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.
 . 11مشاركت 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.
 .23اختصاص پانسيون جهت دانشجويان متأهل و خانواده ايشان

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

مسئول بیمه دانشجویی

منصوره الهامی فر
شرح وظایف

 بيمه گروهي حوادث كليه دانشجويان
 بيمه گروهي حوادث ساختمان خوابگاهها و سلف سرويس
 بيمه خدمات درماني روزانه
 شناسايي دانشجويان حادثه ديده
 استعالم مورد حادثه ديده از مركز حادثه
 جمع آوري مدارک دانشجويان حادثه ديده
 ارسال مدارک دانشجويان حادثه ديده به بيمه گر متعهد دانشگاه
 پيگيري تا بازپرداخت حق بيمه حوادث به دانشجويان
 معرفي دانشجويان بدون دفترچه بيمه خدمات درماني به مراكز ثبت نامه بيمه سالمت

واحد تغذیه
محسن تیموری
مسئول سلف سرویس مرکزی

شرح وظایف
 نظارت و كنترل بهداشتي در تهيه و انتقال مواد غذايي به انبارها و نگهداري آنها بر طبق اصول
بهداشتي
 نظارت بر پاكسازي  ،آماده سازي ،شستشو و نگهداري مواد اوليه غذايي قبل ازطبخ
 نظارت بر طبخ و توزيع غذا در رستورانها و محل هاي طبخ و توزيع غذا
 تهيه مواد اوليه ،بر حسب نياز ومطابق با شرايط و استاندارد هاي الزم.
 نظارت بر رعايت بهداشت فردي توسط پرسنل آشپزخانه و پرسنل خدماتي و بهداشت محيط كليه
اماكن مربوط به واحد تغذيه
 ايجاد تسهيالت الزم براي انجام امور ارباب رجوع
 تدوين برنامه غذايي ماهيانه ،با توجه به فصول مختلف و بر اساس كالري و پرو تئين مورد نياز
دانشجو
 برنامه ريزي هاي الزم در جهت اجراي اهداف تعيين شده و انجام وظايف كليه پرسنل
 نظارت بر اجرايي كليه امور بهداشتي الزم در كليه مراحل آماده سازي  ،طبخ و توزيع غذا
 فعاليتهاي بهسازي و تعميرات ساختمانها و تهيه وسايل و تجهيزات الزم
 صرفه جوئي در اقالم و مواد غذايي حاصله بر اساس ارزش ريالي
 مديريت بر سيستم اتوماسيون تغذيه در كليه مراكز ذي ربط
 ارائه كليه وعده هاي غذايي به مراكز آموزشي درماني طرف قرارداد
 ارائه وعده هاي غذايي مورد نياز در مراسم  ،ميهماني ها  ،اردوها ،المپيادهاي ورزشي و فرهنگي و
غيره

نرگس شاه علیان
کارشناس بهداشت محیط

شرح وظایف
-1اجراي دستورالعمل هاي اجرايي بازرسي بهداشتي و قوانين و مقررات بهداشت محيط سلف سرويس
-2اقدامات الزم و هماهنگي با آزمايشگاه و مركز بهداشت جهت انجام آزمايشات الزم كاركنان سلف سرويس
وتهيه كارت تندرستي كليه كاركنان سلف سرويس و نصب دربرد مخصوص كارت تندرستي و چك كردن
تاريخ تمديد آنها
-3ارائه آموزش هاي چهره به چهره و روزانه بصورت شيفتي و مداوم طبق متن اصول بهداشت محيطي و
اصول صحيح تهيه و توزيع موادغذايي و بهداشت فردي به كاركنان سلف سرويس –آموزش بهداشت غذا
نحوه صحيح ضدعفوني و طبخ غذا ازنظر اصول بهداشتي و تغذيه طبق دستورالعمل-نحوه صحيح نگهداري
مواد غذايي طبق دستورالعمل بهداشتي و تغذيه – رعايت نكات بهداشتي و تغذيه اي موادغذايي حين
مصرف (روغن –نمك –سبزيجات وكنسروها –لبنيات –گوشت و)...و برگزاري كالس هاي آموزش بهداشت
غذا و عمومي و فردي
-4تهيه و نصب  5تابلو مرحله كنترل بهداشتي به هنگام تداركات و تهيه غذا جهت اطالع و رعايت كاركنان
سلف (تأمين –آماده سازي مواداوليه –طبخ –توزيع و مصرف –نگهداري و دورريزغذا )
-5كنترل و نظارت برامرطبخ و توزيع (طبق  5مرحله كنترل بهداشتي سلف سرويس )

-6پيشنهادو درخواست انجام آزمايشات آب شرب سلف سرويس (ميكروبي و شيميايي )
-7ارائه برنامه روزانه نظافت سلف سرويس حين بازديد به نيروهاي خدمات درهرشيفت بطور جداگانه و
ارزيابي عملكرد نيروهاي خدمات وتهيه و ارائه بازخورد بازرسي به مسئولين مربوطه
-8نظارت بردفع بهداشتي وروزانه زباله و فاضالب سلف سرويس
-9كنترل بهداشتي رفت و آمد پرسنل به سلف سرويس و ملزم به ورود با دمپايي مخصوص آشپزخانه و
ممانعت ازورود افراد با كفش و دمپايي شخصي و استفاده از دمپايي مخصوص سرويس بهداشتي ونصب
تابلوورود افراد متفرقه ممنوع و ممنوعيت استعمال دخانيات در آشپزخانه
 -11راهكارجهت مبارزه باحشرات و جوندگان و كنترل و نظارت بر مصرف سموم و موادگندزدا توسط
كارشناس بهداشت محيط اموردانشجويي
-11تهيه و تنظيم مشكالت و مسايل بهداشت محيط سلف سرويس و ارائه كتبي وشفاهي به مسئولين مربوطه
—12كنترل وضعيت بهداشت فردي نيروهاي سلف سرويس
آئين نامه ها-دستورالعمل ها ي-13-تهيه برد آموزش بهداشت درمحل سلف سرويس و توزيع و نصب پيام ها
بهداشتي
-14تهيه پرونده و شاخص هاي بهداشت محيطي
-15درخواست و تهيه لباس كار پخت ولباس توزيع و لباس ضدسرما و تخته كاري -وسايل مورد نياز خدمات
–تجهيزجعبه كمكهاي اوليه
-16ارائه گزارشات تدوين شده از وضعيت نظافت و نحوه صحيح پخت و توزيع و امورات مرتبط و روزانه طي
بازديد مستمر و راهكارهاي مؤثرجهت رفع مشكالت بهداشتي و تغذيه اي دانشجويان
-17ثبت دماي روزانه سردخانه هاي موادغذايي
-18انجام جلسات بهداشتي با مسئولين مربوطه
-19انجام كنترل و اقدامات الزم و مربوط به نگهداري و تهيه و آماده سازي ؛توزيع و حمل ونقل براساس
اصول بهداشتي
-21كنترل روزانه از محل نگهداري موادغذايي در سردخانه ها و انبارها ازنظر چيدمان صحيح بهداشتي و
جداسازي گوشت وسبزيجات و رعايت زنجيره دمايي موادغذايي
-21رعايت اصول صحيح يخ زدايي ( 24ساعت قبل از مصرف در باالصفر)

-22چك كردن كليه موادغذايي ازقبيل برنج –حبوبات –نمك بسته بندي شده –لبنيات –سبزيجات خشك
–ميوه و سبزيجات –موادخام گوشت ازنظر برچسب مشخصات بهداشتي (تاريخ توليد –تاريخ انقضاء-پروانه
ساخت و پروانه بهداشتي –ازنظر كيفيت بسته بندي و مناسب و سالم )
-23انجام امورات و نامه نگاري ها به مسئولين مربوطه و پيگيري هاي موارد بهداشتي سلف سرويس
-24بررسي كمبودها ي سلف سرويس و انجام درخواست هاي كتبي و پيگيري هاي مربوطه جهت تهيه
موارد الزم ازطرف واحد تداركات
-25نظارت بر امورات طبخ وتوزيع -تخته و سينك جداگانه –جداسازي محل تهيه ساالد –محل آماده سازي
گوشت و اجراي ملبس بودن كاله –ماسك –دستكش –لباس كار تمييز و مرتبط
-26نظارت و كنترل بر شستشو و ضدعفوني سبزيجات و ميوه با محلول كنز طبق دستورالعمل
-27نظارت بر نحوه صحيح شستشوي ظروف
-28پيگيري مشكالت تاسيساتي و گزارش به مسئول سلف سرويس
-29ارائه پيشنهادات بهداشتي
 -31بازديد و نظارت بهداشتي بطور مستمر و رسيدگي مداوم به وضعيت بهداشت محيط كليه قسمتهاي
سلف سرويس (انبارها-زيرصفر-باالصفرها –اتاق رختكن پرسنل–كليه قسمتهاي آشپزخانه )
 -31هماهنگي و درخواست و انجام نصب دماسنج و رطوبت سنج و اسپيلت درانبارها و فن تهويه درسرويس
بهداشتي و پالت بندي در انبارها

صدیقه مرادی
کارشناس تغذیه

شرح وظایف
– كنترل كيفيت مواد اوليه مصرفي جهت طبخ غذا در آشپز خانه.
– نظارت بر كليه مراحل آماده سازي مواد اوليه و طبخ غذا از حيث رعايت بهداشت و مسائل كيفي.
نظارت در تهيه غذاي رژيمي بيماران و ارائه راهكار– نظارت بر نحوه توزيع غذا به دانشجويان از لحاظ بهداشت و كيفيت و كميت و بررسي رضايتمندي
دانشجويان
– رسيدگي به انتقادات و پيشنهادات دانشجويان در مورد تغذيه و اعالم به مسئول اداره تغذيه.
– تهيه و تنظيم برنامه غذايي ماهانه
 ارائه آموزش هاي الزم به كاركنان وكادر خدماتي شاغل درسلف سرويس ها،به منظورآشنايي بااصولصحيح تغذيه دانشجويان
 پيشنهادوانجام آزمايشات الزم ازمواد غذايي خام وپخته .ارائه نظرات مشورتي درزمينه امورتغذيه به واحد هاي اجرايي ذيربط درتامين تغذيه دانشجويان .انجام نظرسنجي غذايي ازدانشجويان به منظور پيش بيني درتنظيم برنامه هاي غذايي دانشجويان جهتبرنامه ريزي هر چه بهتر
 .ارائه گزارش وراهكارهاي مناسب درجهت حل مشكالت تغذيه اي دانشجويان .انجام بازديدهاي مستمروغيرقابل پيش بيني ازسلف سرويس هاومراكزتوزيع غذاي دانشجويان . -انجام مشاوره هاي تغذيه اي وارائه رژيم هاي درماني وبرنامه غذايي براي گروههاي مختلف دانشجويان

  .اقدامات ضروري درجهت پيشگيري ازبيماريهاي ناشي ازكمبودياافزايش بي رويه موادغذايي وبهبود وضعتغذيه دانشجويان با هدف ارتقاء كيفي وبهداشتي تغذيه
 .انجام اقدامات مربوط به تهيه،نگهداري،پخت وتوزيع غذابراساس اصول بهداشتي ورژيم هاي غذاييبادرنظرگرفتن شرايط تغذيه دانشجويان وضوابط ابالغي ازمراجع ذيربط
 گزارش منظم روزانه ازچگونگي وضع آشپزخانه ونحوه انجام ا مور در مراحل مختلف فرآيندها به مسئولمافوق
 تهيه آناليز برنامه غذايي سلف سرويس پيگيري كمبود ها و مسايل مربوط به سلف سرويس و  ...وگزارش به واحد تغذيه تا حصول نتيجه انجام سايرامور محوله ازجانب مسئول مافوق نگهداري ،پيادهسازي و اجراي دستورالعملها ،آئيننامهها و بخشنامههاي مرتبط تعامل نزديك با كارشناسان تغذيه معاونت درمان مربوطه جهت برنامهريزهاي مرتبطتهيه و تدوين متون آموزش تغذيه -جمعاوري اطالعات آماري مرتبط با فعاليتهاي بخش تغذيه و بكارگيري نتايج در برنامهريزيهاي آتي

