
  تعالي باسمه
  

 ، فرهنگي دانشگاهيماه معاونت دانشجوي بهمنعملكرد 

  :مديريت امور دانشجويي
  

  اداره خوابگاهها
 ثبت نام اينترنتي خوابگاه براي نخستين بار ها و شروع بكار سامانه جامع اتوماسيون خوابگاه -

 دانشجويان واجد شرايط درجلسه كميته اسكان خوابگاههاي دانشجويي براي واگذاري خوابگاه به 2برگزاري  -
  23/11/91و16/11/91مورخ

  

  )ع(خوابگاه امام علي 

 برگزاري جلسات مشاوره بصورت دو روز در هفته در خوابگاه با حضور كارشناس دفتر مشاوره دانشگاه -

 1391نفر از دانشجويان جديدالورود بهمن ماه25ثبت نام و اسكان  -

  )س(لزهرا وابگاه اخ

 ه خوابگاهسرويس دستگاه آب تصفي -

 پيگيري نصب برق اضطراري براي خوابگاه -

 سرويس آسانسور خوابگاه تعمير و -

  1391نفر از دانشجويان جديدالورود بهمن ماه45ثبت نام و اسكان  -

 نديشهخوابگاه ا

 1391نفر از دانشجويان جديد الورود بهمن ماه 25اسكان  -

  

  اداره رفاه دانشجويان
 نفر 74التحصيل، انتقالي و ميهمان و انصراف به تعداد  فارغ صدور پايان تحصيل دانشجويان اعم از -
 نفر  66ز تسويه، مشروط و موكولي بدهي قبلي به تعداد ادرخواست استعالم و صدور مجوزهاي مربوط اعم  -
 نفر براي اولين بار بصورت اينترنتي 200هاي بازپرداخت بدهي خوابگاه به دانشجويان خوابگاهي حدود  صدور فيش -
 نفر 10كاالي پزشكي دانشجويان متقاضي وام خريد كاالي پزشكي به تعداد  تحويل -
 پرداخت وديعه مسكن به مقاطع عادي و تكميلي به دانشجويان -



ريال تكميلي 50.000.000نفر  4پرداخت وديعه مسكن به مقاطع عادي و تكميلي به دانشجويان متأهل غير خوابگاهي عادي  -
 ريال 90.000.000نفر  3

 به حساب آموزش شبانه  196.502.500نفر به مبلغ  61وام شهريه به دانشجويان شبانه متقاضي به تعداد پرداخت  -

 
 

  امور عمومي
 خبر و اطالعيه و قرار دادن آن در وب سايت معاونت  25تهيه و تنظيم بيش از  -

 بروز رساني وب سايت معاونت -

 مورد پيام كوتاه جهت كاركنان و دانشجويان 25ارسال  -

 ري مكاتبات اداري معاونتپيگي -
 برگزاري كالس آموزشي اكسل جهت كارمندان معاونت -

 تهيه صورتجلسات مربوط به جلسات كارشناسي معاونت  -

 ساماندهي ورود و خروج كليه كارمندان معاونت -

  پيگيري امور برنامه تايمكس -
  ابشانثبت درخواست هاي مرخصي و ماموريت كاركنان و اطالع رساني از وضعيت حضور و غي -
 تهيه ليست تايمكس  جهت تنظيم ليست اضافه كاركاركنان در پايان هر ماه -

 )502فرم(كار با برنامه پرسنلي و تكميل فرم خالصه مشخصات و سوابق پرسنل  -
هرماه و ارسال آن به امور  18 در)  4و  3تبصره (قراردادي  –پيماني  –تهيه ليست گزارش انجام كار كليه پرسنل رسمي  -

 زه معاونت آموزشي دانشگاهلي حوما

گيري مورد نياز از   و گزارش) تايمكس(ماموريت ها و استعالجي هاي كارمندان در برنامه حضور و غياب  –ورود مرخصي ها  -
 برنامه

 
  اداره تربيت بدني 

  يك دوره آموزش شنا مخصوص خواهران -
بدمينتون وشطرنج براي حضور –بسكتبال -واليبال-دوتكوان-برگزاري تمرينات تيم هاي دانشجويان دختر در رشته هاي كاراته  -

  درالمپياد ورزشي
  شروع به كار كالسهاي تربيت بدني ترم بهمن ماه  -
  برنامه ريزي جهت شركت در مسابقات شطرنج تك رشته اي دانشجويان دختر در خزرآباد  -
  11/11/91برگزاري جلسه شوراي ورزش در اداره تربيت بدني درتاريخ   -
  بقه واترپلو و شنا مخصوص خواهران دردهه فجربرگزاري مسا -



  رنگ كاري قسمتي از پاركت هاي داخل سالن و همچنين رنگ كاري ميزاطاق شطرنج -
  تعمير موتور پمپ و پمپ كلر و تنظيم مشعل ديگ استخر  -
  جوشكاري منابع آبگرم موتورخانه و دروازه هاي تربيت بدني -

  

  شاوره و راهنمايياداره م
  )مورد 43(ي فردي دانشجويانانجام مشاوره ها -

 18/11/91و  17شركت در كارگاه اميد درماني در تهران  -

 دانشجوي آسيب پذير 2پي گيري و مداخله روانشناختي در مورد  -

 ماهه دوم اداره مشاوره جهت ارسال به وزارتخانه 6تنظيم گزارشات   -       
  

  گرو ايثار دشاه دستا
 جويان به آموزش كلهاي غيبت و مردودي دانش ارسال نامه -
 91پيگيري وضعيت آموزشي دانشجويان شركت كننده در آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي اسفند ماه   -
 ثبت نام و پيگيري شركت دانشجويان در مسابقات قرآني برگزار شده توسط بنياد شهيد -
 )10جدول شماره ( 91تنظيم عملكرد اساتيد مشاور در نيمسال اول  -
 يست دانشجويان شركت كننده در كالسهاي تقويت بنيه علمي و ارسال به بنياد شهيدتنظيم ل -
 برگزاري مسابقه تفسير سوره حمد به مناسبت ايام اله دهه فجر -
 91ثبت نام دانشجويان ورودي بهمن ماه  -
 91پيگيري ثبت نام و وضعيت خوابگاه دانشجويان انتقالي در نيمسال دوم  -
 به اداره كل 91-92شده در نيمسال اول و دوم تحصيلي  ارسال صورت جلسات برگزار -
 پيگيري وضعيت آموزشي دانشجويان مشروطي نيمسال اول و ارجاع به واحد مشاوره -
 اسكن و ثبت مشخصات دانشجويان ورودي بهمن ماه -
 ثبت نام و اطالع رساني به دانشجويان متقاضي شركت در اردوي راهيان نور با همكاري بسيج دانشجويي -
 SPSSنام در كالس  طالع رساني به دانشجويان شاهد جهت ثبتا -
 توزيع سهميه برگه كالسور به كليه دانشجويان شاهد و ايثارگر -
 توزيع سهميه انتشارات به كليه دانشجويان شاهد و ايثارگر -
 نفر از دانشجويان به واحد تربيت بدني جهت آموزش شناي تكميلي 2معرفي  -
 دانشجويان از طريق سيستم سماپيگيري مرتب وضعيت تحصيلي  -
 اطالع رساني به اساتيد مشاور جهت هرگونه اقدام براي دانشجويان با معدل باال و آماده كردن آنها براي دانشجوي نمونه -
 الزحمه تنظيم قرارداد اساتيد مشاور جهت پرداخت حق -



 تنظيم ليست دانشجويان غيربومي به اداره كل جهت هرگونه اقدام -
 



 
  ور فرهنگي مديريت ام

  امور فرهنگي و فوق برنامه
، هفتـه  )ع(و امـام جعفـر صـادق    ) ص( امبريـ پ الدي، م)ع( يبهمن ماه شامل شهادت امام حسن عسكر هاي و نصب پرده و بنر مناسبت هيته  -

  بهمن 22وحدت، دهه فجر و 
  نشگاهدا يفرهنگ ييمعاونت دانشجو تيو قراردادن آن در وب سا يفرهنگ تيرياخبار مد هيته  -
  سپهر هيمطالب در نشر دنيو چ آرايي صفحه يريگيواحدها، پ هيمطالب و اخبار از كل آوري جمع  -
  : شامل رانيا انيمطالعات قرآن دانشجو يجشنواره مل نيچهارم يانجام امور مربوط به برگزار  -
  وزارت بهداشت  يفرهنگ يينشجوتهران و معاونت دا يبا جهاد دانشگاه يجشنواره به صورت تماس تلفن يبرگزار يريگيپ  -
  جشنواره  يامور مربوط به برگزار هيدر خصوص انجام كل يو كارشناسان فرهنگ يفرهنگ ريجلسه با مد ليتشك  -
 يكــيبــه آدرس الكترون يفرهنگــ ييمعاونــت دانشــجو  تيمختلــف جشــنواره در وب ســا   هــاي بخــش غــاتيو تبل رســاني اطــالع   -

http://student.kaums.ac.ir  ييدانشجو هاي ها و خوابگاه ر سطح دانشكدهو د  
  نام جشنواره و نحوه ثبت رساني ها در خصوص اطالع خوابگاه يفعال فرهنگ ها و اعضاي ها، تشكل جلسه با كانون ليتشك  -
  يمتقاض انيدانشجو يبرا ينترنتنام اي ثبت طآوردن شراي فراهم  -
  هاناصف ياز جهاد دانشگاه نيكتاب گستره د هيته يريگيپ  -
  امكيكتاب در قالب پوستر و ارسال پ افتكنندگان جهت دري به شركت رساني اطالع  -
  آزمون  يزمان و مكان برگزار يهماهنگ  -
  يو تماس تلفن امكيبه صورت ارسال پ انيآن به دانشجو رساني اطالع  -
  عكس هيدانشگاه جهت ته يبصر يبا واحد سمع يهماهنگ  -
  دگليكاشان و آران و ب هاي شهرستان يكاربرد ينور، كاشان، آزاد، جامع علم اميپ هاي كننده از دانشگاه شركت انيبا دانشجو يهماهنگ  -
  اصفهان يپاسخنامه و سواالت از جهاد دانشگاه افتيدر يهماهنگ  -
و  نحاضـري (نـدگان  كن هـا و تعـداد شـركت    نامه پاسخ يبررس يدر سالن امتحانات دانشكده پزشك 12:30-13:30مسابقه از ساعت  يبرگزار  -

  )نيغائب
  دانشگاه يفرهنگ ييمعاونت دانشجو تيخبر و قراردادن آن در وب سا هيته  -
نحـوه   يريـ گيو پ انيجشنواره قـرآن و عتـرت دانشـجو    نيكاركنان و هجدهم د،يجشنواره قرآن و عترت اسات نيانجام امور مربوط به هفدهم  -

  : مسابقه شامل يبرگزار
  تها و قراردادن خبر آن در وب ساي سطح دانشگاه عشنواره به صورت بنر، پوستر، بروشور و توزينام ج ثبت رساني اطالع  -
   يجشنواره قرآن ها در مورد برگزاري واحدها و معاونت هيانجام مكاتبه با كل  -
  نام اتاق به اتاق و شروع ثبت يفعال فرهنگ انيجلسه با دانشجو ليتشك  -
و  نام جشواره قرآنـي  و ثبت يفرهنگ هاي تيكار و فعال ميتقس ها براي كانون رانها و دبي خوابگاه يفرهنگفعال  انيجلسه با دانشجو ليتشك  -

  يفرهنگ
  كاشان يكاركنان دانشگاه علوم پزشك يانقالب پيسوره فتح، سند ماندگار، ساختن كل ريجشنواره مسابقات دهه فجر شامل تفس يبرگزار  -
  كتاب ليتحو رساني و اطالع يعنوم يآزاد هاي جلد از كتاب 50 هيته  -
  جلسه با آنان ليو تشك انيدانشجو بندي قلم مطهر و گروه يطرح مطالعات ديجد نام سري شروع ثبت  -
  دانشگاه  تيانقالب و قراردادن آن در وب سا يروزيسالگرد پ نيو چهارم يبه مناسبت س يكيمجله الكترون هيته  -



انقالب  يشهدا پيكل هي، ته لنديو تا كستانيخانم تازه مسلمان از كشور تاج 2با  يهماهنگ(نور  عهيطلانقالب با عنوان  يروزيجشن پ ييبرپا  -
  )برنامه تئاتر و سرود يجهت اجرا يهنر يو گروه فرهنگ زهيجا يمسابقه و اهدا يشهرستان كاشان، برگزار

از منكـر و معاونـت    يامر به معروف و نه يو شورا يفرهنگ تيريمد يسوره حجرات با همكار ريشامل تفس يجشنواره مسابقات قرآن يبرگزار  -
   يفرهنگ ييدانشجو

  آن زيجوا يو اهدا يو احكام هفتگ ينيشعور حس ،ينيحس يمسابقات شورا جياعالم نتا  -
  يصلوات ستگاهيا ييو برپا يعكس و پوستر دهه فجر در دانشكده پزشك شگاه،ينما ييبرپا  -
   يانقالب اسالم رامونيپ يمسابقه كتابخوان ياه و برگزاربا امور بانوان دانشگ يهمكار  -
   اي مسابقات بهمن ماه شبكه كتابخوانان حرفه ستيل رساني اطالع  -
  ها در خوابگاه يينمايس لميپخش ف   -
  )مصوبات آن يريگيو ارسال صورتجلسه و پ هيارسال دعوتنامه، ته(بهمن ماه  9 اتيجلسه ناظر بر نشر ليتشك  -
  )نام ثبت ،رساني اطالع( يفرهنگ هاي كانون يمركز يشورا ياعضاثبت نام   -
  )مدارك يو جمع آور رساني اطالع(  icdl2وICDL1فتوشاپ و  هاي نام دوره ثبت  -
  يشهر كاشان به مناسبت روز درختكار يو فضا يمكاتبه با شهردار  -
  يمناسبت يفرهنگ ايه برنامه ها جهت برگزاري ها و تشكل كانون هيبا كل يو همكار يهماهنگ  -
  نهج البالغه ستگاهيا يمسابقات هفتگ يبرگزار  -
  ها و گزارش آن يگانيو وزارتخانه و با ،استانداريشامل فرماندار يادار هاي نامه هيكل يريگيپ  -
  ها در خوابگاه يو هنر يقرآن هاي كالس انت،يگزارش عملكرد دهه فجر، ستاد ص هيته  -
  يامنا، فرماندار وتيه سه،يرئ ئتيه ،يفرهنگ يجهت ارائه در جلسه شورا يفرهنگ هاي تيفعال از نتيپاورپ 10از  شيب هيته  -
  معاونت  يكارشناس يحضور در جلسات هفتگ  -
  يدر شهرستان كاشان به صورت هفتگ  يو تعامالت درون سازمان افزايي شركت در جلسات هم  -
   يو فرهنگ يقرآن هاي و جشنواره 91بهمن و اسفند  هاي برنامه يزري نامهجهت بر يبا كارشناسا ن فرهنگ يفرهنگ ريجلسه مد ليتشك  -
  در تاالر بقراط يهر هفته با حضور استاد واجد شنبه ،سهياخالق كاربرد هاي كارگاه يبرگزار   -
   يكتاب اخالق جنسجلد 50 هيو ته ييبا حضور استاد كدخدا) طرح قلم مطهر(و مسئله حجاب  يكتاب اخالق جنس سيكارگاه تدر يبرگزار  -
  انيو ثبت نام دانشجو يليسال دوم سال تحص ميقلم مطهر در ن يآغاز فراخوان كانون مطالعات  -
  مشهد مقدس  يارتيز يفرهنگ يفعال در اردو انيجهت حضور دانشجو يريگيپ  -
  تظارتوسط كانون نسل ان) عج(يبه مناسبت امامت حضرت مهد ييدانشجو هاي جشن در خوابگاه يبرگزار    -
  به مراسم نماز جمعه توسط كانون نسل انتظار انياعزام دانشجو  -
هـا،پخش   خـواهران، جمعـه   هـاي  خوابگـاه   در) عـج (ها،اقامه نماز امام زمان خواهران ، شنبه هاي عاشورا در خوابگاه  ارتيمراسم ز يبرگزار  -
  ييدانشجو جها توسط بسي خواهران، جمعه هاي در خوابگاه سيآل  ارتزي
  ييدانشجو جيخواهران، هر روز صبح توسط بس هاي عهد در خوابگاه يش دعاپخ  -
  ييدانشجو جيبهمن ماه توسط بس 29خواهران  هاي در خوابگاه يمسابقه ورزش يبرگزار  -
  شنبه هر هفته، مسجد دانشگاه توسط كانون نسل انتظار توسل سه يدعا يبرگزار  -
  ط كانون نسل انتظاربهمن ماه  توس 27و 10ندبه ،  يدعا يبرگزار  -
  بهمن ماه توسط كانون نسل انتظار 26قم جمكران دو دستگاه اتوبوس،  ياردو يبرگزار  -
  توسط كانون نسل انتظار) عج(يبه مناسبت امامت حضرت مهد كيتبر امكيارسال پ  -
  ييدانشجو جيبهمن ماه  توسط بس 25انقالب ،  يبا خانواده شهدا داريد  -
  ييدانشجو جيتوسط بس ينيخانم زهرا حس اي يداوودآباد يجانباز آقا يبهمن ماه با سخنران 28در خاك ،  نايمراسم عرش يبرگزار  -



  ييدانشجو جيتوسط بس بيبهمن ماه  در سالن طب 27 يشيآزما هاي آزمون يبرگزار  -
  ييدانشجو جيتوسط بس  يكزتئاتر مر يدر سالن آمف يمركز قاتيتحق تهيكم يبا همكار learning by doingطرح بزرگ  يبرگزار  -
  ييدانشجو جيبهمن ماه توسط بس 30و 23) يرنگ هاي عكس( هفته  كيبه مدت  ريتصو تيبه روا ييدانشجو جيارائه گزارش حوزه بس  -
  ييدانشجو جيتوسط بس هيبا معاو) ع(صلح امام حسن ليدال يمسابقه كتب يبرگزار  -
 جيدسـتگاه بـرادران توسـط بسـ     كيـ دسـتگاه خـواهران،    كيـ بهمن ماه   27و  26 الورودديجد انيدانشجو ژهيو يكاشانگرد ياردو يبرگزار  -

  ييدانشجو
  ييدانشجو جيتوسط بس بيهر هفته در سالن طب يها كشنبهيبا حضور استاد صنعتكار،  ياسيس يجلسات هفتگ يبرگزار  -
  ييدانشجو جيتوسط بس بيهر هفته در سالن طب هاي ، دوشنبه يشناس يول يجلسات هفتگ يبرگزار  -
  ييدانشجو جيتوسط بس بيهر هفته در سالن طب هاي اخالق با حضور استاد محمد نظر شنبه يجلسات هفتگ يبرگزار  -
  ييدانشجو جيبهمن ماه توسط بس 29،  يتئاتر پرستار يجهادگر، آمف انياز دانشجو ريمراسم شكوه هجرت و تقد يبرگزار  -
  ييدانشجو جيبهمن ماه توسط بس 4،   بيور، سالن طبن انيراه ياردو يجلسه هماهنگ يبرگزار  -
  انيدانشجو يمحترم دانشگاه توسط  جامعه اسالم سيدر دهه سوم بهمن با حضور رئ انيدانشجو يافتتاح دفتر جامعه اسالم  -
  انيدانشجو يجلد توسط جامعه اسالم 13هرعنوان ) عاشورا  ارتيمعرفت النفس ، ز( كتب استاد طاهرزاده  ريس هيته  -
  انيدانشجو يتوسط جامعه اسالم يبهمن ماه با حضور دكتر آقا تهران 30،  يانقالب اسالم يروزيبزرگداشت پ شيهما يبرگزار  -
  بيبهمن ماه در سالن طب 11 يالتيجلسه تشك يبرگزار  -
  
  
 


