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معرفی مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی یکی از مدیریتهای زیر مجموعه حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشـگاه علـوم پزشـکی
شهید بهشتی می باشد ،که وظیفه برنامه ریزی ،اجرا و نظارت بر ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان و همچنین بسترسـازی
جهت تسهیل امر آموزش ،با بکارگیری امکانات و فنآوری مناسب را برعهده دارد.
این مدیریت ،دارای سه اداره شامل -1 :اداره رفاه دانشجویان  -2اداره تغذیه -3اداره خوابگاه های خواهران و بـرادران
و چهار واحد شامل -1:واحد طرح و برنامه  -2واحد طرحهای عمرانی -3واحد ایاب و ذهـاب  -4واحـد فنـاوری اطالعـات
خوابگاهها می باشد که فراهم ساختن بهترین فرصت تحصیل ،به حـداکرر رسـاندن امکانـات رفـاهی و وضـعیت معیشـتی
دانشجویان ،فراهم نمودن محیطی شاداب و پرنشاط و در نهایت آرام ،برای دانشجویان را تعهد خود میدانند.
تکریم دانشجویان ،اهمیت دادن به ویژگیهای فرهنگی ،ایجاد تعامل و تشریک مساعی با دانشجویان ،بهـره گیـری از
مشارکت دانشجویان به منظور رفع مشکالت رفاهی و معیشتی همواره سرلوحه فعالیت های این مدیریت قرار دارد.
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تاریخچه حضور مدیران امور دانشجویی؛

 مرحوم جناب آقای اسماعیل اسماعیلی از سال  1365الی 1372

 جناب آقای دکتر علی کریمی از سال  1373الی تیر 1379

 جناب آقای دکتر امیرعلی فریدون فر از تیر  1379الی تیر 1380

 جناب آقای دکتر سید رامین میری از مرداد  1380الی اردیبهشت 1383
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 جناب آقای محمد اخگری از اردیبهشت  1383الی بهمن 1384

 جناب آقای علی سلگی از بهمن  1384الی شهریور 1386

 جناب آقای آقای دکتر سید علیرضا فیروزه ای از شهریور سال1386
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 جناب آقای دکتر روح اهلل فردوسی از بهمن  1387الی آبان1388
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 جناب آقای دکتر شهرام پورجهانی از آذر  1388الی خرداد 1389

 جناب آقای دکتر سید علی ضیائی از تیر  1389الی آبان 1391

 جناب آقای دکتر جالل نژاد جواد از آبان  1391الی آبان 1393

 جناب آقای محمدرضا نریمانی از آذر  1393تا کنون
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چشم انداز مدیریت امور دانشجویی

سرآمدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در همه ابعاد امور رفاهی و معیشت دانشجویان

11

12

مأموریت مدیریت امور دانشجویی

تامین ،حفظ و ارتقای امور رفاهی و معیشت دانشجویان با رویکرد فرهنگ اسالمی – ایرانی



شعار مدیریت امور دانشجویی

دانشجوی امروز ،در آینده نزدیک ،همکار ما در نظام سالمت کشور خواهد بود،
لذا  ،نیازمند توجه ویژه است.
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اهداف و وظایف:

 تهیه و تنظیم برنامه های ساالنه و تقویم اجرایی فعالیت های حوزه مدیریت امور دانشجویی .
 برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات مناسب رفاهی و نظارت بر انجام آن
 رسیدگی به پیشنهادات و مشکالت دانشجویان در حیطه امور رفاهی و انعکاس نظرات و پیشـنهادات ایشـان بـه مقامـات
مسئول دانشگاه.
 اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده درخصوص امور رفاهی دانشجویان.
 بهینه سازی امکانات حوزه مدیریت امور دانشجویی به منظور رفع کمبودها و نارسائی ها در ارائه خدمات به دانشجویان
 تهیه و تنظیم آمار و اطالعات مورد نیاز و گزارش عملکرد فعالیتهای حوزه امور دانشجویی و ارائه آن به مراجع ذیصالح.
 تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی مورد نیاز در حوزه مدیریت امور دانشجویی.
 تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرایی در حوزه مدیریت امور دانشجویی.
 صیانت از امکانات و خوابگاههای تحت پوشش و استفاده بهینه از آنها.
 امکان سنجی جهت برون سپاری خدمات رفاهی مدیریت امور دانشجویی.
 فراهم نمودن و تسهیل مشارکت حداکرری دانشجویان در امور مرتبط با دانشجویان
 برگزاری انتخابات شوراهای صنفی در خوابگاه ها و دانشکده ها.
 برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان وتنظیم ضوابط تأمین و اداره خوابگاههای دانشجویی.
 برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به تغذیه دانشجویان اعم از ارائه برنامه غذایی ،برقراری و پشتیبانی اتوماسـیون تغذیـه،
نظارت و بازرسی از تهیه و طبخ و توزیع غذا در رستورانها و خوابگاه ها و سلف سرویس دانشکده ها از لحـا بهداشـتی ،
کیفیت و کمیت مواد غذایی .برآورد هزینه های مورد نیاز مواد غذایی و تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و ارائه آن به
واحدهای ذیربط
 اجرای الگوی تغذیه سالم براساس برنامه غذایی و ارسال آن در سطح خوابگاه ها و توزیع آن در سلف دانشـجویی ،انجـام
امور مربوط به بوفه دانشجویان و خرید مواد غذایی و تنظیم اسناد مربوطه
 برنامه ریزی و نظارت بر انجام خدمات مربوط به ارائه کمک های مالی اعم از وام تحصیلی ،وام اضطراری و...
 انجام امور مربوط به بیمه درمانی و حوادث به دانشجویان متقاضی بـا توجـه بـه قـوانین و مقـررات مربوطـه ،بکـارگیری
دانشجویان درقالب کار دانشجویی ،انجام امور تسویه حساب دانشجویان هنگام فراغت از تحصیل
 برنامه ریزی جهت انعقاد قراردادهای ایاب و ذهاب دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای آن
15

 بررسی نیازهای تأسیساتی و تعمیراتی خوابگاهها و برنامه ریزی جهت تأمین این نیازها
 برنامه ریزی ،پشتیبانی و ارائه خدمات اینترنتی و  ITدر سطح خوابگاههای دانشجویی.
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برنامه های راهبردی مدیریت امور دانشجویی

 ارتقاء سطح کیفی و کمی رفاه و معیشت دانشجویان با بهره مندی از کلیـه منـابع و ظرفیـت هـای موجـود دانشـگاه در
راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی.
 پاسخگویی مناسب و توجه ویژه به نیازها و معیشت دانشجویان به منظور اجرای دقیق قانون حقوق شهروندی.
 توسعه ،تقویت و استانداردسازی محیط های خوابگاهی دانشجویان.
 فراهم کردن بستری مناسب به منظور افزایش مشارکت دانشجویان در تصمیم گیری ،برنامه ریزی و اجرای امور صنفی.
 ارتقاء سطح کیفی ،کمی و امنیت غذایی دانشجویان و استانداردسازی الگوی تغذیه
 تقویت زیرساخت های اینترنت و  ITمحیط های خوابگاهی
 ارتقاء سطح کیفی و کمی پشتیبانی فنی و عمرانی از خوابگاه های تحت پوشش
 افزایش کیفی و کمی حمایت های بیمه ای و مالی از دانشجویان با افزایش تعداد و مبالغ وام ها
 افزایش رضایتمندی از عملکرد سرویس های ایاب و ذهـاب دانشـجویی از طریـق تـالش در ارتقـاء کیفیـت قراردادهـای
منعقده در این حیطه

18

19

آشنایی با مدیریت  ،اداره و یا واحد:
مدیر امور دانشجویی

محمد رضا نریمانی
تحصیالت :کارشناسی ارشد
رشــته تحصــیلی :مــدیریت خــدمات بهداشــتی و
درمانی
خالصه سوابق اجرایی:
مدیر امور رفاهی دانشجویی وزارت بهداشت ،درمـان
و آموزش پزشکی
معاون اجرایی مرکـز امـور دانشـجویی و فرهنگـی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
مشاور و معاون اجرایی معاون دانشجویی و فرهنگی
وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
معاون امور دانشجویی

فرزانه مظاهری

تحصیالت  :لیسانس
رشته تحصیلی :ریاضیات محض
سوابق اجرایی:
رئیس اداره رفاه دانشجویان
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«چارت مدیریت امور دانشجویی»
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معرفی ادارات و واحد های مدیریت امور دانشجویی

مسئولین دفتر :خانم سودابه میشنچی -خانم نسرین کزازی
رئیس اداره رفاه دانشجویان  :خانم فرزانه مظاهری
رئیس اداره تغذیه دانشجویان  :آقای مهندس سیدحسین دالورپورمقدم
رئیس اداره خوابگاههای برادران و متأهلین  :آقای سیدابوالفضل مرتضوی الحسینی
رئیس اداره خوابگاههای خواهران  :خانم فرزانه زعیم کهن
مسئول واحد ایاب و ذهاب دانشجویان  :آقای سید حمید اقوامی
مسئول واحد فناوری اطالعات  :آقای مهندس مهدی خادمی
مسئول واحد طرح و برنامه  :خانم ریحانه رحیمی طبسی
سرپرست واحد فنی و طرح های عمرانی  :آقای مهندس مسعود عباسی
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 -1-6اداره رفاه و تعاون دانشجویان:

اداره رفاه دانشجویان به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمـک بـه وضـعیت تحصـیلی و معیشـت
دانشجویان مستعد و کم بضاعت و به منظور تامین بخشی از هزینه های دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه هر ساله
برابر ضوابط و مقررات و اعتبارات تخصیص یافته ،تسهیالتی را بصـورت وام (تحصـیلی ،مسـکن ،ازدواخ ،خوابگـاه ،بیمـه و
خدمات درمانی) و ودیعه مسکن به کار دانشجویی ،بن کتاب در راستای اهداف معاونت دانشجویی و فرهنگـی دانشـجویان
ارائه می نماید.

در حال حاضر سرکار خانم فرزانه مظاهری مسئول این اداره می باشند.

 -2-6اداره تغذیه :

اداره تغذیه به عنوان یکی از ادارات حوزه مدیریت امور دانشجویی تهیه ،طبخ و توزیع غذای دانشـجویان را بـر عهـده
دارد .اهمیت تغذیه و ارتباط آن با سالمت فرد و جامعه در دانشگاه بر هیچ کس پوشیده نیسـت .لـذا از الویـت هـای ایـن
اداره تهیه غذای مناسب با کیفیت و سالمت بر اساس نظـر کارشناسـان تغذیـه بـرای تـامین حـداکرری نیازهـای غـذایی
دانشجویان می باشد.این اداره رستوران سبز و رستوران پزشکی دانشگاه را تحت پوشش داشـته و تهیـه و طـبخ و توزیـع
ناهار  14000دانشجو در دانشکده های مختلف زیر مجموعه ،شام و صبحانه  4000دانشجوی خوابگاهی و تهیه و تحویـل
ارزاق ماهیانه  35خانوار دانشجوی متأهلی را بر عهده دارد.

در حال حاضر مسئول این اداره جناب آقای مهندس سیدحسین دالور پورمقدم می باشند.
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 -3-6اداره خوابگاهها (اداره خوابگاه خواهران ،اداره خوابگاه برادران و متاهلین):

خوابگاه ها یکی از امکانات رفاهی مهـم دانشـگاه محسـوب مـی شوند.دانشـجویان طبـق ضـوابط و آئـین نامـه هـا و
دستورالعمل های مربوطه به صورت فردی یـا گروهـی در آن اسـکان مـی یابنـد .دانشـجویان در خوابگـاههـا از امکانـات
فرهنگی ،فوق برنامه ،ورزشی ،معیشتی و خدماتی در حدود امکانـات دانشـگاه اسـتفاده مـینمایـد .حفـا امـوال ،امـاکن،
تأسیسات و اجرای مقررات عمومی خوابگاهها بر عهده اداره امور خوابگاهها و در حوزه مدیریت امور دانشجویی دانشگاه می
باشد .نظارت بر رعایت قوانین و مقررات عمومی ،اخالقی و انضباطی خوابگاهها و اسـتفاده صـحیح از خوابگـاههـا از دیگـر
وظایف اداره امور خوابگاهها محسوب میشود .اداره امور خوابگاه ها دارای  14خوابگاه دخترانه و پسرانه پراکنده در سـطح
تهران می باشد و به حدود  4000نفر دانشجوی ساکن خوابگاه ها خدمات ارائه می نماید.
الزم به ذکر است این اداره در دو بخش اداره خوابگاه خواهران و اداره خوابگاه برادران و متاهلین انجام وظیفه می نماید.

در حال حاضر سرکار خانم فرزانه زعیم کهن  ،سرپرست اداره خوابگاه خواهران می باشند.

همچنین جناب آقای ابوالفضل مرتضوی الحسینی  ،سرپرست اداره خوابگاه برادران
متاهلین می باشند.
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و

نگاهی اجمالی به خوابگاههای تحت پوشش

1

مجتمع الزهرا (س)

2

خوابگاه سمیه

3

خوابگاه حضرت زینب (س)
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نگاهی اجمالی به خوابگاههای تحت پوشش

4

خوابگاه گل نرگس

5

خوابگاه گل یاس

6

خوابگاه سرشار

7

مجتمع امام علی (ع)
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نگاهی اجمالی به خوابگاههای تحت پوشش

8

شهید سید علی موسوی()11

9

فردوس

10

شهید سید مرتضی آوینی()27

11

شهید مرتضی بیک محمدی()15
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نگاهی اجمالی به خوابگاههای تحت پوشش

12

شهید محمد رضا محمد رحیمی
(مالصدرا)

13

شهید علیرضا مسلم زاده ( 2متاهلی)

14

حضرت ولیعصر (عج)
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 -4-6واحد ایاب و ذهاب:

واحد ایاب و ذهاب امور دانشجویی دانشگاه در راستای خدمت و رفاه دانشجویان  ،با هـدف سـرویس دهـی مطلـوب و
مناسب نسبت به ارائه خدمات ایاب و ذهاب دانشجویان انجام وظیفه می نماید .این واحد با توجـه بـه وجـود  14خوابگـاه
دانشجویی و 12دانشکده پراکنده در سطح تهران تمام تالش خود را دارد تا با توجه به آئین نامه هـا و دسـتورالعمل هـای
مربوطه نسبت به برنامه ریزی دقیق و مطلوب جهت سرویس دهی به دانشجویان اقـدام و بـا شـرکت و پیمانکـار مناسـب
قراداد انعقاد می نماید .حسب نیاز نیز نسبت به نظارت و کنترل کمی و کیفی سـرویس هـا و گزارشـات اقـدام و بـه آنهـا
رسیدگی می نماید .واحد ایاب و ذهاب هماهنگی و ارائه سرویس های مختلف از جمله مناسبات ،مراسم هـا ،جشـن هـا ،
اردوها و همایش ها را بر عهده دارد.

در حال حاضر مسئولیت آن به عهده جناب آقای سید حمید اقوامی میباشد.

 -5-6واحد طرح و برنامه:

با توجه به وسعت و گستردگی وظایف مدیریت امور دانشجویی ،ضرورت وجود واحد طرح و برنامه به عنوان یک واحد
پشتیبان فکری و عملی با هدف پیشبرد برنامه های مدیریت ،کامالً مشهود می باشد .این واحد با هماهنگی درون بخشـی
و برون بخشی  ،ارائه طرح ها  ،برنامه های کاربردی و گزارشات را از وظایف خود می داند .موفقیت برنامه ها و طرح ها بـه
نحو مطلوب میسر و ممکن نخواهد بود ،مگر قبل از اجراء ،حین اجراء و پس از اجراء طبق روشهای متداول و مرسوم مورد
سنجش و ارزیابی قرار گیرد .لذا این واحد به تدوین چشم انداز ها و برنامه ریزی بلند مدت و میان مدت و تعیین شـاخص
ها و نظارت بر آن ها می پردازد.

مسئولیت این واحد در حال حاضر به عهده سرکار خانم ریحانه رحیمی طبسی می باشد.
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 -7-6دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی:

مدیریت امور دانشجویی در ذیل مجموعه خود دارای  14ساختمان خوابگاهی پراکنده در سطح شـهر تهـران بـا قـدمت
باال و فرسوده با  4000دانشجوی ساکن در آن می باشد .لذا واحد فنی و طرحهای عمرانی یکی از واحدهای مدیریت امـور
دانشجویی با بیش از  30نیروی کاربلد در رشته های مختلف تأسیسـاتی و ابنیـه مـی توانـد نقـش مهمـی در بهسـازی ،
نوسازی و نگهداری از ابنیه و تأسیسات ایفاء نماید .ضعف یا فقدان واحد فنی و طرح های عمرانی می تواند لطمات جبران
ناپذیری در ارائه خدمات رفاهی و مطلوب به دانشجویان برساند.

مسئولیت این دفتر در حال حاضر به عهده جناب آقـای مهنـدس مسـعود عباسـی مـی
باشد.

-8-6واحد فناوری اطالعات:

واحد فناوری اطالعات امور دانشجویی دانشگاه ارائه خدمات و انجام کلیـه امـور مـرتبط بـا رایانـه  ،شـبکه و اینترنـت
دانشجویان را بر عهده دارد .هدف این واحد ارائه خدمات مطلوب و مناسب در جهت رفاه حال دانشـجویان و پشـتیبانی از
امور جاری فناوری اطالعات و ارتباطات و سیستمهای سخت افزاری  ،نرم افـزاری و شـبکه خوابگـاه هـای تحـت پوشـش
دانشگاه می باشد .این واحد مسئول نظارت و راه اندازی اینترنت خوابگاهها اعـم از  localو بـی سـیم و برطـرف نمـودن
مشکالت به وجود آمده در این زمینه می باشد.

مسئولیت این واحد هم اکنون بر عهده جناب آقای مهندس مهدی خادمی می باشد.
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وظایف و توانمندیها( :شرح وظایف و عناوین شغلی در مدیریت امور دانشجویی)

 -1-7دفتر مدیریت
 -1-1-7معاون مدیر امور دانشجویی

 نظارت مستمر بر اقدامات واحدهای امور دانشجویی ،هماهنگی بین فعالیـت هـای آنهـا و تقسـیم کـار و حصـول
اطمینان بر حسن انجام کارهای محوله در واحدهای تابعه مدیریت دانشجویی
 رسیدگی به پیشنهادات و مشکالت دانشجویان در حیطه مسائل امـور دانشـجویی و ارجـاع بـه مقامـات ذیصـالح
جهت رفع مشکل
 پیگیری برگزاری تشریفات مناقصه طبخ و توزیع غذای ناهار و شام و ایاب و ذهاب دانشجویی
 برآورد میزان هزینه و پیش بینی بودجه مورد نیاز جهت واحدهای تابعه مدیریت امور دانشجویی
 هماهنگی امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان در سیستم اتوماسیون تغذیه و اداره رفاه دانشجویان
 انجام امور مربوط به خوابگاهها اعم از تأسیسات ،تجهیزات و رفع نواقص جهت بهبود وضعیت زنـدگی دانشـجویان
در خوابگاه
 هماهنگی پیگیری خرید اقالم مورد نیاز خوابگاهی
 هماهنگی امور مربوط به تخصیص انواع وام به دانشجویان متقاضی با اداره رفاه دانشجویان

 -2-1-7مسئول دفتر مدیریت امور دانشجویی

 ثبت و صدور نامه های داخلی و ارسالی







تنظیم کارتابل نامه های دریافتی جهت رؤیت و صدور دستور مدیر و معاون امور دانشجویی
بایگانی و نگهداری مکاتبات واصله به واحد مربوطه
پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجـام درخواسـتهای متقاضـیان و
مالقات حضوری با مدیر
تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها از کارتابل مدیر و معاون مدیر
تهیه گزارش مورد نیاز برای مقام مافوق طبق دستور مدیر و معاون مدیر
همکاری با همکاران مدیریت امور دانشجویی در زمینه آماده سازی سوابق و پرونده های در دست اقدام
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گزارش مطالب مهم روزانه به مقام مافوق
ابالغ دستورات مافوق به اشخاص و موسسات ذیربط و ادارات تابعه و پیگیری و دستورات
راهنمایی مراجعه کنندگان واحدهای دیگر که بدون تقاضای مالقات با مقام ذیربط امکان پذیر است
پاسخگویی به تلفن و ارتباط دادن خطوط داخلی و خارخ دانشگاه به مدیر ،معاون و ادارات تابعه
تنظیم فهرست متقاضیان مالقات با مدیر مربوطه و تعیین ساعات مالقات برای آنها
تنظیم وقت جلسات و مناقصات و مزایده های که در دفتر مـدیر مربوطـه تشـکیل مـی شـود و همچنـین مطلـع
ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه و رساندن صورتجلسه تنظیمی به افراد شرکت کننده در جلسات

 -2-7اداره رفاه دانشجویان

 رئیس اداره رفاه
 کارشناس مسئول امور رفاهی دانشجویان
 کارشناس امور رفاهی دانشجویان

 -1-2-7شرح وظایف رئیس اداره رفاه دانشجویان

 ایجاد هماهنگی با صندوق رفاه دانشجویان جهت دریافت اعتبار و پرداخت وامها








ایجاد هماهنگی با امور دانشجویی دانشکده ها و ارائه راهکارهای مناسب جهت اصالح فرآیند پرداخت وام و تسـویه
حساب فارغ التحصیالن
بررسی نهایی سندهای وام های ضروری  ،ودیعه مسکن ،تحصیلی ،مسکن  ،تبصره 2
امتیازبندی و تعیین اولویت فرم های درخواست کار دانشجویی
ایجاد هماهنگی با سازمانها و بنیادهای مختلف ،به منظور جلب اعتمـاد آنـان جهـت تـأمین امکانـات بیشـتر بـرای
دانشجویان
بررسی نهایی فرم های اعالم میزان بدهی دانشجویان و ارجاع آن به صندوق رفاه
انجام مکاتبات الزم
انجام اقدامات الزم جهت انعقاد قرارداد بیمه حوادث دانشجویان و بیمه خدمات درمانی
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نظارت بر حسن انجام کار و رفتار همکاران در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع
ایجاد حسن اعتماد بین همکاران به منظور بهبود روندکاری
ایجاد رابطه با دانشجویان و سرپرستان خوابگاه ها به منظور شناسایی دانشجویان نیازمند و کمک به آنان
ایجاد هماهنگی الزمه با مراکز درمانی تابعه جهت انجام کاردانشجویی دانشجویان به صورت کشیک غیر موظـف در
آن مرکز
ایجاد هماهنگی الزمه با اداره رفاه و سایر دانشگاههای تیپ  1به منظور یکسان سازی ارائه خدمات به دانشجویان و
دستیاران

 -2-2-7شرح وظایف کارشناس مسئول امور رفاهی دانشجویان

 امتیازبندی و تعیین اولویت درخواستهای وام ضروری و ودیعه مسکن دانشجویان







تهیه اسناد مالی وام ضروری ودیعه مسکن دانشجویان
بررسی مدارک ،تعیین اولویت و تهیه لیست نهایی جهت دریافت وام از بنیاد علوی
صدور احکام کاردانشجویی دانشجویان شاغل در واحدهای ستادی و مراکز درمانی تابعه
ایجاد هماهنگی با کارشناسان صندوق رفاه دانشجویان به منظور سرعت بخشیدن به فرایند کاری
ایجاد هماهنگی با خوابگاهها به منظور رفع مشکالت کاردانشجویی دانشجویان
صدور فرم اعالم میزان بدهی دانشجویان

 -3-2-7شرح وظایف کارشناس امور رفاهی دانشجویان

 صدور فرم اعالم میزان بدهی و فیش های بازپرداخت بدهی فارغ التحصیالن








بررسی فرم ها و تهیه اسناد وام تحصیلی ،مسکن ،تبصره  ،2خرید کاال ،بیمه دانشجویان
ایجاد ارتباط با مسئولین امور دانشجویی دانشکده ها و کارشناسان صندوق رفاه به منظور رفع مشـکالت موجـود در
پرونده های دانشجویان
ثبت اطالعات سند تعهد محضری دانشجویان در برنامه صندوق
ان جام اقدامات الزم جهت صدور گواهی تسویه حساب برای فارغ التحصیالن و پیگیری آن تا حصول نتیجه
پاسخگویی تلفنی به فارغ التحصیالن و انجام اقدامات الزم جهت دریافت مجوز از صندوق به صورت غیر حضوری
پیگیری تمدید اجاره نامه های دانشجویانی که از ودیعه مسکن اسـتفاده نمـوده انـد و تـاریخ اجـاره آنـان منقضـی
گردیده است.
توزیع دفترچه های بیمه دانشجویان و دفترچه اقساط بنیاد علوی
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 توزیع کارتهای الکترونیک بن کتاب بنیاد دانشجویان (در حال حاضر این کار توسط امور مالی صورت می پذیرد).
 توزیع لوازم کمک آموزشی بین دانشجویان

 -3-7اداره تغذیه

 رئیس اداره تغذیه
 سرپرست رستوران سبز
 مسئول جمع آوری آمار
 سرپرست رستوران دانشکده پزشکی
 مسئول اتوماسیون تغذیه

 -1-3-7شرح وظایف اداره تغذیه










نظارت بر روند تهیه ،طبخ و توزیع غذا در محل سلف سرویس و خوابگاههای تحت پوشش (برادران-خواهران)
برنامه ریزی و تهیه برنامه غذایی متناسب با فصول سال و همچنین مطابق با استانداردهای جهانی
کنترل بهداشتی مواد غذایی اعم از کیفیت مواد اولیه و تاریخ تولید و انقضاء آنها
نظارت در تهیه و ارائه کارت بهداشتی پرسنل در امر تهیه و طبخ غذا
نظارت بر امر بهداشت محیطهای طبخ و توزیع غذا
برنامه ریزی و ارائه آمار و اطالعات تغذیه ای دانشجویان
انجام نظر سنجی دوره ای
صدور کارت اتوماسیون تغذیه

 -2-3-7شرح وظایف رییس اداره تغذیه

 برنامه ریزی و ارائه آمار و اطالعات تغذیه ای ،نظارت بر روند تهیه ،آماده سازی ،طبخ و توزیع غذا
 تنظیم برنامه غذایی بر اساس عادات غذایی و نیاز دانشجویان با در نظر گرفتن فصل بودجه دانشگاه
 محاسبه اقالم غذایی بر اساس نوع غذای در سه منو و آمار غذایی درخواستی شام و ناهار به طور روزانه و پی گیری
حواله های مربوطه
35










محاسبه اقالم غذایی بر اساس نوع غذای ناهار و آ مار درخواستی در ناهـار بـه طـور روزانـه و پیگیـری حوالـه هـای
مربوطه
آموزش چهره به چهره به طور روزانه به کارکنان پیمانکار طبخ و توزیـع غـذا در جهـت آمـوزش بهداشـت و طـبخ
صحیح مواد غذایی
تنظیم عملکرد اداره تغذیه به طور ماهیانه و هفتگی که به مدیریت ارسال می گردد
درخواست خرید و پیگیری خرید از انبار مواد غذایی و بعضاً تدارکات
پاسخگو بودن به دانشجویان و کارمندان که در زمینه مسائل تغذیه ای مربوطه مراجعه می کنند
نظارت بر مسائل بهداشتی و هماهنگی کلیه امور مربوط به تغذیه دانشجویان
نظارت بر کار پیمانکار اداره تغذیه
نظارت بر کمیت و کیفیت غذای طبخ و توزیع شده و تالش جهت بهبود خدمات تغذیه ای

 -3-3-7شرح وظایف سرپرست رستوران سبز

 نظارت روزانه بر آماده سازی و طبخ غذای ناهار دانشـگاه بـه تعـداد  2300پـرس منـوی  1و  700پـرس منـوی 2
مجموعا  3000پرس و شام خوابگاهها به تعداد  1000پرس منوی  600 ،1پرس منوی  2و  400پـرس منـوی ، 3
مجموعه  2000پرس











نظارت روزانه بر تحویل غذای  4دانشکده توانبخشی ،داروسازی ،پرستاری و مامایی و طب سنتی و نظارت بر توزیـع
غذای دانشکده پزشکی و ناهار کارمندان ستادی.
پرنمودن روزانه ی فرم چک لیست بهداشتی -تغذیه ای نظارت بر عملکرد پیمانکار
تهیه درخواست کلیه مواد غذایی مورد نیاز و پیگیری جهت تحویل دقیق و به موقع آن ها
اعالم آمار غذایی به صورت روزانه و هفتگی به پیمانکار وعده ناهار
نظارت روزانه بر میزان مصرف مواد اولیه غذایی توسط پیمانکار و تهیه گزارش ماهیانه میزان مصرف مواد غذایی بـر
اساس آمار و آنالیز مواد غذایی
نظارت بر کیفیت و کمیت غذای طبخ و توزیع شده و تالش جهت بهبود خـدمات تغذیـه ای بـا توجـه بـه نظـرات
متقاضیان غذا
نظارت بر عملکرد اپراتور اتوماسیون تغذیه دانشکده پزشکی
نظارت بر کیفیت،کمیت و بهداشت اجناس وارد شده به انبار آشپزخانه پزشکی و نحوه نگهداری آن ها
انجام درخواست ،پیگیری و هماهنگی جهت پذیرایی مدعوین در مناسبت ها و مهمانی های اعالم شـده بـه دسـتور
رئیس اداره تغذیه
تهیه پیش نویس برنامه غذایی پیشنهادی ناهار دانشگاه به صورت ماهیانه و ارسال آن به حضور رئـیس اداره تغذیـه
جهت تایید نهایی
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تهیه صورت وضعیت ماهیانه پیمانکار و محاسبه میزان جریمه بر اساس دستورالعمل چک لیست
کنترل بهداشت محیط و کارت سالمت پرسنل پیمانکار و آموزش بهداشت فردی به صـورت چهـره بـه چهـره بـه
پرسنل پیمانکار وعده ناهار
پیگیری مشکالت ساختمانی و سردخانه های آشپزخانه و سالن غذاخوری دانشکده پزشکی
انجام هماهنگی با مرکز بهداشت دانشـجویان جهـت سـم پاشـی دوره ای آشـپزخانه و سـالن غـذاخوری دانشـکده
پزشکی
پاسخگویی به پیشنهاد ها  ،انتقادات و شکایات ارباب رجوع و همکاران محترم در خصوص غذای وعده ناهار
اخذ نظرات دانشجویان به صورت روزانه در مورد کیفیت و کمیت غذای توزیعی
مشارکت در تهیه برنامه ریزی عملیاتی و طرح های پژوهشی اداره تغذیه و مشارکت در تنظـیم شـرایط اختصاصـی
قرارداد سالیانه پیمانکار غذا

 -4-3-7شرح وظایف مسئول جمع آوری آمار

 واریز مرتب و هفتگی وجوه نقدی صندوق به حساب مدیریت امور دانشجویی دانشگاه.








جمع آوری آمار غذای دانشجویان خوابگاهی .
ثبت و تنظیم آمار غذای ناهار اداره تغذیه اعم از روزانه  ،هفتگی و ماهانه .
افزایش اعتبار کارتهای تغذیه دانشجویان مربوط به دانشکده های دندانپزشکی و بهداشت .
ارائه سند های مالی ماهیانه به مسئول اتوماسیون تغذیه .
رزرو غذای روز فروش برای دانشجویان دانشکده های دندانپزشکی و بهداشت .
تنظیم آمار غذای دانشجویی ،کارمندی به طور روزانه ،هفتگی و ماهیانه
سرکشی رندوم به اتوماسیون تغذیه دانشکده های تابعه دانشگاه

 -5-3-7شرح وظایف سرپرست رستوران پزشکی

 تنظیم برنامه غذایی بر اساس عادات غذایی و نیاز دانشجویان و در نظر گرفتن فصل و بودجه دانشگاه





محاسبه اقالم غذایی براساس نوع غذای در سه منو و آمارغذایی درخواستی شام و ناهار خوابگاهی بـه طـور روزانـه
وپی گیری حواله های مربوطه
محاسبه اقالم غذایی براساس نوع غذای ناهار وآمار درخواستی در ناهار به طـور روزانـه و وپـی گیـری حوالـه هـای
مربوطه
سرکشی به تمام قسمتهای رستوران سبز و سالنهای غذا خوری خواهران وبرادران و قسمت طبخ و آماده سازی غذا
وسردخانه ها ،انبار مواد غذایی به طور روزانه .
محاسبه تره بار مورد نیاز برای طبخ غذای خوابگاه ها بر اساس آمار ارسالی از خوابگاه ها به طور هفتگی
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تحویل تره بار از نظر کیفی و چک کردن میوه ها و سبزیجات با باز کردن رندم جعبه های میوه و سبزی
نظارت بر تهیه برنامه های ویژه دانشجویی مرل روز پزشک ،روز دانشجو  ،جشن جدیدالورودی هـا و اردوی راهیـان
نور و...
اموزش چهره به چهره به طور روزانه به کارکنان پیمانکار طـبخ وتوزیـع غـذا در جهـت آمـوزش بهداشـت و طـبخ
صحیح مواد غذایی
نظارت بر ورود و خروخ کارکنان اداره تغذیه مستقر در رستوران سبز
درخواست اقالم غذایی برای طبخ غذا در میهمانی ها و مناسبت ها و همچنین نظارت بر طبخ غذاهای مناسبتها
تنظیم عملکرد اداره تغذیه به طور ماهیانه و هفتگی که به مدیریت ارسال می گردد
درخواست خریدو پیگیری خرید از انبار مواد غذایی و بعضاً تدارکات
مکاتبه با معاون مدیر اموردانشجویی در ارتباط با تعمیرات رستوران سبز و پی گیری کار تا به نتیجه رسیدن
جوابگو بودن به دانشجویان وکارمندان که در زمینه مسائل تغذیه ای مربوطه مراجعه می کنند.
نظارت بر نحوه آماده سازی ماهی ،سبزی،مرغ،گوشت  ....گزارشهای روزانه
پیگیری نامه های داخلی و بایگانی نامه های دریافتی
نظارت برتحویل اقالم غذایی خریداری شده بر اساس استاندارد بودن کاال و تـاریخ تولیـد و انقضـا وکیفیـت اقـالم
خریداری شده
نظارت بر کار پیمانکار اداره تغذیه به طور جزءبه جزء مراحل کار از جمله تحویل اقالم ،آماده سازی وطبخ و توزیـع
و همچنین فرایند کلی اداره تغذیه
نظارت بر عملکرد پیمانکار در نوشتن برگه های آماری که نشان دهنده تعداد غذا های منوی 2، 1و  3است
نظارت بر وزن غذاها و تعداد دور چین های
نظارت بر توزیع غذای ناهار پیمانکار در رستوران سبزو نحوه توزیع غذا بر تعداد غذای روز فروش و نظافت ظـروف
غذا خوری و سالن غذا خوری و ....
تنظیم صورتحساب پیمانکار بر اساس آمار غذای خورده شده وچک لیست نظارتی اداره تغذیه در هر ماه

 -6-3-7شرح وظایف مسئول اتوماسیون تغذیه

 انجام هماهنگی های الزم جهت ارائه آمار توزیع غذای دانشجویان جدیدالورود به خوابگـاه از ابتـدای حضـور و ورود
مشخصات و افزایش اعتبار ایشان در سیستم اتوماسیون تغذیه
 ارائه گزارش از آمار نهار و شام خوابگاهها در ابتدای هفته به واحد مالی معاونت و ارسال لیستهای دانشـجویانی کـه
غذا رزرو کرده اند به خوابگاهها و مقایسه و کنترل آنها با آمار
 انجام مراحل تسویه حساب اتوماسیون تغذیه دانشجویان(کنترل اسم و شماره دانشجویی در سیسـتم اتوماسـیون و
در صورت ثبت دانشجو در سیستم ،ارائه فرم نهایی  ،پرداخت مبلغ موجود در سیستم و گرفتن تاییدیه از دانشـجو)
و ارسال کلیه لیستهای تکمیل شده توسط دانشجویان به واحدهای اتوماسیون تغذیه دانشکده ها
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ورود شارژ و افزایش اعتبار لیستهای ارسالی از خوابگاه ها و بررسی عدم مغایرت کلیه اسامی و شارژهای ثبت شـده
با لیستهای ارسالی
جمع آوری فیشهای واریزی ،تهیه و تنظیم عملکرد مالی ماهیانه و ارائه به معاونت
ورود برنامه غذایی نهار(در دو منوی غذایی) و شام (در سه منوی غذایی) در سیستم اتوماسیون تغذیه
انجام هماهنگی های الزم با خوابگاه ها از جمله  ،ثبت تغییرات جابجایی از بلوک ها و خوابگاهها که اعـالم گردیـده
در سیستم اتوماسیون تغذیه  ،بررسی اسامی دانشجویان خوابگاهی غیر فعال در سیستم و ..........
بررسی برقراری ارتباط دستگاههای تحویل غذای خوابگاهها و سلف رستوران سبز و پزشـکی و پیگیـری در صـورت
قطعی دستگاهها با سرور مرکزی از واحد فناوری اطالعات دانشگاه و شرکت سامان گستر
تعریف گروههای جدید و انجام کلیه تنظیمات و تعریفهای الزم در سیستم و انجام کلیه همـاهنگی هـا جهـت ورود
افراد مجاز در گروه تعریفی
تهیه و تنظیم پمفلت های آموزشی و اطالعیه در خصوص نحوه استفاده از سیستم رزرو اینترنتی اتوماسیون تغذیـه،
افزایش اعتبار اینترنتی و .....
ورود اطالعات و استخراخ نتایج در سیستم نظرسنجی و تهیه ،تنظیم و آماده کردن نمودارهای تفکیک شده نتایج

 -4-7اداره خوابگاه ها( اداره خوابگاه خواهران -اداره خوابگاه برادران و متاهلین)

 رئیس اداره خوابگاه ها
 کارشناس اداره خوابگاه ها
 سرپرست خوابگاه
 امور اداری
 ناظمه
 نگهبان
 معاونت
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 -1-4-7شرح وظایف رئیس اداره خوابگاه

سیاست گذاری و تعیین خط و مشی و برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فعالیت های سرپرستان خوابگاههـای مربوطـه
که به شرح ذیل آمده است:
 نظارت بر اجرای صحیح آئین نامه های پذیرش و اسکان دانشجویان
 نظارت بر اجرای صحیح آئین نامه ها و مقررات انضباطی دانشجویان در خوابگاهها
 نظارت بر پذیرش و اسکان متقاضیان خوابگاههای مجردی
 نظارت بر پذیرش اولویت بندی و اسکان دانشجویان متاهل
 نظارت و هدایت و خروخ دانشجویان فارغ التحصیل از خوابگاه تا تسویه حساب نهایی
 نظارت بر اجرای فرآیند اسکان بر اساس سیاست های تبیین شده
 نظارت بر حضور به موقع پرسنل خوابگاهها اعم از سرپرستان – نگهبانان – نیروهای تاسیساتی و نیروهای اداری و
خدماتی
 تامین نیازهای تجهیزاتی اعم از تخت-تشک-بالش-یخچال-کولر-گاز-آبسردکن-ماشین لباسشویی –اطو و ...
 پیگیری امور تعمیراتی تجهیزات خوابگاهی
 پیگیری تامین نیازهای تاسیساتی
 هماهنگی و همکاری جهت ثبت نام و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل
 گواهی انجام کار و اضافه کار پرسنل خوابگاهها و ستادی
 پیگیری و نظارت بر مناقصه و مزایده های خدمات رفاهی اعم از فروشگاه آرایشگاه-چاپ و تکریر –رختشـویخانه و
...
 پیگیری و نظارت بر تعمیر و نگهداری فضاهای فیزیکی خوابگاهها
 هماهنگی و همکاری با مدیریت فرهنگی و فوق برنامه در اجرای فعالیت های فرهنگی
 هماهنگی و همکاری با مدیریت تربیت بدنی در تامین فضای ورزشی – انتقال و نگهداری وسایل ورزشی
 آموزش و ارتقاء توانمندی پرسنل اعم از نگهبان -خدمه و ...
 پیگیری و تامین فضای خالی خوابگاهی با توجه به ازدیاد پذیرش دانشجو
 پیگیری و نظارت بر پرداخت قبوض آب – برق-گاز -تلفن
 پیگیری و نظارت و هماهنگی در ارائه خدمات اینترنتی به دانشجویان از طریق IT
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 تدوین بودجه سالیانه خوابگاهها
 تهیه و ارسال لوازم التحریر و قند و چای ماهانه پرسنل
 تهیه و ارسال مواد نظافتی خوابگاهها
 هماهنگی و همکاری نهادها و سازمان ها و انجمن ها جهت فعالیت در خوابگاهها
 هماهنگی و همکاری در شناسایی دانشجویان دارای مشکالت روحـی و روانـی و معرفـی جهـت درمـان بـه مرکـز
مشاوره و راهنمایی
 پیگیری تامین کاردانشجویی و به کارگیری آنان در خوابگاهها
 نظارت بر انتخابات شورای رفاهی خوابگاهها
 تدوین آئین نامه و مقررات خوابگاههای متاهلین
 نظارت بر اجرای بندهای قرارداد فی مابین دانشجو و دانشگاه
 نظارت و پیگیری تخلیه به موقع دانشجویان از خوابگاههای متاهلی و مجردی
 نظارت بر تکمیل فرم های ارزشیابی پرسنل
 نظارت بر مرخصی سالیانه پرسنل
 نظارت بر برگزاری کالس های آموزشی و ضمن خدمت پرسنل
 نظارت بر ایجاد آرامش و امنیت فیزیکی و اموال دانشجویان و دانشگاه
 حضور در جلسات برنامه ریزی و تصمیم گیری فعالیت های مربوطه
 نظارت بر پرداخت هزینه دانشجویان شهریه پرداز

 -2-4-7شرح وظایف کارشناسان اداره خوابگاهها

 اعالم ظرفیت پذیرش خوابگاه (ظرفیت خالی  ،تسویه و )...
 اعالم و پیش بینی تعداد دانشجویان فارغ التحصیل و تسویه این دانشـجویان  ،ارائـه لیسـت تسـویه دانشـجویان بـه
سرپرستی و پیگیری تسویه آنها
 گزارش گیری روزانه و مطالعه و بررسی آنها و اعالم موارد مذکور به مسئولین مربوطه
 پذیرش دانشجویان جدیدالورود از طریق سامانه اسکان
 پل ارتباطی بین واحدهای مختلف از جمله نهاد رهبری،بسیج دانشجویی،سایت،فوق برنامه،تغذیه و  .....با خوابگاهها
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پیگیری گزارشات ضروری به مرکز مشاوره
ارسال ملزومات ضروری لوازم التحریر
ارتباط با دانشکده ها در خصوص تقویم آموزشی آنها و یا موارد ارسال اسامی دانشجویان مورد نظر
ارتباط با بسیج دانشجویی  ،انجمن اسالمی دانشجویان جهت اجرای مراسمات مختلف
ارتباط با جهاد دانشگاهی جهت اجرای کالسهای مختلف یا اردوها

* با توجه به تنوع غیر قابل پیش بینی کاری در اداره خوابگاهها  ،کارشناسان این اداره به طور کلی دارای سه
نوع عملکرد قابل تعریف و شرح وظایف می باشند:
 -1اسکان دانشجویان جدیدالورود و تسویه دانشجویان
 -2پشتیبانی کلیه خوابگاهها از امور مربوطه به اداری ،تاسیسـاتی ،فرهنگی،تغذیـه،ایاب و ذهـاب و کاردانشـجویی و
..............
 -3پیگیری حواله ها و درخواستهای خرید

 -1اسکان و تسویه دانشجویان
 اسکان دانشجویان جدیدالورود
 اعالم تاریخ شروع و پایان ثبت نام در سامانه اسکان
 بررسی و تکمیل سامانه اسکان و بررسی فرم های مربوطه
 بررسی سامانه اسکان که آیا متقاضیان شرایط پذیرش را خواهند داشت یا خیر؟
 معرفی دانشجویان جدید الورود به خوابگاههای مورد نظر
 تعیین ظرفیت و پذیرش هر خوابگاه بر اساس رشته و مقطع
 اعالم اسامی دانشجویان فارغ التحصیل در آذرماه و خردادماه به سرپرستهای خوابگاه که قبـل از شـروع تـرم از
خوابگاه خارخ شده و شرایطی برای اسکان دانشجویان جدیدالورود مهیا شود.
 چک کردن پالنهای خوابگاهها که بر اساس معرفی نامه های صادر شده اسکان صورت می گیرد.
 تهیه آمار و گزارشات خواسته شده از مدیریت

 -2پشتیبانی خوابگاه ها
 پیگیری درخواستهای جدید
 پیگیری مشکالت ایاب و ذهاب و انتقال آن به مسئولین
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 پیگیری مشکالت توزیع غذا
 پیگیری مشکالت کامپیوتر و اینترنت
 پیگیری گزارش های روزانه که شامل موارد غیر قابل پیش بینی مرل :بیماری دانشـجویان ،قطعـی بـرق و آب و
گاز،ریزش برف و تهیه نمک و ...
 بازدید از خوابگاهها جهت پیگیری روند کارهای خواسته شده مرل :چک پالن ،چک نظافت ،حضور پرسنل
 انجام امور مربوط به کاردانشجویی مرل تهیه لیست اسامی و عملکرد ایشان

 -3پیگیری حواله ها و درخواست های خرید
 هماهنگی جهت ارسال وسایل خریداری شده
 هماهنگی جهت تحویل وسایل در انبار به خوابگاهها
 پیگیری خروخ کامل وسایل طبق لیست ارسالی از انبار به خوابگاهها
 تحویل و ارسال فیش های آب،برق،گاز از واحد مربوطه به کارشناس خدمات
 پیگیری نواقص و دیرکردهای درخواست کاال از کارپردازی و حسابداری و ....
 پیگیری درخواستهای سرپرستان از جمله تاسیساتی ،تجهیزاتی،نظافتی و خدماتی

 -3-4-7شرح وظایف سرپرست خوابگاه

 تعیین خط مشی و برنامه ریزی داخلی خوابگاه با هماهنگی سرپرستی اداره خوابگاه










نظارت بر کار پرسنل خوابگاه و اجرای امور
نظارت کلی ساختمان خوابگاه از نظر وسایل موجود و درخواست و پی گیری به موقع لوازم مورد نیـاز از واحـدهای
مربوطه
شرکت به موقع و فعال در جلسات در صورت نیاز و ابالغ تصمیمات اتخاذ شده به پرسنل تحت پوشش
پی گیری و انجام امور اداری ،رفاهی ،خدماتی مربوط به خوابگاه در سازمانها در صورت لزوم با هماهنگی سرپرستی
خوابگاه ها تا حصول نتیجه
انجام کلی امور پرسنلی اعم از مرخصی ،گواهی انجام کار ،اضافه کار و مکاتبات مربوطه
سرکشی ادواری به کلیه اتاقهای خوابگاه جهت شناخت و رفع مشکالت بهداشـتی ،تاسیسـاتی ،ایمنـی و رفـاهی بـا
رعایت کامل مسائل اخالقی و گزارش به اداره خوابگاه
نظارت بر رعایت شعائر اسالمی و رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسالمی
همکاری و نظارت بر اجرای صحیح برنامه های حوزه مدیریت امور فوق برنامه با هماهنگی اداره امور خوابگاه ها
نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها ،آئین نامه ها و بخش نامه های صادره
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 نظارت بر مسائل و مشکالت اخالقی ،رفتاری ،روانی و ...دانشجویان به اداره خوابگـاه هـا بـا حفـا حرمـت و اسـرار
دانشجو و تالش در جهت رفع آن و یا ارجاع به واحد مربوطه
 نظارت و پیش بینی الزم جهت جلوگیری از بروز حوادث از قبیل آتش سوزی ،برق گرفتگی ،خرابی ،دزدی و...

* وظایف و فعالیتهای سرپرست خوابگاه به طور کلی در قالب سه دسته وظایف به شرح ذیل قرار می گیرد:
 -1فعالیتهای دانشجویی
 -2فعالیتهای تاسیساتی
 -3مقررات و اداری

 -1فعالیتهای دانشجویی
 اسکان دانشجویان معرفی شده از طرف اداره خوابگاهها







سرکشی ادواری به کلیه اتاقهای خوابگاه جهت شناخت و رفع مشکالت بهداشتی و تأسیسـاتی ،ایمنـی و رفـاهی بـا
رعایت کامل مسائل اخالقی و گزارش به اداره خوابگاهها
نظارت بر مسائل و مشکالت اخالقی ،رفتاری ،روانی و ...دانشجویان با حفا اسرار و حرمت دانشجو و تالش در جهت
رفع آن و یا ارجاع به واحد مربوطه
نظارت بر رعایت شعائر اسالمی و رعایت مقررات و قوانین
برگزاری جلسات منظم با دبیر شورای صنفی و کار دانشجویی های شاغل در خوابگاه و ارائـه گزارشـات مربوطـه بـه
اداره خوابگاهها
توزیع فرم کار دانشجویی ها بین داوطلبان کار دانشجویی ها و امتیازبندی توسط سرپرست محتـرم و ارسـال آن بـه
اداره خوابگاهها
نظارت بر توزیع غذای دانشجویان

 -2فعالیتهای تأسیساتی
 نظارت کلی ساختمان خوابگاه از نظر وسایل موجود و درخواست و پی گیری به موقع لوازم مـورد نیـاز از واحـدهای
مربوطه
 نظارت و پیش بینی الزم جهت جلوگیری از بروز حوادث از قبیل آتش سوزی ،برق گرفتگی ،خرابی و دزدی
 گزارش مشکالت تأسیساتی و پی گیری آن از واحد تأسیسات
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 -3مقررات و اداری
 اجرای دستورالعملها و برنامه های ابالغی از سوی اداره خوابگاهها












نظارت بر کار پرسنل خوابگاه و اجرای صحیح امور
انجام کلی امور پرسنلی اعم از مرخصی ،گواهی انجام کار ،اضافه کار و مکاتبات مربوطه
ارائه گزارش عملکرد روزانه به اداره خوابگاهها
برگزاری جلسات منظم با پرسنل و رسیدگی به مشکالت مربوطه و تشریح وظایف مربوطه
ارجاع جابجایی ها و تسویه حساب دانشجویان طبق فرم ارسالی از طریق اتوماسیون
تهیه و تنظیم حضور و غیاب ،پالن همراه با تغییرات و جابجایی ها و پی گیری غیبتها و فرمهای خروجی آنها
سرکشی روزانه به اتاق نگهبانی
نظارت بر فعالیتهای فروشگاه و غرفه ها
نظارت بر امور فضای سبز خوابگاه
نظارت بر ورود و خروخ پرسنل ،دانشجویان و مهمانان
همکاری و نظارت بر اجرای صحیح برنامه های حوزه مدیریت امور فرهنگی ،تربیـت بـدنی ،سـایت ،بهداشـت ،نهـاد
رهبری ،تغذیه ،ایاب ذهاب و اداره خوابگاهها

 -4-4-7شرح وظایف امور اداری خوابگاه ها












تنظیم پرونده های دانشجویان
رفع نواقص پرونده ها و مشخص نمودن فرم محارم دانشجویان جهت بررسی اقامـت شـبانه دانشـجو در خـارخ از
خوابگاه
تنظیم آمارها که به صورت ماهیانه ازخوابگاه به اداره خوابگاهها ارسال می گردد.
ارسال پالن از خوابگاه به اداره خوابگاه ها
صدور کارتهای دانشجویی
پیگیری دانشجویانی که زمان تحصیل آنها پایان یافته جهت تسویه و تخلیه خوابگاه
تسویه حساب دانشجویان و ارسال برگه تسویه حساب جهت انجام امور فارغ التحصیلی دانشجو بـه اداره خوابگـاه
ها
همکاری در زمان ثبت نام دانشجویان جهت کنترل
انجام کلیه امور مربوط به کپی های مورد نیاز پرسنل
نظارت بر تردد ماشینهایی که وارد خوابگاه می شوند
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 -5-4-7شرح وظایف ناظمه

 حضور به موقع قبل از ساعت  8صبح و تحویل شیفت 24ساعت بعد به همکار














حضور و غیاب دانشجویان به طور دقیق و اطالع رسانی در مورد غیبتهای غیرموجه
کنترل دانشجویان از نظر زمان تسویه (پس از تسویه به مدت  2هفته حق اقامت دارد)
تهیه پالن خوابگاه و اعمال تغییرات و کنترل روزانه
جمع آوری برگه های انتخاب واحد از شروع هر ترم به مدت  10روز جهت صدور کارت خوابگاه
پیگیری مدارک مربوط به دانشجو و رفع نواقص پرونده ها
حضور مداوم در اتاق با فرم مخصوص
بستن درب بلوک ها از ساعت  12شب لغایت  6صبح
پاسخگویی به دانشجو در هر ساعت شبانه روز
پیگیری و نظارت بر انجام امور تاسیساتی ،بنایی ،نظافتی بلوکها و اطالع رسانی کتبی در صورت مشاهده نواقص
حضور در زمان توزیع غذای دانشجویان و نظارت بر این امر
تهیه گزارشهای درخواست شده از اداره خوابگاه ها و ارائه آنها
اطالع رسانی در خصوص ارائه هر گونه خدمات به دانشجویان
همکاری پرسنل با یکدیگر در صورت نیاز (به علت کار شیفتی)

 -6-4-7شرح وظایف نگهبان

 حضور به موقع در نوبت نگهبانی و استفاده از لباس مصوب در زمان انجام وظیفه









رعایت سلسله مراتب اداری و اطاعت پذیری از مافوق و اجرای ماموریتهای محوله
محدوده و منطقه نگهبانی خود را بداند و مراقبت دائمی داشته باشد و بداند از چه چیزی حفاظت می کند.
هر پست را مهمترین پست دانسته و همواره برای روبرو شدن با موارد ناگهانی و حوادث آماده باشد.
حوزه ماموریتی و مسئولیتی خود را دقیقا کنترل نموده و موارد مشکوک را سریعا به مسئول مافوق گزارش نماید.
هوشیاری کامل و عدم غفلت از نگاه کردن به جوانب محیط
رعایت حفاظت گفتار و عدم بیان مسائل کاری نزد افراد غریبه و عدم طرح مطالب ماموریتی از طریق تلفن
حفا و حراست تمام یا قسمتی از ساختمان ،محوطه و نظایر آن طبق دستورات صادره
کنترل ورود و خروخ افراد ،وسایط نقلیه و حمل و نقل اموال ،اثاثیه ،تجهیزات و سایر کاالها طبق دستورات صـادره
و ثبت آنها در دفاتر مربوطه
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پیش بینی الزم به منظور جلوگیری از بـروز آتـش سـوزی ،خرابـی ،دزدی ،تجـاوز و سـایر حـوادث خرابـی هـای
غیرمترقبه در ساختمان یا اموال و یا سایر کاالها و تجهیزات تحت کنترل
اطالع فوری اتفاقات و حوادث ناگهانی نظیر آتش سوزی ،دزدی ،خرابی به ماموران انتظامی و مسئوالن امر
گزارش چگونگی انجام وظیفه و شرح کلیه پیشامدها در مدت نگهبانی
سرپرستی و کنترل و راهنمایی نگهبانان تحت نظر
انجام سایر امور مشابه نظیر پاسخگویی به مراجعین و تحویل نامه ها و ارائه آن به ناظره
آراسته بودن به زینت اخالق اسالمی

 -7-4-7شرح وظایف معاونت

 حضور به موقع قبل از ساعت  8لغایت  24ساعت بعد و تحویل شیفت به همکار بعدی














کنترل حضور و غیاب کلیه پرسنل اعم از نگهبان ،نظافتچی ،تاسیسات و اعالم گزارش وضعیت کار آنـان و حسـن
انجام کار آنان
پیگیری کلیه ی مواردی که توسط ناظمه ها گزارش داده شده
اعالم نواقص ساختمانی به سرپرست خوابگاه و در صورت لزوم به اداره خوابگاه ها
نظارت بر پخش اذان در اوقات شرعی و اطالع رسانی کلیه ی موارد درخواست شده
نصب اطالعیه های مورد تایید دانشگاه
اجرای آیین نامه و مقررات مصوب خوابگاه ها
نظارت بر کار کلیه همکاران
نظارت بر وضعیت بهداشتی و نظافتی خوابگاه
اسکان دانشجویان معرفی شده از طرف اداره خوابگاه ها
تحویل و ارائه به موقع فیشهای آب ،برق ،گاز ،تلفن و غیره به اداره خوابگاه ها
کنترل گزارش بلوکها
حل مشکالت دانشجویان مطابق ضوابط
ارائه گزارشهای خواسته شده از اداره خوابگاه ها
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نقشه شماره  -1-7پراکندگی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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نقشه شماره  -2-7پراکندگی خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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جدول  -1-7خوابگاه های تحت پوشش اداره خوابگاههای خواهران
ردیف

خوابگاه های زیر مجموعه

ظرفیت

پراکندگی در سطح تهران

1

مجتمع خوابگاهی الزهرا (س)

1000نفر

خیابان ولیعصر

2

خوابگاه سمیه

 450نفر

خیابان شریعتی

3

خوابگاه حضرت زینب (س)

 240نفر

خیابان شریعتی

4

خوابگاه گل نرگس

 200نفر

خیابان ولیعصر

5

خوابگاه گل یاس

 170نفر

خیابان شهید خدامی

6

خوابگاه سرشار

 200نفر

خیابان ولیعصر

جدول -2-7خوابگاه های تحت پوشش اداره خوابگاه های برادران و متأهلین
ردیف

خوابگاه های زیر مجموعه

ظرفیت

پراکندگی در سطح تهران

1

مجتمع خوابگاهی امام علی (ع)

 683نفر

شهرک غرب

2

شهید سید علی موسوی()11

 118نفر

خیابان ولیعصـر

3

فردوس

 200نفر

بلوار فردوس

4

شهید سید مرتضی آوینی()27

 101نفر

یوسف آباد

5

شهید مرتضی بیک محمدی()15

 94نفر

خیابان ولیعصـر

6

شهید محمد رضا محمد رحیمی ( مالصدرا)

 80نفر

خیابان مالصدرا

7

شهید علیرضا مسلم زاده ( 2متاهلین)

 35خانوار

خیابان استاد نجات الهی

8

حضرت ولیعصر (عج)

 300نفر

میدان ولیعصر
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جدول -3-7فراوانی اسکان دانشجویان در خوابگاه های خواهران
ردیف

خوابگاه های خواهران

دانشکده

1

الزهرا(س)

دانشکده های پزشکی ،دندانپزشکی  ،داروسازی  ،پرستاری و مامایی

2

زینب(س)

دانشکده بهداشت

3

گل نرگس

دانشکده تغذیه

4

سمیه

دانشکدههای توانبخشی ،پیراپزشکی و سالمت

5

سرشار

 PHDو دستیار

6

گل یاس

تغذیه ،توانبخشیPHD ،و دستیار،

جدول -4-7فراوانی اسکان دانشجویان در خوابگاه های برادران
ردیف

خوابگاههای برادران

دانشکده

1

امام علی(ع)

دانشکده پزشکی ،تغذیه و دندانپزشکی

2

فردوس

دانشکده پرستاری مامایی و بهداشت

3

شهید موسوی()11

دانشکده داروسازی

4

شهید آوینی()27

کارشناسی ارشد کلیه دانشکدهها

5

ولیعصر(عج)

دانشکده توانبخشی ،پیراپزشکی و سالمت

6

شهیدرحیمی(مالصدرا)

PHDو دستیار

7

شهید بیگمحمدی()15

PHDو دستیار

8

شهید علیرضا مسلم زاده ( 2متاهلین)

کارشناسی ارشد PHD ،و دستیار از کلیه دانشکده ها
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 -5-7واحد ایاب و ذهاب دانشجویی

 -1-5-7شرح وظایف

الف.سرویسهای خوابگاهی:
 برنامه ریزی مناسب جهت برقراری سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی با هماهنگی دانشکده هـا ،بیمارسـتان هـا و
آموزش کل دانشگاه و خوابگاهها بر اساس پراکندگی رشته ها در آن ،در زمان انعقاد قرار داد بـا شـرکت طـرف قـرار
داد.
 کنترل و نظارت بر سرویس های خوابگاهها به دانشگاه ،بیمارستانهای تابعه ،میادین داخـل شـهر(در صـورت نیـاز) ،
خارخ شهر(کرخ) و بالعکس.
 کنترل و نظارت بر سرویس های درخواستی دانشکده ها به دانشکده ها  ،بیمارستان ها به بیمارستان هـا  ،دانشـکده
ها به بیمارستانها و بیمارستانها به دانشکده ها(در صورت نیاز و وجود متقاضی)
 کنترل و نظارت بر سرویس های پرسنلی خوابگاههای خواهران و برادران
 حضور فیزیکی ناظران این واحد در مجتمع های خوابگاهی بـه صـورت روزانـه و در خوابگاههـای دیگـر بـه صـورت
موردی جهت کنترل سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی.
 تشکیل جلسه با مدیر عامل شرکت طرف قرارداد و یا نماینده تام االختیار وی در مواقع ضروری.
 ارتباط مستقیم همه روزه با سرپرستان خوابگاهها به جهت جمع بندی گزارشات  ،کنترل و رفع مشکالت موجود .
 دریافت گزارش آماری و عملکرد ایاب و ذهاب تمامی خوابگاهها نسبت به عملکرد یک ماهه سرویس ها
 جمع آوری نظرات و پیشنهادات مسئولین خوابگاهها نسبت به عملکرد یک ماهه سرویس ها
 ارائه گزارش عملکرد ماهانه  ،سه ماهه و سالیانه به مدیریت دانشجویی.
 تنظیم سند صورت حساب مالی و ارائه عملکرد ماهیانه به مدیریت دانشجویی.
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ب .سرویسهای دربستی و نیمراهی مدیریت تربیت بدنی  ،مدیریت تعالی فرهنگی و فوق برنامه ،مدیریت
امور دانشجویی :


بررسی سرویسهای مورد درخواست مدیریت ها با در نظر گرفتن نیمراهی و در بستی.



اعالم سرویسهای درخواستی مدیریت ها به شرکت طرف قرار داد جهت برقراری سرویس.



دریافت تاییده نهایی سرویسهای های انجام شده از مدیریت های درخواست کننده .



تنظیم سند صورت حساب مالی سرویسهای دربستی و نیم راهی مدیریت ها با تایید مدیریت امور دانشجویی.

 -6-7واحد طرح و برنامه

 -1-6-7شرح وظایف مسئول و کارشناس واحد طرح و برنامه










پیگیری و اجرای طرح اعتبار بخشی معاونت دانشجویی و فرهنگی در دانشگاه
جمع آوری ،تدوین و تجزیه و تحلیـل گزارشـات فصـلی و سـاالنه مراکـز و مـدیریت هـای تحـت پوشـش معاونـت
دانشجویی و فرهنگی.
تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالیانه امور دانشجویی پایش و ارزیـابی و جمـع آوری گزارشـات حـوزه دانشـجویی و
فرهنگی.
برگزاری انتخابات شوراهای صنفی دانشجویی.
جمع آوری ،تدوین و تجزیه و تحلیل گزارشات ادارات و واحدهای تحت پوشش مدیریت.
برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی جهت توانمندسازی کارکنان مدیریت امور دانشجویی.
پیگیری و اجرای طرح اعتبار بخشی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
جمع آوری برنامه های پیشنهاد شده توسط ادارات و واحدهای تابعه و بررسی و ارائه برنامه هـا در قالـب فـرم هـای
مصوّب

53

 -7-7دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

 -1-7-7شرح وظایف تاسیسات خوابگاه ها

 حضور در خوابگاه از ساعت  8تا  15/30در صورت کار روزانه
 حضور در خوابگاه از ساعت  8صبح به مدت  24ساعت – در صورت کار شیفتی
 بازدید از سیستم تاسیسات خوابگاه ها اعم از سیستم گرمایشی ،سرمایشی ،لوله کشی آب سرد و گـرم ،شـیرآالت و
اتصاالت ،سیم کشی برق و روشنایی ،فاضالب ،موتورخانه ،عیب یابی و پیگیری جهت رفع نواقص
 بازدید روزانه از لوازم عمومی اعم از یخچال ،اجاق گاز ،آبسردکن ،لباسشویی ،جاروبرقی و غیره ،عیب یـابی و تعمیـر
نواقص جزئی و در صورت بروز مشکالت اساسی و نیاز به قطعات اصلی گزارش در اسرع وقت به سرپرسـت خوابگـاه
یا سرپرست تاسیسات خوابگاهها و پیگیری تعمیرات توسط پیمانکار مربوطه و سپس تحویـل آن بـه طـور سـالم از
پیمانکار.
 در صورت عدم تشخیص و عدم توانایی در رفع نواقص تاسیسات موظف به پیگیری و ارتباط مسـتقیم بـا سرپرسـت
تاسیسات خوابگاهها بوده تا در نهایت نواقص رفع گردد.
 رعایت نظم و انضباط در ورود و خروخ و ساعات و روزهای کارکرد اداری (روزهای پنجشنبه با تشـخیص سرپرسـت
خوابگاه و سرپرست تاسیسات خوابگاه ها در صورت عملکرد مربت و اضافه کار پرسنل مرخصی تشویقی لحـا مـی
گردد).
 رعایت شئونات اسالمی و داشتن اخالق حسنه و دوری از هر گونـه برخـورد و بحـف لفظـی بـا دانشـجویان سـاکن
خوابگاه
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-8-7واحد فناوری اطالعات

 -1-8-7شرح وظایف کارشناس فناوری اطالعات


















تهیه شناسنامه  ،نگهداری و بازدید دوره ای از سرورها  ،سوئیچ ها  ،روترها و سایر تجهیزات شبکه طبق زمانبنـدی
مشخص
بررسی و نیازسنجی جهت ارتقاء  ،تعویض  ،تعمیر و یا خرید تجهیزات شبکه با هماهنگی مرکز فناوری اطالعات
اصالح و بازسازی سـاختار شـبکه ی داخلـی  ،یـا راه انـدازی اتصـاالت  passiveبـا رعایـت اسـتانداردهای الزم و
مستندات مربوطه جهت جلوگیری از مشکالت احتمالی در اسرع وقت.
استقرار تجهیزات حساس و حیاتی شبکه از قبیل سرورها و روترها در یک اتاق مستقل با رعایت استانداردهای الزم
تهیه  Antivirusبا الیسنس معتبر و نسخه مناسب  ،مورد تائید مرکز فناوری اطالعات دانشگاه
پشتیبانی از سرویس های  wanو اینترنت خوابگاهها و ارتقاء آن به پهنای باند مـورد نیـاز بـا رویکـرد فیبـر نـوری
جهت افزایش سرعت ،امنیت و ضریب اطمینان همچنین اعالم خرابی و پیگیری سریع در صـورت بـروز قطعـی یـا
اختالل برای سرویس های فعال و اعالم به مرکز فناوری اطالعات دانشگاه.
مانیتور کردن پهنای باند و دسترسی ها ،سرورها و بررسی  logهای سرورها و تجهیزات در بازه های زمانی مختلف
و پیگیری و گزارش موارد مشکوک
مدیریت و کنترل پهنای باند  ،دسترسی ها جهت جلوگیری از دسترسی های ناخواسته و اضافی ،همچنین محـدود
کردن برنامه های غیر ضروری و ناایمن و مسدود کردن دسترسی های افراد غیر مجاز به منابع
شفاف سازی و تهیه مستندات فنی ،بروزرسانی آنها و حفا و نگهداری آنها در محلی امن
افزایش ضریب امنیت فیزیکی سرورها و تجهیزات مربوط با تهیه تجهیزاتی از قبیل  upsسیسـتم هـای حفـاظتی ،
سیستم های تهویه سیستم های هشدار و غیره
پشتیبان گیری منظم و تهیه چک لیست و بررسی نهایی پشتیبان های تهیه شـده از اطالعـات سـرورها و سیسـتم
های مهم
عیب یابی شبکه  lanو بی سیم خوابگاهها و رفع عیوب با هماهنگی مرکز فناوری اطالعات دانشگاه
مذاکره با شرکت های مختلف در حوزه  itجهت کارشناسی اولیه و انجام پروژه های شبکه های جهت کارشناسـی
اولیه و انجام پروژه های شبکه های  lanو بی سیم.
ایجاد و بروزرسانی شناسنامه مشخصات سخت افزاری سیستم ها
حذف دسترسی  adminاز کاربران و تنظیم سطح دسترسی مناسب مطابق با سیاست های مرکز
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نصب ویندوز رایانه ها و انجام تنظیمات و سایر برنامه های کاربردی مورد نیاز
بازدید دوره ای از سیستم ها جهت ارتقاء و حل مشکالت موجود
پرهیز از ارائه خدمات به کامپیوترهای شخصی
نصب آخرین نسخه نرم افزار های کاربردی بر روی سیستم ها
تهیه  backupاز سیستم ها طبق ضوابط مرکز فناوری اطالعات
پلمپ سیستم ها
اسمبل و نصب و راه اندازی سیستم های کامپیوتری
چک کردن سیستم ها از نظر سخت افزاری و نرم افزاری و تنظیمات مربوط به آن
انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت با هماهنگی مرکز it
راهنمایی و آموزش پرسنل جهت رفع مشکالت و کار با نرم افزارهای موجود
فعال سازی نودهای موجود و رفع عیب
ایجاد account
گزارش گیری استفاده از اینترنت دانشجویان و پایش نحوه استفاده از اینترنت
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 -8اولویت برنامه های عملیاتی توسعه ای  /مشترک و جاری در سال :1395

هدف کلی مدیریت امور دانشجویی هدف شماره  14بخش سالمت در برنامه ششم توسعه کشور می باشد:

« ارتقای کیفیت و تامین شایسته معیشت دانشجویان »

 -1-8برنامه های اداره تغذیه دانشجویان در سال :1395

 بازسازی فضای سلف سرویسها و اتاق های توزیع غذای دانشجویی
 آراستگی فضای سلف سرویسها و اتاق های توزیع غذای دانشجویی
 تجهیز سلف سرویس ها و اتاقهای توزیع غذای دانشجویی خوابگاهها
 یکسان سازی برنامه غذایی دانشکده ها در قالب دو منوی غذایی
 طراحی و اجرای الگوی تغذیه مناسب و استاندارد دانشجویان
 صنعتی سازی آشپزخانه های دانشگاه
 اعتبارسنجی غذاخوری های دانشجویی

 -2-8برنامه های اداره رفاه دانشجویان در سال : 1395

 پرداخت  3800وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان متقاضی
 پرداخت  500وام ضروری به دانشجویان متقاضی
 پرداخت ودیعه مسکن به  110نفر از دانشجویان متاهل متقاضی
 پرداخت وام تبصره ()2به  60نفراز دانشجویان واجد الشرایط
 پرداخت ودیعه مسکن از محل اعتبارات دانشگاه به میزان تقریبی  4برابر مبلغ صندوق رفاه
 معرفی  250دانشجوی متقاضی کار به مراکز درمانی تابعه
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 اختصاص کار دانشجویی در حیطه فعالیتهای کمک اموزشی  ،پژوهشی اداری ،فرهنگـی و فـوق برنامـه بـه تعـداد
 500نفر ( طی دو ترم )
 پوشش بیمه سالمت و حوادث برای  65نفر از دانشجویان بورسیه
 پوشش  % 100بیمه بیمه تکمیلی کل دانشجویان دانشگاه
 پوشش  % 100بیمه حوادث و سالمت کل دانشجویان دانشگاه
 صدور فرم میزان بدهی به تعداد  2700نفر
 دریافت مجوز های الزم از صندوق رفاه به تعداد  4000مجوز
 پرداخت وام بنیاد علوی به  50نفر از دانشجویان واجد الشرایط
 توزیع بن کتاب به تعداد  12800نفر از دانشجویان

 -3-8برنامه های اداره خوابگاهها در سال : 1395

 اسکان غیرحضوری دانشجویان
 کنترل ،نظارت و پایش اسکان دانشجویان
 تبیین قانون مداری و اجرای کلیه قوانین مندرخ در آیین نامه ها
 جلب مشارکت و هماهنگی بین بخشی
 تامین نیازهای پشتیبانی تاسیساتی و عمرانی خوابگاهها
 ارتقاء سطح ایمنی خوابگاهها
 افزایش رضایتمندی دانشجویان
 پشتیبانی تاسیساتی و عمرانی خوابگاه ها
 جلب رضایت دانشجویان
 ارتقاء وضعیت بهداشتی و نظافتی خوابگاهها
 جلب مشارکت و هماهنگی بین بخشی
 انجام فعالیتهای درون خوابگاهی
 برگزاری هفته خوابگاه ها
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 رضایتمندی پرسنل و ایجاد نشاط شغلی
 احداث خوابگاه جدید ملکی
 تمدید قرارداد با خوابگاههای استیجاری
 افزایش انگیزه شغلی پرسنل خوابگاهی
 اجرای نظام اعتبارسنجی خوابگاه های دانشجویی

 -4-8برنامه های واحد آموزش و طرح و برنامه در سال : 1395

 برگزاری انتخابات شورای صنفی
 اجرای طرح شهرداران
 فعال نمودن دانشجویان منتخب شورای صنفی
 توانمند سازی دانشجویان فعال حوزه رفاهی
 نظارت و پایش طرح شهرداران خوابگاهها
 آموزش مهارتهای فنی
 آموزش مهارت های انسانی
 جبران خدمات پرسنل
 تقویت پرتال مدیریت
 برآورد هزینه واحد طرح و برنامه

 -5-8برنامه های واحد ایاب وذهاب دانشجویان در سال : 1395

 مجهز شدن خوابگاه ها به سیستم گزارش دهی اتوماتیک
 نیاز سنجی و جمع آوری اطالعات از خوابگاهها و مدیریت های تربیت بدنی و فوق برنامه
 بازدید از بیش از  2سازمان دارای سیستم مشابه و مطالعه تطبیقی
 باال بردن کیفیت خودروها
60

 نظارت دقیق بر عملکرد سرویس های ایاب و ذهاب
 احراز صالحیت رانندگان
 دائر نمودن سرویس های ایاب و ذهاب خوابگاه ها  ،مدیریت تربیت بدنی و مدیریت فوق برنامه
 تهیه و تنظیم صورت حساب سرویس های ایاب و ذهاب خوابگاهها ،مدیرت تربیت بدنی و مدیریت فوق برنامه
 تنظیم بندهای شرایط مناقصه
 تنظیم قرارداد نهایی ایاب و ذهاب دانشجویی
 تهیه و تنظیم صورت حساب
 تنظیم قرار داد نهایی ایاب و ذهاب دانشجویی
 برآورد هزینه واحد ایاب و ذهاب

 -6-8برنامه های واحد فناوری و اطالعات در سال : 1395

 تجهیز و به روز رسانی شبکه داخلی خوابگاه ها
 ایجاد مدیریت مرکزی و پایش زیرساختهای شبکه
 اتصال 8خوابگاه به شبکه دانشگاه از طریق فیبر نوری
 تجهیز سایت  14خوابگاه
 سرکشی روزانه به خوابگاه ها
 پشتیبانی و ارتقاء سامانه های اسکان
 پشتیبانی و ارتقاء سامانه های تردد
 پشتیبانی و ارتقاء سامانه های تغذیه
 مانیتورینگ شبکه داخلی خوابگاه ها
 برآورد هزینه واحد فناوری اطالعات
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جدول -8کلیات بودجه پیشنهادی و مورد نیاز مدیریت امور دانشجویی در سال 1395
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اولویت های آموزشی جهت توانمندسازی در مدیریت امور دانشجویی

ردیف

سرفصل

دوره /کارگاه آموزشی

اهمیت و ضرورت حفاظت فیزیکی در سازمان ها
مهارت های حرفه ای کارکنان انتظامات و حراست
اصول نگهبانی و مراقبت
کنترل عبور و مرور
انواع بازرسی و مراقبت
1

مهارت های انتظامات و
حراست(حفاظت فیزیکی)

اصول گشت زنی
افراد مظنون و نحوه برخورد باآنان
مشاهده و گزارش نویسی
مانیتورینگ سیستم های حفاظتی و مکانیزه
واکنش اضطراری و مدیریت حوادث
اخالق نگهبانی و عوامل موثر در اقتدار
امانت داری و سالمت رفتاری
حفاظت گفتار
مفاهیم انگیزش
دیدگاه ها و مدل های انگیزش
روش های ایجاد انگیزش

2

آموزش شیوه های ایجاد انگیزه و انگیزش در سازمان
روحیه در کارکنان

نظریه های رهبری
شیوه ها و سبک های رهبری
خصوصیات فردی -نظریه رفتاری

3

آموزش ،تعمیر و نگهداری
تأسیسات (عمومی)

آشنایی با واحد های فنی و مهندسی بخش های مختلف ( موتور خانـه ،نجـاری  ،نقاشـی
لوله کشی  ،دکور  ،کامپیوتر و شبکه  ،مخابرات  ،تجهیزات صوتی و تصویری)
سیستم برق در ساختمان و برق اضطراری
65

سیستم اعالم حریق و انواع آن
سیستم ایر کاندیشن ( تهویه  ،سرمایش  ،گرمایش و هواساز )
فن کوئل  ،شوفاژ  ،ایریونیت
موتور خانه
سیستم سرما یشی و گرمایشی و انواع مختلف چیلر ها
سیستم آب سرد و گرم  ،مخزن ذخیره آب و سختی گیر
سیستم دفع فاضالب
باالبر و پله برقی
بازبینی و تعمیرات در هتل
بازدید از تأسیسات فنی و مهندسی
استانداردها و ویژگی های ظاهری کارکنان تشریفات ،پذیرایی و آبدارخانه مرد و زن
بهداشت فردی ،محیط و ظروف پذیرایی و مواد غذایی (چگونگی نگهداری مـواد غـذایی و
شناسایی مواد غذایی تقلبی)
الگوهای رفتار اداری ،آداب معاشرت و تکریم ارباب رجوع (مشتری مداری)
اصول عمومی و تشریفات برگزاری ضیافت ها و جلسات اداری
شیوه های مختلف چیدمان میز و صندلی (شناخت انواع میز و صندلی ،تعیین فواصل میز
فنون پذیرایی و تشریفات و
4

توانمندسازی کارکنان خدمات و
تشریفات سازمان ها و شرکت ها

و صندلی ،تفاوت میزآرائی در فضای باز و بسته)
چیدمان میز پذیرایی و میز ناهار (ظروف پذیرایی ،انواع رومیزی ها ،دستمال سـفره هـا و
طرز بکارگیری آنها)
نحوه حمل و سرو غذا و نوشیدنی (چای ،قهوه ،میوه ،آب میوه و  )...و زمان مناسب جمـع
آوری ظروف
روش صحیح جمع آوری میز پذیرایی در ضیافت ها و جلسات اداری
اصول نظافت محوطه ها ،آبدارخانه و سرویس های بهداشتی
آشنایی با انواع مواد شوینده و ضدعفونی کننده
اصول ارتباطات موثر با مدیران ،همکاران و میهمانان
مراحل و روشهای سرویس دهی:
66

روشهای صحیح سرو قهوه ،چای و دیگر نوشیدنی ها و . . .
طریقه وارد شدن به اتاق مدیران و مسئولین
چیدمان میز و صندلی و اقالم روی میز
روشهای مختلف سرویس دهی کـه بـرای مـدیران و مسـئولین حـائز اهمیـت مـی باشـد
(پذیرایی به روشهای آمریکائی ،روسی ،آلمانی و . .
شرایط نگهداری و رسیدگی به آبدارخانه و موارد مربوط به آن
نظافت اتاقها ،راه روها و البی ها و در صورت نیاز سرویس های بهداشتی
بهداشت فردی پرسنل (پوست ،مو ،ناخن ،دندان ها و ) . . .
اصول و قوانین پایه و اساسی
وظایف مهمانداران و نیروهای پذیرایی کننده
تعریف تیم
تفاوت کار تیمی و کار گروهی
ویژگی های الزم برای تشکیل تیم
کارگاه آموزشی آشنایی با روش
5

های کار تیمی و حل مسئله
گروهی

مزایای تیم
ماموریت تیم
هدف تیم
اصول  17گانه کار تیمی
مراحل تشکیل تیم
مشکالت کار تیمی
چگونگی ارزیابی عملکرد اعضای تیم و کلیت کار تیمی
تئوری حریق :احتراق مرلف آتش ،نقطه آتش ،حدود اشتغال ،منابع ایجاد حـرارت ،طـرق
اشتغال ،حرارت ،طبقه بندی آتش سوزیها ،انفجار ناشی از احتراق

6

اطفاء حریق و راه های پیشگیری

خاموش کننده های دستی :تعریف تاریخچـه و کـاربرد انـواع خـاموش کننـده هـا (آبـی،
پودری ،دی اکسید کربن ،هالوژنه ،وسائل دستی)
لوله ها ،فایرباکس :شناخت انواع لوله ها و روشهای نگهداری و جعبه های آتش نشانی
اهمیت آب در اطفاء و منابع آبرسانی در آتش
67

سیستم های عامل اطفاء حریق :سیستم های اعالم و شناخت وسایل اعالم حریـق ،زنـگ
آژیر ،شاسی فشاری دتکتور دودی ،شعله ای و پانل کنترل
ایمنی برق :الکتریسته ،جریان ،ولتاژ ،توان ،تولید و توزیع جریان در شبکه ،برق گرفتگـی،
روشهای حفاظت در برابر برق
کمکهای اولیه :نحوه انجام احیا قلبی و ریوی -سوختگی ها -گازگرفتگی ها
پیشگیری :تعریف  :پیش بینی در حریق و حوادث و مواد خطرزا ،رعایت اصول پیشـگیری
در خطرات سیستم های برق و رعایت اصول ایمنی در انبارها
نجات  :تعریف نجات و حادثـه ،سیسـتم هـای نجـات ،اصـول کلـی نجـات و مراحـل آن،
ابزارشناسی و تجهیزات نجات ،حادثه آور و مقابله با آن حادثه ،حادثه آسانسور و مقابله بـا
آن
آشنایی با اصطالحات و تعاریف پایه امنیت کامپیوتر و شبکه
انواع هکرها
7

امنیت اطالعات و شبکه

8

مهارت های زندگی خوابگاهی

9

مدیریت کنترل خشم و استرس

هدف هک چیست و چرا هکرها نفوذ میکنند؟
راه مقابله با هکرها
مراحل حمله علیه برنامه های کاربردی تحت وب
حریم شخصی سالم ،و راه های مواجه با افسردگی و بحران
مهارتهای ارتباط موثر با هماتاقی
زندگی شاد در خوابگاه
پذیرش دیگران و انطباق پذیری
چگونگی کنترل خشم
انواع خشونت
اثر خشونت در خانواده
خشونت جوانان
غلبه بر بد خلقی ها
مدیریت خشم
متوقف کردن عصبانیت
68

آشنایی با تعریف استرس و مفهوم استرس
آشنایی با ریشه های تکاملی استرس
آشنایی انواع استرس و عوامل استرس زا
عوامل خطر خودکشی
10

کارگاه مداخله در بحران
خودکشی

شواهد علمی و اسطوره ها در مورد خودکشی
ارزیابی خودکشی
فنون اعتبار بخشی به مصاحبه با افراد دارای افکار خودکشی
پروتکل مداخله در بحران خودکشی
آشنایی با خبر :خبر چیست  .تعریف از خبر (لغوی و اصـطالحی)تفـاوت خبـر و رویـداد /
فرایند تبدیل رویداد به خبر  /عوامل گزینش در خبر ( درون سـازمانی و بـرون سـازمانی)
ارزش های خبری :انواع ارزشها و کاربرد آنها در خبر  /تفـاوت دیـدگاه هـا در ارزش هـای
خبری عناصر خبری :کار برد عناصر خبری  /شناخت عناصر در جامعه  /ارتباط عناصـر بـا

11

دوره آموزش اصول خبرنویسی

12

مدیریت اثر بخش جلسات

ارزشهای خبری سبک های خبر نویسی :انواع سبک ها /سبک های رایـج  /هـرم وارونـه /
تاریخی  /تاریخی همراه با لید  /سبک های دیگر /مزایا و معایـب هریـک لیـد و انـواع آن:
نقش لید در برخی سبک های خبری  /انواع لیـد از نظـر عناصـر خبـر  /انـواع لیـد هـای
موضوعی و کاربرد آنها تیترنویسی  :تعریف تیتر  /انواع تیتر  /روشهای تیتر زنی در دنیـای
امروز روزنامه نگاری  /اجزا تیتـر و نقـش ان در خبـر روشـهای درسـت نویسـی  :درسـت
نویسی در خبر فعل  /صفت  /قید /واژه های خارجی /عدد نویسی در خبر
تعریف جلسه
انواع جلسه
ارکان جلسه و وظایف آنها
موانع و مشکالت جلسات
توصیههایی برای اثربخشی جلسات

13
14

قانون رسیدگی به تخلفات اداری
وآیین نامه اجرای آن
اصول کمک های اولیه

آئین نامه اجرائی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری
تعاریف مربوطه
69

( مقدماتی)

فرایند کمک رسانی
وظایف و مسئولیت امدادگر
عالئم حیاتی
احیاء قلبی ریوی
خونریزیها
شکستگی ها
مسمومیت
حمل مصدوم
تجهیزات و جعبه کمک های اولیه
مبانی فرسودگی شغلی
تعاریف فرسودگی شغلی
نشانه ها و عوارض فرسودگی شغلی
عوامل فرسودگی شغلی
عوامل سازمانی
عوامل بین فردی
عوامل درون فردی
مراحل فرسودگی شغلی

15

فرسودگی شغلی

مرحله ی نشانه ی مزمن
مرحله ی بحران
رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی
فشار روانی
آشفتگی روانی
مقابله ی دفاعی
راهکارهای پیشگیری از فرسودگی شغلی
نقش مدیران در پیشگیری از فرسودگی شغلی کارکنان
درمان فرسودگی شغلی
70

فرسودگی شغلی و کارایی کارکنان
در مورد تفکر خالق بیشتر بدانیم
تکنیک های پرورش تفکر خالق
دو شیوه متفاوت فکر کردن
16

دوره آموزشی تفکر خالق

محرک های تفکر خالق
نحوه اجرای تکنیک های تفکر خالق
موانع تفکر خالق
آدم های خالق
جایگاه گزارشات در پروژه ها

17

دوره آموزشی گزارش دهی و
گزارش گیری در پروژه ها

انواع گزارشها
خصوصیات یک گزارش
نحوه تدوین انواع گزارش
 -1بهداشت فردی ,عمومی  ,محیط برای آبدارچی  ,آبدارچی ها نیروهای خدمات اداری.
 -2اصول و روش های نظافت فضاهای عمومی و اختصاصی  ,آشنایی با شوینده هـا بـرای
آبدارچی  ,آبدارچی ها و نیروهای خدمات اداری.
-3اصول و روش های پذیرایی برای آبدارچیان  ,آبدارچی ها یا نیروهای خدمات اداری.

18

دوره آموزش نیرو های خدمات
اداری و آبدارچی

 -4آداب معاشرت و الگوهای رفتاری برای آبدارچیان  ,آبـدارچی هـا و نیروهـای خـدمات
اداری.
 -5شناخت وسایل و تجهیزات  ,روش کـار بـا آنهـا و کـاربرد اختصاصـی هـر یـک بـرای
آبدارچیان و نیروهای خدمات اداری.
-6آشنایی با انواع غذا ها و نوشیدنی های سرد و گرم  ,روشهای سرو یا نگهداری هر یـک
برای آبدارچیان  ,آبدارچی ها و نیروهای خدمات اداری
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 -11اولویت های پژوهشی

 مطالعه تطبیقی ارائه امکانات و خدمات رفاهی به دانشجویان در دانشگاههای سایر کشورها
 استانداردسازی خدمات رفاهی دانشجویان
 نظام رتبه بندی و اعتباربخشی درون دانشگاهی

73
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عملکرد تحلیلی در سال  ( 1395اهم اقدامات صورت گرفته)
 -1-11اسکان کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه

 اسکان 100درصد دانشجویان متقاضی جدید الورود
 اسکان 100درصد دانشجویان  Ph.Dو دستیار
 اسکان دانشجویان حومه و شهرستانهای اطراف تهران
 اجاره و جایگزینی دو خوابگاه جدید
 تمدید اسکان دانشجویان سنوات گذشته با شرایط تعریـف
شده

76

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

مجتمع الزهرا(س) 921 :نفر
حضریت زینب(س) 191 :نفر
گل نرگس 151 :نفر
گل یاس 91 :نفر
سمیه 413 :نفر
سرشار 212 :نفر

نمودار-1-11تعداد دانشجویان ساکن در خوابگاههای خواهران

700
600
امام علی(ع) 681 :نفر

500

شهید سید علی موسوی 111 :نفر

400

شهید محمد بیک محمدی 91 :نفر

300
200

شهید مرتضی آوینی 111 :نفر

100

شهید عبدالحسینی 331 :نفر

0

فردوس 211 :نفر
شهید محمدرضا محمدرحیمی 95 :نفر
حضرت ولیعصر(عج) 281 :نفر

نمودار-2-11تعداد دانشجویان ساکن در خوابگاههای برادران
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-1-1-11آمار و عملکرد اسکان دانشجویان در خوابگاه ها











اسکان کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه در حدود  4000نفر
اسکان دانشجویان ورودی مهر  813نفر
اسکان دانشجویان ورودی بهمن  205نفر
اسکان دانشجویان سنوات گذشته حدود  2980نفر
جابجایی دانشجویان خوابگاه دربند به خوابگاه ولیعصر( 300نفر)
جابجایی دانشجویان خوابگاه ولیعصر به سرشار( 200نفر)
اسکان دانشجویان اردوی جهادی در خوابگاه های شهید عبدالحسینی و به تعداد( 300نفر)
اسکان دانشجویان شرکت کننده در جشنواره نشریات فرهنگی در خوابگاه های شهید عبدالحسـینی و ولیعصـر
به تعداد ( 800نفر)
میزبانی و اسکان دانشجویان شرکت کننده در المپیاد علمی سراسر کشور در خوابگاه هـای سرشـار ،ولیعصـر و
شهید عبدالحسینی به تعداد (1000نفر)

دختر
پسر
نفر 1885

نفر1965

نمودار -3-11تعداد دانشجویان ساکن در خوابگاهها به تفکیک جنسیت

78

نیمسال اول

نفر 205

نیمسال دوم

نفر813

نمودار -4-11تعداد دانشجویان اسکان داده شده در سال 1395

 -2-1-11اسکان دانشجویان شرکت کننده در المپیاد علمی سراسر کشور









استقبال از کلیه مدعوین المپیاد از کلیه مبادی ورودی تهران
اسکان دانشجویان شرکت کننده در المپیاد علمی سراسر کشـور در خوابگـاه هـای سرشـار ،ولیعصـر و شـهید
عبدالحسینی به تعداد  1000نفر
اسکان اعضای هیات علمی ،داوران و سرپرستان  56دانشگاه علوم پزشکی کشور
پذیرایی و تدارک ناهار  ،شام و صبحانه دانشجویان و اساتید شرکت کننده در المپیاد
اختصاص  15دستگاه اتوبوس و  25دستگاه مینی بوس جهت ارائه خدمات ایـاب و ذهـاب بـه دانشـجویان در
سطح شهر تهران
تهیه و تحویل ملزومات مورد نیاز شرکت کنندگان المپیاد علمی دانشـجویان (پتـو ،ملحفـه ،بـالش ،مسـواک،
حوله ،خمیر دندان ،دستمال کاغذی و)....
اختصاص اکانت کاربری اینترنت جهت کلیه مدعوین و دانشجویان شرکت کنندکان المپیاد
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 -3-1-11برگزاری مراسم هفته خوابگاه ها










بازدید و نشست صمیمی مسئولین دانشـگاه بـا
دانشجویان ساکن خوابگاه
تقدیر از برترینها و معرفی اتاق نمونه
برگزاری جشنواره غذاهای سـنتی و محلـی بـه
همراه برگزاری مسابقات متنوع
برگزاری کارگاه های توانمندسـازی دانشـجویان
در دانشگاه و خوابگاه
برگزاری کارگاههای سبک زندگی خوابگاهی
برگزاری مراسم جنگ خوابگاهی دانشجویی
برگزاری دوره آموزش ایمنی ،مقابله با حریـق و
مداخله در بحران جهت کلیه خوابگاهها
آمــوزش و برگــزاری مســابقات ورزش همگــانی
خوابگاهی

 -4-1-11اسکان ویژه دانشجویان نخبه در خوابگاه ها

برای نخستین بار به دانشجویان نخبه ورودی جدید دانشگاه ،اتاق های مجزا در خوابگاه ها تعلق گرفت .به منظور رفاه
حال بیشتر دانشجویان نخبه که رتبه زیر  100را در کنکور سال جاری کسب نموده اند  ،اتاق هایی مجهز به وسایلی اعـم
از یخچال ،مایکروفر و ...اختصاص یافت .لذا دانشجویان نخبه دختر در خوابگاه سرشار و دانشجویان نخبه پسر در مجتمـع
خوابگاهی امام علی(ع) اسکان داده شده اند.
گفتنی است هدف از اجرای این طرح ارتقاء سطح رفاه دانشجویان نخبه خوابگاهی با هـدف آرامـش ذهنـی در جهـت
تحصیل علم و دانش است.
80

 -2-11طرح توزیع ماکروفر در سطح خوابگاه های دانشجوئی

با عنایت و توجه ویژه جناب آقای دکتر پیوندی رئیس محترم دانشـگاه بـه رفـاه حـال دانشـجویان و پیگیـری هـای
مدیریت امور دانشجویی ،در آبان سال جاری تعداد  120دستگاه مایکروفر  28لیتری در خوابگاه هـای دانشـجوئی توزیـع
گردید.
تعداد  60دستگاه اهدائی رئیس محترم دانشگاه و به مناسبت هفته خوابگاه ها بوده و مـابقی آن از اعتبـارات معاونـت
دانشجوئی و فرهنگی تامین گردیده است.
توزیــع  120دســتگاه مــاکروفر در  14خوابگــاه دانشــجوئی
موجب صرفه جویی در وقت و دسترسی مناسب دانشجویان
به غذای گرم را به دنبال داشته است.
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 -3-11تجهیز خوابگاه پسرانه ولیعصر(عج)



اضافه نمودن منبع آب و پمپ به سیستم آبرسانی جهت رفع مشکل کمبود فشار آب در طبقات باالتر



تعویض کلیدهای برق در برخی از اتاق ها



تهیه و تحویل  5دستگاه یخچال و  4عدد کمد



تجهیز کتابخانه خوابگاه(  15عدد میز و  50عدد صندلی مطالعه )



تجهیز سالن ورزشی خوابگاه

82

جدول  -3 -11خرید ملزومات مورد نیاز خوابگاه ها در راستای شاخص های استاندارد سازی

ردیف

تعداد

ردیف

ملزومات و تجهیزات خریداری

ملزومات و تجهیزات

1

یخچال

10

12

آبسردکن

9

2

فرش

 1تخته

13

جارو برقی

5

3

ماشین لباسشویی

9

14

چرخ خیاطی

2

4

تخت

15

15

اجاق گاز

28

5

دستگاه واکس زنی

4

16

سماور گازی

2

6

ویدئو پرژکتور

1

17

کولر

31

7

میز

21

18

ماکروفر

120

8

صندلی

31

19

پنکه

1

9

پرینتر

1

20

پتو و بالش

1000

10

کمد

12

21

تشک

1000

11

موکت

 4000متر

22

پرده

 1000متر

شده
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خریداری شده

تعداد

 -4-11ارائه وام ها و تسهیالت متنوع دانشجویی در سال  1395توسط اداره رفاه

وام :
 -1-4-11وام تحصیلی  3494نفر
 -2-4-11وام مسکن  123نفر
 -3-4-11وام ضروری  357نفر
 -4-4-11وام ودیعه مسکن  65نفر
 -5-4-11وام تبصره  7 ،2نفر
تسهیالت:
 -6-4-11بیمه اتباع بیگانه  48نفر
 -7-4-11ارائه کار دانشجویی  642نفر

نمودار  -5-11وام های اعطایی در سال 1395
3500
3000
2500
2000
تعداد نفرات

1500
1000
500
0
وام تبصره 2

ودیعه مسکن
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وام مسکن

وام ضروری

وام تحصیلی

 -5-11حمایت از بنیان خانواده با پرداخت وام ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل از محل اعتبارات دانشگاه

-1-5-11
-2-5-11
-3-5-11
-4-5-11
-5-5-11
-6-5-11
-7-5-11
-8-5-11
-9-5-11

تامین بودجه الزم به میزان  30میلیارد ریال از محل اعتبارات دانشگاه
عقد قرارداد با صندوق رفاه دانشجویان به عنوان عاملیت پرداخت وام ودیعه مسکن
تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی و مراحل انجام کار
ثبت نام از دانشجویان متأهل متقاضی وام و اخذ مدارک الزم از ایشان
تطبیق شرایط دانشجو با دستورالعمل اجرایی صندوق رفاه جهت دریافت وام ودیعه مسکن
تشکیل جلسه جهت تعیین اولویت و اعالم اسامی حائزین شرایط
تهیه اسناد مالی و ارسال آن به صندوق رفاه دانشجویان
بررسی اسناد و تطبیق با آیین نامه اجرایی تسهیالت توسط صندوق رفاه دانشجویان
صدور چک و واریز به حساب دانشجویان

 -6-11ارائه خدمات تغذیه ای به دانشجویان








تهیه و طبخ ناهار مورد نیاز دانشجویان دانشکده
ها به تعداد  404000پرس
تهیه و طبخ شام مورد نیاز دانشجویان دانشـکده
ها به تعداد  587000پرس
تهیــه و توزیــع ســبد ارزاق ماهیانــه خوابگــاه
متاهلین به تعداد  400سبد
تهیه و توزیع سـبد ماهیانـه صـبحانه بـه تعـداد
 95930سبد
تهیــه و توزیــع مکمــل ویتــامین  Dبــه صــورت
ماهیانه به تعداد  13000پرس
پذیرایی از مدعوین شرکت کننده در مراسم و مناسبت ها به تعداد  34000پرس
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منو 1

پرس 700

منو 2

پرس 2300

نمودار  -6-11آمار روزانه طبخ نهار دانشکده ها در رستوران سبز

منو 1

پرس400

منو 2
منو 3

پرس 1000
پرس 700
نمودار -7-11آمار روزانه طبخ شام خوابگاه ها در رستوران سبز
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 -1-6-11اجرای طرح الگوی تغذیه سالم و استانداردسازی امور تغذیه و ارتقاء امنیت غذایی دانشجویان













تدوین و اجرای الگوی تغذیه سالم
افزایش امکان انتخاب نوع غذا و لحا نمودن سالیق و ذائقه دانشجویان
افزایش مصرف لبنیات در بین دانشجویان با ارایه سرانه شیر دو بار در هفته
ارایه منوی سبزیجات و میوه برای افزایش سرانه مصرف سبزیجات و میوه
ارایه مکمل ویتامین D
ارایه ارزاق به دانشجویان
کاهش میزان مصرف روغن و نمک در تهیه طبخ غذاها
کاهش میزان اسراف و دور ریز غذا با توجه به سالیق دانشجویان و ایجاد تنوع غذایی
ارائه آموزش های الزم به کارکنان و کادر خدماتی شاغل در آشپزخانه ها و مراکز توزیع غذا
توزیع مناسب غذا در سلف و خوابگاههای تحت پوشش میان دانشجویان
کنترل کیفیت و بازرسی در فرآیند پخت غذا طبق استاندارد

-2-6-11









ارائه سبد تغذیهای مطلوب به دانشجویان

یکسانسازی امور تغذیه در همه دانشکدهها
توزیع صبحانه در سه منو در سطح خوابگاههای دانشجویی
ایجاد تنوع غذایی(سه منو شام و دو منو ناهار)
ارائه منوی سبزیجات و میوهجات
ارائه ماهانه مکمل ویتامینD
ارائه جیره غذایی ماهانه به متاهلین
ارائه غذای نیمپرس

 -3-6-11حذف غذای رزرو تا 48ساعت قبل از توزیع

با اجرای این برنامه که در راستای رسیدن به اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته  ،دانشجویانی که بـه
هر دلیل امکان استفاده از غذای رزرو شده را ندارند ،می توانند تا  48ساعت قبل از توزیع غذا منوی در خواسـتی خـود را
از اتوماسیون تغذیه لغو نمایند و مبالغ پرداختی به حساب دانشجویان عودت می گردد .الزم به ذکر اسـت بـا اجـرای ایـن
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برنامه عالوه بر اینکه دانشـجویان پـس از حـذف رزرو مبلـغ واریزیشـان عـودت گردیـده  ،در مـدیریت امـور دانشـجویی
نیز معادل( 16,000,000تومان) از هدر رفت بودجه و مواد غذایی جلوگیری بعمل آمده است.

 -4-6-11اتصال اتوماسیون غذا در دانشکده سالمت،ایمنی و محیط زیست به سیستم الکترونیک و شبکه مرکزی

در سال  1395اداره تغذیه ،اتوماسیون غذای دانشجویان دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست را نیـز بـه سیسـتم
الکترونیک و شبکه مرکزی متصل نمود.
*از مزایای این طرح میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :






تسهیل و تسریع در افزایش اعتبار الکترونیکی و رزرو غذا به لحا تحت وب بودن این سامانه
رزرو سبد ماهیانه صبحانه در قالب سه منو
رزرو ناهار در قالب دو منوی غذایی و شام خوابگاهی در قالب سه منوی غذایی
امکان استفاده از ژتون فراموشی برای دانشجویانی که به هر دلیلی کارت دانشجویی به همراه ندارند.
امکان اخذ نظرسنجی اینترنتی به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات

 -7-11اجرای طرح اعتبار بخشی در معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

 -1-7-11جمع آوری اطالعات  ،مستندات الزم و خود ارزیابی
 -2-7-11تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده و شناسایی مشکالت
 -3-7-11استاندارد سازی فرآیندهای موجود در معاونت دانشجویی و فرهنگی
 -4-7-11رفع نواقص موجود در راستای طرح اعتبار سنجی
 -5-7-11بارگذاری اطالعات در سامانه وزارت متبوع
 -6-7-11نظارت و ارزیابی از دانشکده های منطقه  4کشور
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جدول  -1-7-11خالصه وضعیت معاونت در موضوع اعتباربخشی به تفکیک مدیریت ها

20

% 48

% 100

0

8

% 19

% 88

% 12

6

% 15

% 83

% 17

1

%3

0

% 100

5

مرکز بهداشت و درمان

2

%5

% 100

0

-

6

شورای انظباطی

3

%8

% 100

0

-

7

روابط عمومی

2

%5

% 100

0

-

42

-

%92

%8

ردیف

تحقق

تحقق

نام حوزه

1

مدیریت امور دانشجویی

2

3

4

مدیریت تعالیفرهنگیو
فوقبرنامه
مدیریت تربیت بدنی
مرکز مشاوره و سالمت
روان

جمع عملکرد اعتباربخشی

تعداد

سهم از

درصد

درصد عدم

استاندارد

کل
معاونت

توضیحات

عدم جذب  %40دانشجویان در
برنامهها به علت پراکندگی
دانشکده ها و خوابگاهها
نداشتن زمین چمن ملکی
عدم انتشار هفته نامه سالمت به
علت عدم تخصیص بودجه
مربوطه
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جدول  -2-7-11عملکرد برنامـههـای معاونت دانشجـویی و فرهـنگـی در سال  1395به تفکیک مدیریتها

مدیریت/مرکز

مدیریت امور دانشجویی

تعداد

تعداد

اهداف

برنامه

کمی

ها

درصد
سهم از
کل
معاونت

تعداد

تعداد

کل

فعالیت

فعالیت انجام شده

درصد
تحقق

درصد
عدم
تحقق

معاونت دانشجویی و فرهنگی

22

67

%52

297

238

%80

%20

19

24

%19

106

62

%59

%41

مدیریت تربیت بدنی

4

11

%9

32

25

%78

%22

مرکز بهداشت و درمان

3

5

%4

26

20

%77

%23

مرکز مشاوره و سالمت روان

7

14

%11

55

38

70%

%30

روابط عمومی

2

7

%5

7

7

%100

-

شورای انظباطی

-

-

-

-

-

-

-

جمع کل

57

128

%100

523

390

----

----

مدیریت تعالی فرهنگی و فوق
برنامه
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نمودار  -8-11سهم فعالیت های حوزه معاونت دانشجـویی و فرهـنگـی در سال  1395به تفکیک مدیریتها

مرکز مشاوره و سالمت
روان

روابط عمومی

%11

%1

مرکز بهداشت و درمان
%5
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت تربیت بدنی

%57

%6

مدیریت تعالی فرهنگی
و فوق برنامه

%21
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-8-11

اجرای برنامه عملیاتی در معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

 -1-8-11اخذ برنامه عملیاتی ابالغی از وزارتخانه و بررسی و اعالم نواقص و مشکالت برنامه
 -2-8-11طراحی فرمت استاندارد برنامه عملیاتی و ابالغ به مراکز و مدیریت های تابعه معاونت
 -3-8-11آموزش نمایندگان و مراکز و مدیریت های تحت پوشش معاونت به منظور ارائـه برنامـه عملیـاتی و بودجـه
مربوطه بر اساس فرمت ابالغی
 -4-8-11جمع آوری برنامه های عملیاتی و بودجه مراکز و مدیریت های تحت پوشش
 -5-8-11بارگذاری برنامه عملیاتی (جاری – توسعه ای) در سامانه وزارتخانه
 -9-11برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه

 -1-9-11ثبت نام غیر حضوری از دانشجویان متقاضی عضویت بصورت سامانه ای
 -2-9-11رشد  20درصدی ثبت نام کنندگان و متقاضیان عضویت شورای صنفی نسبت به سال قبل(تعـداد ثبـت نـام
کنندگان از  205نفر به  248نفر افزایش داشته)
 -3-9-11برگزاری دومین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان در مورخ  21و 22آذرماه بصورت متمرکز
 -4-9-11برگزاری انتخابات در قالب ده()10حوزه انتخاباتی در دانشکدهها وچهارده()14حوزه انتخابیه در خوابگاهها
 -5-9-11اعزام شش()6صندوق سیار جهت اخذ آراء از دانشجویان مراکز و بیمارستانهای تحت پوشش
 -6-9-11رشد حدود  12درصدی مشارکت دانشجویان ( آراء مأخوذه سال قبل  3503رأی و آراء مأخوذه سال جاری
 3903رأی بوده است)
 -7-9-11تعداد اعضاء منتخب در کلیه حوزه های انتخابیه حدود  160نفر
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 -11-11برگزاری کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی

به منظور لزوم تدوین برنامه ریزی عملیـاتی سـال  1396معاونـت دانشـجویی و فرهنگـی  ،در همـین راسـتا و لـزوم
ضرورت تبیین مفاهیم اقتصاد مقاومتی  ،واحد طرح و برنامه مدیریت امور دانشجویی با همکاری مدیریت توسـعه سـازمان
و تحول اداری دانشگاه نسبت به برگزاری دوره کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی در روز  26بهمن بـرای حـدود  50از نفـر
همکاران از جمله مسئولین ادارات /واحدها و مسئولین خوابگاه ها و کارشناسان مرتبط اقدام نمود.
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-11-11

اقدامات صورت گرفته واحد فنی و طرح های عمرانی

جدول  -11-11خالصه اقدامات صورت گرفته واحد فنی و طرح های عمرانی

ردیف
1

اقدامات صورت گرفته
برنامه ریزی ،هماهنگی و احداث شبکه فاضالب مجموعه خوابگاهی الزهرا(س) اتصال شبکه
پردیس نیایش

هزینه(ریال)
3,010,000,000

2

بازسازی و نوسازی مجتمع خوابگاهی و بلوک  3الزهرا (س)

10,603,000,000

3

بازسازی ،بهسازی و تعمیرات کامل خوابگاه دخترانه سمیه با ظرفیت  450نفر

3,768,000,000

4

بازسازی ،بهسازی و تعمیرات کامل خوابگاه دخترانه زینب (س)

1,718,000,000

5
6

تعمیر ،تجهیز ،نوسازی و بهسازی سالن ورزش و زمین چمن مصنوعی خوابگاه امام علی (ع)
بطور کامل با متراژ  280مترمربع
عمرانی و بهسازی سایر خوابگاهها
جمع کل

1,250,000,000
3,900,000,000
 24.230.000.000ریال
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برنامه ریزی ،هماهنگی و بازسازی ،با پیرایی ساختمانی -تاسیساتی خوابگاههاای دانشاجویی

الزهراء(س) ،امام علی(ع) ،سمیه و حضرت زینب(س)












برنامه ریزی جهت بازسازی ،بهسازی و نوسازی خوابگاه الزهراء(س(
اخذ اعتبارات و بودجه الزم جهت اجرای برنامه
انتخاب و انعقاد قرارداد با پیمانکاران
تعمیر ،تجهیز ،نوسازی و بهسازی سالن ورزش خوابگاه امام علی (ع) بطور کامل با متراژ  120مترمربع
اصالح و بهسازی زمین چمن مصنوعی خوابگاه امام علی (ع)
تعمیر ،نوسازی و بهسازی خوابگاه سمیه(بهسازی ،بازسازی و نوسازی کامل موتورخانه ،تعویض کلیه پنجره هـای
قدیمی خوابگاه با پنجره های یوپی وی سی) ،(UPVCاصالح سیستم سرمایش و کولرهای کل خوابگاه ،اصالح
مشکل آب خوابگاه ،تملک اتاقهای مربوط به معاونت درمان و بهداشت و برنامه ریزی برای ساخت اتاق مالقـات و
تغذیه )
تعمیر ،نوسازی و بهسازی موتورخانه خوابگاه زینب بطور کامل
نوسازی ،بهسازی و ایجاد اتاق رختشویخانه در خوابگاه زینب(س)
برنامه ریزی و اجرای بازسازی ،بهسازی و نوسازی بلوک 3مجتمع خوابگاهی الزهراء(س) در سال  1395به شـرح
موارد ذیل:
( تدارک اسکان موقت دانشجویان در زمان بهسازی و نوساز -تعویض لوله های آب گرم و سرد مربوط بـه
رادیاتورها و فاضـالبها  -تعـویض و اصـالح تاسیسـات خوابگـاه  -تعـویض و بازسـازی کـف و دیوارهـای
آشپزخانه ها  -نصب شیرآالت جدید  -نصب درب های جدید  -مالمینـه از نـوع ضـدآب جهـت ورودی
حمام ها ،توالت ها -تعویض روشویی هـا -اصـالح لولـه هـای گـاز خوابگـاه  -نوسـازی تعـداد  15واحـد
آشپزخانه -ایجاد هود مرکزی آشپزخانه ها -تعمیرات  30واحد سرویس بهداشتی ( 30چشـمه حمـام و
توالت) و  15واحد تیشورخانه و ایجاد هواکش در حمام ها و سرویس های بهدالشتی  -پوکهریزی کـف
سرویس ها جهت شیب بندی و کروم بندی  -اصالح برق بلوک  3و تعویض کلید ها و پریز های بـرق -
تعویض رادیاتور اتاق ها -تعویض توری پنجره های آسیب دیده  -رگالژ پنجره ها -احداث سـقف کـاذب
در کلیه سرویس ها و آشپزخانه ها  -تبدیل المپ های ورودی به پنل های LEDجهت اصـالح الگـوی
مصرف  -مجهز کردن کلیه روشنایی ها به سنسور حرارتی و حرکتی به منظور مدیریت مصرف -اصـالح
سقف کاذب رایزر اتاق  TVوکتابخانه  -انجام سقف کاذب و دیوار کاذب در کتابخانه  -تبدیل پنجره به
هواکش های متمرکز جهت حمام ها و توالت ها و آشپزخانه ها با نصب سانتریفیوژ در بام به طور مجزا -
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تعویض دربهای چوبی حمام ها و دستشویی ها به درب های یـوپی وی سـی (UPVC) -تعـویض لولـه
های آب گرم و سرد و احداث رایزر اصلی جهت لوله ها به همراه شیرهای قطـع کـن در هـر سـرویس و
آشپزخانه به طور مجزا -تعمیر دیگ های سوپراکتیو موتورخانه بلوک  1و)2
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 -2-11-11برنامه ریزی ،هماهنگی و احداث شبکه فاضالب مجموعه خوابگاهی الزهارا (س) و اتصاال شابکه
پردیس نیایش (خوابگاه الزهرا(س) ،دانشکده داروسازی و پرستاری و مامایی) به اگوی شهرتهران

 بررسی وضعیت خوابگاه و مسیر های اتصال به خط لوله اصلی
 مذاکرات متعدد و برطرف نمودن چالش های موجود
 ایجاد تعامل با مراکز و ارگانهای ذیربط(شهرداری منطقه ،نیروی انتظامی ،راهنمایی و رانندگی ،اداره آب و فاضالب
منطقه ،اداره برق منطقه ،اداره گاز منطقه و…)
 اصالح تاسیسات فاضالبی خوابگاه به منظور اتصال به اگوی شهری
 حفاری و جاگذاری لوله های اگوی شهری
 کندن کانال و لوله گذاری در حدود متر1200
 طراحی و اجرای  33منهول و  33دریچه مربوط به فاضالب
 حفاری و لوله گذاری قسمت های فرعی خوابگاه
 اتصال همه بلوکهای چهارگانه خوابگاه به سیستم فاضالب شهری
 هماهنگی برون بخشی برای انتخاب پیمانکار مناسب برای اجرای اتصال اگو در قسمت بیرون از محوطه دانشگاه
 همکاری ،کمک ،تسهیل و ایجاد تعامل جهت انجام پروژه و اتصال قسمت بیرون دانشگاه
 اتصال کامل سیستم فاضالب خوابگاه الزهرا(س) و دانشکده های پرستاری ،مامایی و داروسازی به سیستم فاضـالب
و اگوی انجام شد .
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 -3-11-11بازسازی ،بهسازی و تعمیرات کامل خوابگاه دخترانه سمیه با ظرفیت  411نفر













تعمیرات اساسی و بهسازی موتورخانه خوابگاه
ساخت و نصب کانال کولر در حدود  800متر مربع
ساخت فضای فرهنگی -ورزشی و تجهیز اتاقها و طبقات
بهسازی سیستم برق و تابلوهای فرعی
ایجاد فضا جهت خشک کردن لباسها وتیشویخانه
تغییر انشعاب لوله آب از حالت اداری به مجتمع مسکونی و تعویض و نصب پنجرههای دوجداره
اصالح سیستم سرمایشی ،کانالکشی مجدد واصالح سیستم تهویه
لوله کشی فاضالب در حدود  36متر
تعویض موکت و پردههای خوابگاه
تحویل اتاق واکسیناسیون و بایگانی از معاونتهای بهداشت و درمان جهت طراحی ساخت اتـاق مالقـات و توزیـع
غذا
نصب  120پره رادیاتور در خوابگاه
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 -4-11-11بازسازی ،بهسازی و تعمیرات کامل خوابگاه دخترانه زینب (س)










حفر دو چاه فاضالب به حجم حدود  500متر مکعب
حفر تونل  23متری به عمق  5متر جهت اتصال فاضالب خوابگاه به چاههای فوق
احداث رختشویخانه مجهز به  4دستگاه ماشین لباسشوئی
بازسازی و بهسازی کامل موتورخانه و اتاق موتورخانه
جدولبندی باغچه ها و بهسازی حیاط و رنگ آمیزی آن
طراحی ساخت اتاق مالقات و نگهبانی
اجرای لوله کشی فاضالب و ناودان جهت تخلیه آب باران بطول  50متر
اجرای سیم کشی برق به طول  70مترنصب کاشی کاری دیوارها  64متر مربع
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آمار و عملکرد واحد ایاب و ذهاب

سرویس ارائه شده به دانشجویان به تعداد 170نیمراه مینی بوس در روز
سرویس ارائه شده به دانشجویان به تعداد  90نیمراه اتوبوس در روز
سرویس ارائه شده برای امور ورزشی و تربیت بدنی دانشجویان
سرویس های ارائه شده اردوهای دانشجویی
سرویس های ارائه شده جهت مناسبات ،مراسم ها و همایش ها
فسخ قرارداد پیمانکار ایاب و ذهاب به دلیل عدم ارایه خدمات مناسب
انتخاب پیمانکار جدید براساس نیازمندی حوزه

 -13-11آمار و عملکرد واحد فناوری اطالعات IT








افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت در خوابگاهها
تعداد اکانتهای ایجاد شده برای دانشجویان ورودی مهر  813اکانت
تعداد اکانتهای ایجاد شده برای دانشجویان ورودی بهمن  205اکانت
تعداد اکانتهای ایجاد شده جهت دانشجویان ورودی بهمن  205اکانت
تعداد اکانتهای ایجاد شده جهت دانشجویان شرکت کننده در جشنواره نشریات فرهنگی  400اکانت
تعداد اکانتهای ایجاد شده جهت دانشجویان شرکت کننده در المپیاد علمی سراسری  800اکانت

 -1-13-11پوشش کامل اینترنت بی سیم و با کیفیت در تمام خوابگاه ها









اصالح و بروز رسانی تمامی زیر ساخت های شبکه داخلی
اصالح و بروز رسانی تمامی زیر ساخت شبکه ارتباطی خوابگاه ها با دانشگاه
برقراری ارتباط مناسب بین خوابگاه ها و دانشگاه از طریق فیبر نوری و دکل های مناسب
مانیتورینگ و سرکشی مستمر از تجهیزات و نرم افزارها،
توسعه زیر ساختهای شبکه و راه اندازی شبکه های جدید مورد نیاز و سرویس شبکه ها
پشتیبانی و نگهداری شبکه  wirelessو رفع اشکاالت
افزایش و مدیریت پهنای باند در خوابگاه ها
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 -14-11طرح های برتر مدیریت امور دانشجویی دانشگاه در جشنواره تعالی
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 اسکان صددرصدی دانشجویان متقاضی خوابگاه /مدیریت امور دانشجویی معاونت فرهنگی دانشجویی
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 اجرای الگوی تغذیه سالم دانشجویان /اداره تغذیه معاونت فرهنگی دانشجویی
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اهم برنامه های سال  1396به همراه بودجه بندی

 -1-12برنامه های اداره تغذیه دانشجویان در سال : 1396

 -1-1-12تهیه تجهیزات مربوط به حمل و توزیع غذا به صورت گرم در سلف سرویس ها و خوابگاه ها
 -2-1-12توسعه فضا و تجهیزات استاندارد جهت پخت و توزیع غذا
 -3-1-12اصالح فرآیندهای تهیه مواد اولیه،طبخ و توزیع غذا
 -4-1-12طراحی و اجرای الگوی تغذیه مناسب و استاندارد دانشجویان
 -5-1-12پایش و نظارت کیفیت تغذیه دانشجویان براساس الگوی تغذیه مناسب و استاندارد
 -6-1-12تامین و توزیع منابع
 -7-1-12ادامه اجرای نظام اعتبارسنجی غذاخوری های دانشجویی

 -2-12برنامه های اداره رفاه دانشجویان در سال : 1396

 -1-2-12پرداخت  3600وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان متقاضی
 -2-2-12پرداخت  600وام ضروری به دانشجویان متقاضی
 -3-2-12پرداخت ودیعه مسکن به  100نفر از دانشجویان متاهل متقاضی
 -4-2-12پرداخت وام تبصره 2به  30نفراز دانشجویان واجد الشرایط
 -5-2-12پرداخت ودیعه مسکن از محل اعتبارات دانشگاه به میزان تقریبی  4برابر مبلغ صندوق رفاه
 -6-2-12معرفی  350دانشجوی متقاضی کار به مراکز درمانی تابعه
 -7-2-12اختصاص کار دانشجویی در حیطه فعالیتهای کمک آموزشی  ،پژوهشی ،اداری ،فرهنگی و فوق برنامه بـه
تعداد  500نفر ( طی دو ترم )
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 -8-2-12پوشش بیمه سالمت و حوادث برای  55نفر از دانشجویان بورسیه
 -9-2-12پوشش بیمه سالمت برای دانشجویان خارجی(پردیس دانشگاه)
 -10-2-12پوشش  % 100بیمه حوادث و سالمت کل دانشجویان دانشگاه
 -11-2-12صدور فرم میزان بدهی به تعداد  3000نفر
 -12-2-12دریافت مجوز های الزم از صندوق رفاه به تعداد  6500مجوز

 -3-12برنامه های اداره خوابگاهها در سال : 1396

 -1-3-12اسکان غیرحضوری دانشجویان
 -2-3-12کنترل اسکان دانشجویان
 -3-3-12قانون مداری و اجرای کلیه قوانین مندرخ در آیین نامه ها
 -4-3-12هماهنگی بین بخشی
 -5-3-12ارتقاء سامانه اسکان
 -6-3-12ارتقاء سطح ایمنی خوابگاهها
 -7-3-12تامین و تعمیر تجهیزات رفاهی مورد نیاز
 -8-3-12پشتیبانی تاسیساتی و عمرانی خوابگاهها
 -9-3-12جلب رضایت دانشجویان
 -10-3-12ارتقاء وضعیت بهداشتی و نظافتی خوابگاهها
 -11-3-12هماهنگی بین بخشی
 -12-3-12انجام فعالیتهای درون خوابگاهی
 -13-3-12برگزاری هفته خوابگاهها
 -14-3-12اجرای طرح و پایش عملکرد شهرداران خوابگاه های دانشجویی
 -15-3-12تدوین شناسنامه خوابگاهها
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 -16-3-12تامین و تجهیز امکانات اداری
 -17-3-12افزایش اثربخشی و کارآیی پرسنل
 -18-3-12احداث خوابگاه جدید ملکی
 -19-3-12توسعه خوابگاههای جدید مشارکتی و عقد قرارداد خوابگاه استیجاری
 -20-3-12ادامه اجرای نظام اعتبارسنجی خوابگاه های دانشجویی

 -4-12برنامه های واحد فنی و طرحهای عمرانی در سال : 1396

 -1-4-12تعمیر و بهسازی و بازسازی فضاهای خوابگاه حضرت زهرا (س)
 -2-4-12تعمیر و بهسازی و بازسازی فضاهای خوابگاه حضرت زینب (س)
 -3-4-12تعمیر و بهسازی و بازسازی فضاهای خوابگاه سمیه
 -4-4-12تعمیر و بهسازی و بازسازی فضاهای خوابگاه گل یاس
 -5-4-12تعمیر و بهسازی و بازسازی فضاهای خوابگاه گل نرگس
 -6-4-12تعمیر و بهسازی و بازسازی فضاهای خوابگاه حضرت علی(ع)
 -7-4-12تعمیر و بهسازی و بازسازی فضاهای خوابگاه شماره 15
 -8-4-12تعمیر و بهسازی و بازسازی فضاهای خوابگاه فردوس
 -9-4-12تعمیر و بهسازی و بازسازی فضاهای خوابگاه شماره 11
 -10-4-12تعمیر و بهسازی و بازسازی فضاهای خوابگاه شماره 27
 -11-4-12تعمیر و بهسازی و بازسازی فضاهای خوابگاه شماره 2
 -12-4-12تعمیر و بهسازی و بازسازی فضاهای اداره تغذیه
 -13-4-12پیش بینی میزان تجهیزات و لوازم مصرفی و غیر مصرفی
 -14-4-12تجهیز و نگهداشت سیستم تاسیسات خوابگاه حضرت زهرا (س)
 -15-4-12تجهیز و نگهداشت سیستم تاسیسات خوابگاه گل یاس
 -16-4-12تجهیز و نگهداشت سیستم تاسیسات خوابگاه گل نرگس
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 -17-4-12تجهیز و نگهداشت سیستم تاسیسات خوابگاه سمیه
 -18-4-12تجهیز و نگهداشت سیستم تاسیسات خوابگاه حضرت علی (ع)
 -19-4-12تجهیز و نگهداشت سیستم تاسیسات خوابگاه فردوس
 -20-4-12تجهیز و نگهداشت سیستم تاسیسات خوابگاه شماره 15
 -21-4-12تجهیز و نگهداشت سیستم تاسیسات خوابگاه شماره 11
 -22-4-12تجهیز و نگهداشت سیستم تاسیسات اداره تغذیه مدیریت دانشجویی
 -23-4-12پیگیری بیمه ابنیه و تجهیزات
 -24-4-12پیگیری بیمه نیروی انسانی مرتبط
 -25-4-12امکان سنجی و واگذاری تاسیسات و نگهداری خدمات تاسیسات خوابگاهها

 -5-12برنامه های واحد آموزش و طرح و برنامه در سال : 1396

 -1-5-12برگزاری انتخابات شورای صنفی
 -2-5-12تشکیل واحدهای شورای صنفی
 -3-5-12تالش در جهت فعال نمودن هرچه بیشتر دانشجویان منتخب شورای صنفی
 -4-5-12توانمند سازی دانشجویان شورای صنفی در حوزه رفاهی
 -5-5-12برگزاری دوره های آموزشی ویژه مسئولین ارائه دهنده خدمات رفاهی به دانشجویان
 -6-5-12آموزش مهارت های شغلی عموم پرسنل
 -7-5-12آموزش مهارت های انسانی
 -8-5-12افزایش بهره وری کارکنان و جبران خدمات پرسنل
 -9-5-12تقویت پرتال مدیریت
 -10-5-12اعتبار بخشی و رتبه بندی بینالمللی
 -11-5-12تدوین و یکپارچه سازی برنامه عملیاتی سال 1396
 -12-5-12پایش و ارزیابی و جمع آوری گزارشات حوزه دانشجویی و فرهنگی
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 -6-12برنامه های واحد ایاب وذهاب دانشجویان در سال : 1396

 -1-6-12ارزیابی تجهیز خوابگاه ها به سیستم گزارش دهی اتوماتیک
 -2-6-12نیاز سنجی و جمع آوری اطالعات از خوابگاهها و مدیریت های تربیت بدنی و فوق برنامه
 -3-6-12بازدید از بیش از  3سازمان دارای سیستم مشابه و مطالعه تطبیقی
 -4-6-12باال بردن کیفیت وسایط نقلیه مورد استفاده
 -5-6-12نظارت دقیق بر عملکرد سرویس های ایاب و ذهاب
 -6-6-12احراز صالحیت رانندگان مورد استفاده در ایاب و ذهاب دانشجویی
 -7-6-12دائر نمودن سرویس های ایاب و ذهاب خوابگاه ها  ،مدیریت تربیت بدنی و مدیریت فوق برنامه
 -8-6-12تهیه و تنظیم صورت حساب سرویس های ایاب و ذهاب خوابگاهها ،مدیریت تربیت بدنی و مدیریت فـوق
برنامه
 -9-6-12تنظیم بندهای شرایط مناقصه
 -10-6-12تنظیم قرارداد نهایی ایاب و ذهاب دانشجویی
 -7-12برنامه های واحد فناوری و اطالعات در سال : 1396

 -1-7-12تجهیز و به روز رسانی شبکه داخلی خوابگاهها
 -2-7-12سوئیچینگ و پیکربندی اکسس پوینت ها و سایر تجهیزات
 -3-7-12اتصال به شبکه دانشگاه از طریق فیبر نوری
 -4-7-12پشتیبانی رایانه های ستاد
 -5-7-12بازدید دوره ای به خوابگاهها
 -6-7-12پشتیبانی و ارتقاء سامانه های اسکان
 -7-7-12پشتیبانی و ارتقاء سامانه های تردد
 -8-7-12پشتیبانی و ارتقاء سامانه های تغذیه
 -9-7-12پشتیبانی و ارتقاء سامانه های تیکتینگ
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-13

چالش ها در برنامه اجرایی سال  1395و ارائه راهکارها در توسعه  ،گسترش و ارتقاء برناماه هاا در
سال 1396

جدول  -1-13برنامه عملیاتی سال 1395
حوزه :مدیریت امور دانشجویی
تعداد برنامه67 :

تعداد هدف27:

تعداد فعالیت298:

نقاط قوت

چالش ها

پیشنهادات جهت رفع چالش ها

بستر سازی جهت پایش برنامه ها و
فعالیت ها در مدیریت دانشجویی و
ارائه بازخورد به ادارات و واحدهای
مربوطه

عدم ارائه بازخورد

تهیه و تدوین و جمع بندی برنامه
عملیاتی در باالترین سطح و ابالغ
به دانشگاه ها به منظور حرکت و
جهت دهی کلیه دانشگاه ها برای
رسیدن به اهداف کلی وزارتخانه

عدم اخذ برنامه عملیاتی از کلیه
دانشگاه ها و حوزه های مربوطه

دریافت برنامه های هر دانشگاه از پایین
ترین سطح کار شناسی به منظور ارائه
برنامه های قابل اجرا متناسب ظرفیت ،فر
هنگ و پتانسیل موجود

عدم ابالغ برخی از بخشنامه ها و آئین
نامه های مربوطه در جهت اجرای
برنامه عملیاتی در موعد و زمان تعیین
شده در برنامه عملیاتی ابالغی(بطور
مرال آئین نامه شورای صنفی می
بایست در مهرماه به دانشگاه ها ابالغ
می گردید)

ابالغ بخشنامه ها و آئین نامه های مربوطه
از سوی وزارت خانه در زمان مناسب و
تعیین شده در برنامه عملیاتی

عدم توجیه و همت برخی از مدیران و
کارشناسان در دانشگاه ها به منظور
حرکت بر اساس برنامه

برگزاری کارگاه های تخصصی ویژه جهت
آموزش و توجیه مدیران و کارشناسان
دانشگاه ها درخصوص اهمیت و الویت
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پایش برنامه عملیاتی بصورت فصلی و 3
ماه یکبار و ارائه بازخورد و نتایج پایش ها
حداکرر ظرف مدت یک ماه پس از پایش

برنامه عملیاتی مشترک

عدم تخصیص بودجه الزم و کافی به
منظور اجرای برخی از برنامه های
عملیاتی ابالغی از سوی وزارتخانه
کمبود نیروی انسانی و کارشناس
متخصص در اجرای برنامه ها
وجود سامانه جهت بارگذاری
مستندات اجرای برنامه ها و پایش
و ارائه بازخورد به حوزه مربوطه

زمان و فاصله کوتاه به منظور
بارگذاری مستندات در سامانه

بارگذاری مستندات بصورت فصلی و سه
ماهه

پایش ،اخذ و بارگذاری مستندات بر
اساس فعالیت

پایش ،اخذ و بارگذاری مستندات بر اساس
برنامه

عدم تناسب تعداد برنامه های عملیاتی
ابالغی از سوی وزارتخانه با نیروی
انسانی متخصص دانشگاه ها
(الزم به ذکر است حوزه معاونت
دانشجویی و فرهنگی و مدیریت های
زیرمجموعه عالوه بر برنامه های ابالغی
از سوی وزارتخانه برنامه های بسیاری
بصورت جاری در حیطه وظایف خود
دارد)
جابهجایی یا حذف برخی از مستندات
بارگذاری شده و مشکالت نرمافزار
مورد استفاده

ارتقاء نرمافزار و حل مشکالت مربوط به آن

عدم تناسب زمانبندی برخی فعالیت ها
با امکانات موجود

تغییر زمانبندی برخی فعالیتها با توجه به
امکانات موجود
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 -1-13چالش های مدیریت امور دانشجویی در سال 1395

-1-1-13بر اساس بررسی های بعمل آمده یکی از مهمترین چالش های مدیریت امور دانشجویی ،عدم توسعه کیفـی
و کمی زیر ساخت ها و امکانات دانشگاه متناسب با ایجاد افزایش ظرفیـت ورودی دانشـجویان دانشـگاه در
سالهای اخیر و همچنین پراکندگی و عدم انسجام دانشکده ها و خوابگاه های دانشجویی در سراسر تهـران
می باشد.
-2-1-13عدم بهره مندی مناسب از ظرفیت ساختمانها و مستغالت دانشگاه(عدم توجـه بـه منـابع موجـود از جملـه
ساختمانهای بالاستفاده دانشگاه از جمله  :ساختمان  23بهارسـتان ،سـاختمان  21در زرتشـت ،سـاختمان
 18واقع در درکه و زمین  200متر اهدایی در صادقیه – اشرفی اصفهانی)
 -3-1-13حدود  30درصد از دانشجویان دانشگاه غیر بومی و ساکن خوابگاه هستند و عالوه بر ایاب و ذهاب  ،تغذیه
برای دانشجویان یک موضوع حساس و پر اهمیت است و حدود  80الی  90درصد دانشـجویان از امکانـات
تغذیه ای دانشگاه ها بهره مند می شوند.
-4-1-13دانشجویان این دانشگاه عمدتاً از رتبه های برتر کنکور سراسری می باشند به همین جهت سطح انتظـارات
ایشان باال می باشد .ضمناً در آینده ای نزدیک این دانشجویان از متولیان سالمت جامعـه بـه حسـاب مـی
آیند ،لذا توجه و ارائه خدمات مطلوب و مناسب به ایشان از اولویت ویژه ای برخوردار است.
-5-1-13دانشجویان رشته علوم پزشکی بر خالف دانشجویان غیر پزشکی نسبتاً تمام وقت هستند و حتی تابسـتان و
تعطیالت هم در بیمارستانها و مراکز خدماتی به ارائه خدمت پرداختـه و از خـدمات رفـاهی  ،خوابگـاه و ...
بهره مند می باشند.
 -6-1-13عدم هماهنگی و همکاری واحدهای مسئول در امر سیاستگذاری ،برنامه ریزی امـور اجرایـی و نظـارتی بـه
منظور توسعه و بهبود وضعیت خوابگاه های دانشجویی ،احیاء ،حفا و تـرویج فرهنـگ اسـالمی در محـیط
های خوابگاهی
-7-1-13عدم نظارت و کنترل مناسب برعملکرد پیمانکار شرکت طرف قرار داد ایاب و ذهاب بـر اسـاس مفـاد قـرار
داد به دلیل پراکندکی دانشکده ها  ،خوابگاهها و بیمارستانهای تابعه دانشگاه.
-8-1-13بر اساس بررسی های بعمل آمده و جدول شاخص های امور رفاهی دانشـجویان سـرانه فضـای خوابگـاهی،
سرانه سرویس بهداشتی در خوابگاه ها  ،سرانه امکانات و تجهیزات اتـاق دانشـجویی و سـرانه فضـای اتـاق
خوابگاه ها در وضعیت ضعیف قرار دارد.
-9-1-13کمبود و عدم تناسب امکانات و تجهیزات در حوزه های امور رفاهی با تعداد دانشجویان
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 -10-1-13فراوانی تنوع قومیت ها و رفتارهـا و تعـدد فرهنـگ هـا در خوابگـاه هـای دانشـجویی ،مجموعـه ای از
تضادهای فرهنگی در خوابگاه ها بوجود آورده است.
 -11-1-13کمبود و عدم تناسب امکانات ورزشی و تربیت بدنی با تعداد دانشجویان
 -12-1-13ساختار نامناسب و ساخت غیر خوابگاهی فضاهای اختصاص یافته به خوابگاه ها
 -13-1-13کمبود اعتبارات الزم جهت اجرای طرح جامع نوسازی خوابگاههای دانشجویی بـا توجـه بـه فرسـودگی
خوابگاهها
 -14-1-13کمبود اعتبارات الزم به منظور استاندارد سازی  ،مقاوم سازی و ایمـن سـازی خوابگـاه هـا بـه منظـور
افزایش کیفیت خوابگاههای دانشجویی
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جدول  -2-13برنامه عملیاتی سال 1396
حوزه  :مدیریت امور دانشجویی
تعداد برنامه97:
نقاط قوت

تعداد هدف کمی31 :
چالش ها

تعداد فعالیت409:
پیشنهادات جهت رفع چالش ها

عدم تخصیص بودجـه و اعتبـارات الزم بـه بودجــه بنــدی مــدیریت هــا و واحــدها بــر
منظور اجرای کامل برنامه عملیاتی

اساس برنامه عملیاتی ابالغی صورت پذیرد

جلوگیری از موازی کاری در فعالیت ها
برنامه های  96نسبت به برنامـه هـای  95افزایش تعداد برنامه ها و اهداف و فعالیـت
کاربردی تر و قابل اجرا تر میباشد.

ها نسبت به برنامه عملیاتی سال 1395
کمبود نیروی انسانی متخصـص و آمـوزش
دیده و عدم تناسب آن با برنامـه عملیـاتی
ابالغی
عدم ابالغ بخشنامه هـای سـال  96کـه در
بازه زمـانی فـروردین تـا اردیبهشـت بـوده
است از جمله ابالغ هفته خوابگاهها

آمــوزش مــداوم و امکــان جــذب نیــروی
متخصص
زمان بندی برنامه ها ی ابالغی با توجه بـه
توان اجرایی ستاد تدوین گردد

عدم تطابق برنامه با فعالیتها:
(برنامـــه:اجرای نظـــام اعتبـــار ســـنجی
خوابگاههای دانشجویی
فعالیت:تعیین اولویت باز سازی حـدود 40
هزار متر-گزارش اجرای باز سازی)
تهیه و تدوین و جمع بندی برنامه عملیاتی عدم اخذ برنامه عملیاتی از کلیـه دانشـگاه دریافت برنامه های هـر دانشـگاه از پـایین
در باالترین سطح و ابالغ به دانشگاه ها بـه ها و حوزه های مربوطه
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ترین سطح کـار شناسـی بـه منظـور ارائـه

منظور حرکت و جهت دهی کلیه دانشگاه

برنامه های قابل اجرا متناسب ظرفیت ،فر

ها برای رسیدن به اهداف کلی وزارتخانه

هنگ و پتانسیل موجود
در برخی از واحد های ذیل معاونت برنامـه
ها کالن دیـده شـده (دانشـجویی) برخـی
بسیار ریز و جزئی
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برنامههای توسعهای باید کـالن نگـر باشـد
به جزء نگر
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فرصت ها ،تهدیدهای سازمانی و تشکیالتی و نیز عملکردی به همراه راهکارهای اصلی و جانبی
 -1-14برنامه استراتژیک مدیریت امور دانشجویی
 -1-1-14بخش اول  :تجزیه و تحلیل محیط داخلی

جدول  -1-14قوت های مدیریت امور دانشجویی
واحد ایاب و ذهاب
ردیف

قوت های امور دانشجویی

1

وجود نیروهای متعهد و دلسور جهت نظارت و کنترل سرویس ها

2
3
4
5
6

اخذ گزارش روزانه سرویس ها از پرسنل ناظر بر سرویس ها و پرسنل شاغل
در خوابگاهها
برقراری ارتباط کتبی با شرکت طرف قرار داد جهت رفع مشکالت موجود در
سیستم ایاب وذهاب دانشجویی
برقراری ارتباط کتبی با شرکت طرف قرار داد جهت رفع مشکالت موجود در
سیستم ایاب وذهاب دانشجویی
تهیه و تنظیم برنامه زمان بندی شده مناسب و اقتصادی جهت سرویسهای
دانشجویی
ارتباط مستقیم با مسئولین خوابگاهها جهت بررسی سرویس ها و در صورت
امکان اجرای پیشنهادات آنان در خصوص رفع مشکالت سرویس های
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اهمیت قوت از 5

امتیاز قوت از  2.5تا 4

تا 5( 10کمترین 10

( 2.5قوت کم و 4

بیشترین)

قوت بسیار زیاد)

10

4

7

2/5

7

2/5

10

3

10

4

9

3

دانشجویی

7

دریافت گزارش عملکرد سرویس های ایاب و ذهاب هر خوابگاه از سرپرست
آن بصورت ماهیانه

7

3

ابالغ مصوبات کمیته های ایاب و ذهاب به پرسنل اداره ایاب وذهاب و
8

همچنین به شرکت طرف قرارداد به منظور اجرای فرامین مندرخ در

10

4

صورتجلسه
9

وجود یک مدیریت یا واحد مستقل به منظور اداره کردن و یا اجرای
درخواست سرویس های ایاب و ذهاب

10

4

اداره تغذیه
ردیف
1
2
3
4

قوت های امور دانشجویی

حضور تعداد  3نفر کارشناس تغذیه با تجربه و توانمند جهت انجام کلیه امور
مرتبط با تغذیه دانشجویان
واگذاری پخت و توزیع ناهار دانشگاه و شام خوابگاه به بخش خصوص
نظارت بر تهیه مواد اولیه غذایی استاندارد از بهترین کارخانه های موجود بر
اساس نظر کارشناسان اداره تغذیه
امکان نظرسنجی روزانه به صورت چهره به چهره و ثبت در دفاتر مربوطه و
اعمال در برنامه غذایی ماهیانه

اهمیت قوت از 5

امتیاز قوت از  2.5تا 4

تا 5( 10کمترین 10

( 2.5قوت کم و 4

بیشترین)

قوت بسیار زیاد)

10

4

10

4

10

4

10

4

امکان ارائه غذا در قالب  2منوی غذایی جهت ناهار دانشجویان و شام
5

خوابگاهی در قالب  3منوی غذایی و سبد صبحانه در قالب  3منوی غذایی
بر اساس عادات غذایی دانشجویان و همچنین تهیه و توزیع شیر  3بار در
هفته و میوه جات  4بار در هفته به صورت رایگان در کنار غذا
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10

4

6

7
8
9

توسعه و بهره برداری از سیستم اتوماسیون تغذیه در سطح دانشکده ها و
کلیه خوابگاه ها
ساخت اتاق توزیع غذا در  3خوابگاه (دربند،11،فردوس) و تعمیر خط توزیع
غذای خوابگاه امام علی (ع)
ساخت آشپزخانه مرکزی با ظرفیت  6000پرس روزانه
افزایش مساحت سالن غذاخوری خواهران در رستوران سبز به تعداد 100
نفر

10

4

8

4

10

3

10

4

اداره خوابگاهها
تا 5( 10کمترین 10

( 2.5قوت کم و 4

بیشترین)

قوت بسیار زیاد)
4

ردیف

اهمیت قوت از 5

امتیاز قوت از  2.5تا 4

قوت های امور دانشجویی

1

مجتمع خوابگاهی (ساخت خوابگاهی)

10

2

سرویس ایاب وذهاب

9

3

3

چند منویی غذا خوابگاهها

10

4

4

تجربه کافی تعدادی از پرسنل تاسیسات

8

3

5

اسکان دانشجویان تحصیالت تکمیلی

8

3

6

سامانه اسکان

10

4

7

سامانه تردد

9

3

8

تجربه وهمدلی پرسنل با دانشجویان

9

3

9

سامانه پرداخت هزینه دانشجویان

7

3

10

بکارگیری دانشجویان در فعالیت های خوابگاهی

6

2
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11

حمایت های مسئولین از نیازمندی های خوابگاهها

8

3

12

تجهیزات رفاهی خوابگاه

6

2

13

نظارت بر بهداشت ونظافت خوابگاهها

8

3

14

اینترنت خوابگاهها

8

3

15

امنیت خوابگاهها

9

4

ردیف

قوت های امور دانشجویی

واحد فناوری اطالعات
اهمیت قوت از  5تا

امتیاز قوت از  2.5تا

 5(10کمترین 10

2.5(4قوت کم و 4

بیشترین)

قوت بسیار زیاد)

1

وجود نیروهای متعهد و دلسوز

10

4

2

استفاده از شرکتهای معتبر در زمینه شبکه وایرلس و LAN

8

3

10

4

10

3

9

3

8

3

10

3

3
4
5
6
7

بکارگیری بروزترین تجهیزات و تکنولوژی جهت راه اندازی شبکه داخلی و
خارجی در خوابگاه ها
ارتباط مستقیم با مسئولین خوابگاهها جهت بررسی مشکالت و در صورت
امکان اجرای پیشنهادات آنان در خصوص رفع مشکالت دانشجویی
دریافت گزارش عملکرد و مشکالت موجود در خوابگاه از سرپرست آن
بصورت روزانه و ماهیانه
وجود اتوماسیون اداری جهت مکاتبات که سیر درخواست تا اجرا را بصورت
شفاف و مشخص قابل پیگیری مینماید.
بازدید و سرکشی روزانه خوابگاه ها جهت برطرف نمودن مشکالت در صورت
وجود
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جدول  -2-14ضعف های امور دانشجویی
واحد ایاب و ذهاب
اهمیت ضعف از
ردیف

 5تا 5(10

ضعف های امور دانشجویی

1

کمبود نیروی الزم جهت نظارت بر سرویس های ایاب و ذهاب

کمترین 10
بیشترین)

امتیاز ضعف از  1تا
 1(2.5ضعف زیاد و
 2.5کم)

10

1

10

1

5

2/5

5

2/5

10

1

5

1

7

عدم اجرای صحیح شرایط مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب از طرف دانشکاه

7

1

8

پراکندگی خوابگاههای دانشجویی و همچنین دانشکده ها در سطح شهر

10

1

5

2/5

10

عدم وجود نماینده شرکت طرف قراداد در زمان سرویس دهی در برخی از موارد

10

1

11

اخذ تصمیمات شخصی و خودسرانه بدون هماهنگی با واحد ایاب وذهاب

5

2/5

12

عدم پرداخت حق ماموریت به پرسنل واحد ایاب و ذهاب با توجه به ماموریت

10

1

2
3
4
5
6

9

ناکافی بودن حق الزحمه پرسنل واحد و بخصوص ناظرین سرویس ها نسیت به
سایر پرسنل ستادی
افترا و تهمت های ناروا از دیگران به جهت بحف مالی سرویس های ایاب و
ذهاب
عدم همکاری پرسنل شاغل در خوابگاهها در بعضی از موارد به علت کمبود نیرو
در واحد ایاب و ذهاب
عدم داشتن سیستم اتوماسیون ایاب و ذهاب در خصوص تعداد ماشین ها ،غیبت
سرویس ها و ...
استفاده شرکت طرف قرارداد از خودروهایی غیر از خودرو های درخواست شده در
قرارداد

عدم هماهنگی بین دانشجویان و سرپرستان خوابگاهها در خصوص زمان رفت و
برگشت سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی در برخی موارد
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های مستمر روزانه
13
14

عدم پرداخت هزینهای مکالمات مستمر با تلفن همراه شخصی در مدت زمان
ساعات اداری و غیر اداری به سبب رفع مشکالت ایاب و ذهاب
عدم پرداخت حق آنکال با توجه به پیگیری امور ایاب و ذهاب در ساعات غیر
اداری و ایام تعطیل

10

1

10

1

اداره تغذیه
اهمیت ضعف از
ردیف

ضعف های امور دانشجویی

 5تا 5(10
کمترین 10
بیشترین)

امتیاز ضعف از  1تا
 1(2.5ضعف زیاد و
 2.5کم)

1

کمبود فضای فیزیکی جهت پخت ناهار و شام خوابگاهی

5

2/5

2

عدم وجود تجهیزات توزیع غذا در سطح خوابگاه ها ی تحت پوشش

5

2/5

3

نبود اتاق توزیع غذا در برخی از خوابگاه های تحت پوشش

5

2/5

4

پراکندگی خوابگاه های تحت پوشش

5

2/5

5

2/5

5

افت ثانویه کیفیت غذا به دلیل دور بودن خوابگاه ها و همچنین تشدید برودت
هوا در فصل زمستان
اداره خوابگاهها

اهمیت ضعف از
ردیف

ضعف های امور دانشجویی

 5تا 5(10
کمترین 10
بیشترین)

امتیاز ضعف از  1تا
 1(2.5ضعف زیاد و
 2.5کم)

1

پراکندگی خوابگاهها از دید نظارتی

10

1,5

2

پراکندگی خوابگاهها و عدم دسترسی آسان دانشجویان به دانشکدهها

8

2

3

کمبود نیروی انسانی

8

2
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4

کهولت سن وعدم توانایی جسمی

9

2

5

فقدان نیروی کارآمد جهت سرپرستی

10

1,5

6

عدم کاربری ساختمانها جهت خوابگاه

8

2

7

فرسودگی وقدمت خوابگاهها

7

2

8

عدم اعتبار الزم جهت تجهیز خوابگاه

6

2

9

تراکم بیش از اندازه برخی اتاق های خوابگاهها

7

2

10

نداشتن سلف سرویس جهت تحویل غذای گرم به دانشجویان

9

2

8

1,5

12

تمرد و عدم اجرای کامل آیین نامهها در خوابگاهها

5

2,5

13

نداشتن سامانه تردد دانشجویان در خوابگاهها

10

1

14

تعدد خوابگاههای استیجاری و اجاره بهای باالی آن

8

2

15

عدم خدمات جانبی رفاهی شامل آرایشگاه  ،بوفه  ،تکریر و ...

7

2

11

عدم هماهنگی آموزش دانشگاه با اداره خوابگاهها از لحا مدت ترم های آموزشی
با مدت اسکان در خوابگاهها

واحد فناوری اطالعات
اهمیت ضعف از
ردیف

ضعف های امور دانشجویی

 5تا 5(10
کمترین 10
بیشترین)

امتیاز ضعف از  1تا
1(2.5ضعف زیاد و
 2.5کم)

1

کمبود نیروی الزم جهت برطرف کردن مشکالت

10

1

2

نداشتن وسیله ایاب ذهاب مناسب

9

1

3

پراکندگی خوابگاه ها و دسترسی سخت به آنها

8

2
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 -2-1-14بخش دوم :تجزیه و تحلیل محیط خارجی

جدول  -3-14فرصت های امور دانشجویی
واحد ایاب و ذهاب
ردیف

فرصت های امور دانشجویی

1

خرید نرم افزار اتوماسیون ایاب و ذهاب

2

داشتن تعداد نیروی بیشتر به جهت نظارت بهتر و دقیق تر بر سرویس
های ایاب و ذهاب دانشجویی

اهمیت فرصت از 5

امتیاز فرصت از 2.5

تا  5(10کمترین 10

(تا  2.5فرصت کم و

بیشترین)

 4فرصت بسیار زیاد)

10

4

10

4

اداره تغذیه
ردیف
1
2
3

فرصت های امور دانشجویی
هم فکری با کارشناسان تغذیه دانشگاه های برتر استان تهران و ایجاد
هماهنگی در ارائه خدمات تغذیه به دانشجویان
وجود دانشکده تغذیه و صنایع غذایی در دانشگاه به منظور استفاده منابع
علمی تغذیه
وجود معاونت دارو و غذا و معاونت بهداشتی و استفاده از نظر کارشناسان
امور مذکور در بهبود وضعیت ایمنی غذا

اهمیت فرصت از 5

امتیاز فرصت از 2.5

تا  5(10کمترین 10

(تا  2.5فرصت کم و

بیشترین)

 4فرصت بسیار زیاد)

10

4

10

4

10

4

اداره خوابگاهها
ردیف

فرصت های امور دانشجویی
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اهمیت فرصت از 5

امتیاز فرصت از 2.5

تا  5(10کمترین 10

(تا  2.5فرصت کم و

بیشترین)

 4فرصت بسیار زیاد)

1

توسعه فضای قابل اسکان خوابگاه با ساخت مجتمع خوابگاهی در زمینهای

10

4

2

استفاده از دانشجویان دوره تخصص در امر درمان دانشجویان

9

3

3

معرفی دانشجویان تحصیالت تکمیلی به خوابگاههای خودگردان

9

3

4

تهیه خوابگاههای استیجاری مناسب و نزدیک آنها به دانشکدهها

8

3

5

واگذاری خدمات خوابگاه به بخش خصوصی

10

4

6

توسعه فضای سبز داخل خوابگاهها توسط بخش خصوصی

6

3

7

وجود رقابت بین خوابگاههای دانشگاههای تیپ یک

8

3

8

ایجاد مدیریت یکپارچه خوابگاهی به صورت سامانه های مختلف

10

4

9

توسعه آموزش پرسنل در خصوص رفتار بهینه با دانشجو

9

3

10

واگذاری بخش فنی و تعمیراتی به بخش خصوصی

10

4

11

به کارگیری و اموزش دانشجویان جهت کمک به امور خوابگاهها

8

3

ملکی دانشگاه

واحد فناوری اطالعات
اهمیت فرصت از 5
ردیف

فرصت های امور دانشجویی

تا  5(10کمترین 10
بیشترین)

امتیاز فرصت از 2.5
تا 2.5-4فرصت کم
و  4فرصت بسیار
زیاد)

1

بهبود سرعت اینترنت و افزایش پهنای باند اختصاص داده شده به خوابگاهها

10

4

2

اختصاص بودجه کافی جهت تهیه تجهیزات به روز

10

4

3

ساخت مجتمع خوابگاهی با ظرفیت باال جهت سرویس دهی بهتر فناوری

8

2
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اطالعات
4

ایجاد سیستم مانیتورینگ مرکزی در داخل دانشگاه

8

3

5

ایجاد سیستم عیب یابی ورفع عیب مرکزی از داخل دانشگاه

9

3

6

ایجاد ارتباط مطمئن و پر سرعت در کلیه مراکز دانشگاه(مرل فیبر نوری)

10

3

7

ایجاد شبکه فناوری اطالعات برای کلیه مراکز دانشگاه

9

3

جدول  -4-14تهدید های امور دانشجویی
واحد ایاب و ذهاب
اهمیت تهدید از
ردیف

 5تا 5(10

تهدید های امور دانشجویی

کمترین 10
بیشترین)

1
2

تهمت های ناروا از طرف افراد مختلف به جهت کارشکنی و دلسردی پرسنل واحد
امور اداری در انجام وظایف
پیشنهاد دریافت  .....از طرف اشخاص مختلف به پرسنل واحد به منظور چشم
پوشی از عملکرد ضغیف ،غیبت و یا تعداد سرویس ها

3

عدم وجود نماینده شرکت طرف قرارداد در خوابگاه به هنگام سرویس دهی

4

عدم به کارگیری نیروهای واجد شرایط توسط شرکت طرف قرارداد

5

عدم اجرای مفاد قرارداد از طرف شرکت طرف قرارداد

6

عدم اجرای دقیق سرویس ها در زمان مشخص و معین توسط شرکت طرف قرارداد
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امتیاز تهدید از 1
تا 1(2.5تهدید
زیاد و  2.5کم)

7

اخذ تصمیمات شخصی و خودسرانه بدون هماهنگی با واحد امور اداری در بعضی
موارد از طرف نماینده شرکت طرف قرارداد مستقر در خوابگاه
اداره تغذیه
اهمیت تهدید

ردیف

تهدید های امور دانشجویی

از  5تا 5(10
کمترین 10
بیشترین)

امتیاز تهدید از 1
تا 1(2.5تهدید
زیاد و  2.5کم)

1

پراکندگی خوابگاه های تحت پوشش

5

2/5

2

فشردگی فرآیند پخت ناهار و شام در رستوران سبز

5

2/5

3

برگزاری مناقصه غذا در وسط ترم و پایان سال تحصیلی

5

2/5

اداره خوابگاهها
اهمیت تهدید
ردیف

از  5تا 5(10

تهدید های امور دانشجویی

1

وجود رفتارهای پرخطر در اجتماع شامل اعتیاد و ...

کمترین 10
بیشترین)

امتیاز تهدید از 1
تا  1(2.5تهدید
زیاد و  2.5کم)

10

1

7

2

3

اتمام موعد قراردادهای استیجاری

9

1,5

4

عدم تسویه حساب دانشجویان سنوات گذشته با خوابگاهها

8

2

2

افزایش پذیرش دانشجو بدون هماهنگی سازمان سنجش با ظرفیت قابل اسکان
خصوصا در مقطع تحصیالت تکمیلی
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5

عدم شناسایی دانشجویان با مشکالت روحی و روانی در خوابگاهها

9

2

6

عدم ثبات مدیریتی

9

2

واحد فناوری اطالعات
اهمیت تهدید
ردیف

از  5تا 5(10

تهدید های امور دانشجویی

کمترین 10
بیشترین)

امتیاز تهدید از 1
تا 1(2.5تهدید
زیاد و  2.5کم)

1

انعقاد قرارداد با شرکتهای نا کارآمد در زمینه ساختار شبکه داخلی خوابگاه

9

3

2

محدودیت پهنای باند و ضعیف بودن سرعت اینترنت در سراسر کشور

8

3

3

عدم ارتباط مطمئن و پر سرعت با دانشگاه(دکل)

10

4

4

تغییرات آب و هوا و شرایط نا پایدار جوی

8

3

5

محیط نا مناسب کارمندان معاونت دانشجویی

8

3

6

فیلترینگ کلیه شبکه های اجتماعی

8

2
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 -3-1-14موضوعات استراتژیک

جدول  -5-14گزینه های استراتژیک
اداره تغذیه
ردیف

گزینه های استراتژیک

امکان پیاده سازی

1

بهبود شرایط محیط نگهداری مواد غذایی

دارد

2

توسعه فضا و تجهیزات استاندارد جهت پخت و توزیع غذا

دارد

3

استفاده از نرم افزارها و فن آوری های روز تغذیه ای

دارد

4

تجهیزات مربوط به حمل غذا به صورت گرم و گرم نگه
داشتن غذا در خوابگاه ها

اثر وضعی در حوزه
معاونت
در حال ساخت آشپزخانه
مرکزی
در حال ساخت آشپزخانه
مرکزی
در حال جمع آوری اطالعات
و برنامه نویسی

دارد

اداره خوابگاهها
امکان پیاده سازی

ردیف

گزینه های استراتژیک

1

تجمیع خوابگاههای دانشجویی نزدیک دانشگاه

اثر وضعی در حوزه
معاونت

بافروش خوابگاههای

کنترل و نظارت بیشتر بر

کوچک و پراکنده

خوابگاهها

2

مشارکت دانشجویان در فالیتهای خوابگاهی

انتخاب شورای صنفی

خدمات بهینه

3

واگذاری خدمات به بخش خصوصی

بخش خصوصی

خدمات بهتر و تامین نیرو

4

اسکان غیر حضوری دانشجویان

سامانه اسکان
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عدم اتالف وقت دانشجویان و
نظم بیشتر

آموزش پرسنل و
5

قانون مداری و اجرای کلیه قوانین مندرخ در آیین نامه ها

6

تامین و تعمیر تجهیزات رفاهی مورد نیاز

اطالع رسانی به
دانشجویان
بودجه مناسب

آرامش بهتر دانشجویان و
نظم درون خوابگاهی
رفاه دانشجویان

واحد فناوری اطالعات
ردیف

امکان پیاده سازی

گزینه های استراتژیک

اثر وضعی در حوزه معاونت
دستیابی به زیرساخت شبکه

1

ایجاد ارتباط مطمئن و پر سرعت در کلیه مراکز
دانشگاه(مرل فیبر نوری)

وجود دارد:با تخصیص
بودجه کافی و به موقع و
پیگیری در اسرع وقت

برای رسیدن به یک شبکه
درون سازمانی پرسرعت ،با
قابلیت دسترسی باال و امن در
دانشگاه

تامین بودجه وهماهنگی
2

ایجاد سیستم مانیتورینگ مرکزی در داخل دانشگاه

با مرکز فناوری اطالعات

کنترل اکسس پوینت های

دانشگاه ،جهت خرید و

درون خوابگاه از داخل دانشگاه

راه اندازی ایجاد ،مورد

و سهولت استفاده از اینترنت

نیاز
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جدول  -6-14مسایل استراتژیک
واحد ایاب و ذهاب
ردیف
1

وضع فعلی

مسایل استراتژیک

اثر بر معاونت در صورت عدم
پاسخگویی مناسب

تشکیل کمیته ایاب و ذهاب به منظور اخذ تصمیمات
گروهی و رفع مشکالت سرویس ها
اداره تغذیه
اثر بر معاونت در صورت عدم

ردیف

مسایل استراتژیک

وضع فعلی

1

تامین و توزیع منابع

مناسب

اعتراضات صنفی

مناسب

اعتراضات صنفی

نامناسب

اعتراضات صنفی

2

3

نظارت بر عملکر پیمانکار در مرحله آماده سازی و
پخت و توزیع غذا
بعد مسافت و پراکندگی خوابگاه ها و افت کیفیت
ثانویه غذا

پاسخگویی مناسب

اداره خوابگاهها
ردیف

مسایل استراتژیک

وضع فعلی

1

ارتقا وضعیت بهداشتی و نظافتی خوابگاهها

متوسط

2

احداث خوابگاه جدید ملکی

ضعیف

3

رضایتمندی پرسنل و ایجاد نشاط شغلی

ضعیف
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اثر بر معاونت در صورت عدم
پاسخگویی مناسب
نارضایتی دانشجویان
عدم پذیرش کلی دانشجویان در محیط
مناسب
عدم انگیزه کافی جهت انجام کار

واحد فناوری اطالعات
وضع فعلی

ردیف

مسایل استراتژیک

1

اتصال 8خوابگاه به شبکه دانشگاه از طریق فیبر نوری

انجام حفاری و
کابل کشی خارجی
 2خوابگاه
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اثر بر معاونت در صورت عدم
پاسخگویی مناسب
پرداخت هزینه های علی الحساب
توسط دانشگاه

