
ه ی با   عا
  :مديريت امور دانشجويي

  اداره خوابگاهها) الف
  )ع(خوابگاه امام علي 

  تعميرات اسانسور و تعويض سنسور آن -
  وزيع ناهار دانشجويان در خوابگاهت -
  راق و اسكان در اتاق هاي خوابگاهنفر از دانشجويان دانشگاه ن 10پذيرش -
  نفر از دانشجويان دانشگاه سمنان 3پذيرش -

 مه روزه نيروهاي تاسيسات و رفع مشكالت فني خوابگاهحضور ه -

  )س(لزهرا وابگاه اخ

  ان و تغيير اتاق جهت اسكان مهرماهثبت نام دانشجوي  -
  التحصيل وتحويل گرفتن اتاق آنها تسويه حساب دانشجويان فارغ  -
  وزهاي زوج جهت استخر در شيفت عصرفرستادن نيروي خدمات در ر  -
  تاسيساتي جهت تابستاناي عمراني وپيگيري كاره  -
 و ارسال به سرپرستي و اداره رفاهتكميل وفرستادن ليست ورود و خروج نيمسال دوم سال تحصيلي   -
  كوئل در نمازخانه جهت رفع گرمايشنصب يك دستگاه فن   -
  پيگيري مشكالت تاسيساتي -

 نديشهخوابگاه ا

  هت توزيع نهار و شام در خوابگاه هماهنگي با اداره تغذيه ج -
  التحصيل تسويه با دانشجويان فارغ  -
  نشجويان جهت اسكان در ترم آينده ثبت نام دا -
  و برنامه ريزي جهت ترم تابستان  ثبت نام و آماده سازي خوابگاه -
  اور در فصل امتحانات در خوابگاه هماهنگي با اداره مشاوره جهت حضور مستمر يك نفر مش -
  بگاهپيگيري مسائل و مشكالت خوا و مدير دانشجويي در خوابگاهحضور  -
 پيگيري مشكالت تاسيساتي خوابگاه  -

  خوابگاه الغدير
  ت نظافت خوابگاه يك روز در ميان برنامه ريزي براي پرسنل خدمات جه -
  سويه با دانشجويان فارغ التحصيل ت -
  بت نام دانشجويان جهت ترم آينده ث -
 مسائل و مشكالت خوابگاه در خوابگاه و پيگيري  مدير دانشجوييحضور  -

  
  



  امور عمومي) ج
 وب سايت معاونت  خبر و اطالعيه و قرار دادن آن در 25تهيه و تنظيم بيش از  -

 بروز رساني وب سايت معاونت -

 مورد پيام كوتاه جهت كاركنان و دانشجويان 25ارسال  -

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

 به واحدها جهت كار دانشجويي  دانشجو 15معرفي  -

 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 -
 اهتهيه ليست تايمكس  جهت تنظيم ليست اضافه كاركاركنان در پايان هر م -

 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  90شده در سال وارد كردن دورهاي آموزشي برگزار  –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) ستايمك(ماموريت ها و استعالجي هاي كارمندان در برنامه حضور و غياب  –ورود مرخصي ها  -

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

 صدور احكام كاركنان رسمي پيماني -

 مربيان شاغل در استخر دانشگاه  –تنظيم و تهيه  قرارداد ناجيان  -

 
  اداره تغذيه و سلف سرويس) د
 پرس غذا 36938ع طبخ و توزي -
 پذيرايي از شركت كنندگان در مراسم نيمه شعبان -
 راه اندازي هوارسانها و دستگاه ايرواش سلف سرويس مركزي -

  اداره تربيت بدني ) هـ
 رگزاري سه دوره آموزش شنا براي خواهران -
 برگزاري دو دوره آموزش شنا براي برادران  -
 اسبت هفته مبارزه بااعتيادبرگزاري مسابقه تنيس روي ميز كارمندان به من  -
 پايان مسابقات ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه  -
 شروع تمرينات تعدادي ازتيم هاي دانشجويي شركت كننده درالمپياد  -
 تهيه وتنظيم ليست هزينه هاي شركت درالمپياد دانشجويي تبريز   -



 تعميرپمپ منابع  -
 تعميرتردميل سالن بدنسازي دانشكده پرستاري  -
 ،بالشت خواب وتشك تاتمي مسابقات انتخاباتي تيم ملي تكواندوتامين تشك  -
  .راه اندازي تابلو برق ديگ بخارسوناي استخركه به دليل نشت آب ازطريق كارخانه فرش محتشم قابل استفاده نبود  -
  اداره مشاوره و راهنمايي) و
 )مورد54( انجام مشاوره هاي فردي دانشجويان -
 )مورد 5(ب درمانيپذيرش مراجعين كتابخانه و كتا -
 21/4/91و  20شركت در كارگاههاي آموزشي تاب آوري و هوش هيجاني در تهران  -
 24/4/91و23شركت در كارگاه خانواده درماني  -
 تهيه و ارسال برنامه هاي پيشگيري از اعتياد به دفتر پيشگيري -
 28/4/91تشكيل كميته روانشناختي دانشگاه  -
 پذير وانجام خدمات مددكاري آنها دانشجوي آسيب3پيگيري امور آموزشي  -
 ارسال نظر كارشناسي در خصوص مسابقه ترك سيگار به كميته پيشنهادات دانشگاه -

  گرو ايثار دشاه دستا) ح
 پيگيري و دريافت نامه بنياد شهيد اصفهان مبني بر پرداخت هزينه اردوي مشهد دانشجويان شاهد و ايثارگر -

 نفر از دانشجويان به ترم تابستاني 3اهنگي و فرستادن پيگيري ترم تابستاني دانشجويان و هم -

 طرح مسابقه واليت عشق جهت شركت كنندگان در اردوي مشهد -

 ارسال نامه غيبت دانشجويان به آموزش كل دانشگاه -

 ارسال پايان نامه يكي از دانشجويان پزشكي به بنياد شهيد -

 به اداره كل طبق فرمت درخواستي 90-91ل دوم ارسال مشخصات دانشجويان شاهد و ايثارگر روزانه در نيمسا -

 پيگيري وضعيت خوابگاه دانشجويان دختر و پسر -

 پيگيري وضعيت تحصيلي دانشجويان -

 25/4/91بردن دانشجويان به اردوي مشهد در تاريخ  -

  مديريت امور فرهنگي 
  امور فرهنگي و فوق برنامه

، والدت امام )ع(، والدت حضرت علي اكبر )عج(هاي تير ماه همچون والدت حضرت مهدي تهيه، نصب پرده و بنر در مناسبت -
 )ع(العابدين، والدت حضرت زين)ع(، والدت حضرت ابوالفضل )ع(حسين

 رساني و توزيع كتاب فلسفه اخالق پيگيري، تهيه و اطالع -

 :هاي زيرهاي علوم پزشكي كشور و انجام فعاليتفرهنگي دانشجويان دانشگاه انجام امور مربوط به چهارمين جشنواره -
 ثبت كليه اطالعات مربوط به دانشجويان و آثار دريافتي در سامانه -

 ثبت قطعي آثار دانشجويان -

 تهيه و چاپ برچسب آثار  -

 بندي و نصب ليبل بر روي آثارپيگيري دريافت اصل آثار و دسته -



ه دائمي جشنواره دانشگاه ميزبان جهت برطرف شدن مشكالت احتمالي حين انجام كار و همكاري با داوران تماس مكرر با دبيرخان -
 در ثبت امتيازات داوري 

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

 ، تهيه برچسب، نصب ليبل و چاپ رسيد براي هر دانشجوCDت آثار دريافتي، رايت  آن روي تنظيم آثار دريافتي از لحاظ نوع فرم -

 تهيه گزارش آماري از شركت كنندگان جهت پيگيري  -

 چك كردن كليه اطالعات مربوط به دانشجويان، آثار دريافتي و پيگيري رفع مشكل آثار آنان -

 نرمند  جهت فايل اثر و حضور در جشنوارهرساني تلفني به كليه شركت كنندگان هپيگيري و اطالع -

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

 پيگيري ، مكاتبه و ارسال اسامي مربوط به داوران به وزارتخانه و ثبت در سامانه -

هاي علوم پزشكي ال به ايميل دبيرخانه دائمي چهارمين جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاه دانشگاهتنظيم آرم دانشگاه و ارس -
 كشور

 )كرمان(بندي آثار برتر جهت ارسال به دانشگاه ميزبان جداكردن و دسته -
 المللي قرآن كريمهاي مربوط به بيستمين نمايشگاه بينانجام فعاليت -

نامه، انجام مكاتبه با مسئولين اردو در چاپ ويژه: ه برادران و انجام امور مربوط به آن از قبيلبرگزاري اردوي خزرآباد ساري ويژ -
هاي شاد و مفرح و همكاري با كارشناس فرهنگي وزارتخانه در مجتمع و انجام وزارتخانه، تهيه بسته فرهنگي، برگزاري برنامه

 هاي الزم جهت برگزاري اردوي ويژه خواهرانهماهنگي

 هاي پيشنهادي فرهنگي آن دانشكدهها جهت دريافت برنامههاي دانشكدهم مكاتبه با سرپرستانجا -

 كنندهاز قبيل تهيه، چاپ و ارسال به افراد شركت 25/3/91انجام امور مربوط به صدور گواهي كارگاه بصيرت مورخ  -

 نندگانككنندگان بخش پژوهشي جشنواره قرآني و ارسال به شركتتهيه لوح تقدير شركت -

با مسئولين اجراي طرح در دانشگاه قم جهت  هاي مربوط به جشنواره شهيد بهشتي ويژه اردوي جهادي و انجام هماهنگيپيگيري -
 بندي حضور اساتيد و سخنرانان طرح و اعالم  برنامه بسيج جهت اجراي طرحزمان

 كنندگانقرآن، صوت و لحن، حفظ و ارسال به شركتهاي قرآني از قبيل تجويد، تفسير و تدبر در صدور گواهي شركت در كالس -

انجام هماهنگي با روابط عمومي بيمارستان شهيد بهشتي جهت برپايي نمايشگاه حجاب و عفاف به مناسبت روز ملي حجاب و  -
 عفاف و هماهنگي با اداره سازمان تبليغات اسالمي و شهرداري كاشان

 هاي تيرماهها و مراسمنامهها جهت اجراي برها و تشكلهمكاري با كانون  -

رساني به كليه برگزاري مسابقه حجاب و عفاف به مناسبت روز ملي حجاب و عفاف و قرار دادن بر روي وب سايت دانشگاه و اطالع -
 واحدها

 برگزاري اردوي مشهد مقدس توسط بسيج دانشجويي و تهيه خبر آن جهت قراردادن بر روي وب سايت دانشگاه -

 اجراي طرح ارزيابي قرآني دانشجويان دانشگاه در قالب آمار و ارسال به وزارتخانه و هيئت رئيسه تهيه گزارش كامل -

ها، تهيه صورتجلسه و ارسال صورتجلسه آن براي كليه آوري برنامهارسال دعوتنامه، جمع( برگزاري جلسه شوراي فرهنگي دانشگاه  -
 )اعضا

 هنگي دانشگاههاي فرتهيه و قراردادن اخبار مربوط به فعاليت -

 هاي پيشنهادي فرهنگيطراحي پاورپينت برنامه -



 تهيه گزارش و صورتجلسه امر به معروف و نهي از منكر جهت قرار دادن بر روي وب سايت دانشگاه -

 هاي فرهنگيتهيه صورتجلسه ساماندهي برنامه -

ه شعبان و قرار دادن بر روي وب سايت به مناسبت نيم) ترجمه دعاي عهد و ندبه(هاي اميد برگزاري مسابقه فرهنگي زمزمه -
 رساني به كليه واحدهادانشگاه و انجام اطالع

 :پيگيري و انجام امور مربوط به نرم افزار اردوها از قبيل -
  itتشكيل جلسه با مهندسي  -
 افزارنرم سازيسازي اطالعات مورد نياز جهت ثبت نام دانشجويان در اردوها و ارسال به مهندس لسان جهت آمادهآماده  -

 هاي معاونت دانشجويي فرهنگي و  رفع عيوب موجودتهيه و نصب نرم افزار بر روي برخي سيستم -

 تهيه اطالعات دانشجويان ثبت نام شده در اردوي مشهد مقدس بسيج و ثبت در سامانه -

 پيگيري نصب قسمت ويرايش در سامانه -

 ارسال ساعت كاركرد دانشجويان در خرداد ماه -

 البالغه خواني نهجآخرين مرحله ترجمهپيامك ارسال  -

 نمره امتياز آموزشي دانشجويان 2انجام مكاتبه با گروه معارف جهت  -


