
ه ی با   عا
  :مديريت امور دانشجويي

  :اداره رفاه دانشجويان) الف
 نفر 23التحصيل، انتقالي و ميهمان و انصراف به تعداد  ز فارغصدور پايان تحصيل دانشجويان اعم ا -
 نفر 100موكولي بدهي به تعداد  ز مشروط ودرخواست استعالم و صدور مجوزهاي مربوطه اعم از تسويه حساب، مجو -
 ريال 161.040.000نفر به مبلغ  69دانشجويان روزانه متقاضي به تعداد متمم به پرداخت وام تحصيلي  -
 ريال 213.125.000مبلغ  نفر به 97جويان روزانه به تعداد و پرداخت وام مسكن به دانشثبت نام  -
پيگيري و دريافت مدارك الزم در خصوص پرداخت وديعه مسكن مصوب هيئت امنا دانشگاه جهت دانشجويان مقاطع تكميلي  -

 نفر 7به تعداد 
 نفر 250ا تخفيف ويژه به تعداد هاي پرداخت نقدي خوابگاه به مناسبت هفته خوابگاهها ب صدور فيش -
 نفر 29افتتاح يا تغيير و اصالح و ثبت شماره حساب بانكي متقاضيان وام و تسهيالت رفاهي به تعداد  -
 نفر با شركت بيمه سينا شعبه مركزي كاشان 53الحاقيه پوشش بيمه حوادث دانشجويان به تعداد  -

  اداره خوابگاهها) ب
  )ع(خوابگاه امام علي 

  شنايي سالن ها با المپ كم مصرفارتقاء رو -
  مرتفع نمودن خرابي آسانسور -
   خوابگاه و بررسي مسائل آن به مناسبت هفته خوابگاه هامعاون دانشجويي و مدير دانشجويي از بازديد  -
  ازديدمهندسين بهداشتي از خوابگاهب -
  راه اندازي كولرهاي خوابگاه -
  خوابگاهها اقدامات ذيل انجام شدبه مناسبت هفته  -
 زئين وروديه خوابگاهت -
 دستگاه مبدل ديجيتال1ب سرد كن و دستگاه آ 1دستگاه اتو،1دستگاه يخچال،2عدد قفسه كتاب ،2تحويل –توزيع شيريني و شربت   -
  
  )س(لزهرا وابگاه اخ

  يوترهاي اتاق كامپيوترعدد كامپ 3كابل كشي و راه اندازي اينترنت اتاقهاي مشاوره ،بسيج،فرهنگي و -
  دد آب تصفيه و تعويض پمپ وممبرانجراه اندازي م -
  برق كشي سالن مطالعه زيرزمين  -
  تعمير لوله فاضالب حمام طبقه دوم -
  :ابگاهها اقدامات ذيل انجام گرديدبه مناسبت هفته خو -
  )طبقات و وروديه خوابگاه.(تزئين خوابگاه جهت جشن هفته خوابگاهها -
  از سوي معاونت آنتن ديجيتال+ه قفسه كتابدستگا2دستگاه جارو برقي،2دستگاه يخچال، 3اتو،2اهداء  -
  توزيع شيريني و شربت در خوابگاه -



 نديشهخوابگاه ا

  وگيري از نفوذ رطوبت به اين مكانايجاد ديوار حائل بين فضاي سبز خوابگاه و نمازخانه جهت جل -
اه به طرف موتورخانه خوابگاه متري آب مصرفي اصلي خوابگاه از اتاقك جكي پمپ واقع در پاركينگ پرديس دانشگ 250لوله كشي  -

  شه به علت قطع ناگهاني آب مصرفي اندي
  اتاقهاي دانشجويان كارشناسي ارشداتصال به اينترنت  -
  :به مناسبت هفته خوابگاهها اقدامات  ذيل انجام شد -
  تزئين وروديه خوابگاه -
  توزيع شيريني وشربت  -
  افت جايزه در جشن هفته خوابگاههانمونه جهت دريبرگزاري جلسه با شوراي صنفي جهت معرفي شهروند و اتاقهاي  -
  دستگاه ،دستگاه مبدل ديجيتال و تحويل آن به خوابگاه  2دستگاه يخچال،جارو برقي ،قفسه كتاب،آب سرد كن  1تهيه  -
  زاري مسابقات ورزشي در خوابگاههابرگ -
  راه اندازي سيستم سرمايش خوابگاه -
  وشنايي سالن مطالعهارتقاء ر -

  رخوابگاه الغدي
  ي بوس جهت اياب و ذهاب دانشجوياندستگاه مين1تامين  -
  )شركت شاتل(ي خوابگاه به اينترنتاتصال نامحدود كامپيوترها -
  :به مناسبت هفته خوابگاهها اقدامات ذيل انجام شد -
  تزئين وروديه  -
  توزيع شربت و شيريني -
  ابگاهو نصب آن در خو LEDدستگاه 1تهيه  -

 اداره خوابگاهها

  وارائه آن در جشن هفته خوابگاههااداره خوابگاه و دانشجويان وكارمندان نمونه خوابگاهي  90عملكرد سال  power pointتهيه  -
  عملكرد هر خوابگاه در وروديه آن نصب بنرهاي -
  گاهها جهت بسته بندي پذيرايي جشنهمكاري پرسنل خواب -
  ته خوابگاهبرگزاري چندين جلسه با مسئولين خوابگاه جهت هر چه بهتر برگزار شدن هف -
  امور عمومي) ج

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

 بروز رساني وب سايت معاونت -

 مورد پيام كوتاه جهت كاركنان و دانشجويان 20ارسال  -

 پيگيري مكاتبات اداري معاونت -
و تهيه پاورپوينت عملكرد ) الع رساني از طريق وب سايت انجام تبليغات و اط(همكاري در برگزاري جشن هفته خوابگاه ها  -

 90خوابگاهها در سال 

 تهيه صورتجلسات مربوط به جلسات كارشناسي معاونت  -

 تهيه گزارش هيئت امنا و ارسال آن -



نشگاه جهت و تهيه و ارسال عملكرد بهمن و اسفند ماه كار دانشجويان واحدهاي دابه واحدها جهت كار دانشجويي  دانشجو 8معرفي  -
 .پرداخت

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

 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 -

 تشكيل صورتجلسه كميته فرعي طبقه بندي مشاغل دانشگاه و ارسال آن به ستاد دانشگاه -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  –برنامه آموزش ضمن خدمت كاركنان كار با  -

هرماه و ارسال آن به امور ما لي حوزه  18در )  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  -

 آن به امور مالي معاونت و ارسال  1391ماهه اول سال  6پيماني و قراردادي جهت دريافت بن لباس  –تهيه ليست كاركنان رسمي  -

جهت اخذ سهميه وام معرفي اولويت هاي قرعه كشي شده  به صورت اصلي و  پيما ني و قراردادي –تهيه ليست كاركنان رسمي  -
 ذخيره به اداره رفاه كاركنان دانشگاه

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

 پيماني وقراردادي جهت شركت در كالس هاي آموزشي مصوب -ه ليست كاركنان رسمي اطالع رساني  و تهي -

 

  اداره تغذيه و سلف سرويس) د
 پرس غذا 45535طبخ و توزيع  -
 نصب جالباسي در سرويسهاي بهداشتي دانشجويي و كارمندي -
 عدد حشره كش در سالنهاي غذاخوري و آشپزخانه 4نصب  -
 يخچال ايستاده سلف سرويس راه اندازي يخچال ويتريني بوفه و -
 نصب توري آلمينيومي روي پنجره هاي سلف سرويس -
 تعويض ياتاقان هوارسان بزرگ سلف سرويس -

 تهيه شام ويژه جشن هفته خوابگاهها -
 
  اداره تربيت بدني ) هـ

  ماسيون استخرراه اندازي سيستم اتو -
 عالم در سايت  دانشگاها تغيير برنامه ساعت هاي آموزشي؛ تفريحي و تغيير نرخ هاي استخر و -



  شروع تمرينات تيم شنا برادران دانشجو  -
 اختصاص سانس استخر براي ائمه جماعات دانشگاه مشترك با هيئت علمي -

  برگزاري مسا بقات گراميداشت هفته خوابگاهها در بيست رشته براي خواهران وبرادران -
  29/2/91تان كاشان درتاريخ برگزاري مسا بقات تكواندو قهرماني باشگاههاو دانشگاههاي شهرس -
شناســـايي بـــرادران دانشـــجوي ورزشـــكار در رشـــته هـــاي كاراتـــه وتيرانـــدازي بـــا طپانچـــه وشـــروع كالســـهاي  -

  آموزشي جهت حضور آنان در المپياد
تهيـــه پوســـترهاي تبليغــــاتي ورزشـــهاي موجــــود در تربيـــت بـــدني ونصــــب در خوابگاههـــاي بــــرادران و        -

  خواهران
 ال از معاونت بهداشتي براي دفتر كارشناس بهداشت محيط مستقر شده در اداره تربيت بدنييك دستگاه  يخچ دريافت -

  )هشت آولر(تربيت بدني  راه اندازي و تعمير كولرهاي استخر و -
 دوره شنا آموزشي جهت خواهران 1برگزاري  -

ــاي    - ــنايي وكولرهـ ــدهاي روشـ ــال كليـ ــد      13000انتقـ ــب كليـ ــالن ونصـ ــل سـ ــه داخـ ــاال بـ ــه بـ ــالن از طبقـ سـ
ــابلو         ا ــه ت ــر ب ــراد غي ــي اف ــع دسترس ــب قط ــار موج ــن ك ــه اي ــدني ك ــت ب ــلي اداره تربي ــرو اص ــراي راه ــي ب ختصاص

  .برق گرديد
 
  اداره مشاوره و راهنمايي) و

  )مورد 80(انجام مشاوره هاي فردي دانشجويان -
 )مورد20(پذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب درماني -
 11/2/91، 4/2/91پزشكي و پيگيري دانشجويان آسيب پذيرجلسه هسته پيشرفت تحصيلي دانشكده پيرا 2شركت در -
، 12/2/91، 18/2/91، 4/2/91) كارگاه  6مهارت قاطعيت و مديريت استرس (برگزاري كارگاههاي مهارت هاي زندگي  -

24/2/91 ،25/2/91 ،31/2/91 
 5/2/91شركت در جلسه برنامه ريزي پيشگيري از اعتياد در معاونت بهداشتي  -
 و انجام مشاوره هاي داراي افت تحصيلي گيريادامه پي -
  پيگيري و فراخوان و انجام مشاوره هاي دانشجويان  آسيب پذير روانشناختي -
برگزاري كالس آموزشي باموضوع از حال بد به حال خوب ، تفاوت هاي مردان و زنان در اتاق فكر دانشجويي  -
4/2/91،12/2/91 
 بگاههاشركت در جلسه هماهنگي برنامه ريزي هفته خوا -
 ي ارتباط با هم اتاقي در خوابگاه ويژه هفته خوابگاههارتوزيع پمفلت مهارت برقرا -

  گرو ايثار دشاه دستا) ح
 و توزيع بين دانشجويان) س(تهيه پمفلت به مناسبت شهادت حضرت زهرا  -

دفتر رياست  16/2/91جهت شركت در جلسه به بنياد شهيد اصفهان و كاشان  و ارسال نامه دعوتنامه به اساتيد مشاور -
 دانشگاه

 جلد كتاب جهت كتابخانه ستاد شاهد 16ثبت و كد گذاري  -

 ستاد شاهد جهت ارسال به اداره كل 90تهيه و تنظيم و ارسال ليست و جدول عملكرد مالي شش ماهه دوم سال  -



 90پيگيري وضعيت تحصيلي دانشجويان مشروطي نيمسال اول  -

 16/2/91و بنياد شهيد استان و شهرستان در تاريخ جلسه اساتيد مشاور با رياست دانشگاه  -

 اهداء جوايز به برندگان مسابقه خطبه فدكيه -

 اهداء جوايز به برندگان مسابقه گاهنامه عرشيان چاپ نوبت اول -

 جلسه ستاد شاهد و ايثارگر با بنياد استان اصفهان و كاشان تنظيم صورت -

 پيگيري وضعيت آموزشي دانشجويان -

 بير ستاد شاهد و ايثارگر اصفهان در خصوص برگزاري كارگاه آموزشي كشوري اساتيد مشاور شاهد و ايثارگرارسال نامه به د -

 ارسال نامه به بنياد شهيد استان در خصوص ارسال يك دستگاه كامپيوتر با متعلقات آن به ستاد شاهد -

هاي دانشجويان شاهد و  يل از خانوادهارسال نامه به رياست محترم دانشگاه در خصوص تأمين اعتبار مراسم همايش تجل -
 ايثارگر

 پيگيري جهت اختصاص انبار به ستاد شاهد و رايزني با مدير دانشجويي -

 ارسال پيامك -

 12:30-14ساعت  26/2/91شنبه مورخ  جلسه كانون ايثار سه -

 پيگيري ارسال كامل جزوات آموزشي دكتر كرمي از طريق انتشارات طرحان تهران -

 ور وزير و جلسه با مشاور وزير و مدير كل امور ايثارگران وزارتكان مشاپيگيري اس -

   
  مديريت امور فرهنگي 

  امور فرهنگي و فوق برنامه
، واقعه طبس، )س(هاي ارديبهشت ماه همچون ايام فاطميه، والدت حضرت زهرا  تهيه پرده ، پوستر بنر ويژه مناسبت -

 سالگرد شهادت استاد مطهري

 :به نمايشگاه و افتتاحيه جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان شامل  هاي مربوط انجام فعاليت -
  انجام اطالع رساني به كانونها، تشكلها جهت تحويل اثر

  هاي مختلف انجام هماهنگي با داوران جهت داوري آثار بخش
  ...)پاسپارتو كردن، قاب كردن و (آماده سازي آثار 

  كليه آثارتهيه ليبل و برچسب براي 
  ....)هماهنگي تهيه و نصب اسپيس، ميز و (تهيه كليه وسايل مورد نياز جهت برپايي نمايشگاه 

  هاي هنري، پژوهشي، نشريات برپايي نمايشگاه از آثار در بخش
  انجام تبليغات چهارمين جشنواره فرهنگي كشوري در نمايشگاه

هاي برتر و  ه خواني، دعاخواني، شعرخواني برتر، پخش كليپهاي دكلم برنامه: برپايي آئين اختتاميه جشنواره شامل
  اهداي جوايز

  ها جهت نفرات اول، دوم، سوم و شايسته تقدير و داوران و دست اندركاران تهيه تقدير نامه
  ها پيگيري تهيه تنديس و چاپ آرم دانشگاه روي تنديس



  الزحمه داوران و دست اندركاران پيگيري پرداخت حق
  قه طراحي لوگوي جشنواره فرهنگيبرپايي مساب

  توماني  50.000توماني و 70.000توماني و 100.000هاي هديه  پيگيري تهيه جوايز نفرات اول، دوم و سوم كارت
  ها به دانشجويان تحويل تنديس، كارت هديه و تقدير نامه

  تهيه خبر و ارسال آن در وب سايت دانشگاه از نمايشگاه و آئين اختتاميه
 هاي فرهنگي تفريحي ردوي ابيانه  آقا علي عباس ويژه خواهران، سه دستگاه اتوبوس و اجراي برنامهبرپايي ا -

 همكاري در برپايي جشن هفته خوابگاهها، تهيه و ارسال ليست دانشجويان جهت تقدير در مراسم -

 برپايي اردوي محالت ويژه برادران دو دستگاه اتوبوس -

 الغهالب پيگيري تهيه جوايز مسابقات نهج -

 برپايي مسابقه مشاعره در خوابگاه به مناسبت بزرگداشت سعدي -

 پخش و نقد فيلم سينمايي در خوابگاهها -

 برپايي كالسهاي خطاطي در خوابگاهها به صورت هفتگي -

 هاي دعاي توسل و زيارت عاشورا در خوابگاهها برپايي مراسم -

 نشجوييبرپايي جلسات آشنايي با مواد و سوء مصرف در  خوابگاههاي دا -

 هاي فرهنگي همكاري با كانونها و تشكلها در اجراي برنامه -

 اطالع رساني جشنواره دانشگاهي هنر و بيداري اسالمي -

 )س(هاي مربوط به ميالد حضرت زهرا  اطالع رساني جشنواره -
هاي  يي برنامهنفر و برپا 90ارديبهشت ماه براي  22لغايت  19برگزاري اردوي سياحتي زيارتي شيراز ويژه برادران از  -

 فرهنگي همچون مسابقات، پخش فيلم سينمايي و بازديد از اماكن تفريحي شيراز

و ديدن فيلم ) انجام هماهنگي با سينما، اياب و ذهاب و اطالع رساني(نفر از دانشجويان به سينما بهمن كاشان  130اعزام  -
 هاي طال قالده

 اي كاشان فره آرايي و هماهنگي با فني حرفهو نقشه برداري و فتوشاپ و س ICDL2برپايي كالسهاي  -

انجام هماهنگي و ارسال دعوتنامه، تهيه (ارديبهشت ماه  18و  12هاي  برپايي جلسه كميته نظارت بر نشريات در تاريخ -
 )صورتجلسه و ارسال آن

ي شهيد مطهري، با برپايي نمايشگاه از كتابها EDCارديبهشت در سال  11برگزاري بزرگداشت شهيد مطهري در تاريخ  -
 )برپايي سير نمايشگاهي استاد مطهري، انجام اطالع رساني مكاتبه با معاونين و مسئولين دانشگاه

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

 البالغه به كليه شركت كنندگان انجام اطالع رساني صفحات مورد مطالعه در هر ماه از كتاب نهج -

 )س(اري با امور بانوان دانشگاه در برپايي مراسم جشن ميالد حضرت زهرا همك -
 )ها، تشكيل جلسه، تهيه صورتجلسه و ارسال آن براي اعضا جمع آوري برنامه(تشكيل جلسه شوراي فرهنگي و پيش شورا  -
 )آنهماهنگي با اعضا، تهيه صورتجلسه و ارسال (تشكيل جلسه امر به معروف و نهي از منكر معاونت  -
 البالغه دانشگاهيان در مشهد مقدس شركت در ششمين جشنواره ملي دو ساالنه نهج -



 شركت در همايش حكمت مطهر در قم -

 تهيه گزارش عملكرد فعاليتهاي قرآني براي سايت و جلسات هيئت رئيسه دانشگاه -

  هسئت رئيالبالغه براي جلسات هي تهيه گزارش عملكرد مربوط به گروه مطالعاتي شهيد مطهري و نهج -
                                                

  
  
  


