
   فرهنگي واحدهاي معاونت دانشجويي88 ماه شهريور گزارش عملكرد    
  

  :مديريت امور دانشجويي
  :اداره رفاه دانشجويان) الف

  نفر150تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل به تعداد  -
  نفر140ارسال فرم ميزان بدهي دانش آموختگان به صندوق رفاه تهران به تعداد  -
  نفر15و گرفتن مجوز ادامه تحصيل براي دانشجويان مقاطع ناپيوسته به تعداد هاي صندوق پاسخ به نامه -
 25,000,000 نفر بـه مبلـغ       2ثبت نام و پرداخت وديعه مسكن دانشجويان روزانه غير خوابگاهي در مقاطع عادي به تعداد                 -

 ريال
  88 دانشجويان ساكن خوابگاه در تابستان اساميثبت  -
   ريال50,040,000 نفر به مبلغ 95شجويان روزانه غيرخوابگاهي به تعداد واريز وام مسكن تابستان دان -
   ريال107,100,000 نفر به مبلغ 81 به دانشجويان روزانه شاهد يه تعداد 87-88پرداخت كمك هزينه نيمسال دوم  -
 تهيه و تكثير پمفلت آشنايي با اداره رفاه دانشجويان به دانشجويان جديدالورود -
 ريزي و ثبت نام دانشجويان جديدالورود با معاون آموزشي امهشركت در جلسه برن -

  اداره خوابگاهها) ب
  )ع(خوابگاه امام علي 

 خوابگاهسقف و ديوارهاي  ،هاي ورودي رنگ آميزي حوض و لوله  -
 نصب درب ورودي دفتر خوابگاه -
 دفتر خوابگاه كاشيكاري ديوار و سراميك كف و رنگ آميزي -
 هاي بهداشتي سباندن سراميك كف كليه سرويس، كاشيكاري و چاحداث ديوار -
 ها سرويس و تعمير كل شير آالت روشويي -
 هاي بهداشتي هاي سرويس بستن كليه روشويي -
 حفر دو حلقه چاه يكي جهت آبهاي باران و آبهاي شستشوي طبقات و يكي جهت جك آسانسور -
 نجام مقدمات نصب آسانسورا -
 ها با اسيد فيليس ها و ديگ شستشوي كوئيل -
 نصب كلكتور جهت تلمبه خانه −
 هاي بهداشت  تعميرات اساسي سرويس −
  عدد از فرش اتاقها4شستشوي  −
 ساخت و نصب درب كشويي جهت دفتر خوابگاه −
 هاي نمازخانه شستن پرده −
 نصب پرده جلو درب ورودي −



 آماده سازي پارك جلو خوابگاه −
 شستشوي كل خوابگاه جهت آماده سازي و اسكان دانشجويان −

  انديشه خوابگاه

  رنگ كاري اتاق و سالنهاي عمومي -
 احداث سالن مطالعه -
 به علت فرسايشهاي بهداشتي از چوبي به آلومينيوم  تعويض درب سرويس -
  اينترنت الغدير جهت ارتباطپيگيري خط تلفن -
  تعويض ايزوگام پشت بام الغدير  -

 ) س(خوابگاه الزهرا

 رنگ كاري سالنهاي عمومي و آشپزخانه -
 ي بهداشتي طبقه دوم و ترميم آنها تعويض سقف -
 2هاي بهداشتي فاز  تعويض و ترميم دوباره سرويس -
 ثبت كتابهاي موجود با همكاري نيروهاي خوابگاه و فرهنگي در كليه خوابگاهها -
  نفر200پذيرش دانشجو به تعداد  -
 كم مصرف برق به سيستم ) س(ها و مراكز عمومي خوابگاه انديشه و الزهرا تجهيز سالن -
  اداره تغذيه و سلف سرويس) ج
  عدد كارت تغذيه جهت دانشجويان جديدالورود235صدور  -
 يس پزشكيوسم پاشي سلف سر -
  ريال8000 ريال به 3000تغيير قيمت غذاي كارمندي از  -
 افزايش قيمت ژتون آزاد دانشجويي -
 نام هاي آنها در زمان ثبت پذيرايي از دانشجويان جديدالورود و خانواده -
   غذا جهت اردوي دانشجويان جديدالورودطبخ و توزيع -

  اداره مشاوره و راهنمايي) هـ
 ) مورد20(ي فردي و پذيرش هاانجام مشاور -
 ) مورد15(پذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب درماني  -
 ساماندهي كتابخانه اداره مشاوره و ثبت كتابها -
 بررسي و مطالعه تدوين و اصالح فرم سالمت سنجي جسماني دانشجويان -
 راهنماييو رسال گواهي انجام كار نيروهاي قراردادي اداره مشاوره ا -
ريزي كارگاههاي مهارتهاي زندگي و آموزش خـانواده بـراي دانـشجويان              برگزاري جلسات باپرسنل اداره مشاوره جهت برنامه       -

 جديدالورود
 تهيه و تكثير فرمهاي سالمت سنجي عمومي دانشجويان -



 اداره مشاوره و نحوه سازگاري والدين با دانشجويان جديدالورودتهيه و تكثير پمفلت آشنايي با  -
  و ثبت نام دانشجويان جديدالورود با معاون آموزشيريزي  شركت در جلسه برنامه -
  گر و ايثارد شاهدستا) ز
حتـرم   در دفتر رياست دانشگاه با حـضور رياسـت م          31/6/88برگزاري جلسه شوراي ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه در تاريخ            −

 دانشگاه، جمعي از مسئولين دانشگاه و بنياد شهيد و امور ايثارگران كاشان به منظور هماهنگي و تعامل بيشتر
  به منظور توزيع بين كليه دانشجويان شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيلA4درخواست خريد كاغذ كالسور و  −
  ايثارگر شركت كننده در دانشگاه علوم پزشكي شهركردپيگيري به منظور دريافت نمرات ترم تابستاني دانشجويان شاهد و −
 پيگيري به منظور مهمان شدن سه نفر از دانشجويان در ترم جاري در دانشگاه تهران و اصفهان −
هماهنگي با مسئولين خوابگاه دانشجويي به منظور رفع مـشكل خوابگـاه دانـشجويان شـاهد و ايثـارگر شـبانه و مهمـان در                     −

 الذكر ت دانشجويان فوقدانشگاه و ارسال ليس
 نامه دو نفر از دانشجويان به بنياد شهيد و امور ايثارگران كاشان به منظور دريافت كمك هزينه پايان نامه ارسال پايان −
 ) نفر30به تعداد (ثبت نام از دانشجويان شاهد و ايثارگر جديدالورود و تشكيل پرونده  −
 الورودكليه دانشجويان جديد تهيه كارت كتابخانه براي −
 هماهنگي با امور مالي دانشگاه به منظور تخفيف شهريه دانشجويان شاهد و ايثارگر شبانه طبق قوانين موجود −
 هماهنگي با آموزش دانشكده پيراپزشكي به منظور رفع مشكل آموزشي دو نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر −
واستي به منظور ارسال به اداره كل به عنـوان دانـشجويان   اطالع رساني به دانشجويان با معدل باال جهت تكميل مدرك درخ   −
 نهونم
    و پاسخ به مراجعينCDهاي رسيده، امانت دادن آتاب و  پاسخ به نامه: انجام امور جاري ستاد شاهد و ايثارگر −

  مديريت امور فرهنگي 
 دهاي استقبال از دانشجويان جديدالوروبرگزاري جلسه شوراي فرهنگي جهت تصويب برنامه -
 تشكيل ستاد هماهنگي استقبال از دانشجويان جديدالورود با عنوان ستاد مهر -
 هاي استقبال از دانشجويان جديدالورود و جشن معارفه و ثبت نام حوزه معاونت دانشجويي  فرهنگيمديريت و اجراي برنامه -
زمينه فرايند ثبت نام دانـشجويان      فرهنگي در    بندي كليه پيشنهادات واحدهاي حوزه معاونت دانشجويي،      جمع آوري و جمع    -

 جديدالورود توسط مديريت فرهنگي 
 فرهنگي براي استقبال از دانـشجويان جديـدالورود و          ،ريزي در حوزه معاونت دانشجويي      جلسه هماهنگي و برنامه    3برگزاري   -

 ها و پيگيري اجراي آنهاتقسيم وظايف و مسئوليت
 يراپزشكي جهت هماهنگي استقبال از دانشجويان جديدالورود جلسه مشترك با مسئولين دانشكده پ2برگزاري  -
 هاي اهدايي به دانشجويان تهيه فرم كروكي دانشگاه و تكثير جهت استفاده در بسته -
ريزي و هماهنگي با گروههاي مختلف فرهنگي، تئاتر، موسيقي، تواشيح و سخنرانان و خـاطره گويـان دفـاع مقـدس و                      برنامه -

 تبيين شرايط دو طرفه و اجراي آن رهنگي نهايي انتخاب شده جهت اجراي برنامه وهاي فهماهنگي با گروه
ها با حضور معاونان آموزشـي،      هاي جشن معارفه در خانه طباطبايي     برگزاري يك جلسه هماهنگي در خصوص محتواي برنامه        -

 هاير آموزش و مدير فرهنگي و مشاور رياست  و تهيه ريز برنامه فرهنگي و مد،دانشجويي



 هاي ميان برنامههاي فرهنگي ويژه جشن معارفه دانشجويان جديدالورود و آهنگتهيه كليپ -
در محـل برگـزاري    هاي هفته دفاع مقدس و ماه مهر   انجام تزئينات مراسم جشن معارفه دانشجويان جديدالورود و نصب پرده          -

 هانه طباطباييجشن در خا
هاي فرهنگـي و اهـدا بـه دانـشجويان          تهيه جوايز مسابقات مراسم جشن معارفه دانشجويان جديدالورود و تهيه كارت پستال            -

 جديدالورود در محل برگزاري جشن 
ور اي با حضور كليه اعضاي دخيل در ثبت نام و استقبال از دانشجويان جديدالورود و اجـراي تمـرين بـا حـض                      برگزاري جلسه  -

 كليه اعضا در دانشكده پيراپزشكي
 نفره از كارمندان و اعضاي هيات علمي و دانـشجوياني كـه در ثبـت                66ريزي و اجراي امور تداركاتي گروه         هماهنگي و برنامه   -

 )اعم از پذيرايي، نهار، ساير امكانات، فضاي مورد نياز و پاسخگويي به سواالت( نام فعاليت داشتند 
همراهـان آنهـا و     نفره از دانشجويان جديدالورود و   1200ها جهت پذيرايي    ك صباي بيمارستان و بوفه    هماهنگي با شركت پي    -

 هاي ايشانها به دانشجويان و خانوادهتهيه حواله پذيرايي و شماره گذاري  و ثبت آنها و سپس اهداي حواله
شجويان ارائه مي شود و تخليص آنها و تهيه فـرم           هايي كه در ثبت نام از حوزه معاونت دانشجويي به دان          جمع آوري كليه فرم    -

 نهايي خالصه شده مشترك براي كل حوزه  معاونت دانشجويي ، فرهنگي 
 ها از طريق وب سايتمقرّرات و معرفي مسئولين دانشگاه و دانشكده رساني به دانشجويان در خصوص قوانين واطالع -
نشجويان اعم از آموزشي و دانشجويي فرهنگي و شوراي انضباطي بـه صـورت              اي از مقرّرات و قوانين مورد نياز دا       ارائه خالصه  -

 تيتردار در روز معارفه و تحويل به دانشجويان و دريافت اطالعات بيشتر در وب سايت 
 هاي وب سايت جهت دانشجويان جديدالورود در معاونت دانشجويي و معاونت آموزشياطالعيه تهيه و ارسال اخبار و -
  اتيكت اعضاي شركت كننده در ثبت نام جهت راهنمايي بيشتر دانشجويانهايتهيه كارت -
انجام كليه خدمات تداركاتي در حوزه دانشكده پيراپزشكي با حضور نيروهاي خدماتي حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي اعـم                  -

 ها جهت ثبت نامها و آماده سازي اتاقاز جابجايي ميزها و صندلي
هاي شهر و مراكز مورد نظـر جهـت ثبـت نـام و بخـش سـالمت در محوطـه پـرديس                        حل ورودي نصب تابلوهاي راهنما در م     -

 دانشگاه و روابط عمومي
رفـاه،  (تهيه تراكتهاي راهنماي دانشجو جهت ثبت نام و معرفي واحدهاي مستقر در دانشكده پيراپزشـكي جهـت ثبـت نـام                       -

 )فرهنگي، واحد مشاوره و خوابگاهها
 هاها در حين ثبت نام براي ايجاد نشاط در ثبت نام و رفع استرس دانشجويان و خانوادهقتزيين و فضاسازي محوطه اتا -
  نفره در قالب گروه استقبال از دانشجويان جديدالورود66هماهنگي و مشاركت گروه تيمي  -
 اداره رفـاه،  هاي آموزشي، فرهنگي جهت اهدا به دانشجويان جديـدالورود شـامل خودكـار، فولـدر، تراكـت                  آماده كردن بسته   -

 نام، دعوتنامه، جشن معارفه اي معاونت، كروكي دانشگاه، فرايند ثبت برگه3تراكت اداره مشاوره، فرم اطالعات 
 در دانشكده پيـرا پزشـكي و  انجـام فيلمبـرداري و تهيـه                2/7/88 لغايت   30/6/88شروع ثبت نام دانشجويان جديدالورود از        -

 ده پيراپزشكي جهت درج در وب سايت دانشگاهاز مراحل ثبت نام در دانشك خبر عكس و
هاي اداره رفـاه، تربيـت       قسمت سالمت سنجي، تكميل فرم     2نام دانشجويان در حوزه معاونت دانشجويي به        انجام فرايند ثبت   -

 بدني، شوراي انضباطي، خوابگاههاي امور فرهنگي



 فرهنگي بـا همكـاري      ،م توسط معاونت دانشجويي   انجام بخش سالمت جسماني رواني دانشجويان جديدالورود در روز ثبت نا           -
 معاونت بهداشتي 

هـاي فرهنگـي و مجـالت فرهنگـي     تهيه پيام تبريك معاونت دانشجويي، فرهنگي جهت دانشجويان جديدالورود و تهيه پيـام   -
 براي خيرمقدم گويي به دانشجويان جديدالورود جهت درج در وب سايت دانشگاه

سخنراني رئـيس دانـشگاه نماينـده نهـاد، معـاون            نماز جماعت مغرب و عشاء،    : ها شامل لوروديهاي جشن معارفه جديدا   برنامه -
 برنامـه توسـط گـروه موسـيقي         2گويي يكي از سرداران جنگ، گروه تواشيح جانبازان، اجراي          آموزشي، معاون دانشجويي، خاطره   

رايي، مسابقه سؤال از دفاع مقدس، اهـداي جـايزه،    معرفي دانشگاه، دفاع مقدس، سخنراني رهبر انقالب، پذي     ،سنتي، پخش كليپ  
  شب11 تا 6 دستگاه اتوبوس از ساعت 7ها، اياب و ذهاب دانشجويان توسط  شام در خانه طباطبايي صرف 

تهيه پرده و نصب آن در دانشكده پزشكي، پيراپزشكي و پرستاري ويژه خيرمقدم گويي به دانـشجويان جديـدالورود و هفتـه                       -
 دفاع مقدس

 هاي فرهنگي و مسابقه نفر با اجراي برنامه120وي ويژه دانشجويان جديدالورود به قم جمكران به تعداد ارد -
هـا و   ها با حوزه معاونت و مديريت فرهنگي و تعيين استراتژي معاونـت در خـصوص كـانون                ريزي نحوه كانون    ارزيابي و برنامه   -

 در مهرماهها و پيگيري جهت اجرا ها و اولويت بندي برنامهتشكل
 همكاري در انتشار نشريات در برنامه استقبال از دانشجويان جديدالورود -
، )ع(هاي ماه رمضان، شهادت شهيد رجايي و با هنر، والدت امـام حـسن مجتبـي                 در مناسبت ) پرده و پوستر  (انجام تبليغات    -

 انشجويان جديدالورود، ماه مهرهاي قدر، روز جهاني قدس، عيد فطر، هفته دفاع مقدس، د، شب)ع(شهادت امام علي 
 ،  2308بـا   ) ع(ها امـام علـي      اتمام ثبت كتاب   و انديشه  و   ) س(و الزهرا   ) ع(هاي امام علي    هاي خوابگاه پيگيري و ثبت كتاب    -

  و  پيگيري و درخواست نيـروي كـار دانـشجويي جهـت               26/6 لغايت   12/5جلد كتاب از تاريخ     2527، الزهرا   2293انديشه    
 ها در خوابگاههاثبت كتاب

 )چندين بار پيگيري شد و به نتيجه نرسيد(پيگيري حق الزحمه دكتر علي اخوان جهت مراسم جشن مبعث  -
 شركت در جلسه كارگروه بانوان از فرمانداري در خصوص بررسي راهكارهاي اصالح الگوي مصرف در ادارات -
 هاي فرهنگي پيرامون حجاب و عفاف هاي اداري و گزارش فعاليتانجام مكاتبات اداري و پاسخ به نامه -
 هاي تير ، مرداد و شهريورپيگيري و ارسال گزارش ساعت كاري دانشجويان فعال در ماه -
 )چندين بار پيگيري شد( قفسه كتاب جهت كتابخانه خوابگاهها 5پيگيري و درخواست  -
 واي پاييزو فراخوان شعر نج) س( مقاله كنگره حضرت فاطمه زهرا انجام تبليغات فراخوان -
   به اداره عمومي جهت درج در وب سايت دانشگاه88تهيه و ارسال عكس و خبر سه ماهه سوم سال  -
هاي براي ريحانه و تفـسير سـوره نـور ويـژه چهلمـين روز شـهادت                 يه و تكثير سواالت مسابقه صدفي در مرواريد از كتاب         هت -

 بليغات مسابقه در سطح دانشگاه  و واحدهاي تابعهالشربيني شهيده عفاف و حجاب و انجام اطالع رساني و ت مروه
 )كاركنان ، هيات علمي ( سوال قرآني ويژه ماه رمضان 300جمع آوري و تصحيح مسابقه -
 ايهاي اخالقي فرهنگي از فني حرفههاي زبان ، راز شاد زيستن و مهارتهاي شركت در كالسپيگيري تحويل گواهي -

    
    


