
  تعالي باسمه
  

  :مديريت امور دانشجويي
  
  اداره خوابگاهها) ب

  )ع(لي خوابگاه امام ع
 هاي بهداشتي رفع اساسي مشكل گرفتگي فاضالب سرويس -
 .كند هاي پوسيده كه بطور دائم چكه مي تعويض لوله -
 ها و نصب شيرهاي اهرمي هاي ظرفشويي آشپزخانه تعويض سينك -
 )طبق نظر كارشناسي(رفع مشكل روشنايي برخي از اتاقها به علت كافي نبودن نور  -
 كوبل دار و نصب كابينت استاندارد جهت اجاق گازهاخريد اجاق گازهاي روميزي ترمو -
 بزرگ نمودن اتاق كامپيوتر و خريد تعدادي كامپيوتر جديد جهت خوابگاه -
 كابل كشي كل اتاقهاي خوابگاه جهت وصل اينترنت -
 شستشوي موكت و فرش كليه اتاقها -
 ايجاد رختشويخانه در طبقات -
 )به علت پوسيدگي(هاي بهداشتي به آلومينيوم  ويسها و سر آشپزخانه -ها هاي چوبي حمام تعويض درب -
البته مكانهاي عمومي كه چندين سال اسـت پـرده آنهـا عـوض نشـده در اولويـت       (هاي اتاقها و مكانهاي عمومي  تعويض كل پرده -

 .)باشد مي
 هاي مطالعه و تربيت بدني و اتاق تلويزيون رنگ آميزي، پاركت كف و نصب سقف كاذب جهت سالن -



  )س(لزهرا اوابگاه خ

  نصب سه دستگاه سماور در سه طبقه خوابگاه -
 ها نصب و تعويض پرده كليه اتاق -
  باب اتاق توسط آقاي بلولي  10نصب توري  -

 نديشهخوابگاه ا

 تسويه حساب و ثبت نام دانشجويان -
 ليتري 20نصب يك دستگاه سماور  -
  هاي سالن مطالعه  نصب پرده -

 اداره خوابگاهها

 رداخت خسارت به اموال تحويلي به صورت فرآيندنوشتن تسويه حساب و پ -
 شركت در جلسه استانداري اصفهان و ارائه گزارش مشكالت خوابگاهي به استانداري -
  بررسي و پيگيري ثبت نام بصورت اينترنتي و برگزاري كالس آموزشي از طرف شركت هوشمند فارس  -
-  
-  
  اداره تغذيه و سلف سرويس) د
 پرس غذا 31410طبخ و توزيع  -
 خرداد 17و9پذيرايي از دانشجويان و خانواده هاي شركت كننده در سمينارهاي بهداشت در تاريخهاي  -
  اداره مشاوره و راهنمايي) چ
 )مورد 60(هاي فردي روزانه در اداره مشاوره، خوابگاهها و دانشكده پيراپزشكي  انجام مشاوره -
 پذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب درماني -
 )مورد 27(هاي فردي آنان  يري و تهيه ليست دانشجويان مشروطي و انجام مشاورهپيگ -
 ويژه دانشجويان دانشكده پزشكي 18/3/89و  16/3/89برگزاري كالس آموزشي مقابله با اضطراب امتحان  -
 19/3/89در دانشگاه اراك  2شركت در جلسه سرپرستان اداره مشاوره منطقه  -
 ه مشاوران قرارداديالزحم هاي پرداخت حق پيگيري -
 نامه شركت كنندگان دانشجو در مجموعه كارگاههاي مهارتهاي زندگي و اعطا به آنها تهيه گواهي -
 توزيع پمفلت پيام مشاور در سطح خوابگاهها -
  اداره تربيت بدني ) هـ
  ثبت نام و برگزاري كالسهاي آموزشي شنا دور پنجم و ششم خواهران   - -
  كارت اتوماسيون استخر و پيگيري امور جهت صدور كارت   اخذ مدارك مربوط به صدور - -
  شركت در كالس آموزشي حركات اصالحي ويژه كارشناسان تربيت بدني در وزارتخانه - -
  شركت در جلسه مديران تربيت بدني در تهران   - -
  پيگيري برنامه تمريني تيمهاي اعزامي به مسابقات المپياد كرمانشاه - -
  ي استخر به ادارات و مدارس داخل شهرواگذاري سانسهاي خال - -



  )جام خوابگاهها (برگزاري مسابقات فوتسال دانشجويان  - -
  گرو ايثار دشاه دستا) ح
  جلسه استاد مشاور در دانشكده پزشكي با دانشجويان ستاد شاهد و ايثارگر -
 در دانشكده پرستاري و مامايي با دانشجويان شاهد و ايثارگر جلسه استاد مشاور -
 در دانشكده پيراپزشكي با دانشجويان ستاد شاهد و ايثارگرستاد مشاور جلسه ا -
 جلسه استاد مشاور دانشكده بهداشت با دانشجويان ستاد شاهد و ايثارگر -
 ن كتاب ارسالي از اداره كل به دانشجويان ستاد شاهدتوزيع ب -
 انشگاه جهت ارسال پيامك به آنهاتهيه ليست تلفن همراه كليه دانشجويان ستاد شاهد و ارسال به روابط عمومي د -
 پيگيري وضعيت آموزشي تعدادي از دانشجويان -
 تهيه ليست كاركرد عملكرد اساتيد مشاور -
 شاهد و ايثارگرالزحمه مدرسين جهت تقويت بنيه علمي دانشجويان  تهيه ليست كاركرد حق -
 برگزاري كالسهاي تقويت بنيه علمي جهت تعدادي از دانشجويان ستاد شاهد -
 زاري كالس فوق برنامه زبان جهت تعدادي از دانشجويان ستاد شاهد برگ -
 تهيه ليست دانشجويان جهت برگزاري اردو -
 مرتب كردن كارت كتابخانه دانشجويان -
 تهيه جوايز براي دانشجويان نمونه خوابگاهي به مناسبت هفته خوابگاهها -
 و پاسخگويي به مراجعان CDامانت دادن كتاب و هاي رسيده و  انجام امور جاري ستاد از جمله پاسخگويي به نامه -
 تعمير دستگاه فاكس ستاد -
 جلسه شوراي ستاد شاهد با رياست دانگاه -
 ارجاع يكي از دانشجويان ستاد شاهد به بنياد جهت دريافت تسهيالت وام جهيزيه -
 خريد كتب درخواتي دانشجويان  -
   پيگيري مشكل آموزشي دو تن از دانشجويان -

  هنگي مديريت امور فر
  امور فرهنگي و فوق برنامه



و امـام خمينـي   ) س(ميالد حضرت زهرا  -خرداد فتح خرمشهر3هاي فرهنگي خردادماه همچون  تهيه و نصب پرده جهت مناسبت -
  )ع(ميالد امام محمدباقر  -و روز زن) ره(
 ها هاي اداري و بايگاني نامه پاسخگويي به نامه -
 تشكلها و پيگيري تهيه آنهاتهيه ليست اقالم مورد نياز كانونها و  -
 كانونها و تشكلها و واحد مشاورهپيگيري تهيه كتابهاي درخواستي  -
 پيگيري تحويل كتابهاي صحافي شده امور فرهنگي -
 .......... ، تبليغات وهماهنگي مكان تهيه اقالم،(ها  ها و مراسم همكاري با كانونها و تشكلهادر اجراي برنامه -
 )Pdfيا  Wordتبليغات، تكثير، دريافت فايل (ه نشريات دانشجويي انجام فعاليتهاي مربوط ب -
 حضور در جلسات هفتگي كارشناسي معاونت دانشجويي، فرهنگي -
  انجام امور مربوط به تسويه حساب دانشجويان  -
 .اند پيگيري و تحويل ليست دانشجوياني كه كتابهاي اماني را تحويل نداده -
 انجام فعاليتهاي فرهنگي تبليغي در بردهاي فرهنگي خوابگاهها -
 رد كردن ساعت كاري دانشجويان در ماه ارديبهشت -
جشـنواره   پـانزدهمين هاي الزم با كانون قرآن و عترت وزارتخانه جهت برگزاري مسابقات بخش شـفاهي و كتبـي    انجام هماهنگي -

 آني مسابقات در دانشگاه علوم پزشكي قم جشنواره قر زدهمينپانمسابقات قرآني و اعزام تيم قرآني دانشگاه به 
 هاي خوابگاهها ها و مجالت به كتابخانه تهيه و ارسال روزنامه -
 هاي اجرا شده در مديريت فرهنگي به وب سايت دانشگاه به همراه عكسهاي مربوطه تهيه و ارسال اخبار برنامه -
 ن جهت ارائه به شوراي فرهنگي كلها و جمع بندي آهاي فروردين ماه از كانونها و تش دريافت برنامه -
 شهيد موسويان كاشان اي هاي آموزشي برگزار شده از سوي فني حرفه هاي كارگاه پيگيري تحويل و گواهي -
 به روز رساني مطالب بردهاي تبليغاتي امور فرهنگي دانشكده پزشكي -
 و انجام فعاليتهاي ذيلدر آمفي تئاتر پزشكي ) س(برپايي مراسم جشن ميالد حضرت زهرا  -

  روز مادر، هفته زن، گزارشي از عملكرد امور بانوان دانشگاه) س(اي ويژه ميالد حضرت زهرا ه تهيه كليپ -
 و تهيه جوايز) س(برپايي مسابقه فرهنگي ويژه ميالد حضرت زهرا  -
 )الزحمه اخت حقپرد -پذيرايي -اياب و ذهاب( هماهنگي مدعون مراسم و دعوت از سخنرانان و گروههاي هنري -
 و انجام تزئينات مراسم) SMSنصب پوستر، ارسال (انجام تبليغات مراسم،  -
 ريزي مراسم تشكيل جلسات مشاوره و هماهنگي برنامه -
  برپايي مراسم جشن نكوداشت هفته خوابگاهها و سالروز آزاد سازي خرمشهر و فعاليتهاي ذيل  -
  دانشجويي مربوط به كل حوزه معاونت دانشجويي، فرهنگي يتهيه كليپ از فعاليتهاي انجام شده در خوابگاهها -
 هاي دومين جشنواره فرهنگي هنري تهيه جوايز و لوح تقدير و تجليل از برترين -
 برگزاري مسابقه ويژه سوم خرداد و تهيه جوايز آن -
 همكاري در انجام تبليغات و تزئينات و فعاليتهاي فرهنگي مراسم -

 معاونت دانشجويي، فرهنگي كارشناسيهفتگي حضور در جلسات  -
، تصحيح و اعالم نتايج و اهداي جوايز مسـابقه كتـاب دوسـت مـن،     )س(اهداي جوايز مسابقات فرهنگي جشن ميالد حضرت زهرا  -

 شهر عشق و ارسال اخبار آن روي وب سايت دانشگاه هفتمسابقه كتابخواني 



 هاي فرهنگي ي برنامهيي و اجراهاي ادار همكاري با امور بانوان دانشگاه در پاسخگويي به نامه -
 و ارسال خبر آن روي وب سايت دانشگاه) ره(اي از كالم واليت ويژه ايام ارتحال امام خميني  برپايي مسابقه كتابخواني جرعه -
شركت در دومين جشنواره فرهنگي هنري دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي سراسـر كشـور و حضـور فعـال دانشـگاه در ايـن        -

انجام هماهنگي با دبيرخانه جشنواره جهت برپايي نمايشگاه، تهيه اقالم فرهنگي مـورد نيـاز جهـت    (انجام فعاليتهاي ذيل  جشنواره و
 )برپايي نمايشگاه فرهنگي، هماهنگي اياب و ذهاب دانشجويان شركت كننده در جشنواره فرهنگي هنري

يزيهاي فرهنگي و فعاليتهـاي اجرايـي خوابگاههـا در ترمهـاي     تشكيل جلسات مشورتي با فعاالن فرهنگي خوابگاهها جهت برنامه ر -
 آينده

انجـام  ، و جشنواره مسابقات قرآني در وب سـايت و سـطح دانشـگاه و دانشـگاههاي كاشـان      پانزدهميناطالع رساني بخش كتبي  -
مي شـركت كننـدگان و   جشنواره مسابقات قرآني با معاونت آموزشي براي تهيه ليست اسـا  پانزدهمينهماهنگي در خصوص برگزاري 

جشـنواره مسـابقات قرآنـي در سـالن     پانزدهمين برگزاري بخش كتبي و  نامه كانون قرآن و عترت وزارتخانه اجراي مسابقه طبق آئين
EDC دانشگاه و پيگيري نتيجه آزمون از وزارتخانه 

تهيـه و ارسـال    -تشـكيل جلسـه   -هـا  كلهاي پيشنهادي از كانونها و تشـ  برنامه دريافت -ارسال دعوتنامه(تشكيل شوراي فرهنگي  -
 )صورتجلسه براي شركت كنندگان

 پيگيري درخواستهاي نشريات دانشجويي -
 تحويل مدارك عمره دانشجويي از شركت كنندگان، انجام اطالع رساني اخبار مربوط به ستاد عمره دانشجويي در سطح دانشگاه -
با حضور مدير فرهنگي، دبيران كانونها و ) ظرات و تهيه صورتجلسهجمع بندي ن –ارسال دعوتنامه (تشكيل جلسه مشاورين جوان  -

 تشكلها
انجام مكاتبـات  (هاي دانشجويي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در تهران اعزام نماينده تشكل دانشجويي بسيج به همايش تشكل -

 )الزم، هماهنگي اياب و ذهاب
پيگيـري مكـان و زمـان از مجتمـع خزرآبـاد سـاري و انجـام         -رزرو جا(انجام فعاليتهاي مربوط به برگزاري اردوي خزرآباد ساري  -

واريـز   ،اطالع رساني ثبت نام دانشجويان و ارسال اطالعيه به وب سايت دانشگاه -مكاتبات الزم با وزارتخانه و صندوق رفاه دانشجويان
 )مبلغ اردو به شماره حساب مجتمع و انجام كارهاي اداري مربوطه

تهيـه و ارسـال    -ارسـال دعوتنامـه و تشـكيل جلسـه     -دريافـت درخواسـتها و بررسـي آن   (نظارت بر نشـريات  برگزاري سه جلسه  -
 )صورتجلسه

 نوبت 6در  فريزهند نطنز، نشلج -آقاعلي عباس -ي فرهنگي زيارتي ابيانههابرگزاري اردو  -
 نوبت 4جمكران در  –برگزاري اردوهاي فرهنگي زيارتي قم  -
 به صورت هفتگي) ع(اني معرفتي در خوابگاه امام علي پيگيري و تشكيل جلسات سخنر -
 هاي فرهنگي اجتماعي هنري قراني و تفريحي دانشگاه به صورت ريز مشخصات و فعاليتها شامل مناسبت Excelهاي  تكميل فرم -
 جمكران و دعاي ندبه و نماز جمعه -هاي قم همكاري در تهيه تداركات و اياب و ذهاب برنامه -
 

                                                



  


