
  تعالي باسمه
  :مديريت امور دانشجويي

  

  خوابگاههاامور اداره ) ب
 ها جهت آشنايي دانشجويان جديدالورود اپ ويژه نامه آيين نامه اسكان در خوابگاهتهيه و چ -
 پيگيري جهت اسكان دانشجويان ميهمان و اتقالي و تشكيل كميته اسكان -

  )ع(خوابگاه امام علي 
  هاي طبقه سوم، سالن مطالعه، نمازخانه، سالن تلويزيون، تربيت بدني و اتاق كامپيوتر تعويض پرده -
 هاي عمومي خوابگاه كاذب جهت سالن نصب سقف -
 ميز بندي اتاق كامپيوتر توسط آقاي باللي -
 رنگ كاري حوض خوابگاه -
 هاي آتش نشاني شارژ كپسول -
زاده و مغرب و عشا  برگزاري نماز جماعت در سه نوبت صبح توسط حاج آقا شريفي، ظهر و عصر توسط حاج آقا اسماعيل -

 توسط حاج آقا حياتي
 هاي مطالعه، تلويزيون، تربيت بدني و اتاق كامپيوتر ايي سالنتعويض سيستم روشن -
 تنظيم و  تكميل ليست نيمسال اول و اسامي ساكنين نيمسال دو و ليست تابستان به سرپرستي اداره خوابگاهها -
 نصب بنر سر درب خوابگاه -
 هاي اتاق كامپيوتر اندازي سيستم حضور آقاي معصومي  به مدت يك هفته و راه -

  )س(لزهرا ا وابگاهخ

 اسكان دانشجويان جديدالوررود ، مهمان و انتقالي -
 متر 200درخواست موكت براي اتاقها  -
 تكميل ليست ساكنين خوابگاه و ارسال به اداره رفاه، اداره خوابگاه و كميته انضباطي -
 تعويض قفل كمد جهت دانشجويان جديدالورود -
 عدد يخچال 1خريداري  -
 انم دكتر مازوچي و آقاي دكتر مفرح، آقاي عبدالوند و بازديد از خوابگاهجلسه پرسش و پاسخ با حضور خ -
 عدد آينه به دفتر نهاد رهبري و خريداري آن توسط دفتر نهاد 25درخواست  -
 اندازي مجدد دستگاه تصفيه آب راه -
 هاي آتش نشاني شارژ كپسول -
 تعمير جاروبرقي و اتو و اجاق گاز -
 قرآن و عترت در نمازخانهبرگزاري كالس تفسير از طرف كانون  -
 برگزاري نماز جماعت صبح و شب تفسير قرآن توسط حاج آقا شاه فضل -
 تعمير فوتبال دستي توسط تربيت بدني -



 نديشهخوابگاه ا

  ثبت نام دانشجويان و تعيين اتاق  جهت دانشجويان -
 خريد سه تخته فرش - -

 خوابگاه الغدير

 سالن مطالعه پيش ساخته -
  
  ره تغذيه و سلف سرويسادا) د
  پرس غذا 37825طبخ و توزيع  -
 پرس بمدت سه روز 960پذيرايي از همايش ملي بازتواني رواني به تعداد  -
 قرار دادن قاشق در سلف سرويس پزشكي در وعده شام با توجه به تقاضاي دانشجويان -
 جهت مراسمها و همايشها نوشتن نامه به معاونت هاي دانشگاه مبني بر تهيه اقالم اصلي غذايي -
 نوشتن نامه به دفتر فني مبني بر تعيين زمان راه اندازي سلف سرويس مركزي -
 تهيه آمار غذايي كارمندان جهت ارائه به رياست دانشگاه -
 بازديد معاون دانشجويي فرهنگي و مدير دانشجويي از سلف سرويس پزشكي -
  
  گرو ايثار دشاه دستا) ح



 ثبت نام دانشجويان جديدالورود -
 پيگيري مشكالت انتقالي و مهماني دانشجويان جديدالورود و دانشجويان قبلي  -
 پرونده دانشجويان جديدالورود جهت دسترسي سريع) اي و آموزشي شناسنامه(ثبت و اسكن اطالعات   -
 ن شاهد و ايثارگر جديدالورودتهيه كارت عضويت كتابخانه جهت دانشجويا  -
 نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر جديدالورود و اسكن مدارك و ثبت كامپيوتر 23ثبت نام و تشكيل پرونده جهت   -
 هاي رنگي به منظور راهنمايي دانشجويان تهيه اطالعيه  -
 برگزاري مسابقه به مناسبت هفته دفاع مقدس  -
 يان به بنياد شهيدنامه دو نفر از دانشجو ارسال پايان  -
 پيگيري حذف نمرات مردودي يكي از دانشجويان شاهد  -
 ارسال كارنامه يكي از دانشجويان به دانشگاه ايران  -
 پيگيري وضعيت تحصيلي دانشجويان  -
 مشاوره تحصيلي با دانشجويان  -
 20/7/89جلسه اساتيد مشاور   -
 24/7/89مل اتاق ع –مامائي  -جلسه اساتيد مشاور با دانشحويان پرستاري  -
 ممتازين و مشروطي به بنياد شهيد -تهيه ليست دانشجويان پيشرفت تحصيلي  -
 تهيه ليست دانشجويان ورودي نيمسال اول براي ارسال به بنياد شهيد  -
 ارسال ابالغ اساتيد مشاور  -
 ارسال اسامي دانشجويان به همراه شماره تلفن آنها به اساتيد مشاور  -
 آموزشي به كليه اساتيد مشاورارسال آئين نامه تسهيالت   -
 اطالع رساني جهت جلسات اساتيد مشاور از طريق روابط عمومي و ارسال پيامك به اساتيد  -
 اطالع رساني جهت جلسات اساتيد با دانشجويان از طريق روابط عمومي و ارسال پيامك به دانشجويان  -
 ارسال پرسشنامه تحقيقاتي به دانشگاه علوم پزشكي گلستان  -
  ال نامه قبول شدگان به بنياد شهيد جهت دريافت هديهارس  -

  مديريت امور فرهنگي 
  امور فرهنگي و فوق برنامه

، ميالد حضرت معصوم)ع(هفته دفاع مقدس، دانشجويان جديدالورود، شهادت امام صادق همچون  مهر ماه هايتهيه ونصب پرده مناسبت -
  ) ع(، والدت امام رضا )س(
 هانامه اداري و بايگاني  يهانامهبه پاسخگويي  -
 ها ها وتشكلهاي فرهنگي كانونپيگيري ليست اقالم مورد نياز جهت اجراي برنامه -
 هاي صحافي شده امور فرهنگيپيگيري تحويل كتاب -
 ها و اردوهاي فرهنگي ها، مراسمها در اجراي برنامهها و تشكلهمكاري با كانون -
 :هاي زيرورود و انجام فعاليتبرگزاري جشن معارفه دانشجويان جديدال -



 رساني و تبليغات و تزئينات مراسمتهيه اقالم مورد نياز جهت اطالع -
 انجام تزئينات مراسم، تهيه و نصب پرده ويژه دانشجويان جديدالورود و هفته دفاع مقدس -
 تهيه درخواست و پيگيري پذيرايي مراسم -
هاي شاد فرهنگيفرهنگي، معرفي دانشگاه و معاونت دانشجويي، فرهنگي و كليپ هايشناسي، پيامكاشان: كليپ جهت مراسم شامل 7تهيه -

 شناسيروان
 پيگيري و تهيه جوايز مسابقات -
 تهيه و طراحي مسابقات مراسم -
ي مقاومهانامه اسوههاي جشنواره مسابقات فرهنگي، ويژهاهداي كتابچه معرفي حوزه معاونت دانشجويي، فرهنگي و دانشگاه به همراه برگه -

 يك فرصت بزرگ
 برگزاري مسابقه اينترنتي حماسه پايداري به مناسبت هفته دفاع مقدس -
رساني به صورت پوستر و ارسال اطالعيه روي وبانجام تبليغات و اطالع(برگزاري مسابقه حفظ،  قرائت و ترتيل سوره واقعه در مسجد دانشگاه  -

ن برگزاري، دعوت از داوران قرآني، برگزاري مسابقه، اعالم اسامي برندگان مسابقه در وب سايتنام مسابقه، هماهنگي مكاسايت دانشگاه، ثبت
 )دانشگاه، پيگيري و تهيه جوايز و اهداي جوايز در مراسم ويژه فرهنگي قرآني

 فرهنگي حجاب و عفاف با عنوان جالبيب پيگيري تهيه بسته -
ها رجبي، حاج بابايي و نصيري به صورت هفتگي و صحبت پيرامونزه و دانشگاه خانمهاي خوابگاهي با حضور اساتيد حوبرگزاري كارگاه -

 )رساني، توزيع فرم نظرسنجي، هماهنگي سخنران و تداركات مراسمانجام اطالع( خودشناسي و امام شناسي
 )رساني، توزيع فرم نظر سنجياطالع تهيه فيلم،( ها به همراه مسابقه بهترين نقد فيلم به صورت هفتگيپخش فيلم سينمايي در خوابگاه -
هاي شاد و متنوع و سخنراني پيراموناجراي برنامه(و روز ملي دختران در آمفي تئاتر پرستاري ) س(برپايي جشن ميالد حضرت معصومه  -

 ... )رساني مراسم، تهيه تداركات، تهيه كليپ، هماهنگي سخنران و دختران و زنان نمونه قرآني، اطالع
دانشگاه با حضور آقاي دكتر يكتايي مشاور معاون دانشجويي، فرهنگي وزارتخانه EDCاولين كارگاه فرهنگي بصيرت در سالن برگزاري  -

رساني، هماهنگي سخنران، تهيه و پخش كليپارسال دعوتنامه، انجام اطالع(ها ها و تشكلنفر از دانشجويان فعال فرهنگي كانون 50شركت
 )بندي كارگروهتقسيم

 : هاي مربوط به عمره دانشجويي و عتبات عاليات شاملانجام فعاليت -
 مهر و اول آبان 14هاي كشي عمره و عتبات عاليات در تاريخحضور در جلسه توجيهي عمره در دانشگاه اصفهان و انجام قرعه -
 عاليات نام دانشجويان و هيئت علمي و كاركنان براي شركت در عمره و عتباترساني ثبتانجام اطالع -
 آوري مدارك دانشجويان، بررسي آن و ارسال به ستاد عمره دانشجوييجمع -
رساني، هماهنگي سخنران، تهيانجام اطالع(هاي ضاله پيرامون فرقه بهاييت در آمفي تئاتر پرستاري برگزاري كارگاه فرهنگي بررسي فرقه -

 )تداركات، توزيع فرم نظرسنجي
رساني بانجام مكاتبات با دبيرخانه جشنواره، اطالع(به جشنواره ملي قرآن در دانشگاه علوم پزشكي ايران تن از دانشجويان قرآني  2اعزام  -

 )دانشجويان،تهيه سرويس اياب و ذهاب
 بررسي آثار رسيده مسابقه شب شعر انتظار و اعالم برندگان مسابقه و پيگيري تهيه جوايز و ارسال خبر مربوطه در وب سايت دانشگاه -
 :هاي ذيلم افتتاحيه طرح مطالعاتي كتب شهيد مطهري با همكاري نهاد رهبري و بسيج دانشجويي و انجام فعاليتمراس -
 جلسه مشورتي با حضور مسئولين طرح مطالعاتي 3تشكيل  -
 پيگيري و تماس با مراكز نشر كتب شهيد مطهري -



 شاور در اجراي طرح مطالعاتيپيگيري تماس با حوزه علميه كاشان، اصفهان و قم جهت معرفي سخنران و م -
 تهيه و ارسال خبرهاي حوزه مديريت فرهنگي به وب سايت معاونت يا دانشگاه علوم پزشكي با عكس -
مسابقه حماسه پايداري(بررسي آثار جشنواره، مسابقات فرهنگي دانشجويان جديدالورود و اعالم اسامي برندگان و پيگيري تهيه جوايز آنان  -

 ...)ها، مسابقات هنري و ، روي فركانس كاشونيهاي كاشاندانستني
 89هاي مرداد و شهريور  و مهر تهيه و ارسال كاركرد دانشجويان در ماه -
رهماهنگي سخنران، انجام اطالع(و ارسال خبر آن روي وب سايت دانشگاه ) ع(برگزاري مراسم سخنراني و سوگواري شهادت امام صادق  -

 )هنامتداركات، توزيع ويژه
هاي قرآني و ارسال خبر آن روي وب سايت دانشگاهمسابقه شراب عرفان و پيام: اعالم نتايج برندگان جشنواره قرآني شهر رمضان شامل -

 )پيگيري تهيه جوايز
 :هاي مربوط به پانزدهمين  انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه شاملانجام فعاليت -
 )نامه مربوطهفرم و آيين( رساني از طريق وب سايت دانشگاهاطالع  -
 ريزي جهت انجام فراخوان و تحويل مدارك مربوطه تشكيل جلسات برنامه -
 هاي دانشگاهها و معاونتانجام مكاتبات الزم با سرپرست دانشكده -
 هاها و خوابگاهتهيه پوستر و توزيع در سطح دانشگاه، بيمارستان -
 هاي مربوطهرك و فرمآوري مداپاسخگويي به مراجعات دانشجويان و جمع -
 انجام مكاتبات الزم به معاونت دانشجويي، فرهنگي وزارتخانه -
هاي پيشنهادي آبان ماه، تهيآوري برنامهارسال دعوتنامه، جمع(برگزاري جلسه شوراي فرهنگي و جلسه هماهنگي شوراي فرهنگي  -

 )صورتجلسه و ارسال روي وب سايت دانشگاه
 هابه كتابخانه خوابگاه تهيه و ارسال مجالت و نشريات -
 هاهاي فرهنگي خوابگاهريزي فعاليتتشكيل جلسه با فعالين فرهنگي و دانشجويان كار دانشجويي و برنامه -
د) مكان، زمان، تعداد، مناسبت(هاي ريز فعاليت همراه با آيتم EXCELدر قالب  88هاي فرهنگي سال تهيه گزارش كامل از فعاليت -

 اه و ارسال فرم تكميل شده به وزارتخانهها و دانشگخوابگاه
رسهماهنگي سخنران، انجام اطالع(ها در آمفي تئاتر پرستاريبرگزاري كارگاه سينما استراتژيك و پخش فيلم و نقد فيلم سينمايي اكتسابي -

 )تداركات، توزيع فرم نظرسنجي، هماهنگي سالن
الت كل فرهنگي در دانشگاه، در نشست صميمانه مسئوالن و كارشناسان واحدهاي حوزو مشك 89هاي فرهنگي در سال تهيه كليپي از فعاليت -

 معاونت دانشجويي، فرهنگي با رياست دانشگاه
رساي كاشان و انجام مذاكرات الزم، انجام اطالعانجام مكاتبات با فني حرفه(اي حرفههاي آموزشي با همكاري فنيپيگيري برگزاري كارگاه -

 )و تحويل مدارك دانشجويان نامثبت
 هاي فرهنگي هنري قرآني پژوهشي دانشجويانساماندهي اطالعات مربوط به شناسنامه فرهنگي دانشجويان جديدالورود و تفكيك فعاليت -
شركت در جلسات كارشناسي معاونت دانشجويي، فرهنگي به صورت هفتگي و ارائه گزارش عملكرد و بررسي مسايل و مشكالت فرهنگي -
 ها و دانشگاهوابگاهخ
 شركت در جلسه امر به معروف و نهي از منكر معاونت و پيگيري اجراي موارد مربوط به فرهنگي در دانشگاه -
 هاي كلي ثابت فرهنگي در آبان ماههماهنگي و پيگيري برنامه -
 



، )ع(ت امـام صـادق   هاي مهر ماه همچون هفته دفاع مقدس، دانشجويان جديدالورود، شـهاد تهيه ونصب پرده مناسبت -
  ) ع(، والدت امام رضا )س(ميالد حضرت معصومه 

 هاهاي  اداري و بايگاني نامهپاسخگويي به نامه -
 ها ها وتشكلهاي فرهنگي كانونپيگيري ليست اقالم مورد نياز جهت اجراي برنامه -
 هاي صحافي شده امور فرهنگيپيگيري تحويل كتاب -
 ها و اردوهاي فرهنگي ها، مراسماجراي برنامه ها درها و تشكلهمكاري با كانون -
 :هاي زيربرگزاري جشن معارفه دانشجويان جديدالورود و انجام فعاليت -
 رساني و تبليغات و تزئينات مراسمتهيه اقالم مورد نياز جهت اطالع -
 انجام تزئينات مراسم، تهيه و نصب پرده ويژه دانشجويان جديدالورود و هفته دفاع مقدس -
 درخواست و پيگيري پذيرايي مراسم تهيه -
هاي فرهنگي، معرفي دانشـگاه و معاونـت دانشـجويي، فرهنگـي و     شناسي، پيامكاشان: كليپ جهت مراسم شامل 7تهيه -

 شناسيهاي شاد فرهنگي و روانكليپ
 پيگيري و تهيه جوايز مسابقات -
 تهيه و طراحي مسابقات مراسم -
هـاي جشـنواره مسـابقات فرهنگـي،     يي، فرهنگي و دانشگاه به همراه برگـه اهداي كتابچه معرفي حوزه معاونت دانشجو -

 هاي مقاومت و يك فرصت بزرگنامه اسوهويژه
 برگزاري مسابقه اينترنتي حماسه پايداري به مناسبت هفته دفاع مقدس -
ي به صورت پوسـتر و  رسانانجام تبليغات و اطالع(برگزاري مسابقه حفظ،  قرائت و ترتيل سوره واقعه در مسجد دانشگاه  -

نام مسـابقه، همـاهنگي مكـان برگـزاري، دعـوت از داوران قرآنـي، برگـزاري        ارسال اطالعيه روي وب سايت دانشگاه، ثبت
مسابقه، اعالم اسامي برندگان مسابقه در وب سايت دانشگاه، پيگيري و تهيه جوايز و اهداي جوايز در مراسم ويژه فرهنگي 

 )قرآني
 فرهنگي حجاب و عفاف با عنوان جالبيب پيگيري تهيه بسته -
ها رجبي، حاج بابايي و نصيري به صورت هفتگي و هاي خوابگاهي با حضور اساتيد حوزه و دانشگاه خانمبرگزاري كارگاه -

رساني، توزيع فـرم نظرسـنجي، همـاهنگي سـخنران و تـداركات      انجام اطالع( صحبت پيرامون خودشناسي و امام شناسي
 )مراسم

رساني، توزيع تهيه فيلم، اطالع( ها به همراه مسابقه بهترين نقد فيلم به صورت هفتگيسينمايي در خوابگاه پخش فيلم -
 )فرم نظر سنجي

هاي شاد و متنوع و اجراي برنامه(و روز ملي دختران در آمفي تئاتر پرستاري ) س(برپايي جشن ميالد حضرت معصومه  -
 ... )رساني مراسم، تهيه تداركات، تهيه كليپ، هماهنگي سخنران و آني، اطالعسخنراني پيرامون دختران و زنان نمونه قر

دانشگاه با حضور آقاي دكتر يكتايي مشاور معـاون دانشـجويي،    EDCبرگزاري اولين كارگاه فرهنگي بصيرت در سالن  -
رسـاني،  وتنامه، انجام اطـالع ارسال دع(ها ها و تشكلنفر از دانشجويان فعال فرهنگي كانون 50فرهنگي وزارتخانه و شركت

 )بندي كارگروههماهنگي سخنران، تهيه و پخش كليپ، تقسيم



 : هاي مربوط به عمره دانشجويي و عتبات عاليات شاملانجام فعاليت -
مهـر و   14هـاي  كشي عمره و عتبات عاليات در تـاريخ حضور در جلسه توجيهي عمره در دانشگاه اصفهان و انجام قرعه -

 اول آبان
 نام دانشجويان و هيئت علمي و كاركنان براي شركت در عمره و عتبات عالياترساني ثبتام اطالعانج -
 آوري مدارك دانشجويان، بررسي آن و ارسال به ستاد عمره دانشجوييجمع -
 رسـاني، انجـام اطـالع  (هاي ضاله پيرامون فرقه بهاييت در آمفـي تئـاتر پرسـتاري    برگزاري كارگاه فرهنگي بررسي فرقه -

 )هماهنگي سخنران، تهيه تداركات، توزيع فرم نظرسنجي
انجـام مكاتبـات بـا دبيرخانـه     (تن از دانشجويان قرآني به جشنواره ملي قرآن در دانشگاه علوم پزشـكي ايـران    2اعزام  -

 )رساني به دانشجويان،تهيه سرويس اياب و ذهابجشنواره، اطالع
م برندگان مسابقه و پيگيري تهيه جوايز و ارسال خبر مربوطـه در وب  بررسي آثار رسيده مسابقه شب شعر انتظار و اعال -

 سايت دانشگاه
هـاي  مراسم افتتاحيه طرح مطالعاتي كتب شهيد مطهري با همكاري نهاد رهبري و بسيج دانشـجويي و انجـام فعاليـت    -

 :ذيل
 جلسه مشورتي با حضور مسئولين طرح مطالعاتي 3تشكيل  -
 كتب شهيد مطهريپيگيري و تماس با مراكز نشر  -
 پيگيري تماس با حوزه علميه كاشان، اصفهان و قم جهت معرفي سخنران و مشاور در اجراي طرح مطالعاتي -

 تهيه و ارسال خبرهاي حوزه مديريت فرهنگي به وب سايت معاونت يا دانشگاه علوم پزشكي با عكس -
اسامي برنـدگان و پيگيـري تهيـه جـوايز آنـان       بررسي آثار جشنواره، مسابقات فرهنگي دانشجويان جديدالورود و اعالم -
 ...)ها، مسابقات هنري و هاي كاشان، روي فركانس كاشونيمسابقه حماسه پايداري، دانستني(
 89هاي مرداد و شهريور  و مهر تهيه و ارسال كاركرد دانشجويان در ماه -
همـاهنگي  (روي وب سـايت دانشـگاه    و ارسـال خبـر آن  ) ع(برگزاري مراسم سخنراني و سوگواري شهادت امام صادق  -

 )نامهرساني، تداركات، توزيع ويژهسخنران، انجام اطالع
هاي قرآنـي و ارسـال خبـر آن روي    مسابقه شراب عرفان و پيام: اعالم نتايج برندگان جشنواره قرآني شهر رمضان شامل -

 )وب سايت دانشگاه و پيگيري تهيه جوايز
 :مين  انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه شاملهاي مربوط به پانزدهانجام فعاليت -
 )نامه مربوطهفرم و آيين(رساني از طريق وب سايت دانشگاه اطالع  -
 ريزي جهت انجام فراخوان و تحويل مدارك مربوطه تشكيل جلسات برنامه -
 هاي دانشگاهها و معاونتانجام مكاتبات الزم با سرپرست دانشكده -
 هاها و خوابگاهشگاه، بيمارستانتهيه پوستر و توزيع در سطح دان -
 هاي مربوطهآوري مدارك و فرمپاسخگويي به مراجعات دانشجويان و جمع -
 انجام مكاتبات الزم به معاونت دانشجويي، فرهنگي وزارتخانه -



هاي پيشـنهادي  آوري برنامهارسال دعوتنامه، جمع(برگزاري جلسه شوراي فرهنگي و جلسه هماهنگي شوراي فرهنگي  -
 )ماه، تهيه صورتجلسه و ارسال روي وب سايت دانشگاه آبان

 هاتهيه و ارسال مجالت و نشريات به كتابخانه خوابگاه -
 هاهاي فرهنگي خوابگاهريزي فعاليتتشكيل جلسه با فعالين فرهنگي و دانشجويان كار دانشجويي و برنامه -
مكـان، زمـان،   (هاي ريـز فعاليـت   راه با آيتمهم EXCELدر قالب  88هاي فرهنگي سال تهيه گزارش كامل از فعاليت -

 ها و دانشگاه و ارسال فرم تكميل شده به وزارتخانهدر خوابگاه) تعداد، مناسبت
همـاهنگي  (ها در آمفـي تئـاتر پرسـتاري   برگزاري كارگاه سينما استراتژيك و پخش فيلم و نقد فيلم سينمايي اكتسابي -

 )ع فرم نظرسنجي، هماهنگي سالنرساني، تداركات، توزيسخنران، انجام اطالع
و مشكالت كل فرهنگي در دانشگاه، در نشسـت صـميمانه مسـئوالن و     89هاي فرهنگي در سال تهيه كليپي از فعاليت -

 كارشناسان واحدهاي حوزه معاونت دانشجويي، فرهنگي با رياست دانشگاه
اي كاشان و انجـام مـذاكرات   اتبات با فني حرفهانجام مك(اي حرفههاي آموزشي با همكاري فنيپيگيري برگزاري كارگاه -

 )نام و تحويل مدارك دانشجويانرساني و ثبتالزم، انجام اطالع
هاي فرهنگي هنـري قرآنـي   ساماندهي اطالعات مربوط به شناسنامه فرهنگي دانشجويان جديدالورود و تفكيك فعاليت -

 پژوهشي دانشجويان
ي، فرهنگي به صورت هفتگي و ارائه گزارش عملكرد و بررسي مسـايل و  شركت در جلسات كارشناسي معاونت دانشجوي -

 ها و دانشگاهمشكالت فرهنگي خوابگاه
 شركت در جلسه امر به معروف و نهي از منكر معاونت و پيگيري اجراي موارد مربوط به فرهنگي در دانشگاه -
 هاي كلي ثابت فرهنگي در آبان ماههماهنگي و پيگيري برنامه -
 
 

                                           
  


