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 97سیاست های دهگانه معاونت فرهنگی و دانشجویی در سال  

 "تکریم، تحول و نشاط"در راستای تحقق شعار 

 

 تدوین و اجرای برنامه توسعه در راستای بین المللی سازی دانشگاه -

 پاسخگویی مناسب و تعامل سازنده با هدف تحّول در امورتکریم دانشجویان با -

سوق دادن امکانات به سمت بخش های اولویت دار و ایجاد رقابت با محوریت عدالت در توزیع تسهیالت، با هدف  -
 درآمدزایی در بخش خدمات

 پیشگیری از آسیب های احتمالی در راستای ایجاد نشاط و سرزندگی-

 ی از سامانه های الکترونیکی در ارایه کلیه خدمات دانشجوییبکارگیری و بهره مند  -

 تدوین و اجرای نظام نظارت و ارزیابی بهبود مستمر شاخص ها با هدف ایجاد تحّول در روش ها-

 توجه ویژه به ورزش و تربیت بدنی با تأکید بر ورزش همگانی و قهرمانی  -

 ه بهینه خدماتاجرای مدیریت مشارکتی در تصمیم سازی برای ارای  -

 ایجاد جوّ آرامش، نشاط، امنیت روانی و بهداشت برای دانشجویان -

 بهبود سطح کیفیت خدمات و تنوع بخشی در این زمینه با بهره مندی از کاالی با کیفیت ایرانی -

 

 

 

 

 

 

 

 



 اداره تغذیه

 تشکیل کار گروه تغذیه-

 جرای نمودار سازمانی جدیدا-

 خصوصی به امور تغذیه با واگذاری سلف سرویس های هوافضا، مکانیک و عمرانایجاد بستر ورود بخش -

 پیاده نمودن سیستم کامل اتوماسیون در تمام سلف سرویس ها در راستای دولت الکترونیک - 

 صدور کارت تغذیه برای تمام اعضای هیات علمی ،کارمندان و دانشجویان و تعدادی محدود به صورت مهمان-

 ران معاونت در هر سلف سرویس با هدف نظارت عالیه بر فعالیت بخش خصوصی با همراهی ناظران دانشجوییاستقرار ناظ-

 تغییر و تعویض ظروف توزیع غذا از ظروف فوم به ظروف آلومینیومی - -

 در برنامه ریزی منوی ماهیانه و اجرای آن توسط بخش خصوصی و اضافه نمودن غذای نوع دوم به منوی هفتگی و توافق-

 زمینه حذف وعده های کنسروی 

 برنامه ریزی برای ساماندهی بوفه دانشکده مکانیک-

 پذیرش اجرای مراسم سحری نیمه شعبان دفتر نهاد رهبری-

 برنامه ریزی راه اندازی رستوران مکمل دانشکده مکانیک-

 تربیت بدنی ، سراهای دانشجویی و دفترجایابی و ساماندهی نیروهای جابه جا شده از اداره تغذیه و به کارگیری در امور -

 معاونت 

 تمرکز نیروهای زبده و با تجربه امور تغذیه و لوازم صنعتی پخت در سلف سرویس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در -

 راستای ارتقا کیفیت غذا

 ارایه میوه و بسته افطار همراه با افطاری-

بهای ماه مبارک رمضان به درخواست واحدهای مختلف دانشگاه، جهاد دانشگاهی، ا انجمن های برنامه افطار در ش 16برنامه ریزی و اجرای -

 دانش آموختگان 

 اروپا،هند و دانشگاه و مسئولین اعضای هیات علمی دانشگاه

 ارائه بسته حمایتی ویژه رمضان به دانشجویان متاهل ساکن در سراهای دانشجویی-

 



 ها(اداره سراهای دانشجویی )خوابگاه 

 تشکیل کارگروه سراهای دانشجویی و رفاه و عضویت رئیس این اداره با ابالغ صادره -

 اجرای نمودار سازمانی، تکمیل و ترمیم کادر ستادی-

 افزایش تعداد نیروهای خدماتی در راستای ارتقاء سالمت و بهداشت دانشجویان و اماکن عمومی و توجه ویژه به فضای سبز-

 مسئولین سراهای دانشجویی در شیفت روز با بکارگیری نیروهای پرسنلی جابه جا شده رفع کمبود پرسنلی -

 تهیه لباس کار مناسب برای نیروهای خدماتی -

 حذف تدریجی بایگانی سنتی و بهره مندی از نظام سیستمی و نرم افزار -

 به کارگیری جدیدترین و با قابلیت ترین نرم افزار سرای دانشجویی و اسکان-

 تسهیل در امور پارکینگ دانشجویان در سراهای دانشجویی -

 برنامه ریزی تجهیز سراهای دانشجویی به اقالم مورد نیاز-

 همکاری در تجهیز نمازخانه ها به فرش مخصوص و تعویض موارد مستهلک شده -

 برنامه ریزی تعمیرات تابستانه سراها با همکاری دفتر فنی و طرحهای عمرانی دانشگاه-

 ام دهی به سیستم انبار اداره با چیدمان جدیدنظ -

 برنامه ریزی و اجرای هفته سالمت و هفته سراهای دانشجویی و تشکیل ستادهای مربوطه-

 انتخاب و معرفی اتاق های نمونه بهداشتی با اهدای جوایز،لوح تقدیر و بسته های بهداشتی فردی -

 97برنامه ریزی اسکان دانشجویان در تابستان -

 کان دانشجویان متاهل در واحدهای جدید سرای متاهلی شهرک فلسطیناس-

 971برنامه ریزی و اعالم تقویم پیش ثبت نام نیمسال -

 97-98پیش بینی ظرفیت اسکان برای سال تحصیلی -

 برنامه ریزی ساماندهی اسکان دانشجویان بین المللی) غیر ایرانی(-

 با رایزنی با صندوق رفاه دانشجویان 3پیگیری موضوع ساخت سرای دانشجویی دانش  -

 

 

 



 مدیریت تربیت بدنی

 اجرای نمودار سازمانی جدید-

 تشکیل کارگروه سالمت و عضویت مدیر تربیت بدنی با صدور ابالغ داخلی  -

 ایجاد دفتر مستقل جدید در ستاد مرکزی برای حضور و دسترسی بهتر به مدیر مربوطه و پیگیری امور -

تکمیل کادر خدماتی مجموعه های ورزشی پردیس علوم و شهید رضایی نژاد در راستای خدمات رسانی بهینه و نظافت و استقرار و  -

 نگهداری هر چه بهتر اماکن ورزشی در هر دو شیفت کاری روز و شب

نشجویان و مخاطبین در استقرار نیروی اداری در شیفت شب و تکمیل کادر پرسنلی در این قسمت در جهت خدمات رسانی مطلوب به دا -

 ساعات شبانه

 - 96ورزش کشور در سال  1برگزاری برنامه تقدیر از دانشجویان مقام آور ورزشی دانشگاه در مسابقات دانشجویان دانشگاههای منطقه  -

  97جلسه هیئت رئیسه دانشگاه اردیبهشت ماه 

 رنامه های کوهنوردی و گلگشت دانشجوییبرنامه ریزی برای مسابقات به مناسبت هفته خوابگاهها و اجرای ب -

 برنامه ریزی برای برگزاری دوره های مربیگری و داوری فوتسال زیر نظر هیئت فوتبال استان تهران برای اولین بار -

  97ورزش کشور در اردیبهشت  1میزبانی مسابقات فوتسال دانشجویان دختر دانشگاههای منطقه  -

  97بیشتر برای ورزش کارکنان در پردیس علوم از ابتدای سال  اینس هبرنامه ریزی و اختصاص سا -

  97اردی بهشت الک کفپوش سالن ورزشی پردیس علوم  و تعمیر -

 برق و کامپیوتر دانشکده های با همکاری انجمن ورزشی ی برای برگزاری مسابقات والیبالبرنامه ریز -

 ورزش کشور  1انتخابی تیم فوتسال جهت شرکت در مسابقات منطقه  ،برگزاری مسابقات مینی فوتبال دختران -

 (97ورزش کشور) دختران( و کسب مقام چهارم.) اردیبهشت  1میزبانی مسابقات فوتسال منطقه -

 در رشته های: والیبال، جودو، تکواندو و کشتی )پسران( و بدمینتون)دختران( 97کسب سهمیه المپیاد کشوری سال  -

 



 

شت ، درمان و مشاورهبهدامرکز   

جدید  اجرای نمودار سازمانی-  

در جهت رسیدگی هر چه سریعترو  امکان امضای تفاهم نامه با آنها و بررسی همجوار سراهای دانشجویی شناسایی مراکز درمانی-

دانشجویان مطلوبتر به امور درمانی      

سطح بهداشت عمومی نیز ارتقاء ترمیم کادر پزشکی در راستای چابک سازی و-  

دانشگاه و بخش خصوصیکارشناس مسئول بهداشت و تغذیه در جهت نظارت بر اماکن طبخ و توزیع بهره مندی از -  

ر راستای ارتقاء شاخصهای سالمت و ترویج خدماتی و سلف سرویس ها د ،ستادی همکارانبهداشت فردی بین  مرتبط با توزیع اقالم-

  حوزه معاونت فرهنگ بهداشت در

درمانی  –دانشگاه ویژه دانشجویان با هدف شناسایی و رفع مشکالت بهداشتی سطح راه اندازی کمپین سالمت و مسابقه عکس در-

 دانشگاه از دید دانشجویان 

و  جوایزهفته سراهای دانشجویی با اهدای  نمونه و افراد برتر سراهای دانشجویی به مناسبت هفته سالمت و هایاتاق و معرفی انتخاب -   

 و دیگر مسئولین حوزه معاونت لوح تقدیر در مراسم افطاری در ماه مبارک رمضان با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی

 برای حضور هر چه بیشتر و بهتر مشاورین و مددکاران در سراهای دانشجویی و تغییر جدول زمان بندی برنامه ریزی-

 کاهش قابل تامل هزینه در این زمینهبررسی و دقت نظر در قراردادهای مشاورین و -

 ترمیم و کاهش تعداد مشاورین مرکز با حذف موارد تشخیصی-

 تغییر رویکرد در زمینه مشاوره و مددکاری با تغییر پردیس محوری به سرا محوری)خوابگاه( -

 

 

 



 و پشتیبانی رفاه دانشجوییاداره 

 اجرای نمودار سازمانی جدید -

 پشتیبانی در کارگروه سراهای دانشجویی و رفاهعضویت رئیس اداره رفاه و  -

 بستر سازی برای ورود بخش خصوصی به امور ایاب و ذهاب دانشجویان  -

 استقرار ناظر معاونت در مبدا سرویس دهی در راستای نظارت عالیه بر امور  -

  تکمیل چرخه نظارتدرجهت "کار دانشجویی"استقرار ناظر دانشجویی در طول مسیر در قالب  -

 و شرکت در جلسات مربوطه یت رئیس اداره رفاه دانشجویی در کارگروه نشاط افزایی و فضا سازیعضو -

 و راهکارهای الزم. ه پیشنهاداتایو ارندوق رفاه در جهت افزایش سقف وامها رایزنی با مسئولین ص -

 پیگیری راه اندازی صندوق قرض الحسنه دانشجویی آرمان نصیر)نورالهدی(- -

 با توجه به درخواست آن مرکز دانشجویان دوره های الکترونیکی در تمامی مقاطع در زمینه وام عتبات ایجاد سهمیه برای -

 همکاری مطلوب با ادارات تربیت بدنی و سراهای دانشجویی و ایجاد تسهیل در زمینه صدور بیمه دانشجویی برای اجرای  -

 گلگشت ها و ...

 و پیگیری از مسئولین مربوطه برای تحققبه تقاضاهای موجود  درخواست بودجه در زمینه کار دانشجویی با توجه -

 .الزم برای برگزاری جلسه هماهنگیدریافتی از دانشکده ها و برنامه ریزی  "کار دانشجویی "بررسی تقاضاهای  -

 به تعداد "وام شهریه"در زمینه تخصیص سهمیه  دریافت و رسیدگی به تقاضای مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه -

 محدودی از دانشجویان واجد شرایط آن مرکز و رایزنی با صندوق رفاه در این زمینه در جهت افزایش سقف وام فعلی.

 

  



 کمیسیون موارد خاص

 اجرای نمودار جدید سازمانی و استقرار کارشناس مسئول جدید در دبیرخانه-

 در راستای تکریم ارباب رجوع و ایجاد فضای مناسب برای طرح درخواست ها ایجاد دفتر جدید برای دبیرخانه کمیسیون-

 ساماندهی دبیرخانه کمیسیون و تجهیز آن به وسایل اداری الزم-

 حذف تدریجی بایگانی سنتی و پیشنهاد جایگزینی سیستم جدید-

 رشناس مسئول جدید و اجرای ، با حضور کادر محیطی آراممراجعین بیش از پیش ایجاد تسهیل در مراجعات و تکریم -

 منشور اخالقی

 معاونت های آموزشی، با حضور مسئولین و کارشناسان تشکیل پرونده مراجعه و بازبینی و اصالح رونددرخواست جلسه -

 دانشجویی و پژوهشی

 جعاتبررسی قابلیت استفاده و بهره مندی از سیستم گلستان در زمینه کمیسیون موارد خاص و راه های کاهش مرا-

 حضوری

 ارتقاء قابل تامل سطح رضایت مندی مراجعین با اجرای بندهای منشور اخالقی برای ارباب رجوع و ارایه خدمات، -

 راهنمایی و پاسخگویی از جانب کارشناس جدید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تجدید نظر انضباطی و حل اختالف و ارشادهای بدوی ،شورا

 فعالیت در حد پیشنهاد، انتصاب و صدور حکم دبیر شورا تشکیل جلسه هماهنگی برای شروع دوره جدید-

 بررسی و درخواست برای معرفی و انتصاب اعضای هیات علمی شورا  -

 اب اعضای دانشجویی شوراصبررسی و درخواست برای معرفی و انت -

 برآورد و درخواست حمایت برای تجهیز دبیرخانه و تکمیل پرسنل مورد نیاز برای انجام امور کارشناسی،اداری و دفتری -

 مکاتبات غیر ضروری و زاید. ساماندهی وضعیت بایگانی مدارک -

 اهدرخواست انتقال مدارک و موارد در خصوص دانشگاه های غیر انتفاعی از دبیرخانه قبلی به این دانشگ -

 ایجاد دبیرخانه مستقل -

 بررسی امور انضباطی مربوط به دانشگاه های واگذار شده به این دانشگاه-

 پاسخگویی به استعالمات دریافتی از وزارت عتف و دیگر مراکز-

 بررسی و بازخوانی آیین نامه های مربوطه-

 ز اعضابررسی شکایات واصله و رسیدگی به آنها و تشکیل جلسات مربوطه با دعوت ا-

 صدور احکام اعضای حقیقی و ابالغ به افراد مربوطه -

گیری از تخلفات انضباطی دانشجویانبررسی راهکارهای پیش -





 

 های معاونت با محورهای مربوطه طرح راهبردی دانشگاه ارزیابی کیفی میزان انطباق فعالیت -1جدول 

 

 توضیحات وضعیت فعلی وضعیت قبلی محور/عنوان ردیف

 به خصوص در زمینه برون سپاری خدمات،اتوماسیون و برنامه ساالری در مدیریت خیلی خوب قابل قبول :تعالی سازمان و فرآیندهای اداری3محور 1

نمودن سلف سرویس دانشکده های برق و کامپیوتر ، ساماندهی سراهای به ویژه در زمینه صنعتی  خیلی خوب خوب :تعالی فضای کالبدی و زیرساخت های فیزیکی5محور 2

 دانشجویی و افزایش سرانه فضای ورزشی

با جذب بیشتر حمایت های مالی صندوق رفاه ، برقراری و اجرای انضباط مالی و برنامه ای و صرفه جویی  خیلی خوب خوب : تعالی منابع مالی و سرمایه ای6محور  3

 خریدها با تاکید برکاالهای ایرانیو تمرکز در 
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 : تعالی کیفیت،بازخورد و اصالح روشها9محور 

 

 

 خوب

 

 

 خیلی خوب

 با ورود به بخش خصوصی در امور تغذیه به صورت بخشی-

 با نظارت چند جانبه بر عملکرد پرسنل و بخش خصوصی-

 و گزارش گیری تکثر منابع اطالع رسانی و نظارت مستمر و اجرای نظام گزارش دهی-

 بازبینی و اصالح روش های سنتی و حذف روال ها با بهره مندی از سیستم اتوماسیون-

 تقسیم کار متناسب با پست های سازمانی و توانایی افراد -

 بازبینی شاخص های کاری-
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 اجرای برنامه

 دهگانه کاری تعریف سیاست های- خوب قابل قبول

 تشکیل کارگروه های تخصصی با توجه به نیاز مجموعه -

 الویت بندی برنامه ها-

 تعریف منشور اخالقی و شعار سال)تکریم،تحول و نشاط(-

 شناسایی نقاط آسیب پذیر و ترمیم کادر مدیریتی با به کار گیری افراد توانا و متعهد-


