اداره امور خوابگاههای دانشجویی:
ایي ازاضُ ثِ سطپطستی آقای علی صابر نوچمنی ازاضُ هی ضَز .تبهیي هسکي زاًطجَیی هطکل تطیي ثرص
ذسهبت ضسبًی هسیطیت ذسهبت زاًطجَیی است چطا کِ افعایص ًطخ ضضس پصیطش زاًطجَ ٍ عسم اهکبًبت
ذَاثگبّی ٍ ّوچٌیي تَجِ ثِ هسبئل فطٌّگی اظ هعضالتی است کِ فطا ضاُ هسیطیت ذسهبت زاًطجَیی ٍ
ًْبیتبً زاًطگبُ هی ثبضس ثِ ٍیژُ کِ ظطفیتْبی اسوی ذَاثگبّْب ثِ هطاتت پبییي تط اظ ظطفیت فعلی آًْبست .
ذَاثگبّْب ثِ عٌَاى جعیی اظ اهکبًبت ضفبّی زاًطگبُ هی ثبضٌس کِ عجق ضَاثظ ٍضطایظ ذبصی زض اذتیبض زاًطجَیبى قطاض هی
گیطًس ،ثط عْسُ ازاضُ اهَضذَاثگبّْب زض حَظُ هعبًٍت زا ًطجَیی ٍ فطٌّگی زاًطگبُ است ذَاثگبُ زاًطجَیی ثِعٌَاى ذبًِ زٍم
زاًطجَ اّویت ٍیژُ ای زض اضتقبء ًطبط هعٌَی  ،حفظ آضاهص ضٍحی ٍ جسوی  ،تَسعِ فکط ٍ اًسیطِ  ،اعتالی ضرصیت ٍ افعایص
کیفیت تحصیلی زاًطجَیبى زاضز  .زض ایي ضاستب ایي ازاضُ ٍظیفِ اسکبى زاًطجَیبى غیطثَهی زضحساهکبًبت ٍهقسٍضات ضا ثعْسُ
زاضز .
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شرح وظایف اداره امور خوابگاهها:
 -1تبهیي ذَاثگبُ ثطای زاًطجَیبى غیطثَهی زض حس اهکبًبت ٍ هقسٍضات
ً -2ظبضت ثط حسي اجطای اهَض ضٍظاًِ ذَاثگبّْب
ً -3ظبضت ثط اجطای قَاًیي ٍ هقطضات ذَاثگبّی
ً -4ظبضت ثط ًگْساضی اهَال ٍ سبذتوبًْبی ذَاثگبّْب
 -5تالش ثطای اضتقبء تَسعِ کیفی ٍ کوی ذَاثگبّْب
 -6ایجبز فضبئی اهي ٍ آضام جْت سکًَت زاًطجَیبى
 -7ثجت ًبم زاًطجَیبى هتقبضی ذَاثگبُ ٍ ٍاگصاضی ذَاثگبُ ثِ زاًطجَیبى غیط ثَهی
 -8ضسیسگی ثِ هطکالت زاًطجَیبى سبکي ذَاثگبُ ثطاثطهقطضاتَزضحساذتیبضات
 -9تسَیِ حسبة اظزاًطجَیبى فبضغ التحصیلی سبکي ذَاثگبُ
 -11ثطگعاضی جلسبت پطسص ٍ پبسد ٍ ثبظزیس اظذَاثگبّْب ٍ استفبزُ اظ ًقغِ ًظطات اصالحی ٍ پیطٌْبزات ٍ اًتقبزات
زاًطجَیی
ّ -11ن اًسیطی ٍ ّوکبضی ثب زثیط کل ٍ اعضبی ضَضای صٌفی
 -12پیگیطی هصَثبت ضَضای ترصصی زاًطجَیی زاًطگبُ
 -13ثطگعاضی جلسبت کویتِ اسکبى
 -14ثطگعاضی جلسبت کویتِ الگَ هصطف
 -15ثطگعاضی جلسبت کویتِ ایوٌی
 -16ثطگعاضی ّفتِ ذَاثگبّْبی زاًطجَیی
 -17سبیطاهَضات هحَلِ زیگط

هالحظبت

