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 ماه معاونت دانشجوي، فرهنگي دانشگاه آبانعملكرد 
  

  :مديريت امور دانشجويي
  اداره خوابگاهها) الف

  )ع(خوابگاه امام علي 
 رفع عيب كامپيوترهاي خوابگاه باحضور كارشناش دفتر فناوري دانشگاه -
 خوابگاه نصب وراه اندازي ديگ جديد -

  ي باالبر خوابگاهراه انداز تعمير و   -            
  برگزاري جلسات مشاوره بصورت دو روز در هفته در خوابگاه با حضور كارشناس دفتر مشاوره دانشگاه -           

 
   )س(لزهرا وابگاه اخ

 طراري براي خوابگاهپيگيري نصب برق اض -
 خوابگاه هاي اتاقيكي از پيگيري نصب توري  -

 گازكشي قسمت توزيع غذاي خوابگاه -

 نديشهخوابگاه ا

 آنتن ديجيتال خوابگاه نصب يك عدد فرستنده و خريد و -
 برگزاري جلسه آشنايي با مضرات اعتياد و آسيبهاي آن با همكاري اداره مشاوره دانشگاه -

  هاي برادران برگزاري جلسه توجيهي براي نگهبان هاي خوابگاه -
  
  امور عمومي) ج

 ن در وب سايت معاونت خبر و اطالعيه و قرار دادن آ 35تهيه و تنظيم بيش از  -

 بروز رساني وب سايت معاونت -

 مورد پيام كوتاه جهت كاركنان و دانشجويان 20ارسال  -

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

 هماهنگي با واحدها و جامعه القرآن و ثبت نام جهت برگزاري كالس هاي قرآن -

 به واحدها جهت كار دانشجويي  دانشجو 50معرفي  -



 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  -قه و رتبه كارمندان محاسبه ارتقاء طب -
 دانشگاه

 )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  -

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

نياز از  و گزارشگيري مورد ) 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 تغذيه و سلف سرويس) د

 پرس غذا 50223طبخ و توزيع   -
 پذيرايي از مراسم سالگرد شهداي گمنام -

 بهداشت و هيئت همراه  پذيرايي از وزير محترم وزارت -

 نصب يك عدد دستگاه رزرو غذا در سالن همكف دانشكده پزشكي -

  اداره تربيت بدني ) هـ
هاي ورزش كشتي، تكواندو، دوميداني، تيراندازي، كاراته، تنيس روي ميز، شنا، واليبال و بسكتبال به المپياد ورزشي  اعزام تيم -

 دانشجويان وزارت بهداشت
  )دانشگاه شركت كننده45بين (مين المپيادورزشي پسران دانشجوتهرانكسب رتبه هشتم درده -
  )باعنايت به حضوردانشگاههاي مراكزاستان(كسب مقام هشتم توسط تيم واليبال دانشجويان دانشگاه دردهمين المپيادورزشي  -

  
  اداره مشاوره و راهنمايي) و

 )مورد 85(انجام مشاوره هاي فردي دانشجويان -

  )مورد30(بخانه و كتاب درمانيپذيرش مراجعين كتا -

 پي گيري دانشجويان آسيب پذير ارجاعي از ساير واحد ها  -



 انجام خدمات مددكاري در خصوص دانشجويان آسيب پذير -

 )16/8/91(تشكيل كمسيون روانپزشكي دانشگاه در خصوص رزيدنت قبلي دانشگاه -

 91تا  76مشاوره از سال سال فعاليت دانشگاه و ارائه عملكرد اداره  25حضور در نمايشگاه  -

 پي گيري و ارسال اسامي دانشجويان مشروطي به معاون آموزشي دانشگاه جهت ارجاع آنان به مركز مشاوره -

 به سرپرست دانشكده ها جهت ارجاع آنان به مركز مشاوره GHQپي گيري و ارسال اسامي دانشجويان داراي نمره باال در تست -

كارگاه ويژه دانشجويان جديدالورود دانشكده پرستاري و  6در قالب ) ارتباط موثر و جراتمندي(يبرگزاري كارگاههاي مهارتهاي زندگ -

 )29/8/91لغايت  2/8/91(مامايي 

  GHQانجام مصاحبه باليني و ارزيابي مجدد و مشاوره فردي دانشجويان داراي نمره باال در تست  -

 راه اندازي مشاوره تغذيه در روزهاي دوشنبه  -

  گرو ايثار دهشا دستا) ح
 به همراه نامه به بنياد شهيد استان اصفهان CDاي از فعاليتهاي كانون ايثار در قالب  ارسال نمونه -

 به بنياد شهيد 90-91تنظيم و ارسال ليست دانشجويان ممتاز و داراي پيشرفت تحصيلي در نيمسال دوم  -

 91-92ل نيمسال اول اختصاص سهميه تكثير جزوه به كل دانشجويان شاهد و ايثارگر در طو -

 در سالن طبيب دانشكده پزشكي 7/8/91برگزاري سومين جلسه كانون ايثار در تاريخ  -

 15/8/91دانشجويان جديدالورود با كليه اساتيد مشاور شاهد و ايثارگر ) گردهمايي(برگزاري جلسه توجيهي  -

 ه برندگان مسابقه هفته دفاع مقدساهداء ست پزشكي به يكي از دانشجويان ممتاز رشته پزشكي و اهداء جوايز ب -

دانشجويان شاهد و ايثارگر ) مقدماتي و تكميلي(هاي شنا  ارسال نامه به مسئول استخر دانشگاه مبني بر تقبل نيمي از هزينه -
 توسط اين ستاد

 پيگيري و دريافت كارنامه دانشجويان شركت كننده در كالسهاي ترم تابستاني كرمانشاه -

به ) هاي آموزشي ستاد شاهد نامه مطابق با آئين(است دانشجويان مبني بر حذف نمرات مردودي هاي درخو ارسال نامه -
 آموزش كل

 تهيه دو عدد پمفلت آموزشي و فرهنگي جهت دانشجويان جديدالورود و توزيع در جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود -

 هاي رسيده و پاسخ به نامه CDپاسخگويي به مراجعان، امانت دادن كتاب و : انجام امور جاري ستاد از جمله -



 
  مديريت امور فرهنگي 

  امور فرهنگي و فوق برنامه
  ريغد دي، ع)ع( النقي يآبان، والدت امام عل 13آبان ماه همچون  هاي تهيه، نصب پرده و پوستر از مناسبت  -
و ذهـاب،   ابيـ ا ،رسـاني  اطـالع (دوسـت   يفيشـر  يآقـا  ناالسالم و المسـلمي  نوظهور با حضور حجت هاي اه عرفانكارگ يبرگزار  -
  )ييرايپذ
  )ييرايو ذهاب، پذ ابيا ،رساني اطالع(زاده يحائر نيلدا با حضور حسام سازي كارگاه نظام يبرگزار  -
  رساني و انجام اطالع "سوره كهف ريتفس" يجشنواره مسابقات قرآن ييبرپا  -
  :ريز هاي تيفعال يدانشگاه و اجرا ريستاد غد ليتشك  -
  همراه با مسابقه تيجوشان وال شهيچشمه هم ريغد نامه ژهيو چاپ و هيته   -
  )س(در خوابگاه الزهرا) ع( يامام هاد الديمراسم جشن م يبرگزار  -
  )ع( يدر خوابگاه امام عل يمسابقه آشپز يبرگزار  -
  زهيجا يو اهدا يآثار مربوطه، انجام داور آوري اطالعات و جمع يفناور ،يهنر هاي مسابقه ييبرپا  -
  ها خوابگاه يدر بردها يغاتيتبل يفرهنگ يتا انتظار سبز فضاساز رياز غد ستگاهيا ييبرپا  -
  )انيو ذهاب دانشجو ابيا يهماهنگ(يبه جشنواره مل يجشنواره قرآن نيهفدهم يبخش شفاه انياعزام دانشجو  -
  دانشگاه يفرهنگ ييمعاونت دانشجو تيماه محرم در وب سا ،ينترنتيا نامه ژهيو هيته  -
  طرح قلم مطهر  دكنندگان جدي جهت شركت يمعنو يكتاب آزاد سيجلسه تدر يبرگزار  -
  )ارسال دعوتنامه و صورتجلسه(  اتيناظر بر نشر يجلسه شورا ليتشك  -
  ريخوابگاه الغد مواد مخدر در انيو قل اتيدخان ژهيكارگاه و ييبرپا  -
  توسط كانون شعر و ادب نغمه ييدانشجو هاي شب شعر و داستان در خوابگاه يبرگزار  -
و  يريـ گيو پ هيكار، ته يكاركنان شامل نحوه اجرا جيبس نيطرح در طرح صالح يجهت اجرا يمطهر ديشه هاي كتاب يهماهنگ  -

  يمعنو يكتاب آزاد ليتحو
  سط كانون نشاطتو 19و  5 يكوهنورد ياردو ييبرپا  -
  يموضوع خانواده و ازدواج توسط كانون نشاط به صورت هفتگ رامونياتاق فكر پ ييبرپا  -
  ها ندبه در خوابگاه يعاشورا، دعا ارتيتوسل، ز يدعا ه،يمراسم ادع ييبرپا  -
  قم جمكران توسط كانون نسل انتظار يو اردو تيگفتمان مهدو ييبرپا  -
  ...)و  ليوسا هيته(با موضوع دانشجو توسط كانون فانوس  يابانيخ يمسابقه نقاش يبرگزار  -
  رساني و ذهاب و اطالع ابيا سيسرو يو هماهنگ ICDL2كارگاه  اي حرفه يآزمون فن يبرگزار  -
  يمختلف فرهنگ هاي برنامه ها جهت اجراي ها و تشكل با كانون يهمكار  -
 يسـرمه، نقاشـ   هـاي  گـل  ،يريعروسك خم ،دوزي روبان ،دوزي سرمه ستال،يكر هاي گل ،دوزي چرم يهنر هاي كالس ييبرپا  -
  )س(و الزهرا ) ع( يامام عل هاي در خوابگاه سازي جعبه ،يسيپارچه، خوشنو يرو
 هـا،  تيـ بنـر و پوسـتر فعال   هيـ كاشان و ته يدانشگاه علوم پزشك هاي تيربع قرن فعال شگاهيدر نما يفرهنگ تيريغرفه مد ييبرپا  -

  شگاهيروز نما 10غرفه و حضور در كل  دمانيو چ ها نامه ژهيو ات،ينشر ،يمحصوالت فرهنگ شينما
  عموم استان اصفهان هاي مربوط به اداره كل كتابخانه يبهار، مسابقات كتابخوان يجشنواره مل هاي فراخوان رساني اطالع  -



  كتاب  هيته يريگنام و پي و ثبت رانيا انيدانشجو يمطالعات قرآن يجشنواره مل نيچهارم رساني اطالع  -
 هـاي  از نفـرات برتـر جشـنواره    ريو تقـد  انياصفهان يو مصطف مفرد يرياصغر قد يتالوت با حضور استاد عل يمراسم كرس ييبرپا  -

  يقرآن
  يفرهنگ ييصورتجلسات مربوط به معاونت دانشجو يبندها يريگيقرآن و عترت دانشگاه و پ تهيكم ليتشك  -
  دالوروديجد انيمسابقات دانشجو زيجوا ياهدا  -
  ياحكام هفتگ نامه ژهيمسابقه و ييشماره و برپا 4در  ياحكام هفتگ نامه ژهيو هيته  -
   يريگياعضاء جهت پ هيكل ياز منكر و ارسال صورتجلسه و گزارشات آن برا يجلسه امر به معروف و نه ليتشك  -
  يقاسم دي، سردار حاج سع يحسام هاشم ديس پيسرت ريگمنام دانشگاه با حضور ام يشهدا نيسالگرد تدف نيچهارم ييبرپا  -
  ها و مسجد در خوابگاه يندبه به صورت هفتگ يعاشورا و دعا ارتيتوسل، ز يمراسم دعا يبرگزار  -
 يسـرمه، نقاشـ   هـاي  گـل  ،يريعروسك خم ،دوزي روبان ،دوزي سرمه ستال،يكر هاي گل ،دوزي چرم يهنر هاي كالس ييبرپا  -
  )س(و الزهرا ) ع( يامام عل هاي در خوابگاه سازي جعبه ،يسيپارچه، خوشنو يرو
 كالس القرآن كاشان، برپايي با جامعه نام، هماهنگي و ثبت غاتانجام تبلي(ها  در خوابگاه ديصوت و لحن و تجو هاي كالس ييبرپا  -
  )ها
  شنبه هر هفته پنج يواجد يبا حضور آقا ياخالق كاربرد هاي كارگاه ييبرپا  -
  يادار هاي به نامه ييو پاسخگو يگانيبا يدارانجام مكاتبات 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  -
  آبان 24 يبا حضور استاد منصور گلنار اتيكارگاه نشر ييبرپا  -
  ITبه وزارتخانه و رونوشت به  90و سال  91ماهه اول  6گزارش عملكرد  هيته  -


