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فهرست مطالب:



گزارش عملکرد کارشناس پی گیری:

1- ابالغ دستورات مافوق به سایر واحدها
2- ارتب��اط با س��ایر واحده��ای حوزه به منظ��ور انعکاس 

مشکالت به مقام مافوق
3- پی گی��ری امور مربوط به واحدهای مختلف حوزه طبق 

نظر مقام مافوق
4- جم��ع آوری اطالعات، اخبار، آمار و عملکرد واحدهای 
ح��وزه به منظ��ور تجزی��ه و تحلیل و تطبیق ب��ا اهداف و 

شاخص های مرتبط با حوزه 
5-  پی گیری نامه های ارجاعی که به قس��مت های مختلف 

داخل و خارج دانشگاه ارسال شده تا حصول نتیجه
6- بازدید از س��ایر واحدها و پیمان کاران طرف قرارداد به 
منظور انعکاس روند فعالیت ها مش��کالت احتمالی به مقام 

مافوق
7- پی گیری اجرای طرح ها و برنامه های حوزه

8- ابالغ دس��تورهاي صادره از طرف مقام مافوق به س��ایر 
واحدها

9-  پی گیری و انجام کلیه امور محوله مربوط به ش��غل از 
سوی مقام مافوق

گزارش عملکرد کارشناس دفتر:

1- دریاف��ت نامه ها، گزارش ها، پرونده ها و س��ایر مکاتبات 
رسیده به حوزه

2- تفکیک وتوزیع نامه ها وگزارش ها وس��ایر مکاتبات بین 
افراد واحد مربوطه جهت ارایه پاسخ

3- تنظیم لیس��ت متقاضیان مالقات با سرپرست مربوط و 
تعیین ساعات مالقات آن ها

4- تهیه وتنظیم گزارش ه��ا الزم پیرامون مطالب و وقایع 
مه��م روزانه )تماس ها، حضور وغیاب پرس��نل، مرخصي ها 

و... ( جهت ارایه به مافوق
5- آماده کردن سوابق و پرونده هاي مربوط به کمیسیون ها 

و جلسات و  سمینارها براي اطالع مافوق
6- تنظیم اوقات جلس��ات و کمیس��یون هایي که در دفتر 
معاونت دانش��جویی تشکیل مي شود و هماهنگی با اعضای 

جلسه
7- پاس��خ گویي به مراجعین و راهنمایي آن ها ودر صورت 
لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست هاي متقاضیان 
و مراجعه کنن��دگان که تقاضاي آن ها بدون مالقات با مقام 
ذي ربط امکان پذیر است و در صورت لزوم انعکاس نظرات 

آنان به مقام مافوق
8- تهیه پیش نویس برنامه ها و گزارش ها و جداول

9- تماس با وزارتخانه ها، مؤسسات و ارگان هاي دولتي و ... 
به منظور هماهنگي و تنظیم برنامه مالقات ها و ....

10- انجام س��ایر امور ارجاعي مربوط به شغل توسط مقام 
مافوق              
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مدیریت خوابگاه های دانشجویی

دفتر معاونت  دانشجویی



گزارش عملکرد سال 1392
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300 عدد تکثیر کلید 
خرابي و نقص تلفن

14 مورد 1- رفع قطعي تلفن هاي داخل خوابگاه و تعمیر گوشي ها 
2-رفع نواقص تلفن هاي کارتي خوابگاه              

2 مورد 3- سیم کشي جهت جابجایي گوشي هاي خراب 
شيشه و آينه

30مورد 1- نصب آئینه و تعویض آئینه هاي شکسته 
25 مورد 2- تعویض شیشه هاي شکسته اتاق ها 

3- تعویض شیش��ه هاي راهروهاو س��رویس هاي بهداشتي و سالن هاي 
45  مورد مطالعه 

جوشكاري
4   مورد 1- نصب حفاظ پنجره 
2- جوشکاري لوالي شکسته 7  مورد

ساير اقدامات
ثب��ت نام ورودي هاي مهر 92کارشناس��ي 80 نفر،کارشناس��ي ارش��د 

250نفر و تعداد 45 نفر دانشجوي دکتري
ثبت نام ورودي  هاي قدیم کارشناسي 270نفر،کارشناسي ارشد 270نفر 

و تعداد 30 نفر دانشجوي دکتري
تخلیه خوابگاه باغستان و اسکان دانشجویان این خوابگاه درخوابگاه های 

داخل تعداد 75 نفر
ثبت نام و اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه در ایام تابستان 80 نفر

سمپاشی خوابگاها در ایام تابستان دو مرحله
 معرفي و اسکان دانشجویان جدید به خوابگاه

 معرفي  و اسکان دانشجویان قدیمي به خوابگاه
ثبت اطالعات خوابگاهي دانش��جویان جدید الورود و قدیمي در برنامه 
قدیمي خوابگاه و سیس��تم خوابگاهي یاس و اعالم مشکالت و تغییرات 

به اداره خوابگاه ها جهت ثبت در لیست هاي صندوق هاي رفاه
بایگاني پرونده هاي دانشجویان ثبت نام شده

رسیدگي به امور تسویه حساب و انصراف دانشجویان از خوابگاه و صدور 
برگه انصراف از خوابگاه و ارسال آن به امور خوابگاه ها

پي گیري و بررس��ي جابجایي هاي بدون مجوز سرپرستي و رسیدگي به 
امور اینگونه افراد

صدور برگه تاییدیه خوابگاه جهت پرداخت اجاره بها براي افراد متقاضي 
نصب اطالعیه ها در تابلوهاي اعالنات سرپرس��تي و تابلوهاي مخصوص 

دانشجویان  تحویل کلید به دانشجویان ورودي و غیره
انجام کلیه امور تاسیس��اتي – برقي – گرفتگ��ي – بنایي – نجاري – 

قفلي و غیره به صورت روزمره
رس��یدگي به شکایات دانشجویان و در صورت صالح دید جابجایي اتاق 

آن ها
توزیع تخت و کمد و یخچال به تعداد خیلي زیاد به دانشجویان

سرکشي شبانه از خوابگاه ها و محوطه و تذکرات الزم به دانشجویان در 
صورت لزوم ) مش��اه�ده بر هم زدن نظ�م و آرامش و ایجاد مزاح�مت 
براي دی�گر س���اکنین خوابگاه و همچنین برخورد با دانش��جویاني که 

استعمال مواد دخاني دارند(
پذیرش میهمان و صدور برگه به تعداد واسکان

اعزام بیماران به بیمارستان و بهداری
نظارت بر کار نیروهای خدماتی و تأسیساتی

تعویض کپسول های آتش نشانی
نظارت بر کار بوفه

تجهیز مهمان سرا در خوابگاه بهمن فجر جهت اسکان موقت میهمانان
نجهیز سالن های مطالع، میز و صندلی و نقاشی و نصب موکت

گزارش عملک�رد خوابگاه برادران از ابتداي 
سال 92 تا کنون

    
1- رفع گرفتگي   125 مورد

95 مورد 2- تعمیر شیرآالت          
35 مورد 3- تعویض لوله هاي ترکیده و پوسیده 
30 مورد 4- تعویض الم دوش آلومینیوم 

2مورد 5-تعویض سیفون روشویي و ظرفشویي 
هر شب 6-راه اندازي گرمایش و رفع نواقص موتورخانه ها 

7 مورد 7- راه اندازي آبسردکن ها 
8- جمع آوري رادیاتورهاي تعویض شده و فرسوده از محوطه خوابگاه ها 

15مورد
9- بازرسي کامل شیرآالت روشویي و ظرفشویي و سرویس هاي بهداشتي 

هر هفته
10- نصب جامایع لوله کشي شده براي سرویس ها 2 مورد

20 عدد  11- نصب جا مایع صابون کوچک 
5  مورد 12- نصب هواکش 
2  مورد 13- تعمیر هواکش 

2 مورد 14- تعویض کاسه روشویي شکسته 
8 مورد 15- نصب کولرهاي سالن مطالعه 

16- راه اندازي کولرهاي اتاق ها  همه اتاق ها
نواقص برق

100مورد  تعویض استارت خراب و سوخته 
15مورد  تعمیر کلید برق خراب 
5 مورد  تعویض کلید برق خراب 

 تعویض مهتابي هاي راهرو و سرویس هاي بهداشتي و سالن ها 150مورد
70 مورد  تعویض مهتابي هاي سوخته اتاق دانشجویان 

32  مورد  رفع نقص پریز برق 
50 مورد  تعویض المپ رشته اي 
9 مورد  تعمیر مهتابي هاي خراب 

 سرکش��ي روزانه به طبقات، راهروها و س��رویس هاي بهداشتي جهت رفع 
هر روز نقص و خاموشي 

هر روز  رفع خاموشي طبقات به طور شبانه روزي 
 نصب کولر براي سالن مطالعه ) موارد برقي و نجاري (راه اندازي کولرهاي 

8 مورد اتاق ها و سالن هاي  مطالعه 
 راه اندازي  آبسردکن ها 5 مورد

راه ان��دازي آنت��ن تلویزیون خواب��گاه بهمن و خرداد و فج��ر و نصب فیش 
تلویزیون

5 مورد نجاري 
12 مورد  رنده کاري درب هاي چوبي 
2 مورد  تعویض درب هاي شکسته 

15 مورد  تعمیر درب چوبي اتاق ها 
  بنايي  

15 مورد  بنایي و ترمیم جاهاي کنده شده 
نواقص قفل و دستگيره

1- تعمیر دستگیره پنجره بالکن طبقات حمام ها و سرویس هاي بهداشتي 
23 مورد

56 مورد 2-تعمیر توپي خراب 
72 مورد 3- تعویض دستگیره خراب پنجره ها و بالکن اتاق ها 

50 مورد 4- تعویض توپي خراب 
15مورد 5-تعویض قفل کامل اتاق ها 

3  مورد 6- تعویض قفل کامل سرویس هاي بهداشتي 
7- تعمیر قفل درب ها  35 مورد
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گزارش عملکرد خوابگاه خواهران از ابتداي سال 92 تا کنون

1- ثبت نام ورودی های مهر کارشناس��ی 981 
نفر، کارشناس��ی ارش��د 286 نفر و دکتری 34 

نفر،جمعاً 1301نفر
2- ثبت اطالعات خوابگاهی دانشجویان ورودی 

جدید در کامپیوتر در خرداد
3- تهیه و تنظیم لیست های مربوط به خوابگاه ها 

و تهیه لیست راهنما
4- ثبت و استقرار دانشجویان کارشناسی ارشد 
در خوابگاه 2 و کنت��رل حضور و غیاب آنان در 

طول تابستان
5- رس��یدگی به امور تسویه حس��اب و انصراف 
دانش��جویان از خوابگاه و صدور برگه انصراف از 

خوابگاه و ارسال آن به امور خوابگاه ها 
6- راه اندازی کولرها در خرداد ماه

7- آمارگی��ری و نظافت اتاق ها و رفع نواقص آن 
در تابستان  برای شروع سال تحصیلی

10-تس��طیح زمین پش��ت خواب��گاه 21 جهت 
راه اندازی محوطه ورزش��ی و پیس��ت دوچرخه 

سواری
11- نصب وایرلس در خوابگاه های 14-18- 16 

کارشناسی  ارشد 
12-توزی��ع تع��داد زیادی تخت و کم��د و... به 

دانشجویان
13- ثبت نام ورودی های جدید در مهرماه

14- راه اندازی سیستم یاس خوابگاهی و آموزش 
کارکنان جهت کار با آن

15- راه ان��دازی سیس��تم حض��ورو غی��اب در 
انگش��ت  اث��ر  خوابگاه ه��ای 2و7و12 و ثب��ت 

دانشجویان ساکن آن
16- ثبت فرم های ثبت نام دانش��جویان و فعال 
ک��ردن کارت های و در بعضی م��وارد غیر فعال 

کردن آن در سیستم خوابگاهی یاس 
17- وارد ک��ردن فای��ل عکس دانش��جویان در 

سیستم یاس
18- پذی��رش مهمان به تعداد زی��اد و دریافت 

هزینه از آنان
19- ص��دور برگ��ه احضاریه برای دانش��جویان 
تأخیری و تذکر به آنان و در بعضی موارد تماس 

با خانواده
20- تش��کیل پرونده برای دانش��جویان ورودی 

جدید
21- بررس��ی و اعالم ظرفیت ه��ای خالی برای 

ثبت نام ورودی جدید
22- ثبت نام دانش��جویان در بهمن 92 و ثبت 

کامپیوتری
23- بستن خوابگاه 6 و 15 به دلیل فرسودگی و 

انتقال دانشجویان به خوابگاه های دیگر
24- راه اندازی دو خط مستقیم تلفم برای تماس 

دانشجویان بعد از ساعت اداری با سرپرستی
25- نص��ب دو عدد پروژکتور باالی خوابگاه 12 

و 20 برای روشنایی نقاط کور
26- راه اندازی گیت های رفت و آمد دانشجویان 

به سیستم خوابگاهی یاس
27- ثبت آزمایش��ی اتاق توسط خود دانشجو از 

طریق سیستم خوابگاهی یاس
28- نقاشی سایت های 7و 12

29- چک کردن خوابگاه از نظر تأسیسات و برق 
و غیره  در تابستان

30- ایجاد آش��پزخانه در خوابگاه های H شکل 
مجموعاً 44 آشپزخانه

31- انج��ام کاره��ای روزانه تأسیس��ات، برق، 
گرفتگی و .... به شرح ذیل:

موارد گرفتگی              554 مورد
موارد تأسیسات            2160 مورد
موارد شیشه                125 مورد
موارد برق                  950 مورد
موارد قفلی                 740 مورد
موارد جوشکاری            35 مورد

موارد دریل کاری          138 مورد
موارد بخاری                41 مورد
موارد بنایی                 72 مورد



اداره  عملک�رد  گ�زارش 
ته�ران  پردی�س  تغذی�ه 

درسال   1392:

1-  تعداد صبحانه توزیع شده حدود: 
 156519 پرس 

2- تع��داد ناهار توزیع ش��ده حدود :  
135585 پرس 

3-  تعداد شام توزیع شده :  143361 
پرس 

4- تع��داد غ��ذای طبخ ش��ده جهت 
مراسمات مختل : 2726 پرس

5-  تع��داد غ��ذای رس��توران آزاد: 
10800 پرس 

6-  تعداد غذای ارس��الی به دانشکده 
تربیت بدنی: روزانه حدود 100 پرس 
7- تعداد کارت اتوماسیون دانشجوئی 

فعال شده: 3453 کارت
8- تعداد کارت اتوماسیون کارمندی 

فعال شده: 364 کارت 
9- تع��داد کارت اتوماس��یون جه��اد 

دانشگاهی و شرکت ها: 91 کارت
10- تعداد کارت اتوماس��یون تسویه 

شده : 857 کارت
11- س��همیه آرد نانوائ��ی در س��ال: 
2700 کیس��ه چه��ل کیل��و گرم��ی           

) ماهیانه حدود 300 کیسه ( 
12- تع��داد نان پخت ش��ده : حدود 

810000 قرص نان 
شرح وظایف اداره تغذیه:

• نظارت بر تهی��ه، طبخ و توزیع غذا 
در محل سلف سرویس و خوابگاه های 

تحت پوشش )برادران-خواهران( 
• نظارت بر امر بهداش��ت محیط های 

طبخ و توزیع غذا .

• نظارت در تهیه و ارایه کارت بهداشتی 
پرسنل در امر تهیه و طبخ غذا 

• کنترل بهداش��تی م��واد غذایی اعم از 
کیفیت مواد اولیه و تاریخ تولید و انقضاء 

آن ها 
• صدور کارت اتوماسیون تغذیه 

• برنام��ه ری��زی و برنامه تهی��ه غذایی 
متناسب با فصول سال .

-   نظ��ارت و تأیید صورت وضعیت کار 
پیمان کار تغذیه

-  ارای��ه غذا به دانش��جویان و کارکنان 
وتنظیم و ارایه برنامه غذایي متناس��ب 

با نیاز آن ها.
-  رس��یدگی ب��ه نارس��ایي هاي فن��ي، 
بهداشتي و تأسیساتي سلف سرویس و 

اهتمام در برطرف ساختن آن ها
- ارایه غذا به دانش��جویان در سه وعده 
صبح، ظهر و ش��ام به ج��ز جمعه ها به 
همراه مخلفات مانند ماس��ت، ترش��ي، 

خیار شور، میوه، سوپ، آش و...
- ارایه سه وعده اي غذا به دانشجویان در 

ایام امتحانات حتي در روزهاي جمعه.
-  پ��ي گیري و دریافت س��همیه اقالم 
غذایي دانشگاه از وزارت خانه                                       
 -  ارایه غذا به اردوها، مراسم، همایش ها 

و غیره

تغذیه

اداره  عملک�رد  گ�زارش 
تغذیه پردیس کرج درس�ال   

:1392
1- نظارت بر رعایت مقررات بهداش��تي 
و ش��ئونات اس��المي و اخالقي در حین 

تهیه، طبخ و توزیع غذا.
2- تامین اقالم سهمیه ای تغذیه تهران 

برحسب درخواست آن ها 39 مورد.
ه��اي  نارس��ایي  ب��ه  رس��یدگي   -3
فن��ي، بهداش��تي و تأسیس��اتي س��لف 
س��رویس و اهتمام در برطرف ساختن 

آن ها106مورد.
4- ارایه حدود924584پرس غذا در 3 
وعده صبحانه، ناهار و شام به دانشجویان 
درقالب 28 نوع غذا در داخل دانشگاه و 
خوابگاه باغس��تان وتنظیم و ارایه برنامه 

غذایي متناسب با نیاز آن ها.
5- تامین مواد غذای��ی اولیه الزم برای 

طبخ و توزیع غذا
6- ارایه غذای سه قیمتی به دانشجویان 

بر اساس دستور صندوق رفاه.
7- ارای��ه غذا به هم��راه مخلفات مانند 
ماس��ت، ترشي، خیار شور، میوه، سوپ، 

آش رشته و...
8- ارزیابي مس��تمرکیفي و کمي تغذیه 
دانش��جویان و رفع کمبودهای احتمالی 

آن ها.
9- نظ��ارت، بررس��ی و تأیی��د صورت 

وضعیت پیمان کار تغذیه10 مورد.
10- پی گیری تجهیزآشپزخانه و سلف 
سرویس و انجام بازدید و نظارت مستمر 
بر کار بوفه ها، نانوائی و رس��توران آزاد و 

ارایه گزارش جمعا 17مورد.
11- ارای��ه غ��ذا ب��ه اردوها، مراس��م، 

همایش ها و غیره به تعداد 15مورد.
12- ارایه سه وعده اي غذا به دانشجویان 
در ای��ام امتحان��ات حت��ي در روزهاي 

جمعه.
13- پی گیری و انجام مقدمات برگزاری 
مناقص��ه تغذی��ه و مزای��ده واحده��ای 

رفاهی.
14- مکاتبه و پی گیری انجام تعمیرات 

گزارش عملکرد سال 1392
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تابستانی سلف سرویس

گزارش عملکرد اداره رفاه دانشجویی درسال   1392:

1- وام تحصیلی:        2914 نفر                     10/858/275/000 ریال
2- وام مسکن:        38نفر          194/750/000 ریال

3- وام ضروری :         424 نفر           997/463/000 ریال
4-ودیعه مسکن:           164 نفر           10/530/000/000 ریال

5- شهریه شبانه:           2434 نفر             14/716/070/000 ریال
6- حج عمره و عتبات عالیات:         22 نفر           124/500/000 ریال

7-کار دانشجویی )سال تحصیلی 92-91( :         523 نفر           435/453/800 
ریال

8- بیمه خدمات درمانی:          70 نفر  ) 51 نفر ایرانی و 11 نفر خارجی (
9- بیمه حوادث دانشجویی:           10100 نفر

10- ثبت نام سبد کاال  دانشجویان متاهل :         890 نفر
11- تسویه حساب دانشجویان:         1817 نفر

12- صدور دفترچه اقساط دانشجویان فارغ التحصیل:          1555 نفر
13- تکمیل بدهی دانشجویان:         180 نفر

14- ثبت اطالعات دانش��جویان متقاضی وام های دانشجویی در سامانه صندوق 
رفاه دانشجویان:       4226 نفر

15-مکاتبات اداری با واحدهای مختلف دانشگاه:         225 فقره
16-ماموریت اداری:         12 فقره

17-صدور معرفی نامه برای دریافت تسهیالت رفاهی:           13 فقره
18-تهی��ه و تنظی��م ق��رارداد واحده��ای رفاهی ح��وزه معاونت دانش��جویی: 
خشکش��ویی، نانوایی، بوفه خوابگاه خواه��ران، رس��توران آزاد، خدمات رایانه، 
فروش ضایعات س��لف س��رویس، بوفه خوابگاه برادران، خدم��ات رایانه خوابگاه 
خواهران، بوفه کانکس برادران،خیاطی ) دو واحد (، پوش��اک خوابگاه خواهران، 
آرایش��گاه خوابگاه خواهران، آرایش��گاه برادران، خدم��ات موبایل، بوفه کانکس 

خواهران، بوفه مرکزی 

   خالصه گزارش صندوق 
قرض الحسنه دانشجویان 

برای سال 92
)عضوی��ت  حس��اب  افتت��اح   -1

دانشجویان( به تعداد 77 نفر 
2- وام به دانش��جویان عضو به تعداد 

75نفر
3- پرداخت وام از حداقل یک میلیون 
ریال تاچهارمیلیون ریال متغیر است 
4- ثب��ت نام در مهرم��اه 92 و بهمن 
م��اه 92 وام تحصیلی و مس��کن  به 

تعداد 2952 نفر از دانشجویان 
5- وام ب��ه کارکنان پرداخت نش��ده 

است 
6- مدارک الزم برای عضویت  ) کپی 
شناسنامه – کپی کارت دانشجویی – 

عکس – 50 هزارریال وجه نقد(
7- ش��رایط پرداخ��ت وام یک ماه از 

تاریخ عضویت
 8- ص��دور دفترچ��ه و کارت ب��رای 

دانشجویان عضو و وام گیرنده
9- پرداخ��ت نق��دی و چ��ک مربوط 
به وجوه خوابگاه ها برای دانش��جویان 

ساکن خوابگاه ها
ب��ه  حس��اب  تس��ویه  ص��دور   -10

دانشجویان فارغ التحصیل  
11- انتقال وجوه از حس��اب صندوق 

به حساب بانک و ثبت سند
12- ثبت اسناد و انتقال به دفترکل

13– وام بنیاد علوی به دانش��جویان 
کارشناس��ی و کارشناس��ی ارش��د و 
دکت��ری به تعداد 27 نفر که برای هر 

نفر مبلغ 9 میلیون ریال می باشد
14- پرداخت مبالغی به صورت امانت 
جهت کار دانش��جویی به دانشجویان 

طبق دستور مقام محترم
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اداره رفاه دانشجویی
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شش ماهه اول 1392
ورزش��ی  مس��ابقات  برگ��زاری   -1
جشنواره بهاره ویژه هفته خوابگاه ها 

برنامه ه��ای کوهنوردی  برگزاری   -2
دانشجویان

3- برگزاری کالس های مربی گری  و 
داوری دانشجویان

4- ش��رکت کارکن��ان دانش��گاه در 
مسابقات کارکنان دولت

5- ش��رکت دانش��جویان دانشگاه در 
مسابقات همگانی دانشگاه های منطقه 

2 ورزش کشور
6- راه اندازی خانه دوچرخه درخوابگاه 

پسران
7- برگزاری پایگاه ورزشی تابستانی 

س��الن  راه ان��دازی  و  تجهی��ز   -8
بدن سازی خوابگاه الله زار دانشجویان 

پسر در تهران 
9- افتتاح و راه اندازی سالن بدن سازی 

و جکوزی استخر داشگاه 

شش ماهه دوم 1392
1- اجرای برنامه  های کوهنوردی دانشجویان و کارکنان

2- برگزاری انتخابات انجمن های ورزشی کارکنان
3- برگزاری مس��ابقات ورزش��ی و همای��ش پیاده روی همگانی به مناس��بت روز 

تربیت بدنی
4- برگزاری کالس های آموزشی دانشجویان

5- برگزاری کالس های مربیگری و داوری دانشجویان
6- برگزاری مسابقات همگانی گرامی داشت 16 آذر روز دانشجو

7- شرکت کارکنان در مسابقات کارکنان دولت) آقایان و بانوان(
8- ش��رکت تیم ورزشی دانش��جویان دختر و پسر  در مسابقات منطقه 1 ورزش 

کشور 
9- برگزاری مسابقات ورزشی ویژه کارکنان گرامی داشت دهه مبارک فجر

1010



7-خانم راحله رنجبر: کارش��ناس ارش��د روان شناسی ازخوارزمی ، از 
مددکاران مرک .

8- خانم ریحانه پاکتچی: کارش��ناس ارشد روان شناسی از خوارزمی ، 
از مددکاران مرکز .

9- خانم اعظم رنجبر : کارش��ناس ارشد روان شناسی از خوارزمی ، از 
مددکاران مرکز.

برنامه هاي اجرا شده
1-24 لغایت 26  اردیبهش��ت ماه 92 ، شرکت خانم راحله رنجبر در 
کارگاه آموزش��ی س��ه روزه »تربیت مربی پیشگیری از مصرف مواد و 
اچ آی وی » از ساعت 8 الی 16 در مجتمع آموزشی فرهنگی گاجره. 
2- 29 لغایت 31 خرداد 92 ، ش��رکت خانم معصومه یکله در کارگاه 
آموزشی » تشخیص و درمان همجنس گرایی ، خود ارضایی و اختالل 
هویت جنسی » از ساعت 8 الی 17 در مرکز مشاوره دانشگاه تهران . 
3- 92/4/13 ، ش��رکت خانم ریحانه پاکتچی در کارگاه درمان گرایی 
با رویکرد CBT ، از س��اعت 8 الی 17 ، در مرکز مش��اوره دانش��گاه 

تهران . 
4- 28 لغایت 29 مرداد ماه 92 ، شرکت خانم زهرا اخوی در کارگاه 
مفاهیم سالمت ذهن در دوران ژنوم و پس از آن از ساعت 8 الی 17 

، در مرکز مشاوره دانشگاه تهران. 
5- 6 /92/6، ش��رکت خانم معصومه یکله در »کارگاه مدیریت روابط 

عاطفی » از ساعت 8 الی 17 در مرکز مشاوره دانشگاه تهران. 
6- 16 لغایت 17 ش��هریور ماه 92 ، ش��رکت خان��م راحله رنجبردر 
کارگاه آموزش��ی م��ددکاری از س��اعت 8 الی 16، در مرکز مش��اوره 

دانشگاه صنعتی اصفهان. 
7- 31 شهریور ماه 92 ، شرکت خانم زهرا اخوی در نشست توجیهی 
یک روزه در خصوص نحوه اجرای طرح بررس��ی اثر بخش��ی بس��ته 

توانمند سازی دانشجویان.
8- 92/7/8 ، شرکت خانم نسرین حاصلی جهت شرکت در بیست و 
یکمین جلس��ه شورای منطقه یک مراکز مشاوره دانشگاه های وزارت 
علوم از ساعت 9 الی 13 ، در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه پلیس 
9-16 ،15 مهرم��اه 92 ، ش��رکت آق��ای دکتر یاریاری در بیس��ت و 
سومین گردهمایی روسای مراکز مشاوره در دانشگاه صنعتی شریف. 
10- اجرای پرسشنامه سالمت روان بر روی کل دانشجویان ورودی 
جدید کارشناسی و ارشد نیمسال اول    93-92 در تهران و کرج.

11- اج��رای ط��رح » ارزیابی اثر بخش��ی بس��ته توانمند س��ازی 
دانشجویان«.

12- 92/9/7 ، اجرای کارگاه مهارت های زندگی توس��ط آقای ولی 
ا... رمضانی در سالن مرکز مشاوره با تعداد 12 نفر دانشجو. 

13-92/9/14 ، اج��رای کارگاه آموزش��ی » تربیت مربی روش های 
تقوی��ت مغزی BRIN GYM » توس��ط دکتر یاریاری در س��الن 

مرکز مشاوره با تعداد 23 نفر دانشجو .
14- راه اندازی مرکز مشاوره واحد تهران از دی ماه 92.

15-92/11/2 ، ش��رکت آق��ای رمضان��ی در کارگاه »راه کاره��ای 
برقراری ارتباط با بیماران اختالالت ش��خصیت مرزی » از ساعت 8 

گ�زارش عملك�رد مرکز مش�اوره و خدم�ات روان ش�ناختي 
دانشگاه خوارزمی در پرديس کرج در سال92

خدمات مشاوره اي درماني :
       مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی دانشجویي در زمینه هاي 
مختلف ش��غلي، تحصیل��ي، ش��خصیتي، ازدواج و خانوادگي خدمات 
مشاوره اي و روان درماني در سطوح پیشگیري و درمان به دانشجویان، 
کارکن��ان دانش��گاه و در صورت امکان، مراجع��ان آزاد ارایه مي دهد. 
دراین مرکز این خدمات توسط اساتید مجرب دانشگاه به صورت پاره 
وقت و همکاران کارش��ناس ارشد مش��اوره و روان شناسي به صورت 

تمام وقت ارایه مي گردد. 
نحوه اس��تفاده از این خدمات بدین ش��کل اس��ت که اف��راد به دفتر 
پذیرش مرکز مراجعه نموده، بعد از مصاحبه اولیه فرم مش��خصات را 
پرمي کنند و با توجه به مشکل عنوان شده حد اکثرتا مدت 10 روز ، 

وقت مشاوره براي آنها منظور  مي گردد.
مشخصات کادر مرکز مشاوره دانشجویي:

1- جن��اب آقاي دکتر فریدون یاری��اري :  مدیر مرکز، داراي دکتري 
روان شناس��ي که عالوه بر مدیریت مرکز ، در زمینه هاي ش��خصیتي 

،تحصیلي وخانوادگي خدمات مشاوره  ارایه مي دهند .
2- خانم معصومه یکله : کارشناس ارشد مرکزمشاوره به صورت تمام 
وقت در زمینه هاي خانوادگي، ازدواج و تحصیلي به مراجعه کنندگان 

خدمات مشاوره اي ارایه مي دهند. 
3- خانم مریم فردوسي: کارشناس مرکز مشاوره به صورت تمام وقت  

مسئولیت پذیرش و مصاحبه اولیه  را عهده دار هستند. 
4- خانم معصومه یوسفي: مسئول دفتر به صورت تمام وقت مسئولیت 

هماهنگی امور را بعهده دارند . 
     مش��خصات متخصصاني که به صورت پاره وقت با مرکز همکاري 

مي کنند به شرح زیر است:
1-آق��اي دکت��ر فری��دون یاریاری: کارش��ناس و کارش��ناس ارش��د 
روان شناس��ي بالین��ي و دکت��راي تخصص��ي روان شناس��ي کودکان 

استثنایي و تربیتي از دانشگاه تربیت مدرس. 
زمینه مشاوره: شخصیتي ، خانوادگي ، تحصیلي ، کودکان و نوجوانان 
2- آقاي دکترمرتضي منطقي: داراي دکتري تخصصي روان شناس��ي 

تربیتي ازدانشگاه تهران،
زمینه مشاوره : شخصیتي، خانوادگي، ازدواج.

3- س��رکار خانم مهناز ش��اه قلی��ان: دارای دکتری روان شناس��ی از 
دانشگاه تربیت مدرس، زمینه مش��اوره: اختالالت اضطرابی و درمان 

) CBT (
4- خانم زهرا اخوي: کارش��ناس ارش��د مشاوره از دانشگاه خوارزمی، 

زمینه مشاوره: شخصیتي، عاطفي
5-خانم نس��رین حاصلی: کارش��ناس ارشد روان شناس��ی از دانشگاه 

خوارزمی، از مددکاران مرکز
6- آق��ای رضا رحمانی نس��ب: کارش��ناس ارش��د مش��اوره خانواده 

ازخوارزمی ،از مددکاران مرکز .
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الی 16 ، در مرکز مشاوره دانشگاه تهران . 
16-92/11/9،8 ، ش��رکت خان��م راحله 
رنجبر، خانم اعظم رنجبر و خانم نس��رین 
حاصل��ی در کارگاه مهارت های زندگی در 

سازمان بهزیستی استان البرز. 
17-92/11/13،12 ، ش��رکت خانم زهرا 
اخوی در کارگاه »درمان مبتنی بر پذیرش 
و تعهد ویژه افس��ردگی » از ساعت 8 الی 

16، در مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
18-92/11/15 ، ش��رکت خانم معصومه 
یکله در همایش ط��رح غربالگری ژنتیک 
از س��اعت 9 الی 13 ، در بهزیستی استان 

البرز . 
19-30 بهم��ن لغایت 1  اس��فند ماه 92  
ش��رکت خان��م حاصلی برای ش��رکت در 
کارگاه » مش��اوره ش��غلی و تحصیل��ی با 
ترکیب و انطباق پذیری در مس��یر شغلی 
» از س��اعت 8 الی 16 ، مرکز مشاوره در 

دانشگاه الزهرا .
20-پخش پیام مشاوره ها بصورت ماهیانه 

در خوابگاه ها.
1-پخش پوستر در خوابگاه ها به مناسبت 
شروع س��ال تحصیلی نیمسال دوم 93-

  . 92

گزارش آمار مراجعان مرکز مشاوره سال 1392 

مراجعان مرکز مشاوره بر اساس شعب
درصدفراوانيشعبه مرکز مشاوره

41688.5مرکزي
173.6خوابگاه پسران
377.9خوابگاه دختران

470100.0کل

مراجعان مرکز مشاوره بر اساس جنسیت                     آمار مراجعان بر اساس نوع مشکل 
وضعیت 

تاهل
درصدفراواني

38080.0مجرد
9019.1متاهل

470100.0کل

     

    مراجعان مرکز مشاوره بر اساس
              وضعیت تاهل

درصدفراواني جنسیت
37278.9مونث

9820.8مذکر
470100.0کل

آمار مراجعان بر اساس مقطع تحصیلي
مقطع 

تحصیلي
درصدفراواني

51.1کارداني
33571.3کارشناسي
کارشناسي 

ارشد
9219.6

دکتري 
تخصصي

71.5

316.6مراجعه آزاد
470100.0کل

درصدفراوانينوع مشکل
142.9مشاوره تحصیلي

 10.2سنوات
61.3حذف ترم

61.3بي عالقگي به رشته
40.9تغییر رشته

20.4مشروطي
40.9انتقالي

61.3افت تحصیلي
7115.1ارتباط بین فردي

8918.9ازدواج
7716.4خانوادگي

173.6شکست عاطفي
10.2مشکالت شغلي
7115.1سایر مشکالت

102.1افسردگي خفیف
51.1افسردگي اساسي
30.6اضطراب فراگیر

81.7وسواس
10.2فوبي اجتماعي

افس��ردگي  اضطراب 
مختلط

30.6

اخت��الالت  س��ایر 
اضطرابي

214.5

30.6اختالالت شخصیت
20.4اختالالت سازگاري

71.5سایر اختالالت
388.1مراجعه نکرده

470100.0کل
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                  مرکز بهداشت و  درمان

           دبیرخانه



شرح وارده صادره

تعداد وارده ثبت شده برای واحدها 5705 -

تعداد صادره ثبت شده برای واحدها - 8366

تعداد ارجاعات - 8308

نامه های محرمانه 135

شرح وارده صادره

تعداد وارده ثبت شده برای واحدها 4875 -

تعداد صادره ثبت شده برای واحدها - 6049

تعداد ارجاعات - 9549

نامه های محرمانه 1062

فعاليت سال 1392 دبيرخانه  پرديس تهران: فعاليت سال 1392 دبيرخانه  پرديس کرج: 
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 مرکز بهداشت و درمان
گزارش عملكرد سال1392  مرکز بهداشت و درمان 

پرديس کرج: 

1- کل مراجعین: 7227 نفر
2- کارمند: 1522 نفر

3- ویزیت دانشجو: 2678 نفر
4- تزریقات :989 مورد

5- تزریق پنی سیلین: 315 مورد
6- تزریق سرم: 778 مورد

7- اعزام: 83 مورد
8- پانسمان: 103 مورد

9- بخیه و کشیدن بخیه: 415مورد
10- نوار قلب: 40 مورد

11- شستشوی گوش: 12 مورد
12- جراحی کوچک )جراحی میخچه، کشیدن ناخن، 

تامپون و...(: 15 مورد
13- تعداد مراجعین دندانپزشکی: 498 مورد

گزارش عملكرد  سال1392  مرکز بهداشت و 
درمان پرديس تهران: 

1- کل مراجعین: 3000 نفر
2- کارمند: 1322 نفر

3- ویزیت دانشجو: 1678 نفر
4- تزریقات :3322 مورد

5- تزریق پنی سیلین: 291 مورد
6- تزریق سرم: 478 مورد

7- اعزام: 44 مورد
8- پانسمان: 103 مورد

9- بخیه و کشیدن بخیه: 351 مورد
10- نوار قلب: 18 مورد

11- شستشوی گوش: 6 مورد
12- جراحی کوچک )جراحی میخچه، کشیدن ناخن، 

تامپون و...(: 11 مورد
13- تعداد مراجعین دندانپزشکی: 498 مورد

      دبیرخانه دانشجویی

   کمیته انضباطی

حسابداری



      کمیته انضباطی

گزارش عملكرد کميته انضباطی دانشگاه خوارزمی در سال 92:

1- پاسخ استعالم داخل دانشگاه: 350 مورد
2- پاسخ استعالم خارج از دانشگاه: 400 مورد

3- تهیه و تنظیم گزارش انجام کار: 3 مورد 
4- رسیدگی به درخواست امحاء پرونده: 7 مورد

5- تشکیل جلسه بدوی: 12 مورد
6- تشکیل جلسه تجدید نظر: 6 مورد

7- پرونده های مختومه: 25 مورد
8- شرکت کنندگان در کالس های توجیهی شورای ارشاد: 350 نفر
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  امور مالی و حسابداری
گزارش عملكرد سال 1392 :

پردیس کرج:
1- کمک هزینه تغذیه دانشجویان:

                                8/897/375/610 ریال
2- هزینه بیمه و درمان:  132/830/200 ریال

3-کم��ک ب��ه فعالیت ه��ای فرهنگ��ی و ف��وق برنامه دانش��جویان:                     
4/250/000 ریال

4- کمک به فعالیت های ورزشی: 
                                   1/367/944/110 ریال

5- مواد مصرفی:      1/572/826/673 ریال
6- هزینه های متفرقه:    51/592/728 ریال
7- کمک به دفاتر مرکز مشاوره دانشجویی :

                                      140/950/000 ریال
8-تجهیزات:               1/155/103/000 ریال
9- تعمیرات:                    41/780/000 ریال

10-کمک به فعالیت های ورزشی کارکنان:
                                     22/333/000 ریال

11- هزینه از محل دیون:
                               1/135/130/780 ریال

12- کار دانشجویی:   744/928/000 ریال

پردیس تهران:
1- کمک هزینه تغذیه دانشجویان:

                                           1/113/220/800 ریال
2- هزینه بیمه و درمان:          86/575/001 ریال

3- مواد مصرفی:                      17/353/000 ریال           
4- هزینه های متفرقه:             14/250/800 ریال
5- حق الزحمه عوامل اجرایی:     5/000/000 ریال

6- تعمیرات:                             40/630/000 ریال

 مرکز کامیپوتر و  روابط عمومی



گزارش عملكرد مرکز کاميپوتر در سال 92:

1- پشتیباني نرم افزاري و سخت افزاري و شبکه اي سیستم هاي موجود در حوزه معاونت دانشجویي پردیس کرج و واحد 
تهران

2-   پشتیباني نرم افزاري و سخت افزاري و شبکه اي سیستم هاي موجود در سایت کامپیوتر موجود در خوابگاه هاي 
دانشجویي پردیس کرج و واحد تهران

3-  پشتیباني نرم افزاري و سخت افزاري و شبکه اي از اتوماسیون تغذیه
4-  پشتیباني نرم افزاري و سخت افزاري و شبکه اي از نرم افزار جامع دانشجویي

5-  پشتیباني نرم افزاري و سخت افزاري و شبکه اي از اتوماسیون اسکان و مدیریت خوابگاهي یاس
6-   پشتیباني نرم افزاري و سخت افزاري و شبکه اي از اتوماسیون کنترل تردد خوابگاهي

7-  تهیه و ارایه گزارشات متعدد دانشجویي و خوابگاهي 
http://portal.khu.ac.ir/portal/( 8-   ثبت و به روز رساني اخبار و اطالعات حوزه دانشجویي در پرتال دانشگاه

)faces/public/daneshjuei
9-  مجاز و غیر مجاز کردن کارت هاي هوشمند دانشجویان ساکن خوابگاه ها جهت تردد در خوابگاه پسران و دختران
10-پشتیباني از اینترنت وایمکس ایرانسل موجود در حوزه دانشجویي ) اداره رفاه، اداره خوابگاه ها، خوابگاه باغستان (
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