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  و سلف سرویس دانشجویان دانشکده یتغذیه اتوجه و پیگیری مشکالت  98اسفند  دبیر شورای صنفی

 

ارتقاء معیشت و 

 رفاه دانشجویان

98اسفند  دبیر شورای صنفی  دادن بازخورد به معاونت دانشجویی دانشگاه درمورد کیفیت غذاهای دانشجویان 

98اسفند  دبیر شورای صنفی  ها و تالش جهت حل آنها خوابگاهتوجه و پیگیری مشکالت دانشجویان در  

98اسفند  دانشکدهفرهنگی  دانشجوییدفتر   دانشجویاندر هفته خوابگاهها و نشست صمیمانه با خوابگاه  بازدید از 

دانشکدهفرهنگی  دانشجوییدفتر  98اسفند    های دانشجویی  واماطالع رسانی  

دانشکدهفرهنگی  دانشجوییدفتر  98اسفند    معرفی دانشجویان واجد شرایط برای کار دانشجویی 

دانشکدهفرهنگی  دانشجوییدفتر  98اسفند    و تالش جهت حل مشکالت آنان کم بضاعتشناسایی دانشجویان  

 

 مسئول پیگیری زمان دستیابی برنامه هدف کلی

 

 

 

 

 

 

 

ارتقاء وضعیت 

 فرهنگی دانشکده

98اسفند  سیمرغ قرآن وعترت و دانشجویان به شرکت در جشنواره ترغیب اساتید، کارکنان و دانشکدهفرهنگی  دانشجوییدفتر    

98اسفند  تالش جهت برگزاری هرچه باشکوه تر جشنواره قرآن و عترت دانشکدهفرهنگی  دانشجوییدفتر    

98اسفند  تداوم برگزاری کالسهای حفظ قرآن   دانشکدهفرهنگی  دانشجوییدفتر  

98اسفند  عاشورازیارت تالش جهت برگزاری منظم و هرچه با شکوه تر مراسم   دانشکدهفرهنگی  دانشجوییدفتر  

98اسفند  نماز جماعتتالش جهت برگزاری هرچه با شکوه تر مراسم   دانشکدهفرهنگی  دانشجوییدفتر  

98اسفند  انجمنها، کانونها و تشکلهابرگزاری جلسه با دبیران   کدهدانش معاون 

98اسفند  نظارت بر انتخابات انجمن ها و تشکل ها و کانونهای دانشکده  کدهدانش معاون 

98اسفند  همکاری بهینه با کانون خیریه ریحانه النبی   مسئول کانون ریحانه النبی 

98اسفند  مناسبتهای خاصمراسم  تالش جهت برگزاری با شکوه  دانشکدهفرهنگی  دانشجوییدفتر  

98اسفند  طب و دین در دانشکده کرسی آزاداندیشیراه اندازی    دانشکدهفرهنگی  دانشجوییدفتر  

98اسفند  تداوم برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، مناظره ها و ...  انجمن اسالمی اندبیر 

98اسفند  های دانشجوییاردوتالش جهت برگزاری بهینه   دانشکدهفرهنگی  دانشجوییدفتر  

98اسفند   جهت برگزاری اردوهای جهادیفرهنگی دانشگاه همکاری با معاونت   دانشکدهفرهنگی  دانشجوییدفتر  

98اسفند  نیاز دانشجویانهای مختلف حسب  کارگاهبرگزاری کالسها و   علمیهای دبیران انجمن  

98اسفند  دانشجویی  نشریاتحمایت از   دانشگاهفرهنگی  دانشجوییدفتر  

98اسفند  و ایثارگران شهدامعظم خانواده دیدار با   دانشکدهفرهنگی  دانشجوییدفتر  

 و دانشگاه

98اسفند  ارسال ماهانه درخواستهای دانشجویان به معاونت جهت طرح در شورای فرهنگی  معاون دانشکده 

 

 



 مسئول پیگیری زمان دستیابی برنامه هدف کلی

ارتقاء ورزش 

 دانشجویی

98اسفند  برگزاری ورزشهای سالم و مفرح در دانشکده  شی دانشکده نماینده ورز 

98اسفند  ورزشی مناسب در دانشکدهی فضاتالش جهت فراهم نمودن   دبیر شورای صنفی 

98اسفند  ورزشی و تقدیر از برگزیدگان مسابقاتاطالع رسانی   دانشکدهفرهنگی  دانشجوییدفتر  

 

 

 مسئول پیگیری زمان دستیابی برنامه هدف کلی

 

 

 

ارتقاء مشاوره های 

 دانشجویی

98اسفند  جسمی روانی دانشجویان پایش سالمتهمکاری با اداره مشاوره جهت   معاون دانشکده 

98اسفند  جسمی و روانی و معرفی به اداره مشاوره دانشجویان بیمارشناسایی و معرفی   دانشکدهفرهنگی  دانشجوییدفتر  

و معرفی دانشجویان  آیین نامه رفتار و پوشش حرفه اینظارت بر حسن اجرای 

 مشکل دار اصالح نشدنی به کمیته انضباطی

98اسفند   معاون دانشکده 

98اسفند  دانشجویی دانشکده دفتر مشاورهنظارت بر فعالیتهای   معاون دانشکده 

98اسفند  های مهارت زندگی و ... کارگاههمکاری در برگزاری   دانشکدهفرهنگی  دانشجوییدفتر  

98اسفند  فرهنگی دانشجویی  طرح های تحقیقاتیهمکاری در اجرای   دانشکدهفرهنگی  دانشجوییدفتر  

افت یا پیگیری دانشجویان دارای همکاری با معاون آموزشی دانشکده در

  پیشرفت تحصیلی

98اسفند   دانشکدهمعاون  

98اسفند  هسته مشاورهبرگزاری جلسات   دانشکدهمعاون  

 


