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اداره کليه امور دانشجويی دانشگاه( خوابگاه ،تغذيه ،رفاهی،اياب و ذهاب ،ورزشی



مطالعه و اتخاذ تصميم در باره مسائل و مشکالت دانشجويی



نظارت بر اجرای قوانين و آئين نامههای دانشجويی و تدوين و پيشنهاد اصول کلی مشاوره دانشجويی



برنامه ريزی امور فوق برنامه دانشجويی و نظارت بر فعاليتهای فرهنگی ،سياسی و اجتماعی دانشگاه



برنامه ريزی برای گسترش و تعميق ارزشهای اسالمی و انقالبی در همه سطوح دانشگاهی



ايجاد هماهنگی و جلب مشارکت الزم ميان نهادهای مختلف عقيدتی ،فرهنگی و سياسی دانشجويی از طريق
تشکيل جلسات



برنامه ريزی و اجرای فعاليتهای فوق برنامه و ايجاد ارتباط و همکاری هرچه بيشتر بامراکز ،مؤسسات و نهادهای
فکری ،فرهنگی و انقالبی برای شکوفايی بيشتر فعاليتهای فکری ،فرهنگی و هنری



فراهم آوردن زمينه و ترغيب نيروهای دانشگاهی به حضور در صحنههای فرهنگی ،مختلف علمی و سياسی



پيشنهاد برنامههای الزم به شورای فرهنگی و پيگيری وظايف محوله



نيازيابی معاونت و اعالم آنها به حوزه رياست دانشگاه



تدوين برنامه راهبردی واحدهای مختلف معاونت



حمايت و تشويق در نوآوری برنامههای دانشجويی-فرهنگی و پژوهشهای فرهنگی-دانشجويی



اجرايی کردن برنامههای پيشنهادی معاونت دانشجويی-فرهنگی وزارت متبوع

سید محمود احمدی
مسئول دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی

 .1تنظيم برنامه ها ،اوقات مالقات و جلسات با رعايت اولويت .
 .2پاسخگويی به مکالمات تلفنی و برقراری ارتباطات تلفنی مورد نياز معاونت
 .3راهنمايی و پاسخگويی به مراجعان و همکاران
 .4هماهنگی و تمهيد مقدمات مورد نياز جهت برگزاری جلسات شورای فرهنگی ،هيات نظارت بر تشکلها ،کميسيون
ماده يک ،کميته صيانت از عفاف و حجاب ،و...
 .5ابالغ دستورات صادره معاون فرهنگی به اشخاص و واحدهای ذيربط و پيگيری آنها .
 .6دريافت نامه ها ،اوراق  ،پرونده ها و ساير مکاتبات رسيده به دفترمعاونت .
 .7دسته بندی و مرتب کردن نامه ها  ،اوراق  ،پرونده ها و ساير مکاتبات رسيده و ارائه آن به مسئولين ذيربط
 .8ارجاع نامه های معاونت به واحدها و افراد مرتبط .
 .9پيگيری نامه ها و ساير مکاتبات توزيع شده بين افراد ذيربط تا حصول نتيجه .
 .11بايگانی نامه ها ،اوراق  ،پرونده ها و ساير مکاتبات موردی .
 .11تهيه پيش نويس برخی از نامه های مربوط به حوزه معاونت.
 .12تايپ نامه های مورد نيازحوزه معاونت
 .13دريافت و ارسال اطالعات مورد نياز معاونت از طريق اتوماسيون اداری و پست الکترونيک .
 .14دريافت و ارسال نمابرهای (فاکس های) مورد نياز معاونت .
 .15تهيه  ،تدوين و به هن گام نمودن اطالعات مربوط به شماره تلفن  ،نمابر  ،پست الکترونيک و آدرس دستگاه های
اجرايی  ،دفاتر و واحدها و افراد مرتبط با اهداف و وظايف معاونت .
 .16پی گيری و تأمين ملزومات و اقالم مورد نياز معاونت
 .17هماهنگی الزم برای پذيرايی ميهمانان و مراجعين به معاونت
 .18انجام ساير امور محوله از جانب معاون فرهنگی و اجتماعی.

