نام ونام خانوادگی :الهام ذوالفقاری
سمت  :کارشناس خوابگاه خواهران
مدرک تحصیلی  :کارشناسی ادبیات

شرح وظايف کارشناس اموردانشجويی
-1پیگیری امور مربوط به فعالیت های واحد رفاه و مشاوره دانشجویان
-2پیگیری امور مربوط به فعالیت های واحد خوابگاه ها و سلف سرویس
-3پیگیری مسائل و مشکالت انضباطي گزارش شده دانشجویان توسط واحدهای ذیربط و شرکت در کمیته های مربوطه
-4هماهنگي با نهادها ،سازمان ها جهت پیگیری مسائل دانشجویي
-5پیگیری اجرای قوانین و آئین نامه ها توسط دانشجو
-6پیگیری امور مربوط به امور دانشجویان شاهد ،ایثارگر و دانشجویان تحت پوشش مراکز بهزیستي و کمیته امداد
-7تهیه اطالعات و آمار از وضع موجود و ارائه گزارش به مقام مسئول
-8شناسایي نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود و ارائه گزارش به مقام مسئول
-9رفع نقاط ضعف و استفاده بهینه از نقاط قوت
-10ارائه گزارش منظم و مستمر به مقام مسئول
-11هماهنگي و صدورمعرفي نامه برای دانشجویان متقاضي ) ورزشي ،تفریحي ،کالس های گروهي و (...به ارگان ذیربط
-12پیگیری امور مربوط به وضعیت رفاهي دانشجویان از قبیل وام های دانشجویي ،بیمه حوادث دانشجویي ،سلف سرویس و سرویس های
ایاب وذهاب  ،تربیت بدني و خوابگاهها
-13پاسخگویي به سواالت مراجعان و بررسي پیشنهادهای دانشجویان در زمینه مسائل مختلف مرتبط به امور دانشجویي
-14پیگیری مسائل مربوط به مشاوره دانشجویي )فردی و تحصیلي
-15همکاری در برگزاری جشن های فارغ التحصیلي
-16انجام سایر وظایف محول شده از طرف مقام مسئول

نام ونام خانوادگی  :محسن توحیدی پور
سمت  :کارشناس خوابگاه برادران
مدرک تحصیلی  :کارشناس مهندسی برق

شرح وظايف کارشناس اموردانشجويی
-1پیگیری امور مربوط به فعالیت های واحد رفاه و مشاوره دانشجویان
-2پیگیری امور مربوط به فعالیت های واحد خوابگاه ها و سلف سرویس
-3پیگیری مسائل و مشکالت انضباطي گزارش شده دانشجویان توسط واحدهای ذیربط و شرکت در کمیته های مربوطه
-4هماهنگي با نهادها ،سازمان ها جهت پیگیری مسائل دانشجویي
-5پیگیری اجرای قوانین و آئین نامه ها توسط دانشجو
-6پیگیری امور مربوط به امور دانشجویان شاهد ،ایثارگر و دانشجویان تحت پوشش مراکز بهزیستي و کمیته امداد
-7تهیه اطالعات و آمار از وضع موجود و ارائه گزارش به مقام مسئول
-8شناسایي نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود و ارائه گزارش به مقام مسئول
-9رفع نقاط ضعف و استفاده بهینه از نقاط قوت
-10ارائه گزارش منظم و مستمر به مقام مسئول
-11هماهنگي و صدورمعرفي نامه برای دانشجویان متقاضي ) ورزشي ،تفریحي ،کالس های گروهي و (...به ارگان ذیربط
-12پیگیری امور مربوط به وضعیت رفاهي دانشجویان از قبیل وام های دانشجویي ،بیمه حوادث دانشجویي ،سلف سرویس و سرویس های
ایاب وذهاب  ،تربیت بدني و خوابگاهها
-13پاسخگویي به سواالت مراجعان و بررسي پیشنهادهای دانشجویان در زمینه مسائل مختلف مرتبط به امور دانشجویي
-14پیگیری مسائل مربوط به مشاوره دانشجویي )فردی و تحصیلي
-15همکاری در برگزاری جشن های فارغ التحصیلي
-16انجام سایر وظایف محول شده از طرف مقام مسئول

