
  تعالي باسمه
  :مديريت امور دانشجويي

  :اداره رفاه دانشجويان) الف
  نفر و ارسال فرم ميزان بدهي دانش آموختگان به صندوق رفاه تهران 75ل به تعداد تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصي -
  نفر 48گرفتن مجوز ادامه تحصيل جهت دانشجويان مقاطع ناپيوسته از صندوق رفاه تهران به تعداد  -
 به دانشجويان روزانه متقاضي  88-89ثبت نام متمم وام تحصيلي نيمسال دوم  -

  اداره خوابگاهها) ب
  )ع(اه امام علي خوابگ

 تعمير كولرهاي خوابگاه -
 تزئين خوابگاه به مناسبت هفته خوابگاهها -
حضور خانم دكتر تركستاني، معاونـت محتـرم دانشـجويي، فرهنگـي وزارت بهداشـت،      افتتاح آسانسور و پارك خوابگاه با  -

 درمان به همراه رياست محترم دانشگاه و هيئت همراه 
 دستگاه كامپيوتر خريد سه -
 كاري سالن تربيت بدني آينه -
 اندازي دستگاه تصفيه آب نيمه صنعتي در خوابگاه خريد، نصب و راه -
 15/2/89و / 14/2هاي  نفر مهمان در خوابگاه در تاريخ 80اسكان  -
 ردهاي خوابگاه و جا به جايي آنها به نماز خانه ورودي خوابگاهوتعمير و سرويس ب -
 در خوابگاه جهت رفع مشكالت فني) روز 3ي ا هفته(حضور نيروهاي تأسيسات روزهاي زوج  -
 .هاي خوابگاه خريداري گردد اي جهت ورودي عدد جا روزنامه 6عدد صندلي سه تايي و  12چنين مقرر گرديد تعداد هم -

  )س(لزهرا وابگاه اخ

 نصب شيشه سكوريت درب ورودي -
 يس دستگاه تصفيه آبسرو -
 يكتر شياثن در خوابگاه توسط خانم دبرگزاري كالس تفسير قرآ -
خوابگاه و برگزاري جلسه مشاوره در نمازخانه به مناسـبت هفتـه   ه سماور و يك دستگاه رايانه جهت خريداري سه دستگا -

  خوابگاهها
  
  
  
  



  خانم دكتر مازوچي و آقاي دكتر مفرح از خوابگاه بازديد -
 در هفته خوابگاهها تزئين ورودي خوابگاه و پخش شربت و شيريني در وروديه خوابگاه -
 اندازه گيري و درخواست پرده جهت اتاقها -
 آنخريداري ميز و فايل جهت خوابگاه و وروديه  -
 كوئل   و تعمير فن اندازي راه -
 به درخواست دانشجويان 11:30لغايت  10از ساعت  استفاده دانشجويان از سالن بدنسازي -
 برين مسخنراني براي ايام فاطميه توسط خان -

 نديشهخوابگاه ا

 دو عدد سماور به مناسبت هفته خوابگاهها اه رايانه واهداي يك دستگ -
 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 -

 اداره خوابگاهها

 نفري در مجاورت خوابگاه انديشه 250داث خوابگاه جديداالح زني مراسم كلنگ -
  بازديد سركار خانم دكتر تركستاني و هيئت همراه از كليه خوابگاهها -
  امور عمومي) ج

  تنظيم اخبار و گزارش هاي معاونت وتهيه  -
  از طريق وب سايت و به روز نمودن آناطالع رساني  -
  معرفي دانشجويان متقاضي كار دانشجويي به واحدها -
  يري امور جشن هفته خوابگاهها و برنامه هاي گراميداشت اين هفتهپيگ -
  تهيه ليست گواهي انجام كار دانشجويان واحدها و پيگيري جهت پرداخت حق الزحمه ايشان  -
  تهيه ليست اضافه كاري پرسنل معاونت -
  انجام امور آموزش ضمن خدمت پرسنل -
 پيگيري امور پرسنلي كاركنان معاونت -
  تغذيه و سلف سرويس اداره) د
 پرس غذا 35311طبخ و توزيع  -
  پذيرايي از شركت كنندگان همايش زلزله -
  پذيرايي از مهمانان وزارت  -
  همكاري در برگزاري جشن هفته خوابگاهها  -
  
  
  
  



  پذيرايي از دانشجويان ساير دانشگاهها در اردوي كاشان گردي -
 دانشجويان بورسيه 

 همايش دانشجويان و دانش آموختگان بورسيه غير ايراني در قزويناعزام دانشجويان بورسيه به سومين   -
  اداره مشاوره و راهنمايي) چ
 )مورد 65(هاي فردي روزانه در اداره مشاوره، خوابگاهها و دانشكده پيراپزشكي   انجام مشاوره  -
 )مورد 30(پذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب درماني  -
 وزارتخانهبه  88ماهه دوم سال  6ارسال گزارشات  -
خالقيت و راههاي پرورش آن  21/2/89، ارتباط دختر و پسر 15/2/89برگزاري كالسهاي آموزشي با موضوع اعتماد به نفس  -

28/2/89 
 13/2/89تهيه و ارسال فرم دسته بندي اختالالت رواني به وزارتخانه  -
 25/2/89و  19/2/89به مناسبت هفته خوابگاهها ) س(و الزهرا ) ع(برگزاري كارگاه روانشناسي اهمالكاري در خوابگاه امام علي  -
 هاي رواني اجتماعي به مناسبت هفته خوابگاهها فراخوان مقاله با موضوع خوابگاه و آسيب -
 توزيع پمفلت بهداشت خواب و برگزاري مسابقه كتبي و اينترنتي به مناسبت هفته خوابگاهها -
كليد تقويت روحيه، حل تعارض با هم اتاقي، خوابگاه و  10ند مثبت انديشي، هاي آموزشي بهداشت روان مان انتشار و توزيع پمفلت -

 رشد شخصي
 اي راه اندازي مشاوره مكاتبه -
  اداره تربيت بدني ) هـ
  تكميل و افتتاح سالن ورزشهاي رزمي به همراه رختكن و سرويس بهداشتي  -
 راه اندازي سالن دارت در طبقه دوم ساختمان تربيت بدني  -
 دارك كارت اتوماسيون استخر جمع آوري م -
 زيبا سازي محوطه تربيت بدني  -
 برگزاري مسابقات دانشحويي به مناسبت هفته خوابگاه ها در رشته هاي فوتسال ، ليفت ، پرس سينه و طناب كشي  -
 تعمير دستگاه آب سرد كن و تصفيه آب  -
 نصب دستگاه اندازه گيري قد و وزن ديجيتال  -
 اي دانشجويان خواهر خريد هفت دستگاه دوچرخه بر -
 كلنگ زني جايگاه تماشاچيان زمين چمن توسط سركار خانم تركستاني  -
 راه اندازي سانس آب درماني در استخر  -
  گرو ايثار دشاه دستا) ح
 پيگيري مشكالت آموزشي تعدادي از دانشجويان −
  تحويل بن كتاب از اداره كل −
  
  
  
 



  CDامانت دادن كتاب و  -هاي رسيده انجام امور جاري ستاد از جمله پاسخگويي به نامه −
 پاسخگويي به مراجعان −
 هماهنگي با بنياد جهت كمك هزينه و كمك شهريه دانشجويان شبانه و روزانه −
 هماهنگي با بنياد جهت پرداخت كمك هزينه پايان نامه تشويقي پايان نامه تعدادي از دانشجويان رشته پزشكي −
هديه ممتـازين   -هديه پيشرفت تحصيلي دانشجويان روزانه و شبانه -التحصيالن ممتاز هماهنگي با بنياد جهت پرداخت هديه فارغ −

 دانشجويان شبانه و روزانه
  هاي دانشجويان بر طبق كارنامه) معدل ترم و كل(معدل گيري همه دانشجويان  −
  هاي دانشجويان ستاد نظم بخشي به پرونده −
 هماهنگي جهت برگزاري كالسهاي فوق برنامه زبان −

  نگي جهت برگزاري كالسهاي تقويت بنيه علمي هماه −
 تهيه ليست كلي از تعداد دانشجويان تحت پوشش ستاد شاهد و ايثارگر −
 جهت دريافت هديه ورودي 88-89ارسال ليست دانشجويان ورودي نيمسال دوم  −
 آمار و اطالعات وضعيت آموزشي دانشجويان به اداره كل ارسال  −
 ارسال آمار شركت كنندگان در آزمون جامع علوم پايه و پره انترني به اداره كل −
 ارسال آمار دانشجويان مشروط دو ترم به باال به اداره كل −
 اساتيد مشاور شيراز توزيع بن خريد كتاب ارسالي از اداره كل به دو تن از اساتيد شركت كننده در كارگاه آموزشي −
 .ها را دريافت نكرده بودند زشي به دانشجوياني كه بنهاي ور توزيع باقيمانده بن −
 پيگيري تعمير كابل اينترنت دستگاه كامپيوتر ستاد −
 نصب سيستم دبير خانه گام در سيستم كامپيوتر ستاد −
   مول دريافت بن كتاب ارسالي از اداره كلتهيه ليست دانشجويان مش −

  مديريت امور فرهنگي 
  امور فرهنگي و فوق برنامه

هاي فرهنگي ارديبهشت ماه همچون شـهادت شـهيد مطهـري، ايـام فاطميـه ، مـيالد       و نصب پرده جهت فعاليت تهيه - -
  ها، هفته خوابگاه) س(حضرت زينب 

  هاي مختلف فرهنگي، هنريها در زمينهبرگزاري جشنواره مسابقات فرهنگي خوابگاه - -
هاي علوم پزشـكي كشـور   ره فرهنگي دانشجويان دانشگاههاي مربوط به دومين جشنواها و هماهنگيانجام كليه فعاليت - -

 :در مشهد شامل
  پيگيري تهيه اقالم مورد نياز نمايشگاه دومين جشنواره فرهنگي دانشجويان در مشهد -
  

  هاي جشنواره جهت تفكيك مسئوليت در جشنواره و نمايشگاهتشكيل جلسات مشورتي با فعاالن فرهنگي و برترين -
  
  
  
  



  

هاي الزم با وزارتخانه و دبيرخانه جشنواره جهت نحوه برپايي جشـنواره و نمايشـگاه و اعـزام    ها و پيگيريانجام هماهنگي -
  دانشجويان

 جهت استفاده در جشنواره) بنر 2(تهيه و طراحي بنرهاي فرهنگي  -
 رساني نهايي پانزدهمين جشنواره مسابقات قرآني بخش كتبيانجام اطالع  -
هاي مسابقات قرآنـي  هاي الزم با نهاد رهبري جهت پاسخگويي به سؤاالت برترينهماهنگي هاي قرآني و انجام  cdتهيه  -

 در بخش كتبي و شفاهي
  هاها و پيگيري تهيه آنها و تشكلتهيه ليست اقالم مورد نياز كانون -
 هاها و تشكلهاي درخواستي كانونپيگيري تهيه كتاب  -
  ها و واحد مشاورهي خوابگاههاي درخواستي امور فرهنگپيگيري تهيه كتاب  -
 هاها شامل پيگيري و تهيه وسايل تزئيني خوابگاهها جهت بزرگداشت هفته خوابگاههمكاري با اداره امور خوابگاه  -
  هانفره و هفته خوابگاه 400هاي يادمان شهدا و احداث خوابگاه تهيه و طراحي و نصب بنرهاي پروژه - -
ها جهت شركت در نشست صميمانه با معـاون دانشـجويي، فرهنگـي    ها و تشكلن كانونهاي الزم با دبيراانجام هماهنگي -

 وزارتخانه
رساني بازديد معاون دانشـجويي، فرهنگـي وزارتخانـه از حـوزه معاونـت دانشـجويي، فرهنگـي ،        همكاري در انجام اطالع -

 ها خوابگاه
ويژه خواهران  24و  23المللي كتاب تهران در دو نوبت ينرساني و اعزام دانشجويان به نمايشگاه بانجام ثبت نام و اطالع  -

نامه و معرفي كتـاب و  هاي فوق برنامه همچون پخش فيلم سينمايي، توزيع ويژهنفر و اجراي فعاليت 280و برادران به تعداد 
 برگزاري مسابقات فرهنگي، اهداي جايزه و انجام نظرسنجي 

 نگي دانشگاه در دومين همايش حجاب و عفاف دانشگاه علوم پزشكي ياسوجنفر از كارشناسان و فعاالن فره 2اعزام   -
 ...)تهيه اقالم و هماهنگي مكان، تبليغات و(ها ها و مراسمها در اجراي برنامهها و تشكلهمكاري با كانون  -
 هاها و مراسمهمكاري با شوراي صنفي در اجراي برنامه  -
 پيگيري تجهيز اتاق نشريات دانشگاه  -
 )تهيه پذيرايي، نظرسنجي(شناسي با حضور آقاي ستوده زاري كارگاه معرفتبرگ  -
 برگزاري دعاي توسل در خوابگاه الغدير به صورت هفتگي  -
 )word,pdfتبليغات، تكثير، دريافت فايل (هاي مربوط به نشريات دانشجويي انجام فعاليت   -
 هالها و تشكتشكيل جلسه معارفه مدير فرهنگي با دبيران كانون  -
 هاي الزم با وزارتخانه و دانشگاه كاشان جهت برگزاري آزمون بخش كتبي مسابقات قرآنيانجام هماهنگي -
هاي الزم با كانون قرآن و عترت نهاد رهبري و بسيج دانشجويي جهت شركت در نشست قرآني با حضور انجام هماهنگي  -

هـا و شـرح مشـكالت و    هاي قرآني در سطح دانشگاه و خوابگـاه تنماينده كانون قرآن و عترت وزارتخانه و ارائه گزارش فعالي
افزاري ثقلين  رآن و عترت نهاد رهبري، بانك نرمارائه راهكارهاي كاربردي عملياتي و انجام هماهنگي جهت بازديد از كانون ق

  و مسجد دانشگاه
  
  
  



  
 
  انجام تسويه حساب دانشجويان   -
  اندهاي اماني را تحويل ندادهبپيگيري و تحويل ليست دانشجوياني كه كتا  -
 هاهاي تبليغي فرهنگي در بردهاي تبليغاتي خوابگاهانجام فعاليت  -
 ...و هاي الزم در خصوص نشريات دانشجويي، شوراي فرهنگي، اردوهاپاسخگويي به ارباب رجوع، انجام مكاتبات و پيگيري -
ت برگزاري مسابقات بخـش كتبـي و شـفاهي پـانزدهمين     هاي الزم با كانون قرآن و عترت وزارتخانه جهانجام هماهنگي -

  جشنواره مسابقات قرآني 
 ها هاي خوابگاهها و مجالت به كتابخانهتهيه و ارسال روزنامه  -
هـاي  هاي مسابقات قرآنـي در كـالس  هاي الزم با كانون قرآن و عترت نهاد رهبري جهت شركت برترينانجام هماهنگي  -

 در جشنواره مسابقات سراسري قرآنيآموزش قرآن به منظور حضور 
نفر از دانشجويان و انجـام پيگيـري تهيـه اقـالم مـورد نيـاز، برگـزاري مسـابقات          120برگزاري اردوي قم جمكران براي  -

 و فرم نظرسنجي) عج(فرهنگي، اهداي جايزه، پخش كليپ امام زمان 
 نام عمره دانشجوييرساني جهت ثبتانجام تبليغات و اطالع  -
 نفر از دانشجويان پذيرفته شده در عمره دانشجويي 25ري مدارك آوجمع  -
 89هاي ارديبهشت ها جهت اجراي برنامهتشكيل جلسات مشورتي با فعاالن فرهنگي خوابگاه  -
 هاي مربوطهسايت دانشگاه به همراه عكسهاي اجرا شده در مديريت فرهنگي به وبتهيه و ارسال اخبار برنامه  -
 بندي آن جهت ارائه به شوراي فرهنگيها و جمعها و تشكلماه از كانونارديبهشتي هادريافت برنامه  -
 )ارسال دعوتنامه، تهيه صورتجلسه(ها ها و تشكلتشكيل جلسه هماهنگي كانون  -
 )سايت دانشگاه ارسال دعوتنامه، تهيه صورتجلسه، ارسال روي وب(ماه  ارديبهشتتشكيل جلسه شوراي فرهنگي   -
 ايحرفههاي آموزشي برگزار شده از سوي فنيهاي كارگاهويل گواهيپيگيري تح  -
 )هاهاي اداري و بايگاني نامهپاسخگويي به نامه(انجام مكاتبات اداري   -
 روز رساني مطالب بردهاي تبليغاتي امورفرهنگي دانشكده پزشكيبه  -
 هاي ارديبهشت ماهها و برنامهرگزاري كليه مراسمها و پيگيري تهيه اقالم مورد نياز جهت بها و تشكلهمكاري با كانون  -
 هاها و پاسخگويي به آنهمكاري با امور بانوان دانشگاه جهت پيگيري نامه  -
  
 

                                               
  


