
  یتعال باسمه
  :دانشجوييمديريت امور 

  :اداره رفاه دانشجويان) الف
 نفر 35تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل به تعداد  -
 نفر 30ارسال فرم ميزان بدهي دانش آموختگان به صندوق رفاه تهران به تعداد  -
انشجويان بـه  دانش آموختگان و گرفتن مجوز ادامه تحصيل براي دهاي صندوق رفاه تهران در خصوص اعالم بدهي پاسخ به نامه -

 نفر 30تعداد 
 پرداخت سند متمم وام مسكن به دانشجويان روزانه غيرخوابگاهي -
 ريال 212.500.000نفر به مبلغ  10ثبت نام و پرداخت وديعه مسكن به دانشجويان روزانه در مقاطع عادي و تكميلي به تعداد  -
 ريال 463.330.690نفر به مبلغ  205د ثبت نام وام شهريه دانشجويان شبانه در رايانه اداره رفاه به تعدا -
  ريال 113.250.000نفر به مبلغ  90ثبت كمك هزينه تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر به تعداد  -
 يل كاالهاي پزشكي درخواستي از صندوق رفاه تهران به دانشجويان روزانه متقاضيتحو -
 نفر 2305تعداد صدور كارت بيمه حوادث جهت كليه دانشجويان شاغل به تحصيل به   -

  اداره خوابگاهها) ب
  )ع(خوابگاه امام علي 

 ري آناكار آسانسور و نماك هادام -
 هاي خوابگاه شويي عدد درب آلومينيومي جهت تي 6تعويض و نصب  -
 هاي طبقه اول عدد شيشه سكوريت در سالن 4نصب  -
 هاي پارك رنگ كاري نيمكت -
 ها نصب قاب دور آينه -
 ان نيروي خدمات به جاي خانم ميرزائيماندي به عنو آمدن خانم علي -
 24/9/88برگزاري جلسه مسئول خوابگاه با اعضاي شوراي صنفي در تاريخ  -
 عدد ساعت و تحويل آن به كليه اتاقها 95خريداري  -
 اي سه روز تَأسيسات و رفع اكثر اشكاالت حضور هفته -
 عدد دستگاه ورزشي جنب پارك 5اضافه كردن  -
 ز در خوابگاهرو 2اي  حضور مشاوره هفته -
  
  
 

  )س(لزهراء خوابگاه ا
 مسقف نمودن وسايل پاركي -
 هاي بهداشتي خريداري بوگير و سطل زباله جهت سرويس -



 دستگاه وسايل پاركي 4افزايش  -
 عدد ساعت و تحويل به اتاقها 65خريداري  -
 هاي بهداشتي دستگاه دست خشك كن جهت سرويس 6خريداري  -

  انديشهخوابگاه 
 ري آب باران جلوي خوابگاهحفر چاه جهت جمع آو -
 كرنصب وسايل ورزشي جديد در پا -
 انتقال آب تصفيه كن به پشت بام -
 اختصاص يك دستگاه كامپيوتر به امور فرهنگي خوابگاه -
 خريداري دستگاه دست خشك كن -
 حضور پرسنل تأسيسات در روزهاي زوج هفته در خوابگاه -
 اداره امور عمومي)پ
 ي وب سايت معاونت و بارگذاري آنهاتهيه و طراحي اخبار و گزارشها  -
 هاي غيرفعال وب سايتفعال نمودن لينك -
 هاي كارشناسي معاونت تهيه صورتجلسه -
 پيگيري كالسهاي آموزش تجارت الكترونيك پرسنل -
 معرفي دانشجو جهت كار دانشجويي براي شبكه آران و بيدگل -
 تهيه ليست گواهي انجام كار اضافه كاري مرداد و شهريور پرسنل -
  اداره تربيت بدني ) ج
 سه رشته فوتسال، شطرنج و واليبالدر اعالم آمادگي جهت شركت در مسابقات قهرماني كشور  -
 تهيه و خريد لباس براي شركت در مسابقات -
 آذر واليبال و شطرنج 22-29آذر فوتسال  12-19اعزام دانشجويان در دو دوره به مسابقات خزرآباد ساري  -
 هاي سالن تربيت بدني و استخرپيگيري برگزاري برنامه  -
 برگزاري دوره آموزش شناي مقدماتي و تكميلي در استخر جهت خواهران -
 كاراته خواهران در اسفند ماه شتهاعالم آمادگي جهت شركت در المپياد ملي دانشجويان در ر -
 هاي واليبال، فوتسال، تنيس روي ميزبرگزاري كالسهاي فوق برنامه در رشته  -
 )ع(يروبيك در خوابگاه امام علي برگزاري كالس ا -
 )هاي انفرادي ديگرشطرنج و ورزش(تحويل وسايل براي برگزاري مسابقات در خوابگاهها  -
  
  
  
 
 دستگاه دوچرخه 5راه اندازي دوچرخه سواري تفريحي براي خواهران دانشجو با خريد  -
 انتقال سالن تكواندو به طبقه فوقاني تربيت بدني و تجهيز آن -
 ت بدنيبه طور مجزا در طبقه فوقاني تربيشطرنج اختصاص اتاق  -



 تيم از دانشجويان 14برگزاري مسابقات فوتسال دانشجويي يادواره شهداي گمنام با شركت  -
 عقد قرارداد با شركتها و ادارات براي استفاده از استخر -
 تحويل لوازم ورزشي به تربيت بدني خوابگاهها -
 تر براي تربيت بدنيتهيه و خريد يك دستگاه كامپيوتر و پرين -
 مندي خواهران جهت شركت در مسابقات به مناسبت هفته بسيج و كسب مقام دوم اين مسابقاتربرگزاري تمرينات تيم واليبال كا -
  و ايثارگر دشاه دستا) د
دكتراي  -اسيكارشن -كارداني(تهيه تقدير نامه براي چهارتن از دانشجويان ممتاز شاهد و ايثارگر در چهار مقطع مختلف تحصيلي  -

 آذر 16به منظور تقدير از ايشان در مراسم ) اي و دستياريحرفه
 آذر روز دانشجو 16معرفي چهار تن از دانشجويان نمونه و ممتاز شاهد و ايثارگر به آموزش كل به منظور تشويق در جشن  -
 17/9/88دانشكده پرستاري در تاريخ  مامايي در محل آمفي تئاتر -برگزاري جلسه اساتيد مشاور دانشجويان دانشكده پرستاري -
شركت كارشناس ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه در همايش يك روزه كارشناسان ستادهاي شاهد و ايثارگر دانشگاههاي كشـور در   -

 در تهران 21/9/88تاريخ 
 88دريافت و توزيع بن خريد كتاب ارسالي اداره كل به دانشجويان ورودي مهر  -
 ي از دانشجويان مقطع دستياري به بنياد شهيد كاشان به منظور پرداخت كمك هزينه پايان نامهارسال پايان نامه يك -
ارسال اطالعات دو نفر از دانشجويان مقطع دستياري كه به ترتيب نمره ارتقاء نفر اول و دوم رشته جراحي و اطفال دانشـگاه را در   -

 به بنياد شهيد به منظور تشويق ايشان اند شدهكسب نموده و به عنوان پزشك نمونه سال معرفي  87سال 
بـه   87-88و بيشتر و ارتقاء بيش از دو نمره در نيمسال دوم سال تحصـيلي   17تكميل و ارسال فرمت دانشجويان ممتاز با معدل  -

 بنياد شهيد طبق سنوات گذشته
 ايثارگر رشته علوم آزمايشگاهيهماهنگي با آموزش پيراپزشكي به منظور موجه كردن غيبت در امتحان يكي از دانشجويان  -
 تهيه اطالعيه و سخنان بزرگان به مناسبتهاي مختلف و نصب در برد ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه -
 و پاسخ به مراجعين CDپاسخ به نامه هاي رسيده، امانت دادن كتاب و : امور جاري ستاد شاهد و ايثارگر از جملهانجام  -

  مديريت امور فرهنگي 
  و فوق برنامه امور فرهنگي

ارسال دعوتنامـه، تهيـه صورتجلسـه و ارسـال بـراي      (ماه هاي ديجهت تصويب برنامه 27/9/88برگزاري شوراي فرهنگي در تاريخ  -
 )اعضاء

 ) ارسال دعوتنامه، تهيه صورتجلسه و ارسال براي اعضاء( 23/9/88ها در تاريخ ها و تشكلبرگزاري جلسه شوراي هماهنگي كانون -
 )ارسال دعوتنامه، تهيه صورتجلسه و ارسال براي اعضاء( 25/9/88لسه شوراي مشاورين جوان در تاريخ برگزاري ج  -
 ها ارسال مدارك دانشجويان نمونه به وزارتخانه و پيگيري ارزيابي آن -
  
  
 ها و تقسيم كارو تصويب نهايي برنامه) دومين جلسه(آذر  16هاي برگزاري جلسه هماهنگي برنامه  -
 ها جهت برگزاري برنامه تقدير از دانشجويان برترجلسه مشترك با نمايندگان آموزش كل و دانشكدهبرگزاري   -
 هاي اسالميها جهت صدور مجوز تشكلبرگزاري جلسه هيأت نظارت بر تشكل  -
 هاي بزرگداشت هفته بسيجهمكاري در برگزاري برنامه  -



 نفر از برگزيدگان آنها5هاي بسيج و اهداي يادبود به  ران كانونبرگزاري جلسه مشترك بامسئولين شوراي مركزي بسيج و دبي  -
 نفر از اعضاي فعال بسيج در حوزه آموزشي، فرهنگي، علمي در هفته بسيج  25تقدير از بيش از  -
 تئاتر پزشكيهمكاري در برگزاري جلسه پخش و نقد فيلم راز در آمفي -
 هاي دانشكده پزشكيتئاترجلسه كارگاه نقد شعر در آمفي 3همكاري در برگزاري  -
 تئاتر پرستاريهاي شب يلدا در آمفيهمكاري در برگزاري برنامه -
 بيني شده براي اعالم آمادگي ميزبان جشنواره قرآني هيأت علميهاي پيشها و برنامهنويس كميتهبرآورد هزينه و تهيه پيش -
، هفته بسيج، روز عرفه، عيد قربـان، عيـد   )ع(آذر، شهادت امام محمد باقر  16آذر،  27هاي ات، نصب پرده در مناسبتانجام تبليغ  -

 النقي، ماه محرم، هفته امر به معروف و نهي از منكر غدير، والدت امام علي
نامـه شـهيد مفـتح و    ي ، تهيـه زنـدگي  آذر سالروز وحدت حوزه و دانشگاه به صورت اينترنتـ  27برگزاري مسابقه علم و ايمان ويژه  -

 سخنان مقام معظم رهبري 
 عدد به همراه عكس و تكميل گزارش كامل از هر برنامه 22سايت دانشگاه به تعدادتهيه خبر براي وب -
قرائت قرآن، سرود جمهوري اسالمي، دعاي فـرج، خيـر مقـدم    : هاي مراسم به شرح ذيلبرگزاري مراسم بزرگداشت و اجراي برنامه -

خواني، سخنراني رياست دانشگاه، اجراي مسابقه گويي مجري، سخنراني دانشجو آقاي علي مظفري ، اجراي مسابقه حضوري، مولودي
حضوري، سخنراني دانشجو آقاي دكتر آدينه ، پخش كليپ عيد واليت، اجراي مسابقه حضوري،  تقليد صدا و طنز، مولـودي خـواني،   

 ها،ستاد شاهد،امور فرهنگي، تربيت بدني، مسابقه حضوري، كليپ يار دبستاني ، پذيراييز دانشكدهتئاتر ، تقدير از دانشجويان ممتا
 آذر 16جهت اجراي برنامه در ) اعم از مجري، گروه تئاتر، تقليد صدا(پيگيري و دعوت از ميهمانان اختصاصي  -
هاي مشـق آزاد، خودكـار   شامل يك جلد از كتاب(تئاتر آذر تحويل درب ورودي آمفي 16هاي فرهنگي براي بزرگداشت تهيه بسته -

 عدد 500به تعداد ) دعادار، كاور، يك شاخه گل
 هاي تبليغاتي مراسم درب دانشكده پزشكي و پرستاريتهيه تبليغات مراسم و نصب پرده -
 هاي ماليمهاي فرهنگي ويژه شهداي روز دانشجو و آهنگتهيه كليپ -
هاي دانشجويان فعال و ممتاز حوزه ي، ستاد شاهد و تربيت بدني دانشگاه، پيگيري تحويل بنپيگيري تهيه لوح تقدير فعاالن فرهنگ -

 معاونت دانشجويي، فرهنگي 
 پيگيري تهيه كليپ تقدير از ممتازين دانشجو -
 تهيه اقالم مورد نياز و امكانات و انجام مكاتبات الزم جهت تزئينات آمفي تئاتر توسط كانون نشاط -
هاي جشنواره قرآني دانشجويان با حضور مسئولين دفتر نهاد رهبري، كانون قرآن و عتـرت نهـاد و   هنگي برنامهبرگزاري جلسه هما -

 كانون قرآن بسيج دانشجويي و مجمع حافظان وحي
القران شهرستان كاشـان در خصـوص برگـزاري پـانزدهمين جشـنواره      انجام مكاتبات اداري،انجام هماهنگي با نهاد رهبري و جامعه -

 ها در بخش شفاهيي دانشگاهقرآن
  
  
 
كننـدگان از  رساني زمان و مكان برگزاري مسابقات بـراي كليـه شـركت   هاي الزم با روابط عمومي دانشگاه  و اطالعانجام هماهنگي -

  smsطريق 
ن در مسـجد  تئاتر پرسـتاري ويـژه بـرادرا   خواهران در آمفي ويژه  30/9/88مسابقات بخش شفاهي در روز دوشنبه مورخ برگزاري   -

 دانشگاه پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر 



 الزحمه داوران قرآنيپيگيري پرداخت حق -
 اعالم نتايج مسابقات قرآني به وزارتخانه -
 هاي پيشنهادي دهه فجر آذر، برنامه 16آذر،  27انجام مكاتبات اداري و تهيه و ارسال گزارشات  -
هاي الزم جهت اجـراي  و انجام هماهنگي 9/9/88اه پيام نور آران و بيدگل در تاريخ برگزاري مسابقه آيين مهرورزي با كمك دانشگ -

 هاي بالينيمسابقه در سالن مهارت
 آذر 16نام جهت سخنراني دانشجويان در روز ثبت -
 10/9/88آذر  16دعوت از مدير گروهان و معاونين و سرپرست دانشگاه براي بزرگداشت  -
 11/9/88اسان آموزشي هماهنگي و برگزاري جلسه كارشن -
 23/9/88هاي از رده خارج شده  به سايت مسكوني پيگيري و فرستادن كتاب -
 هاي تلفني در اين زمينهتهيه ليست بانوان محجبه از معاونت درمان، بهداشتي دانشجويي و انجام مكاتبات و پيگيري -
و انجام تبليغـات الزم بـه صـورت خبـر در وب سـايت و      دعوت از مدير مسئوالن و سردبيران نشريات براي زمانبندي اتاق نشريات  -

 تراكت
رساني  اي و اطالعبا حضور ناظر فني حرفه) سطح يك و سطح دو( برگزاري آزمون زبان انگليسي  براي دانشجويان شركت كنندگان -

 زمان آزمون
هاي الزم جهت اجـراي مسـابقه در   و هماهنگيتئاتر پرستاري و انجام تبليغات هاي نماز در آمفيبرگزاري مسابقه كتابخواني زيبايي -

 تئاتر پرستاريآمفي
برگزاري مسابقه اينترنتي امربه معروف و نهي از منكر ويژه هفته امربه معروف و نهي از منكر بـا اسـتفاده  از سـخنان مقـام معظـم       -

 رهبري 
 مكانها در حد اها و تشكلهاي اردوهاي كانونپيگيري و تهيه اقالم مورد نياز مراسم -
 هارد كردن ساعت كار آذر كار دانشجويي -
 ها هاي تسويه حساب دانشجويان در امور فرهنگي دانشگاه به مدير دانشجويي جهت توزيع در خوابگاهتكثير و ارسال فرم -
 التحصيل با امور فرهنگي دانشگاهانجام تسويه حساب دانشجويان فارغ -
 هاكنندگان در كالسهاي زندگي به شركتبان و راز شاد زيستن و مهارتهاي زاي كالسپيگيري و تحويل گواهي فني حرفه -
 هاي اداريانجام بايگاني -
خواني، تجليل از سادات، مسابقه، اهداي جـايزه،  مولودي(هاي مختلف فرهنگي برگزاري جشن عيد غدير در خوابگاه و اجراي برنامه -

 )سخنراني، پذيرايي
 هاپيگيري تجهيز كتابخانه خوابگاه -
  
  
  
 
و اهداي جايزه و برگزاري مسابقه طراحي، نقاشي و كاريكاتور ) ع(برگزاري مسابقه خوشنويسي از خطبه غدير در خوابگاه امام علي  -

 و اهداي جايزه) س(با موضوعات محرم، غدير و آزاد در خوابگاه الزهرا 
پخش فيلم سينمايي، (هاي فرهنگي و اجراي برنامه) س(نفر از دانشجويان خوابگاه الزهرا  40برگزاري اردوي شاه عبدالعظيم براي  -

 )اجراي مسابقه، اهداي جايزه



پخـش فـيلم   (هـاي فرهنگـي   برگزاري اردوي نياسر،مشهد اردهال با موضوع سهراب شناسي به تعداد يك اتوبوس و اجـراي برنامـه   -
 )سينمايي، اجراي مسابقه، اهداي جايزه

 وفقيت هر هفتهشناسي و مپخش فيلم مستند با موضوع روان -
 شناسي و موفقيتبرگزاري اتاق فكر با موضوع روان -
 )پخش فيلم سينمايي، اجراي مسابقه، اهداي جايزه(هاي فرهنگي برگزاري اردوي ابيانه نطنز به تعداد  يك اتوبوس و اجراي برنامه -
 )دره پريان(برگزاري اردوي كوهنوردي  -
 هاي متنوعزشكي با حضور دكتر ايماني و اميدي و اجراي برنامهبرگزاري كارگاه راز شادزيستن در آمفي تئاتر پ -
تئـاتر  هاي امـداد و نجـات، نشسـت قـانون اساسـي در آمفـي      همكاري در برگزاري شب شعر يلدا، كارگاه تخصصي نقد ادبي، كالس -

شناسـي   مهـدويت، روان پرستاري با مسابقات طرح غير حضوري پيشواي آسماني ، دعاي توسل، ندبه، كميل و نمـاز جمعـه، غـرب و    
 انتظار

پخش فيلم سينمايي، اجراي (هاي فرهنگي و اجراي برنامه اتوبوس در هر تاريخ 3آذر به تعداد  19و  5برگزاري اردوي قم جمكران  -
 )مسابقه، اهداي جايزه

، هماهنـگ و اجـراي   انديشـي اسـاتيد  هاي نشست هـم همكاري با بسيج جامعه پزشكي در انجام مكاتبات و تهيه و ارسال دعوتنامه -
 هاي ديگرو برنامه EDCبرنامه در سالن 

  
  

                                                     


