
  تعالي باسمه
  

  :مديريت امور دانشجويي
  
  خوابگاههاامور اداره ) ب

  )س(ماه خوابگاه الزهراعملكرد اذر 
  تعمير شير االت سرويس هاي بهداشتي كل طبقات-
  گرفتن درز و شكاف در اتاقهايي كه موجود بود و اتاقهايي كه سوراخ موش داشت-
  برگزاري مراسم تعين دبير و معاون شوراي صنفي-
  نصب جا كتابي در هر سه طبقه براي دسترسي بيشتر دانشجويان براي مطالعه-
  ي جشن عيد غدير و روز دانشجوبرگزار-
  سرويس مجدد فن هايي كه خراب بود-
  پيگيري براي اتاقهايي كه نياز به توري دارند-
  طبقه توسط اقاي ترابي 3سرويس مجدد اجاق گازهاي هر -
  سرويس كامل ابسردكن ها و بازديدانها توسط نيروهاي تاسيساتي-
  رگزاري كالس حفظ قرانحضور سركار خانم نصيري در شيفت بعد از ظهر وب-
  شستشوي موكت سالن مطالعه وفرش يكي از اتاقها به علت ورود گربه-
  پخش برگه هاي تسويه با خوابگاه بين دانشجويان فارغ التحصيل-
  درخواست دانشجويان جهت تعويض مايع صابون-
  درخواست اجناس تاسيساتي -

 )ع(عملكرد اذر ماه خوابگاه امام علي 
  با حضور اقايان دكتر فرهاد و بيغم 6/9/89نايي با مواد مخدر در تاريخ برگزاري جلسهاش-
  حضور اقاي مهندس غالمي وچك كردن كل كامپيوترها-
  خرابي دستگاه اب تصفيه كه ضمن بازديد اقاي نمديان رفع اشكال گرديد -
  28/9/89برگزاري جلسه با حضور مسئول خوابگاه و اعضاي شوراي صنفي در تاريخ  -
  روز در اتاق مشاوره خوابگاه2هفته اي )مشاور(ور خانم فهيمي فر حض -
  دستگاه كامپيوتر 2خريد  -
ودرخواست جايگزين ايشان كه نهايتا توسط خانم ها شفايي مقدم و ياره  29/9/89شروع مرخصي زايمان خانم حيدر زاده درتاريخ  -

  انجام وظيفه شد
 عملكرد اذر ماه خوابگاه انديشه

  ور شوفاژ براي حمام ها وسرويس بهداشتي ولوله كشينصب راديات-
  نصب فن اضافه براي هر سرويس بهداشتي جهت تهويه بهتر -
  طبقه و قرار دادن كتابهاي جيبي در ان 3نصب جا كتابي ديواري براي هر-



  تهيه قفسه كتاب براي نمازخانه و قراردادن كتابهاي اهدايي از طرف دفتر نهاد رهبري-
  اب تصفيه صنعتينصب دستگاه -
  بررسي تمام المپ ها و مهتابي هاي راهرو ها،اشپزخانه ها و سرويس هاي بهداشتي وتعويض وتعمير موارد معيوب-
  ساخت ونصب منبع انبساط-
  2سرويس و نصب توري گرماگير براي سماور اب جوش طبقه -
  جابجايي مخزن اب تصفيه ازپشت بام به داخل فضاي خوابگاه-
  اه كامپيوترخريد يك دستگ-

  
  اداره تغذيه و سلف سرويس) د
 پرس غذا 37105طبخ و توزيع تعداد  -
  پرس 1000طبخ و توزيع غذاي ويژه روز دانشجو به تعداد  -
 نفر 580كاشان به تعداد  پذيرايي از مسئولين هيئات مذهبي -
 نفر 400پذيرايي از مراسم جشن فارغ التحصيلي دانشجويان دانشكده سينا به تعداد  -
 بازديد ار سلف سرويس مركزي و تهيه عكس از روند پيشرفت كار -
 تعويض ماست مصرفي سلف سرويس  -
 ويان در مورد وضعيت غذامكاتبه با مديريت فناوري اطالعات در خصوص نظرسنجي اينترنتي از دانشج -
شركت در جلسه پرسش و پاسخ در خوابگاه انديشه با حضور رياست دانشگاه، معاون دانشجويي فرهنگي، مدير دانشجويي و  -

 مسئولين واحدها
 حضور در جلسه شوراي صنفي دانشجويان خوابگاه الزهرا -
  اداره مشاوره و راهنمايي) چ
  )مورد120(و پذيرش روزانه انجام مشاوره هاي فردي دانشجويان -
  )مورد 15 (پذيرش مراجعين كتابخانه وكتاب درمان -
  )مورد 354 (دانشجويان جديدالورود به نرم افزار وزارتخانه شناختي ورود اطالعات مربوط به سالمت روان -
  مورد از دانشجوياني كه در دانشگاه و خوابگاه مسائل روانشناختي داشته اند 10پيگيري  -
  )كارگاه  5( زاري كارگاه مهارتهاي زندگي ويژه دانشجويان جديدالورود دانشكده پيراپزشكي برگ -
  )كارگاه      4( برگزاري كارگاه مهارتهاي زندگي ويژه دانشجويان جديدالورود دانشكده بهداشت  -
  )اه     كارگ 2( برگزاري كارگاه مهارتهاي زندگي ويژه دانشجويان جديدالورود دانشكده پرستاري  -
  )7/9/89:انديشه       6/9/89:امام علي     14/9/89:الزهرا(  ايي با مواد مخدر در خوابگاههانشآبرگزاري كارگاه  -
  )11/9/89(نواده امفلد خانواده خوشبخت به مناسبت روز خپتهيه و انتشار  -
  )16/9/89(شركت در جلسه پيشگيري از اعتياد  -
  )10/9/89(دانشگاه  اعضاء هيئت علمي بانوان شاط وشادماني برايبرگزاري كارگاه ن همكاري در -
  )18/9/89(دانشكده پزشكي) افت تحصيلي /پيشرفت تحصيلي(شركت در جلسه -
  )22/9/89(امر به معروف و نهي از منكر شوراي شركت در جلسه مشترك -
  )9/89/ 29( شركت در جلسه پرسش و پاسخ خوابگاه انديشه -



  بدني اداره تربيت ) هـ
  برگزاري مسابقات فوتسال برادران دانشجو به مناسبت روز دانشجو با داوري دانشجويان -
  دو و ميداني خواهران –راه اندازي ورزش هندبال  -
  خريد امكانات تيراندازي باكمان -
  راه اندازي كالس تئوري وعملي تيروكمان -

  اسانس كاشانهماهنگي ومساعدت دربرگزاري تمرينات تيم واليبال باريچ 
  هماهنگي ومساعدت دربرگزاري تمرينات تيم بسكتبال توزين الكتريك كاشان -
  دوره كال س آموزش شنا جهت خواهران وبرادران 4برگزاري -
 تهيه وتحويل يونيفرم پرسنل استخر -
  گرو ايثار دشاه دستا) ح
  و متغيير ارسال ليست دانشجويان شبانه به معاونت آموزشي جهت تعيين شهريه ثابت -
  ارسال ليست دانشجويان  شبانه به بيناد جهت پرداخت كمك شهريه -
  هماهنگي تماس با كليه ستادهاي شاهد و ايثارگر كشور جهت اجرا و همكاري در طرح تحقيقاتي كشوري -
  هماهنگي با امور فرهنگي جههت دادن هديه به دانشجويان ممتاز شاهد و ايثارگر به مناسبت روز دانشجو -
  طرح و اجراء مسابقه كتبي به مناسبت هفته بسيج -
  هاي مختلف اين ماه و نصب در برد ستاد شاهد تهيه اطالعيه به مناسبت -
  به دانشجويان و پاسخگوئي به مراجعان cdامانت دادن كتاب و جزوه و  -
  22/9/89شركت در همايش كارشناسان ستاد شاهد در تهران  -
  به بنياد شهيد طبق فايل داده شده 89-90ان نيمسال اول ارسال مشخصات كل دانشجويا -

  اطالع رساني به دانشجويان جهت باز كردن حساب سيبا بانك ملي جهت ارائه به بنياد
  و ايثارگر دو نفر از دانشجويان شاهد انتقاليپيگيري مشكل  -

  مديريت امور فرهنگي 
  امور فرهنگي و فوق برنامه

آذر، شهادت دانشمندان عرصه علم استاد شهرياري و ترور استاد عباسي، وحدت حوزه و  16آذر ماه همچون هاي تهيه ونصب پرده مناسبت -
 ) ع(، ميالد امام هادي ) ع(دانشگاه محرم، تاسوعا و عاشورا، شهادت امام سجاد 

 هاهاي اداري و بايگاني نامهپاسخگويي به نامه -

 هاها و تشكلهاي فرهنگي كانونپيگيري ليست اقالم مورد نياز جهت اجراي برنامه -

 ها به صورت هفتگيپخش فيلم سينمايي در خوابگاه -

 هاي دانشجوييها و پاسخهاي  پيرامون مهدويت و پرسشها و قراردادن كتابدر خوابگاه) كتابخانه سيار(تهيه و نصب جاكتابي  -

 آذر 16هاي زير جهت مراسم جشن انجام كليه فعاليت -

 ي مسئولين دانشگاهارسال دعوتنامه برا -

 هاها و دانشكدهنويسي و نصب در سطح دانشگاه و خوابگاهپيگيري انجام تبليغات و پرده -

 هاي مراسم و پيگيري دعوت مدعوين مراسمريزي برنامهبرنامه -

 )عدد 700آذر عاشورايي، جالبيب به تعداد 3نامه پيگيري تهيه بسته فرهنگي شامل فولدر، ويژه  -



 ريزي مراسم روز دانشجو و تعيين وظايف هر قسمتهماهنگي و برنامهتشكيل دو جلسه  -

 پيگيري دريافت كليه آمار دانشجويان قابل تقدير جهت تهيه برگه تذهيب، لوح تقدير -

 هاها و تشكلهاي قرآني و فرهنگي و دبيران كانونتهيه متن و لوح تقدير براي برترين -

 قابل تقدير حوزه معاونت دانشجويي، فرهنگي از معاونت آموزشي دانشگاه دريافت بن كتاب و بسته فرهنگي دانشجويان  -

 بدني دانشگاههاي ورزشي از تربيتپيگيري دريافت اسامي برترين -

 هاي فرهنگي آموزشي از ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه پيگيري دريافت اسامي برترين  -

 هاي دانشگاهها و تشكلهاي فرهنگي از دبيران كانونپيگيري دريافت اسامي برترين -

 هاي فرهنگي مراسم شامل گروه موسيقي و تئاتر، قاري قرآن، تهيه مسابقه و جايزهپيگيري برنامه -

 هاي فرهنگي شامل ياردبستاني، سه آذر عاشوراييتهيه كليپ -

ساختن كليپ  هاي فرهنگي قرآني ورزشي حوزه معاونت دانشجويي، فرهنگي به خانم جدي جهتارسال فايل اسامي برترين -
 نفر از دانشجويان 211تقدير و تقدير از 

 آذر جهت نصب در دانشگاه و آمفي تئاتر 16هاي فرهنگي و پرده فرهنگي ويژه تهيه پوسترهاي پيام -

  هماهنگي آمفي تئاتر و پيگيري تهيه تزئينات -
 عزاداري ايام محرم ها به صورت هفتگي  همراه با مداحي و مراسمهاي فرهنگي در خوابگاهبرگزاري كارگاه -

نامه روز مباهله و تكثير آن ، فرم برداري، تهيه ويژهبرداري، عكسهماهنگي جهت فيلم(برگزاري اردوي فرهنگي تفريحي يزد  -
 نفر از دانشجويان دختر  50براي ) نظرسنجي جمالت فرهنگي، مسابقات فرهنگي و تهيه جوايز 

رساني اخبار جديد سايت عمره و عتبات مكاتبات مربوط به عمره دانشجويان، اطالع(پيگيري امور مربوط به عمره دانشجويي  -
رساني تلفني جهت نام شده و اطالعنام دانشجويان، تماس با كليه دانشجويان ثبتعاليات به دانشجويان، پيگيري نحوه ارسال مدارك و ثبت

 )تهيه مدارك
رساني در سطح دانشگاه انجام تبليغات و اطالع(نفر از دانشجويان و كاركنان  40ردوي فرهنگي زيارتي كربالي ايران، شلمچه براي برگزاري ا -

نام شدگان رساني كليه ثبتنام، انجام مكاتبات با سازمان رفاهي، تفريحي خرمشهر و آبادان، اطالعو وب سايت دانشگاه، تحويل مدارك ثبت
اعت حركت، هماهنگي جهت انجام فيلم برداري، مداحي و قرائت زيارت عاشورا بر سر گلزار شهداي گمنام، تهيه فرم جهت زمان و س
 )هاي فرهنگي، جوايز مسابقات، هماهنگي وسايل اياب و ذهاب CDهاي دعاي عرفه و نامه شلمچه، ختم صلوات، تهيه كتابچهنظرسنجي، ويژه

بندي امتياز و اعالم نتيجه به تحويل مدارك دانشجويان، جمع(انتخاب دانشجوي نمونه  پيگيري تكميل مدارك دانشجويان جهت -
 )وزارتخانه

 تهيه لوح سپاس براي مسئول بسيج جامعه پزشكي و بسيج كاركنان -

 هاها، كارگاهها، مسابقات، جشنهاي فرهنگي شامل مراسمتهيه عكس و خبر مربوط به فعاليت -

 هاي آزاد انديشيمون تشكيل كميته آزاد انديشي و كرسيانجام مكاتبات اداري  پيرا -

ارسال دعوتنامه، تهيه و ارسال صورتجلسه براي اعضا، پيگيري بندهاي (تشكيل دومين و سومين كميته قرآني دانشگاه  -
 )صورتجلسه

 )ارسال دعوتنامه، تهيه و ارسال صورتجلسه براي اعضا و وب سايت دانشگاه(تشكيل جلسه شوراي فرهنگي  -
 )هابندي كردن برنامهآوري جدولارسال دعوتنامه، جمع(ها ها و تشكلتشكيل جلسه هماهنگي كانون -
 شركت در جلسات هفتگي كارشناسي معاونت دانشجويي، فرهنگي -



هاي جشنواره، تحويل انجام مكاتبات و پيگيري تلفني پيرامون بخش(برگزاري جشنواره سراسري فرهنگي هنري تولدي نو  -
 )هانام و تمديد زمان جشنواره، ثبت نام دانشجويان به صورت اتاق به اتاق در خوابگاهرساني ثبتكننده، اطالعآثار دانشجويان شركت مدارك و

نام هماهنگي و اياب و ذهاب استاد و همكاري در ثبت(برداري همكاري با دانشكده بهداشت جهت برگزاري كارگاه نقشه -
 )دانشجويان

هاي زبان و برگزاري كالس  ICDLهاي اي شامل زبان انگليسي و كالسهاي آموزشي فني حرفهط به كارگاهتحويل مدارك مربو -
 انگليسي

 رساني كنگره ادبي سپيده كاشاني، ثبت نام و تحويل مداركانجام اطالع -

تبليغات جشنواره و توزيع و نصب  رساني،انجام اطالع(برگزاري جشنواره مطالعات قرآني و بخش كتبي جشنواره از كتاب عقايد اماميه  -
نام و ارسال آوري مدارك، تكميل فرم ثبتنام، جمعها، ارسال خبر آن روي وب سايت دانشگاه، انجام ثبتپوستر آن در سطح دانشگاه و خوابگاه

هاي سطح شهرستان كاشان و آران و ها براي دبيرخانه جشنواره، انجام هماهنگي و مكاتبات اداري با دانشگاهنامهآن به همراه مدارك و پاسخ
ها، دريافت و تكثير سواالت هاي شهرستان، ارسال مدارك جهت تهيه كارت ورود به آزمون، تحويل كارتبيدگل،تحويل مدارك از دانشگاه

ارش جشنواره به تئاتر دانشكده بهداشت جهت برگزاري مسابقه، برگزاري آزمون، انجام پذيرايي و ارسال گزمسابقه، هماهنگي با آمفي
 )دبيرخانه

 هاها و تشكلاستعالم آموزشي انضباطي و دبيران كانون -

طراحي و چاپ و نصب بنر، تهيه و ارسال دعوتنامه براي كليه اعضا هيئت علمي، كاركنان و مسئولين (برگزاري جشن عيد بزرگ واليت  -
هاي مراسم، پذيرايي و اياب و ذهاب و آمفي تئاتر، هماهنگي برنامه دانشگاه، تهيه تبليغ و پوستر و نصب آن در سطح دانشگاه، تزئينات سن

 تهيه جوايز

 )ع(پخش شيريني در فضاي خوابگاه الغدير به مناسبت ميالد امام هادي  -
 هابرگزاري مراسم سخنراني و عزاداري در ايام محرم در خوابگاه -

 هاسياهپوش كردن حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي و خوابگاه -

 نفر در اين طرح120البالغه و شركت صفحه اول مطالعه شده نهج 64البالغه همراه با پرسش و پاسخ از ري مسابقه نهجبرگزا -

هاي كنندگان، تشكيل كارگاهپيگيري تهيه كتاب آزادي معنوي جهت طرح قلم مطهر و واريز مبلغ كتاب، تحويل كتاب به كليه شركت -
آوري اطالعات رساني صفحات مورد مباحثه، جمعات مشخص شده، ارسال پيامك مربوط به اطالعخوابگاهي و بحث به صورت هفتگي از صفح

كنندگان طرح قلم مطهر، ارسال گزارش كامل كتبي و تصويري كنندگان جهت تهيه بانك اطالعاتي شركتاي مربوط به شركتكامل شناسنامه
 و مستندات طرح به بنياد شهيد مطهري

رساني به كليه اعضا هماهنگي سالن، اطالع( EDCواني گفتار شيرين مربوط به گروه مطالعاتي قلم مطهر در سالن برگزاري مسابقه كتابخ -
 )طرح، تهيه سوال و تكثير آن

انجام هماهنگي مكان (برگزاري سخنراني پيرامون شخصيت شهيد مطهري در تاالر سينا دانشكده پزشكي توسط گروه مطالعاتي قلم مطهر  -
 )رساني به كليه اعضااطالعو پذيرايي، 

 هاي زندگي با سخنراني حاج آقا ابراهيمي در خوابگاه انديشهبرگزاري كارگاه مهارت -

 برگزاري كارگاه سينما استراتژيك در آمفي تئاتر پرستاري و نقد فيلم -

 هابرگزاري كارگاه پيشگيري از اعتياد در خوابگاه -

ارسال دعوتنامه براي فعاالن فرهنگي (دانشگاه با حضور دكتر اسماعيلي  EDCسالن  برگزاري كارگاه بصيرت ويژه فعاالن فرهنگي در -
 )رساني كارگاه، هماهنگي با سخنران برنامه، اياب و ذهاب و پذيراييدانشگاه و انجام اطالع



 ر تهرانپيگيري تهيه بنر و پرده تقدير از ريحانه مسعوديه جهت برتر شدن در بيست و پنجمين جشنواره ملي قرآني د -

انجام (دانشگاه ويژه سردبيران و مدير مسئوالن نشريات با حضور امير هوشنگ قلندري  EDCبرگزاري كارگاه آموزشي نشريات در سالن  -
 )الزحمه سخنران، پذيرايي، صدور گواهي شركت در كارگاهنام، هماهنگي اياب و ذهاب و پرداخت حقرساني، ثبتاطالع

 :هاي زيرو مسجد دانشگاه و انجام فعاليت EDCرآني در سالن برگزاري جشنواره مسابقات ق -
 نام اتاق اتاق، پيام كوتاهرساني كليه دانشجويان از طريق ثبتانجام اطالع -

 نصب پوستر جشنواره مسابقات در سطح دانشگاه -

 ورتجلسههاي صتشكيل دومين و سومين كميته قرآني، تهيه صورتجلسه و ارسال براي كليه اعضا و پيگيري بند -

 پيگيري تهيه پرده، بنر و ارسال پيام كوتاه جشنواره مسابقات براي روابط عمومي دانشگاه -

كنندگان اي شركتآذر ماه و دريافت اطالعات شناسنامه 30آبان تا  18نام دانشجويان، كاركنان و هيئت علمي دانشگاه از ثبت -
 از طريق تماس تلفني يا حضوري و تكميل فرم مربوطه

 كنندگان در جشنوارههاي شركتها و بخشش و  اصالح مشخصات يا رشتهويراي -

 كنندگان نام شركتپرينت فرم ثبت -

 هاي قرآنيهاي گذشته جشنوارهنام دانشجويان و كاركنان قرآني طبق ليست سالرساني و ثبتتماس و اطالع -

 گاهدانش edcتهيه، چاپ و نصب بنر جشنواره مسابقات قرآني در مسجد و سالن  -

 دانشگاه  EDCبرداري، عكسبرداري مراسم و تأمين سالن انجام هماهنگي با روابط عمومي دانشگاه جهت انجام فيلم -

نام، ارسال اسامي و آثار و پيگيري و تماس تلفني با كانون قرآن و عترت وزارتخانه جهت كسب اطالعات بيشتر از نحوه ثبت -
 دريافت كد رمز دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 قرار دادن كليه اطالعات مربوط به جشنواره و به روز رساني آن در وب سايت دانشگاه  -

فناوري اطالعات جهت تهيه لينك فعال و ثابت جشنواره قرآني در صفحه اول وب سايت ( ITانجام هماهنگي با مسئول مركز  -
 دانشگاه

 كنندگاناهي با توجه به استقبال شركتانجام تبليغات و مشخص كردن زماني جهت برگزاري دومين مسابقه بخش شف -

 الزحمه ايشانانجام هماهنگي جهت داوران قرآني، اياب و ذهاب و پرداخت حق -

 نامه امر به معروف ونهي از منكر حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه به همراه طراحي مسابقه آنتهيه ويژه -

)كنندگانهاي مسابقه و ارسال ليست اسامي شركتنام، پيگيري دريافت كتابثبت(رساني مسابقات قرآن دانشگاه آزاد اسالمي اطالع -
 ها و ارائه به معاون دانشجويي،فرهنگيتهيه ليست كامل مبلغان فرهنگي قرآني خوابگاه -

 پيگيري و مكاتبات اداري با وزارتخانه جهت ميزبان شدن دانشگاه علوم پزشكي كاشان در جشنواره مسابقات قرآني -

ها و ها و تشكلو توزيع آن بين دبيران كانون) ها، عمره دانشجويي، نشرياتاردوها، مراسم(هاي فرهنگي نامه فعاليتوهتهيه شي -
 اعضاي شوراي فرهنگي دانشگاه

كنندگان در وب سايت وزارتخانه، پيگيري نام بخش كتبي، واردكردن اطالعات شركترساني بخش كتبي جشنواره قرآني، ثبتاطالع -
هاي جديد مسابقه از ناشران كنندگان، درخواست تهيه كتابهايي از قرآن، دريافت كتاب و تحويل كتاب به شركتت كتاب از مركز درسدرياف

 هارساني به كليه رابطين فرهنگي و معاونتهايي از قرآن، انجام اطالعو مركز درس

 
 
 



                                               
  


