
معرفی معاونت دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

حوزه معاونت دانشجویی



معرفی معاونت دانشجویی

اياجروادارهبرنامهریزي،مسئوليتدانشگاهدانشجوییمعاونتحوزه
:جملهازدانشگاهدانشجوییاموركليهي

ی،دانشجویمشاورهدرمان،وبهداشتورزش،خوابگاه،تغذیه،رفاهی،امور
مينتأبرايالزمتمهيداتكردنفراهموسياستگذاريوانضباطیامور

.داردعهدهبرراعزیزدانشجویانرفاهینيازهاي

حوزه معاونت دانشجویی



حوزه معاونت دانشجویی

تربیت بدنی کمیته انضباطیمرکز مشاوره
کمیسیون 
موارد خاص

امور خوابگاه امور تغذیه امور رفاهی

اموردانشجویی

معاونت دانشجویی دانشگاه

مرکز بهداشت 
ودرمان



دانشجوییمعاونت:
گاهدانشسطحدرهاحوزهترینفعالازیکیدانشگاهدانشجوییمعاونتحوزه
براجراونظارتریزی،برنامه،دانشگاهمشیخطوهاسیاستمجریکهاست
وایابسرویس،خدماتیمراکز،بیمه،وام،خوابگاهتغذیه،)رفاهیخدماتارائه

رانیایغیروایرانیدانشجویانبهمشاورهودرمان،ورزشی،(...ودانشجوییذهاب
سایرو(انکارمندوعلمیهیات)دانشگاهیمحترماقشارسایربهاقتضاءبربناو

طریقازدگردمیواگذارمسئولمقاماتتشخیصبهکهسازمانیبرونماموریتهای
وظایفیسازمانتشکیالتزابرخوردارومشخصوظایفیشرحباسازمانیواحد6

.نمایدمیعملیاتیرامحوله

باشدمیدانشگاهاداریساختمانهایبخشدرواقعدانشجوییمعاونتساختمان.

حوزه معاونت دانشجویی

:      معاون دانشجویی دانشگاه 
آقای  دکتر محمد کریمی  

آقای جعفر غفاری: دفتر معاونت دانشجوییمسئول 



دانشجوییامورمدیریت

آسایشورفاهتامينودانشجوییزندگیبهينهشرایطآوردنفرآهمدرفعالنقشایفايلحاظبهدانشجوییامورمدیریت
.داردسزاییبهوعمدهنقشدانشجویانفرهنگیوعلمیارتقاءدرمستقيمغيرهطوربهعزیزدانشجویان

رفاهادارهوتغذیهادارهخوابگاهها،امورادارهطریقازخودمستمرپيگيريواجرانظارت،بادانشگاهدانشجوییامورمدیریت
.دهدقرارعزیزدانشجویاناختياردرونمودهمدیریتمطلوبنحوبهرامربوطهخدماتنمایدمیتالش

.باشدمیدانشگاهاداریساختمانهایبخشدرواقعدانشجوییامورمدیریتساختمان

آقای دکتر موسی یوسفی: مدیرامور دانشجویی 
حوزه معاونت دانشجوییآقای ابراهیم زارعی:  مسئول دفتر مدیریت امور دانشجویی



 بدنیمعرفی اداره تربیت

حصيلی،تسالطولدرواستدانشگاهكاركنانودانشجویانورزشبهمربوطامورمتولیتربيتبدنیاداره
.دهدمیانجامرابدنیتربيتگسترشوتعميماجرا،،برنامهریزي

ازگاهياندانشاجتماعیوعقالنیعاطفی،جسمی،معنوي،ابعادشكوفاییورشدبهكمكادارهاینكلیهدف
.ورزشوتربيتبدنیبخشسالمتومفرحهايفعاليتبهپرداختنطریق

.باشدمیدانشگاهفوتبالزمينوورزشیسالنهايبخشدرواقعبدنیتربيتادارهساختمان

حوزه معاونت دانشجویی



بدنیتربیتاداره:

تهیه تقویم ورزشی سالیانه و تصویب آن در شورای اداری مدیریت_1

نظارت بر نحوه انجام فعالیت های ورزشی دانشجویان و مربیان و ارائه گزارش به مدیریت_2

درخواست وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت تیمهای مختلف ورزشی_3

تانتخاب مربیان شایسته جهت رشته های مختلف ورزشی دانشجویان با هماهنگی مدیری_4

هماهنگی با مسئول سالنهای ورزشی در تدوین برنامه_5

انشجوییتوسعه و ترویج ورزش همگانی و برگزاری مسابقات تفریحی ورزشی در خوابگاههای د_6

اجرای مسابقات متنوع ورزشی در مناسبت های مختلف_7

آماده سازی و تدارک اردو برای تیم های اعزامی به مسابقات کشوری و المپیادها_8

معرفی تیمهای منتخب ورزشی به مدیریت جهت اعزام به مسابقات کشوری و المپیادها_9

تنظیم و عقد قرارداد ورزشی با مربیان تیم ها و عوامل اجرایی مسابقات_10
حوزه معاونت دانشجویی

: تربیتاداره مدیر 
بهروز قربان زادهدکتر آقای 

: بدنیدفتر مدیریت اداره تربیت مسئول 
فرهاد خوشنویسآقای 



مشاورهمرکز

تکاملوتحول،رشدمنظوربهدانشجوئیهایمحیطروانیبهداشتامینت
موردایاستاندارهبهرسیدنجهتدانشجویانرفتاریوعاطفی،شناختی

،هاارسائینتعدیلواولسطحپیشگیریبرتاکیدباروانیبهداشتنظر
وفائیشکوتالشبرایانگیزهایجادبااحتمالیاختالالتوناهنجاریها

.باشدمیادارهایناهدافترینمهمازفردیاستعدادهای

ی،عاطفروانی،نیازهایوانسانمعنویوروحیابعادبهتوجهباادارهاین
بهازیستوانمندبرایبستریهمکارانودانشجویاناقتصادیواجتماعی

والمتسوبهداشتبهزنندهآسیبرفتارهایایجادازپیشگیریمنظور
بینوابطرایجادتوانتااستگستردهدانشجویانروانسالمتسطحارتقاء
دونبکشمکشهاوهاتعارضحل،صحیحدرتصمیمانجاممؤثر،فردی
.باشیدداشته.زندمیصدمهخودودیگرانبهکهاعمالیبهتوسل

.اشدبمیادبیاتدانشکدهدرساختمانواقعدانشگاهمشاورهمرکزدفتر

حوزه معاونت  دانشجویی

آقای دکتر رحیم یوسفی :  مشاوره دانشگاه مدیرمرکز 

خانم سمساری :  مرکز مشاوره کارشناس 



 مرکز بهداشت و درمانمعرفی

بهاهدانشگدرمانی-بهداشتیامورمتولیبعنواندانشگاهدرمانوبهداشتمركز
وهداشتیبهايزمينهدرخدماتارائهوسازيبسترسالم،دانشگاهبهدستيابیمنظور
.داردعهدهبهرااساتيدوكاركناندانشجویان،درمانی

.باشدمیادبياتدانشكدههمكفطبقهدرواقعدانشگاهبهداشتمركز

حوزه معاونت دانشجویی



:بهداشتمرکز
بیمارانودرمان،تشخیصمعاینهـ1

مجهزترمراکزبهبیماراناعزامـ2

.مربوطهحوزهبهداشتیبررسیهاییاتحقیقاتیهایبرنامهوتنظیمتهیهـ3

.دانشجویانبهایوتغذیهبهداشتیراهکارهایارائهـ4

درحدامکانپزشکیهایویافتهتحقیقاتآخرینمطالعهـ5

لزومدرصورتپاراکلینکیآزمایشهاینوعودستورتعیینـ6

.آنهامعالجهوپیگیریواگیرداربیماریهایگزارشـ7

.بهداشتیبرنامهاجرایـ8

.مربوطهوظایفدرخصوصقانونبراجراینظارتـ9

ودانشجویانکارکنانبهاموربهداشتیالزمآموزشهایـ10

آموزشیدربرنامهشرکتـ11

.هاآنمایحتاجتأمینجهتمربوطواحدواداریفنیلوازمودارووضعازومراقبتکنترلـ12

.درمانیاموربهداشتیزمینهدراجراییعملیاتپیگیریـ13

.مربوطمقرراترعایتباومؤسساتسازمانهاباسایردرمانییاآموزشیقراردادهایامضاءـ14
حوزه معاونت دانشجویی

:مرکز بهداشت دانشگاه مدیر 

گلفرآقای دکتر جناب 



کمیته انظباطی

حوزه معاونت دانشجویی

دبیر شورای انظباطی

دکتر اکبر فایدئیآقای 

در با توجه به قداست علم و اخالق و محیطهای آموزشی و پژوهشی
و ضرورت دفاع و حراست از حقوقاسالمی تحکومو ن یمبشرع 

در عمومی دانشجویان، دانشجو مکلف است در طول زمان تحصیل و
ه ارتکاب هر عمل کاز دانشگاه از خارج و دانشگاه از اعم محیط هر 

ه یا از دانشجوی داخل یا وابستحیثیات دانشجو اعم و خالف شئون 
.  کندخارجی باشد، خودداری 



کمیسیون مواردخاص

حوزه معاونت دانشجویی

خاص دانشگاهکارشناس کمیسیون موارد 
آقای محمد علیزاده

ا رعایت مفاد  در دانشـگاهها و مؤسسـات آموزش عالی تشکیل می گردد تا بخاص کمیسیون بررسی موارد 
وند رسیدگی و این آیین نامه فقط به وضعیت تحصیلی دانشجویانی کـه مـورد خـاص تشخیص داده می ش

.  رای نهایی صادر نماید
وارادهازارجخعللیخاطربهآنانتحصیلجریانکهشودمیگفتهدانشجویانیوضعیتبهخاصموارد
هاینامهآیینومقرراتباآنحلوگردیدهمواجهمشکلبابودهمؤثرتحصیلشاندرکهآنهااختیار

وبیشتربررسیبهمنطقیحلراهارائهوآنهاتحصیلیمشکالتبهرسیدگیونیستممکنموجود
.باشدداشتهنیازجانبههمهودقیقترقضاوت



 راههای ارتباطی
 معاونت دانشجوییآدرس سایت    :http://daneshjoe.azaruniv.ac.ir/

 داخلی حوزه دانشجوییتلفنهایhttp://www.azaruniv.ac.ir/?PageID=39

ایمیل اداره رفاه :refahi@azaruniv.ac.ir

حوزه معاونت دانشجویی

http://daneshjoe.azaruniv.ac.ir/

