
  تعالي باسمه
  :مديريت امور دانشجويي

  
  خوابگاههاامور اداره ) ب
 يزي جهت اسكان دانشجويان جديدالورود و ارائه به خوابگاههابرنامه ر -
و قـراردادن نمونـه فرمهـا در سـايت دانشـگاه جهـت       ... نام و تعهد نامه اسكان خوابگاه و معرفي به خوابگاه و  طراحي فرمهاي ثبت -

 استفاده دانشجويان جديدالورود
 ويان جديدالورودتهيه و چاپ ويژه نامه اسكان در خوابگاهها جهت اشنايي دانشج -
 برگزاري اردوي قم و جمكران جهت پرسنل خوابگاههاي خواهران -
 شركت پرسنل خوابگاهها در جلسه توجيهي چگونگي برخورد با دانشجويان در واحد مشاوره -
 برنامه ريزي جهت اسكان دانشجويان طرح ضيافت انديشه و المپياد ورزشي كانونهاي مساجد -
 ميهمان و انتقالي و تشكيل كميته اسكانپيگيري جهت اسكان دانشجويان  -

  )ع(خوابگاه امام علي 
 هاي عمومي خوابگاه نصب سقف كاذب جهت سالن -
 هاي عمومي خوابگاه رنگ كاري سالن -
 نفر كارداني به كارشناسي 22فر مهمان و  21 -ارشد نفر كارشناس 15انشجوي جديدالورود نفر د 62پذيرش تعداد  -
 ها هاي اتاق تعويض توريهاي درب و پنجرهحضور آقاي باللي و تعمير و  -
 طعمه گذاري جهت وجود موش در خوابگاه و ايجاد مزاحمت براي دانشجويان -
 هاي مطالعه، تلويزيون، تربيت بدني و اتاق كامپيوتر تعويض سيستم روشنايي سالن -
 ثبت نام دانشجويان جديدالورود-

  )س(لزهرا وابگاه اخ

 هاي بهداشتي هاي سرويس جرهنصب آلومينيوم جهت دربها وو پن -
 ها در قسمت چپ خوابگاه ر سه طبقه كوئل ها و رايزرهاي اصلي فن تعويض لوله -
 هاي سمت چپ هاي آشپزخانه نصب كاشي -
 گازهاي هر سه طبقه  سرويس نمودن اجاق -
 سرويس نمودن يخچالهاي هر سه طبقه -
 شستشوي فرش هر سه طبقه -
 نام دانشجويان جديدالورود ثبت -
 نشجويان جديدالوروداسكان دا -
 نظافت و شستشوي كل خوابگاه -



 نديشهخوابگاه ا

 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 -
 هر سه طبقههاي  اجراي سقف كاذب جهت سرويس -
 هاي بهداشتي هر سه طبقه سراميك كف سرويس -
 جابجايي اتاق كامپيوتر با كتابخانه -
 ثبت نام دانشجويان جديدالورود -
 اسكان دانشجويان جديدالورود -
 نظافت و شتشوي كل خوابگاه -
 پاشي خوابگاه در دو مرحله سم -
 شستن فرشهاي خوابگاه -
  رود اضافه كردن اتاق جهت اسكان دانشجويان جديدالو -
  امور عمومي) ج
  
  اداره تغذيه و سلف سرويس) د
  پرس افطار و سحر جهت مراسم ضيافت انديشه 9063طبخ و توزيع  -
 پذيرايي از دانشجويان شركت كننده در طرح ضيافت انديشه در سلف سرويس پزشكي -
  اداره مشاوره و راهنمايي) چ
 )3/6/89(اي خوابگاهها برگزاري كالس آموزشي مهارتهاي ارتباطي براي ناظمه ه -
 رتخانهاتكميل اطالعات شناسنامه اداره مشاوره در سايت دفتر مركزي مشاوره وز -
 برنامه ريزي ،هماهنگي و انجام مقدمات استقبال از جديدالورودها -
 ...)دين در سازگاري دانشجو و نقش وال -برنامه ريزي تحصيلي-پيام مشاور(تهيه و تنظيم پمفلت هاي آموزشي ويژه دانشجويان و خانواده ها -
 )نفر354( 31/6/89لغايت 29/6/89برنامه ريزي و انجام كامل سالمت سنجي جسمي و رواني دانشجويان جديدالورود  -
در  نقش والدين دانشگاه، با موضوعاتي چون تعامل خانواده و )نفر148به تعداد (توجيهي ويژه والدين دانشجويان جديدالورود كالس15برگزاري  -

 ...آشنايي والدين با دانشگاه و امكانات آن به ويژه اداره مشاوره و  سازگاري دانشجو،
  اداره تربيت بدني ) هـ

  پيگيري امور پرداخت حق الزحمه مربيان شنا  -
  پيگيري جهت راه اندازي ورزش بيليارد  -
  تنظيم برنامه استخر در مهر ماه  -
  ورود با طرح مسابقه ورزشي واخذ اطالعات ورزشي آنها  شركت در ثبت نام دانشجويان جديد ال -
  ثبت نام دور جديد آموزش شنا -
  پيگيري برنامه تعويض آب استخر و راه اندازي مجدد آن بعد از ماه رمضان  -
  گرو ايثار دشاه دستا) ح



  درخواست پيگيري خريد كتاب جهت انجام مسابقات فرهنگي براي دانشجويان -
  هنگي براي دانشجويانطرح مسابقات فر -
  هاي دانشجويان، ارتقاء معدل، پيشرفت تحصيلي و ممتازين دانشجويان روزانه و شبانه معدل گيري از كارنامه -
  پيگيري مسائل آموزش دانشجويان -
  ثبت نام از دانشجويان جديدالورود -
  تابهاي امانتي دانشجويان و پاسخگويي به مراجعانهاي رسيده، تحويل ك انجام امور جاري ستاد شاهد از جمله پاسخگويي به نامه -
  پيگيري غيبت دانشجويان -

  مديريت امور فرهنگي 
  امور فرهنگي و فوق برنامه

روز قدس، عيد سعيد فطـر –هاي قدر و شب) ع(شهادت حضرت علي  -)ع("هاي شهريور ماه همچون ميالد امام حسن مجتبي تهيه ونصب پرده مناسبت -
  شجويان جديدالوروددفاع مقدس، دان

 هاهاي اداري و بايگاني نامهپاسخگويي برنامه -
 ها جهت استقبال از دانشجويان جديدالورودها وتشكلهاي فرهنگي كانونپيگيري ليست اقالم مورد نياز جهت اجراي برنامه -
 هاي صحافي شده امور فرهنگيپيگيري تحويل كتاب -
 هاي دانشگاهن فرهنگي برنامهالزحمه سخنرانان و مدعويپيگيري پرداخت حق -
 هاي صحافي هاي مورد نياز فرهنگي و ارسال كتاب، انديشه و تهيه ليست كتاب)س(، الزهرا )ع(هاي امام علي بازديد از كتابخانه خوابگاه -
 هاهاي روستاهاي وركان و آرنجن، ثبت و ارسال آنهاي فرهنگي اجتماعي به كتابخانهجلد كتاب 110اهدا  -
 همكاري برنامه ضيافت افطاري معاونت دانشجويي، فرهنگي در طراحي دعوتنامه، تقديرنامه و مسابقات فرهنگي و پيگيري تهيه جوايز مسابقات -
 :هاي زيرهاي ويژه دانشجويان جديدالورود و انجام فعاليتريزي برنامهبرنامه -
 هاي استقبال از دانشجويان جديدالورودها جهت انجام در برنامهها و تشكلكانون تشكيل جلسات مشورتي فعاالن فرهنگي و انجام هماهنگي با دبيران -
تهيه متن و عكس از معرفي كاشان ، دانشگاه و معاونت دانشجويي، فرهنگي جهـت چـاپ كتابچـه معرفـي حـوزه معاونـت دانشـجويي، فرهنگـي و انجـا -

 تابچههاي الزم با روابط عمومي دانشگاه جهت نحوه طراحي كهماهنگي
 تهيه، طراحي،چاپ و نصب بنر ويژه دانشجويان جديدالورود -
 هادر سطح دانشگاه، خوابگاه...) قرآن، حجاب، عبادت و (هاي فرهنگي بنر با پيام 28تهيه، طراحي، چاپ و نصب بيش از  -
 رودشناسي جهت نمايش در ايستگاه فرهنگي استقبال از دانشجويان جديدالوكليپ فرهنگي و روان 10تهيه  -
 پيگيري اقالم مورد نياز نمايشگاه فرهنگي استقبال از دانشجويان جديدالورود -
 هاي فرهنگيهاي فرهنگي دانشجويان، تكثير و قرار دادن در بستهتهيه شناسنامه فرهنگي براي امتياز دادن به فعاليت -
 تغذيه و پيگيري تهيه اقالم مورد نياز و پذيرايي بنديهاي ژتون تغذيه و انجام هماهنگي الزم جهت بستهتهيه، طراحي و تكثير برگه -
 تهيه، طراحي و چاپ بسته حجاب و عفاف با عنوان جالبيب و پيگيري تنظيم قرارداد و هماهنگي و مكاتبات الزم -
 عدد  400بندي كردن آن به تعداد هاي فرهنگي و بستهتهيه بسته -
 سته فرهنگي دريافت فرم تكميل شده مشخصات فرهنگي و ژتون تغذيهنام دانشجويان جديدالورود و اهداي بحضور در زمان ثبت -
 جهت نصب در ايستگاه فرهنگي  89و  88هاي هاي شاخص فرهنگي دانشگاه طي سالتهيه،طراحي و چاپ فعاليت -
 جهت نصب در ايستگاه فرهنگي 89و  88هاي تهيه، طراحي و چاپ افتخارات فرهنگي دانشگاه طي سال -
 پزشكي هنگام استقبال دانشجويان جديدالورود فضاسازي دانشكده  -
 تهيه فرم مشخصات فرهنگي دانشجويان جديدالورود و قراردادن در وب سايت معاونت دانشجويي، فرهنگي  -



ري در تهيـهمكاري در برنامه ضيافت نور معاونت دانشجويي، فرهنگي در طراحي مسابقه، پيگيري و تهيه جايزه و طراحي و چاپ دعوتنامه مراسم و همكا -
 تقديرنامه

برگزاري ايستگاه فرهنگي استقبال از دانشجويان جديدالورود و راهنمابي دانشجويان: برگزاري جشنواره مسابقات فرهنگي ويژه دانشجويان جديدالورود شامل -
 هاي ايشانو انجام پذيرايي از خانواده

 انشجويان جديدالورودطراحي، چاپ و تكثير سواالت مربوط به جشنواره مسابقات فرهنگي د -
 :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 -
 مراسم تهيه درخواست و پيگيري پذيرايي -
شناسيهاي شاد فرهنگي و روانهاي فرهنگي، معرفي دانشگاه و معاونت دانشجويي، فرهنگي و كليپشناسي، پيامكاشان: كليپ جهت مراسم شامل 7تهيه -
 پيگيري و تهيه جوايز مسابقات -
 تهيه و طراحي مسابقات مراسم -
هاي مقاومت و يك فرصتنامه اسوههاي جشنواره مسابقات فرهنگي، ويژهمراه برگهاهداي كتابچه معرفي حوزه معاونت دانشجويي، فرهنگي و دانشگاه به ه -

 بزرگ
ها مسعوديه، ربيعي، طاهري جهت حضـور در بيسـتكنندگان بخش كتبي پانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان خانمهاي الزم با شركتانجام هماهنگي -

 )جهت اعزام به تهران جهت برگزاري آزمون نهايي هنگيرساني، همااطالع(پنجمين جشنواره ملي قرآن كريم 
 تهيه و قراردادن اعمال و آداب ماه رمضان در وب سايت معاونت دانشجويي، فرهنگي -
 تهيه،طراحي و قراردادن مسابقه حماسه پايداري ويژه هفته دفاع مقدس در وب سايت معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه -
 گي دانشگاه در اردوي فرهنگي طريق جاويد در دانشگاه علوم پزشكي مشهدنفر از فعاالن فرهن 2اعزام  -
 در دانشگاه علوم پزشكي قم) شاكله(نفر از فعاالن قرآني در اولين گردهمايي كارشناسان، دبيران و فعاالن قرآني دانشگاه  2حضور فعال  -
نفر از فعاالن فرهنگي بـه عنـوان رابـط فرهنگـي بـه مـديريت فرهنگـي 2رفي هاي دانشگاه جهت معها و معاونتانجام مكاتبات اداري با رياست دانشكده -

 دانشگاه
 هاي فرهنگيريزي فعاليتبرگزاري جلسات مشورتي متعدد در حوزه مديريت فرهنگي جهت برنامه -
 اي و عمراني فرهنگي از واحدهاي مديريت فرهنگي به استانداري اصفهان هاي اعتبارات هزينهتهيه و ارسال طرح -
 اي، عمراني مديريت فرهنگي به استانداري اصفهاننامه طرح اعتبارات تملك دارايي، سرمايهتهيه و ارسال سفارش -
 )هاي الزم با دفتر رياست، اعضاي شوراي فرهنگي،تهيه صورتجلسهانجام مكاتبات و هماهنگي(برگزاري جلسه شوراي فرهنگي  -
 )هاها و تشكلهاي فرهنگي كانونآوري برنامه، تهيه دعوتنامه و جمعانجام مكاتبات(برگزاري پيش جلسه شوراي فرهنگي  -
 
 
 

                                               
  


