگي، برگزاري مسابقه، اهداء جوائز به ممتازين و پيشرفت تحصـيلي  ( 18/8/89برگزاري گردهمايي در تاريخ  -

  )علوم پايه و پيش كارورزي، تهيه كليپ ستاد شاهد، تهيه لوح تقدير، اهداء جوائز برندگان مسابقاتو قبول شدگان در آزمون جامع 
  11/8/89جلسه دبير ستاد دانشگاههاي كاشان با بنياد شهيد در دانشگاه كاشان  -
  پيگيري مشكالت آموزشي دانشجويان -
  30/8/89جلسه با بنياد شهيد استان اصفهان و كاشان و رياست دانشگاه  -
  پيگيري مشكل خوابگاه يكي از دانشجويان پسر -
  ارسال گزارش گردهمائي دانشجويان به واحد امور فرهنگي -
  ثبت در سيستم نرم افزاري سما به آموزش كلارسال اسامي دانشجويان شاهد و ايثار گر جهت  -
  ه كلارسال ليست دانشجويان قبولي در آزمون علوم پايه و پيش كارورزي به ادار -
  به اداره كل 88-89ارسال آمار و اطالعات وضعيت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر در نيمسال دوم  -
  هاي مختلف اين ماه و نصب در برد ستاد شاهد و ايثارگر تهيه اطالعيه به مناسبت -
   به دانشجويان و پاسخگوئي به مراجعان CDامانت دادن كتاب و جزوه و  -

  گي مديريت امور فرهن
  امور فرهنگي و فوق برنامه

 ، روز عرفه، عيد قربان، رحلت آيت اله خراساني و عيد غدير)ع(آبان، شهادت امام جواد  13هاي آبان ماه همچون تهيه ونصب پرده مناسبت -

 هاهاي اداري و بايگاني نامهپاسخگويي به نامه -

 هاها و تشكلنونهاي فرهنگي كاپيگيري ليست اقالم مورد نياز جهت اجراي برنامه -

 عكس و طراحي آرم دانشگاه روي هر عكس در فتوشاپ 315هاي مهدويت جهت تهيه پوسترهاي فرهنگي به تعداد سازي عكسآماده -

 ها به صورت هفتگي و پيگيري خريد فيلم و هماهنگي با امور مالي معاونتپخش فيلم سينمايي در خوابگاه -

 هاي دانشجوييها و پاسخهاي مهدويت و پرسشها و پيگيري كتابدر خوابگاه) كتابخانه سيار(پيگيري تهيه جاكتابي  -

 :آبان 13هاي زير جهت مراسم راهپيمايي انجام كليه فعاليت -
 رساني جهت شركت در مراسم، تهيه پالكارد و چاپ عكس رنگيانجام تبليغات و اطالع -

 شركت در مراسم و دعوت از ايشان ها جهتها و تشكلرساني دبيران كانونانجام تبليغات و اطالع -



 انجام هماهنگي با اداره نقليه جهت تهيه وسايل اياب و ذهاب روز مراسم -

 هارساني راهپيمايي به صورت تهيه و توزيع پوستر و تبليغات در سطح دانشگاه و پيج كردن در سطح خوابگاهانجام اطالع -

 آوري امضاء از دانشجويان فعال فرهنگيها و جمعها و تشكلويه در فعاليت كانوننامه فرهنگي جهت ايجاد وحدت رتهيه متن و بنر پيمان  -

ها به صورت هفتگي با حضور خانم نصيري و حاج بابايي و سخنراني و پرسش و پاسخ پيرامون هاي فرهنگي در خوابگاهبرگزاري كارگاه -
 )الزحمهگي سخنران، اياب و ذهاب، پذيرايي و پرداخت حقتهيه تبليغات و توزيع آن، پيگيري و هماهن(خودشناسي و مهدوي شناسي 

 جزء به بيست و پنجمين جشنواره ملي قرآن كريم در تهران و هماهنگي اياب و ذهاب 20اعزام نفرات برتر رشته ترجمه و حفظ  -

نجمين جشنواره ملي و نفر اول تهيه و نصب بنر و پرده و پوسترها جهت تقدير از خانم ريحانه مسعوديه به عنوان نفر دوم در بيست و پ -
 پانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان در بخش كتبي

 هاها، مسابقات، اردوها، مراسمكارگاه: هاي فرهنگي دانشگاه در ماه آبان شاملتهيه خبر و عكس از فعاليت -

ه به مسئولين دانشگاهي شهرستان و مسئولين انجام مكاتبات، تهيه و ارسال دعوتنام(برگزاري دومين مراسم سالگرد شهداي گمنام دانشگاه  -
 )ريزي مراسمشهر، پيگيري درخواست اقالم، پذيرايي و برنامه

-كشي شده، تهيه و اطالعرساني و اعالم اسامي نفرات قرعهانجام تبليغات و اطالع( انجام امور مربوط به عمره دانشجويي و عتبات و عاليات  -
عتبات و نصب آن در بردها، انجام مكاتبات و تماس تلفني با مركز عمره دانشجويي و پيگيري امور مربوط  رساني كليه اخبار مربوط به عمره و

 )كشي عمره دانشجويي و عتبات و عاليات در دانشگاه اصفهانبه آن، شركت در مراسم قرعه
كنندگان، تهيه خبر آن و ارسال روي وب سايت البالغه و انجام تبليغات، پيگيري تهيه كتاب براي شركتخواني كل نهجشروع طرح ترجمه -

 البالغهدانشگاه، تهيه بنر تبليغاتي طرح و نصب آن در دانشگاه، واريز مبلغ مربوط به تهيه كتاب به موسسه نهج

اتنجام مكاتبات و پيگيري تلفني با اداره تربيت بدني كاشان، (استان اصفهان و شهرستان كاشان شركت در مسابقات قرآني ورزشكاران  -
نام از عالقمندان قرآني، تهيه وسايل اياب و ذهاب، شركت در ها و سطح دانشگاه و ثبتهاي خوابگاهرساني از كل اتاقانجام تبليغات و اطالع

جزء از سوي دانشگاه در اين دوره از  5جزء و حفظ  10جزء، حفظ  20ل، قرائت، حفظ كل، حفظ مسابقات و اعالم نفرات برتر سه رشته ترتي
مسابقات و اعزام نفرات برتر به مرحله استاني و كسب مقام اول رشته ترتيل توسط آقاي علي شايانفر و نفر اول رشته حفظ كل توسط آقاي 

 حسين قادري

 الزحمه ايشانرهنگي و رد كردن ساعت كاري ايشان در ماه مهر جهت پرداخت حقتكميل فرم ساعت كاري دانشجويان در امور ف -

 نامه كميته قرآن و عترت وزارتخانهنامه كميته قرآني دانشگاه و استفاده از آيينپيگيري تهيه آيين -

 تهيه احاديث مناسبتي ماه آبان جهت استفاده در مكاتبات اداري -

-،انجام اطالع EDCانجام هماهنگي جهت برگزاري مسابقه در مسجد دانشگاه و سالن(ره واقعه برگزاري مسابقه قرآني حفظ و ترجمه سو -
الزحمه ايشان، برگزاري مسابقه، اعالم القران و اياب و ذهاب و پيگيري حقنام از عالقمندان قرآني، هماهنگي با داوران جامعهرساني و ثبت

راي ارسال در وب سايت دانشگاه، پيگيري و تهيه جوايز نفرات برتر واهدا آن در جشن رساني آن، تهيه عكس و خبر بنفرات برتر و اطالع
 )س(و حضرت فاطمه ) ع(سالگرد ازدواج حضرت علي 

رساني و تبليغات، هماهنگي و پيگيري منتقد، اياب و انجام اطالع( ها با حضور منتقد فيلم برپايي كارگاه سينما استراتژيك با عنوان مصرفي -
 )الزحمه، پذيرايي، مكان مراسم حق ذهاب و

 ها به صورت روزانهها و ارسال روزنامه و مجالت به كتابخانه خوابگاههاي موجود در خوابگاهي ليست نشريات و روزنامهتهيه -

 طراحي پوستر و بنر ويژه جشنواره فرهنگي دانشگاهي  -

انجام مكاتبات اداري با كليه اعضا (كاركنان و هيئت علمي دانشگاه انجام تبليغات جهت كارگاه فرهنگي غرب و آخرالزمان شناسي ويژه  -
 )نام آنانها و ثبتهيئت علمي، معاونين و سرپرست دانشكده



رساني، انجام تبليغات و اطالع(هاي دانشكده پزشكي برگزاري كارگاه فرهنگي طرح قلم مطهر با حضور استاد شيخ بهايي در يكي از كالس -
 الزحمه سخنران، پيگيري تهيه كتابگان به صورت تلفني و حضوري ، پيگيري اياب و ذهاب ، پذيرايي، سخنران، حقكننددعوت از شركت

هاي شهيد مطهري در مراسم كنندگان و معرفي كليه كتابعدد و واريز مبلغ كتاب، تحويل كتاب به شركت 120گفتارهاي شيرين به تعداد 
 )يد مطهريافتتاحيه، بستن قرارداد با بنياد شه

ها و استعالم انضباطي، آموزشي ، ها جهت برگزاري انتخابات و معرفي اعضاي شوراي مركزي كانونها و تشكلانجام مكاتبات با دبيران كانون -
 هانام، برگزاري انتخابات، اعالم اسامي شوراي مركزي كانونرساني، ثبتانجام تبليغات و اطالع

هاي طرف تماس و مكالمه با صندوق رفاه دانشجويان و دانشگاه علوم پزشكي يزد و هتل(وي يزد هاي الزم جهت اردانجام هماهنگي -
 )كنندگاننام، تهيه بليط  قطار جهت شركترساني و ثبتقرارداد، پيگيري و رزرو زمان جهت اردو، انجام تبليغات و اطالع

اي كاشان، هماهنگي جهت ني و مكاتبه با سازمان فني و حرفههماهنگي، تماس تلف(هاي آموزشي انجام هماهنگي جهت برگزاري كالس -
ها، اياب و ذهاب كنندگان و تحويل مدارك، انجام هماهنگي جهت اساتيد كارگاهنام شركترساني، ثبتتأمين كالس، انجام تبليغات و اطالع

 )ايشان
 آن روي وب سايت دانشگاه سار واليت ويژه عيد غدير خم، تهيه سوال و ارسال خبربرگزاري مسابقه چشمه -

-هاي آن، واريز مبلغ كتاب، دريافت كتاب، انجام تبليغات و اطالعسفر كربال، پيگيري تهيه كتاب 70برگزاري مسابقه سراسري غدير خم با  -
 ها، ارسال آن به دبيرخانه مسابقهنامهآوري پاسخنام، توزيع كتاب، جمعرساني،ثبت

 )ه و ارسال دعوتنامه، تهيه صورتجلسه و ارسال براي اعضاء، قراردادن آن روي وب سايت دانشگاهتهي(برگزاري جلسه شوراي فرهنگي  -
 )ها، جدول بندي آنآوري برنامهتهيه و ارسال دعوتنامه، جمع(ها ها و تشكلبرگزاري جلسه هماهنگي كانون -
 شركت در جلسات هفتگي كارشناسي معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه -

مكاتبه با اماكن تاريخي آستان قدس (كنندگان اردوي جهادي بسيج دانشجويي جهت برگزاري اردوي مشهد مقدس ويژه شركتهمكاري با  -
 )رضوي

 جهت ارسال براي هيئت امنا دانشگاه 89تهيه گزارش عملكرد امور فرهنگي از مهر تا آبان  -

 فهانتهيه پرده و پوستر جهت تقدير از جهادگران بسيجي منتخب در استان اص -

 هاي ويژه مهدويت با موسسه فرهنگي موعود، انجام مكاتبات الزم و تماس تلفني، كتاب، سخنران و موضوع كارگاهCDپيگيري تهيه  -

 تشكيل اولين كميته قرآني دانشگاه و ارسال دعوتنامه و ابالغ به كليه اعضا -

بر آن در وب سايت دانشگاه،انجام مكاتبات با معاونين و سرپرست تهيه فرم و ارسال خ(پيگيري كليه امور مربوط به انتخاب دانشجوي نمونه  -
بندي امتيازها و اعالم نتيجه و انجام نام ، تحويل مدارك، انجام هماهنگي با وزارتخانه، جمعها، توزيع پوسترهاي تبليغاتي ، ثبتدانشكده

 مكاتبات با وزارتخانه

 )هنگي سياسي، انجام طراحي ، تهيه مطالب و توزيع در دانشگاهتهيه و چاپ نشريه سپهر و فارسي وان شامل مطالب فر -
شركت كارشناس فرهنگي دانشگاه در اولين دوره كارگاه فرهنگي امر به معروف و نهي از منكر و حجاب و عفاف در مجتمع ياوران مهدي  -

 قم

الزحمه، ب و ذهاب سخنران، پذيرايي، حقتبليغات مراسم، ايا) (س(و حضرت فاطمه ) ع(همكاري در برگزاري جشن ازدواج حضرت علي  -
 )مسابقه و اهداي جايزه

نفر از دانشجويان دختر از سوي  80براي ) نام، اياب و ذهاب، پذيراييانجام هماهنگي و مكاتبه، تبليغات، ثبت(ديدار با سالمندان گالبچي  -
 )ع(امور فرهنگي خوابگاه امام علي 

 در خوابگاه الغدير به صورت هفتگي سخنراني پيرامون موضوعات ديني و اخالقي -



 نفر از دانشجويان پسر از سوي امور فرهنگي خوابگاه الغدير 40اردوي نياسر براي  -

 )ع(نفر از دانشجويان دختر از سوي امور فرهنگي خوابگاه امام علي  40برگزاري اردوي كوهنوردي برزك براي  -
 )ع(در آمفي تئاتر پرستاري توسط امور فرهنگي خوابگاه امام علي ) ع( شناسي امام عليبرگزاري مراسم سخنراني پيرامون شخصيت -
هماهنگي و پيگيري سخنران، اياب و ذهاب، پذيرايي، (هاي ضاله بهائيت با حضور استاد شاه حسيني در آمفي تئاتر پرستاري نشست فرقه -

 )رسانيالزحمه، تبليغات و اطالعحق
هاي علوم شنواره قرآني دانشجويان و پانزدهمين جشنواره قرآني كاركنان و اساتيد دانشگاههاي مربوط به شانزدهمين جانجام فعاليت -

 :پزشكي كشور شامل
 ريزي جشنواره و تشكيل كميته قرآنيتشكيل كميته هماهنگي و برنامه -

 هاي قرآني دانشجويانتهيه ليست كاملي از مشخصات و توانمندي -

 ها و قراردادن روي وب سايت دانشگاهنام و اطالعيههاي ثبتها و فرمنامهمل آيينتهيه كليه اطالعات مربوط به جشنواره شا -

 رساني جشنواره در مراسم جشن عيد واليت ، نمايشگاه هفته پژوهش، نشست غرب و آخرالزمانانجام تبليغات و اطالع -

 هاي بهداشتي و خوابگاهها، مراكز درمانرساني جشنواره در سطح دانشگاه، دانشكدهانجام تبليغات و اطالع -

ها و و توزيع آن در اتاق A5و  A4نام و زمان آزمون در قطع نام و زمان و مكان ثبتنامه و نحوه ثبتتهيه پمفلت كامل از آيين -
 هاخوابگاه

ها، سرپرست ها و مراكز بهداشتي درماني، معاونين دانشگاهانجام مكاتبات اداري با اعضا هيئت علمي، رابطين فرهنگي دانشكده -
هاي رساني زمان و مكان بخشها و اطالعها و تشكلها، دفتر رياست و روابط عمومي، بسيج جامعه پزشكي، نهاد رهبري، دبيران كانوندانشكده

 كتبي جشنواره

 تهيه صورتجلسه كميته قرآني و ارسال براي كليه اعضاء -

 :هاي زيرجو و انجام فعاليتريزي مراسم روز دانشتشكيل نخستين جلسه هماهنگي و برنامه -
 هاارسال دعوتنامه براي نهاد رهبري، حراست ، معاون آموزشي و آموزش دانشكده -

 تهيه صورتجلسه و ارسال آن براي كليه اعضاء -

  



 
  


