
 90گزارش عملكرد امور فرهنگي دانشگاه در شهريور 

  
 هاي شهريور ماه روز قدس، عيد فطر، دانشجويان جديدالورود، هفته دفاع مقدستهيه و نصب پرده و پوستر مناسبت -
 :نمايشگاه بين المللي قرآن كريم تهران شامل 19هاي مربوط به غرفه دانشگاه در انجام فعاليت -
-معاون دانشجويي فرهنگي، مدير فرهنگي، نهاد رهبري و معاونين دانشگاه در خصـوص جمـع  برپايي جلسه با حضور  -

 آوري توليدات و دستاوردهاي قرآني دانشگاه
 پيگيري، تهيه وسايل غرفه دانشگاه جهت نمايشگاه قرآن -
 قرآني و طب سنتي اسالمي كليپ 10تهيه  -
 نامه گياهان داروييپيگري، تهيه و چاپ ويژه  -
 يه و چاپ نشريه قرآن و سالمت روانپيگري، ته -
 پيگري، تهيه و چاپ جزوه آموزشي راهكارهاي جستجوي آيات و روايات در موضوعات مختلف -
 هاي علوم پزشكي كشورجشنواره قرآني دانشجويان دانشگاه 16پيگري، تهيه و چاپ نشريه گزارش مرحله نهايي  -
 قرآنيجشنواره  16تهيه ليست اسامي برگزيدگان بخش پژوهشي  -
 پيگيري تهيه كتاب چكيده مقاالت كنگره قرآن پژوهي و طب -
 طراحي وچاپ بنر حمايت از مردم بحرين -
 هاي قرآنيپيگيري، تهيه و چاپ بنر مربوط به خواص خوراكي -
 تهيه مسابقات قرآني و فرهنگي و اهدا جايزه -
 )، كتاب، كليپcd(پيگيري جمع آوري توليدات قرآني از كل دانشگاه  -
 هاي فرهنگي جهت اهدا به بازديدكنندگانتهتهيه بس -
 تهيه جايزه براي مسابقات برگزار شده در نمايشگاه -
 نمايشگاه بين المللي قرآن كريم تهران 19نفر از كاركنان و اساتيد دانشگاه جهت بازديد از  80هماهنگي حضور  -
  )مسابقه سوره دهر(برگزاري جشنواره مسابقات قرآني  -
شـهريور   15-13ي مربوط به سومين جشنواره فرهنگي هنري دانشـگاه علـوم پزشـكي گلسـتان     هاانجام كليه فعاليت -

 :شامل
 تهيه و چاپ نشريه بيداري اسالمي -
 تهيه كليه اقالم مربوط به بخش طب سنتي اسالمي در غرفه  -
 هاي تاريخي كاشانتهيه ماكت خانه -
 ...)آسماني و مسابقه پيامك (طراحي مسابقات و تهيه جوايز مربوط به جشنواره  -
 آوري كليه نشريات دانشگاه علوم پزشكي كاشان جهت نمايش در غرفهجمع -
 پيگيري پوستر و پمفلت مربوط به كاشان و ابنيه تاريخي كاشان جهت ارائه در غرفه -
 تهيه بسته فرهنگي شامل كاور، جالبيب، نشريات قرآني  -
 نمايش كليه محصوالت فرهنگي، قرآني دانشگاه  -
 هاي سومين جشنواره فرهنگي دانشگاهتقدير از برترينتهيه بنر  -
 هاي جهانپيگيري، تهيه، طراحي و چاپ بروشور ضوابط پوشش در دانشگاه -
 هاي اخالقي از مقام معظم رهبري پيگيري، تهيه، طراحي و چاپ بروشور نكته -
 ارسال اخبار ماه شهريور در وب سايت معاونت دانشجويي فرهنگي -
 اداري هايانجام بايگاني -



 هاي اداريپاسخگويي به نامه -
 )ها، تهيه و ارسال صورتجلسهآوري برنامهارسال دعوتنامه، جمع( تشكيل جلسه شوراي فرهنگي  -
 چاپ و تهيه جوايز مسابقات فرهنگي تابستان -
 :هاي فرهنگي جهت استقبال از دانشجويان جديدالورود شاملانجام فعاليت  -

 
بنر، پرده و پوسترهاي تبليغاتي با موضوعات دانشجو، دانشـگاه، دفـاع    15ب بيش از فضاسازي فرهنگي دانشگاه با  نص -

 )درب مسج دانشگاه ، گلزار شهداي گمنام دانشگاه، درب ورودي دانشگاه (در سطح دانشگاه ... مقدس و 
  با موضوعات مختلف فرهنگي، اجتماعي، درسي، اخالقي) جلد كتاب 200بيش از (برپايي نمايشگاه كتاب  -
 هاي مديريت فرهنگي و برپايي نمايشگاهها و تشكلايجاد هماهنگي با كليه كانون -
-  
 :برپايي نمايشگاه و ايستگاه با عنوان يك سرآغاز خوب شامل  -
كانون هالل احمر، كانون شعر و ادب، كانون نسـل انتظـار، كـانون    (هاي دانشجويي دانشگاه ها و تشكلمعرفي كانون -

 )ويينشاط، تشكل بسيج دانشج
 هاي فرهنگيها و تشكلتهيه و توزيع بروشور معرفي كانون -
 هاها و تشكلانجام ثبت نام و تكميل فرم عضويت در كانون -
 90و  89هاي هاي مديريت فرهنگي طي سالتهيه و نصب بنر گزارش تصويري اهم فعاليت -
هـاي  هـا و كليـپ  هـا و تشـكل  ونهاي فرهنگـي كـان  هاي معرفي كاشان، معرفي دانشگاه، معرفي فعاليتپخش كليپ -

 فرهنگي
البالغـه، طـرح مطالعـاتي كتـب شـهيد      خواني كـل نهـج  طرح ترجمه: هاي بزرگ فرهنگي اعم ازاطالع رساني طرح   -

  خواني كل صحيفه سجاديهمطهري  با عنوان گروه مطالعاتي قلم مطهر ، طرح ترجمه
 كتاب آموزشي مهدويت 7مهدويت و تحويل  انجام اطالع رساني و ثبت نام طرح آموزش غير حضوري معارف -
 به عالقمندان% 50هاي شهيد مطهري با تخفيف البالغه و كتابهاي  نهجتوزيع كتاب -
 هاي مردمي براي قحطي زدگان سوماليآوري كمكبرپايي ايستگاه پوستر و عكس سومالي و جمع -
هاي فرهنگي دانشـجويان جهـت انجـام تـوان     فعاليتي انجام ثبت نام دانشجويان جديدالورود و تكميل فرم شناسنامه -

 سنجي فرهنگي، هنري دانشجويان جديدالورود
االسالم و المسلمين آقاي محسن قرائتي و مسـابقه كتـابخواني   كتاب دقايقي با قرآن نوشته حجت(فرهنگي  اهدا بسته -

كتاب معرفي حوزه معاونت دانشجويي آن،لوح تبريك حاوي پيام معاون دانشجويي فرهنگي به دانشجويان جديدالورود، 
 )ها و بروشورهاي اداره رفاه و كميته انضباطي ، بروشور پيام مشاوره ، خودكارفرهنگي ، پمفلت

 در وب سايت دانشگاه) فرم شناسنامه  فرهنگي( قراردادن كليه اطالعات فرهنگي مربوط به دانشجويان جديدالورود  -
ويـژه هفتـه دفـاع    (مسابقه حماسـه پايـداري   : ه دانشجويان جديدالورود شاملبرگزاري جشنواره مسابقات فرهنگي ويژ -

هاي كاشان ، مسابقه كتابخواني دقايقي با قرآن، مسابقه جـالبترين طنـز، كاريكـاتور، نقاشـي،     ، مسابقه دانستني)مقدس
 هاي فرهنگي،دانشجو، آيندهنام، دانشگاه، فعاليتخطاطي، شعريا متن ادبي باموضوعات ثبت

 90ارش عملكرد امور فرهنگي دانشگاه در مهر گز
جهـت برگـزاري در   ) تجويد، صوت و لحن، حفظ، تفسـير و تـدبر در قـرآن   ( هاي تخصصي قرآن كريم ثبت نام كارگاه -

 ها و دانشگاه براي دانشجويان، كاركنان و اساتيدخوابگاه
 هاي تخصصي قرآني رساني و مكاتبه در خصوص ثبت نام كارگاهانجام تبليغات و اطالع -
 رساني و مكاتبه طرح مطالعاتي شهيد مطهريانجام تبليغات و اطالع -
 ارسال اخبار فرهنگي دانشگاه در مهر ماه -



و قراردادن خبر و سـواالت آن  ) ع(برگزاري مسابقه كتابخواني سيري در سيره ائمه اطهار به مناسبت شهادت امام رضا  -
 در وب سايت دانشگاه

 مهر ماه 8و  7وران مطهر بنياد علمي فرهنگي شهيد مطهري قم شركت در همايش يا -
 نفره 7هاي بندي دانشجويان خوابگاه در حلقهتشكيل جلسه با دانشجويان فعال فرهنگي و گروه -
 رساني و ثبت نام شركت كنندگان در طرح مطالعاتي قلم مطهر، نهج البالغه و صحيفه سجاديهانجام اطالع -
 دانشگاه EDCدر سالن  5/7/90انديشي تشكيل جلسات كرسي آزاد -
 مهر ماه 3تشكيل كميته نظارت بر نشريات  -
شركت در جلسه شانزدهمين دوره انتخاب و معرفي دانشجو نمونه در ستاد انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه وزارتخانه  -

 9/7/90در تهران 
 انتشار نشريه بيداري اسالمي  -
، نقشه بـرداري، مكالمـه زبـان، اتوكـد و انجـام      ICDLهاي ان كالسكنندگپيگيري تحويل مدارك و گواهي شركت -

 كنندگانرساني به شركتاطالع
، )س(، ميالد حضرت معصومه)ع(هاي مهر ماه دفاع مقدس، شهادت امام صادق تهيه و نصب پرده و پوستر در مناسبت -

 )ع(ميالد امام رضا
به وزارتخانه بـه همـراه اطالعـات     Excelدر قالب   89هاي فرهنگي دانشگاه در سال ارسال گزارش عملكرد فعاليت -

 هاكامل و ريز فعاليت
بـه كـانون قـرآن و     Excelدر قالب  90تا مهر  89هاي فرهنگي قرآني دانشگاه مرداد ارسال گزارش عملكرد فعاليت -

 عترت وزارتخانه
ر كانون قـرآن و عتـرت وزارت در   د 90ماهه دوم سال  6هاي قرآني دانشگاه طي ريزي فعاليتشركت در جلسه برنامه -

 مهرماه 12
 ها هاي فرهنگي و كار دانشجويي در خوابگاهشروع ثبت نام دانشجويان عالقمند به فعاليت -
 90پيگيري فراخوان جشنواره فرهنگي هنري در سال  -
مطالعاتي قلم مطهر هاي فرهنگي، هنري و طرح هاي قرآني، كالسنام كارگاهرساني ، طراحي و چاپ ثبتانجام اطالع -

 البالغه به صورت چهره به چهره و پوسترو نهج
 نفر  400استخراج كليه اطالعات و شناسنامه قرآني فرهنگي دانشجويان جديدالورود به تعداد  -
 از شناسنامه فرهنگي قرآني ، هنري دانشجويان جديدالورود Excelتهيه فابل  -
هاي فرهنگي قرآني كتاب دقايقي با قرآن و كتابچه م شناسنامه فعاليتهاي فرهنگي شامل خودكار، كاغذ، فرتهيه بسته -

 معرفي حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي و اهدا به دانشجويان جديدالورود، مسابقه كتابخواني دقايقي با قرآن
 تهيه و چاپ كتابچه معرفي حوزه معاونت دانشجويي، فرهنگي، كيسه فرهنگي و خودكار  -
مربوط به ثبت نام دانشـجويان جديـدالورود و مسـابقات فرهنگـي و قـرار دادن آن در وب سـايت       تهيه كليه اطالعات  -

 معاونت دانشجويي فرهنگي
 هاي گزارش عملكرد اردو، مراسم، جشن جهت تدوين آمارتنظيم فرم -
 ارسال اخبار فرهنگي در وب سايت معاونت دانشجويي فرهنگي -
جهت واحد آمـار   89-90ني معاونت ذانشجويي فرهنگي از سال تحصيلي هاي فرهنگي قرآتهيه آمار مربوط به فعاليت -

 دانشگاه
انجـام تبليغـات و ارسـال پيامـك بـه كاركنـان و       (برگزاري مراسم ميثاق با شهدا در كنار گلزار شهداي گمنام دانشگاه  -

 )مسئولين دانشگاه و دانشجويان جديدالورود
 نام اردوها به طريق اينترنتي  پيگيري و تهيه نرم افزار اردوي دانشجويي و ثبت -



انجام هماهنگي با حوزه علميه اصفهان و بنياد علمي فرهنگي شهيد مطهري جهت برگزاري جلسه نقد و بررسي كتاب  -
 آزادي معنوي با حضور معاون آموزشي بنياد 

 زشكي قمپيگيري جهت برپايي طرح شهيد بهشتي در دانشگاه و تشكيل جلسه با مدير فرهنگي دانشگاه علوم پ -
 انجام تبليغات واطالع رساني جهت عمره دانشجويي و عتبات عاليات به دانشجويان ، كاركنان و اساتيد -
 شركت در جلسه قرعه كشي عمره دانشجويي و عتبات عاليات -
 اي شهيد موسويان كاشانهاي آموزشي هنري با همكاري فني و حرفهانجام تبليغات و ثبت نام مكان -
 هاي فرهنگي، هنرياي شهيد موسويان كاشان جهت برگزاري كالسالزم با موسسه فني حرفه هايانجام هماهنگي -
 :هاي مربوط به جشن دانشجويان جديدالورود شاملانجام فعاليت -

 رساني و انجام تبليغاتاطالع  -
 هاي فرهنگي و افتخارات فرهنگي قرآني دانشگاهتهيه كليپ از فعاليت -
 هبرگزاري مسابقه و اهداي جايز -
نكته اخالقي  40هاي جهان و هاي ضوابط پوشش در دانشگاهتزئيناتت آمفي تئاتر و اهداي پمفلت -

از مقام معظم رهبري به جوانان و توزيع مسابقات فرهنگي، قرآني سوره دهر و سيري در سيره ائمه 
 اطهار

 هاي فرهنگيجلسه مدير فرهنگي دانشگاه با فعاالن فرهنگي قرآني جديدالورود و تشريح فعاليت -
 :هاي مربوط به انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه شاملانجام فعاليت -

 شركت در جلسه انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه در تهران -
ارسـال دعوتنامـه و تشـكيل جلسـه، تهيـه      ( برگزاري جلسه سـتاد دانشـجوي نمونـه در معاونـت      -

 )صورتجلسه و ارسال آن به كليه اعضاء اعضا
رساني چهره بـه چهـره و اتـاق بـه اتـاق در      رساني با نصب پوستر و اطالعانجام تبليغات و اطالع  -

 ها و دانشگاهخوابگاه
هـا  نامه، فرم و شاخصآيين(قرار دادن كليه اطالعات مربوط به انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه  -

 )در وب سايت معاونت دانشجويي فرهنگي
 ن فرهنگي مراكز بهداشتي درماني دانشگاهپيگيري تشكيل جلسه با رابطي -
 

 هاجلد كتاب با موضوعات مختلف فرهنگي، ديني، علمي به خوابگاه 300ارسال بيش از  -
-همكاري در برگزاري جشن ميالد حضرت معصومه در آمفي تئاتر پرستاري و تهيه و چاپ بروشور فرهنگي از زنـدگي  -

 )س(نامه حضرت معصومه
  ٩٠شهريوراهنمايی عملکرد اداره مشاوره و ر

 ٣/٦/٩٠شرآت در جلسه پيشگيري از سوء مصرف مواد شهرستان -

 ١٣/٦/٩٠و ١٢شرآت در جلسه شوراي مناطق و آارگاه راه حل مداري دردانشگاه ياسوج -

 ٢٠/٦/٩٠برگزاري آارگاه مهارت آنترل خشم براي ناظمه ها  -

 شرآت در جلسه آميته اجتماعي فرمانداري -

 انجام برنامه استقبال از دانشجويان جديدالورود  -



آالس و  ١٥برگزاري آالس هاي آموزشي و توجيهي براي خانواده ها ي اين دانشجويان  جديدالورود به تعداد  -

  خانواده ٩٠حضور بيش از 

لي به دانشجويان و ويژه نامه دانشجويان جديد الورود، برنامه ريزي تحصي(ارائه پمفلت هاي آموزشي مانند پيام مشاور -

  )نقش والدين در سازگاري دانشجو به والدين

  ٣١/٦/٩٠شرآت در جلسه آميته اجتماعي شهرستان  -

  ٩٠مهرعملکرد اداره مشاوره و راهنمايی در

شرآت در جلسات معارفه دانشجويان جديدالورود و معرفي اداره مشاوره و راهنمايي، دانشكده -

  ١٥/٧/٩٠بهداشت٥/٧٩٠پزشكي٣/٧/٩٠پرستاري

  ٤/٧/٩٠شرآت در جلسه بهداشت روان در معاونت بهداشتي-

  تهيه و ارسال جدول گانت در خصوص برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد به دفتر رياست-

  پيگيري وضعيت روانشناختي دانشجويان آسيب پذير -

  انجام مشاوره هاي فردي روزانه -

  ٢٤/٧/٩٠لغايت  ١٣/٧معاونت بهداشتي از  آارگاه آموزشي براي آارشناسان ٥برگزاري  -

  )٢٣/٧/٩٠رشته پرستاري ( برگزاري آارگاه مهارتهاي زندگي -

  ارائه مقاله آموزشي در وب سايت دانشگاه به مناسبت روز جهاني آودك-

  ٢٤/٧/٩٠فراخوان مقاله به مناسبت هفته بهداشت روان -

  بگاهياجراي طرح حضور در اتاق دانشجويان جديدالورود خوا -

 
  امور بانوان 90ماه شهريورعملكرد 

  
ارائه مقاله با موضوع بررسي ارتباط بين حجاب و امنيت فردي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي  -

 كاشان جهت همايش ملي عفاف و حجاب در خراسان شمالي
مبارك برگزاري مسابقه حفظ، تفسير و ترجمه سوره يس و اهداي جوايز به نفرات برتر ويژه ماه  -

  رمضان
 به مناسبت روز دختر به صورت پيامك) س(تبريك ميالد حضرت معصومه  -
 به مناسبت روز دختر) س(نوشتن پرده به مناسبت ميالد حضرت معصومه  -
 تهيه و تكثير كتاب راههاي امر به معروف و نهي از منكر -
 انشگاهپيشنهاد و تصويب دوره آموزشي امر به معروف و نهي از منكر ويژه كاركنان د -
 16- 17دوره اول (انجام فعاليتهاي مربوط به برگزاري دوره آموزشي امر به معروف و نهي از منكر  -

 :شامل ) شهريورماه
o اطالع رساني به كليه واحدها در خصوص برگزاري دوره 



o  دعوت از اساتيد حوزه و دانشگاه آقايان حجج االسالم محمدي و لوني جهت تدريس در
 كارگاه

o دگان شوراي امر به معروف و نهي از منكر ادارات كاشاندعوت از نماين 
o اطالع رساني از طريق پيامك 
o  تهيه بسته كامل شامل دفترچه يادداشت، خودكار، كتاب راههاي امر به معروف و نهي از

 ...منكر، فلش كارت برتر از جهاد، سي دي و
o  از منكر و خير مقدم تهيه و نصب بنر و پوستر و پرده در رابطه با امر به معروف و نهي

 شركت كنندگان
جهت احياي فرهنگ ) كتاب حيا(برگزاري دوره آموزش ضمن خدمت ويژه كليه كاركنان دانشگاه   -

 عفاف و حجاب و ارائه گواهي به شركت كنندگان
 14:30تشكيل جلسات كارشناسي چهارشنبه هر هفته ساعت  -
 مخصوص تهيه اخبار مربوط به امور بانوان و  قراردادن در سايت -

  
  امور بانوان 90ماه عملكرد مهر

 90-91با شروع سال تحصيلي ) بوي بهشت(برپايي نمايشگاه كتاب، عكس و نرم افزار دفاع مقدس  -
o پيگيري و تهيه وسايل نمايشگاه 
o  تخفيف% 30جلد كتاب به بازديد كنندگان با  140فروش 

كه فعاليتهاي اين ) مهرماه 21و  20(منكر برگزاري دومين دوره كارگاه آموزشي امر به معروف و نهي از  -
  :باشد دوره به شرح ذيل مي

o اطالع رساني به كليه واحدها در خصوص برگزاري دوره 
o دعوت از اساتيد حوزه و دانشگاه آقايان محمدي و لوني جهت تدريس در كارگاه 
o اطالع رساني از طريق پيامك 
o راههاي امر به معروف و نهي از  تهيه پكيج كامل شامل دفترچه يادداشت، خودكار، كتاب

 ...منكر، فلش كارت برتر از جهاد، سي دي و
o  تهيه و نصب بنر و پوستر و پرده در رابطه با امر به معروف و نهي از منكر و خير مقدم

 شركت كنندگان
  :دباش ريزي در مورد هفته سالمت بانوان ايراني كه اهم فعاليتها به شرح ذيل مي تشكيل جلسه و برنامه -

o    براي كليه بانوان از ) شادابي زنان، شادكامي خانواده، نشاط اجتماعي(ارسال شعار هفته
 طريق پيامك

o  نوشتن پرده با مضمون شعار هفته سالمت بانوان ايراني 
o  روي خانوادگي همراه با اهداي جوايز با مشاركت كارشناسان محترم  برگزاري مراسم پياده

 7/90/ 23ترم دانشگاه و برخي مسئولين تاريخ تربيت بدني با حضور رياست مح
o   26/7/90برگزاري كوهپيمايي خانوادگي همراه با گروه كوهنورد دانشگاه تاريخ 



o   نشست خانواده موفق با موضوع چگونه شاد باشيم با سخنراني سركار خانم خدايي و برپايي
 28/7/90نمايشگاه كتابهاي ايشان تاريخ 

o  از طريق ) پياده روي، كوهپيمايي و مراسم سخنراني(رد فوق اطالع رساني در خصوص موا
 پيامك

 14:30تشكيل جلسات كارشناسي چهارشنبه هر هفته ساعت  -
 تهيه اخبار مربوط به امور بانوان و  قراردادن در سايت مخصوص -
شركت در دوره آموزشي تخصصي، برنامه ريزي فرهنگي در امور بانوان ويژه مشاورين امور بانوان در  -

 25/7/90دستگاههاي اجرايي در اصفهان تاريخ 
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   90شهريور  در  ستاد شاهد عملكرد           
پيگيري وضعيت تحصيلي يكي از دانشجويان پزشكي در دانشگاه تهران و ارسـال كارنامـه تحصـيلي     -

 ايشان به آن دانشگاه
 معدل گيري دانشجويان از سيستم سما -



 ها گرفتن و انجام ليست دانشجويان ممتاز روزانه و شبانه و پيشرفت تحصيلي و مشروطي -
 وضعيت دانشجويان ترم تابستانهپيگيري  -
 جلسه استاد مشاور دانشجويان پزشكي تنظيم صورت -
 پيگيري نمرات و وضعيت تحصيلي دانشجويان مشروطي -
 پيگيري وضعيت مرخصي تحصيلي آقاي محمدعلي رمضانعلي زاده -
ل معـد (نامه آموزشي بنياد شهيد  تماس با بنياد شهيد جهت بررسي وضعيت و ابهامات در مورد آئين -

 ....)ممتازين شبانه، پيشرفت تحصيلي و 
 تكميل فرمهاي آمار و وضعيت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر -
 درخواست كارنامه دانشجويان شاهد و ايثارگر از آموزش كل و چك كردن و ثبت معدل دانشجويان -

  
  ستاد شاهد 90عملكرد مهر 

و كارشناس ناپيوسته و ثبت اطالعات آنها در  ثبت نام و تشكيل پرونده از دانشجويان انتقالي، مهمان -
 فرمهاي بنياد

الزحمه مدرسين تقويـت بنيـه علمـي بـراي      الزحمه اساتيد مشاور و حق تكميل و ارسال فرمهاي حق -
 بنياد و امور مالي معاونت دانشجويي

وم ارسال فرمهاي آمار و اطالعات وضعيت تحصيلي و آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر نيمسـال د  -
 به اداره كل 90-89

 ارسال نامه به رياست دانشگاه جهت صدور دستور ابالغ اساتيد مشاور -
 ارسال اسامي دانشجويان تحت پوشش به اساتيد مشاور مربوطه -
به آموزش كل جهت ثبـت در برنامـه    90-91ارسال اسامي دانشجويان شاهد و ايثارگر نيمسال اول  -

 سماء
رم باالتر و شركت كننده در آزمونهاي پيش كارورزي و علوم پايـه  ت 2ارسال آمار دانشجويان مشروط  -

 به اداره كل
ارسال نامه به آموزش دانشكده پزشكي مبني بر تداخل دروس يكي از دانشجويان جهت همكاري بـا   -

 ايشان
پيگيري نمرات دانشجويان شركت كننده در ترم تابستاني دانشگاه تبريز طي تماس با واحد آمـوزش   -

 دانشگاه علوم پايه
 پيگيري وضعيت تحصيلي فارغ التحصيالن، مهمانان و دانشجويان مرخصي تحصيلي -
برگزاري جلسات آشنايي دانشجويان جديد الـورود بـا اسـاتيد مشـاور دانشـكده پزشـكي، دانشـكده         -

 )جلسه 3(پرستاري و مامايي، دانشكده بهداشت و پيراپزشكي 
 در كالس برنامه زبان و هماهنگي جهت تشكيل آنارسال پيامك به كليه دانشجويان جهت ثبت نام  -
 برگزاري كالس تقويتي زبان جهت متقاضيان شركت در آن -
 پيگيري امور مربوط به گردهمايي دانشجويان -



 نژاد جهت دانشجويان رشته پزشكي هاي دكتر كرمي پيگيري و درخواست جزوه -
جهـت واحـد آمـار     90اول  و شش ماهه 89-90تكميل فرم اطالعات دانشجويان در شش ماهه دوم  -

 دانشكده
 

  )س(خوابگاه الزهرا 90گزارش عملكرد شهريور ماه  
  تعويض سيستم برق كشي كليه اتاقها و سالن ها  -1
تعويض سيستم فاضالب سرويس ها ي بهداشتي و تعويض كفپوش هاي سرويس هاي بهداشتي  -2

 .طبقه دوم و سوم
 و نصب مجدد آن جمع نمودن سقف هاي كاذب طبقه دوم و سوم -3
 )تخته 30(جمع آوري فرش اتاق ها جهت شستشو و تحويل به قاليشويي ماهان -4
 افزودن تخت به اتاق ها و بستن آنها توسط نيروهاي تاسيسات -5
 نصب حفاظ نردبان و انداختن قوطي جهت محكم شدن تحتها توسط آقاي ناصحي پور -6
 .ش تانك هاي كل طبقات درخواست شيرآالت و فالش تانك جهت تعويض شيرآالت و فال -7
 تعويض شير فلكه هاي داخل سرويسهاي بهداشتي توسط آقاي ثاني  -8
 .خراب نمودن كف رختشورخانه هاي طبقه دوم و سوم و تعويض فاضالب و كفپوش ها  -9

 .تعويض موكت اتاق هاي طبقه دوم و سوم و اتاق فرهنگي و كامپيوتر -10
 درب اتاق  24تعداد حضور آقاي باللي و نصب توريهاي باقيمانده به  -11
 .هماهنگي با آقاي بلغد جهت نصب باالبر -12
 .درخواست و پيگيري مسقف نمودن اتاق زباله -13
 .عدد كامپيوتر به اردوي بسيج 3دستگاه يخچال و  3تحويل  -14
 .نصب كاشي در پشت ظرفشويي دفتر خوابگاه -15
 .تعويض كليه مهتابي و المپ ها ي سوخته اتاقها توسط تاسيسات -16
 .در ورودي خوابگاه توسط آقاي سجادينصب پارتيشن  -17
 .نظافت كليه اتاقها  جابجايي تخت و كمدها و شستشوي كليه سالنها توسط نيروهاي خدمات -18
 .تعويض آينه آسانسور و زدن كفپوش در داخل آسانسور -19
 .شارژكپسولهاي آتش نشاني توسط شركت فدك -20
آن توسط نيروهاي مرد و درخواست  جابجايي اتاق بسيج از طبقه دوم به طبقه سوم و انتقال وسايل -21

 .خط انتقال تلفن
باز نمودن دربهاي سرويسهاي بهداشتي و حمامهاي طبقه دوم و سوم و انتقال وسايل آن توسط  -22

 نيروهاي مرد و درخواست خط انتقال تلفن 
 .حضور آقاي خبازي و بازديد از طبقات -23



 30/6/1390ات در تاريخ ازوچي و بازديد از طبقمحضور آقاي دكتر مفرح و خانم دكتر  -24

  )ع(خوابگاه امام علي 90گزارش عملكرد شهريور ماه 
 هاي بهداشتينصب سقف كاذب جهت حمامها و سرويس -1
 هاي طبقه اول و دومتعويض پرده -2
 شستشوي فرش اتاقها -3
 عدد از اتاقها 15تعويض موكت  -4
 هاي آب و فاضالب خوابگاهتعويض كل لوله -5
 هاكاشي كاري و سراميك كل سرويس -6
 هاي بهداشتيتعويض روشنايي سرويس -7
 هاي موتورخانه توسط نيروهاي تأسيساتيهاي ديگها و شيرفلكهشستشوي كوئل -8
  كابل كشي خط اينترنت طبقه اول بصورت دو نوده -9

  خوابگاه انديشه 90گزارش عملكرد شهريور ماه 
 شستشوي تمام فرشها -1
و همچنين تعويض شير و اتصاالت  تعويض رادياتورهاي شوفاژ فرسوده با رادياتورهاي نو -2

 آنها
 هاعدد از اتاق 45تعويض موكت  -3
 هاعدد از اتاق 20تعويض و تعمير پرده  -4
 تعويض سنگ توالت شكستة يكي از توالتها -5
 هاي ديگهاشستشوي كوئل -6
 تعمير جاروبرقي -7
 آذين بندي خوابگاه و نصب بنر جهت استقبال از دانشجويان جديدالورود -8
 اي آبهرفع گرفتگي لوله -9

 لكه گيري و گچكاري -10
 هاتعمير و اضافه كردن طبقات كمد ديواري اتاق -11
 هاتعمير قفل هاي درب اتاق -12
 نصب تورهاي آشپزخانه -13



  خوابگاه الغدير  90گزارش عملكرد شهريور ماه 
 شستشوي تمام فرشها -1
 تعويض موكت مستعمل بعضي از اتاقها -2
 تعمير لوله فاضالب سقف نمازخانه -3
 درب ورودي حياط و خوابگاهجوشكاري و تعمير  -4
 تعمير و تعويض پرده تعدادي از واحدها -5
 نصب پرده در نمازخانه -6

  
  )س(خوابگاه الزهرا 90گزارش عملكرد مهر ماه 

 نصب بنر منظره در ورودي خوابگاه -1
 خريداري گلدان جهت ورودي خوابگاه -2
 راه اندازي پيجر با سيستم جديد در دفتر خوابگاه توسط آقاي اشرف پور -3
 نمودن سيستم المپهاي قرمز در سالنهاي كليه طبقات توسط آقاي اشرف پور وصل -4
 ثبت نام دانشجويان جديدالورود و اسكان آنها در اتاقها -5
 نصب دريچه آلومينيومي در رايزرهاي طبقات -6
اندازه گيري پنجره هاي راه پله هاي اضطراري و آشپزخانه ها جهت اماده سازي و نصب  -7

 توري
 جهت پنجره سالنها توسط آقاد غديري اندازه گيري حفاظ -8
 سروي كردن وروشن كردن سماورها توسط آقاي ترابي -9

 راه اندازي سيستم اينترنت و كامپيوترها -10
 تمييز و مرتب كردن اتاق امور فرهنگي -11
 سرويكاري و مرتب نمودن طبقه ها و قفسه هاي يخچالها بوسيلهĤقاي عسگري -12
 درخواست اقالم جهت آسانسور -13
جماعت صبح توسط حاج آقا مير عظيم و نماز مغرب و عشاء توسط حاج آقا  برگزاري نماز -14

 شاه فضل در نمازخانه
 دستگاه گوشي جهت تعويض با گوشيهاي مستعمل و خراب داخل طبقات 6در خواست  -15



 عدد نئوپان جهت تختهاي اضافه شده براي دانشجويان جديد 50درخواست  -16
 درخواست جارو، سطل و بندكس براي اتاقها -17
 ضور آقايان محمدي و داور جهت سرويس آسانسورح -18
 2/7/1390حضور سركار خانم دكتر مازوچي در تاريخ  -19
 3/7/1390حضور آقاي ترابي و سرويس كردن اجاق گازها در تاريخ  -20
در دفتر خوابگاه جهت اعتراض به دليل  4/7/1390در تاريخ ) مشاور(حضور خانم فهيمي فر -21

 نداشتن اتاق مشاوره در خوابگاه
 ضور آقاي مبارك و خليفه جهت رفع مشكل فن كوئلهاح -22
 توسط آقاي كاشاني 4/7/1390راه اندازي بوفه در تاريخ  -23
 225 ،209،206،318،218جهت گرفتن سوراخهاي موش اتاقهاي ) بنّا(حضور آقاي حسيني -24

 ...و  117،
 آوردن يك دستگاه آب سردكن تعميري توسط آقاي رامين -25
  در دفتر خوابگاه 6/7/1390ي در تاريخ حضور سركار خانم دكتر مازوچ -26

  
  )ع(خوابگاه امام علي  90گزارش عملكرد مهر ماه 

 نصب بنر منظره در ورودي خوابگاه -1
 خريداري گلدان جهت ورودي خوابگاه -2
 راه اندازي دستگاه پيجر با سيستم جديد در دفتر خوابگاه توسط آقاي اشرف پور -3
 طبقات توسط آقاي اشرف پورنصب سيستم المپها يقرمز در سالنهاي كليه  -4
 ثبت نام دانشجويان جديدالورود و اسكان آنها در اتاقها  -5
 اسكان دانشجويان جديد الورود در اتاق مشاوره خوابگاه -6
 نصب دريچه ي آلومينيوم جهت بستن درب شير فلكه هاي سرويسها ي بهداشتي و آشپزخانه ها  -7
اضطراري و سالنهاي و آشپزخانه ها توسر آقاي اندازه گيري توري جهت پنجره هاي راه پله ها ي  -8

 غديري
 اندازه گيري حفاظ جهت پنجره سالنها توسط آقاي غديري  -9

 روشن كردن سماورها وسرويس آنها توسط آقاي ترابي  -10



 راه اندازي سيستم اينترنت و كامپيوتر ها  -11
 تميز و مرتب نمودن اتاق امور فرهنگي  -12
 نصب قفسه هاي درب يخچالي حضور آقاي عسگري جهت سرويس نمودن و  -13
 درخواست مقداري جنس جهت آسانسور -14
 عدد گوشي جهت تعويض گوشيهاي فرسوده داخل طبقات6درخواست  -15
 عدد نئوپان جهت تختهاي اضافه شده براي دانشجويان جديد الورود 50درخواست  -16
 درخواست سطل  جارو و بند لباس جهت اتاقها  -17
 نمودن آسانسورحضور آقايان داور و محمدي جهت سرويس  -18
برگزاري نماز جماعت صبح در نمازخانه خوابگاه توسط آقاي ميرعظيمي و نماز جماعت مغرب و عشا  -19

 توسط آقاي شاه فضل
 در دفتر خوابگاه2/7/90حضور سركار خانم دكتر مازوچي در تاريخ  -20
 3/7/90حضور آقاي ترابي و سرويس نمودن اجاق گاز ها در تاريخ  -21
در دفتر خوابگاه جهت اعتراض به دليل نداشتن 4/7/90در تاريخ ) اورهمش(حضور خانم فهيمي فر -22

 اتاق مشاوره در خوابگاه
 حضور آقاي مبارك و خليفه جهت رفع مشكل فن كوئلها -23
 توسط آقاي كاشاني 4/7/90راه اندازي بوفه در تاريخ  -24
 جهت گرفتن سوراخهاي موش اتاقهاي)بنا(حضور آقاي حسيني  -25

209،206،315،218،225،117،...  
 آوردن يك عدد آبسردكن تعميري توسط آقاي رامين  -26
 در دفتر خوابگاه6/7/90حضور سركار خانم دكتر مازوچي در تاريخ  -27

  
  خوابگاه انديشه 90گزارش عملكرد مهر ماه 

 هاي بهداشتينصب بازو براي درب پله هاي اضطراري و سرويس -1
 بازكردن درب هاي آلومينيومي ورودي كريدورها -2
 هاي آبلوله رفع گرفتگي -3
 آب بندي كردن دو عدد از سرويس هاي بهداشتي -4



 و سرويس كامپيوترهاي خوابگاه ITهماهنگي با  -5
  400خريد يك تخته فرش جهت اتاق  -6
 عدد از اتاقها 15تعويض چوب لباسيهاي شكسته  -7
 تعويض علمكهاي شكسته دوش حمامها -8
  نفر از دانشجويان جديدالورود 35اسكان  -9

  
  خوابگاه الغدير  90ه گزارش عملكرد مهر ما

 تعمير و تعويض توري تمام واحدها -1
 تعمير و تعويض شيرآالت مستعمل و خراب -2
 سرويس دستگاه آب تصفيه -3
 تعويض المپ و مهتابي هاي سوخته -4
 اضافه كردن تعدادي المپ جهت افزايش روشنايي -5
  نفر از دانشجويان جديدالورود 5اسكان  -6

  
  مهر ماهعملكرد ادارةخوابگاه ها در تابستان و 

 پيگيري امور تعميراتي و تأسيساتي خوابگاه ها -7
برنامه ريزي جهت ثبت نام و تهيه فرمهاي مربوطه از دانشجويان جديدالورود در تمامي  -8

 خوابگاه ها
 برنامه ريزي جهت اسكان دانشجويان جديدالورود در تمامي خوابگاه ها -9

 تركت سما سافشپيگيري نرم افزار اتوماسيون خوابگاه ها با  -10
 برگزاري كالسها آموزش ضمن خدمت جهت ناظمه ها و نگهبانها و مسؤلين خوابگاه ها -11
تخته فرش، تعمير برقكشي و لوله كشي آب، گذاشتن تخت و 3خريد (تجهيز و آماده سازي -12

خانه پشت سپاه ...) دستگاه بخاري و سطل زباله جهت آشپزخانه و اتاق هاو 3تشك، خريد 
 جهت اسكان دانشجويان

فاكتورهاي پيمانكاران و اقالم مصرفي در طي تعميرات در تابستان و همچنين ارسال  تأييد -13
 درخواست به كارپردازي

 و مسؤل نگهبانها آقاي جهاني نژاد تهيه و ارسال برنامه كاري نگهبانها به كارگزيني -14



 تأييد و ارسال مرخصيهاي نيروهاي شاغل در خوزة خوابگاه ها -15
 حق التدريس ارسال گزارش كاركرد نيروهاي -16
 تهيه و ارسال آمار خوابگاه هاي دانشجويي به سايت وزارتخانه -17
 درخواست سهميه قند و چاي مهرماه كاركنان -18
 درخواست موارد شوينده و پاك كننده مهرماه و توضيع آن در خوابگاه ها -19
 پيگيري امور مربوط به دانشجويان استعمال كننده دخانيات و همكاري با كميته انضباطي -20
 مي برگزار شده بودهي كه بوسيله فرماندهي نيروي انتظادر جلسه توجي شركت -21

 
                                                                                                                          

    
 


