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  :دانشجویی دانشگاهفرهنگی و معاونت 
  

 مدیریت امور دانشجویی  
 اداره تغذیه  
  نام ثبتاداره رفاه و پذیرش   

  ها وامواحد 
 واحد امور رفاهی  
  نام ثبتواحد پذیرش و   
  ها خوابگاهاداره امور  
 واحد نقلیه    

  ،بدنی تربیتو  برنامه فوقمدیریت امور فرهنگی 
 مجتمع فرهنگی کوثر  
 ی اجتماعیواحد سیاس  
 واحد امور هنري و اجتماعی فرهنگی  
 واحد معارف دینی و مطالعات فرهنگی  
  برنامه فوقواحد  
  رسانی اطالعواحد آموزش، ارزیابی و  
 واحد تبلیغات و سمعی بصري  
  بدنی تربیتواحد  
 آشنایی با حقوق فرهنگی اجتماعی دانشجویان  
 و نشریات فعال دانشجویی ها کانون، ها تشکل  

 ره و راهنماییدفتر مشاو  
 کمیته انضباطی 

  
  
  
  
  

  
 معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
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 :معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
  

دانشجویی نقـش مهمـی در ارتقـاء سـطح علمـی و فرهنگـی و       فرهنگی و حوزه  هاي فعالیت          
شکوفایی استعدادهاي بـالقوه   ها دانشگاهیکی از اهداف اصلی  که ازآنجامهارتی دانشجویان دارد و 

اجتماعی دانشجویان دارد،  هاي فعالیتاین امر ارتباط نزدیکی با نحوه زندگی و دانشجویان است و 
مناسـب    شـرایط  دانشجویی براي تأمین رفـاه و ایجـاد  فرهنگی و به همین جهت در حوزه معاونت 

الزم  ریزي برنامههاي توسعه نظام جمهوري اسالمی  الگوي برنامه زیستی براي دانشجویان براساس
  .گیرد صورت می

  :وظایف
  فردي و برطرف کردن  هاي کمکارائه  منظور  بهبررسی و مطالعه فردي و اجتماعی دانشجویان

  .از طریق کادر تخصصی موجود در این معاونت ها آنمشکالت 
  بهداشت و درمان، بدنی تربیت، برنامه فوق هاي فعالیتنظارت بر امور سرپرستی و ،

  .، رفاهی و خوابگاه دانشجویانسرویس سلف
  مربوط به رفاه دانشجویان با توجه به ضوابط و مقررات  هاي برنامهتدوین پیشنهاد اصول کار

  .اتخاذ تصمیم در مورد مسائل انضباطی دانشجویان
 حصول اطمینان از حسن اجراي وظایف واحدهاي تابعه از طریق اعمال نظارت مستقیم.  
  مختلف ورزشی در دانشگاه هاي رشتهتوسعه و پیشبرد  منظور بهزم ال هاي برنامهتهیه.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


