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  خوابگاههاامور اداره ) ب
 

  )ع(مام علي خوابگاه ا
 هاي سالن اجتماعات و سالن تربيت بدني و سالن مطالعه اجراي سقف كاذب جهت پوشاندن لوله -
 هاي عمومي خوابگاه رنگ كاري سالن -
 هاي طبقه دوم تعويض پرده -

  )س(لزهرا وابگاه اخ

 هاا تعمير آبسردكن -
 قهها در قسمت چپ خوابگاه در سه طب كوئل ها و رايزرهاي اصلي فن تعويض لوله -
 هاي سمت چپ هاي آشپزخانه نصب كاشي -

 نديشهخوابگاه ا

  خريد دو دستگاه رايانه -
 هاي بهداشتي و حمامهاي هر سه طبقه هاي فاضالب سرويس تعويض لوله -
 هاي بهداشتي و حمامهاي هر سه طبقه هاي آب سرويس تعويض لوله -
 هاي بهداشتي هر ه طبقه هاي سرويس تعويض سنگ تواالت -
 هاي هر سه طبقه هت سرويساجراي سقف كاذب ج -
 هاي بهداشتي هر سه طبقه ايزوبام كردن كف سرويس -
 سرويس نمودن اجاق گازها -
 به خطوط اينترنت 3و  2داكت كشي جهت خطوط اينترنت و  تجهيز اتاقهاي طبقه  -
 سرويس نمودن ديگ موتورخانه توسط تأسيسات -
 تعويض دستشويي اي شكسته −
  
  اداره مشاوره و راهنمايي) چ
  )مورد 15( انجام مشاوره هاي فردي دانشجويان-
  پذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب درماني-
  انجام خدمات مددكاري سه دانشجوي آسيب پذير و) سه جلسه ( تشكيل جلسه كارشناسي كميته روانشناختي  -
  ديني و كمالگرايي در محل وزارتخانهشركت در كارگاههاي آموزشي شادي بارويكرد   -
  )4/5/89( برگزاري جلسه  كارشناسي معاونت در محل اداره مشاوره و بررسي مسائل اين اداره  -
  ارسال گزارش مربوط به پيگيري و درمان چند بعدي دانشجويان داراي افت تحصيلي به شوراي برنامه ريزي مناطق دو  -
  ي و نشاط اجتماعي در محل فرمانداري ويژه كاشانشركت در جلسه بررسي موانع شاد  -



  اداره تربيت بدني ) هـ
  پيگيري برنامه تمرين دانشجويان در هفته آخر جهت شركت در المپياد - -
  پيگيري برنامه اعزام دانشجويان به كرمانشاه جهت شركت در مسابقات  -
  داد ماهمر 9لغايت  4شركت در المپياد ورزشي دانشجويان در كرمانشاه  -
  هماهنگي برنامه هاي ورزشي دانشجويان شركت كننده در طرح ضيافت انديشه  -
  مرداد  20ادامه برگزاري كالسهاي آموزشي شنا تا  -
  پيگيري كالسهاي تابستاني فرزندان كارمند -
  تعميرات سقف استخر و رنگ كاري سوناي خشك  -
  گرو ايثار دشاه دستا) ح
  سابقه و اهداء جائزه به برندگان مسابقات اجرا شدهاردوي مشهد مقدش و طرح م -
  ارسال ليست حق الزحمه اساتيد و مدرسين به بنياد شهيد و امور مالي -
  27/5/89جلسه شوراي اساتيد مشاور  -
  به اداره كل 88ارسال عملكرد شش ماهه دوم سال  -
  ها ارسال غيبت دانشجويان به دانشكده -
  تحويل كتابهاي امانتي دانشجويان و پاسخگوئي به مراجعان -هاي رسيده د از جمله پاسخگويي به نامهانجام امور جاري ستاد شاه -
  ارسال صورتجلسات به اداره كل -
  درخواست ارسال كارنامه دانشجويان از مديريت آموزشي -
  ارسال پايان نامه يكي از دانشجويان جهت پرداخت كمك هزينه پايان نامه به بنياد  -
  شركت در آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي و رفع مشكالت اين عزيزان متقاضيفت ليست اسامي دانشجويان دريا -
  طرح دو مسابقه -
  خريد كتاب بنا به درخواست دانشجويان -
  پيگيري امور دانشجويان در خصوص حذف نمرات مردودي -
  پايه و پيش كارورزي پيگيري وضعيت تحصيلي دانشجويان شركت كننده در آزمون علوم -

  مديريت امور فرهنگي 
  امور فرهنگي و فوق برنامه

  ماه رمضان -)عج(هاي مرداد ماه همچون ميالد امام زمانتهيه ونصب پرده مناسبت -
 هاهاي اداري و بايگاني نامهپاسخگويي برنامه -
 هاها وتشكلهاي هفتگي كانونپيگيري ليست اقالم مورد نياز جهت اجراي برنامه -
 هاي صحافي شده امور فرهنگييگيري تحويل كتابپ -
 هاي دانشگاهالزحمه سخنرانان و مدعوين فرهنگي برنامهپيگيري پرداخت حق -
 تشكيل جلسات مشاوره و هماهنگي با حضور فعاالن فرهنگي سطح شهر و دانشگاه جهت تهيه جدول برنامه -
 :هايي شاملنوبت و انجام فعاليت 3نفر از دانشجويان پسر در  40نفر از دانشجويان دختر و  120برگزاري اردوي خزرآباد ساري و اعزام  -
 هاي الزم با واحد فوق برنامه وزارتخانه و مجتمع خزرآباد ساري و صندوق رفاه دانشجويانانجام هماهنگي -
 دانشجويان نامرساني و ثبتانجام تبليغات و اطالع -
 تهيه اقالم مورد نياز اردو از اقالم ورزشي، فرهنگي، پذيرايي و هماهنگي جهت سرويس اياب و ذهاب به خزرآباد و در مجتمع   -



 ريزي اردو با فعاالن فرهنگي و هماهنگي با تربيت بدني جهت همراهي كارشناس ورزشي دانشگاهتشكيل جلسات برنامه -
بروشور او خواهد آمد، كتاب داستان ظهور، بروشور عوار(ها و اقالم فرهنگي اردو جهت تهيه بسته فرهنگي ها و پيگيري كتابنامهتهيه و چاپ و تكثير ويژه -

 )سوء مصرف سيگار و قليان، احكام نماز
ور فرهنگي وزارتخانه و كسب مقهاي فرهنگي، ورزشي مجتمع و امبرگزاري مسابقات فرهنگي، ورزشي در مجتمع و حضور فعال در تمام مسابقات و برنامه  -

 نفر از دانشجويان دانشگاه 23سازي و بروشورهاي فرهنگي توسط هاي برتر مسابقات ورزشي، نقاشي، مجسمه
 ...)پارك عباس آباد، پارك شهيد زارع، بازار و (هاي تفريحي و سياحتي در خزرآباد ساري برپايي برنامه -
گي در اردو، پخش فيلم سينمايي، پخش آهنگ، موسيقي سنتي و پاپ در اتوبوس و اجراي مسـابقات شـاد و مفـرحاهداي جوايز به برندگان مسابقات فرهن -

 بين راه
 تهيه فيلم و گزارش اردو و ارسال به وب سايت دانشگاه -
 :هاي ذيلبرگزاري مسابقات شب شعر انتظار و انجام فعاليت -
 شگاه و سطح شهرطراحي، چاپ و نصب بنر شب شعر انتظار در سطح دان  -
 هماهنگي با روابط عمومي دانشگاه شهرداري كاشان جهت نصب بنر -
 :هاي ذيلبرگزاري جشنواره مسابقات فرهنگي شهر رمضان و انجام فعاليت -
 )ترجمه ابوحمزه ثمالي(، شراب عرفان)جزء 30روز  30(هاي كتاب آسماني تايپ و طراحي مسابقات پيام -
 وي وب سايت معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاهارسال خبر و سواالت مسابقات ر -
هاي فرهنگي بهداشتي درماني ورزشي در روستاهاي وركـان و آرنجريزي و تهيه اقالم اردوي جهادي و انجام فعاليتهمكاري با بسيج دانشجويي در برنامه -

 وانجام مكاتبات الزم در اين زمينه
 و ارسال اطالعيه آن در وب سايت معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه) ترجمه، حفظ، قرائت(ها از سوره حشر فراخوان مسابقه قرآني نور دل -
 )عج(پيگيري جوايز مسابقات فرهنگي ماه رمضان و ميالد امام زمان -
 و قرار دادن آن در وب سايت دانشگاه) عج(برگزاري مسابقه فرهنگي او خواهد آمد به مناسبت ميالد امام زمان  -
هاي  پيرامون مهدويتهاي مربوط به مهدويت براي برپايي كارگاه و نشستديها و سيهاي مربوطه به پيگيري سخنرانان، كتابهماهنگيانجام مكاتبات و  -

 هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان با مراكز فرهنگي موعود و امام عصر 
 هاهاي فرهنگي جهت امور فرهنگي خوابگاهپيگيري تهيه كتاب -
 هاي فرهنگي ديني اجتماعيجلد كتاب 100ثبت تعداد  -
 آوري متن و عكس جهت تهيه پوسترهاي حجاب و عفافجمع -
 ها براي سال تحصيلي جديدهاي فرهنگي مربوط به خوابگاهبندي برنامهتهيه جدول زمان -
 ...)شركت در جلسات فرمانداري و (همكاري با امور بانوان دانشگاه  -
 )هاي الزم با دفتر رياست، اعضاي شوراي فرهنگي،تهيه صورتجلسهجام مكاتبات و هماهنگيان(برگزاري جلسه شوراي فرهنگي  -
 )هاها و تشكلهاي فرهنگي كانونآوري برنامهانجام مكاتبات، تهيه دعوتنامه و جمع(برگزاري پيش جلسه شوراي فرهنگي  -
 
 
  
 


