
  تعالي باسمه
  

  :مديريت امور دانشجويي
  
  خوابگاههاامور اداره ) ب

  سه با مسئولين خوابگاه جهت اسكان دانشجويان ورودي بهمنبرگزاري جل -
  ثبت درخواست دانشجويان ميهمان وانتقالي جهت خوابگاه وبررسي در كميته اسكان -
  رد كردن ليست حضور وغياب پرسنل خوابگاهها،كار دانشجويي و مرخصي روزانه نيروهاي شركتي به مدير امور عمومي -
  نتر اداره خوابگاههاپيگيري جهت درست كردن پري -
  به اداره رفاه87رد كردن ليست فارغ التحصيالن بهمن  -
  تنظيم ايين نامه اسكان خوابگاههاي دانشجويي وارسال آن به كليه خوابگاهها -

  )ع(خوابگاه امام علي 
  حضور همه روزه نيروهاي تأسيسات و رفع مشكالت فني اتاقها - -
  اههاحضور دكتر مفرح وبرسي مسائل خوابگ -
  حضور اقاي معصومي و رفع مشكالت اتاق كامپيوتر -
  نصب مجدد كليد دستگاه ريست در دفترخوابگاه -
  حضور مهندس افسري وبرسي مسائل مربوط به نيروهاي تأسيسات -
  خريد تونر جهت دستگاه پرينتر -
  روز درهفته2حضور مشاور  -
  )س(لزهرا وابگاه اخ

  مطالعه ومرتب نمودن آن وراه اندازي سرويس بهداشتي سالن مطالعهتعمير صندلي هاي فرسوده سالن  - 
  نصب برد جهت نمايندگان طبقات اول ودوم -
طبقه وانتقال ابسردكن به داخل 3طبقه براي نصب آب تصفيه ونصب آن در اشپزخانه كريدور سمت راست 3لوله كشي درهر  -

  اشپزخانه ها
  چپ وشيرآالت وشيلنگهاي طبقاتتعويض شيرآالت اشپز خانه طبقه دوم سمت  -
  تعويضلوله كشي اشپزخانه طبقه سوم جهت افزايش فشار آب -
  تماس با اقاي ماليي در مورد افزودن سطل بازيافت طي درخواست نمايندگان -
  رنگ نمودن آب چكان اشپز خانه طبقات -

 نديشهخوابگاه ا

  كيلو 20خريداري و نصب ماشين لباسشويي با ظرفيت  -
  تمام المپ ها و مهتابي هاي راهرو ها،اشپزخانه ها و سرويس هاي بهداشتي وتعويض وتعمير موارد معيوببررسي -
  مسدود كردن تمام كانالهاي كولرها جهت جلوگيري از خروج هواي گرم و اتالف اترژي -
  لوله كشي و نصب رادياتور شوفاژ در اتاق رختشورخانه سابق-



 وابگاه الغديرخ

  انكس جهت سالن مطالعهخريداري و نصب ك-
  ميز، صندلي ، سيستم گرمايش، موكت براي كف و ايزوگام سقف: تجهيز كانكس-

  ADSLكشيدن اينترنت 
  بررسي تمام المپ ها و مهتابي هاي راهرو ها،اشپزخانه ها و سرويس هاي بهداشتي وتعويض وتعمير موارد معيوب-
  طراحي و نصب قفل كشويي درب پشت بام -
  جاصابوني، علمك دوش حمام، چوب لباسينصب آينه،  -

  
  اداره تغذيه و سلف سرويس) د
  راه اندازي نظرسنجي اينترنتي تغذيه -
 خريداري تجهيزات اتوماسيون تغذيه جهت نصب در سلف سرويس مركزي -
 پذيرايي از سمينار دانشجويان بهداشت -
 ت دانشجويان با اضافه نمودن خرما در هر وعده و طبخ و توزيع غذا در ايام تعطيل و جمعهتنظيم برنامه غذايي ويژه امتحانا -
  اداره مشاوره و راهنمايي) چ
  )مورد 110( انجام مشاوره هاي فردي دانشجويان و پذيرش روزانه  -
  )مورد 15 (پذيرش مراجعين كتابخانه وكتاب درمان -
  )12/10/89(ارسال گواهي انجام كار دانشجويي -
  )5/10/89(مصرف مواد در خوابگاه الغدير ءبرگزاري كالس آموزشي پيشگيري از سو -
  پيگيري دانشجويان آسيب پذير و ارجاع به روانپزشك و بستري در بيمارستان اخوان -
  شركت در جلسه اي با حضور ناظمه هاي خوابگاهها در خصوص چگونگي حل مسئله اعتياد ودخا نيات  -
  به وزارتخانه  89ت شش ماهه اول ارسال گزارشا -
 ارسال گواهي كاركرد نيروهاي حق التدريس مشاوره به معاونت دانشجويي فرهنگي -

  اداره تربيت بدني ) هـ
  خريد ميز پينگ پونگ  -
  هماهنگي و مساعدت در برگزاري تمرينات تيم واليبال باريچ اسانس كاشان -
  بسكتبال توزين الكتريك كاشانهماهنگي ومساعدت دربرگزاري تمرينات تيم  -
  دوره كال س آموزش شنا جهت خواهران وبرادران 4برگزاري -
  تعويض پرژكتور ها –رفع گرفتگي فاضالب استخر  -
  اعالم آمادگي شركت درمسابقات تك رشته اي فوتسال خواهران دانشجو درخزرآباد ساري -
  سيستم گرمايشي سالن و حذف هيترها  مشاوره وتائيد تعويض(تعويض سيستم گرمايشي داخل سالن  -
  نصب كيسه بوكس وطناب مخصوص وخرك جهت سالن  پاركور وكشتي -
تخته تشك ازخوابگاهها به تربيت بدني جهت آزادسازي اتاق انباري وتحويل آن به دانشجويان جهت رفاه حال  300انتقال تعداد  -

  آنان



  واهران وتربيت بدني ازآهن آالت موجود و بالاستفادهساخت جايگاه فلزي جهت پارك دوچرخه درخوابگاه خ -
  گرو ايثار دشاه دستا) ح
  پيگيري مرتب و تماس با ستادهاي شاهد كل كشور در زمينه پيشرفت طرح تحقيقاتي كشوري -
  برگزاري مسابقه به مناسبت ماه محرم -
  د شده به بنياد شهيدطبق فرمت دا 89-90ارسال مشخصات دانشجويان شاهد و ايثارگر نيمسال اول  -
  پيگيري وضعيت آموزشي دانشجوي -
  خريد كتب درخواستي دانشجويان و كدگذاري آنها -
  پيگيري نامه مهماني دو نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر به دانشگاه تهران و اصفهان -
  ارسال عملكرد شش ماهه دوم به اداره كل -
  ر به معاونت آموزشي جهت شركت در همايش طب و جراحي رزمي در اهوازنفر از دانشجويان شاهد و ايثارگ 3معرفي  -
  پيگيري تعمير قفل درب ستاد -
  ارسال ناممه به اساتيد مشاور جهت ارسال فرم عملكرد دانشجويان تحت مشاوره -
  به دانشجويان و پاسخگويي به مراجعان CDامانت دادن كتاب و جزوه و  -
  بررسي و رفع مشكالت آموزشي آنهامشاوره درسي با دانشجويان و  -


