
ه ی با   عا
  :مديريت امور دانشجويي

  :اداره رفاه دانشجويان) الف
 نفر 24التحصيل، انتقالي و ميهمان و انصراف به تعداد  فارغ صدور پايان تحصيل دانشجويان اعم از -
 نفر 32موكولي بدهي به تعداد . درخواست استعالم و صدور مجوزهاي مربوطه اعم از تسويه حساب، مجوز مشروط  -
 ريال 2.767.985.000نفر به مبلغ  1237پرداخت وام تحصيلي دانشجويان روزانه متقاضي به تعداد  -
 قلم كاالي آموزش پزشكي 42: نفر شامل 12شكي به دانشجويان متقاضي وام خريد كاال به تعداد تحويل كاالي پز -
 نفر 28افتتاح يا تغيير و اصالح و ثبت شماره حساب بانكي متقاضيان وام و تسهيالت رفاهي به تعداد  -
  نفر 373) ع(نفر و امام علي 478) س(راالزه -نفر 253انديشه  -نفر 57ثبت اطالعات ساكنين خوابگاه به ترتيب خوابگاه الغدير  -

  اداره خوابگاهها) ب
  )ع(خوابگاه امام علي 

 .برگزاري تريبون آزاد انتخابات در خوابگاه -
 .حضور نيروهاي شهرداري وباز يافتآتش نشاني وچك كردن شارژ كپسولها و همچنين حضور نيروهاي هماهنگي جهت  -
 
 .وروداردوي كاشان گردي مخصوص دانشجويان جديدال -
 نصب توري روي هواكش هاي سرويس بهداشتي وحمام ها -

 بند كشي سرويس هاي بهداشتي وآشپزخانه ها -

 لوله هاي اطراف رنگ آميزي حوض وو  گل كاري باغچه هاي ورودي ودور حوض -

 
 )خوابگاهطعمه گذاري كل اتاقها وقسمتهاي عمومي (اقدامات بهداشتي انجام شده در خوابگاه  -
  طل پدالي جهت سرويس هاي بهداشتي عدد س 38دريافت  -
  )س(لزهرا وابگاه اخ

 )خوابگاهطعمه گذاري كل اتاقها وقسمتهاي عمومي (اقدامات بهداشتي انجام شده در خوابگاه  -
 آب تصفيه خوابگاه و آب گرم رفع مشكل پيگيري جهت -

 وتاسيسات itطي بازديد مهندسين  313پيگيري خط اينترنت اتاق بسيج واتاق  -

 آنتن ديجيتال براي خوابگاه  درخواست -

 نديشهخوابگاه ا

سازي سالن مطالعه خوابگاه انديشه با مسدود كردن نجام طعمه گذاري در كتابخانه، بها(اقدامات بهداشتي انجام شده در خوابگاه  -
  )جهت جوندگان منفذ هاي ورودي وانجام طعمه گذاري در اين سالن

 بگاه و نماز خانه جهت جلوگيري از ورود رطوبت به اين مكان ايجاد ديوار حائل بين فضاي چمن پارك خوا -

 لوله كشي آب مصرفي خوابگاه به علت رسوب گيري لوله ها، توسط پيمانكار مربوطه در طول تعطيالت نوروز  -

 شستشوي فرش نماز خانه -



  ايجاد انبار ذخيره اجناس تاسيسات براي كليه خوابگاه ها در خوابگاه انديشه -
 رلغديخوابگاه ا

 س بهداشتي براي نگهبانان خوابگاهساخت يك باب سروي  -

  امور عمومي) ج

 خبر و اطالعيه و قرار دادن آن در وب سايت معاونت  20تهيه و تنظيم بيش از  -    

 بروز رساني وب سايت معاونت -    

 مورد پيام كوتاه جهت كاركنان و دانشجويان 22ارسال  -    

 ي معاونتپيگيري مكاتبات ادار -    
 تهيه صورتجلسات مربوط به جلسات كارشناسي معاونت  -    

و تهيه و ارسال گزارش عملكرد بهمن و اسفند ماه دانشجويان جهت پرپرداخت  به واحدها جهت كار دانشجويي  دانشجو 10معرفي  -    
 حق الزحمه آنها

 ها و اداره تربيت بدني انجام شده است تهيه عكس و گزارش از تعميرات و بازسازي هاي كه در خوابگاه -    

 درخواست و پيگيري جهت تهيه پرده و بنر مناسبت هاي سال جهت خوابگاه ها اداره تربيت بدني و سلف سرويس -    

 به اداره آمار ي تكميل شدهواحدها و ارسال فرم ها 1390جمع آوري و تنظيم فرم هاي آماري شش ماه دوم سال  -    

 وزارت خانهاز سوي واحدهاي دانشگاه و درخواستي و مستندات  ارسال گزارشاتتهيه و  -    

 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 -                

 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  -                
در برنامه   91و  90ر سال هاي آموزشي برگزار شده ده وارد كردن دور –كار با برنامه آموزش ضمن خدمت كاركنان  -                

 آموزش

 شركت در جلسات امور اداري ،آموزش ضمن خدمت ، ارزشيابي و رفاهي و روابط عمومي  -                

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

 صدور وضعيت مرخصي كليه پرسنل رسمي و پيماني حوزه معاونت دانشجويي ،فرهنگي -                

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



  قراردادي جهت قرارگرفتن تحت پوشش بيمه تكميلي و ارسال مدارك مربوطه به  –پيماني  –تهيه ليست كاركنان رسمي  -              
 بيمه تكميلي طرف قرارداد با دانشگاه

 

  اداره تغذيه و سلف سرويس) د
 پرس غذا 31004طبخ و توزيع  -

 معرفي سرآشپز جديد توسط معاونت -

 راه اندازي كباب پز ريلي -

 اخت سه عدد قفسه جهت آماده سازي كباب و ساخت يك عدد سه پايه جهت دستگاه خالل كنس -
  

  اداره تربيت بدني ) هـ
   دوره شنا آموزشي جهت خواهران1برگزاري  -

 تهيه تراكت هاي بهداشتي جهت نصب در استخر -

 دستگاه فوتبال دستي مستعمل 3و  دستگاه دوچرخه 8تعمير  -

 راه اندازي ورزش هاكي داخل سالن جهت خواهران   -

 برگزاري مسابقات المپيك پيراپزشكي خواهران در رشته هاي ورزشي طناب كشي ؛ واليبال؛ دارت؛فوتسال -

  اداره مشاوره و راهنمايي) و
  )مورد 65( انجام مشاوره هاي فردي دانشجويان -
 )مورد15( پذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب درماني -
 ه ريزي و هماهنگي در خصوص برگزاري كالسهاي آموزشي و كارگاههاي مهارتهاي زندگي برنام -
  27/1/91حضور در جلسه اتاق فكر فرمانداري با موضوع پيشگيري از اعتياد  -
دانشجويان جديدالورود مامايي و پرستاري و ) ارتباط موثر و جراتمندي و مديريت استرس(برگزاري كارگاههاي مهارتهاي زندگي -
  كارگاه 4به تعداد  29/1/91و 28/1/91و27/1/91تاق عمل و علوم آزمايشگاهي ا
 و ارسال به دفتر مركزي مشاوره وزارت متبوع 90تهيه و تنظيم گزارش شش ماهه دوم   -
 به دانشكده ها جهت ارجاع به اداره مشاوره و راهنمايي  90-91ارسال اسامي دانشجويان مشروطي نيمسال اول  -
  به اصفهان  89-90انجام شده در خصوص طرح چند بعدي درمان افت تحصيلي مربوط به نيمسال دوم  ارسال اقدامات -
  
  ستاد شاهد و ايثارگر) ح
 به اداره كل 90-91ارسال آمار و اطالعات دانشجويان شاهد و  ايثارگر در نيمسال اول  -



 2كارورزي و اسامي دانشجويان مشروط و  ارسال آمار دانشجويان شركت كننده در آزمون جامع علوم پايه پزشكي و پيش -
 ترم و باالتر به اداره كل

 تشكيل پرونده و ثبت و اسكن اطالعات يكي از دانشجويان پزشكي انتقالي از دانشگاه گرگان -

 90-91هاي نيمسال اول  هاي فارغ التحصيالن و انتقالي بايگاني پرونده -

 به اداره كل 90-91اول  تهيه و ارسال ليست عملكرد اساتيد مشاور در نيمسال -

تهيه و ارسال ليست پرداخت حق الزحمه اساتيد مشاور و مدرسين تقويت بنيه علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر در  -
 جهت پرداخت به امور مالي معاونت و بنياد شهيد 90-91نيمسال اول 

 برگزاري مسابقه خطبه فدكيه به مناسبت ايام فاطميه -

 د كتاب براي ستاد شاهد و ايثارگرتنظيم ليست صورتجلسه خري -

تنظيم نامه جهت پرداخت هديه ارتقاء و كمك هزينه پايان نامه براي يكي از دانشجويان دستياري و ارسال آن به بنياد  -
 شهيد

  مديريت امور فرهنگي 
  امور فرهنگي و فوق برنامه

 –) س(اي، واليت حضرت زينب ژي هستههمچون نوروز، سالروز انر 91هاي فروردين  تهيه پوستر و تراكت در مناسبت -
 سالگرد شهادت امير سپهبد صياد شيرازي -)س(شهادت حضرت زهرا 

 سياه پوش كردن خوابگاهها به مناسبت ايام فاطميه -

 تشكيل جلسه با دانشجويان كار دانشجويي خوابگاهها -

 ت اداريفراخوان و اطالع رساني هفتمين جشنواره وبالگ نويسي حكمت مطهر در قالب مكاتبا -

 اي فتوشاپ و هماهنگي با سازمان فني و حرفه وو نقشه برداري  ICDL2برپايي كالسهاي  -

 2و  1اجراي طرح آموزشي غيرحضوري معارف مهدويت با عنوان رايحه انتظار ويژه اساتيد، كاركنان و دانشجويان در سطح  -
 ع رساني طرحو انجام مكاتبات اداري با مسئولين و معاونين دانشگاه به منظور اطال

 و انجام مكاتبات و اطالع رساني به كليه واحدها) ص(برگزاري جشنواره مسابقات قرآني و تفسير سوره محمد  -

 1391برپايي مسابقه پيامكي تدبير  -

 ارسال كليه اخبار مربوط به مديريت فرهنگي و قراردادن در وب سايت معاونت دانشجويي -

 امعه القرآن جهت برگزاري كارگاههاي تخصصي قرآن كريمهماهنگي با حوزه علميه كوثر كاشان و ج -

 ...، مهدويت و امام شناسي موضوعات  برپايي كارگاه فرهنگي اخالقي در خوابگاهها به صورت هفتگي و صحبت پيرامون -

 البالغه به صورت هفتگي در خوابگاهها برپايي كارگاه آشنايي با نهج -

 سالن طيبدر ي كارگاه تدريس كتاب انسان كامل برپاي -

 البالغه البالغه در هر ماه و تهيه جوايز مسابقات نهج انجام اطالع رساني صفحات مورد مطالعه از كتاب نهج -

 :دانشجويان جديدالورود شامل  يانجام فعاليتهاي مربوط به طرح ارزيابي قرآن -
  هزمان پيشنهادي برگزاري طرح براي هر دانشكد انجام مكاتبات اداري و اطالع رساني از

  و هماهنگي با سمعي بصري هر دانشكده آماده سازي مكان اجراي طرح ارزيابي قرآني



  انجام هماهنگي با نهاد رهبري جهت اجراي طرح ويژه دانشجويان پسر
  پزشكي و  اتاق عمل، فوريتهاي پزشكي ،هاي پرستاري و مامايي، بهداشت ي رشتهاها بر برگزاري اجراي طرح در دانشكده

 ره مسابقات فرهنگي هنري با موضوع خوابگاه و زندگي خوابگاهيبرگزاري جشنوا -

 سه كتاب و پوستربه كتاب و قف تجهيز كتابخانه خوابگاهها  -

 پخش و نقد فيلم سينمايي در خوابگاهها -

 برپايي كالسهاي خطاطي در خوابگاهها بصورت هفتگي -

 برپايي مراسم دعاي توسل و زيارت عاشورا در خوابگاهها -

 مه نقد فيلم جدايي نادر از سيمين در آمفي تئاتر پرستاريبرگزاري برنا -

 پيگيري تهيه كتاب تعليم و تربيت در اسالم و اطالع رساني تحويل كتاب به شركت كنندگان -

هاي  انجام هماهنگي با جامعه القرآن كاشان و دانشجويان هفدهمين جشنواره قرآني و برپايي كالس تقويتي قرآن در رشته -
 هت آمادگي در مرحله نهايي مسابقاتترتيل و حفظ ج

 برپايي مسابقه اينترنتي خطبه فدك و طراحي و چاپ و توزيع كتاب خطبه فدك و انجام اطالع رساني به سطح دانشگاه -

 در خوابگاهها) س(برپايي مراسم سخنراني و عزاداري به مناسبت شهادت حضرت زهرا  -

 )الم مورد نياز و جوائزتهيه اق(برپايي مسابقه آشپزي در خوابگاه الغدير  -
 )رسال آنهها، تهيه صورتجلسه و ا ري برنامهتشكيل جلسه ، جمع آو(تشكيل جلسه شوراي فرهنگي و پيش شورا  -
  
 
                                                

  


