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 ماه معاونت دانشجوي، فرهنگي دانشگاه مهرعملكرد 
  

  :مديريت امور دانشجويي
  اداره خوابگاهها) الف

  )ع(خوابگاه امام علي 
 خانهتعمير منبع آب موتور -
 ير دستگاه آب تصفيه خوابگاهتعم -

  اوره دانشگاهبرگزاري جلسات مشاوره بصورت دو روز در هفته در خوابگاه با حضور كارشناس دفتر مش -
 
  )س(لزهرا وابگاه اخ

 سرويس دستگاه آب تصفيه خوابگاه   -
  برق كشي مجدد سرويس بهداشتي طبقه دوم سمت راست خوابگاه -

 
  خوابگاه انديشه

  
  تعمير آب تصفيه كن خوابگاه -

  
  امور عمومي) ج

 وب سايت معاونت  خبر و اطالعيه و قرار دادن آن در 30تهيه و تنظيم بيش از  -

 ني وب سايت معاونتبروز رسا -

 مورد پيام كوتاه جهت كاركنان و دانشجويان 27ارسال  -

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

 به واحدها جهت كار دانشجويي  دانشجو 100 ثبت نام و معرفي -

 ساماندهي ورود و خروج كليه كارمندان معاونت -

  ه تايمكسپيگيري امور برنام -
  ثبت درخواست هاي مرخصي و ماموريت كاركنان و اطالع رساني از وضعيت حضور و غيابشان -



 تهيه ليست تايمكس  جهت تنظيم ليست اضافه كاركاركنان در پايان هر ماه -

 اد دانشگاهتشكيل صورتجلسه كميته فرعي طبقه بندي مشاغل دانشگاه و ارسال آن به ست -محاسبه ارتقاء طبقه و رتبه كارمندان  -

 )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  –كار با برنامه آموزش ضمن خدمت كاركنان  -

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

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

 الس هاي آموزشي مصوبقراردادي جهت شركت در ك پيماني و -اطالع رساني  و تهيه ليست كاركنان رسمي  -

 صدور احكام كاركنان رسمي پيماني -

 مربيان شاغل در استخر دانشگاه  –تنظيم و تهيه  قرارداد ناجيان  -

 
  اداره تغذيه و سلف سرويس) د

 پرس غذا 49269طبخ و توزيع  -
 پذيرايي از مراسم شهداي گمنام -

 
  اداره مشاوره و راهنمايي) و

 )مورد 80(انجام مشاوره هاي فردي دانشجويان -

  )مورد25(پذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب درماني -

 نشست صميمانه اتاق هاي دانشجويان جديدالورود خوابگاههاي خواهران -

كارگاه ويژه دانشجويان جديدالورود دانشكده  9در قالب ) ارتباط موثر و جراتمندي(برگزاري كارگاههاي مهارتهاي زندگي -

 )8/91 3لغايت 15/7/91(بهداشت

، پرسشنامه سنجش نگرش دانشجويان نسبت به مواد و دانشجويان  GHQو تحليل ، ارزيابي و تهيه گزارش از تست  تجزيه -

 مشروطي 

 20/7/91شركت در جلسه پيشگيري از اعتياد در بيمارستان اخوان -

 22/7/91شركت در جلسه شوراي هماهنگي پيشگيري از اعتياد در ستاد -

 30/7/91لغايت  29ي در مشاوره و جلسه شوراي روساي مراكز مشاوره در وزارتخانه شركت در كارگاه آموزشي نقش مددكار -

 

 



  گرو ايثار دشاه دستا) ح
 )يل پرونده آنها و تكميل فرمهاي مربوطهتشك( ثبت نام دانشجويان جديدالورود -
 ثبت مشخصات دانشجويان جديدالورود در كامپيوتر اسكن و -

 به دانشجويان جديدالورود A4تحويل هداياي فرهنگي و يك بسته كاغذ  -

 بومي جهت اسكان در خوابگاه گيري و معرفي دانشجويان شاهد و ايثارگر غيرپي -

 پيگيري نمرات دانشجويان شركت كننده در ترم تابستاني از واحد آموزش علوم پزشكي كرمانشاه -

 معرفي دانشجويان شاهد و ايثارگر به اساتيد مشاور با توجه به رشته قبولي -

 ات دانشجويان شركت كننده در آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي از واحد آموزش پزشكياخذ نمر -

 پيگيري و تنظيم ليست عملكرد اساتيد مشاور شاهد و ايثارگر -

 به اداره كل وزارت 90-91آمار و اطالعات دانشجويان شاهد و ايثارگردر نيمسال دوم سال تحصيلي  تهيه -

ترم و  2(و مشروط  91ان شركت كننده در آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي شهريور تنظيم و ارسال ليست دانشجوي -
 به اداره كل) باالتر

ليست دانشجويان شركت كننده در و  تنظيم و ارسال عملكرد اساتيد مشاور به بانك اطالعات اعضاء هيئت علمي دانشگاه -
 ملكرد اساتيد مشاور به اداره كل و بنياد شهيدو ارسال ليست ع كالسهاي تقويت بنيه علمي به بنياد شهيد

 
 

 نفر از اساتيد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر 12ابالغ معرفي و  -

تنظيم و ارسال ليست دانشجويان جديدالورود طبق رشته و استاد مشاور مربوطه به مدير آموزش دانشگاه جهت ثبت در  -
 سيستم آموزشي سما

 )هاي مختلف تهيه پمفلت به مناسبت( 23/7/91تشكيل جلسه كانون ايثار  -
 26/7/91جلسه كليه اساتيد مشاور با رياست دانشگاه و بنياد شهيد كاشان مورخ  -

 تهيه پاور پوينت از عملكرد ستاد شاهد و وضعيت آموزشي، فرهنگي دانشجويان شاهد و ايثارگر در نيمسال جديد تحصيلي -

 وزشي دانشجويانپيگيري مشكل آم -

 به دانشجويان و پاسخگويي به مراجعان CDتحويل و امانت دادن كتاب و  -

  
  مديريت امور فرهنگي 

  امور فرهنگي و فوق برنامه
  )ع(، شهادت امام جواد )ع(مهر ماه شامل هفته دفاع مقدس، والدت امام رضا  هاي تهيه، نصب پرده و پوستر از مناسبت  -
  گمنام  يشهدا ادمانيو هفته دفاع مقدس از جوار  ديجد يليا شهدا همزمان با آغاز سال تحصب ثاقيمراسم م يبرگزار  -
  يو خانم رجب ها با حضور خانم خسروي در خوابگاه البالغه به صورت هفتگي نهج ريو تفس شناسي كارگاه امام ييبرپا  -
  يبا حضور حاج آقا غزالو يجلسات خودساز ييبرپا  -
  توسط كانون نسل انتظار يپرستار ي تئاتردر آمف تيگفتمان مهدو يبرگزار  -
  مهر توسط كانون نسل انتظار 27و  13قم جمكران در  يارتيز ياردو يبرگزار  -



  ها و مسجد در خوابگاه يندبه به صورت هفتگ يعاشورا و دعا ارتيتوسل، ز يمراسم دعا يبرگزار  -
 يرو يسرمه، نقاش هاي گل ،يريعروسك خم ،دوزي روبان ،دوزي هسرم ستال،يكر هاي گل ،دوزي چرم يهنر هاي كالس ييبرپا  -

  )س(و الزهرا ) ع( يامام عل هاي در خوابگاه سازي جعبه ،يسيپارچه، خوشنو
و  يهنـر  هاي و كالس يفرهنگ هاي تيجهت فعال يزري دختران و برنامه هاي خوابگاه ييكاردانشجو انيجلسه با دانشجو ليتشك  -

  يقرآن
 كالس ييآن كاشان، برپاالقر با جامعه نام، هماهنگي و ثبت غاتانجام تبلي(ها  در خوابگاه ديصوت و لحن و تجو ايه كالس ييبرپا  -
  )ها
  به مناسبت شكست حصر آبادان در كنار قبور شهدا يصلوات ستگاهيا ييبرپا  -
  توسط كانون هالل احمر  رعامليكارگاه پدافند غ يبرگزار  -
  كانون هالل احمر هياول هاي كمك هاي كالس يبرگزار  -
  مهر ماه 23و  9شب شعر و داستان كانون شعر و ادب نغمه  يبرگزار  -
  :ريز هاي تيدانشگاه و انجام فعال يقرآن يابيطرح ارز يمربوط به اجرا ي هايانجام هماهنگ  -
  ها با آموزش دانشكده يمكاتبه و هماهنگ  -
  در هر رشته  يقرآن يابيطرح ارز يجرازمان و مكان ا يو هماهنگ رساني و اطالع غاتيتبل  -
  شنبه هر هفته پنج يواجد يبا حضور آقا ياخالق كاربرد هاي كارگاه ييبرپا  -
  )ييرايو ذهاب، پذ ابيا ،رساني اطالع( يبا حضور دكتر عباس سازي كارگاه نظام ييبرپا  -
  ييدانشجو جيگمنام دانشگاه توسط بس يشهدا نيمراسم تدف ييبرپا  -
  مشكالت مربوط به آن يريگكنندگان وپي مدارك شركت آوري و جمع اتيسفر به عتبات عال و قرعه كشينام  ثبت  -
  و پوستر يو طب به صورت مكاتبات ادار پژوهي قرآن شيهما رساني اطالع  -
  شماره 4در  ياحكام هفتگ نامه ژهيو هيته  -
  يادار هاي به نامه ييو پاسخگو يگانيبا يانجام مكاتبات ادار  -
  ها نهيهز زيامنا همراه ر ئتيبه ه 91ماهه اول  6رسال گزارش عملكرد ا  -
  يفرهنگ ييمعاونت دانشجو تيوب سا يبر رو يو قرار دادن اخبار فرهنگ هيته  -
  )صورتجلسه و ارسال به اعضا هها، تهي برنامه آوري ارسال دعوتنامه، جمع( يفرهنگ يجلسات شورا ييبرپا  -
   يريگياعضاء جهت پ هيكل ياز منكر و ارسال صورتجلسه و گزارشات آن برا يو نهجلسه امر به معروف  ليتشك  -
 به سرپرست دانشـكده  يمكاتبات ادار: شامل ينمونه كشور انيدانشجو يدوره انتخاب و معرف نيامور مربوط به هفدهم هيانجام كل  -

 ،يفرهنگ ييمعاونت دانشجو تيوب سا يدن اخبار بر رودر سطح دانشگاه در قالب پوستر و قراردا رساني اطالع ،ها و معاونت آموزشي
  ها ارسال فرم ،يازدهيمربوطه و امت ستنداتها و م فرم هيكل آوري جمع

الباغه در خوابگـاه هـا و نصـب كلمكـات و      نهج هاي ستگاهيا ييدانشگاه و برپا تالبالغه در وب ساي نهج يمسابقات هفتگ يبرگزار  -
  ) ع( نيرالمومنسخنان امي

  يجهت طرح مطالعات انيدانشجو بندي در طرح قلم مطهر و گروه انيدانشجو ديجد يرنام و عضوگي تثب  -
  )ارسال دعوتنامه و صورتجلسه(  اتيناظر بر نشر يجلسه شورا ليتشك  -
  يمختلف فرهنگ هاي برنامه ها و تشكل ها جهت اجراي با كانون يهمكار  -



ها  كارگاه يزري جهت برنامه دالوروديجد انيدانشجو يشناسنامه فرهنگ هاي از فرم يهنر ،يقرآن ،ياطالعات فرهنگ هياستخراج كل  -
  يفرهنگ هاي تو فعالي

  


