
  فرهنگي  واحدهاي معاونت دانشجويي88 ماه  فروردينگزارش عملكرد
  :مديريت امور دانشجويي

 مدير دانشجويي
 15/1/88 لغايت 28/12/88 حوزه معاونت دانشجويي، فرهنگي از تاريخ -تشكيل كميته اسكان نوروزي دانشگاه -
 ان وابسته به وزارت بهداشت اتاق خوابگاههاي دانشجويي جهت اسكان ميهمانان نوروزي كاركن27اختصاص  -
  ريال20000000 نفر در ايام تعطيالت نوروزي و درآمد حدود 400اسكان  -
  تعميرات اساسي اتاق معاونت و دفتر معاونت و اداره رفاه اعم ازاصالح اتاقهاي حوزه معاونت دانشجويي -
 تهيه و نصب اثاثيه اداري اتاقهاي معاونت و اداره رفاه -
 مودن آرايشگاه پسرانه دانشگاه در دانشكده پرستارياندازي و فعال نراه -
 )س(راه اندازي بوفه و فروشگاه دانشكده پرستاري و خوابگاه الزهرا  -
 تجهيز اتاق شوراي صنفي مركزي دانشجويان -
 و محوطه جلو نانوايي و فروشگاه پرستاري) سقف آرايشگاه و دفتر خشكشويي(رفع اشكاالت تأسيساتي سلف پرستاري  -
 ت اداره مشاوره و راهنمايي و ايزوگام پشت بام سالن بدنسازي و اداره مشاورهتعميرا -
 احداث سرويس بهداشتي در اداره مشاوره -
 هاي ورودي خوابگاهها و تربيت بدني جهت كنترل و امنيتتهيه و نصب نرده -
 سرويس و تعمير دستگاه تصفيه آب خوابگاه انديشه -
  خوابگاه انديشهMDFب پارتيشن تفكيك اتاق كتابخانه و كامپيوتر با نص -
 تفكيك اتاق رختشويخانه و ايجاد يك اتاق جهت اتاق مطالعه داخل خوابگاه انديشه -
 تهيه و نصب حوضچه بخار آب سوناي بخار استخر -
 هاي ورودي استخرتهيه و نصب فرش مخصوص جهت ممانعت از سرخوردگي در سالن -
 بيت بدنيروژكتورهاي محوطه خوابگاهي و ترپتأمين و نصب  -
 )ع(انتقال و نصب وسايل ورزشي پاركي خوابگاه امام علي  -
 جهت ممانعت از ورود حشرات و پرت انرژي)ع(نصب سنگهاي دربهاي خوابگاه امام علي  -
 خريداري و نصب وسايل ورزشي بدنسازي در سالن بدنسازي -
  در سالن تربيت بدني13000تهيه و نصب كولرهاي  -
 هت استقرار انبار تأسيساتتعميرات اساسي تلمبه خانه ج -
  تهيه تانكر ذخيره سوخت و آماده سازي محل نصب آن -
 )س(0 متر مربع موكت خوابگاه الزهرا 500تهيه و تحويل  -
 )ع( عدد ميز مطالعه خوابگاه امام علي 96تهيه و تحويل  -
  جهت نصب بنراي تبليغاتي در دانشكده پزشكياستندتهيه و نصب يك عدد  -
  مرحله2  دردانشجوييسمپاشي خوابگاههاي  -
  آماده سازي انبار وسايل بالاستفاده و مصالح مورد نياز  -

  :اداره رفاه دانشجويان) الف
  نفر80التحصيل به تعداد  تسويه حساب دانشجويان فارغ -
  نفر70آموختگان به صندوق رفاه دانشجويان  ارسال فرم ميزان بدهي دانش  -
  نفر42روزانه و شبانه به تعداد ثبت نام وام ازدواج دانشجويان متقاضي  -
  در اوايل سال جاري87-88پرداخت وام تحصيلي نيمسال دوم  -
  نفر900ثبت ليست و ارسال اسناد خوابگاههاي دانشجويي به تعداد  -
  نفر81 به تعداد 87-88ثبت و ارسال ليست كمك هزينه دانشجويان شاهد و ايثارگر نيمسال دوم  -



  نفر22 به تعداد 87-88دانشجويان شاهد و ايثارگر نيمسال دوم ثبت و ارسال ليست كمك شهريه  -
  نفر95هاي دانشجويان متقاضي به تعداد توزيع دفترچه بيمه -
 272 به تعداد 87-88ثبت و ارسال وام شهريه نيمسال دوم تحصيلي  -
 هاي دانشجويانثبت نام و توزيع عابر بانك -
  نفر150اره رفاه به تعداد هاي پرداخت نقدي خوابگاه در رايانه ادثبت فيش -

  اداره خوابگاهها) ب
  )ع(خوابگاه امام علي 

 .خريد ميز مطالعه جهت كليه اتاقها و خريد صندلي اتاقها كه در دست اقدام است -
 زيافت مواد در خوابگاهاب -
 درخواست خريد منبع انبساط جهت پشت بام خوابگاه -
نياز خوابگاه به :  و طرح مشكالت خوابگاه شامل   88اه در فروردين ماه     بازديد جناب آقاي دكتر طيبي و همكاران از خوابگ         -

 نـصب درب اتوماتيـك بجـاي درب    -هاي اتاقها دو جداره كردن شيشه- تعويض سيستم گرمايشي خوابگاه به چيلر -آسانسور
 ...سكوريت و

 هاي دور حوضخريد المپ و حباب تزئيني جهت باغچه -
 وابگاهنصب دستگاه ورزشي پاركي اطراف خ -
 11/1/88 و 28/12/87سم پاشي خوابگاه در دو نوبت  -
 اي دو روز در خوابگاههفته) خانمها غني و زنجاني(حضور مشاور  -
 اي سه روز در تربيت بدني خوابگاهورزش خانم كاردان هفتهحضور كارشناس  -
 .يگيري خريد ميز جهت اتاقها كه خريداري شد و به هر اتاق تحويل شدپ -

 شه وابگاه انديخ

 تعويض توريهاي فرسوده  -

  لغديرخوابگاه ا  

 شودهاي به عمل آمده خدمات تأسيسات خوابگاه از بيمارستان نقوي تأمين ميمطابق هماهنگي  -
 6 و 5خريداري و نصب دو دستگاه بخاري گازي براي واحدهاي  -
  اداره تغذيه و سلف سرويس) ج
  در مصرف و سهولت كارجوييتعويض سيستم آبگيري ديگها جهت صرفه -
  سيخ در يك دوره350هيه و نصب دستگاه سيخ شوي با ظرفيت ت -
 سم پاشي كامل سلف سرويس توسط كارشناسان محترم معاونت بهداشتي دانشگاه -
  نفر اعضاء بسيج دانشجويي روز جمعه300مهماني  -
  اداره مشاوره و راهنمايي) د
   روزانه و پذيرش به صورتهاي فردي انجام مشاوره-
  پذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب درماني -
   ماهه دوم به وزارتخانه6 و خالصه اطالعات مراجعين  GHQ28ارسال گزارشات تست سالمت عمومي  -
  هاي الزم در جهت تعميرات واحد و تجهيزات مورد نيازپيگيري -
  اداريهاي آن بر اساس عنوان نامه اماندهي قسمت بايگاني واحد و تنظيم  س-
  اندازي مشاوره تلفني و تبليغات در اين زمينهپيگيري جهت راه -
 



  اداره تربيت بدني ) هـ
  تربيت بدني به تفكيك دختر و پسر2 و 1برگزاري كالسهاي آموزشي واحد  -
 هيئت علمياعضاي  كاركنان و -فوق برنامه ورزشي دانشجويانبرگزاري كالسهاي  -
  سالن بدنسازيخريد و نصب وسايل ورزشي بدنسازي دز -
 پيگيري خريد بسكتبال سقفي -
 برگزاري جشن عروسي دانشجويان در سالن تربيت بدني و همكاري همه جانبه با دفتر نهاد رهبري -
 برگزاري مسابقات خوابگاهي در خوابگاهها -
 شركت در جلسات پرسش و پاسخ در خوابگاهها -
 به خوابگاهها... روي ميز و تهيه و تحويل فوتبال دستي، صفحه و مهره شطرنج، راكت تنيس  -
 تهيه پمفلت و پخش در خوابگاهها -
  گر و ايثارد شاهدستا) ح
بررسي كارنامه نيمسال اول سال تحصيلي، تهيه ليست اسامي دانشجويان مشمول دريافت تشويق معدل به منظور پرداخت هديـه                    −

 نقدي
هـاي  CDتهيه اطالعيـه، ثبـت نـام و توزيـع     (برگزاري مسابقه سيمرغ عشق ارسالي از سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران كشور               −

 )مربوطه
 ارسال تصوير كارنامه كليه دانشجويان به بنياد شهيد طبق درخواست آن بنياد −
 ورزشي برگزار شـده در اسـفند سـال          -واره فرهنگي تنظيم و تكميل مدارك، فرم حق الزحمه مربيان و فاكتورهاي مربوط به جشن             −

 گذشته و ارسال به بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان به منظور پرداخت
 پيگيري مساله آموزشي دو نفر از دانشجويان رشته پزشكي، هماهنگي با آموزش دانشكده پزشكي و رفع مشكل موجود −
شاهد و ايثارگر شبانه شهريه پرداز از آموزش كـل بـه منظـور پرداخـت كمـك                  درخواست مبالغ شهريه ثابت و متغيير دانشجويان         −

 شهريه
 شروع توزيع بن خريد كتاب به كليه دانشجويان شاهد و ايثارگر −
  هاي رسيده  پاسخ به نامهCDپاسخگويي به مراجعان، امانت دادن كتاب و : از جمله و ايثارگر انجام امور جاري ستاد شاهد  -
  

  گي مديريت امور فرهن
  امور فرهنگي و فوق برنامه

 وفـات حـضرت   -)ع( والدت امـام حـسن عـسگري   -هاي ماه فروردين عيـد نـوروز  براي مناسبت) پرده نويسي(انجام تبليغات   -
   شهادت شهيد صياد شيرازي و آويني-ايروز ملي فناوري هسته) س(معصومه

 اي روز ملي فناوري هسته-)ع(حسن عسگري والدت امام-هاي عيد نوروزانجام تبليغات و تهيه تراكت تبليغاتي براي مناسبت -
 :هاي مربوط به اردوي خزرآباد ساري شامل انجام كليه برنام ريزي -

  منات همكاري در تهيه تبلغات و ثب    
  نامه بهاري شامل مطالب طنز، حكايت، روايت، داستان، مسابقهتهيه، چاپ و تكثير ويژه    
 كاغـذ و  -آمپلـي فـاير  ( وسـايل تبليغـات   - طنـاب -جملـه تـوپ  ليتهاي فرهنگي ورزشي منتهيه كليه وسايل مربوط به فعا     

   موسيقيCD فيلم سينمايي و CD...)  جوانان و، تبليغات آماده ويژه نوروز-ماژيك
  تهيه جوايز براي مسابقات فرهنگي ورزشي    
  تهيه برنامه و طراحي مسابقات فرهنگي ورزشي    
بوط به اعزام دانشجويان برتر قرآني به دانشگاه علوم پزشكي مازندران جهت مسابقات سراسـري               هاي مر انجام بخشي از برنامه    -

  :شامل 
  اطالع رساني كليه شركت كنندگان از زمان و مكان مسابقات    



 تفاسـير از كتـاب نمونـه و    -دسـتگاههاي قرائـت و تجويـد    و نرم افزار قرآن معارج و قرآن حكيم شامل آمـوزش             CDتهيه      
   قرائت قرآن و ترتيل به سبكهاي مختلف جهت شركت كنندگان مسابقات قرآني-ن و ترجمه استاد فوالدوندالميزا

  كتبي مسابقات وتماس بادانشگاه علوم پزشكي مازندران جهت رزرو جاتماس با وزارتخانه جهت افزايش دادن سهميه بخش    
  هاي اداري براي مراسمهسته اي و همكاري در نوشتن نامههمكاري در تهيه اقالم تزئينات و تبليغات جشن ملي فناوري  -
 تهيه گزارش عملكرد شامل ريز اطالعات زماني و مكاني و موضوع هر برنامه و تعداد آن جهت وزارتخانه -
 - غزه -تهيه مطلب و به روز رساني اخبار و مطالب فرهنگي در بردهاي معاونت واحد فوق برنامه شامل اخبار انرژي هسته اي                     -

 د نوروز و تهيه مطلب فرهنگي اجتماعي عي
 راه اندازي كتابخانه خوابگاهها در سال جديد -
 )كار دانشجويي(ريزي شروع فعاليت بانك نرم افزاري با دانشجويان ويژه فعاليت در اين مكان تشكيل جلسه برنامه -
 تهيه اقالم مورد نياز بانك نرم افزاري و پيگيري تهيه اقالم از انبار -
  كامل اقالم مصرفي و اموالي كانونها و تشكلها به تفكيكتهيه ليست -
 جمع آوري ليست اقالم مصرفي و اموالي كانونها و تشكلها -
 پيگيري و تهيه اقالم مورد نياز خوابگاهها -
  اقالم، تزئينات و تبليغات مراسم بزرگداشت شهيدان صياد شيرازي و آوينيهمكاري در تهيه -
 88 ماهه اول سال 6ن كانونها و تشكلها جهت تحويل برنامه تماس تلفني با مسئوالن و دبيرا -
 همكاري در جمع آوري اطالعات نشريات دانشجويي و دانشگاهي -
 ون فرهنگي در وزارتخانهافراخوان كليه فعالين فرهنگي كانونها و تشكلها و امور فرهنگي خوابگاهها براي جلسه با مع -
  آهنگCDر و تهيه جوايز و طراحي مسابقات تهيه فيلم سينمايي و  آقاعلي عباس و قمص-برگزاري اردوهاي ابيانه -
 ها جهت بازديد معاون فرهنگي وزارتخانهتهيه ليست نشريات، مرتب كردن بايگاني -
  نفر3تكميل فرم تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل روزانه حداقل  -
 وسايل مورد نيازاي جهت برگزاري كالسها، زمان و مكان انجام هماهنگي با فني حرفه -
  و صوتپيگيري و تهيه ضبط -
 انجام تبليغات كارگاههاي زبان، قارچ، ايجاد انگيزه -
 17/1/88 و 18انجام آزمون پايان سطح يك دوره اول دانشجويان شركت كننده در كارگاه زبان  -
 18/1/88 و 17نام كالس زبان تعيين سطح براي دانشجويان ثبتانجام آزمون  -
  و تافلAL 2رگاه زبان سطح يك ، دو، انجام ثبت نام كا -
شـنبه  شنبه بعداز ظهرها،يكشنبه و سه روزهاي شنبه تا سه21/1/88 از تاريخ A ،B ،C، Dتشكيل كارگاه زبان براي گروههاي -

  جلسه در هفته10ظهرها جمعاً 
، ايجاد انگيزه و قارچ و تهيه       انجام مكاتبه و هماهنگي با دانشكده پرستاري، پزشكي، بهداشت جهت برگزاري كارگاههاي زبان             -

 كالس
  جلسه در هفته3 در دانشكده پزشكي 5/2/88تشكيل كارگاه قارچ از تاريخ  -
  جمعاً يك جلسه در هفته31/1/88تشكيل كارگاه ايجاد انگيزه از تاريخ  -
 ها و خوابگاههاانجام تبليغات تكميل مدارك ثبت نام و توزيع در سطح دانشكده -
 و مرتب كردن آن)  قارچ- ايجاد انگيزه-زبان(ارگاههاي فوق برنامه تحويل گرفتن مدارك ك -
 ايتكميل مدارك كالس زبان سطح يك دوره اول و ارسال براي فني و حرفه -
 در خوابگاهها) راز شاد زيستن: موضوع ( اي جهت تشكيل كارگاه اخالقي فرهنگي انجام هماهنگي با فني حرفه -
  در نمازخانه26/1/88تاريخ ) ع(ر خوابگاه امام علي تشكيل كارگاه راز شاد زيستن د -
  تهيه ميز و تزئينات جهت تشكيل كارگاه راز شاد زيستن در خوابگاهها -

  
  


