نام ونام خانوادگی :مریم افشاری پور
سمت :رئیس اداره خوابگاه ها
تلفن تماس30440081310 :

پست الکترونیکm.afsharipour149@gmail.com :
تحصیالت :کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی
شرح وظایف:
 اداره کلیه امور خوابگاههای دانشجویی و نظارت برحسن اجرای امور روزانه خوابگاهها ارائه راهکار های اسکان مطلوب متقاضیان و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات خوابگاهی تالش برای ارتقاء توسعه کیفی و کمی خوابگاهها و نظارت برنگهداری اموال و ساختمانهای خوابگاهها -ایجاد هماهنگی با سایر واحدهای سازمانی

کارکنان خوابگاه کوثر:
خانم ها  :طاهره مشایخی  ،شرف خسروی  ،نصرت امیری  ،ایران ناصری  ،نعیمه شهریاری
 راهنمایی اولیه مراجعان جدید و همکاری در اسکان دانشجویان در خوابگاه ها
 پیگیری مشکالت فنی اتاقها و همراهی با نیروی تاسیساتی تا رفع مشکالت
 انجام دقیق حضور و غیاب و کنترل ورود و خروج دانشجویان و گزارش روزانه به اموردانشجویی








اسکان میهمان فصلی در صورت امکان با تکمیل فرم میهمان
بازدید عمومی روزانه از محوطه و طبقات خوابگاه و تکمیل فرمهای مربوطه
گشت محوطه و نظارت دقیق بر وسایل و ثبت دقیق ورود و خروج وسایل
تکمیل دفاتر گزارشات خوابگاه
گزارش کارهای اجرائی و کمبودها به مسئولین مربوطه
حضور مستمر در محل خدمت و تحویل و تحول حضوری شیفت با همکاران
تهیه ،آماده سازی و ارائه آمارهای مورد نیاز اداره خوابگاهها از دانشجویان ساکن و یا سایر موارد

مسئول خوابگاه شاهد :حسین سوغانی
شرح وظایف:
 راهنمایی اولیه مراجعان جدید و همکاری در اسکان دانشجویان در خوابگاه ها
 پیگیری مشکالت فنی اتاقها و همراهی با نیروی تاسیساتی تا رفع مشکالت
 انجام دقیق حضور و غیاب و کنترل ورود و خروج دانشجویان و گزارش روزانه به اموردانشجویی
 اسکان میهمان فصلی در صورت امکان با تکمیل فرم میهمان
 بازدید عمومی روزانه از محوطه و طبقات خوابگاه و تکمیل فرمهای مربوطه
 گشت محوطه و نظارت دقیق بر وسایل و ثبت دقیق ورود و خروج وسایل
 تکمیل دفاتر گزارشات خوابگاه
 گزارش کارهای اجرائی و کمبودها به مسئولین مربوطه
 حضور مستمر در محل خدمت و تحویل و تحول حضوری شیفت با همکاران
 تهیه ،آماده سازی و ارائه آمارهای مورد نیاز اداره خوابگاهها از دانشجویان ساکن و یا سایر موارد

آدرس خوابگاه ها :
بلوار شهید رجایی  ،پردیس دانشگاه  ،مجتمع خوابگاه های دانشجویی

