
  تعالي باسمه 
  :مديريت امور دانشجويي

  :اداره رفاه دانشجويان) الف
  نفر و ارسال فرم ميزان بدهي دانش آموختگان به صندوق رفاه تهران 110تحصيل به تعداد تسويه حساب دانشجويان فارغ ال -
  نفر 35گرفتن مجوز ادامه تحصيل جهت دانشجويان مقاطع ناپيوسته از صندوق رفاه تهران به تعداد -
 نفر 1035به دانشجويان روزانه متقاضي به تداد  88-89پرداخت وام تحصيلي نيمسال دوم  -

 ريال 296.505.000نفر به مبلغ  119ريال  متأهل  1.511.400.000فر به مبلغ ن 916مجرد 
 نفر 71به دانشجويان روزانه غيرخوابگاهي به تعداد  88-89پرداخت وام مسكن نيمسال دوم  -

 ريال 115.500.000نفر به مبلغ  42ريال   متأهل  39.875.000نفر به مبلغ  29مجرد 
بـه صـندوق رفـاه تهـران جهـت دانشـجويان شـبانه متقاضـي بـه           88-89نيمسال اول ) 2ره تبص(ارسال ليست سند وام شهريه  -

 ريال 368.527.000نفر به مبلغ  159تعداد
 نفر 79ارسال ليست كمك هزينه تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر روزانه به تعداد  -

 ريال 38.050.000نفر به مبلغ  19ريال       متأهل  68.000.000نفر به مبلغ  60مجرد 
 ريال 3.735.900نفر به مبلغ  7ارسال ليست كمك شهريه دانشجويان شاهد و ايثارگر شبانه به تعداد  -
 ريال 96.050.000نفر به مبلغ  86پرداخت وام ضروري به دانشجويان روزانه متقاضي به تعداد  -
  ريال  112.500.000نفر به مبلغ  7داد پرداخت وديعه مسكن مقاطع عادي به دانشجويان روزانه متأهل غيرخوابگاهي به تع -

  اداره خوابگاهها) ب
  )ع(خوابگاه امام علي 

 ها جابه جايي درهاي ورودي آهني، جوشكاري و رنگ آميزي آنها و نصب شيشه -
 .هاي كريدورها كه در اثر جابه جايي درها تخريب شده بودند گچ كاري و نماكاري ورودي -
 راه اندازي آسانسور خوابگاه -
 ها و رنگ آميزي آنها ي پارك مجاور خوابگاه و نصب نيمكتچمن كار -
 هاي آتش نشاني شارژ كپسول -
 )س(نصب پرده و پالكارت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا -
 در سالن چند منظوره) روز پرستار(برگزاري جشن به مناسبت ميالد حضرت زينب -
 .بگاه كه در حال حاضر مشكل مرتفع گرديددر خواحشرات هماهنگي با معاونت بهداشتي در رابطه با وجود  -
 عدد صندلي 10لعه و عدد ميز مطا 5دريافت  -
  
  
 
 در خوابگاه به مدت يك هفته در ايام فاطميه) خانم برين(حضور مبلّغه  -
 كاري و ساخت پله آسانسور جهت تكميل جدولهاي پارك و سنگ -



  )س(لزهرا وابگاه اخ

  اسكان نوروزي -
 سم پاشي خوابگاه -
 )تخته 5(اي خوابگاه شستن فرشه -
 هاي بهداشتي هاي سرويس نصب آلومينيم جهت درب و پنجره -
 ها  سرويس كاري آبسردكن -

 نديشهخوابگاه ا

 اسكان نوروزي -
 به ميز و صندلي و سيستم سرمايش و گرمايش هاندازي و تجهيز سالن مطالع راه -
  پارك  2راه اندازي فاز  -
 ناسبت هفته خوابگاههااهداي يك دستگاه رايانه، دو عدد سماور به م -
 ها تعويض و ترميم توري پنجره -
 هاي آتش نشاني شارژ كپسول -
 حضور و بازديد خانم دكتر مازوچي و آقاي دكتر مفرح -
 تزئين ورودي خوابگاه و پخش شيريني و شربت در وروديه خوابگاه -

  لغديرخوابگاه ا

 دستگاه 6خريداري حشره كش برقي  -
 نه به مناسبت هفته خوابگاههاخريداري يك دستگاه سماور و يارا -
 اهداي وسايل ورزشي  -

 اداره خوابگاهها

 جابجايي دفتر از پرديس دانشگاه به دانشكده پرستاري و مامايي -
 پرداخت مابه التفاوت نيروهاي حق التدريس -
  ITپيگيري ثبت نام دانشجويان خوابگاهي و هماهنگي با  -
  اداره تغذيه و سلف سرويس) ج
  رس غذاپ 23593طبخ و توزيع  -
 روز 3پذيرايي از كارگاه آموزش پورتال معاونت بهداشتي به مدت  -
  پذيرايي از دانش آموزان بازديد كننده از دانشگاه  -
  
  
  
  
 

  اداره مشاوره و راهنمايي) د
  )مورد 40(هاي فردي و پذيرش در اداره مشاوره، خوابگاهها، دانشكده پيراپزشكي   انجام مشاوره -



 )مورد 15(و كتاب درماني  مراجعين كتابخانه  پذيرش -
 ت كتابهاي روانشناسي موجود در واحدهاي مختلف و ارائه در وب سايتسساماندهي لينك اداره مشاوره و راهنمايي و تهيه لي -
هاي پرستاري، مامايي، اتاق عمل  ويژه دانشجويان جديدالورود رشته» مقابله با خلق منفي«برگزاري كارگاههاي آموزشي با موضوع  -
)29/1/89 ،2/5/89 ،12/5/89( 
 88ماهه دوم سال  6تهيه و تنظيم گزارشات  -
همكاري با معاونت بهداشتي و آموزش مهارتهاي زندگي در سطح مدارس كاشان و سخنراني در خصوص پيشگيري از سوء مصرف  -

  )جلسه 10(مواد براي دانش آموزان و والدين 
  مديريت امور فرهنگي 

  امور فرهنگي و فوق برنامه
فناوري ، روز ملي )س(هاي فرهنگي اسفندماه همچون تحويل سال، شهادت حضرت زهرا و نصب پرده جهت مناسبت تهيه -

 )س(اي، وفات حضرت معصومه  هسته
 تهيه، طراحي و نصب بنر ويژه سال همت مضاعف، كار مضاعف  -
 هايي از گزارش عملكرد حوزه معاونت دانشجويي، فرهنگي جهت ارائه در جلسه شوراي فرهنگيتهيه كليپ  -
 هاي مصوب ، اجراشده و اجرا نشدههاي فرهنگي از شوراي فرهنگي و تعداد برنامهتهيه ليست و ريز برنامه  -
 88سال هاي اجراشده در ها طي برنامهها و تشكلكرد كانونتهيه آمار از هزينه  -
 كنندگان پانزدهمين جشنواره مسابقات قرآني بخش كتبينام اينترنتي شركتثبت  -
نامه، تشكيل جلسات مشورتي با فعالين فرهنگي حاضر در اردو و هاي الزم جهت اردوي خزرآباد ساري، تهيه ويژهانجام هماهنگي  -

دانشجو به اردوي خزرآباد  120هاي فرهنگي، اعزام راي برنامهريزي اردو، پيگيري و تهيه و تدارك وسايل مورد نياز جهت اجبرنامه
  10/1/89لغايت  4/1/89ساري از 

 روز رساني مطالب بردهاي تبليغاتي امورفرهنگي دانشكده پزشكيبه  -
 هاي مربوطهسايت دانشگاه به همراه عكسهاي اجرا شده در مديريت فرهنگي به وبتهيه و ارسال اخبار برنامه  -
هاي الزم با مركز كانون قرآن و كنندگان پانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان و انجام هماهنگيوارسال اسامي شركتپيگيري   -

 عترت وزارتخانه و انجام تبليغات الزم
 نام  نهايي عالقمندان جهت شركت در جشنواره قرآنيرساني ثبتانجام اطالع  -
 :هنگي دانشجويان در مشهد به شرح ذيلهاي مربوط  به دومين جشنواره فرانجام فعاليت  -
 هاي دومين جشنواره دانشجويان و انجام مكاتبات الزم در اين زمينهپيگيري و ارسال اسامي برترين  -

 ها جهت شركت در دومين جشنواره فرهنگيها و تشكلبرپايي جلسات مشورتي با دبيران كانون  -
مكاتبات الزم با سازمان رفاهي تفريحي شهرداري، ميراث فرهنگي كاشان تهيه و پيگيري اقالم مورد نياز جشنواره و انجام   -

 ، كتاب و عكسcdو حومه جهت تهيه پوستر،
  
  
  
 



رساني الزم در اين خصوص و ارسال خبر افزارو لوح فشرده مديريت فرهنگي جهت استفاده و انجام اطالعتهيه ليست نرم  -
 سايت دانشگاه به وب

 بندي آن جهت ارائه به شوراي فرهنگيها و جمعها و تشكلماه از كانونينهاي فرورددريافت برنامه  -
 )ارسال دعوتنامه، تهيه صورتجلسه(ها ها و تشكلتشكيل جلسه هماهنگي كانون  -
 )سايت دانشگاه ارسال دعوتنامه، تهيه صورتجلسه، ارسال روي وب(تشكيل جلسه شوراي فرهنگي فروردين ماه   -
 ايحرفههاي آموزشي برگزار شده از سوي فنيهاي كارگاهپيگيري تحويل گواهي  -
 پيگيري در برگزاري نمايشگاه هنري دانشكده پزشكي با همكاري كانون نشاط  -
 انجام هماهنگي جهت اعزام فعاالن فرهنگي به همايش حجاب و عفاف دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  -
ها طبق مصوبات شوراي فرهنگي و جلسات كارشناسي وها و مراسمهاي فرهنگي اردنامه كارشناسي شده فعاليتتهيه شيوه  -

 هامعاونت و فرايند كار روتين انجام شده در تمام برنامه
از صورتجلسات شوراي فرهنگي، اسناد مالي معاونت،  88هاي انجام شده در سال تهيه ريز اعتبارات هزينه شده براي فعاليت  -

 و تخصيص آن براي هر كانون 89الزم در سال  فاكتورهاي مربوطه جهت تعيين اعتبارات
 سايت معاونت دانشجويي، فرهنگيهاي مربوطه و ارسال به وبهاي مديريت فرهنگي و عكستهيه اخبار برنامه  -
 هاي فروردين ماهها و برنامهها و پيگيري تهيه اقالم مورد نياز جهت برگزاري كليه مراسمها و تشكلهمكاري با كانون  -
سايت رساني مسابقه و قرار دادن فراخوان جشنواره مسابقه روي وباي و انجام اطالعي مسابقه روز ملي فناوري هستهبرگزار  -

 معاونت
 رساني مسابقهبرگزاري مسابقه كتابخواني هفت شهر عشق و پيگيري تهيه كتاب و انجام اطالع  -
 )هانامههاي اداري و بايگاني پاسخگويي به نامه(انجام مكاتبات اداري   -
 هاهاي فرهنگي براي كتابخانه خوابگاهپيگيري تهيه كتاب  -
 هاي حوزه مديريت فرهنگي در طول ماهشركت در جلسات كارشناسي معاونت دانشجويي، فرهنگي و ارائه گزارش  -
 نفر از كارشناسان و فعاالن فرهنگي دانشگاه در همايش حجاب و عفاف دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 2شركت   -
 ها براي وزارتخانهكرد برنامهبه همراه هزينه 88هاي فرهنگي دانشگاه در سال هيه و ارسال فعاليتت  -
 هاها و پاسخگويي به آنهمكاري با امور بانوان دانشگاه جهت پيگيري نامه  -
 انجام تسويه حساب دانشجويان  -
 نداهاي اماني را تحويل ندادهپيگيري و تحويل ليست دانشجوياني كه كتاب  -
 هاهاي تبليغي فرهنگي در بردهاي تبليغاتي خوابگاهانجام فعاليت  -
 ...هاي الزم در خصوص نشريات دانشجويي، شوراي فرهنگي، اردوها و پاسخگويي به ارباب رجوع، انجام مكاتبات و پيگيري  -
 رد كردن ساعت كاري دانشجويان در ماه فروردين  -

                                                


