
ه ی با   عا
  :مديريت امور دانشجويي

  
  اداره خوابگاهها) ب

  )ع(خوابگاه امام علي 
 .   ي خوابگاهنصب خطوط اينترنت اتاقها -

 .عدد از پمپ هاي تلمبه خانه2تعمير  -
 .شيشه سكوريت و ريگالژ كليه درب ها نصب  -
 .تعويض و تعمير كليه فالش تانك ها و رفع مشكل نشت آب سرويس ها -
 .فرستادن پمپ باد خوابگاه جهت تعمير -
 .عدد از سرويس ها  2ايزوگام مجدد  -
  .ن مرتبهشركت دانشجويان در مراسم عزاداري سپاه چندي -
  )س(لزهرا وابگاه اخ

 .نصب توري پنجره هاي راه پله هاي اضطراري  -
 .سرويس آسانسور و تعويض غلتك درب آسانسور -
 تخليه كامل سلف پرستاري و فرستادن وسايل آن به تربيت بدني  -

 .ITسرويس دهي اتاق كامپيوتر و بازديد از اتاق كامپيوتر توسط كارشناس  -
 .ي سلف پرستاريتعمير موتور هوارسان ها -
 .تعمير سماورها و جارو برقي ها و اتوهاي خوابگاه -

 نديشهخوابگاه ا

 .بهينه سازي جداره هاي پنجره اتاق هاي خوابگاه انديشه جهت جلوگيري از برودت هوا -
 هاي بهداشتي  سرويس كاشي و سراميك سازي گيري و بهينه لكه -

 .تعويض و اصالح رادياتور هاي خراب اتاقها  -
 .راه اندازي اينترنت اتاق هاي خوابگاه و مرتب كردن كابل هاي رك طبقات دوم و سوم خوابگاه پيگيري -
 .عدد از كامپيوترهاي اتاق كامپيوتر2 اساسي جارو برقي،اتو، اجاق گازها وتعمير  -
 
 .بار 3انجام دقيق و منظم حضور و غياب در خوابگاه انديشه به صورت هفته اي  -

 لغديرخوابگاه ا

 عدد كيس كامپيوتر اتاق كامپيوتر1اسي جارو برقي،اتو، اجاق گازها و استعمير  -

 پنجره هاتعمير و تعويض برخي از توريهاي خراب -

 تعمير اساسي ميزهاي سالن مطالعه -



 .برگزاري كالس آموزش آشنايي با مواد مخدر توسط كارشناس نيروي انتظامي از طرف كانون هالل احمر در خوابگاه -
  دني اداره تربيت ب) هـ

  )انتخابي المپياد(اعزام تيم واليبال دانشجويان پسربه خزر آباد ساري جهت شركت در مسابقات تك رشته اي  -
  انجام مسابقات فوتسال وطناب كشي دانشجويان پسربه مناسبت شانزدهم آذر روز دانشجو -
  شانزدهم آذر روز دانشجو  انجام مسابقه تير اندازي با كمان ودارت براي خواهران وبرادران دانشجو  به مناسبت -
  انجام مسابقات مچ اندازي وطناب كشي دانشجويان دختر به مناسبت سيزدهم آبان   -
 بصيرت-آزادگي-شروع سومين دوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي جام ورزش -
  برگزاري يك دوره آموزشي شنا خواهران -
  گير  دازي سختي گير موتور خانه استخر وتعويض شيرهاي مربوطه به سختيتعمير پمپهاي موتورخانه ؛ مشعل سونا خشك و راه ان -
نصب و تعويض پروژكتور هاي جديد با قديم در استخر جهت تامين روشنايي مناسب و صرفه جويي در مصرف برق به ميزان  -

50 % 
  تعويض لوله سوناي بخاراستخر دانشگاه -
  ي استخرتعمير وراه اندازي شوفاژ سالن بدنسازي طبقه فوقان -
  اداره مشاوره و راهنمايي) و
  )مورد 80(انجام مشاوره هاي فردي دانشجويان -
  )مورد17(پذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب درماني -
 مورد4پيگيري و انجام مداخالت روانشناختي دانشجويان آسيب پذير خوابگاهي  -
ديريت استرس ويژة دانشجويان جديدالورود دانشكده برگزاري كارگاههاي آموزشي مهارتهاي زندگي ارتباط موثر،مهارت قاطعيت،م -

 )كارگاه 9(پيراپزشكي و بهداشت 
 23/9/90شركت در جلسه پيشگيري از اعتياد در ستاد و تهيه جدول گانت  -
 10/9/90و  9شركت در كارگاه آموزشي درمان فراشناختي وسواس و اضطراب در تهران  -
 2/9/90تشكيل كميته روانشناختي در تاريخ  -
راهكار كاربردي در راستاي سند كاهش طالق به اداره بهزيستي شهرستان جهت طرح در كميته امور اجتماعي  20ه و ارسال تهي -

 شهرستان
 نانآباال و انجام مشاوره هاي فردي  GHQ ادامه پيگيري موارد مربوط  به دانشجويان  -
  اداره امور عمومي) ح
  پيگيري و تهيه گواهي انجام كار دانشجويان شاغل در واحدهاي دانشگاه در مهر و آبان -
  تهيه و تنظيم گزارش حضور و غياب پرسنل و مديريت تايمكس معاونت -
  تهيه صورتجلسات و ارسال مصوبات به مسولين واحدها, پيگيري جهت برگزاري جلسات كارشناسي معاونت -
  برگزاري اولين جلسه شوراهاي صنفي واحدهاي دانشگاه به منظور انتخاب دبيران جديد اين شوراها -
  تهيه ليست اضافه كاري شهريور ماه -
  تهيه گزارش عملكرد مهر و آبان ماه  -



ش جامع پنج ساله گزار:تهيه و تنظيم عملكرد معاونت بر اساس اهداف برنامه پنج ساله چهارم و ارسال به وزارت متبوع شامل -
  فيلم و تصاوير اقدامات بعمل آمده در اين دوره, اقدامات انجام شده معاونت بر اساس اهداف اين برنامه ,  1383معاونت از سال 

  ارسال گواهي انجام كار ماهانه نيروهاي شاغل در معاونت -
  به سايت كارمند ايران كنانورود اطالعات كار -
  اطالعيه از برنامه هاي معاونت و قرار دادن آن در وب سايت معاونت 6خبر از اقدامات معاونت و  28 تهيه -
  برنامه استراتژيك معاونت, اقدامات انجام شده در حوزه معاونت,عدد پاورپوينت با عنوان برنامه رفاهي و عملكرد معاونت  3تهيه  -
  رنامه ها و پيامارسال تعداد اس ام اس براي اطالع رساني از ب -
  حق لباس, تهيه ليست پرسنل واجد شرايط دريافت كمك هزينه مهد كودك -
و فيش هاي دريافت شده به  مياثبت نام و ارسال اسامي پرسنل متقاضي شركت در دوره آموزشي شهروند الكترونيك و ارسال اس -

  مديريت توسعه و منابع انساني دانشگاه
  ثبت نام و قرعه كشي از بين متقاضيان تسهيالت اعطايي به كاركنان و ارسال اسامي افراد اصلي و ذخيره به اداره رفاه كاركنان -
  شگاهنامه هاي جديد مركز فناوري و اطالعات دانبر اساس رات يبه روز رساني سايت معاونت و انجام تغي -
  انجام اصالحيه احكام كارگزيني پرسنل -

    
  گرو ايثار دشاه دستا) ي
 ن شاهد و ايثارگرپيگيري ارسال ابالغ اساتيد مشاور دانشجويا -
 ارسال پيامك به دانشجويان جهت عضويت و همكاري در كانون ايثار -
 پيگيري هديه رياست به دانشجويان شركت كننده در برنامه گردهمايي -
 پيگيري نحوه انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر از طريق بنياد شهيد -
 5/9/90اهد تاريخ بازديد كارشناسان محترم اداره كل شاهد و ايثارگر از ستاد ش -
 ارسال ليست اسامي دريافت كننده بن كتاب كاغذي به اداره كل  -
 تكميل و ارسال چك ليست بازديد كارشناسان اداره كل از ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشكي كاشان -
 89-90شده در دو نيمسال جلسات برگزاري  كليه صورتو  89-90در دو نيمسال ) 1جدول شماره (ارسال عملكرد اساتيد مشاور  -

 به اداره كلستاد شاهد 
 شنبه 5/9/90دومين جلسه اعضاء كانون ايثار ستاد شاهد و ايثارگر با حضور دانشجويان و تعيين اعضاء و مسئولين كانون تاريخ  -
 معرفي دو نفر از دانشجويان ستاد شاهد به واحد مشاوره -
 جهت درس آناتومي 90ورودي مهر  پيگيري تشكيل كالس تقويتي براي دانشجويان پزشكي -
آوري اطالعـات در مـورد    ارسال معرفينامه به بنياد شهيد نجف آباد جهت همكاري با يكي از دانشجويان اين دانشگاه جهت جمـع  -

 شهدا
 و تكميل اساسنامه كانون و تحويل به واحد امور فرهنگي دانشگاه 19/9/90تشكيل سومين جلسه كانون ايثار  -
جهـت دريافـت كمـك     90-91دانشجويان روزانه نيمسـال اول  و  شجويان جديدالورود جهت دريافت هديه ورودارسال ليست دان -

 به بنياد شهيد هزينه

  مديريت امور فرهنگي 



  امور فرهنگي و فوق برنامه
 ، وحدت حوزه و دانشگاه)ع(هاي ماه آذر همچون تاسوعاي و عاشورا، ماه محرم، شهادت امام سجادتهيه و نصب پرده به مناسبت -

 :هاي مربوط به شانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان و هفدهمين جشنواره قرآني اساتيد و كاركنان شاملانجام فعاليت -
 هاا و فعاالن فرهنگي خوابگاههها و تشكلتشكيل جلسه با اعضاي كانون -

 )هيئت علمي، دانشجويان، كاركنان(كنندگان انجام ثبت نام اينترنتي شركت -
 كنندگان جهت اعالم زمان بخش شفاهي مهلت تحويل آثار بخش پژوهشيارسال پيام كوتاه به شركت -

 جشنوارهرساني انجام مكاتبات با رابطين فرهنگي جهت اطالع -

 ي مسابقات و هماهنگي مكان جهت برگزاري مسابقهتعيين زمان بخش شفاه -

 ها و دانشكده پزشكي ويژه دانشجويان و كاركنان و هيئت علمي از روزهاي شنبه تا پنجشنبههاي قرآني در خوابگاهتشكيل كالس -

 برگزاري شوراي فرهنگي ماه آذر و تهيه و ارسال دعوتنامه و تنظيم صورتجلسه و ارسال به اعضا -

 1/9/90ه بصيرت ويژه فعاالن فرهنگي و اعضا هيئت علمي با حضور آقاي روح اله قاسميان برپايي كارگا -

 و هماهنگي دعوت اعضا تهيه صورتجلسه و ارسال به اعضا  8/9/90برپايي جلسه كميته نظارت بر نشريات در تاريخ  -

 ستان اصفهانكننده در عمره دانشجويي و ارسال به ستاد عمره اآوري مدارك دانشجويان شركتجمع -

 كارگاه فتوشاپ، آموزش زبان انگليسي، ميكس فيلم و خوشنويسي   ICDL2و  ICDL1: اي شاملهاي آموزشي فني حرفهبرپايي كارگاه -
 ها براي جشنواره قرآني و فرهنگي ها و تفكيك مسئوليتتشكيل جلسه با دانشجويان كاردانشجويي خوابگاه -
 90هاي تير تا آبان ار دانشجويي ماهتهيه و ارسال ساعت كاري دانشجويان ك -

 :هاي علوم پزشكي كاشان شاملهاي مربوط به جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاهانجام فعاليت -
 هاها و تشكلتشكيل جلسه با مدير مسئوالن نشريات دانشجويي با شوراي صنفي، فعالين فرهنگي، كانون -

 كوتاه جهت زمان جشنواره فرهنگي رساني اتاق به اتاق و ارسال پيامانجام اطالع -

 تحويل آثار فرهنگي  -

 نصب پوستر و بنر جشنواره در سطح دانشگاه -
هـاي  هـا، منتخبـين جشـنواره   هـا و تشـكل  تشكيل دومين جلسه با فعاالن فرهنگي، سردبيران و مدير مسئوالن نشريات دانشجويي، مدير مسـئول كـانون   -

 فرهنگي كشوري
 ها به صورت اتاق به اتاقها و خوابگاهدانشكدهتوزيع بروشورهاي جشنواره در  -
 انجام ثبت نام شركت كنندگان در جشنواره فرهنگي -
 تصحيح سواالت مسابقه بزرگ خطبه غدير و پيگيري تهيه جوايز -

 هاي فرهنگي جهت مركز آمار دانشگاههاي برنامهتهيه و تنظيم و اصالح و ارسال آمار فعاليت -
 هاي فرهنگيها در اجراي برنامهها و تشكلهمكاري با كانون -

 برپايي كارگاه سيري در سيره ائمه اطهار گروه مطالعاتي قلم مطهر -

 رساني به اعضا جهت دريافت كتابپيگيري تهيه كتاب حماسه حسيني گروه مطالعاتي قلم مطهر و انجام اطالع -

 هاي گروه مطالعاتي شهيد مطهري در خوابگاه و دانشگاهتشكيل حلقه -

رساني به صورت خبر در وب سايت و ارسال فراخوان جشنواره براي رساني جشنواره ملي بهار و هماهنگي با جهاد دانشگاه ايران، انجام اطالعالعانجام اط -
 كليه اعضا هيئت علمي

 هاهاي انجام شده در خوابگاهدهي فعاليتتشكيل جلسه دانشجويان كار دانشجويي در خصوص گزارش -

 نامه احكام هفتگيهبرپايي مسابقه و ويژ -

 هاي مربوط به شانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان به ادارات شهرستان كاشان cdارسال نشريات و  -

 اعالم برندگان مسابقه پيامكي تجلي اقتدار -

 و دانشجويان ها و دانشكده پزشكي ويژه كاركنان، اساتيدهاي تفسير و تدبر در قرآن با حضور خانم نصيري در خوابگاهبرپايي كارگاه -
  جايزه اهداي با همراه زمر سوره تفسير قرآني مسابقات جشنواره برگزاري -

  )س(الزهرا خوابگاه در سينمايي فيلم نقد و پخش -



 دانشكده پرستاري يكشنبه هر هفته  1فر كالس برگزاري جلسات اتاق فكر خانم فهيمي -

 پرستاريآمفي تئاتر در برگزاري كارگاه ازدواج حجت االسالم مزروعي  -

 برگزاري كارگاه عرفانهاي كاذب آمفي تئاتر پرستاري سخنران آقاي مظاهري سه شنبه هر هفته  -

  20/9/90و  6/9/90دانشكده پرستاري مورخ  1محفل شعرخواني همراه با نقد آثار ادبي كالس -
 شنبه هر هفته مسجد دانشگاهبرگزاري دعاي توسل سه -

 يك دستگاه اتوبوس  3/9/90ن مورخ برگزاري اردوي قم جمكران ويژه برادرا -

 ها يك دستگاه ميني بوس برگزاري دعاي ندبه در مهديه كاشان جمعه -

 ، آمفي تئاتر پرستاري 21/9/90قا شهبازيان مورخ گفتمان مهدويت حاج آ -

 ي آمفي تئاتر مركز 24/9/90و  10/9/90برگزاري كارگاه صهيونيست شناسي استاد از موسسه صهيونيست شناسي مورخ  -

 دستگاه اتوبوس 6، 24/9/90و  17/9/90برگزاري اردوي قم جمكران ويژه خواهران مورخ  -

 هاي ظهور ويژه جديدالورودها در آبان ماه اهداي جوايز مسابقه كتابخواني آيه -

   7/9/90مركزي  برنامه اكران و نقد فيلم مستند مهارنشده در رابطه با ترور دانشمندان هسته اي استاد از موسسه سفيرآمفي تئاتر -

  


