پیام معاون دانشجویی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
دانشگاهها عهدهدار حفظ و اشاعه آثار علمي ،اقتصادي ،اجتماعي و  ...ميباشند .جواناني كه در اين محیط تربیت
ميشوند بايد از چنان توانايي و تفكري برخوردار باشند كه بتوانند نهضت علمي و نیز انقالب عظیم فرهنگي زمان
ما يعني انقالب اسالمي را جهت نیل به آرمانهاي بزرگ ديني و ملي هدايت نموده و به سالمت و ارتقاء به نسل
بعدي منتقل سازند .دانشگاه با اتكاء به اين سرمايه عظیم معنوي در تالش است تا با تربیت افراد متخصص و با
اجراي طرح و پروژههاي مختلف و نیز تقويت بنیههاي علمي سازمانهاي اداري و اجرايي كشور گام بلندي در راه
سربلندي و عزت ايران اسالمي با تكیه بر فرهنگ بومي ،ديني و ملي گذشتگان و با توجه به مقتضیات زندگي
كنوني ،بردارد .اين مهم به دست نميآيد مگر با تالش و همت همه دانشگاهیان اعم از دانشجويان كه ضمیري
عدالتخواه دارند و اساتید فرهیخته و كاركنان شريف كه در راستاي تحقق اين هدف گام مؤثري بردارند.
مجموعه معاونت دانشجويي دانشگاه يكي از اركان مؤثر دانشگاه است و نقش پشتیباني از حوزههاي آموزشي و
پژوهشي را بر عهده دارد و ميكوشد تا با حفظ و ارتقاء نقش حمايتي خود امكانات رفاهي ،معیشتي و خدماتي را
به نحوي ارائه نمايد كه دانشجويان عزيز بتوانند در كمال آرامش به وظیفه علمي و پژوهشي خود بپردازند.
دکتر محمد رضا اصالحچی

اهداف و سیاستهای کالن معاونت دانشجویی

 افزايش میزان رضايتمندي دانشگاهیان از خدمات رفاهي

 فراهم آوردن محیط مناسب جهت رشد و بالندگي همه جانبه دانشگاهیان (به ويژه دانشجويان) مومن و
متعهد به انقالب اسالمي ايران
 ارتقاء اثربخشي و كارايي سازماني حوزههاي تحت پوشش معاونت دانشجويي
 برخورداري از امكانات و تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري روزآمد

 دستیابي به نظام نیروي انساني خالق و توانمند معتقد و ملتزم به واليت فقیه و نظام جمهوري اسالمي ايران
 افزايش میزان تعامل با نهادهاي سیاستگذار درون و برون دانشگاهي حوزه دانشجويي
 دستیابي به منابع مالي پايدار

 كاهش تصديگري معاونت دانشجويي در ارائه خدمات رفاهي از طريق برونسپاري

راهبردهای معاونت دانشجویی

 بهبود برنامهها و فعالیتهاي حوزه مديريت دانشجويي

 بهبود برنامهها و فعالیتهاي سالمت و بهداشت تن و روان
 بهبود برنامهها و فعالیتهاي مركز تربیت بدني

 بهبود خدمات آموزشي ،فرهنگي و رفاهي ارائه شده به دانشجويان شاهد و ايثارگر
 ارتقاء كمیت و كیفت خدمات ارائه شده به دانشجويان غیرايراني

 بهینهسازي و توسعه فضاهاي تحت نظارت معاونت با توجه به استانداردها و سرانه فضاهاي كمکآموزشي و
رفاهي دانشگاه
 تقويت زيرساختهاي انسجام و همبستگي دانشگاهیان

 بهبود برنامههاي مرتبط با افزايش كارايي سازماني معانت

 بهبود برنامههاي مرتبط با افزايش اثربخشي سازماني معاونت
 توسعه امكانات و تجهیزات سختافزاري معاونت دانشجويي
 توسعه امكانات و تجهیزات نرمافزاري معاونت دانشجويي

 برنامهريزي جهت حفظ و جذب كاركنان مستعد ،معتقد و ملتزم به واليت فقیه و نظام
 تقويت توان كارشناسي و مديريتي كاركنان معاونت مطابق با نیازهاي روز
 لحاظ كردن ويژگيهاي انگیزشي مناسب براي كاركنان معاونت
 تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و ارزيابي عملكرد كاركنان

 شناسايي هدفمند و برقراري ارتباط موثر با مراكز مرتبط درون دانشگاهي و برون دانشگاهي

 بهرهبرداري از تعامالت و همكاريها درون و بروندانشگاهي جهت پاسخگويي به نیازهاي حوزه
 جذب اعتبارات و كمکهاي مالي

 برگزاري دورههاي آموزشي تخصصي مرتبط با معاونت دانشجويي (بهداشتي ،مشاورهاي)...
 توسعه خدمات رفاهي در راستاي دستیابي به منابع مالي پايدار

 واگذاري حداقل  02درصد از امور خدمات رفاهي دانشجويي به بخش غیردولتي به طور سالیانه
( بر اساس بند د از ماده  02برنامه پنجم توسعه كشوري

 كاهش حداقل  0درصد از كل كاركنان معاونت دانشجويي به طور سالیانه
( بر اساس بند ج از ماده  56برنامه پنجم توسعه كشوري)

برنامههای عملیاتی معاونت دانشجویی
 نظارت و پیگیري اجراي بهینه امور مربوط به مدیریت دانشجویی
 نظارت و پیگیري اجراي بهینه امور مربوط به مرکز بهداشت و مشاوره
 نظارت و پیگیري اجراي بهینه امور مربوط به مرکز تربیت بدنی
 نظارت و پیگیري اجراي بهینه امور مربوط به مدیریت دانشجویان شاهد و ایثارگر

 نظارت و پیگیري اجراي بهینه امور مربوط به واحد دانشجويان غیرايراني ،واحد اطالعات و آمار ،كمیته
انضباطي ،كمیسیون موارد خاص ،واحد رايانه ،واحد حسابداري ،واحد تداركات و اموال
 تهیه استانداردها و سرانه جهت ارتقاء بهرهوري ،بهینهسازي و توسعه فضاهاي مرتبط با معاونت دانشجويي
 ارتقاء بهرهوري ،بهینهسازي  ...بر اساس استانداردها

 تدوين و به روزرساني شاخصهاي معاونت با رويكرد نتیجهگرايي و تعیین ضريب اهمیت و سرانه هر يک
 پیگیري ،ايجاد ،تكمیل و به روزرساني بانکهاي اطالعاتي آماري معاونت
 بهینهسازي ساختار و تشكیالت معاونت دانشجويي
 تالش براي ارتقا متوازن سیستمهاي تابعه معاونت
 اصالح مكانیسم تصمیمگیري
 اصالح نظام بودجهريزي

 تعیین قیمت تمام شده فعالیتها ،خدمات و محصوالت
 اصالح فرايندهاي معاونت

 اصالح و بهبود آيیننامهها و دستورالعملهاي اداري مربوطه

 اجراي طرح تكريم ارباب رجوع به منظور افزايش رضايت آنها
 به روز رساني و نظامند كردن وب سايت معاونت دانشجويي

 ايجاد زمینه مشاركت حوزههاي مختلف آموزش عالي ،دانشجويان و دانشگاهیان در تصمیمسازي و اجراي
برنامههاي معاونت
 رعايت استانداردها در تامین تجهیزات (اداري ،غیر اداري) مورد نیاز كارمندان معاونت

 كنترل عملكرد سیستمهاي موجود معاونت و برقراري ارتباط شفاف بین آنها و تالش براي ارتقاء متوازن
 استفاده از سیستمهاي جامع و يكپارچه در زمینه پردازش تراكنشها و اطالعات مديريت
 استفاده از سیستمهاي خودكار سازي اداري در زمینه امور دانشجويي
 استفاده از سیستمهاي پشتیبان تصمیمگیري

 انتقال كاركنان از بخشهاي پرتراكم معاونت به ساير بخشهاي معاونت يا دانشگاه

 برنامهريزي جهت افزايش جذابیت معاونت براي جذب كاركنان توانمند متخصص ،مومن و متعهد دانشگاه
 هدفگذاري ،نیاز سنجي و برنامهريزي جهت شركت كاركنان درآموزشهاي مورد نیاز

 ايجاد ارتباط بین ارتقاء كاركنان با آموزشهاي دريافتي و بهرهمندي از امتیازات آن
 حمايت از شكلگیري فضاهاي رقابتي میان كاركنان

 ايجاد ساز و كار مناسب براي جلب مشاركت كاركنان و بهرهمندي از فكر و انديشه و خالقیت آنان
 برنامه ريزي جهت جذب مديران توانمند و ممتاز

 متناسبسازي مشاغل و پستهاي سازماني با توانمنديهاي شاغلین
 تالش جهت افزايش رضايت كاركنان

 استفاده از ظرفیتهاي قانوني براي اجراي سیستمهاي جديد كاري (دوركاري )...،در معاونت
 ساماندهي فرهنگ گزارشدهي دورهاي

 بازخورد عادالنه نتايج ارزيابي عملكرد به كاركنان
 تقويت سالمت اداري

 شناسايي هدفمند مراكز معتبر و مرتبط درون دانشگاهي و برون دانشگاهي
 برقراري ارتباط موثر و همكاريهاي مشترک با مراكز مذكور

 جذب كمکهاي مالي موسسات ،نهادها و سازمانهاي ملي و بینالمللي
 جذب سرمايههاي وقفي و كمکهاي مردمي

 دستیابي به نظام پوياي بودجه مبتني بر برنامههاي مصوب

 طراحي و برگزاري كارگاهها و دورههاي آموزشي تخصصي درآمدزا
 طراحي و برگزاري آموزشهاي كوتاه مدت كاربردي درآمدزا

 برنامهريزي جهت افزايش درآمدهاي حاصله از ارائه مديريت امور دانشجويي

 برنامهريزي جهت افزايش درآمدهاي حاصله از ارائه خدمات در مركز بهداشت

 برنامهريزي جهت افزايش درآمدهاي حاصله از ارائه خدمات در مركز تربیت بدني
 كاهش تصدگري معاونت دانشجويي از طريق برون سپاري امور خدماتي
 كاهش كل كاركنان در تصديهاي قابل واگذاري به بخش خصوصي

 هدف گذاري ،نیاز سنجي و برنامهريزي جهت تعديل كاركنان متقاضي خروج از مجموعه
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 ارائه وامها و تسهیالت دانشجويي از محل صندوق رفاه وزارتین

 تامین و پرداخت حقالزحمه كار دانشجويي براي دانشجويان متقاضي
 پرداخت بورس تحصیلي به دانشجويان ايراني و غیرايراني
 ساماندهي خوابگاههاي غیردولتي

 اسكان دانشجويان در خوابگاههاي دانشجويي و ساماندهي امور مربوطه در دو بخش مجردي و متاهلي
 نظارت و پیگیري اجراي بهینه امور مربوط به تعمیر ،تجهیز و بازسازي خوابگاههاي دانشجويي
 بهبود برنامهها و خدمات ارائه شده در بخش تاسیسات خوابگاههاي دانشجويي
 ارائه خدمات مربوط به تسويه حساب دانشجويان با اداره خوابگاهها
 اسكان دانشجويان میهمان در خوابگاههاي دانشجويي
 بهبود شاخصهاي مربوط به خوابگاههاي دانشجويي

 نظارت و پیگیري اجراي بهینه امور مربوط به تهیه ،طبخ و توزيع غذا در سلف هاي دانشجويي و اساتید در
پرديس مركزي ،دانشكده كشاورزي و منابع طبیعي نور
 ارتقاء شاخصهاي بهداشتي (استانداردسازي) اماكن نگهداري ،پخت ،تركیب و سرو مواد غذايي
 بهبود شاخصهاي مربوط به سالمت و تازگي مواد غذايي
 توزيع كاالهاي يارانهاي در بین دانشجويان

 نظارت بر اداره تغذيه ،تاالر شكرانه و مراكز رفاهي

 ارتقا آگاهي دانشجويان در خصوص الگوي صحیح تغذيه با توزيع بروشورها

 توسعه خريد اينترنتي به دلیل مزايا و امكانات اين روش از خريد براي اداره تغذيه
 توسعه سیستم اتوماسیون تغذيه

 برگزاري مناقصات واگذاري پیمانكاري تهیه  ،طبخ و توزيع غذاي مورد نیاز دانشكدهها

 تقويت نظام حمايت مالي از دانشجويان از طريق تقويت صندوق قرض الحسنه دانشجويي و جذب
حمايتهاي مالي ساير مؤسسات
 تشكیل شوراهاي صنفي دانشجويي

 ساماندهي و تسهیل امور مربوط به ثبت نام دانشجويان جديد الورود

 بهبود برنامهها و خدمات ارائه شده در ساير مراكز رفاهي (خشكشويي ،نانوايي ،كفاشي و بوفهها)
 افزايش پهناي باند و سرعت اينترنت در خوابگاهها

 توزيع پک نرمافزارهاي به روز در سايتهاي رايانه خوابگاهي

 پیگیري در خصوص جذب بودجه و منابع مالي مرتبط با مديريت امور دانشجويي
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اداره خوابگاهها
دانشجويان ساكن در خوابگاههاي مجردي
دانشجويان ساكن در خوابگاههاي متأهلي
دانشجويان اسكان يافته در خوابگاه مجردي
دانشجويان اسكانيافته در خوابگاه متأهلي
دانشجويان غیرايراني اسكانيافته در خوابگاههاي مجردي
دانشجويان غیرايراني اسكانيافته در خوابگاههاي متأهلي
تعداد تسويهحساب دانشجويان مجرد با اداره خوابگاهها
تسويهحساب دانشجويان خوابگاه متأهلي
دانشجويان میهمان در خوابگاهها
تعداد خوابگاهها
مديريت فعالیتهاي تأسیساتي خوابگاهها
برونسپاري خوابگاههاي دانشجويي
مجموع اجاره بهاي پرداختي باب خوابگاهها
تعمیر و تجهیز  15باب ساختمان خوابگاههاي ملكي
تعويض و بازسازي اساسي آسانسورهاي خوابگاهي
اجاره خوابگاه براي دانشجويان
تجهیز خوابگاهها اموالي و غیراموالي
هزينه آب ،برق ،گاز و تلفن خوابگاهها
اداره تغذیه
صدور كارت تغذيه براي دانشجويان جديد الورود
تعداد مراسمهاي برگزار شده در تاالر شكرانه
كاالي يارانهاي توزيع شده بین دانشجويان
تهیه ،طبخ و توزيع غذا در دانشگاه
برونسپاري تهیه ،طبخ و توزيع غذاي دانشگاه
افتتاح سلف دانشجويي علوم پايه
برونسپاري سلفهاي غذاخوري
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اداره خدمات دانشجویی
دانشجويان تحت پوشش بیمه حوادث
انتخاب دانشجويان نمونه برابر ضوابط ،مقررات و سهمیههاي لحاظ شده
پذيرش و تشكیل پرونده براي دانشجويان پذيرفتهشده
پرداخت بورس تحصیلي به دانشجويان دكتري داخل
پرداخت حقالزحمه كاردانشجويي به دانشجويان شاغل به كاردانشجويي
پرداخت خسارت به دانشجويان حادثه ديده از طريق بیمه حوادث
پرداخت كمک هزينه به دانشجويان غیرايراني
پرداخت وام به دانشجويان از طريق صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت
پرداخت وام به دانشجويان از طريق صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم
تهیه ،تنظیم و اعالم وضعیت بدهي و تسويه حساب فارغالتحصیالن
صدور دفترچه اقساط بدهي دانشجويان بهداشت و علوم
صدور دفترچه بیمه خدمات درماني براي دانشجويان بورسیه و آزاد ايراني
صدور دفترچه بیمه خدمات درماني براي دانشجويان غیرايراني
معرفي فارغالتحصیالن به صندوق رفاه وزارتین (علوم ،بهداشت)
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 راه اندازي تیم پزشكي معتمد جهت بررسي پروندههاي آموزشي دانشجويان متشكل از متخصصین مختلف
 راه اندازي و به روز رساني وبسايت مركز بهداشت و درمان

 راه اندازي مجدد كلینیکهاي تخصصي داخلي ،روانپزشكي ،اطفال و زنان مركز
 خريداري و تأمین تجهیزات تخصصي مورد نیاز به ويژه كلینیک تخصصي زنان
 ارتقاء بهرهوري ،بهینهسازي و توسعه فضاهاي تحت نظارت مركز
 انتقال واحدهاي دندانپزشكي و مشاوره به مكانهاي جديد

 تهیه و نصب تابلوهاي جديد راهنما وتعويض تابلوهاي فرسوده مركز

 اصالح ساختار اداري مركز به منظور ارتقاء بهرهوري و بازدهي مطلوبتر

 ارتباط مستمر با مركز بهداشت منطقهاي و معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي

 اصالح و بهبود شرح وظايف واحدهاي تحت نظر مركز بويژه بخش خدمات و نظافت
 ساماندهي فرهنگ گزارشدهي دورهاي

 بازخورد عادالنه نتايج ارزيابي عملكرد به كاركنان

 كاهش بیش از  62درصدي نرخ تعرفه خدمات ارائه شده به دانشجويان

 اجراي طرح معاينات سالمت دانشجويي با اختصاص بودجه  14میلیونتوماني
 واكسیناسیون دانشجويان

 حمايت حداكثري از مبتاليان به بیماريهاي كرونیک

 حذف مراجعات آزاد به بخش مشاوره تصصي روانشناسي به منظور كاهش زمان انتظار دانشجويان
 راه اندازي كلینیک مجهز تخصصي دندانپزشكي با اختصاص بودجه يكصد میلیون توماني

 تهیه و نصب سیستمهاي مناسب به منظورتشكیل پروندههاي بهداشتي دانشجويان و ثبت مراجعات آنها از
اولین مراجعه تا زمان فارغ التحصیلي و همچنین يكپارچه كردن ثبت مراجعات غیردانشجويي
 آموزش پرسنل مامايي و تنظیم خانواده مركز در دورههاي بازآموزي و كارگاههاي آموزشي
 گسترش آموزشهاي تخصصي براي پزشكان و ساير پرسنل

 وارد كردن نتايج طرح معاينات سالمت دانشجويي در نرم افزار  spssبه منظور ارائه گزارش و همچنین
مقاالت توصیفي به منظور برنامه ريزيهاي بهداشتي دراز مدت
 بكارگیري كارشناس بهداشت محیط جهت نظارت بر مسائل بهداشتي خوابگاهها
 شناسايي شركتهاي عرضه كننده تجهیزات و اقالم پزشكي مورد نیاز مركز

 تهیه و تدارک تجهیزات تخصصي و مصرفي مورد نیاز توسط كارشناسان خود مركز
 از رده خارج كردن اقالم و تجهیزات غیر قابل مصرف

مرکز بهداشت و مشاوره

در سال 98

در سال 89

تعداد كل مراجعات
تعداد مراجعات دانشجويي
تعداد مراجعات به واحد مشاوره تخصصي
تعداد پرونده هاي آموزشي بررسي شده دانشجويان
تعداد افراد معاينه شده در طرح معاينات سالمت

 6545نفر
 2601نفر
 1411نفر
1214

 5012نفر
 4051نفر
 1622نفر دانشجو
 101مورد
 1211نفر دانشجو

اهم فعالیتهای مرکز تربیت بدنی در سالهای  98و 89

 تالش جهت اعتالي ارزشهاي فرهنگي ،اجتماعي و ديني در بین دانشگاهیان از طريق فعالیتها ورزشي
 تالش براي افزايش سطح سالمت جسمي و روحي دانشگاهیان

 حمايت از اجراي طرحهاي پژوهشي بنیادي و كاربردي جهت شناخت آسیبهاي موجود در زمینه نیازها،
موانع و مشكالت ورزشي دانشگاهیان
 بهرهوري از فناوريها نوين در حوزه ورزش و بازنگري در برنامههاي مركز تربیت بدني
 ايجاد بانک اطالعات ورزشي دانشگاهیان
 تسري عدالت رويه در مركز تربیت بدني
 توسعه زيرساختهاي ورزش در دانشگاه

 اصالح ساختار و تشكیالت مركز تربیت بدني

 گسترش فعالیتها و برنامههاي ورزشهاي همگاني ،خوابگاهي ،رقابتي و قهرماني
 برگزاري جشنوارههاي فرهنگي ،ورزشي همگاني و دروندانشگاهي
 توسعه مركز مشاوره ورزشي دانشگاه

 توسعه و تقويت تیمها و انجمنهاي ورزشي دانشگاه و ايجاد لیگهاي ورزشي

 شناسايي تیمها و انجمنهاي جديد ورزشي و امكان سنجي ايجاد و راهاندازي آنها
 حذف تیمهاي و انجمنهاي ورزشي غیرضروري

 ارائه آموزشهاي ورزشي(عمومي ،تخصصي) مورد نیاز براي دانشگاهیان
 جلب و جذب حامیان مالي (منابع غیردولتي)

 برگزاري مسابقات ورزشي تیمها و انجمنهاي ورزشي

 برگزاري اردوهاي تداركاتي و اعزام تیمهاي ورزشي دانشگاه به رقابتهاي مختلف
 تعامل و همكاري با سازمانها و فدراسیونهاي ورزشي

 گسترش فعالیتهاي گردشگري درون شهري و برون شهري جهت تقويت سالمت تن و روان دانشگاهیان
 تالش براي احداث فضاهاي ورزشي زود بازده و كم هزينه

 ارتقاء بهرهوري ،بهینهسازي و توسعه فضاهاي ورزشي دانشگاه با توجه به استانداردها
 بهرهبرداري مطلوب از امكانات ورزشي موجود در دانشگاه

 برنامهريزي و نظارت جهت بهرهبرداري مطلوب از امكانات مركز بهداشت به هنگام برگزاري مسابقات ورزشي
 بازنگري و تهیه آيیننامههاي جديد مركز تربیت بدني با توجه به جايگاه ويژه فناوري اطالعات در دانشگاه
 تجلیل از دستاندركاران ،پیشكسوتان و قهرمانان ورزشي

 برآورد بودجه سالیانه و پیگیري در خصوص جذب بودجه و منابع مالي مرتبط با تربیت بدني
 ارائه بیمه حوادث در كنار خدمات ورزشي

 تدوين راهكارهاي كسب درآمد با توجه به امكانات موجود و محیط حقوقي دانشگاه
 جذب و به كارگیري كارشناسان و مربیان متعهد ،نخبه و برجسته
مرکز تربیت بدنی

سال 98

سال 89

دانشجويان شركتكننده در مسابقات ورزشي

 400نفر

 1641نفر

 05مسابقه

 20مسابقه

مكانهاي ورزشي دانشگاه سرپوشیده

 4242متر مربع

 4242متر مربع

مكانهاي ورزشي دانشگاه سرباز

 2222متر مربع

 2222متر مربع

رشتههايي كه دانشگاه در مسابقات سراسري در آن شركت كرده

 0رشته

 11رشته

تعداد تیمهاي فعال ورزشي

 00تیم

 05تیم

تعداد دانشگاهیان عضو تیمهاي ورزشي فعال

 002نفر

 442نفر

تعداد انجمنهاي فعال ورزشي

 6انجمن

 6انجمن

تعداد دانشگاهیان عضو انجمنهاي ورزشي فعال

 20نفر

 20نفر

كارگاهها و دورههاي آموزشي برگزار شده

 12دوره

 16دوره

تعداد مراسمهاي برگزار شده

 1مراسم

 0مراسم

تعداد اردوهاي برگزار شده

 10اردو

 04اردو

حق الزحمه مربیان كالسها و دورههاي آموزشي

 506/402/122ريال

 140/420/122ريال

هزينه كرد خريداري تجهیزات و ملزومات ورزشي

 1/114/264/022ريال

1/526/222/222ريال

هزينه كرد مسابقات مركز تربیت بدني

 622/406/222ريال

 514/622/222ريال

هزينه كرد جشنوارهها و اردوهاي گلگشتي

 24/414/662ريال

 04/022/222ريال

مسابقات ورزشي برگزار شده در دانشگاه با ساير دانشگاهها

اهم فعالیتهای مدیریت دانشجویان شاهد و ایثارگر در سالهای  98و 89

 اجراي طرح استاد مشاور و ارتقاي آن جهت افزايش میانگین معدل دانشجويان شاهد و ايثارگر
 اجراي طرح استقبال از دانشجويان جديد الورود

 اجراي طرح انتخاب دانشجويان نمونه شاهد و ايثارگر و تقدير از دانشجويان ممتاز

 استفاده از تكنولوژيهاي روز به منظور ارتقاء سطح علمي ،فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر

 برگزاري اردوها و كارگاههاي آموزشي جهت افزايش توانمنديها و مهارتهاي فردي دانشجويان برگزاري
اردوهاي فرهنگي ،تفريحي
 برگزاري جلسات دانشجويي و نشست با مسئوالن جهت حل مشكالت دانشجويان

 برگزاري مراسمهاي بزرگداشت :دومین سالگرد شهداي گمنام دانشگاه ،سوم خرداد ،هفته دفاع مقدس...
 برگزاري مسابقات ورزشي ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر

 پیگیري تخصیص رديف بودجه مستقل و كافي براي مديريت

 پیگیري مسائل مربوط به انتقال ،میهماني ،جابجايي ،تغییر رشته ،وضعیت تحصیلي ،مطالبات دانشجويان ...
در خصوص دانشجويان شاهد و ايثارگر
 پیگیري وضعیت قبولي دانشجويان شاهد و ايثارگر در مقطع دكتري و متقاضي بورسیه در اين مقطع
 تنظیم و هماهنگي خدمات رساني بنیاد شهید و امور ايثارگران به دانشجويان
 ديدار با خانوادههاي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه

 ساماندهي خدمات رفاهي و تسهیالت دانشجويي خاص در خصوص دانشجويان شاهد و ايثارگر (خوابگاه،
توزيع اقالم آموزشي فرهنگي ،مشاوره)...
 ساماندهي فعالیتهاي فرهنگي دانشجويان شاهد و ايثارگر به طور خاص
 سركشي از خانواده شهداي دانشگاه

 شركت مستمر در جلسات كمسیون موارد خاص ،شوراي آموزشي و جلسات وزارت علوم و بنیاد ،گردهمايي
مديران...
 معرفي دانشجويان برتر شاهد و ايثارگر به مراكز درون و بیرون دانشگاهي جهت تقدير و حمايت
مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

سال 98

سال 89

دانشجويان شاهد و ايثارگر پذيرفته شده در دانشگاه
دانشجويان شاهد و ايثارگر شاغل به تحصیل
دورههاي آموزشي تشكیل شده
تعداد شركتكنندگان در دورههاي آموزشي
مشاورههاي ارائه شده جهت رفع مشكالت آموزشي

 50نفر
 062نفر
 5دوره
 56نفر
 24جلسه

 111نفر
 256نفر
 10دوره
 40نفر
 25جلسه

اهم فعالیتهای واحد دانشجویان غیرایرانی در سالهای  98و 89
ارائه تسهیالت دانشجويي خاص به دانشجويان غیرايراني
اختصاص خوابگاه مجزا و ويژه به دانشجويان غیرايراني
سال  65 :98نفر خوابگاه مجردی 42 ،نفر خوابگاه متاهلی
سال  52 :89نفر خوابگاه مجردی 42 ،نفر خوابگاه متاهلی
ارتباط مستمر با كانون دانش آموختگان غیرايراني وزارتین
ارجاع موارد خاص مربوط به تغییر رشته ،انتقال و میهماني دانشجويان بورسیه به شوراي بورس دانشجويان
غیرايراني
انتخاب دانشجويان نمونه غیرايراني برابر ضوابط ،مقررات و سهمیههاي لحاظ شده و معرفي ايشان به وزارتین
پايش ويژه ،منظم و دقیق سالمت دانشجويان غیرايراني (اجرای طرح سالمت ویژه دانشجویان غیرایرانی)
پیگیري مصوبات و دستور العملهاي فرهنگي و اجتماعي شوراي عالي انقالب فرهنگي در خصوص دانشجويان
غیر ايراني
توزيع نشريات خبري كمیته فرهنگي وزارت ذيربط ويژه دانشجويان غیرايراني
رسیدگي به مسائل و مشكالت و بررسي وضعیت دانشجويان غیرايراني و ارسال گزارشات منظم از طريق دانشگاه
به وزارتین علوم و بهداشت
ساماندهي امور مربوط به خدمات رفاهي و فرهنگي دانشجويان غیرايراني
همكاري مستمر در اجراي برنامههاي اعالم شده از سوي وزارت علوم خاص دانشجويان غیرايراني
همكاري جهت اخذ مجوز از مراجع ذيصالح جهت تشكیل تشكلهاي غیردولتي دانشجويان غیرايراني
همكاري در برگزاري جشن دانشآموختگي دانشجويان غیرايراني و تقدير از نفرات برتر گروهها و مقاطع مختلف
آموزشي
برگزاري گلگشتهاي برون شهري و درون شهري جهت معرفي ،نشر و توسعه فرهنگ ايراني اسالمي (اردوی
نوروزی چهاره روزه اللهجین ،کرمانشاه ،قصرشیرین ،تنگه مرصاد ،کرند غرب و روانسر ،بیش از ده
اردوی یکروزه گردشگری و تهرانگردی اعم از بازدید کاخها ،موزهها ،فرهنگسراها)...
اعزام دانشجويان غیرايراني به مسابقات درون دانشگاهي و كشوري و يا المپیادهاي ورزشي دانشجويان كشور به
منظور افزايش شادابي ايشان

اهم فعالیتهای واحد اطالعات و آمار در سالهای  98و 89
پیگیري امور مربوط به طراحي و تهیه بانک اطالعاتی معاونت دانشجويي و فرهنگي
تهیه گزارشهاي مقطعي از وضعیت معاونت جهت ارائه به مراجع ذيربط
تهیه گزارش عملکرد  9898و  9889حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي
به روزرسانی و نظامند کردن پرتال معاونت دانشجویی شامل مجموعه وب سايتهاي مراكز و مديريتهاي
تابعه
بازنگري و اصالح فرمهاي جمعآوري اطالعات از حوزههاي مختلف معاونت دانشجويي و فرهنگي
تدوین سند راهبردی خدمات دانشجویی و رفاهی دانشگاه شامل:
اهداف و سیاستهاي كالن معاونت،
راهبردهاي معاونت دانشجويي
برنامههاي عملیاتي مديريتها ،مراكز و واحدهاي تابعه
شاخصهاي ارزيابي عملكرد در هر برنامه
استخراج مجموعه فرآیندها و فعالیتهای معاونت دانشجویی و كلیه فرمهاي مورد استفاده در معاونت
دانشجويي و ارائه آن به مركز فناوري اطالعات جهت استفاده در پروژه نیازسنجي و هماهنگسازي بین
نرمافزارهاي دانشگاه و نیز پروژه مهندسي مجدد فرآيندهاي معاونت پشتیباني
انجام ساير امور محوله از سوي معاون دانشجويي و فرهنگي نظیر طراحي بروشورها ،پاورپوينتها،كارتهاي
مناسبتي و راهاندازي كمیته تخصصي فرهنگي تربیتي ارتقا اساتید
شركت در جلسات كمیته رتبهبندي دانشگاه ،هماهنگسازي نرمافزارهاي دانشگاه ،وبومتیريک ،بازنگري
فرآيندهاي كاري دانشگاه ،عملكرد سيساله دانشگاه و ساير جلسات مرتبط

اهم فعالیتهای واحد رایانه در سالهای  98و 89
واحد رایانه

سال 98

سال 89

پهناي باند

 20مگا بايت

 144مگا بايت

نوع سرويس

Wireless,
ADSL

 162( Wirelessمگ از اينترنت دانشگاه 04 ،مگ از افق نت)،
 02( ADSLمگ پشتیبان از پارسا آنالين)

تعداد رايانههاي موجود
در خوابگاهها

 114رايانه

 212رايانه

هزينه اينترنت و تجهیزات سايت
كامپیوتر خوابگاهها

-

12941292229222ريال

توضیحات

-

نصب  Access Point 022جديد
 11كیلومتر كابكشي شبكه

اهم فعالیتهای کمیته انضباطی در سالهای  98و 89
کمیته انضباطی
تعداد پروندههاي بررسي شده
تعداد پروندههاي تكمیل شده
تعداد احكام صادر شده

سال 98

سال 89

46
22
11

22
16
0

اهم فعالیتهای کمیسیون موارد خاص در سال 89
سال 89

کمیسیون موارد خاص
تعداد پروندههاي مطرح شده
نسبت پروندههاي مطرح شده به تعداد كل دانشجويان
تعداد انتقال دانشجو از دانشگاههاي ديگر به دانشگاه تربیت مدرس
تعداد انتقال دانشجو از دانشگاه تربیت مدرس به دانشگاههاي ديگر

605
1
4
10

اهم فعالیتهای واحد حسابداری در سالهای  98و 89
واحد حسابداری

سال 98

سال 89

تعداد وام
مبلغ وام ارائه شده

114
 420/122/222ريال

006
 0/111/422/222ريال

