
ه ی با   عا
  :مديريت امور دانشجويي

 
  اداره خوابگاهها) ب

  )ع(خوابگاه امام علي 
 اه جهت رفع مشكل سرمايش طبقه سومباالي پشت بام خوايگ 13000دستگاه كولر 2نصب و راه اندازي  -

 گيري مسائل خوابگاهجهت پي 3/3/91در تاريخ معاون و مدير دانشجوييحضور   -

 91ابگاه جهت مهرماهجويان ساكن خوثبت نام دانش  -

 پيگيري سم پاشي خوابگاه  و كارشناس بهداشتحضور   -

 دك جهت شارژ كپسول هاي آتش نشانيحضور نيروهاي ف  -

 روز در هفته جهت مشاوره 2مي فر حضورسركار خانم فهي  -

 نوبت 3برگزاري نماز جماعت در   -

  
  )س(لزهرا وابگاه اخ

 جهت پيگيري و رفع مشكالت خوابگاه 20/3/91و 6/3/91تاريخ هاي از خوابگاه درمعاون و مدير دانشجويي  بازديد -

 قي براي خوابگاهخريداري و تحويل دو عدد جارو بر  -

 باب اتاق جهت مشاوره در خوابگاه  1تخصيص   -

 نشجويان جهت اسكان اتاق، ترم مهرثبت نام دا  -

 نديشهخوابگاه ا

 لي خوابگاه جهت ترم تحصيلي آيندهثبت نام دانشجويان فع -
 ثبت نام دانشجويان ترم تابستان  -
 اء روشنايي سالن مطالعهارتق  -
 بگاه و پي گيري مسائل بهداشتي آناز خوا كارشناس بهداشتبازديد   -
 سم پاشي اطراف خوابگاه  -
 رفع گرفتگي خط اصلي هرزاب   -
 شستشوي كويل مخازن آبگرم    -
 تعمير سيستم گرمايشي سالن مطالعه  -

  خوابگاه الغدير
ه رياست محترم دانشگاه به همراه معاون و مديران دانشجويي ،فرهنگي و سرپرستان واحدهاي مختلف با نشست صميمان -

   9/3/1391دانشجويان خوابگاه روز سه شنبه 
 آبسرد كن خوابگاه تعمير  -
 پيگيري رنگ آميزي خوابگاه  -



 ه به صورت دوري تاپايان امتحاناتبرنامه ريزي جهت حضور خدمات در خوابگا  -
  اتي خوابگاهمشكالت تاسيس ري مسائل وپي گي  -
  امور عمومي) ج

 وب سايت معاونت  خبر و اطالعيه و قرار دادن آن در 34تهيه و تنظيم بيش از  -

 بروز رساني وب سايت معاونت -

 مورد پيام كوتاه جهت كاركنان و دانشجويان 20ارسال  -

 پيگيري مكاتبات اداري معاونت -
 شناسي معاونت تهيه صورتجلسات مربوط به جلسات كار -

 به واحدها جهت كار دانشجويي  دانشجو 6معرفي  -

 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 -
 پايان هر ماهتهيه ليست تايمكس  جهت تنظيم ليست اضافه كاركاركنان در  -

 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  90شي برگزار شده در سال وارد كردن دورهاي آموز –كار با برنامه آموزش ضمن خدمت كاركنان  -

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(ياب ماموريت ها و استعالجي هاي كارمندان در برنامه حضور و غ –ورود مرخصي ها  -

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

 
 

  اداره تغذيه و سلف سرويس) د
 پرس غذا 37157طبخ و توزيع  -

 پذيرايي از مراسم معنوي اعتكاف دانشگاهيان -

 ت كننده در طرح راهيان نورپذيرايي از دانشجويان شرك -

  اداره تربيت بدني ) هـ
 دوره شناي آموزشي جهت خواهران3رگزاري ب -
 دوره شناي آموزشي جهت برادران2برگزاري   -
 برنامه ريزي ساعت تمرين تيم شنا دانشجويان پسردانشگاه براي المپياد دانشجويي تبريز  -
 شجويانپايان ترم دان2و1برگزاري امتحانات دروس تربيت بدني   -



 30/03/91برگزاري جلسه شوراي ورزش درسالن شهداء ستادمركزي دانشگاه درتاريخ   -
 برگزاري كالس آموزش واليبال جهت فرزندان دختركارمند  -
 اعالم آمادگي تيم فوتسال وتيراندازي جهت شركت درمسابقات كاركنان دانشگاههاي علوم پزشكي  -
 ياد ورزشي تبريزتيم ورزشي جهت شركت درالمپ 9اعالم آمادگي  -
 اعزام تيم پينگ پنگ خواهران جهت برگزاري مسابقه تداركاتي باتيم دانشگاه قم  -
جهت برطرف ) مسئول بهداشت محيط حوزه معاونت دانشجويي(تشكيل جلسه كاركنان استخرباحضورمهندس اعتمادالحسيني   -

  شدن مشكالت استخر
  اداره مشاوره و راهنمايي) و
  )مورد 74  (دانشجويان انجام مشاوره هاي فردي -
 )مورد 5(پذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب درماني -
 شركت در جلسه هسته پيشرفت تحصيلي دانشكده پيراپزشكي ودانشكده پرستاري و  پيگيري دانشجويان آسيب پذير -
 ) مهارت قاطعيت و مديريت استرس(برگزاري كارگاههاي مهارت هاي زندگي  -
 انشگاه و ارائه گزارشي از افت تحصيلي دانشجويانشركت در جلسه شوراي آموزشي د -
  )مورد 5(مشاوره  دانشجويان  آسيب پذير روانشناختي و انجام پيگيريهاي مربوطه  -
 برگزاري كالس آموزشي با موضوع از حال بد به حال خوب، تفاوت زنان و مردان در اتاق فكر دانشجويي  -
 9/3/91بازديد و پرسش و پاسخ  در خوابگاه الغدير  -
  24/3/91شركت در جلسه كميته  پيشگيري از اعتياد در معاونت بهداشتي  -
 ادامه پي گيري و انجام مشاوره هاي دانشجويان داراي افت تحصيلي -
برگزاري دو جلسه كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي توسط كارشناس اداره مشاوره به عنوان عضو كميته آموزشي پيشگيري از  -

 )ره(سان كميته امداد امام خميني اعتياد براي كارشنا
  31/3/91مشاوره در دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد  2شركت در جلسه شوراي برنامه ريزي مناطق  -

  گرو ايثار دشاه دستا) ح
 نفر از دانشجويان پزشكي 1نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر و انتقالي  2پيگيري مهماني  -

 جويانپيگيري وضعيت تحصيلي و آموزشي دانش -

 ارسال عملكرد اساتيد مشاور به بانك اطالعات اعضاء هيئت علمي دانشگاه -

 ارسال پايان نامه دانشجويان پزشكي جهت ديافت كمك هزينه و هديه تشويقي به بنياد شهيد -

 به اداره كل 90ارسال نامه شركت كنندگان در آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي شهريور  -

 اساتيد مشاور شركت كننده در كارگاه كشوري اصفهان پيگيري و ارسال ليست -

هاي الزم در اين مورد با بنياد شهيد كاشان و  بار پيامك به دانشجويان جهت ثبت نام در اردوي مشهد و هماهنگي 2ارسال  -
 استان

 ....)بهداشت و - پرستاري -پزشكي(هماهنگي در مورد تشكيل كالسهاي تقويت بنيه علمي دانشجويان  -

  
  
 



  يريت امور فرهنگي مد
  امور فرهنگي و فوق برنامه

، )ره(، رحلت امام خميني )ع(هاي خرداد ماه همچون فتح خرمشهر، والدت امام محمد باقر تهيه، نصب پرده و بنر در مناسبت -
 )س(، شهادت حضرت زينب )ع(، والدت امام علي )ص(مبعث پيامبر

 ها خيرانديش و خسروي به صورت هفتگيبا حضور خانم هاهاي فرهنگي اخالقي در خوابگاهبرگزاري كارگاه -

 البالغه و داستان راستانرساني و توزيع كتاب تعليم و تربيت در اسالم ، سيري در نهجپيگيري، تهيه و اطالع -

االسالم و المسلمين دانشكده پزشكي با حضور حجت edcبرگزاري كارگاه تدريس كتاب تعليم و تربيت در اسالم در سالن  -
 )رساني، اياب و ذهاباطالع(نسب ضوانير

رساني به صورت پيامك و البالغه و قراردادن خبر آن در وب سايت دانشگاه و اطالعخواني نهجتهيه سواالت مرحله سوم ترجمه -
 اطالعيه

 ها با حضور خانم رجبي به صورت هفتگيالبالغه در خوابگاههاي آشنايي با نهجبرگزاري كارگاه -

 البالغه خواني نهجمرحله چهارم ترجمه رسانياطالع -

هاي كاشان، آزاد، پيام نور، جامع نفر آزاد از دانشگاه 11كارمند و  21نفر دانشجو،  111برپايي مراسم بزرگ اعتكاف با شركت  -
 :هاي زيرعلمي كاربردي و انجام فعاليت

ئول حراست، روابط عمومي، دفتر فني تشكيل جلسه با حضور معاون دانشجويي، مدير فرهنگي، مدير دانشجويي، مس -
ارسال دعوتنامه، تهيه صورتجلسه و (ريزي و تقسيم  كار خدمات، كارشناسان فرهنگي، نهاد رهبري، جهت انجام برنامه

 )ارسال آن به اعضا جهت اقدام
- ، پرداخت حقاياب و ذهاب(هاي معرفت جهت اجراي برنامه پيگيري دعوت سخنرانان، قاريان، مداحان و اساتيد حلقه -

 )هايشانالزحمه، مذاكرات تلفني جهت موضوع برنامه
 ...بندي و ارسال غذا، ميان وعده و انجام هماهنگي با سلف سرويس دانشگاه جهت تهيه، بسته -

 )ميز، صندلي، وسايل بسته فرهنگي(پيگيري و تهيه اقالم مورد نياز  -
 تهيه و ارسال دعوتنامه به كليه مسئولين دانشگاه -

 رساني برنامه اعتكاف به صورت چاپ بنر، پوستر و ارسال پيام كوتاه جهت ثبت ناماطالع -

 ثبت نام شركت كنندگان -

تهيه بسته فرهنگي شامل كتاب عقايد اماميه، تفسير سوره لقمان، پرتويي از نور، دقايقي با قرآن و پيگيري تهيه كتاب  -
 محاسبه اعمال و فولدر

 البالغهخواني نهجخاطرات اعتكاف و خطبه برگزاري مسابقات كتابخواني، -

ها رجبي، زاده، قزالوي و شجاعي و خانماالسالم رمضانعليهاي معرفت با حضور اساتيدي همچون حجتبرگزاري حلقه -
 بوجاريان، خيرانديش

 تصحيح سواالت و اهداي جوايز -

 هاي اعتكاف تهيه و ارسال خبر اعتكاف برنامه -

  دانشگاه علوم پزشكي كاشان1391رمراسم معنوي اعتكاف سال هاي اجرايي دليست برنامه -
  اجراي برنامه  عنوان برنامهزمان اجراي برنامه  تاريخ روز



  مديريت فرهنگي  پذيرش و اهداي بسته فرهنگي 20-24  14/3/91 يكشنبه
همراه ) ع(خواني ويژه والدت حضرت علي مولودي 21-22:30  14/3/91 يكشنبه

  با خير مقدم گويي
  هيئت عشاق الواليه

  )ع(ميالد مبارك حضرت علي  1433مصادف با سيزده رجب15/3/91هاي روز دوشنبهبرنامه
  شايانفر  خوانيمناجات 2:30-3  15/3/91 دوشنبه
    سحري و آمادگي براي نماز جماعت 3-3:30  15/3/91 دوشنبه
 -دعاي عهد -دعاي ماه رجب-نماز جماعت صبح 4-4:30  15/3/91 دوشنبه

  زيارت عاشورا –ايراد مبطالت اعتكاف 
   -حجه االسالم شاه فضل

  حجه االسالم رمضانعلي زاده
    استراحت   5-9:3  15/3/91 دوشنبه
  خانم بوجاريان تصحيح حمد و سوره و روخواني قرآن 10-11  15/3/91 دوشنبه
  دكترخيراللهي  )مهارتهاي اخالقي (سخنراني 11-12:30  15/3/91 دوشنبه

آمادگي براي نماز جماعت ظهر و عصر و برپايي  12:30-13:30  15/3/91 شنبهدو
  نماز

  

    تالوت جمعي سوره انسان و ختم كامل قرآن 13:30-14:30  15/3/91 دوشنبه
    استراحت 15-17  15/3/91 دوشنبه
  -حلقه معرفت با موضوع امام شناسي 17-20  15/3/91 دوشنبه

  پاسخگويي به سواالت شرعي
    –رجبي خانم 

   -خانم خيرانديش
  حجه االسالم رمضانعلي زاده

آمادگي براي نماز جماعت مغرب و عشاء و برپايي  20-21  15/3/91 دوشنبه
  نماز

  

    افطاري 21-21:30  15/3/91 دوشنبه
    انجام اعمال رسيده 21:30-22:30  15/3/91 دوشنبه
   -حجه االسالم غزالوي تواشيح, مسخنراني پيرامون عرفان اما 22:30-23:30  15/3/91 دوشنبه

   1433مصادف با چهاردهم رجب 16/3/91شنبههاي روز سهبرنامه
  آقاي شايانفر   مناجات خواني 2:30-3  16/3/91 شنبهسه
    سحري و آمادگي براي نماز جماعت 3-3:30  16/3/91 شنبهسه
    ي عهددعا -ادعيه ماه رجب-نماز جماعت صبح 4-4:30  16/3/91 شنبهسه
    استراحت 5-9  16/3/91 شنبهسه
  خانم بوجاريان تصحيح حمد و سوره و روخواني قرآن 9:30-10:30  16/3/91 شنبهسه
  حجه االسالم رمضانعلي زاده  )امام و انقالب (سخنراني 11-12  16/3/91 شنبهسه
   آمادگي براي نماز جماعت ظهر و عصر 12:30-13:30  16/3/91 شنبهسه
    ختم قرآن –همخواني سوره نور  13:30-14:30  16/3/91 شنبهسه
    استراحت 15-17  16/3/91 شنبهسه



  شجاعي  )مهدويت (سخنراني 17-18  16/3/91 شنبهسه
ثمرات دعا براي فرج امام زمان (حلقه معرفت 18-20  16/3/91 شنبهسه

  پاسخگويي به مسائل شرعي -))عج(
 انديش خانم خير -خانم رجبي

  حجه االسالم رمضانعلي زاده
   آمادگي براي نماز جماعت مغرب و عشاء 20-21  16/3/91 شنبهسه
    افطاري -نماز جماعت مغرب و عشاء 21-21:30  16/3/91 شنبهسه
    انجام اعمال رسيده 21:30-22:30  16/3/91 شنبهسه
  آقاي برزي   دعاي توسل –شهدابرنامه–زنيمداحي و سينه 22:30-23:30  16/3/91 شنبهسه

  )س(وفات حضرت زينب 1433مصادف با پانزدهم رجب 17/3/91هاي روز چهارشنبهبرنامه
  آقاي شايانفر  مناجات خواني 2:30-3  17/3/91 چهارشنبه
    آمادگي براي نماز جماعت -سحري 3-3:30  17/3/91 چهارشنبه
رجب، دعاي عهد،  نماز جماعت صبح، دعاي ماه 4-5  17/3/91 چهارشنبه

  دعاي فرج، زيارت عاشورا
  

    استراحت و استحمام 5-9  17/3/91 چهارشنبه
    آمادگي براي نماز جماعت –فرصتي براي تفكر  12:30-13:30  17/3/91 چهارشنبه
   نماز جماعت ظهر و عصر، ادعيه ماه رجب 13:30-14:30  17/3/91 چهارشنبه
  حجه االسالم رمضانعلي زاده  اعمال ام داوودآمادگي براي 14.30  17/3/91 چهارشنبه
  , آقاي حسيني  سخنراني+ اعمال ام داوود 15-20  17/3/91 چهارشنبه

  حجه االسالم غزالوي
   آمادگي براي نماز جماعت مغرب و عشاء 20-20:45  17/3/91 چهارشنبه
    نماز جماعت مغرب و عشاء، ادعيه ماه رجب 20:45  17/3/91 چهارشنبه
حضور در گلزار شهداي گمنام دانشگاه  –افطاري  21  17/3/91 هچهارشنب

  و قرائت فاتحه
  

 
 هاي خرداد ماهها و مراسمها جهت اجراي برنامهها و تشكلهمكاري با كانون  -

ها، بوستان واليت، خطبه فدك، تصحيح ، هفته خوابگاه)ص(نامه احكام هفتگي، تفسير سوره محمد برگزاري مسابقات ويژه -
 ت و اهداي جوايز آنسواال

تهيه و ارسال گزارش شانزدهمين و هفدهمين جشنواره قرآن و عترت اساتيد، كاركنان و دانشجويان جهت هيئت رئيسه  -
 دانشگاه و وزارتخانه

 91و  90هاي هاي قرآني سالهاي قرآن و عترت و كالستهيه جدول مربوط به آمار كلي جشنواره -

 ه آمار دقيق مربوط به طرحپايان طرح ارزيابي قرآني و تهي -

رساني اياب و ذهاب، پيگيري و اطالع(  ICDL2و  icdl1برداري ، فتوشاپ و اي شامل نقشههاي فني و حرفهبرگزاري كارگاه -
 )گواهي

 )ارسال دعوتنامه، تهيه صورتجلسه و ارسال صورتجلسه آن براي كليه اعضا( برگزاري جلسه كميته نظارت بر نشريات  -
 پورگاه بصيرت با حضور اساتيد، دانشجويان دوره ارشد و دكترا با سخنراني دكتر فردوسيبرپايي كار -



پيگيري، مكاتبه اسامي به (نفر از دانشجويان دانشگاه به هفدهمين جشنواره قرآن و عترت دانشجويان در همدان  15اعزام  -
 )وزارت ، اياب و ذهاب

پيگيري، انجام مكاتبه، (البالغه دانشگاهيان كشور واره ملي دو ساالنه نهجنفر از دانشجويان دانشگاه به ششمين جشن 6اعزام  -
 )واريز هزينه به نهاد رهبري تهران

 هاي فرهنگي دانشگاهتهيه و قراردادن اخبار مربوط به فعاليت -

 هاتهيه و پخش فيلم سينمايي در خوابگاه -

 يري اعزام آخرين كاروان متأهلين دانشجو ها و پيگيري مربوط به عمره دانشجويي و پيگانجام كليه فعاليت -

 تهيه، چاپ و نصب بنر تبليغاتي فرهنگي طي مناسبات -

 رساني اردوي خزرآباد ساريانجام هماهنگي، پيگيري و اطالع -

 هاهاي خوابگاهسرويس دهي كتابخانه -

 :هاي علوم پزشكي كشور شاملهاي مربوط به مرحله دانشگاهي چهارمين جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاهانجام فعاليت -
هاي مربوط به تشكيل جلسه با حضور مدير فرهنگي و پرسنل حوزه مديريت فرهنگي جهت نحوه اجراي فعاليت -

 جشنواره

 ...ارتباط مستمر تلفني با كارشناسان وزارتخانه جهت بخش داوري، نحوه ثبت آثار ، قطعي كردن آثار و رسيد آثار و  -

 ها به صورت اتاق به اتاقهاي اوليه در خوابگاهتكميل فرم تهيه فرم كلي اطالعات و -

 ثبت اطالعات مربوط به معاون دانشجويي فرهنگي و كاربران دانشگاه در سامانه -

 ثبت كليه اطالعات مربوط به دانشجويان و آثار دريافتي در سامانه -

يه برچسب، نصب ليبل و چاپ رسيد براي هر ، تهCDآن روي اظ نوع فرمت آثار دريافتي، رايت تنظيم آثار دريافتي از لح -
 دانشجو

 تهيه گزارش آماري از شركت كنندگان جهت پيگيري  -

 كنندگان كه آثار آنان مشكل داشترساني تلفني به كليه شركتپيگيري اطالع -

 رساني تلفني به كليه شركت كنندگان هنرمند  جهت فايل اثر و حضور در جشنوارهپيگيري و اطالع -

 يه اطالعات مربوط به دانشجويان، آثار دريافتي و پيگيري رفع مشكل آثار آنانچك كردن كل -

 هاي هنري يا پژوهشي وادبيتهيه اقالم درخواستي جهت خلق آثار در بخش -

رساني كليه دانشجويان از اخبار مربوط به جشنواره فرهنگي در خصوص نحوه چگونگي تهيه وارسال آثار، زمان اطالع -
 ...تحويل آثار و 

 پيگيري ، مكاتبه و ارسال اسامي مربوط به داوران به وزارتخانه  -
  


