
  تعالي باسمه
  

 ماه معاونت دانشجوي، فرهنگي دانشگاه ذرآعملكرد 
  

  :مديريت امور دانشجويي
  اداره خوابگاهها) الف

  )ع(خوابگاه امام علي 
  
  نصب نايلون براي فضاي پنجره هاي اتاق ها -

 
  )س(لزهرا وابگاه اخ

 تعويض كپسول هاي آتش نشاني -

  هرميعدد شير دستشويي و تعويض آن با شيرهاي ا10تعويض -
 نديشهخوابگاه ا
 شارژ كپسول هاي آتش نشاني خوابگاه -

  
  امور عمومي) ج

 خبر و اطالعيه و قرار دادن آن در وب سايت معاونت  40تهيه و تنظيم بيش از  -

 بروز رساني وب سايت معاونت -

 مورد پيام كوتاه جهت كاركنان و دانشجويان 22ارسال  -

 پيگيري مكاتبات اداري معاونت -
 مربوط به جلسات كارشناسي معاونت  تهيه صورتجلسات -

 هماهنگي با واحدها و جامعه القرآن و ثبت نام جهت برگزاري كالس هاي قرآن -

 ساماندهي ورود و خروج كليه كارمندان معاونت -

  پيگيري امور برنامه تايمكس -
  ثبت درخواست هاي مرخصي و ماموريت كاركنان و اطالع رساني از وضعيت حضور و غيابشان -
 ت تايمكس  جهت تنظيم ليست اضافه كاركاركنان در پايان هر ماهتهيه ليس -

تشكيل صورتجلسه كميته فرعي طبقه بندي مشاغل دانشگاه و ارسال آن به ستاد  -محاسبه ارتقاء طبقه و رتبه كارمندان  -
 دانشگاه

 )502فرم(كار با برنامه پرسنلي و تكميل فرم خالصه مشخصات و سوابق پرسنل  -



 در برنامه آموزش  91و  90وارد كردن دورهاي آموزشي برگزار شده در سال  –موزش ضمن خدمت كاركنان كار با برنامه آ -

هرماه و ارسال آن به امور  18 در)  4و  3تبصره (قراردادي  –پيماني  –تهيه ليست گزارش انجام كار كليه پرسنل رسمي  -
 لي حوزه معاونت آموزشي دانشگاهما

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

 قراردادي جهت شركت در كالس هاي آموزشي مصوب پيماني و - اطالع رساني  و تهيه ليست كاركنان رسمي  -

 صدور احكام كاركنان رسمي پيماني -

 
  اداره تغذيه و سلف سرويس) د
  

 پرس غذا 41962طبخ و توزيع   -
 
  اداره تربيت بدني ) هـ

باتوجه به خرابي موتورخانه (سالن ورزشي4استفاده ازدوعددبخاري گازي جهت گرمايش اداره تربيت بدني، سالن اصلي و -
 )وبازكردن لوله و كليه شوفاژهاجهت تعميرات اساسي

كه نيازبه حضورتعميركارازبيرون سيستم باتوجه به اين(اصالح قسمتهايي ازكف پوش سالن اصلي توسط پرسنل تربيت بدني  -
 )بود

  )جهت جلوگيري ازسوختن پمپها درزمان قطع و وصل يادوفازشدن برق(فازموتورخانه استخر3نصب كنترل فاز روي تابلوبرق  -
  
  اداره مشاوره و راهنمايي) و

 )مورد 60(انجام مشاوره هاي فردي دانشجويان -

  )وردم25(پذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب درماني -

 ارسال پيامك به دانشجويان مشروطي و دانشجويان نمره باال در تست سالمت عمومي جهت مراجعه به اداره مشاوره -

 ماهه و ارسال به وزارتخانه 6اصالح فرم هاي اطالعات مربوط به گزارشات  -

 )دمور 6(پي گيري و برگزاري جلسات مشاوره و رواندرماني در مورد دانشجويان آسيب پذير رواني  -

 12/9/91برگزاري نشست گروهي دانشجويان با موضوع مواد محرك و اعتيادآور در خوابگاه انديشه  -

 ارسال پيامك هشدار دهنده در مورد سيگار ، قليان به دانشجويان -

  انجام مشاوره دانشجويان مشروطي -



ويژه دانشجويان ) ارتباط موثر(و 13/9/91ته مامايي ويژه دانشجويان جديدالورود رش) رفتار جراتمندانه( برگزاري كارگاه مهارتهاي زندگي  -

  26/9/91فن آوري سالمت

  انجام مشاوره دانشجويان ستاد شاهد و ايثارگر دوشنبه هر هفته -

  صميمانه با دانشجويان خوابگاه هاي دانشجويي به مناسبت روز دانشجو اتشركت در جلس -

 .صورت گرفت 91ماهه اول سال  6مشاوره فردي و روانشناختي در  جلسه 225ارسال گزارشات شش ماهه به وزارتخانه كه در كل  -

 راه اندازي مشاوره تغذيه ويژه دانشجويان و كارمندان در روزهاي دوشنبه در اداره مشاوره -

 
  
  
  گرو ايثار دشاه دستا) ح

 پژوهشي به بنياد شهيد -تنظيم و ارسال ليست اسامي دانشجويان شاهد و ايثارگر عضو كانونهاي علمي -

برگزاري نشست صميمانه كليه دانشجويان شاهد و ايثارگر با رياست دانشگاه و رؤساي دانشكده سالن دكتر قريب جهارشنبه  -
 به همراه پرسش و پاسخ دانشجويان 1/9/91

برگزاري جلسات مشاوره روانشناختي و تحصيلي جهت كليه دانشجويان شاهد و ايثارگر روزهاي دوشنبه هر هفته با  -
حد مشاوره معاونت دانشجويي فرهنگي و ارسال پيامك جهت اطالع رساني به كليه دانشجويان متقاضي دريافت همكاري وا

 )20/9/91و  13/9/91(خدمات 
 دريافت ويرايش نسخه جديد سيستم نرم افزاري سماء از واحد كامپيوتر آموزش كل -

ان رشته بهداشت بر طبق نامه ارسالي از طرف پيگيري برگزاري كالسهاي تقويت بنيه علمي، درخواستي از طرف دانشجوي -
 اساتيد مشاور اين دانشجويان

 بر اساس فا يل اكسل به بنياد شهيد 90-91ارسال ليست اطالعات دانشجويان شاهد و ايثارگر در نيمسال دوم  -

 )13/9/91(شركت در جلسه هماهنگي برگزاري مراسم روز دانشجو در دفتر معاونت دانشجويي فرهنگي  -
طبق  90-91ارسال آمار تعداد دانشجويان شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيل به تفكيك رشته و مقطع در نيمسال اول و دوم  -

 جدول ارسالي به اداره كل امور شاهد و ايثارگر وزارت

و امور  شركت در جلسه كارشناسان ستادهاي شاهد و ايثارگر دانشگاههاي كاشان برگزار شده در واحد فرهنگي بنياد شهيد -
 )18/9/91(ايثارگران شنبه 

 پيگيري تشكيل كالس تقويت بنيه علمي دانشجويان پزشكي -

، معرفي سه نفر از دانشجويان برتر آموزشي و فرهنگي به معاونت دانشجويي )روز دانشجو(آذر  16تهيه هدايا به مناسبت روز  -
 جهت تقدير از ايشان

 28/9/91جويان شاهد و ايثارگر با معاون دانشجويي، فرهنگي در تاريخ پيگيري و تشكيل جلسه ماهانه نشست مشترك دانش -
 در دفتر معاونت 13ساعت 



پيگيري گردهمايي دانشجويان شاهد و ايثارگر كليه دانشكاهها به مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه با حضور آيت اله نمازي  -
هري بعد از نماز مغرب و عشاء و ارسال به پيامك به مسجد قائم بلوار مط 27/9/91برگزار كننده بنياد شهيد كاشان مورخ 

 كليه دانشجويان

 سال و بدون استفاده، مرتب كردن كليه كتابهاي ستاد شاهد10جمع آوري كتابهاي با قدمت باالي  -

 و پاسخگويي به مراجعان CDامانت دادن كتاب و  -

  
  

 
  

  مديريت امور فرهنگي 
  امور فرهنگي و فوق برنامه

  ياحكام هفتگ نامه ژهيمسابقه و يشماره و برگزار 4در  ياحكام هفتگ امهن ژهيو هيته  - -
 يتاسـوعا و عاشـورا   ج،يآذر ماه همچون روز دانشجو، وحدت حـوزه و دانشـگاه، هفتـه بسـ     هاي و نصب پرده و  بنر مناسبت هيته  -

  )س(هي، شهادت حضرت رق)ع(شهادت امام سجاد ،ينيحس
  يصوت هاي ليمربوط به بلوتوث فا هاي يو انجام هماهنگ ينيو شعور حس ينيمجموعه مسابقات شور حس ياجرا  -
  )و ذهاب، استاد ابيا ،رساني اطالع(قلم مطهر با عنوان كتاب نظام حقوق زن در اسالم يمطالعات ريكارگاه س يبرگزار  -
  نيرسا جلد كتاب مسئله حجاب و اطالع 36و  يمعنو يقلم مطهر شامل آزاد هاي كتاب هيته يريگيپ  -
  وسط كانون فانوس ها ت طوفان خطبه شينما ياجرا  -
  :آذر شامل 16 رجهتيز هاي تيانجام فعال  -
و  يورزشـ  ،ياز نفـرات برتـر فرهنگـ    ليجهت  تجل ريتقد هيو ته يريگيغات،پيتبل(مراسم  هاي يآذر و هماهنگ 16مراسم  ياجرا   -

مربـوط بـه جنـبش     هاي و كتاب نامه ژهيو عيتوز ،يبا مجر يهماهنگ مراسم و هاي برنامه ينحوه اجرا يريگيثارگر،پيستاد شاهد و ا
  ) تئاتر يآمف نيتزئ شه،ينشر كانون سپهر اند...روابط دختر و پسر و  ،ييدانشجو

  آذر  16 يامكيمسابقه پ يبرگزار  -
  ستاد شاهد و يورزش ،يقرآن ،ينفرات برتر فرهنگ يمعرف پيآذر و كل 16مربوط به واقعه  يفرهنگ هاي پيكل هيته  -
  دانشگاه تيآذر در وب سا 16 يكيقراردادن مجله الكترون  -
  آذر در قالب پوستر و قالب 16 يغاتيتبل يفرهنگ يآذر و فضاساز 16عكس و پوستر شگاهينما ييبرپا  -
  عفاف و حجاب  داران هياز طال ليتجل المللي نيب شيهما نيفراخوان دوم رساني¬اطالع  -
  يفرهنگ ييمعاونت دانشجو تيدر وب سا يرهنگاخبار ف هيقراردادن كل  -
  البالغه سوره كهف و نهج ريو تفس ريمسابقات خطبه غد زيجوا هيته  -
  انيدانشجو يمطالعات قرآن يجشنواره مل نكنندگان مسابقه چهارمي شركت يبرا نيكتاب گستره د هيته  -
  )صورتجلسه و ارسال به اعضا ه، تهيها برنامه آوري ارسال دعوتنامه، جمع( يفرهنگ يجلسات شورا ييبرپا  -
مكاتبـات   هيـ كل يريـ گياعضـاء جهـت پ   هيكل ياز منكر و ارسال صورتجلسه و گزارشات آن برا يجلسه امر به معروف و نه ليتشك  -

  از منكر دانشگاه يامر به معروف و نه يمربوط به شورا



  دانشگاهامنا  ئتيو ه سهيرئ ئتيجهت ه يقرآن يفرهنگ هاي تيآمار فعال هيته  -
  ها در خوابگاه البالغه  و امام شناسي نهج ريتفس هاي كارگاه ييبرپا  -
  و رد كردن آن انيدانشجو يساعت كار بندي جمع  -
  )ارسال دعوتنامه و صورتجلسه( 13/9/91 خيدانشگاه در تار يشيآزاداند يجلسه كرس ليتشك  -
  ها و مسجد در خوابگاه يورت هفتگندبه به ص يعاشورا و دعا ارتيتوسل، ز يمراسم دعا يبرگزار  -
 يسـرمه، نقاشـ   هـاي  گـل  ،يريعروسك خم ،دوزي روبان ،دوزي سرمه ستال،يكر هاي گل ،دوزي چرم يهنر هاي كالس ييبرپا  -
  )س(و الزهرا ) ع( يامام عل هاي در خوابگاه سازي جعبه ،يسيپارچه، خوشنو يرو
 كالس القرآن كاشان، برپايي با جامعه نام، هماهنگي و ثبت غاتانجام تبلي( ها در خوابگاه ديصوت و لحن و تجو هاي كالس ييبرپا  -
  )ها
  شنبه هر هفته پنج يواجد يبا حضور آقا ياخالق كاربرد هاي كارگاه ييبرپا  -
  يادار هاي به نامه ييو پاسخگو يگانيبا يانجام مكاتبات ادار  -
  )صورتجلسهارسال دعوتنامه و (  اتيناظر بر نشر يجلسه شورا ليتشك  -
  يمختلف فرهنگ هاي برنامه ها جهت اجراي ها و تشكل با كانون يهمكار  -
،  يعلم ئتياعضا ه هيبه كل رساني و اطالع غاتيتبل(  يماه باش يتئاتر وقت دنيجهت د انيمربوط به اعزام دانشجو هاي يهماهنگ  -

  )و ذهاب  ابنام، اي ثبت ان،يكاركنان و دانشجو
  
 
   


