
  فرهنگي واحدهاي معاونت دانشجويي، 88 ماه  خردادگزارش عملكرد
  :مديريت امور دانشجويي

  :اداره رفاه دانشجويان) الف
  نفر26تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل به تعداد  -
  نفر80ارسال فرم ميزان بدهي دانش آموختگان به صندوق رفاه تهران به تعداد  -
  نفر18تن مجوز ادامه تحصيل براي دانشجويان مقاطع ناپيوسته به تعداد هاي صندوق و گرفپاسخ به نامه -
  نفر150توزيع فيش جهت پرداخت نقدي خوابگاه حدود  -
  نفر100هاي پرداختي خوابگاه در رايانه اداره رفاه حدود دريافت و ثبت فيش -
   87-88ثبت و ارسال سند خوابگاههاي دانشجويي نيمسال اول  -

  اداره خوابگاهها) ب
  )ع(خوابگاه امام علي 

 كشيدن خط تلفن اتاق بسيج -
 نصب درب اتوماتيك خوابگاه -
 هاي جديد ها و نصب توري اتاق قااي اتهتعمير توري -
 خريد يك دستگاه واكسر و نصب آن جهت استفاده دانشجويان -
 انتقال صندليهاي فايبرگالس به حمامها جهت استفاده دانشجويان -
 مين روبروي سالن مطالعه جهت استفاده دانشجوياننصب آبسردكن تك شيره در زير ز -
 ....تحويل صندلي به اتاقهاي بسيج، فرهنگي، مشاوره و دفتر خوابگاه و  -
 شارژ كپسولهاي آتش نشاني توسط شركت فدك -
 به مناسبت هفته خوابگاهها) ناظمه، خدمات، تأسيسات(اهداء كادو به پرسنل خوابگاهها  -
 و نصب آنها در ورودي خوابگاه) دامت بركاته(اي  و آيت اله خامنه) ره(طراحي تصوير حضرت امام خميني  -
  اداره تغذيه و سلف سرويس) ج
  عدد قاشق و چنگال به دانشجويان1000تهيه و تحويل بيش از  -
 جداسازي انبار مواد غذايي و انتقال انبارهاي خوابگاهها به محل ديگر -
 نصب پنج دستگاه حشره كش برقي -
 ستگاه پنكه ديواري در محوطه آماده سازيتهيه و نصب دو د -
  نمودن آن ايجاد ديوار حايل بين درب خروجي سردخانه زباله و محل تخليه مواد اوليه غذايي و درب -
 تغيير محل دفتر مسئول سلف به محل ورودي آشپزخانه جهت كنترل بهتر -
  خدمات و تأسيسات) د
  در محل باغ فين24/3/88ز زن مورخ  خانوادگي كاركنان حوزه معاونت در رونشستبرگزاري  -
 )ع(خاكبرداري و تسطيح محوطه پشت خوابگاه انديشه و روبروي تلمبه خانه خوابگاه امام علي  -
به منظور متمركز ساختن وسايل و تجهيزات تأسيساتي در يك ) ع(احداث انبار تأسيسات واقع در تلمبه خانه خوابگاه امام علي  -

 مكان
 )ع(د در محوطه داخل خوابگاه امام علي نصب سيستم روشنايي جدي -
 در پي درخواست دانشجويان) س(نصب يك دستگاه كولر در نمازخانه خوابگاه الزهراء  -
 )ع(احداث انبار وسايل مازاد جنب تلمبه خانه خوابگاه امام علي  -

  اداره مشاوره و راهنمايي) هـ
 ابگاههاهاي فردي و پذيرش روزانه در مركز مشاوره و خو انجام مشاوره -
 پذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب درماني -



 هاي تلفني در ساعات غير اداري انجام مشاوره -
 ها شركت در جلسات مشترك معاونت دانشجوي جهت هماهنگي واحدها و اجراي برنامه -
 كدگذاري روزانه مراجعين در دفتر مربوطه -
ها و واحد     يلي و روانشناختي بوده و هماهنگي با خانواده       پيگيري دانشجويان ارجاعي به مركز كه داراي مشكالت آموزشي، تحص          -

 آموزش جهت ادامه تحصيل، انتقالي يا حذف درس مربوط
 )ارديبهشت ماه (2شركت در جلسه شوراي برنامه ريزي مناطق  -
 رگاههاي آموزشي ويژه كارورزان و دانشجويان ترم دوم در دانشكده پيراپزشكيابرگزاري ك -
 ه آموزشي به مناسبت هفته عاري از دخانياتتهيه و توزيع ويژه نام -
  اداره تربيت بدني ) و
  تربيت بدني2 و1تشكيل كالسهاي آموزشي  -
 تشكيل كالسهاي فوق برامه ورزشي دانشجويان، كاركنان و هيئت علمي -
 تشكيل اردوي تيم واليبال دختران جهت اعزام به المپياد ورزشي -
  جهت شركت در مسابقه تداركاتياعزام تيم تنيس روي ميز دختران به اصفهان -
  دستگاه ميز فوتبال دستي به خوابگاه انديشه و الغدير 2تهيه و تحويل  -
 پيگيري مسائل و مشكالت تربيت بدني -
  رشته ورزشي6برگزاري اولين جشنواره فرهنگي ورزشي بانوان دانشگاه در  -
 هاي جديد مجهز نمودن سالن بدنسازي به دستگاه -
  يبال استانداردتهيه و نصب پايه وال -
  گر و ايثارد شاهدستا) ز
 به منظور طرح مسائل و مشكالت       EDC برگزاري جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان شاهد و ايثارگر با حضور دبير ستاد شاهد در سالن                  −

 موجود و ارائه راهكار
وزشي آن دانشكده، كارشناس ستاد و اي در دفتر رياست دانشكده بهداشت با حضور سرپرست دانشكده و رابط آم          تشكيل جلسه دانشكده   −

 تعدادي از دانشجويان شاهد و ايثارگر رشته بهداشت
 اطالع رساني و ثبت نام اردوي مشهد مقدس و پيگيري اعتبار به منظور برگزاري اردو −
اري دانـشجويان  اي آمـادگي آزمـون دسـتي    كالسهاي حضوري و مكاتبه) تهيه اطالعيه، نصب در برد ستاد و سايت معاونت     (اطالع رساني    −

 شاهد و ايثارگر
  برگزاري مسابقه كتابخواني از كتاب حجاب استاد شهيد مرتضي مطهري و اهداي جوايز به سه نفر از برندگان به قيد قرعه  −
 پيگيري به منظور تشكيل كالسهاي تقويت بنيه علمي و رفع اشكال براي دانشجويان متقاضي −
  نفر مجرد57 نفر متأهل و 33ارگر ع بن ارزاق به دانشجويان شاهد و ايثيتوز −
 هاي مختلف و نصب در برد ستاد شاهد و ايثارگر تهيه اطالعيه به مناسبت −
   و پاسخ به مراجعينCDهاي رسيده، امانت دادن كتاب و  پاسخ به نامه:  انجام امور جاري ستاد از جمله  −

  مديريت امور فرهنگي 
  امور فرهنگي و فوق برنامه

ر مربوط به انتخابات رياست جمهوري و تخصيص برد به گروههاي دانشجويي عضو ستادهاي انتخاباتي كانديـداهاي  نظارت و پيگيري امو    -
 رياست جمهوري

هاي الزم جهت اطالع رساني، تشويق و تبليغ جهت شركت در انتخابات و نظارت بر فعاليتهاي سياسي در حوزه دانشگاه                      انجام هماهنگي  -
 و خوابگاه

 )س0 حضرت زهرا برگزاري جشن ميالد -
 ر اردوي تبريز برادراندنام از عالقمندان به شركت  تبليغات و اطالع رساني و ثبت -



 ره دانشجوييمهاي دانشجويان اعزامي به ع انجام امور مربوط به گذرنامه -
 برگزاري مسابقه قرعه كشي اسامي زهرا و فاطمه و اهداي جايزه به ايشان -
، شهادت حضرت )ره(، روز زن و مادر، ارتحال امام خميني)س(هاي خرداد همچون ميالد حضرت زهرا تهيه پوستر و تراكت براي مناسبت -

 خرداد فتح خرمشهر زهرا، سوم
د ، والدت حضرت زهرا و روز زن و مـادر، سـوم خـردا             )ره(، ارتحال امام    )س(هاي شهادت حضرت زهرا       تهيه پرده و نصب آن در مناسبت       -

 فتح خرمشهر
 زيع شربتوو ت) ره(همراه با پخش كليپ ارتحال امام ) ره(برپايي ايستگاه فرهنگي به مناسبت ارتحال امام  -
 جمع آوري كليه مدارك كالسهاي زبان، قارچ، ايجاد انگيزه، راز شاد زيستن و دسته بندي مدارك -
 رگاههاي فرهنگي آموزشياي كاشان جهت تحويل مدارك كا فني حرفهدانشكده ارتباط مستمر با  -
 انجام اطالع رساني جهت برگزاري آزمون كارگاه قارچ، زبان، راز شاد زيستن، ايجاد انگيزه -
  و همكاري در تهيه اقالم مورد نياز اردو1/3/88تهيه جوايز و تبليغات اردوي قمصر  -
 8/3/88نوردي فريزهند نطنز همكاري با فعاالن فرهنگي جهت تهيه اطالعيه، جوايز، اقالم مورد نياز اردوي كوه -
  در دانشكده پزشكي12:30-14ها ساعت  برگزاري كارگاه ايجاد انگيزه دوشنبه -
 ها با حضور استاد اكبري ها و دوشنبه چهارشنبه)  امام علي-الغدير(برگزاري كارگاه اخالقي در خوابگاهها  -
 -نگي با دانشكده پزشكي و پيراپزشكي جهت برگزاري كارگـاه          هماه -نام كارگاه آموزشي سخت افزاري كامپيوتر       اطالع رساني جهت ثبت    -

 اي و انبار مركزي ، فني حرفهITپيگيري تهيه اقالم و سخت افزار الزم جهت برگزاري كارگاه از مركز 
 شامل بخش كتبيبرگزاري مسابقه ريحانه هستي  -
 )س(تهيه و طرح سئوال از كتابهاي براي ريحانه ميالد حضرت زهرا  -
 ي مسابقه ريحانه هستي و پيگيري تهيه جوايزاطالع رسان -
 شامل مطالب فرهنگي و تصاوير جذاب فرهنگي) س(تهيه كليپ ويژه ميالد حضرت زهرا -
 )س(سرود ناشنوايان جهت اجراي برنامه در مراسم جشن حضرت زهرا دعوت از گروه  -
 )س(تهيه ويژه نامه سروش عفاف همراه با مسابقه كتبي خطبه حضرت زهرا  -
 )س(هاي فرهنگي جهت جشن ميالد حضرت زهرا  بستهتهيه  -
 ضمن پيگيري تحويل جوايز) س(كادو كردن كليه هدايا و جوايز جشن ميالد حضرت زهرا  -
 ها جهت معرفي بانوان با سابقه و مجرب واحدها استعالم از كليه مراكز درماني و بيمارستانها و دانشكده -
 )س(ها جهت ثبت نام اسامي فاطمه و زهرا  اطالع رساني مراكز مختلف درماني و دانشكده -
 )تلفني يا حضوري با در دست داشتن كپي شناسنامه(ثبت نام كارمندان با اسامي فاطمه و زهرا  -
 31/3/88در آمفي تئاتر پرستاري ، تهيه فليم و عكس ) س(برگزاري جشن ميالد حضرت زهرا  -
 و تهيه و پخش حلوا) س0برپايي مراسم زيارت عاشورا در شب شهادت حضرت زهرا  -
 سرويس دهي كتابخانه در طول هفته -
 انجام تسويه حساب دانشجويان مراجعه كننده به امور فرهنگي -
ثبـت نـام شـركت كننـدگان در         - انجام كليه امور مربوط به سمينار و اطالع رساني آن در حد گـسترده              –برگزاري سمينار ازدواج موفق      -

 اتبات الزم با واحدهاي مختلف و دعوت از مدرسين و اساتيد مك- تهيه بليط ورودي به سمينار-سمينار
 تحويل بن كارتهاي معيوب از خانه كتاب تهران و تحويل به دانشجويان -
 هاي فرهنگي در طول ماه همكاري با كانون فيلم، شعر، نسل انتظار، بسيج جهت اجراي برنامه -
 تهيه عكس و متن براي بنر تبليغاتي ازدواج موفق -
 خبرنامه از خبرهاي خرداد ماه جهت نشريه سپهرتهيه مطالب  -
  كردن به وزارتخانهmail و 87اصالح گزارش عملكرد شش ماهه دوم  -
 تهيه عكس و متن براي انتخابات و نصب در بردها -
 تهيه بنر تبليغاتي انتخابات و نصب در جلوي درب ورودي دانشكده -



 اد انگيزه براي شركت كنندگان در كالسها هاي كارگاه قاررچ و جزوه راز شاد زيستن و ايجCDتهيه  -
 ريزي هفته پيشگيري از اعتياد شركت در جلسه برنامه -
 تهيه پوسترهاي پيشگيري از اعتياد جهت شركت در نمايشگاه پيشگيري از اعتياد معاونت بهداشتي -
  و ارسال آن براي فرمانداري88هاي حجاب  عفاف دانشگاه در سال  تهيه آمار كل از برنامه -
 يه گزارش كامل و عكس راهيان نور براي ارسال به وزارتخانهته -
 تهيه عكس و گزارشات مكتوب مربوط به شهداي گمنام براي فرمانداري -
 اطالع رساني اعضاي شركت كننده در جلسه مشاورين جوان و تشكيل جلسه مشاورين جوان و تهيه صورتجلسه براي آن -
 9/3/88خ تشكيل جلسه كميته نظارت بر نشريات در تاري -
 ارسال دعوتنامه براي اعضاي هيئت نظارت جهت حضور در جلسه كميته نظارت بر نشريات -
 تكميل پرونده نشريات دانشگاهي و صدور مجوز براي كليه نشريات -
 تهيه صورتجلسه كميته نظارت بر نشريات -
  مشق آزاد به دبيرخانه نشريات- سبو- مهتاب كوير- نسخه از نشريات تودد3تحويل  -
 گاني نشريات ارسالي از دانشگاههاي ديگر و تهيه آرشيو كاملي از نشريات دانشگاهيباي -
 9/3/99 تاريخصدور مجوز براي نشريات مهتاب كوير، نغمه و موكول كردن صدور مجوز نشريه تلنگر به جلسه بعدي در  -
 اعضاي هيئت نظارت و ارسال دعوتنامه جلسه براي 16/3/88تشكيل جلسه كميته نظارت بر نشريات در تاريخ  -
 يه كلكين به جلسه بعدير و لغو نشريه آنتن و موكول كردن صدور مجوز نشفلكصدور مجوز نشريات خزير و  -
 تهيه جدول كاملي از نشريات و انجام مكاتبات الزم با مدير مسئوالن جهت كسب مجوز -
 تمديد مهلت مسابقه كتابخواني ده گفتار و قرعه كشي برندگان و اهدا جوايز -
 رگزاري جلسه شوراي فرهنگي دانشگاهب -

  
  


