
  رهنگي واحدهاي معاونت دانشجويي، ف88 ماه مرداد گزارش عملكرد
  :مديريت امور دانشجويي

  :اداره رفاه دانشجويان) الف
  نفر105تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل به تعداد  -
  نفر90ارسال فرم ميزان بدهي دانش آموختگان به صندوق رفاه تهران به تعداد  -
  نفر12فتن مجوز ادامه تحصيل براي دانشجويان مقاطع ناپيوسته به تعداد هاي صندوق و گرپاسخ به نامه -
  ريال50,040,000 نفر به مبلغ 95واريز وام مسكن تابستان دانشجويان روزانه غيرخوابگاهي به تعداد  -
  ريال24,000,000 نفر به مبلغ 8واريز وام ضروري ويژه به تعداد  -
  ريال27,220,000 نفر به مبلغ 132 ريال و روزانه 3,300,000 نفر به مبلغ 16 مشمول شبانه نتأييد وام بيمه دانشجويا -
  ريال87,500,000 نفر به مبلغ 6پرداخت وديعه مسكن به دانشجويان روزانه متأهل غيرخوابگاهي در مقاطع تكميلي و عادي به تعداد  -
 ر نف20گرفتن مجوز ادامه تحصيل براي دانشجويان مقاطع ناپيوسته به تعداد  -
  عدد پرونده جهت ثبت نام دانشجويان جديدالورود700تهيه  -

  اداره خوابگاهها) ب
  )ع(خوابگاه امام علي 

 حفر چاه جنب حوضچه خوابگاه جهت انتقال هرزآب به آن -
 هاي بهداشتي ديواركشي سرويس -
 هاي بهداشتي هاي سرويس تعويض فالش تانك -
 هاي موتورخانه تعويض شير فلكه -
  اتاق مسئول خوابگاهكاشي كاري و سراميك -

 وابگاه انديشه خ

مكان و ايجاد يك سـالن مطالعـه بـا مـساحت     ايجاد راه پله مشرف به بالكن خوابگاه و پيگيري جهت نصب سقف سبك در اين          -
  متر مربع جهت رفاه دانشجويان150

 وسـيله نگهبـان انجـام       هاي اضطراري و مجهز كردن آن به سيستم قفل مركزي كه كنتـرل آن بـه                 نصب درب ورودي براي پله     -
  . شود مي

   جهت سالن كامپيوترMDFتهيه و نصب ميز  -
  ياسكان دانشجويان المپياد ورزش -

  )س(زهراخوابگاه ال

 تعويض كف فرش سرويسهاي بهداشتي طبقه سوم خوابگاه و ترميم كف فرش سرويس بهداشتي طبقه دوم -
  خوابگاههاي مسكوني كوئل اتاق پراتيك و اتاق هاي فن تعويض لوله -
 پيگيري جهت تعويض دربهاي آسانسور خوابگاه -
  سرويس كاري اجاق گازها -
  اداره تغذيه و سلف سرويس) ج
  سم پاشي سلف سرويس -
 تنظيم شرايط مناقصه سلف سرويس -
  انبار) د
  عدد34درخواست خريد  -
  عدد25رسيد انبار  -
  عدد90حواله انبار  -



 كيلو قند و شكر تحويل انبار گرديد و در ضمن 2050 كيلو روغن مايع و 6000ه و  كيلو برنج اروگوئ29400اي  ضمناً سهميه يارانه
 .انبار شوينده و تأسيسات و مواد غذايي در ماههاي تير و مرداد تفكيك گرديد

  خدمات و تأسيسات) هـ
 تر دانشجويان رل هرچه دقيقو بزرگ كردن دفتر و ايجاد يك باب درب جهت كنت) ع(تخريب اتاق مجاور دفتر ناظمه خوابگاه امام علي  -
 )س(هاي كف سرويس بهداشتي خوابگاه الزهرا  برچيدن كاشي -
 )س(ايزوگام سقف آرايشگاه و كف سرويس بهداشتي طبقه سوم خوابگاه الزهرا  -
  اداره مشاوره و راهنمايي) و
 )5/88 /25 و 24( آموزشي مهارتهاي قبل از ازدواج در محل دفتر وزارتخانه يها شركت در كالس -
 ) جلسه4(برگزاري جلسات و كالسهايي در خصوص ارتقاء كيفيت خدمات مشاوره و راهنمايي  -
 ريزي براي سال تحصيلي آينده برنامه -
  و ارسال به وزارتخانه87-88تحصيلي  ماهه دوم سال6مشاوره دانشگاه در دفتر كننده به تهيه وتنظيم گزارش وضعيت دانشجويان مراجعه -

  اداره تربيت بدني ) ز
 تـيم تنـيس روي ميـز و    ماعزام تيمهاي ورزشي به المپياد فرهنگي ورزشي و كسب مقام هفتم تيم بسكتبال، كسب مقام پـنج          -

 كسب مقام پنجم تيم واليبال
 برگزاري مسابقات كاركنان ليگ برتر -
 10-11استفاده دانشجويان شاهد از سالن تربيت بدني جمعه ساعت  -
  ي به انبار مركزيجابجايي انبار تأسيسات از تربيت بدن -
 تعطيل شدن استخر به مناسبت ماه مبارك رمضان -
  گر و ايثارد شاهدستا) ح
  به اداره كل1387رسال گزارش سال ا −
 ثبت نام چهار نفر از دانشجويان و ارسال مدارك به اداره كل به منظور دريافت جزوات دستياري مؤسسه پارسيان دانش −
 دانشجويان شاهد و ايثارگر شبانه و هماهنگي با امور مالي به منظور پرداخت كمك شهريه تحـصيلي                  التحصيلي چهار نفر از     پيگيري فارغ  −

 و تسويه حساب اين عزيزان
 پيگيري انتقال چهار نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر از دانشگاه كاشان به ديگر دانشگاهها و بر عكس −
 رپيگيري انتقال چهار نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگ −
پيگيري نمرات دانشجويان شاهد و ايثارگر و درخواست كارنامه كليه دانشجويان از آموزش كل و بررسي آنها به منظور ارسال نتيجـه بـه                   −

 بنياد شهيد شهرستان
  در تهران24/5/88هماهنگي به منظور شركت دبير ستاد شاهد و ايثارگر در همايش دبيران در تاريخ  −
 اي شاهد و ايثارگر دانشگاههاي شهرستان كاشان در دفتر رياست بنياد شهيد كاشانشركت در جلسه دبيران  ستاده −
   نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر40 سياحتي مشهد مقدس براي -برگزاري اردوي زيارتي −
  مشكلاي با حضور دبير ستاد به منظور حل طرح در شوراي آموزشي دانشكدهپيگيري مشكالت آموزشي چهار نفر از دانشجويان  −
   و پاسخ به مراجعان CDهاي رسيده، امانت دادن كتاب و  پاسخ به نامه: پيگيري امور جاري ستاد از جمله  −

  مديريت امور فرهنگي 
  امور فرهنگي و فوق برنامه

ونين آموزشي و   ها و معا    برگزاري اولين جلسه ستاد استقبال از دانشجويان جديدالورود در دفتر رياست دانشگاه با حضور رؤساي دانشكده                −
  مدير آموزش و دفتر نهاد رهبري و روابط عمومي جهت هماهنگي و تصويب كليات استقبال از دانشجويان جديدالورود

  
هيه و تدوين گزارشي از دستاوردهاي يكساله مديريت فرهنگي و استراتژيهاي كالن فرهنگي دانشگاه در سال تحـصيلي جديـد و ارائـه                       ت −

  گزارش آن
  



  هاي تابستان  فرهنگي و بحث و بررسي مسايل و مشكالت مهم فرهنگي دانشگاه و تصويب برنامهتشكيل جلسه شوراي −
 )عج( امام زمان–)ع( امام سجاد-)ع( حضرت ابوالفضل-)ع(ميالد امام حسين: هاي مردادماه تهيه پوسترو تراكت ويژه جهت مناسبت −
 ماه شعبان) عج( امام زمان –) ع( امام سجاد -)ع(ضل  حضرت ابوالف-)ع(نصب پرده جهت اعياد شعبانيه ميالد امام حسين  −
  پيگيري نامه و ليست كتابهاي درخواستي جهت خوابگاهها از معاونت پژوهشي −
 ها دريافت كتابهاي درخواستي جهت خوابگاهها و شروع ثبت كتابها در دفتر ثبت كتابخانه −
  پيگيري تهيه مهر جهت انجام ثبت كتاب  در كتابخانه خوابگاهها −
   مردادماه به صورت تلفني و كتبي12تا خوابگاهها گيري تهيه نيرو جهت ثبت كتاب پي −

و خـانم   ) نيروهـاي ثابـت   (ورديان     اله - خيتال – روز با كمك خانم فاضلي       13 مرداد به مدت     12انجام كار ثبت كتاب در خوابگاهها از تاريخ         
  هـاي قبلـي      الك گـرفتن شـماره    (هـاي قبلـي        اصـالح شـماره     :مراحـل ثبـت كتـاب شـامل       )  طالبي و نيروهـاي موقـت      - غضنفري -رفيعي
  كتـاب در دفتـر ثبـت        ثبـت    –) 25 مهر امـور فرهنگـي صـفحات اول، آخـر و             -26(مهر اموال صفحات اول     :  مهر 2 مهرزدن كتابها    -)كتابها

 كردن كتابهاي قابـل صـحافي و         جمع آوري  - مرتب كردن طبقات و چيدن كتاب در طبقات        – وارد كردن شماره ثبت در هر كتاب         –تاب  ك
 جزوات و نشرريات

 اي كاشان هاي كامپيوتري از فني حرفه انجام پيگيريهاي الزم جهت تهيه وسايل مورد نياز كارگاه آموزشي سخت افزار و شبكه −
   رسول مهر- نگين واليت–اهداي جوايز مسابقات فرهنگي ده گفتار  −
: هـا شـامل    همين المپياد ورزشي دانشجويان طبق جدوا برنامه پيوستي و اجراي اين بخـش هاي فرهنگي ن  ريزي كامل برنامه    اتجام برنامه  −

 تهيـه  -هـاي اعيـاد شـعبانيه و المپيـاد         پـرده  -هاي فرهنگي    تراكته - ويژه نامه المپياد فرهنگي ورزشي     - تزئينات -تهيه كليه وسايل تبليغات   
 اطالعات عمومي و ورزشي و انجام اين فعاليتهـا در           - حزب خواني قرآن   - جوايز مسابقات ويژه نامه    - فال حافظ  - خواني قرآن  هاي حزب   برگه

نامه به كليـه شـركت كننـدگان در            ويژه - كاور -هاي فرهنگي شامل خودكار     توزيع بسته :  شامل   13/5/88 لغايت   4/5/88طول اردو از تاريخ     
 نصب جمالت و احاديث پيرامون ورزش       -خوابگاهها - سلف سرويس  -تي اعياد شعبانيه و المپياد در محل اسكان       هاي تبليغا    نصب پرده  -اردو

 -هاي ورزشـي و تهيـه عكـس و فـيلم             همراهي با تيم   -و حيا وحجاب و موارد اجتماعي در تمام قسمتهاي مربوط به دانشگاه و محل اسكان              
) كتبـي ( حـضور در مـسابقات فرهنگـي    -ان كاشـان جهـت قرائـت در مراسـم اختتاميـه     تهيه متن ادبي براي معرفي كاشان و شعر از بزرگـ        

 شـركت بازيكنـان در      -نامه دانشگاه و مسابقات فرهنگي ورزشي بـين دانـشگاههاي ديگـر              ويژه 300 كپي و توزيع تعداد      -دانشگاههاي ديگر 
هـاي    توزيـع برگـه   -ي، علمي مديريت فرهنگـي، المپيـاد      هاي سياس    برنامه بندي ديگر جهت شركت بازيكنان در برنامه        -مراسم دعاي كميل  

 نصب تبليغات دانشگاه به صورت متمركـز در         -هاي قرعه كشي شده     حزب خواني بين دانشگاهها و شماره زني آن و ادهداي جايزه به شماره            
 ارائـه پيـشنهادات و نظـرات        و) حضور كارشناس فرهنگي اعزامي در تمام جلسات و با حـضور مـسئولين وزارتخانـه              (سلف سرويس دانشگاه    

  حضور مدير فرهنگي و كارشـناس      – حضور در مراسم اختتاميه      -سازنده جهت اجراي هرچه بهتر كارهاي فرهنگي در المپياد سالهاي آينده          
پوسـتر  و  )  عـدد  2( رژه رفتن تيم ورزشي دانشگاه در مراسم افتتاحيه و حمل قابهاي سرداران شـهيد كاشـان                  -فرهنگي در مراسم افتتاحيه   

هـاي    دريافـت و تحويـل بـسته      ...) ميدان ميـر چمـاق و       (هاي سياحتي و بازديد از بناهاي تاريخي           شركت در برنامه   –بزرگ مروه الشربيني    
 توزيـع  - بروشورهاي مناطق ديدني يـزد بـه بازيكنـان   - ويژه نامه- كتاب از خاطرات جنگ تحميلي  -فرهنگي مربوط به المپياد شامل فالش     

هاي ورزشي دانـشگاه       توزيع فرمهاي ورزشكاران نمونه بين مربيان تيم       -هاي فرهنگي المپياد    جي وزارتخانه در خصوص برنامه    فرمهاي نظرسن 
 ارتباط مستمر با امور فرهنگي كاشان جهـت انجـام           - تهيه متن جهت صدور بيانيه مربوط به مروه الشربيني و المپياد نهم            -آوري آن   و جمع 

 فعاليتهاي و گزارش دهي
  و تمديد مسابقه تا ماه مرداد) ص(مبعث پيامبر  يه ، طراحي و برگزاري مسابقه رسول مهر ويژه ته −
 هاي خزرآباد ساري و المپياد فرهنگي ورزشي و رسول مهر و اعالم اسامي برندگان نامه االت مسابقات ويژه.تصحيح سو −
 ) اسم–اندازه ( مشخصات كامل بنرها و تهيه ليستي از) مسجد(مرتب كردن بنرهاي تبليغاتي در انبار فرهنگي  −
 )هاي مربوط به ماه مرداد كل نامه(هاي اداري  هاي اداري و انجام بايگاني پاسخگويي به نامه −
فراخوان مقاله و شعر سـتاد كنگـره فاطمـه    (كه همچنيان ادامه دارد ) س(هاي مسابقات فرهنگي پيرامون حضرت زهرا       تبليغات فراخوان  −

  جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي دانشجويان نخستين -)»س« زهرا 
  جلد كتاب و آماده كردن جهت ارسال به كتابخانه خوابگاهها144ثبت تعداد  −
 پيگيري دريافت كتابهاي صحافي و ثبت مجدد آن در دفتر ثبت كتاب و ارسال به خوابگاهها −



 - طراحي سواالت مسابقه حضوري و كتبـي       -در آمفي تئاتر پزشكي   دعوت از گروه سرود جهت اجراي برنامه ويژه برنامه ميالد امام زمان              −
 انجـام تبليغـات و توزيـع        - تهيه و پيگيري جوايز جهت مسابقات جـشن        -همكاري با روابط عمومي دانشگاه در توزيع تبليغات مراسم جشن         

 -ايل تزئيني و انجام تزئينات آمفي تئاتر     تهيه وس  -تبليغات براي واحدهاي تابعه دانشگاه جهت ثبت نام اسامي نرگس و مهدي در روز جشن              
  اهداي جوايز برندگان-كنندگان با اسامي نرگش و مهدي درب ورودي آمفي تئاتر نام شركت انجام كار ثبت

و اهـداي جـوايز   ) همچنين المپيـاد فرهنگـي ورزشـي   (در سطح دانشگاه ) عج(توزيع مسابقه فرهنگي او خواهد آمد ويژه حضرت مهدي      −
 برندگان

 ر خوابگاهد المپياد فرهنگي ورزشي سخنراني جهت دانشجويان ورزشي الزحمه دكتر اخوان جهت اجراي يري پرداخت هزينه وحقپيگ −
 همكاري با دانشجويان شركت كننده در المپياد جهت اردوي نيم روزه به نياسر −
 نهاپاسخگويي مراجعين شركت كننده در كارگاههاي فرهنگي جهت دريافت گواهي و نتايج آزمو −
 پاسخگويي به مراجعين جهت دريافت جوايز جشنواره فرهنگي ورزشي بانوان و مسابقات فرهنگي امور فرهنگي −
 تهيه آرشيو عكس و فيلم از المپياد فرهنگي ورزشي نهم در يزد و اردوي خزرآباد ساري تابستان برادران و خواهران −
 ي به اردوتهيه عكس و گزارش خزرآباد ساري توسط فعاالن فرهنگي اعزام −
  )عج(و امام زمان ) ع(توزيع شيريني در ميالد امام حسين  −
  رنامه هاي فرهنگي نهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشانبپ

  

  دهاي جنگ شادي و سياسي مربوط به مديريت فرهنگي المپيا  برنامهشركت در -

   مسابقه فرهنگي او خواهد آمد21/4/88يكشنبه 
   صفاري بعد از نماز مغرب و عشا  مراسم يادبود شهيده عفاف مروه الشربيني در مسجد23/4/88سه شنبه 
   خرداد به طرف سالن شهداي بسيج15 از ميدان 18  راهپيمايي و تشييع جنازه نمادين شهيده عفاف مروه الشربيني ساعت 24/4/88چهارشنبه 
  18  مراسم بزرگداشت دانشگاه در سالن اجتماعات دارالسالم گالبچي ساعت 25/4/88پنجشنبه 
  يلم سينمايي  پخش ف28/4/88يكشنبه 
    جشن مبعث همراه با مسابقه و پذيرايي و سخنراني دكتر اخوان با موضوع راههاي غلبه بر استرس 29/4/88دوشنبه 

   اردوي فرهنگي تفريحي نياسر–  سانس رايگان استخر 3/5/88شنبه 
    پخش فيلم سينمايي 4/5/88يكشنبه 
  13/5/88  لغايت 5/5/88دوشنبه 

  رهنگي ورزشي يزد اعزام به المپياد ف-
 - اعيـاد شـعبانيه    -شامل جمالت ورزشي از سخنان مقـام عظمـاي واليـت          ( نصب پرده تبليغات فرهنگي ورزشي در اردوگاه و محل اسكان ورزشكاران             -

  )و روز جوان) ع(والدت حضرت علي اكبر 
   مذهبي- ورزشي-شناسي ها و پوسترهاي فرهنگي شامل جمالت روان  نصب تراكت-
  ابقه اطالعات عمومي از استان يزد، ترجمه ضرب المثل، اطالعات عمومي ورزشي توزيع مس-
  .... داستان و – احاديث- دانستنيهاي پزشكي- اطالعات عمومي- ويژه نامه نهمين المپياد فرهنگي ورزشي شامل مطالب خواندني وجذاب ورزشي-
 جالبترين خاطره ورزشـي همـراه بـا         - مسابقه كتبي مناجات شعبانيه    -ورت طنز  برگزاري مسابقات متنوع فرهنگي همچون بهترين گزارش ورزشي به ص          -

  اعطاي جوايز فرهنگي
  در اعياد شعبانيه) عج( گل صلوات براي سالمتي امام زمان 1000 ختم -
   پخش شكالت و برگزاري مسابقات متنوع اعياد شعبانيه-
  م ويژه در برنامه افتتاحيه المپياد تهيه پالكارد و قاب سرداران شهيد شهرستان كاشان جهت مراس-
   تهيه فيلم سينمايي و پرده و آهنگ در طول اردو-
   شركت در جلسات فرهنگي مسئولين در دانشگاه يزد-
   كپي و توزيع ويژه نامه نهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشگاه، حزب قرآن خواني، فال حافظ، مسابقات فرهنگي بين دانشگاههاي ديگر-


