
  

  فرهنگي دانشگاه دانشجويي معاونت واحدهاي 88 ماه سال عملكرد مهر گزارش
  

  

 :مديريت امور دانشجويي
  :اداره رفاه دانشجويان) الف

   نفر70تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل به تعداد  -
  نفر60ارسال فرم ميزان بدهي دانش آموختگان به صندوق رفاه تهران به تعداد  -
  نفر658جويان جديدالورود در رايانه اداره رفاه به تعداد ثبت پرونده دانش -
  نفر869ثبت نام وام تحصيلي مسكن دانشجويان روزانه متقاضي جديدالورود به تعداد  -
  نفر121ثبت نام دانشجويان متقاضي واجد شرايط جهت دفترچه بيمه خدمات درماني به تعداد  -
  نفر201ي به تعداد ثبت نام وام شهريه جهت دانشجويان شبانه متقاض -
  نفر658هاي جديدالورود در فايل جاري  بايگاني پرونده -
 اسكان دانشجويان متقاضي خوابگاه در خوابگاههاي دانشجويي با هماهنگي اداره رفاه  -
  به دانشجويان روزانه شاهد و ايثارگر87-88پرداخت كمك هزينه تحصيلي نيمسال دوم  -
 18/7/88 نفر در تااريخ 828ي روزانه به تعداد پرداخت وام تحصيلي دانشجويان متقاض -
  نفر2304پوشش قراردادن كليه دانشجويان روزانه و شبانه تحت بيمه حوادث به تعداد  -
   نفر35 ثبت نام از دانشجويان ميهمان از دانشگاههاي مختلف كشور به تعداد - -

  اداره خوابگاهها) ب
  )ع(خوابگاه امام علي 

  نشجويان جديدالورود نفر از دا40پذيرش تعداد  -
 نصب پرده جلو درب ورودي جهت جلوگيري از ديد داخل خوابگاه به خصوص شها -
 نصب پارتيشن دفتر خوابگاه -
 اتمام و راه اندازي پارك مجاور خوابگاه -
 انتقال وسايل ورزشي -
  عدد ميز پينگ پنگ به پارك مجاور خوابگاه2 -
 عدد دوچرخـه بـه      5تر و تحويل    راه اندازي پيست دوچرخه سواري جهت دانشجويان دخ        -

 آنها
 ادامه راه اندازي آسانسور -
  جهت دفتر خوابگاهMDF   عدد ميز و فايل2خريداري  -
 هاي بهداشتي  عدد خوشبو كننده شارژي جهت سرويس5خريداري  -
  مرتبه آقاي معصومي به كليه كامپيوترها و رفع معايب و اشكاالت آنها2اي  سركشي هفته -
  روز و رفع اكثر مشكالت فني3اي  ات هفتهحضور نيروهاي تأسيس -
 وصل كامپيوترهاي بسيج و امور فرهنگي به اينترنت -
  عدد ميز كامپيوتر جهت اتاقهاي بسيج و امور فرهنگي2خريداري  -



 )س(خوابگاه الزهراء 

  تعويض و سرويس نمودن اجاق گازها -
 جهت كانونجدا سازي وروديه پرستاري از كانون شاهد و آماده نمودن محل مناسب  -
توپ واليبال، بـسكتبال، صـفحه      (افزايش وسايل ورزشي جهت استفاده بيشتر دانشجويان         -

 )شطرنج

 خوابگاه انديشه

تنظيم ليست ساكنين خوابگاه با كليه مشخصات و ارسال بـه دفتـر معاونـت، اداره رفـاه،                   -
  كميته انضباطي

 ها اتاقها و خريداري و تحويل آن به  درخواست خريداري ساعت براي اتاق -
 توسـط مهنـدس حماميـان در        Aبرگزاري كالس توجيهي پيشگيري از آنفـوالنزاي نـوع           -

 خوابگاه
 برگزاري انتخابات شوراي صنفي خوابگاه و تعيين نمايندگان و شروع بكار آنها در خوابگاه -
 درخواست وسايل ورزشي -
 احداث زمين واليبال ساحلي و نصب تور و خط كشي زمين -
  نصب تير دروازه و خط كشي زميناحداث زمين فوتسال و -
 درصد70احداث سالن مطالعه با پيشرفت كاري  -
 نصب سيستم قفل مركزي براي پله اضطراري -
 چمن كاري اطراف خوابگاه -
 جدول بندي و ايجاد فضاي سبز -
 نصب وسايل پاركي جنب خوابگاه -
 درخواست خريداري اقالم بهداشتي مورد نياز خوابگاه -
 ا به دانشجويان ساكن هر اتاقه تحويل اقالم داخل اتاق -
 التحصيل و جديدالورود نيمسال تحصيلي دوم تنظيم ليست دانشجويان فارغ -
 اداره امور عمومي)پ
  اطالع رساني جهت ثبت نام متقاضيان كار دانشجويي در سال تحصيلي جديد-
  تهيه و تنظيم فرمهاي مخصوص كار دانشجويي با توجه به آيين نامه و دستورالعمل آن-
  متقاضي كاري دانشجويي250 ثبت نام از -
 انجام استعالم هاي الزم براي متقاضيان كار دانشجويي و تشكيل جلسه كميته كـار دانـشجويي                 -

  دانشگاه جهت تعيين سقف كار دانشجويي مراكز و واحدهاي مختلف دانشگاه و حق الزحمه آن
  و شركتي معاونت تهيه ليست اضافه كاري مرداد ماه پرسنل رسمي ، پيماني -
 تهيه و تنظيم اخبار و گزارش عملكرد شهريور ماه معاونت و قرار دادن آن در وب سايت معاونت                   -

  و ارسال براي مسولين مربوطه
 فعال نمودن لينك شوراي فرهنگي سايت و قرار دادن صورت جلسات شورا از ابتداي سال جاري             -

  در آن



ت دانشگاه براي پرسنلي كه در ايام تعطيالت تابـستان و            تهيه و تنظيم لوح تقدير با امضاي رياس        -
  .ثبت نام دانشجويان جديد الورود همكاري نموده بودند

   پيگيري جهت تهيه طراحي سربرگ جديد مكاتبات معاونت-
   پيگيري امور اداري پرسنل-
   تهيه و تنظيم صورتجلسه جلسات هفتگي كارشناسي معونت و ابالغ آن به واحدها-
و تجميع فرمهاي ثبت نام دانشجويان جديـدالورود و قـرار دادن آن در قـسمت ثبـت نـام                     تهيه   -

  اينترنتي وب سايت دانشگاه
   تكميل فرمهاي آماري معونت و ارسال آن براي اداره آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه-
   تهيه گزارش اهم فعاليت هاي معاونت در طي يك سال گذشته -
  ليف وضعيت نيروهاي جايگزين  پيگيري جهت تعيين تك-
   همكاري براي برگزاري جشن دانشجويان جديد الورود در خانه طباطبايي ها-
   به روز نمودن لينك هاي مربوط به مديران وب سايت معاونت با اطالعات و صفحه آرايي جديد-
  ونت جمع آوري فرآيند ارائه خدمات واحد هاي مختلف معاونت و تنظيم آن در وب سايت معا-
   ثبت نام و ارائه بن هاي دانش آموزان و دانشجويان ممتاز فرزند كاركنان معاونت-
  
 اداره تغذيه و سلف سرويس) ج
   پرس غذا38843طبخ و توزيع تعداد  -
  نصب پرده جهت پنجره هاي سلف سرويس پزشكي -
 آغاز به كار كارشناس بهداشت محيط جهت نظارت بر بهداشت سلف سرويس -
  كيلو مرغ بصورت آزاد با توجه به اتمام سهميه 3000 كيلو گوشت قرمز و 800خريداري مقدار  -
  

 اداره مشاوره و راهنمايي) هـ
 67(هاي فردي و پذيرش در اداره مشاوره، خوابگاهها و دانشكده پيراپزشكي             انجام مشاوره  -

  )مورد
 ) مورد20(پذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب درماني  -
 19/7/88ارد خاص در ستاد شركت در جلسه كميسيون مو -
 ماهه اول سال به وزارتخانه      6هاي فردي در        ساماندهي، تنظيم و ارسال گزارشات مشاوره      -

29/7/88 
 و ارسال اسامي دانشجويان مشكوك به اخـتالل         GHQ گذاري تست سالمت عمومي       نمره -

 ) مورد21 مورد، مشكوك به اختالل GHQ 433تست  (88./20/7جهت ارجاع به اداره مشاوره 
هـاي فـردي      پيگيري و ارزيابي اوليه دانـشجويان مـشكوك بـه اخـتالل و انجـام مـشاوره                 -

 دانشجويان ارجاعي  
ريزي جهت برگزاري كارگاه مهارتهاي زندگي براي دانشجويان          هماهنگي ، تنظيم و برنامه     -

 جديدالورود دانشكده پرستاري
گاههـا جهـت همـاهنگي و       هـا و سرپرسـتان خواب       نشست سرپرست اداره مشاوره و ناظمه      -

 16/7/88همكاري 



 15/7/88) ارتباط مؤثر(نشست آموزشي كاركنان اداره مشاوره  -
 مهر ماه 8( كارگاه 5برگزاري كارگاههاي مهارتهاي ارتباطي دانشكده پيراپزشكي در قالب  -

 )مهرماه27لغايت 
-  
 اداره تربيت بدني ) و
   شنبه تا چهارشنبه از2 و 1تنظيم برنامه آموزشي كالسهاي تربيت بدني  -
تنظيم برنامه سالن تربيت بدني و اختصاص روزهاي زوج براي خـواهران و روزهـاي فـرد                  -

 براي برادران
 هاي مختلف هاي سالن تربيت بدني در سانس فوق برنامه در رشته تنظيم برنامه -
 هاي ورزشي مختلف ثبت نام از دانشجويان در رشته -
  براي شروع كالسهاهاي مختلف هماهنگي با مربيان در رشته -
ثبت نام از دانشجويان عالقمند به رشته فوتـسال و فعـال نمـودن رشـته فوتـسال بـراي                     -

 خواهران دانشجو
 برگزاري كالس ايروبيك در سالن تربيت بدني -
 اندازي سانس دوچرخه سواري براي خواهران دانشجو در محوطه  راه -
هاي واليبال ،  ني كشور در رشتهاي قهرما اعالم آمادگي براي حضور در مسابقات تك رشته     -

 فوتبال و شطرنج برادران
 تالش در جهت فعال نمودن رشته واليبال ساحلي در محوطه خوابگاه انديشه -
 خريد تردميل براي سالن بدنسازي -
 هاي دانشجويي، كارمندي و هيئت علمي تنظيم برنامه سالن بدنسازي ر ساني -
 هاي سالن بدنسازي پيگيري تعوض موكت -
 هاي استخر در روزهاي زوج براي خانمها و روزهاي فرد براي آقايان  ريزي سانسبرنامه -
 ثبت نام از دانشجويان در كالس آموزشي شنا -
 تنظيم برنامه آموزشي مربوط به مربيان -
 درخواست خريد وسايل كمك آموزشي براي استخر -
 واگذاري سانس استخر براي اداره و ارگانهاي ديگر -
 سابقات فوتسال يادواره شهداي گمنام براي دانشجويانريزي يك دوره م برنامه -
 برگزاري مسابقات ورزشي در هفته تربيت بدني به مناسبت روز ورزش و تربيت بدني -
 ليست برداري از موجودي انبار و تفكيك موارد مصرفي و غير مصرفي -
 انتقال وسايل ورزشي از انبار مركزي به انبار تربيت بدني -
 رد نياز براي خوابگاههاي دانشجوييتحويل وسايل ورزشي مو -
 درخواست خريد ميز تنيس روي ميز براي سالن تربيت بدني -
  و ايثثارگراند شاهدستا) ز
  20/7/88 شركت در جلسه اساتيد مشاور دانشكده بهداشت مورخ -



 كليه دانشجويان شـاهد و ايثـارگر بـه بنيـاد شـهيد              87-88ارسال كارنامه نيمسال دوم سال تحصيلي        −
  ن طبق درخواست آن بنيادكاشا
 به بنياد   88-89ارسال آمار دانشجويان شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيل در نيمسال اول سال تحصيلي                −

  شهيد كاشان طبق درخواست آن بنياد
ارسال ليست اسامي دانشجويان جديدالورود به اداره كل دانشجويان شاهد و ايثارگر طبق درخواست آن      −

  اداره
   و كالسور به كليه دانشجويان شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيلA4رگه اهداي يك بسته ب −
  نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر7پيگيري انتقال  −
 پيگيري و هماهنگي به منظور مهماني پنج نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر −
 تهيه سئواالت مسابقه از كتاب آنگاه مرد حكيم گفت به منظور برگزاري مسابقه −
ي به منظور تجهيز دفتر كانون همت جهت فعاليتهاي فرهنگي و پژوهـشي دانـشجويان شـاهد و                  پيگير −

 ايثارگر
هماهنگي با مسئول محترم تربيت بدني به منظور رزرو سالن تربيـت بـدني در سـاعاتي از هفتـه بـراي               −

 تمرين تيم فوتسال و واليبال دانشجويان شاهد و ايثارگر
 رزرو سايت دانشكده پيراپزشكي در ساعاتي از هفته جهت برگزاري           هماهنگي با گروه عمومي به منظور      −

 كالسهاي فوق برنامه كامپيوتر
 ارسال مدارك دانشجويان نمونه شاهد و ايثارگر به اداره كل −
ارسال ليست اسامي دانشجويان شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيل به آمـوزش كـل بـه منظـور تـصحيح            −

 ه نرم افزار سماسهميه ورودي اين عزيزان در برنام
 واحد درس دانشجوي مهمان از دانشگاه ايـران بـه آن            2هماهنگي با آموزش كل به منظور ارسال نمره          −

 دانشگاه
 و ارائـه بـه بانـك    87-88تهيه انجام كار اساتيد مشاور دانشجويان شاهد و ايثـارگر در سـال تحـصيلي                 −

 اطالعات اعضاي هيئت علمي
 ها و پاسخ به مراجعين   ، پاسخ به نامهCD كتاب و امانت: انجام امور جاري از جمله  −

  مديريت امور فرهنگي 
  امور فرهنگي و فوق برنامه

تشكيل ستاد انتخاب دانشجوي نمونه در دانشگاه و شروع تبليغات براي ثبت نام دانشجويان واجـد                 -
  شرايط

 6/7/88هاي مهر ماه در تاريخ  برگزاري جلسه شوراي فرهنگي جهت تصويب برنامه -
  88 برگزاري كميته انطباق با موازين شرعي در مهرماه -
 20/7/88ها در مورخ  برگزاري جلسه شوراي هماهنگي كانون -
 25/7/88 برزگزاري جلسه مشاورين جوان در  مورخ  -
 هاي آبان براي تصويب برنامه27/7/88 برگزاري جلسه شوراي فرهنگي دانشگاه در تاريخ  -
هاي مراسم شهداي گمنام با حضور مسئولين شـهر و دانـشگاه در تـاريخ                برگزاري جلسه هماهنگي برنامه    -

 هاي مراسمهاي تشكيل هيأت امنا و شهداي گمنام و برنامه و تصويب  كليات برنامه15/7/88



 هاهاي مراسم شهداي گمنام و برآورد هزينهريزي و تصويب و تهيه صورتجلسه برنامه جلسه برنامه -
ها و برگزاري انتخابات مجـدد بـراي        ها جهت هماهنگي و اصالح اساسنامه     ن كانون  برگزاري جلسه با دبيرا    -

 11/7/88سال جديد تحصيلي در تاريخ 
 هاها و تشكلها  از طرف واحد رسيدگي به امور كانون شروع تبليغات عضوگيري كانون -
 احمر، شعر و ادب،     هالل(هاي شروع ثبت نام اعضا و كانديداهاي متقاضي شركت در شوراي مركزي كانون            -

 )نسل انتظار، فيلم، كوهنوردي خواهران،كوهنوردي برادران
 برگزاري جلسه هماهنگي با اعضاي شوراي مركزي كانون نشاط جهت هماهنگي و شـروع كـار كـانون در            -

 سال تحصيلي جديد
هاي قـرآن و    هاي قرآني در دانشگاه با حضور دبيران كانون        برگزاري اولين جلسه شوراي هماهنگي فعاليت      -

 عترت
هاي استقبال از دانـشجويان جديـدالورود و جـشن معارفـه و تهيـه                تهيه گزارش عملكرد كامل از فعاليت      -

 مستندات تصويري
 ها جهت اعزام به اردوي پيش دانشگاهي دانشجويان جديدالورود همكاري در تهيه اتوبوس براي دانشكده -
 هاي مراسم شهداي گمناماجراي برنامه  پيگيري جهت تخصيص اعتبار خارج از شمول جهت  -
 مهر  30هاي مراسم شهداي گمنام تا    ها و تهيه گزارش پيشرفت برنامه       برگزاري جلسه دوم پيگيري برنامه     -

 هاي مختلف از حوزه88
ها جهت جلب مشاركت و همكـاري در بهتـر شـدن اجـراي               جلسه هماهنگي با دانشجويان بسيج و كانون       -

 مراسم
 ارفه دانشجويان جديدالورود  برگزاري جشن مع -
 مهـر  1هاي جـشن معارفـه دانـشجويان جديـدالورود از            جلسه هماهنگي جهت تصويب برنامه     2برگزاري    -

 هاي مختلف  مهرماه و تعميم وظايف حوزه5لغايت 
هاي جشن معارفه و تهيه اقـالم و امكانـات مـورد نيـاز اعـم از                 پيگيري مصوبات جلسات هماهنگي برنامه      -

ها و بروشورها، پيگيـري     ها، تهيه اقالم پذيرايي، تهيه اقالم تزئينات، تهيه تراكت        ازي خانه طباطبايي  سآماده
SMS  دعوت از اساتيد، دعوتنامه اساتيد و مسئولين  

هاي استقبال از دانشجويان جديدالورود و جشن معارفه و ثبت نام حوزه معاونـت              مديريت و اجراي برنامه     -
 دانشجويي  فرهنگي

بندي كليه پيشنهادات واحدهاي حوزه معاونت دانـشجويي،فرهنگي در زمينـه فراينـد             مع آوري و جمع    ج -
 استقبال و معارفه دانشجويان جديدالورود توسط مديريت فرهنگي 

ريزي و هماهنگي با گروههاي مختلف فرهنگي ، تئاتر ، موسيقي ، تواشـيح و سـخنرانان و خـاطره                    برنامه  -
هاي فرهنگي نهايي انتخاب شده جهت اجراي برنامه وتبيين شرايط          اهنگي با گروه  گويان دفاع مقدس و هم    

 دو طرفه و اجراي آن
هـا بـا    هاي جـشن معارفـه در خانـه طباطبـايي          برگزاري يك جلسه هماهنگي در خصوص محتواي برنامه        -

و تهيـه ريـز    حضور معاونان آموزشي ، دانشجويي فرهنگي و مدير آموزش و مدير فرهنگي و مشاور رياست                  
 هابرنامه

 هاي ميان برنامههاي فرهنگي ويژه جشن معارفه دانشجويان جديدالورود و آهنگ تهيه كليپ -



هاي هفتـه دفـاع مقـدس و مـاه           انجام تزئينات مراسم جشن معارفه دانشجويان جديدالورود و نصب پرده          -
 5/7/88 در روز هامهردر محل برگزاري جشن در خانه طباطبايي

-ؤاالت مسابقه و جوايز مسابقات مراسم جشن معارفه دانشجويان جديدالورود و تهيه كارت پستال             تهيه س   -
 هاي فرهنگي و اهدا به دانشجويان جديدالورود در محل برگزاري جشن 

 نفـره از كارمنـدان و اعـضاي هيـات علمـي و      66امور تـداركاتي گـروه    هماهنگي و برنامه ريزي و اجراي      -
اعـم از پـذيرايي، نهـار، سـاير امكانـات، فـضاي مـورد نيـاز و                  ( دانشجوياني كه در ثبت نام فعاليت داشتند        

 )پاسخگويي به سواالت
 نفـره از دانـشجويان      1200هـا جهـت  پـذيرايي         هماهنگي با شـركت پيـك صـباي  بيمارسـتان و بوفـه              -

هـا بـه    جديدالورود و همراهان آنها و تهيه حواله پذيرايي و شماره گذاري  و ثبت آنها و سپس اهداي حواله                  
 هاي ايشاندانشجويان و خانواده

هايي كه در ثبت نام از حوزه معاونـت دانـشجويي بـه دانـشجويان ارائـه مـي شـود و                  جمع آوري كليه فرم    -
 ترك براي كل حوزه  معاونت دانشجويي ، فرهنگي  تخليص آنها و تهيه فرم نهايي خالصه شده مش

ها از طريق   رساني به دانشجويان در خصوص قوانين ومقرّرات و معرفي مسئولين دانشگاه و دانشكده             اطالع -
 وب سايت

اي از مقرّرات و قوانين مورد نياز دانشجويان اعم از آموزشي و دانشجويي فرهنگـي و شـوراي                   ارائه خالصه  -
 ورت تيتردار در روز معارفه و تحويل به دانشجويان و دريافت اطالعات بيشتر در وب سايت انضباطي به ص

هاي وب سـايت جهـت دانـشجويان جديـدالورود در معاونـت دانـشجويي و                 تهيه و ارسال اخبار واطالعيه     -
 معاونت آموزشي

 ويانهاي اتيكت اعضاي شركت كننده در ثبت نام جهت راهنمايي بيشتر دانشج تهيه كارت -
  نفره در قالب گروه استقبال از دانشجويان جديدالورود66 هماهنگي و مشاركت گروه تيمي  -
 در دانـشكده پيـرا پزشـكي و  انجـام            2/7/88 لغايـت    30/6/88 انجام ثبت نام دانشجويان جديـدالورود از         -

 سايت دانشگاهفيلمبرداري و تهيه عكس و بر از مراحل ثبت نام در دانشكده پيراپزشكي جهت درج در وب 
هاي  قسمت سالمت سنجي، تكميل فرم     2نام دانشجويان در حوزه معاونت دانشجويي به         انجام فرايند ثبت   -

 2/7/88اداره رفاه، تربيت بدني، شوراي انضباطي، خوابگاههاي امور فرهنگي تا 
انـشجويي   انجام بخش سالمت جسماني رواني دانشجويان جديدالورود در روز ثبت نـام توسـط معاونـت د                 -

 2/7/88فرهنگي با همكاري معاونت بهداشتي  تا 
هاي فرهنگـي و     تهيه پيام تبريك معاونت دانشجويي ، فرهنگي جهت دانشجويان جديدالورود و تهيه پيام             -

 مجالت فرهنگي براي خير مقدم گويي به دانشجويان جديدالورود جهت درج در وب سايت دانشگاه 
نماز جماعت مغرب و عشاء ،سـخنراني رئـيس دانـشگاه           : ها شامل   وروديهاي جشن معارفه جديدال    برنامه -

گـويي يكـي از سـرداران جنـگ، گـروه تواشـيح             نماينده نهاد ، معاون آموزشي، معاون دانـشجويي، خـاطره         
 برنامه توسط گروه موسيقي سـنتي، پخـش  كليـپ معرفـي دانـشگاه ، دفـاع مقـدس ،                      2جانبازان، اجراي   

 پذيرايي ، مـسابقه سـؤال از دفـاع مقـدس ، اهـداي جـايزه، صـرف شـام در خانـه                        سخنراني رهبر انقالب ،   
  شب11 تا 6 دستگاه اتوبوس از ساعت 7ها ، اياب و ذهاب دانشجويان توسط طباطبايي

گويي به دانشجويان جديدالورود و  پزشكي، پيرا پزشكي و پرستاري ويژه خيرمقدم آن در دانشكده تهيه پرده و نصب -
 قدسهفته دفاع م

 اردوي تفريحي، فرهنگي مرق اسحاق آباد ويژه خواهران  -



هـاي فرهنگـي و      نفر بـا اجـراي برنامـه       120اردوي ويژه دانشجويان جديدالورود به قم جمكران به تعداد            -
 مسابقه

ها با حوزه معاونت و مديريت فرهنگي و تعيـين اسـتراتژي معاونـت در                ارزيابي و برنامه ريزي نحوه كانون      -
 ها و پيگيري جهت اجرا در مهرماه بندي برنامه ها و اولويت ها و تشكلونخصوص كان

  همكاري در انتشار نشريات در برنامه استقبال از دانشجويان جديدالورود -
انجام تبليغات و نصب پرده و پوسترهاي هفته دفاع مقدس ، دانشجويان جديدالورود ، شهادت امام صادق             -
  ، روز ملي دختران)س(، والدت حضرت معصومه ) ع(
رساني و تبيليغات جشنواره بين المللـي هنرهـاي تجـسمي دانـشجويان ، دومـين جـشنواره                   انجام اطالع  -

الهدي با عنوان قلم سبز ، كنگره شعر واليت بـه مناسـبت عيـد غـدير ،                    پيرامون محور هاي نامه شهيد علم     
 ب آئين مهرورزيدومين همايش سراسري عفاف و حجاب ، مسابقه كتابخواني  از كتا

 تبليغات و ثبت نام و فروش كتاب آئين مهرورزي به دانشجويان عالقمند به شركت در مسابقه كتابخواني                  -
 كتاب آئين مهرورزي

  تمديد مسابقه ويژه دانشجويان جديدالورود و تحويل آثار رسيده -
جوي نمونـه و ثبـت نـام        رساني آئـين نامـه و فـرم دانـش         اطالع:  وارد كردن اخبار در سايت دانشگاه شامل       -

دانشجويان نمونه ، تمديد مسابقه ويژه دانشجويان جديدالورود ، اطالعيه انتخابات مـدير مـسئوالن كميتـه                 
ها ، اخبار مربوط به ثبت نام و جـشن معارفـه دانـشجويان              ناظر بر نشريات و اولين شوراي هماهنگي كانون       

 تجسمي دانشجويانجديدالورود ، فراخوان جشنواره بين المللي هنرهاي 
  سؤالي ماه مبارك رمضان و اعالم اسامي برندگان300 تصحيح مسابقه  -
 هاي دانشجويان ها و تمديد آن و دريافت پاسخ برگزاري تبليغات مسابقه جديدالورود -
رساني كتبي و تلفني به جلسه مدير مسئوالن نشريات جهـت برگـزاري انتخابـات مـدير مـسئوالن                    اطالع -

 نشريات   
هاي مختلف و مكاتبه با     نامه مربوطه به معاونت   رسال مصوبات كميته انتخاب دانشجوي نمونه و فرم آئين         ا -

ها ها در خصوص ارائه فرم به دانشجويان واجد شرايط، هماهنگي تلفني با آموزش دانشكده             رؤساي دانشكده 
 در خصوص چگونگي اجراي مصوبات كميته انتخاب دانشجوي نمونه

هـاي دانـشجويان در خـصوص پـر          دانشجويان واجدشرايط و راهنمايي و پاسخ به پرسش         دريافت مدارك  -
 هاكردن فرم

هـاي  هاي آموزش زبان انگليسي و تكنـسين عمـومي شـبكه        ثبت نام تكميلي متقاضيان شركت در كارگاه       -
 كامپيوتري 

هاي كـامپيوتري   هاي آموزشي  زبان انگليسي و تكنسين عمومي شبكه        رساني جهت ثبت نام كالس     اطالع -
 و تحويل مدارك الزم

 ها ، زمان و امكانات الزماي جهت برگزاري كالسحرفه انجام هماهنگي با فني -
 انجام هماهنگي با سمعي بصري دانشكده پزشكي و آموزش پيرا پزشكي و پزشكي و معـاون اداري مـالي                    -

 هاي آموزشيدانشكده پزشكي جهت تهيه كالس و فضاي آموزشي براي برگزاري كارگاه
  همكاري در برگزاري مراسم سالگرد شهداي گمنام  -
و روز ملي دختران در آمفي تئاتر پرستاري در تاريخ          ) س( برگزاري مراسم جشن والدت حضرت معصومه        -

28/7/88 



 تهيه اقالم مورد نياز و تزئينات و پذيرايي و اياب و ذهاب و سخنران و جوايز جهت جشن مـيالد حـضرت                       -
 )س(معصومه 

دختـران در خوابگـاه بـا حـضور تعـداد زيـادي از                      و روز ملـي   ) س( برگزاري جشن ميالد حضرت معصومه     -
 هاي متنوعدانشجويان و برنامه

  همكاري در برگزاري بزرگداشت روز ملي دختران در محل آمفي تئاتر پزشكي كانون هالل احمر و نشاط -
 عث پيگيري حق الزحمه دكتر علي اخوان جهت مراسم جشن مب  -
  قفسه كتاب جهت كتابخانه خوابگاهها 5 پيگيري و درخواست  -
هاي اخالقي فرهنگي از    هاي زبان ، راز شاد زيستن و مهارت       هاي شركت در كالس    پيگيري تحويل گواهي   -

 ايفني حرفه
 برگزاري جلسه هماهنگي انتخاب كارشناس فرهنگي و تصويب كليات اجراي مصاحبه و آزمون كتبـي بـا                  -

 ست و مديريت دانشجويي و مديريت فرهنگيحضور حرا
 همكاري در انتشار نشريات در برنامه استقبال از دانشجويان جديدالورود  -
 نفر از  مدير مسئوالن نشريات در كارگاه و تمـاس بـا              5پيگيري نامه كارگاه روزنامه نگاري جهت شركت          -

كت كننـدگان، اعـالم اسـامي       مدير مسئوالن جهت شركت در كارگاه، هماهنگي جهت ايـاب و ذهـاب شـر              
 شركت كنندگان به وزارتخانه 

  مهرماه21 لغايت 18نگاري از تاريخ  نفر از دانشجويان مدير مسئول نشريات به كارگاه روزنامه5 اعزام  -
هـاي مـاه مهـر و تقـسيم         ريزي برنامه  جلسه هماهنگي مدير فرهنگي با كارشناسان فرهنگي جهت برنامه         -

 هاي فرهنگي ديگر در مهرماهها، نشريات و جشن معارفه و برنامهوظايف هر يك جهت اردو
 16/7/88 تهيه و توزيع تبليغات مربوط به انتخابات مدير مسئوالن كميته ناظر بر نشريات مورخ  -
  هيه و ارسال دعوتنامه جهت اعضاي شوراي فرهنگي آبان و تماس تلفني با آنان -
 ظارت بر نشريات و تماس تلفني با آنان  تهيه و ارسال دعوتنامه جهت اعضاي هيات ن -
  پيگيري و تهيه فرم سؤاالت مربوط به آزمون كتبي انتخاب كارشناس فرهنگي -
ها براي اعضاي كميته    آوري و آرشيو نشريات چاپ شده در ماه مهر و كپي و ارسال يك نسخه از آن                 جمع -

 ناظر بر نشريات
 مسئوالن از مدير word  و  pdfآوري و عكس و فايل  جمع -
نامـه   برگزاري ايستگاه صلواتي ويژه هفته دفاع مقدس به مدت يك هفته و توزيع شيريني و شربت و ويژه                  -

 هاي دفاع مقدسهاي مقاومت شامل دانستنياسوه
 با حضور   27/7/88 نفر كانديدا مورخ     6 مدير مسئول از بين      4 برگزاري انتخابات مدير مسئوالن و انتخاب        -

 مسئول و سردبيران و مسئولين كميته ناظر بر نشريات نفر از مديران 22
 26/7/88 برگزاري جلسه كميته ناظر بر نشريات مورخ  -
 هاو انديشه و ارسال به كتابخانه خوابگاه) س( الزهرا هاي اهدايي به خوابگاه ثبت كتاب -
 صورتجلسهها و تهيه ها براي شركت در اولين جلسه شوراي هماهنگي كانون دعوت دبيران كانون -
بنـدي  هاي جزئي و جمـع    هاي دانشگاه و برآوردهاي هزينه    ها و تشكل   ماهه كانون  6هاي  آوري برنامه  جمع -

 هاآن
هـا و اردوهـا و   هـا و مراسـمات و كارگـاه    جـشن :  ماهه امور فرهنگي دانـشگاه شـامل       6هاي   تكميل برنامه  -

 تبليغات



ها جهت پيش جلـسه شـوراي        و پيگيري تحويل برنامه    هاها و تشكل  هاي آبان ماه كانون   آوري برنامه  جمع -
 فرهنگي 

: هاي مكالمه زبان انگليسي در دو سـطح يـك و دو و اسـتفاده از جـزوات آموزشـي شـامل         تشكيل كارگاه  -
 ،روزهـاي   14-12شـنبه سـاعت      و تافل كمبريج، كتاب اينتـرچينج روزهـاي شـنبه و يـك             504هاي  كتاب

 سـطح يـك   14-12شـنبه سـاعت    دو ، روزهاي چهارشنبه و پـنج   سطح 18-16شنبه ساعت   دوشنبه و سه  
 40شود با حضور آقاي بـرادران و تعـداد      تشكيل مي  4و1هاي  ها در دانشكده پزشكي كالس    كالس( ذخيره  

 )نفر دانشجو
هاي كامپيوتري با حضور آقاي مهنـدس رضـايي از سـوي             تشكيل كارگاه آموزشي تكنسين عمومي شبكه      -

ها در دانـشكده پيراپزشـكي  بـه         كالس ( 14-12 در روزهاي شنبه و چهارشنبه ساعت        اي كاشان حرفهفني
 .)شود نفر دانشجوبرگزار مي21تعداد 

 هاها و فرمهاي ارسال و دريافتي ، اطالعيهبرنامه: هاي اداري شامل  انجام بايگاني -
 همرا بـا اجـراي مـسابقه و         30/7/88 و 16/7/88 اتوبوس در تاريخ     2 برگزاري اردوي قم جمكران به تعداد        -

 و دهه كرامت) ع(نامه به مناسبت ميالد حضرت امام رضا توزيع ويژه
 ها و تبليغات همكاري با بسيج جامعه پزشكي در اجراي برنامه -
 ها ، درخواست و تهيه اقالم مورد نياز ها در اجراي برنامهها و تشكل همكاري با كانون -
هـا و  از دفـاتر فرهنگـي و كتابخانـه       (، انديـشه و الغـدير       ) س(، الزهرا   ) ع(لي  هاي امام ع   بازديد از خوابگاه   -

 )هاهاي فرهنگي آنبرنامه
 اندازي امور فرهنگي خوابگاه الغديرهاي كتابخانه خوابگاه الغدير و راه ثبت كتاب -
  تشكيل جلسه با متقاضيان كار دانشجويي جهت امور فرهنگي و تعيين شرح وظايف كار به آنان -
  تنظيم ساعت كاركرد دانشجويي دانشجويان در ماههاي تير، مرداد و شهريور و پيگيري در پرداخت آنان -
  پيگيري درخواست مجدد كتاب جهت امور فرهنگي خوابگاه و تهيه ليست كتاب از دانشجويان  -
  دانشگاهLANه ها به شبكها و وصل كردن كامپيوتر كتابخانهافزاري كردن كتابخانه خوابگاه پيگيري نرم -
 و ارسـال بـه    87 انجام مكاتبات اداري شامل تهيه گزارش عملكرد گروه پيشگيري از اعتياد در طول سال                -

 معاونت درمان
 هاي فرهنگي با انجام برنامه30/7/88 نفر در تاريخ 120 انجام برگزاري اردوي قم جمكران به تعداد  -
نشجويان در خصوص كـار دانـشجويي و برگـزاري جلـسه            هاي الزم با دا    انجام مكاتبات اداري و هماهنگي     -

 هاتوجيهي آن
 استعالم انضباطي و آموزشي كليه متقاضيان مؤسس كانون، مدير مسئول و سردبير نشريه و كانديـداهاي                 -

 هاانتخابات كانون
 رساني اسامي برندگان اهداي جوايز مسابقات صدفي براي مرواريد و اطالع -
هـاي زبـان كـامپيوتر و تحويـل مـدارك تحويـل             هاي شركت كنندگان كارگاه    تكميل ليست اسامي و فرم     -

 اي آقاي رمضانپور جهت كالس زبانهاي مشخصات به فني حرفهگرفته و فرم
اي اي و مذاكره با فني حرفه     هاي شركت كنندگان كالس كامپيوتر فني حرفه       تكميل ليست مدارك و فرم     -

 نفورماتيك با مديريت آقاي عظيمي جهت تحويل دادن مدارك به شركت پژوهش ا
اي بـه   هـاي ديگـر فنـي حرفـه       اي و خانم عصاريان جهـت برگـزاري كـالس          انجام هماهنگي با فني حرفه     -

 درخواست دانشجويان



 هاي دانشجويان در اداره رفاهاي بايگاني شده در پرونده برگه3هاي  استخراج اطالعات فرهنگي از فرم -
  كتابخواني دانشگاه پيام نور آران و بيدگل در دانشگاه علوم پزشكي كاشان همكاري در برگزاري مسابقه -
 ها و ثبت نام از آنانهاي فرهنگي اجتماعي خوابگاه انجام فراخوان متقاضيان همكاري در برنامه -
 ها با اقالم معرفي مورد نياز تجهيز خريد و تحويل دفاتر فرهنگي خوابگاه -
 بسيج دانشجويي با اقالم اموالي مورد نياز اعـم از ميـز و صـندلي اداري                  تجهيز خريد و تحويل دفتر حوزه      -

 ....فايل و
هالل احمر، شـعر و ادب      (هاي دانشجويي    تجهيز خريد و تحويل كليه اقالم مصرفي مورد نياز دفاتر كانون           -

 )و نسل انتظار
 فوق برنامه برادرانرساني كانديداتوري و عضوگيري كانون هالل احمر و نشاط توسط  تبليغات اطالع -
و ) س( تجهيز خريد و تحويل كليه اقالم مصرفي و اموالي مورد نياز دفاتر فرهنگي، بسيج خوابگـاه الزهـرا                  -

 به تفكيك در مهرماه) ع(امام علي 
 نفر عضو شورا و ارسال اسامي به جمعيت هالل          7 برگزاري انتخابات شوراي مركزي هالل احمر و انتخاب          -

 احمر شهر
 در خوابگاه خواهران با حضور سخنران) ع(در برگزاري مراسم ويژه شهادت امام جعفرصادق  همكاري  -
هـاي دانـشجويي در دفـاتر     همكاري در برگزاري مراسم ادعيه و زيارت عاشورا و دعاي سمات در خوابگـاه         -

 بسيج خواهران
 ج دانشجوييها و بسي همكاري در برگزاري اردوي كوهنوردي هفتگي برادران و خواهران كانون -
 ها بن علي جمعه همكاري در اعزام دانشجويان دعاي ندبه در زيارت هالل -
 نشريه زير نظر حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي اعم         5 همكاري در انتشار نشريات دانشجويي در مهرماه،         -
 همـاهنگي   آرايي و پرينت و   نظارت بر محتواي نشريات وابسته، تحويل امكانات الزم جهت تايپ و صفحه           : از

 هادر تيراژ و انتشار و صدور فيش تكثير جهت پرداخت هزينه
 عباس خواهران آقا علي– اردوي تفريحي فرهنگي ابيانه  -
 


