مدیریت دانشجویی

ژیال خانبابازاده
تلفن تماس۳۳۵۱۲۰۱۳-۰۴۵ :
هذیشیت اهْس داًشجْیی یکی اص هذیشیت ُای صیش هجوْعَ حْصٍ هعاًّت داًشجْیی
ّ فشٌُگی داًشگاٍ هی تاشذ کَ ّظیفَ تشًاهَ سیضیً ،ظاست ّ پیگیشی اهْس
هعیشتی ّ سفاُی داًشجْیاى سا تش عِذٍ داسد .احتشام تَ شخصیت ّ ایجاد تعاهل ّ
تششیک هساعی تا داًشجْیاى دس سفع هشکالت سفاُی ّ هعیشتی ُوْاسٍ دس
سشلْحَ فعالیت ُای ایي هذیشیت لشاس داسد.
ایي هذیشیت دس لالة سَ اداسٍ اصلی (اهْس خْاتگاُِا ،تغزیَ ،سفاٍ ّ تعاّى) ّ تا
ُوکاسی سایش ّاحذُاُ ،وچٌیي تعاهل هستوش تا هذیشیت تعالی فشٌُگی ّ فْق
تشًاهَ ،هذیشیت تشتیت تذًی ّ اداسٍ هشاّسٍ ّ ساٌُوائی داًشجْیی ُوْاسٍ دس
جِت استماء خذهت سساًی تَ داًشجْیاى عضیض تالش هستوش داسد.
شرح وظایف مدیریت دانشجویی
 .۱تشًاهَ سیضی دس خصْص هسائل سفاُی ،خْاتگاُی ّ اهْس تغزیَ داًشجْیاى.
ً .۲ظاست تش اجشای دلیك لْاًیي ،آئیي ًاهَ ُا ّ تخشٌاهَ ُای داًشجْیی.
ً .۳ظاست تش پشداخت ّام ُای تحصیلی ،هسکي ،ضشّسی ،اصدّاج ،شِشیَ تحصیلی،
ّدیعَ هسکي تَ داًشجْیاى ّاجذ ششایط.
ً .۴ظاست تشاعطای تسِیالت سفاُی ّ اهکاًات کوک آهْصشی هصْب تَ داًشجْیاى
ّاجذ ششایط.
 .۵تائیذ اهْس هشتْط تَ تاص پشداخت ّاهِا ّ تسْیَ حساب تسِیالت سفاُی
داًشجْیاى.
 .۶اًعماد لشاسدادُای تیوَ خذهات دسهاًی ّ تیوَ حْادث داًشجْیاى.
ً .۷ظاست تش پزیشش ،ثثت ًام ّ اسکاى داًشجْیاى ّاجذ ششایط دس خْاتگاُِای
داًشجْیی.

ً .۸ظاست تش اًجام اهْس هشتْط تَ تجِیضات ّ تعویشات هْسد ًیاص دس خْاتگاُِای
داًشجْیی.
 .۹هشاسکت دس اجشای تشًاهَ ُای فشٌُگیّ ،سصشی ّ فعالیتِای فْق تشًاهَ دس
خْاتگاُِای داًشجْیی.
ً .۱۰ظاست ّ کٌتشل تشًاهَ سشّیس ُای ایاب ّ رُاب خْاتگاُِای داًشجْیی.
ً .۱۱ظاست تش تِیَ ّ تٌظین تشًاهَ ُای غزای ُفتگی ،هاُاًَ ّ فصلی داًشجْیاى.
ً .۱۲ظاست تش تِذاشت هْاد غزایی ّ تِذاشت هحیط خْاتگاُِای داًشجْیی.
 .۱۳تاصدیذُای هستوش اص خْاتگاُِای داًشجْیی ّ سلف سشّیسِا ،تَ هٌظْس سفع
هشکالت ّ ًاسسایی ُای هْجْد.
 .۱۴تالش دس جِت استماء سطح هعلْهات کاسکٌاى حْصٍ هذیشیت داًشجْیی تَ
هٌظْس تشخْسد هتٌاسة تا هسائل ّ هشکالت داًشجْیی.
 .۱۵تالش دس جِت تْسعَ خذهات سفاُی داًشجْیاى دس خْاتگاُِا ّ سلف
سشّیس ُای داًشجْیی.

