
  تعالي باسمه
  :مديريت امور دانشجويي

  
  خوابگاههاامور اداره ) ب
 )خوابگاه الزهرا و انديشه(هاي اضطراري به قفل مركزي  دربمجهز نمودن  -
 ها نصب حفاظ بالكن -
 در خوابگاهها) و پودر و گاز Co2(نشاني  هاي آتش افزودن كپسول -
 نشاني جهت كليه پرسنل  هاي آتش نشاني و استفاده از كپسول آموزش آتش -
 ها ن هاي فرسوده و سيفو تعويض لوله -
 جهت بهبود سيستم گرمايش و سرمايشهاي فرسوده  تعويض فن كوئل -
 خريد مشعل دوگانه سوز جهت موتورخانه -
 مكاتبه با شركت گاز جهت استفاده از سوخت گازوئيل به عنوان سوخت دوم در مواقع ضروري -
 تعويض و تعمير قطعات فرسوده آسانسور جهت جلوگيري از خطرات احتمالي -
 هاي اضطراري در خوابگاه انديشه نصب پله -
 ادث شدن كليه دانشجويان خوابگاهي همچنين ساختمان خوابگاههابيمه حو -
 )در دست اقدام(پيش بيني سيستم اعالن حريق در كليه خوابگاهها  -
 پيش بيني كليه موارد ايمني در خوابگاه جديداالحداث -
 نصب نردة حفاظ در خروجي سالن مطالعه جديداالحداث -

  )ع(خوابگاه امام علي 
 ها ين اتاق جهت دانشجويان و تسويه حساب دانشجويان و تحويل اتاق و برآورد خسارت اتاقثبت نام دانشجويان و تعي -

  )س(لزهرا وابگاه اخ

 ها ثبت نام دانشجويان و تعيين اتاق جهت دانشجويان و تسويه حساب دانشجويان و تحويل اتاق و برآورد خسارت اتاق -
 اندازي دستگاه تصفيه آب تعويض و راه -



 نديشهخوابگاه ا

  سويه حساب و ثبت نام دانشجويانت -
  نصب كولر گازي سالن مطالعه -
 هاي آتش نشاني شارژ كپسول -

 اداره خوابگاهها

 فعال سازي برنامه گام -
 بررسي و پيگيري ثبت نام بصورت اينترنتي و برگزاري كالس آموزشي از طرف شركت هوشمند فارس -
  ارائه گزارش و مشخصات آماري خوابگاهها  -
-  
-  
  اداره تغذيه و سلف سرويس) د
 پرس غذا 28228طبخ و توزيع  -
 تهيه برنامه غذايي ويژه ايام امتحانات  -
 ) . ع(توزيع ناهار خواهران در سلف سرويس پرستاري جهت رفاه بيشتر دانشجويان ساكن خوابگاه الزهرا و امام علي -
 ه به گرماي هوا تهيه يك عدد كولر و راه اندازي آن در سلف پرستاري با توج -
  عدد حشره كش برقي جهت سلف سرويس پزشكي  2خريداري  -
 پذيرايي از مراسم معنوي اعتكاف -
 پذيرايي از دانشجويان اعزامي به اردوي مشهد -
 تامين غذاي دانشجويان كارآموز از بيمارستان شهيد بهشتي با توجه يه تعطيلي سلف سرويس -
 بازديد از سلف سرويس مركزي  -
برگزاري جلسه با حضور معاون دانشجويي فرهنگي، سرپرست دفتر فني و مدير دانشجويي در خصوص راه اندازي و تجهيز سلف سرويس  -

 مركزي
  اداره مشاوره و راهنمايي) چ
 مورد 30هاي فردي روزانه اداره مشاوره و راهنمايي  انجام مشاوره -
 پذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب درماني -
مورد از دانشجويان كه مشكل روانشناختي و آموزشي داشته كه در  5مددكاري مشاوره فردي، آموزشي و خانوادگي انجام خدمات  -

 .كميته روانشناختي مطرح و اقدامات الزم انجام گرديد
 روزه در تهران 5شركت در جلسات آموزشي  -
 ارسال پيشنهادات برگزاري كارگاههاي آموزشي ويژه اساتيد راهنما به اصفهان -
 ارسال نحوه عملكرد و محتواي آموزش والدين دانشجويان جديدالورود به اصفهان -
 الزحمه ارسال گواهي عملكرد نيروهاي قراردادي جهت پرداخت حق -
 اي همكاري اداره مشاوره با دفتر نهاد در طح ضيافت انديشه و انجام خدمات مشاوره -

  اداره تربيت بدني ) هـ
  وزشي شنا دور پنجم و ششم خواهرانثبت نام و برگزاري كالسهاي آم -



  ثبت نام كالسهاي تابستاني ويژه فرزندان كارمند -
  برگزاري اولين دوره شناي پسران ويژه فرزندان كارمند  -
  در صحنه كرمانشاه  ) كرمانشاه -مردادماه (شركت در جلسه مديران تربيت بدني جهت برنامه ريزي مسابقات المپياد  -
  ريني تيمهاي اعزامي به مسابقات المپياد كرمانشاهپيگيري برنامه تم -
  واگذاري سانسهاي خالي استخر به ادارات و مدارس داخل شهر -
  همكاري با اداره رفاه جهت برگزاري كالسهاي تابستاني فرزندان كارمند در رشته هاي اسكيت، ژيمناستيك، فوتبال، فوتسال، والييال و شنا -
  كرمانشاه -يم هاي ورزشي اعزامي به المپياد مرداد ماه ثبت نام اينترنتي اعضاي ت -
  اعزام تيم بسكتبال دانشجويان دختر به مشهد مقدس  -
  گرو ايثار دشاه دستا) ح
  ارسال اسامي اساتيد مشاوره به بانك اطالعاتي -
 88-89تنظيم كليه صورت جلسات نيم سال دوم تحصيلي  -
 يان ستاد شاهدپيگيري مشكل آموزشي چند نفر از دانشجو -
 معرفي و ارجاع يك نفر از دانشجويان جهت رفع مشكل به واحد مشاوره -
 هاي ستادمرتب كردن كليه كمدها و فايل -
 رساني ترم تابستاني به دانشجويانپيگيري و اطالع -
 معرفي چند نفر از دانشجويان جهت گذراندن ترم تابستاني -
 ورود مقطع رزيدنتيتشكيل پرونده براي دانشجويان جديدال -
 هاالزحمه آنهاي تقويت بنيه علمي و اساتيد مشاور جهت پرداخت حقپيگيري ساعات تدريس مدرسين كالس -
 هاي مختلف و نصب در برد ستاد شاهد و ايثارگرتهيه اطالعيه به مناسبت -
 پيگيري علت غيبت دانشجويان در امتحان پايان ترم و معرفي ايشان به اساتيد مشاور جهت رفع مشكل -
 ها به اداره كلارسال پيشنهادات چگونگي برگزاري كارگاه -
 88پيگيري عملكردهاي سه ماهه سوم و چهارم سال  -
 رسال مقدمات ايشان به بنياد شهيدتشكيل پرونده براي يكي از دانشجويان كه تازه تشكيل پرونده دادند ا -
 و تحويل آن و پاسخگويي به مراجعان امانت دادن كتاب -هاي رسيدهانجام امور جاري ستاد شاهد از جمله پاسخگويي برنامه -

  مديريت امور فرهنگي 
  امور فرهنگي و فوق برنامه



شـهادت امـام    -)س(وفات حضرت زينـب  -ام اعتكافاي -)ع(هاي تيرماه همچون ميالد امام علي  تهيه و نصب پرده جهت مناسبت -
  )ع(ميالد امام جواد  -)ع(و امام سجاد) ع(ميالد امام حسين -)ص(مبعث پيامبر  -)ع(موسي كاظم

  ها هاي اداري و بايگاني نامه پاسخگوئي به نامه -
 هاي فرهنگي كانونها و تشكلها پيگيري ليست اقالم مورد نياز جهت اجراي برنامه -
 ل كتابهاي صحافي شده امور فرهنگيپيگيري تحوي -
 اي كاشان شناسي و ايجاد انگيزه از فني حرفه هاي كارگاههاي آموزشي روان دريافت گواهي -
 ها و اردوهاي فرهنگي ها و مراسم همكاري با كانونها و تشكلها در  اجراي برنامه -
شامل تهيه، طراحي و چاپ و نصب بنر در ) عج(ام زمان انجام فعاليتهاي مربوط به اولين دوره شب شعر انتظار به مناسبت ميالد ام -

سطح دانشگاه و شهرستان كاشان و آران و بيدگل، ارسال خبر شب شعر به وب سايت دانشگاه، انجـام مكاتبـات اداري بـا معاونتهـاي     
 انتظار، دريافت آثار اولين دوره شب شعر  دانشجويي، فرهنگي دانشگاههاي سطح شهرستان كاشان و آران و بيدگل

 برپايي اولين دوره مراسم معنوي اعتكاف و انجام فعاليتهاي ذيل -
  تصويب برنامه در شوراي فرهنگي دانشگاه و انجام مكاتبات الزم جهت دريافت اعتبار براي برگزاري برنامه  -
دعوتنامـه و   تهيه، طراحي، چـاپ و نصـب بنـر در سـطح شـهر و  دانشـگاه، انجـام مكاتبـات، ارسـال         (انجام تبليغات برنامه   -

هاي مراسم براي دانشگاههاي سطح شهر كاشان و آران و بيـدگل و مراكـز بهداشـتي درمـاني شـهر، ارسـال خبـر و         اطالعيه
 )اطالعيه مراسم در وب سايت دانشگاه

 انجام ثبت نام شركت كنندگان مراسم به صورت تلفني يا حضوري  -
 ي سطح شهر و دانشگاه جهت تهيه جدول برنامهتشكيل جلسات مشاوره و هماهنگي با حضور فعاالن فرهنگ  -
تشكيل جلسه با حضور معاون دانشجويي فرهنگي، سرپرست نهاد رهبري، مدير فرهنگي، مدير دانشجويي، كارپرداز، مسئول   -

 هاي الزم براي مراسم امور مالي معاونت، سرپرست دفتر رياست و روابط عمومي دانشگاه جهت انجام هماهنگي
 ...)تداركات، پذيرايي و(الم مورد نياز تهيه ليست اق  -
هاي الزم جهت انجام نظافت مسجد قبل و حين اعتكـاف، تـأمين سيسـتم سرمايشـي و روشـنايي مسـجد،        انجام هماهنگي  -

 اياب و ذهاب آنان، مداحان و قاريان قرآن... سخنرانان و 
يژه اعتكاف، كتابچه محاسبه اعمال، كتـاب صـحيفه   پيگيري تهيه بسته فرهنگي شامل سجاده نماز با آرم دانشگاه، نشريه و   -

 هاي شهدا، پوسترهاي فرهنگي، كتاب حجاب شامل كليپ CDسجاديه، 
 تهيه مطلب و طراحي و چاپ نشريه اعتكاف  -
صـلوات  -اذان -دعـا  -مناجـات  -)ع(مولودي امـام علـي   -)س(مداحي حضرت زينب(هي مربوط به اجراي مراسم CDتهيه   -

 )قرآني و تواشيح
  گيري  و تهيه جوايز مسابقات فرهنگي قرآنيپي  -
هاي خـتم صـلوات، طراحـي و تكثيـر و توزيـع بـين        تهيه جدول برنامه، تهيه گروههاي حزب خواني قرآن كريم، تهيه برگه  -

 معتكفين
 ، انجام نظرسنجي)خاطرات معتكفين(اي به خدا و ياد ايام  برگزاري مسابقه فرهنگي نامه  -
 روي وب سايت دانشگاه تهيه عكس و خبر و ارسال  -
 جمكران -اي از كالم واليت و مسابقات فرهنگي اردوهاي قم تصحيح، اعالم نتايج و اهداي جوايز مسابقه كتابخواني جرعه  -



انجام تبليغات، ثبت نام، هماهنگي با مدير دانشجويي فرهنگي و مسئول سلف (برگزاري  مسابقه آشپزي در خوابگاه انديشه    -
 )تهيه جوايز مسابقهسرويس دانشگاه، 

 هاي الزم جهت اياب و ذهاب دانشجويان ادامه ثبت نام خزرآباد ساري و انجام هماهنگي  -
 فعاليتهاي فرهنگي اجتماعي قرآني هنري دانشگاه به تفكيك مشخصات هر برنامه Excelادامه تكميل فرمهاي   -
 )ع(برپايي ايستگاه صلواتي در ميالد امام جواد   -
 جمكران، دعاي ندبه و نماز جمعه -هاي قم ي تداركات و اياب و ذهاب برنامههمكاري در پيگير  -
 جمكران در يك نوبت -برگزاري اردوهاي فرهنگي زيارتي قم  -
 برگزاري اردوهاي فرهنگي تفريحي برزك  -
 در دانشكده پزشكي در يك نوبت) ع(برپايي ايستگاه صلواتي ميالد امام علي   -
 كات و برنامه ريزي اردوي مشهد مقدس بسيج دانشجوييهمكاري در تهيه اقالم و تدار  -

  
 

                                                      
  


