بسمه تعالی

مدیریت دانشجویی
دکتر مهدی عبد الهی فرد
مدیر دانشجویی

شرح وظایف
 .1برنامه ريزي در خصوص مسائل رفاهي ،خوابگاهي و امور تغذيه دانشجويان.
 .2اجراي دقيق قوانين ،آئين نامه ها و بخشنامه هاي دانشجويي.
 .3پرداخت وام هاي تحصيلي ،مسكن ،ضروري ،ازدواج ،شهريه تحصيلي  ،وديعه مسكن به دانشجويان واجد
شرايط.
 .4اعطاي تسهيالت رفاهي و امكانات كمك آموزشي مصوب به دانشجويان واجد شرايط.
 .5انجام امور مربوط به باز پرداخت وامها و تسويه حساب تسهيالت رفاهي دانشجويان.
 .6انعقاد قراردادهاي بيمه خدمات درماني و بيمه حوادث دانشجويان.
 .7پذيرش ،ثبت نام و اسكان دانشجويان واجد شرايط در خوابگاههاي دانشجويي.
 .8صدور معرفي نامه و كارت ورود به خوابگاهها براي دانشجويان متقاضي خوابگاه.
 .9انجام امور مربوط به تجهيزات و تعميرات مورد نياز در خوابگاههاي دانشجويي.
 .11مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي ،ورزشي و فعاليتهاي فوق برنامه در خوابگاههاي دانشجويي.
 .11نظارت و كنترل برنامه سرويس هاي اياب و ذهاب خوابگاههاي دانشجويي.
 .12تهيه و تنظيم برنامه هاي غذاي هفتگي،ماهانه و فصلي دانشجويان.
 .13انجام اقدامات مربوط به انتخاب ،سفارش ،تحويل ،نگهداري  ،پخت و توزيع مواد غذايي.
 .14رسيدگي به بهداشت مواد غذايي و بهداشت محيط خوابگاههاي دانشجويي.
 .15بازديدهاي مستمر از خوابگاههاي دانشجويي و سلف سرويسها ،به منظور رفع مشكالت و نارسايي هاي
موجود.
 .16تالش در جهت ارتقاء سطح معلومات كاركنان حوزه مديريت دانشجويي به منظور برخورد متناسب با
مسائل و مشكالت دانشجويي .
 .17تالش در جهت توسعه خدمات رفاهي دانشجويان در خوابگاهها و سلف سرويس هاي دانشجويي.
 . 18استفاده از تجارب ارزشمند ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي در زمينه خدمات رفاهي
دانشجويان.

محمد رحمانیان
کارشناس امور خوابگاه های ( پسران)

فروزان فرزانه
کارشناس امور خوابگاه ها ی ( دختران)

شرح وظایف
 .1اجراي دقيق قوانين،مقررات  ،آئين نامه و بخشنامه هاي اداري مربوط.
 .2پذيرش اسكان دانشجويان واجد شرايط در خوابگاههاي دانشجويي.
 .3امتياز بندي فرم هاي درخواست خوابگاه دانشجويان جهت اولويت بندي.
 .4صدور معرفي نامه و كارت ورود به خوابگاه براي دانشجويان متقاضي خوابگاه.
 .5تهيه و تنظيم ليست اسامي ساكنين خوابگاه هاي دانشجويي و تهيه اسناد هزينه مربوطه.
 .6ارسال ليست اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشجويي به صندوق رفاه دانشجويان .
 .7انجام امور مربوط به تسويه حساب بدهي خوابگاه هاي دانشجويي.
 .8تعيين اولويت هاي مربوط به تجهيز و تعميرات مورد نياز در خوابگاه ها.
 .9انجام تعميرات مورد نياز خوابگاه ها در ايام تعطيلي خوابگاههاي دانشجويي.
 .11مشا ركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي ،ورزشي و فعاليتهاي فوق برنامه در خوابگاه هاي دانشجويي.
 . 11تهيه و تنظيم آمار و اطالعات مربوط به خوابگاه هاي دانشجويي و تجزيه و تحليل و ارائه آن به مسئولين
ذيربط به منظور انجام برنامه ريزي هاي الزم.
 .12اعالم به موقع وضعيت خوابگاه هاي دانشجويي و تعيين ظرفيتهاي موجود.
 .13نظارت بر برنامه سرويس هاي اياب و ذهاب خوابگاه هاي دانشجويي.
 .14پيگيري و نظارت بر عملكرد شركتهاي خدماتي و تاسيساتي طرف قرارداد در خوابگاه هاي دانشجويي.
 .15برگزاري جلسات هماهنگي پرسش و پاسخ مسئولين دانشگاه با دانشجويان.
 . 16بازديد از خوابگاه هاي دانشجويي و ارائه گزارش دقيق از وضعيت موجود خوابگاه ها .
 .17همكاري و مشاركت در اسكان شركت كنندگان المپيادهاي ورزشي در خوابگاه هاي دانشجويي .

 .18تالش در جهت توسعه خدمات رفاهي دانشجويان در خوابگاه ها و بهبود وضعيت خوابگاه هاي
دانشجويي.
 . 19مشاركت در تهيه طرح هاي جامع و سودمند و متناسب در زمينه هاي رفاهي و امور فوق برنامه خوابگاه
هاي دانشجويي.
 .21نظارت بر حفظ و حراست از اموال موجود در خوابگاه ها.
 .22نظر خواهي از دانشجويان در قالب نيازسنجي نحوه ارائه خدمات رفاهي در خوابگاه ها.

صندوق رفاه دانشجویی
زهره محتشمی
کارشناس صندوق رفاه دانشجویی

شرح وظایف

 تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل-انتقالي-ميهمان-انصرافي
 صدور نامه تسويه حساب طبق تقاضاي صندوق رفاه دانشگاه علوم پزشكي جهرم از صندوق رفاه
تهران جهت گرفتن دانشنامه
 صدور نامه تسويه حساب طبق تقاضاي صندوق رفاه دانشگاه علوم پزشكي جهرم از صندوق رفاه
تهران جهت گرفتن گواهي موقت
 نامه پرداخت بدهي به بعد از خدمت سربازي به وزارت خانه
 نامه پرداخت بدهي به بعد از مقطع جديد به وزارت خانه
 پرداخت وامهاي دانشجويي :
 پرداخت وام تحصيلي
 پرداخت وام مسكن
 پرداخت وام ضروري
 پرداخت وام وديعه مسكن
 پرداخت وام بنياد علوي
 پرداخت وام شهريه
 پرداخت كار دانشجويي
 كارشناس مسئول دانشجوي نمونه
 مسئول سرويس هاي اياب و ذهاب دانشجويي
 بايگاني اسناد و مدارک صندوق رفاه دانشجويان

