
  فرهنگي واحدهاي معاونت دانشجويي، 88 ماه تير گزارش عملكرد
  :مديريت امور دانشجويي

  :اداره رفاه دانشجويان) الف
  نفر155تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل به تعداد  -
  نفر135ارسال فرم ميزان بدهي دانش آموختگان به صندوق رفاه تهران به تعداد  -
  نفر10تن مجوز ادامه تحصيل براي دانشجويان مقاطع ناپيوسته به تعداد هاي صندوق و گرفپاسخ به نامه -
  نفر80ثبت و توزيع فيش جهت پرداخت نقدي خوابگاه حدود   -
  ريال215500000 نفر به مبلغ 193ثبت نام و پرداخت وام ضروري به دانشجويان روزانه متقاضي به تعاد  -
  ريال3000000 نفر به مبلغ 10ثبت نام و پرداخت وام عمره دانشجويي به تعداد  -
  نفر20ثبت نام از دستياران جديدالورود به تعداد  -

  اداره خوابگاهها) ب
  )ع(خوابگاه امام علي 

 نصب و راه اندازي آسانسور -
 نصب و راه اندازي درب ريلي در وروديه خوابگاه -
 نصب بنرهاي حضرت امام و مقام معظم رهبري در وروديه خوابگاه -
 گرمشستشوي مخازن آب -

 وابگاه انديشه خ

 نصب نيمكت و ميز شطرنج در پارك خوابگاه -
 نصب درب ريلي در وروديه خوابگاه -
  اضافه شدن يك باب سالن مطالعه به خوابگاه -
  نصب دستگاه براق كننده در وروديه خوابگاه -
  تحصيلي جديد  سالتسويه حساب با دانشجويان فارغ التحصيل و برنامه ريزي و اتاق بندي جهت اسكان دانشجويان براي -

 )س(زهرا لخوابگاه ا

  براي اتاق كامپيوترMDFخريداري و نصب ميز  -
 نصب و راه اندازي كولر نمازخانه -
   عدد جالباسي به كليه اتاقها70تحويل  -
  راه اندازي كامپيوتر اتاق فوق برنامه  -
  اداره تغذيه و سلف سرويس) ج
 ستياريتأمين غذاي دانشجويان المپياد ورزشي و دانشجويان د -
 هاي موجود در انبار سايت مسكوني به انبار سلف سرويس انتقال برنج -
  عنوان انبار مواد غذاييهانتقال مواد مصرفي موجود در انبار معاونت به انبار مركزي جهت استفاده از اين انبار ب -

  انبار) د
  عدد34درخواست خريد  -
  عدد25رسيد انبار  -
  عدد90حواله انبار  -



  يساتخدمات و تأس) هـ
 احداث راه پله جهت دسترسي به فضاي بالكن خوابگاه انديشه -
 )ع(هاي خوابگاه امام علي ف سرويسبرچيدن ديوارهاي آلومينيومي و احداث ديوار و كاشي كاري ديوار و ك -
 )ع(ايجاد و راه اندازي انبار تأسيسات در تلمبه خانه خوابگاه امام علي  -

  اداره مشاوره و راهنمايي) و
 )17/4/88(ها و سرپرستان خوابگاهها  كالس آموزشي بهداشت رواني و پرسش و پاسخ براي ناظمهبرگزاري  -
 ) مورد20(انجام مشاوره و روان درماني فردي دانشجويان  -
 ) مورد10(هاي تلفني  انجام مشاوره -

  اداره تربيت بدني ) ز
 )شهر يزد( ام به نهمين المپيادفرهنگي ورزشياعز ميز جهت روي ال و تنيستببرگزاري اردوي تيمهاي ورزشي واليبال، بسك -
 برگزاري كالسهاي فوق برنامه دانشجويي و كارمندي و هيئت علمي -
 نصب تخته بسكتبال سقفي -
 خريد لباسهاي ورزشي جهت المپياد ورزشي -
 پيگيري اعزام دانشجويان به المپياد ورزشي -
 انيپيگيري و ارسال مدارك جهت صدور پروانه استخر به نام آقاي رب -
 برگزاري مسابقات كاركنان ليگ برتر -

  گر و ايثارد شاهدستا) ح
  ثبت نام سه نفر از دانشجويان و ارسال مدارك به اداره كل به منظور دريافت جزوات آزمون آمادگي دستياري مؤسسه كامران احمدي −
 برگزار شده به صـورت متمركـز در دانـشگاه            نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر رشته پزشكي به منظور شركت در ترم تابستاني              5معرفي   −

 علوم پزشكي شهر كرد
 تكميل فرمهاي اساتيد مشاور و ارسال به اداره كل بنا به درخواست آن اداره −
 نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر به بسيج دانشجويي به منظور شركت در اردوي مشهد مقـدس و همـاهنگي جهـت پرداخـت           4معرفي   −

 كمك هزينه اردو
  نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر به امور فرهنگي به منظور شركت در اردوي خزرآباد ساري و پرداخت كمك هزينه اردو9في معر −
 هاي مختلف و نصب در برد ستاد شاهد و ايثارگر تهيه اطالعيه به مناسبت −
  پاسخ به مراجعين  و CDه، امانت دادن كتاب و دهاي رسي پاسخ به نامه: انجام امور جاري ستاد از جمله  −

  مديريت امور فرهنگي 

  ر فرهنگي و فوق برنامهامو
  برگزاري يك جلسه كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي و ساماندهي وضعيت نشريات و مجوزها −
  نفر با انجام امور فرهنگي متنوع80برگزاري اردوي خزرآباد ويژه خواهران به تعداد  −
  تعداد يك دستگاه اتوبوسبرگزاري اردوي خزرآباد ويژه برادران به −
 لغايـت   20/4همكاري و هماهنگي و حمايت مادي و معنوي در برگزاري اردوي مشهد ويژه خواهران از طرف بسيج دانشجويي در تاريخ                      −

25/4/88 
  26/4/88 لغايت 19/4/88هاي مادي و معنوي در برگزاري اروي مشهد ويژه برادران بسيج دانشجويي در تاريخ  همكاري و حمايت −

 
  تبليغات فراخوان اردوي تبريز برادران و ثبت نام از عالقمندان −

 



  انجام امور مربوط به عمره دانشجويي و اعزام برادران دانشجو و پاسخگويي به زائران دانشجو  −
  عكس و مطلب جهت خبرنامه و انجام تغييرات الزم در خبرنامه سپهر و اصالح آن و پرينت نهاييجستجويتهيه و  −
  كشي سيستم  و ويروسUSBهاي  مشكالت پرينتر و كابلبرطرف كردن  −
   عكسهاي نمايشگاه فاطميه براي نسل انتظارCDتهيه كردن  −
 داخـل ويـژه نامـه مـسابقه، تايـپ           و طراحي روي بنر و پـشت جلـد          - سوال قرآني  300ت جديد قرآني براي مسابقه      تهيه و تايپ سئواال    −

   سوال قرآني300  روز ماه رمضان و آماده نمودن مسابقه30دعاهاي 
 اي هاي فني حرفه  جهت دريافت گواهيهپاسخگوئي به مراجعه كنندگان كارگاههاي زبان انگليسي، روانش شناسي، قارچ، ايجاد انگيز −
  )ص( مبعث پيامبر-)ع( حضرت علي -)ع(د ا امام جو-)ع(دق ا امام ص–) ع(تهيه پوستر و تراكت ويژه والدت امام محمد باقر  −
مبعث پيـامبر و    ) ع( امام محمد باقر     -)ع( امام جواد    -)ع( والدت امام هادي     -)ع( شهادت امام موسي كاظم و امام هادي         نصب پرده براي   −

   الشربينيهشهادت مرو
  صدور بيانيه دانشگاه علوم پزشكي كاشان براي شهادت مروه الشربيني −
شنبه ويـژه     ريزي مراسم پنج    حضور در جلسات دفتر رياست دانشگاه جهت برنامه ريزي مراسمات ويژه مروه الشربيني شامل جلسه برنامه                −

 دانشگاه، راهپيمايي چهارشنبه و گراميداشت در مسجد صفاري، انجام تبليغات، تهيه پرده، اطالع رساني، ارسال دعوتنامه
 25 و 24 و 23شنبه شنبه، چهارشنبه، پنج هاي گراميداشت روزهاي سه شهادت مروه الشربيني و مراسمتهيه جمالت و مطالب پرده براي  −
 براي مراسمات ويژه مروه الشربيني) ها، درمانگاهها بيمارستانها، دانشكده(انجام اطالع رساني تلفني براي كارمندان دانشگاه  −
 هاي گراميداشت شركت در مراسمدعوت از بنياد شهيد، سپاه پاسداران، فرمانداري جهت   −
يه پرده و هماهنگي تداركات و سيستم صوتي و تـصويري و تهيـه مـتن بـراي مجـري و                     هبازديد از محل تشكيل جلسه در دارالسالم و ت         −

  تير25شنبه  دعوت از سخنران و مداح براي شركت در مراسم گراميداشت روز پنج
 -هـايي همچـون تـالوت قـرآن          در سالن اجتماعات دارالسالم كاشان و اجراي برنامه        25/4/88شنبه    برگزاري مراسم گراميداشت روز پنج     −

كه در فاجعه مكه بـه شـهادت   ( حضور بر سر قبور شهداي زن     - قرائت بيانيه  -مداحي و قرائت شعر در رساي حجاب و عفاف و بانو الشربيني           
  تهيه عكس- انجام پذيرايي-ل گو نثار ) رسيدند

 زمون كارگاههاي راز شاد زيستن و ايجاد انگيزهآكاشان جهت برگزاري  اي  حرفهانجام هماهنگي با فني −
 انجام اطالع رساني تلفني و تبليغاتي جهت برگزاري آزمون كارگاههاي راز شاد زيستن و ايجاد انگيزه −
 نفر بـراي آزمـون   25 با حضور  تير16 دانشكده پزشكي در 4برگزاري آزمون كارگاههاي راز شاد زيستن و ايجاد انگيزه در كالس شماره      −

  نفر براي ايجاد انگيزه24راز شاد زيستن و 
 زمونها براي استفاده از خبرنامه معاونتآر كارگاهها و دتهيه عكس از شركت كنندگان  −
 توجيه مسئوالن اردوو هاي الزم جهت برگزاري اردوي خزرآباد ساري پسران و دختران  ريزي و هماهنگي انجام برنامه −
هـاي   ي پسران و دختران شامل مطالب فرهنگي، خطاطي، اطالعات عمومي همراه با مسابقه       رطراحي و تكثير ويژه نامه خزرآباد سا      تايپ،   −

 اطالعات عمومي، قرآني
 نامه سوء مصرف مواد مخدر جهت دانشجويان در اردوي خزرآباد ساري تهيه و تكثير ويژه −
 هت دانشجويان اردوي خزرآباد ساريتهيه و تكثير مناجات شعبانيه و صلوات شعبانيه ج −
   جمالت مثبت روان شناسي- حجاب- اعياد ماه رجب و شعبان-تهيه تراكت و پوسترهايي شامل مطالب فرهنگي اعم از نماز −
   وسايل ورزشي- دوربين عكاسي-تهيه جايزه -هاي فرهنگي در مجتمع تهيه وسايل الزم براي انتخاب تبليغات و اطالع رساني برنامه −
  تهيه فيلم سينمايي و آهنگ براي اردو خزرآباد ساري −
 ريزي اردوي خزرآباد ساري با فعاالن فرهنگي شركت كننده در اردو خزرآباد تشكيل جلسه برنامه −
 ريزي فعاليتهاي فرهنگي جهت المپياد فرهنگي ورزشي تشكيل جلسه برنامه −
 :گي ورزشي شامل هاي ذيل جهت المپياد فرهن ريزي و تهيه برنامه انجام برنامه −



  .مسابقه فرهنگي او خواهد آمد 21/4يكشنبه   −
 مراسم يادبود شهيد عفاف مروه الشربيني در مسجد صفاري بعد از نماز مغرب و عشا  23/4شنبه  سه −
 شـهداي   خرداد بـه طـرف سـالن   15 از ميدان 18راهپيمايي و تشيع جنازه نمادين شهيده عفاف مروه الشربيني ساعت 24/4چهارشنبه   −

 بسيج
 18مراسم بزرگداشت دانشگاه در سالن اجتماعات دارالسالم گالبچي ساعت  25/4پنجشنبه  −
 پخش فيلم سينمايي 28/4يكشنبه  −
جشن مبعث همراه با مسابقه و پذيرايي و سخنراني دكتر اخوان بـا موضـوع راههـاي غلبـه بـر اسـترس و اهـداي جـايزه                              29/4دوشنبه  −

 .واهد آمدمسابقات فرهنگي او خ
  سانس رايگان استخر–همكاري در برگزاري اردوي نياسر   3/5شنبه  −
 توجيه كارشناس فرهنگي اعزامي به المپياد  3/5يكشنبه  −
 ) پرده6( جمالت فرهنگي شامل - اعياد شعباني–تهيه پرده تبليغاتي با جمالت ورزشي از رهبر انقالب  −
  مذهبي- ورزشي-ن شناسيتهيه تراكت و پوستر فرهنگي شامل جمالت روا −
  اطالعات عمومي ورزشي- ترجمه ضرب المثل-تهيه مسابقه از دانستنيهاي استان يزد −
 - دانـستنيهاي پزشـكي    - اطالعات عمومي  -شامل مطالب خواندني و جذاب ورزشي     ( ويژه نامه    - خودكار -تهيه بسته فرهنگي شامل كاور     −

 ) داستان-احاديث
  كاشان جهت مراسم ويژه در برنامه افتتاحيه همراه با تهيهتهيه پالكارد و قاب سرداران شهيد −
 تهيه فيلم سينمايي و آهنگ در طول اردو و تهيه دوربين عكاسي −
 تهيه فرم تعهد انضباطي اخالقي المپياد و فرم ورزشكار نمونه −
 برگزاري ايستگاه فرهنگي ويژه ميالد حضرت علي و پخش شيريني و شربت −
 ها و انجام اطالع رساني مربوط به جشنواره يا سمينارها نشگاه طبق مناسبتتهيه مطلب براي بردهاي دا −
  و اهداي هدايا) ع( حضرت علي  )س(تهيه و پيگيري جايزه مسابقات فرهنگي جشن ميالد حضرت زهرا  −
  )ع(برگزاري مسابقه كتبي نگين واليت و زندگي حضرت علي  −
  جهت ارائه در شوراي فرهنگي دانشگاه و تهيه پاورپوينت مربوط به آن88 تير  تا87 ماهه دوم 6تهيه آمار فعاليتهاي فرهنگي  −
 تحويل كتابهاي فرهنگي جهت خريد از سوي معاونت پژوهشيو پيگيري  −
 تهيه مهر جهت ثبت كتاب خوابگاههاو پيگيري  −
 پيگيري گرفتن نيرو از خوابگاهها جهت ثبت كتابها −
 اقالم موجودمرتب كردن انبار فرهنگي و تهيه آمار از  −
 هاي اداري و انجام بايگانيهاي اداري پاسخ به نامه −
 
  
  

  
  


