






 دفتر رئیس دانشگاه
پیگیری و هماهنگی جهت تشکیل مطلوب جلسات -

 مربوط به حوزه ریاست

 هماهنگی دریافت و ارسال مکاتبات رسمی اداری -

مربوط به دفتر رئیس  ومراجعاتمدیریت امور دفتری   -

 دانشگاه
هماهنگی زمان دیدار با رئیس دانشگاه، ویژه اساتید،  -

، کارمندان ...(و تشکلهاکانونها و ) نماینده دانشجویان 

 ومراجعین

 





 مجید فتاح زاده
 مدیر روابط عمومی دانشگاه



روابط عمومی کارشناس  -جواد فتاحی    



دانشگاه  وبسایتمدیریت   



 امور اطالع رسانی     

آخرین اخبار علمی، فرهنگی ) مدیریت وبسایت دانشگاه  -

( و دانشجویی آموزشی، پژوهشی  

www.azaruniv.ac.ir 
 رسانهاپیام مدیریت اطالع رسانی در  -

@azarpr 

 اعالم اخبار و اطالعیه های رسمی دانشگاه



:ارتباط  با رسانه ها

 صداو سیما

 مطبوعات 

 پایگاههای خبری و اطالع رسانی 

 خبرگزاریها

...مشارکت دربرگزاری انواع مراسمات، جشنوارها و  

....تشریفات، بازدیدهای رسمی و  شـبخمدیریت   





 حسین باالپور، مدیر حراست دانشگاه



 :شرح وظایف 
 نظارت و کنترل دقیق بر ورود و خروج افراد -

به دانشگاه با اخذ کارت دانشجویی یا  مترددیناحراز هویت شخصی  -

 کارت شناسایی معتبر

 نقلیه وسایطنظارت و کنترل بر ورود و خروج  -

 نظارت و کنترل بر ورود و خروج اموال و کاال -

 ...(، محوطه دانشگاه و  ساختمانها) استحفاظیانجام گشت زنی در حوزه  -

 ...... .و  -

لذا حفظ و ارتقای امنیت خاطر دانشجویان عزیز با همکاری و ارائه کارت 

دانشجویی به انتظامات ممکن می باشد تا از ورود افراد غیر دانشجو به داخل 

که غالباً به سلب آرامش روحی و روانی قشر فرهیخته منجر )دانشگاه و خوابگاه 

 .آید بعملپیشگیری ( می شود

دانشجویی را همیشه و در هر کارت :دانشجوی عزیز  
 .مکانی همراه داشته باشید



کارشناس -حمید خودی زاده   

 امور حراست دانشگاه
 



 امور حراست دانشگاه
 

کارشناس -طیبه یاری    



 امور حراست دانشگاه
 

کارشناس -مهدی حسن زاد   



 امور حراست دانشگاه
 

کارشناس -محسن سیف   





نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه مدیرگروهدکتر عیسی برقی،   



دانشگاه برای ارزیابی کیفیت تدریس  سمایاز سامانه استفاده -2

ارتقاء کیفیت خدمات  واقعیجهتاساتید و دقت در ارائه نظرات 

 آموزشی دانشگاه
حساس بودن دانشجویان در مورد کیفیت خدمات دانشگاه در تمام : انتظارات

حوزه های آموزشی، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی، پژوهشی و سایر موارد و 
 همکاری در ارائه پیشنهادات سازنده

 گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

سامانه های نظارت و ارزیابی این گروه در راستای ارئه پیشنهادات، استفاده از  1-

 انتقادات و نظرات در مورد عملکرد تمام حوزه های و واحد های دانشگاه 
 پرتال: از سامانه نظرسنجی الکترونیکی موجود در سایت اصلی دانشگاهاستفاده  -

 دانشگاه در لینک سامانه نظرسنجی پیشنهاد ها و انتقاد ها
 monitoring_guality@Azaruniv.ac.ir: از ایمیل این گروهاستفاده   - 

 از صندوق فیزیکی موجود در ورودی حوزه ریاستاستفاده  - 





ایثارگرشاهد و  اموردانشجویانمدیر اداره  –آقای سید محمد باقری   



 اداره شاهد و امور ایثارگران دانشگاه

امورتحت پوشش  -الورودجدید دانشجویان  »   
.شودتسهیالت ارائه می بخش  ایثارگران در سه    

آموزشی، با توجه به آئین نامه آموزشی تسهیالت »   

 امور ایثارگران وزارت علوم

 خوابگاهیرفاهی مانند بن کتاب، تسهیالت تسهیالت »   

(تخفیف)   

 میادینفرهنگی و اجتماعی مانند معرفی به تسهیالت »   

ورزشی ، کالس های آموزشی ، درسی و غیر درسی کالس 

زبان و کمک آموزشی و مشکالت اجتماعی اعم از خانوادگی 

....و  





، بودجه و تشکیالتمدیربرنامه – یارمحمدزادهدکتر پیمان   





 کارشناسان مدیریت برنامه ، بودجه و تشکیالت دانشگاه

 غالمرضا  باقرنژاد ناصر حقیریان

 محمد شاهرودی علی شهری



   دانشگاه برای یکسال مالی با توجه به اهداف  تفضیلیبودجه تدوین  
 و نیازهای اساسی واحدهای مختلفدانشگاه 

 از بعد اختصاصی و عمرانی ، جاری پیشنهادی بودجه تدوین و تهیه

 جمع و دانشگاهی مختلف های واحد از ها برنامه و اطالعات اخذ

 رعایت با دانشگاه کلی های مشی خط و اهداف قالب در آنها بندی

  در دانشگاه ریاست نظارت و هماهنگی با قانونی ضوابط هاو سیاست

 دانشگاه راهبردي برنامه راستاي
 ذیصالح مراجع در دانشگاه پیشنهادی بودجه از دفاع    •

آموزشی ، دانشجویی ، ) جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات آماری 
 و ارائه آن به مراجع ذیربط( پژوهشی ، مالی و پرسنلی 



تهیه و تنظیم شرح وظایف کارکنان اداری با همکاری معاون اداری و  

 مالی دانشگاه
پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری معاون اداری •    

 و مالی دانشگاه
بررسی مستمر در روشهای گردش کار ، حذف تشریفات زاید به •    

 منظور اصالح و بهبود روشها
کوتاه مدت ، میان ) برنامه ریزی جهت آموزشهای ضمن خدمت •    

کارکنان غیر هیأت علمی جهت  وبرایبرای مدیران ( مدت ، و بلند مدت 

 افزایش کارایی و سطح معلومات و تحصیالت آنان
 تدوین تقویم آموزشی مرکز آموزش کارکنان•    

 پایان


