
  تعالي باسمه
  

 ماه معاونت دانشجوي، فرهنگي دانشگاه و شهريور مردادعملكرد 

  :مديريت امور دانشجويي
  

  اداره خوابگاهها) الف
  )ع(خوابگاه امام علي 

 سكان دانشجويان در ترم تابستانا -
  15/6/91لغايت  1/5/91نفر از دانشجويان سمنان از تاريخ 5پذيرش و اسكان  -
 از دانشجويان رشته پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي واحد نراق در ترم تابستان نفر  25پذيرش و اسكان  -
 حضور كارشناس موسسه فدك و بازديد از تجهيزات آتش نشاني  -
 بررسي و ارتقاء روشنايي سالن تلويزيون -
در  ن دفتر فنيمعاون دانشجويي فرهنگي و معاون محترم توسعه و منابع انساني به همراه مدير دانشجويي و مهندسيحضور  -

 .جهت بازديد 11/5/91خوابگاه مورخ 
 در نيمه ماه مبارك رمضان با حضور سركار خانم دكتر شياسي) ع(برگزاري مراسمي به مناسبت ميالد امام حسن مجتبي  -
 ) شستشوي كوئيل ها(اقدامات الزم جهت راه اندازي شوفاژ هاي خوابگاه  -
 راه اندازي رختشويخانه -
 ر كاور نمودن آسانسو  -
 )ع(تقائ روشنايي بلوار امام علي پيگيري و تهيه كابل جهت ار -
 پذيرش دانشجويان جديدالورود كارشناسي و كارشناسي ارشد جهت اسكان در خوابگاه -
  پيگيري جهت تشتك كولرها -

  
  )س(لزهرا وابگاه اخ

 وابگاه از موتور خانه تا خوابگاهتعويض خط لوله آب گرم بال چپ خ -
 يم لوله هاي فاضالب سرويس بهداشتي طبقه اول تعويض كف پوش و ترم -
 تعويض و تعمير ميل پرده هاي خوابگاه  -
 ) اجاق گازها، سماور و جارو برقي ها(تعميرات  -
 سرويس كليه فنكوئل ها  -
 تعمير شيرآالت سرويس هاي بهداشتي  -
 ITمهندس بازديد ازكامپيوترها در دو مرحله توسط  -
 وي جهاديدستگاه كامپيوتر جهت ارد 10تحويل  -
 احداث محل منبع آب تصفيه و راه اندازي مجدد آن و سرويس ممبران  -
 نفر دانشجو جهت اسكان 120پذيرش  -



  سم پاشي كل خوابگاه  -
 نديشهخوابگاه ا

  پذيرش و اسكان دانشجويان در ترم تابستان- -
  پذيرش و اسكان دانشجويان المپياد ورزشي-2

يخچال، كامپيوتر و تجهيزات، (ماه تحويل اقالم به صورت اماني  دانشجويي در مرداد با عنايت به برگزاري حركت جهادي بسيج-34
  ) فرش

  )سم پاشي،شستشوي كليه ي فرش هاي اتاق ها و مكان هاي عمومي(آماده سازي خوابگاه جهت شروع سال تحصيلي جديد-5
  )ميل پرده ها)(كف پوش سرويس ها(تعميرات-6
  و نگهبانان خوابگاه  مسؤل خوابگاهديد با حضور برگزاري جلسه جهت سال تحصيلي ج-7
  پيگيري و نظارت بر امور خوابگاه جهت مدير دانشجوييبازديد -8
 
 

  خوابگاه الغدير
  )اجاق گازها، آبگرمكن ها(تعميرات- -
  واحدها و مكانهاي عمومي تعويض موكت-2
  ) درب هاي سرويس هاي بهداشتي(تعميرات آلومينيوم-3
  كل خوابگاه جهت آغاز سال تحصيلي سم پاشي و نظافت-4
  رش و اسكان دانشجويان جديدالورودپذي -5
  امور عمومي) ج

 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  -

 تپيگيري مكاتبات اداري معاون -
 تهيه اطالعيه ثبت نام دانشجويان جديدالورود -

 برگزاري اردوي زيارتي قم جمكران ويژه كارمندان معاونت -

 تهيه صورتجلسات مربوط به جلسات كارشناسي معاونت  -

 ساماندهي ورود و خروج كليه كارمندان معاونت -

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

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



 )502فرم(ات و سوابق پرسنل كار با برنامه پرسنلي و تكميل فرم خالصه مشخص -
 در برنامه آموزش  91و  90وارد كردن دورهاي آموزشي برگزار شده در سال  –كار با برنامه آموزش ضمن خدمت كاركنان  -

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

و گزارشگيري مورد نياز از  ) تايمكس(ماموريت ها و استعالجي هاي كارمندان در برنامه حضور و غياب  –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 تربيت بدني ) هـ

 در تبريز ورزشي دانشجويان پسر المپياد -

 فراهم نمودن امكانات الزم جهت انجام تمرين تيم هاي اعزامي   -

  پيگيري برگزاري  تمرين تيم تيراندازي دانشجويان درسالن تيراندازي هدف -
  برگزاري تمرين تيم كشتي درسالن اميركبير فراهم نمودن امكان -
  برگزاري تمرين تيم كاراته درسالن كاراته كاشان فراهم نمودن امكان -
 باشگاه رفاه كارگران وميداني در برگزاري تمرين تيم دو فراهم نمودن امكان -

  انجام مسابقه تداركاتي براي تيم هاي ورزشي و برگزاري اردوي آمادگي تيم ها -
  منظم جهت اعضاي تيم هاي ورزشي.....تامين اقالم غذايي و -
 اختصاص يك نيم طبقه خوابگاه انديشه براي ورزشكاران بگاه وپيگيري تامين خوا -

 دانشكده ها جهت فراهم نمودن امكان شركت كليه دانشجويان ورزشكار نامه نگاري با -

 اتوماسيون استخر پيگيري وادامه كار -

 تدوين برنامه پيشنهادي ورزش كاركنان دانشگاه به معاونت توسعه ومنابع انساني -

 تمرين تيم واليبال كارمندان زن وتيم واليبال خواهران نظام پرستاري درماه مبارك رمضانفراهم نمودن امكان  -

 ماه مبارك رمضان فراهم نمودن امكان تمرين تيم واليبال كارمندان مرد در -

 پيگيري جهت رفع خرابي سوناي خشك وجكوزي   -

 برگزاري يكدوره شناي آموزشي خواهران -

 ورزشي  المپياد كننده درشركت  لغو تمرينات دانشجويان پسر -

 ثبت نام اطالعات ورزشي دانشجويان جديدالورود -

 درخواست پمپ لجن كش جهت جلوگيري ازورود آبهاي خروجي -



قسمتهاي  رنگ آميزي سالن و تعميرسيستم هاي گرمايش ،سرمايش،نور،آب سردوگرم و جهت اصالح و درخواست مجدد -
 اداري تربيت بدني

 زمان ثبت نام جديدالوروديها ان ورزشكارجهت تقويت تيم هاي ورزشي درجذب دانشجوياطالع رساني و  -

 ارائه آن به كارمندان آماده شدن اولين سري كارتهاي اتوماسيون شنا و -

 آمادگي جهت بهره برداري ماهه و 6تعطيلي  از ترميم زمين چمن بعد -

شهرستان كاشان اعزامي به مسابقات استان  تيم شطرنج دانشگاه درتيم شطرنج)خانمهاچمن كاروموسوي(عضويت دانشجويان  -
 اصفهان وكسب عنوان سوم تيمي وكسب عنوان دوم انفرادي توسط خانم چمن كار

درمسابقات انتخابي استان اصفهان وكسب مقام سوم وحضوردرليگ بزرگساالن )عضوتيم تنيس دانشگاه(حضورخانم بهادري  -
 كشوربعنوان نماينده استان اصفهان

  استان اصفهان وكسب عنوان قهرماني درمسابقات سواركاري عشاير...حضورخانم صارا -

  اداره مشاوره و راهنمايي) و
 جمع بندي و ارسال عملكرد مشاورين دانشكده پرستاري و مامايي به آن دانشكده -

 برگزاري كالس آموزشي ناظمه ها با موضوع شناسايي دانشجويان آسيب پذير و نحوه ارجاع آنان و آموزش ارتباطي -

 11/6/91آنان

 ساماندهي اتاق هاي مشاوره در خوابگاهها -

 تهيه گزارشات شش ماهه اداره مشاوره و راهنمايي جهت ارسال به دفتر مركزي مشاوره وزارت -

 برنامه ريزي مشاوران و درمانگران جهت ارائه خدمات به دانشجويان در سال تحصيلي جديد -

 برنامه ريزي كارگاههاي مهارتهاي زندگي -

 طرح هاي انجام شده در زمينه نشاط اجتماعي در سطح دانشگاه به وزارتارسال  -

 پي گيري حضور روانشناسان عضو هيئت علمي جديد دانشگاه جهت حضور در اداره مشاوره و ارائه خدمات مشاوره اي -

 برنامه ريزي استقبال از دانشجويان جديدالورود -

 30/6/91لغايت 28انجام ارزيابي سالمت سنجي دانشجويان جديدالورود  -

 30/6/91لغايت 28انجام ارزيابي نگرش و ميزان مصرف دخانيات و سوء مصرف مواد در دانشجويان جديدالورود -

 نفر از آنان105كالس آموزشي مجزا ويژه والدين دانشجويان جديدالورود و حضور  15استقبال و برگزاري  -

 دين آنانارائه پمفلت هاي آموزشي ويژه دانشجويان جديدالورود و وال -



  
  
 
  گرو ايثار دشاه دستا) ح

 پيگيري مرتب وضعيت نمرات درسي و امتحانات دانشجويان از سيستم سما -

 ارسال گزارش اردوي مشهد مقدس به بنياد شهيد كاشان -

 معدل گيري كارنامه دانشجويان شاهد و ايثارگر از سيستم سما -

 درخواست ارسال گزارش عملكرد از كليه اساتيد مشاور -

 عرشيان 91-92هاي  ير ويژه نامه جديدالوروديو تكث انتشار -

 ثبت نام و اسكن مشخصات دانشجويان جدالورود در مقطع دستياري شاهد و ايثارگر -

 بستاني دانشجويان مهمان شاهدپيگيري خوابگاه تا -

 91كت كننده در آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي شهريور پيگيري وضعيت درسي دانشجويان شر -

 تنظيم ليست اسامي دانشجويان شركت كننده در كالسهاي تقويت بنيه علمي -

 پيگيري وضعيت دانشجويان ترم تابستاني -

 پيگيري وضعيت دانشجويان شركت كننده در آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي و مشاوره با آنها -

 پيگيري وضعيت دانشجويان مشروطي و مشاوره با آنها -

 جويان از واحد آموزش كل دانشگاهدريافت كارنامه دانش -

 طرح مسابقه فرهنگي دفاع مقدس جهت دانشجويان جديدالورود -

 تهيه بسته هاي فرهنگي جهت دانشجويان جديدالورود -

 90-91تنظيم ليست دانشجويان با پيشرفت تحصيلي و ممتازين نيمسال دوم  -

 تهيه پمفلت اموزشي جهت دانشجويان جديدالورود -

 جديدالورودثبت نام دانشجويان  -

 تنظيم ليست تقويت بنيه علمي و حق الزحمه اساتيد مشاور -

 

  مديريت امور فرهنگي 
  امور فرهنگي و فوق برنامه

، والدت امـام حسـن   )س( جـه يفطر، وفات حضـرت خد  ديمرداد ماه همچون ماه رمضان،ع هاي تهيه، نصب پرده و بنر در مناسبت  -
  )ع( ي، شهادت امام عل)ع( يمجتب

  )و ارسال صورتجلسه هيجلسه، ته ها، برپايي برنامه يارسال دعوتنامه، جمع آور( يفرهنگ يلسه شوراج ليتشك  -
  )خواهران( يخزرآباد سار ياردو ييالزم جهت برپا هاي يانجام هماهنگ  -
  :تهران ميقرآن كر يالملل نيب شگاهينما نيستميجهت حضور در ب ريز هاي تيانجام فعال  -
  و چاپ آن يطراح يريگيو پ ها هنام ژهيمطالب و هيته  -
  شگاهيروز در نما 10 يو چاپ سواالت برا يو طراح هيته  -



  مسابقات زيو جوا ايهدا هيو ته يريگيپ  -
  )گريد لياعم از موالژها و وسا(غرفه  ازياقالم مورد ن هيو ته يريگيپ  -
  مرتبط به موضوع غرفه و چاپ و پرس كردن آن  اتيآ يطراح يريگيپ  -
  غرفه ژهيبنر و يو طراح يريگيپ  -
  انسان نشيآفر هاي لميو ساخت ف هيته  -
  و ماه رمضان و پخش در غرفه) ع( يروز قدس، شهادت امام عل هاي پيو كل لميف هيته  -
  دانشگاه تيعكس و خبر و گزارش جهت قرار دادن در وب سا هيمرداد تهران و ته 25 تيلغا 14غرفه از  ييبرپا  -
  :كشور شامل يعلوم پزشك هاي دانشگاه انيدانشجو يجشنواره فرهنگ نيجهت حضور در چهارم ريز هاي تيانجام فعال  -
و گـزارش عملكـرد    يفرهنگـ  ياز شـورا  يعلمـ  ،ياسـ يس ،يحـ يتفر ،يفرهنگـ  هاي تيفعال هيآمار مربوط به كل آوري و جمع هيته  -

  هدانشگا يفرهنگ تيرها و مدي ها، تشكل از كانون 90و  89 هاي از سال يفرهنگ
  دانشگاه يفرهنگ هاي تيفعال يو پرس پوسترها هيو ته يريگيپ  -
  مربوط به آن يها  cd هيدانشگاه و ته يفرهنگ هاي ها و برنامه مراسم هاي لميف هاي بليل هيو ته يو طراح يريگيپ  -
  ينور و جهاد انيراه يگمنام دانشگاه و اردوها يمربوط به شهدا يبنرها يو طراح هيته يريگيپ  -
  ينور و جهاد انيراه ياردوها هاي بزرگ دانشگاه، كتابچه هاي مراسم هاي لميف cdشامل  يمحصوالت فرهنگ هيته يريگيپ  -
  شهرستان كاشان يجيبس يدانشجو يمربوط به شهدا هاي يشاس يو طراح هيته يريگيپ  -
  و كتابچه يدانشگاه در قالب شاس يراهبرد فرهنگ هيته  -
  ياخالق پزشك يپوسترها هيته  -
و چهل ) رهيجامعه كب ارتيز هاي كارت پستال يهمراه با اهدا رهيجامعه كب ارتيو چاپ سواالت مربوط به ترجمه ز يطراح ه،يته  -

  كشور ياز نخبگان فرهنگ يمقام معظم رهبر يو مطالبات فرهنگ ياز سخنان مقام معظم رهبر يتوشه اخالق
  91تا  89 هاي دانشگاه از سال يعملكرد فرهنگ پيكل هيته  -
زمان  يو هماهنگ يريگيپ(تهران  ميقرآن كر المللي نيب شگاهيدانشگاه به نما يعلم ئتيه ينفر از كاركنان و اعضا 80اعزام تعداد   -

  )يو ذهاب و افطار ابيا سيو مكان و سرو
  كشور انيقرآن و عترت دانشجو يجشنواره مل نيو هفتم ستيامور مربوط به ب يريگيپ  -
  البالغه نهج خواني مرحله سوم و چهارم ترجمهمسابقه  يبرگزار  -
  يفرهنگ ييمعاونت دانشجو تيدانشگاه در وب سا ياخبار مربوط به امور فرهنگ هيقرار دادن كل  -
مـورد   ياقـالم فرهنگـ   هيته ،ياخالق هاي حوزه جهت كارگاه دياسات يشامل هماهنگ يجهاد يمربوط به اردو هاي يانجام همكار  -
  تحت پوشش   ها و مساجد روستاهاي جهت كتابخانه cd كتاب و هيته از،ين
  در مورد ماه رمضان يو قرآن يمذهب ،يعلم ينور شامل مطالب جذاب و خواندن افتيض ينترنتيا نامه ژهيو هيته  -
مقـام   هدگايـ زن از د يقـ يحق تيكاركنان دانشگاه، هو ياستخدام نامه نييسوره اسرا، آ رينور شامل تفس افتيمسابقات ض يبرگزار  -

  )دانشگاه تيسواالت و قرار دادن منابع آن در وب سا هيو ته يريگيپ ه،يته( يمعظم رهبر
شهادت امام  ور،يشهر 17 اميق ،يليماه شامل هفته دفاع مقدس، آغاز سال تحص وريشهر هاي تهيه، نصب پرده و پوستر از مناسبت  -

  ، دهه كرامت)س(، والدت حضرت معصومه )ع(صادق 
  يفرهنگ ييو ارسال گزارش كاردانشجو بندي جمع  -
  كاركنان ژهيعتبات و يارتنام سفر زي آغاز ثبت  -



  سوره نور ريحجاب و عفاف، تفس د،يام هاي مسابقات زمزمه يايهدا يريگيو پ جياعالم نتا  -
  قم جمكران معاونت يارتيز ياردو يدر برگزار يهمكار  -
ـ  يورزش ،ها و مسابقات فرهنگي و ذهاب و برنامه ابيا نام، هماهنگي ثبت ،رساني اطالع( يخزرآباد سار ياردو يبرگزار  - و  يو قرآن
  )  يفرهنگ زيجوا هيته
  :ريز هاي تيكرمان و انجام فعال يدر دانشگاه علوم پزشك يجشنواره فرهنگ نيحضور در چهارم  -
  يو بسته فرهنگ زيو جوا آرايي جهت غرفه ازيو اقالم مورد ن ليوسا هيته  -
  )ياخالق پزشك(جشنواره  ژهيمربوط به شهدا و موضوع و يفرهنگ هاي يشاس هيو ته يمسابقات فرهنگ رياپ و تكثچ ،يطراح  -
 يكرس رت،يو بص تيمهدو هاي كارگاه ،يشيآزاداند هاي افزار و لوح فشرده كرسي نرم( يقرآن يمحصوالت فرهنگ شيو نما يمعرف  -

 يراهبـرد فرهنگـ   هـاي  و پمفلـت و دفترچـه جـدول برنامـه     نامه ژهيدانشگاه، وگمنام  يمراسم سالگرد شهدا ،يجهاد يتالوت، اردو
  يقرآن هاي هيانسان، نشر نشيآفر هاي پمفلت ،يجهاد يدانشگاه، اردو

  جهت حضور در جشنواره يبرتر و فعال فرهنگ انيو ذهاب دانشجو ابيا يهماهنگ  -
  پوستر و بنر جهت طراحي 91ماهه اول  6تا  90ها از سال  و مقام يقرآن يفرهنگ هاي تياستخراج آمار و اطالعات مربوط به فعال  -
  )سخنران يانجام مكاتبات، هماهنگ( يجهاد ياردو يدر برگزار ييدانشجو جيبا بس يهمكار   -
  و طب يقرآن پژوه يكشور شيهما نيجمهور، سوم سيرئ يسفر استان يسنوي جشنواره مقاله رساني اطالع  -
  : شامل ريز هاي تيو انجام فعال دالوروديجد انياز دانشجوانجام برنامه استقبال   -
 هـاي  تيـ فعال يدانشگاه و پوسترها يفرهنگ تيريمد يقرآن ،يو ارائه محصوالت فرهنگ يغرفه مربوط به معرف دمانيو چ يريگيپ   -

   يقرآن
و عكس مربوط بـه كشـتار مربـوط بـه      همراه با پوستر شگاهيدانشگاه در قالب نما يفرهنگ تيرها و مدي ها و تشكل كانون يمعرف  -

  يصلوات ستگاهيا ييو برپا انماريمردم م
 يو برگـزار ) بيـ جالب يسوره لقمان و بسته فرهنگـ  ريتفس ه،يامام ديعقا دان،يجاو ميمفاه هاي كتاب ياهدا( يبسته فرهنگ هيته  -

  يمسابقات كتابخوان
  به صورت بنر و پرده دالوروديجد انيجهت دانشجو ثيو احاد يرهبردر دانشگاه با سخنان مقام معظم  يغاتيتبل يفرهنگ يفضاساز  -
 اننـام دانسـجوي   مربـوط بـه ثبـت    نـك يو قـراردادن آن در ل  دالوروديجد انيدانشجو يشناسنامه فرهنگ هاي فرم ليو تكم عيتوز  -

  يفرهنگ ييمعاونت دانشجو تيدر وب سا دالوروديجد
از  يامر به معروف و نه يشورا يماهه اول برا 6منكر دانشگاه و ارسال گزارش عملكرد از  يامر به معروف و نه يبسته شورا ييبرپا  -

  منكر دانشگاه
  البالغه جهت كاركنان دانشگاه نهج خواني طرح قلم مطهر و ترجمه يو اجرا يانجام هماهنگ  -
  كاشان انيسومو ديشه اي حرفه يبا فن يآموزش هاي جهت كالس ديجد يزري مدارك و برنامه ليتحو يريگيپ  -
  ITاطالعات  يجهت ارائه به مركز فناور يفرهنگ هاي تيماهه اول فعال 6گزارش عملكرد  هيته  -
  يفرهنگ ييمعاونت دانشجو تيوب سا يبر رو يو قرار دادن اخبار فرهنگ هيته  -
  )اعضا صورتجلسه و ارسال به هها، تهي برنامه آوري ارسال دعوتنامه، جمع( يفرهنگ يجلسات شورا ييبرپا  -
  يادار هاي به نامه ييو پاسخگو يگانيبا يانجام مكاتبات ادار  -
  


