بسمه تعالی
حوزه های فعالیت معاونت دانشجویی
اداره امور تغذیه( :طبقه همکف ساختمان عمران)


سلف سرویس (سلف خواهران ،سلف برادران وسلف اساتید وکارکنان) ارائه خدمات در 2وعده ناهار وشام به جزءروزهای جمعه و تعطیالت رسمی



امور تغذیه  :فعال کردن کارت دانشجویی کلیه دانشجویان جدیدالورود-رفع مشکالت سیستم تغذیه-انجام امور فارغ التحصیلی-رسیدگی به مشکالت دانشجویان نسبت به عملکرد سلف
سرویس

اداره امور رفاه دانشجویی( :طبقه همکف ساختمان عمران)


ثبت نام وام ویژه دانشجویان روزانه (تحصیلی-ضروری-ازدواج-مسکن-حج-زیارت عتبات-تغدیه-ودیعه مسکن ویژه دانشجویان متأهل) و وام ویژه دانشجویان شبانه (شهریه ،حج ،زیارت
عتبات ،ازدواج)



بیمه حوادث دانشجویی (اجرای طرح بیمه حوادث برای کلیه دانشجویان و رسیدگی و پیگیری جهت مطالبات دانشجویان خسارت دیده) – اجرای طرح بیمه تکمیلی در صورت به
حدنصاب رسیدن دانشجویان

اداره امور خوابگاه ها( :طبقه همکف ساختمان عمران)
نظارت بر اسکان دانشجویان در خوابگاههای تحت نظارت دانشگاه ورسیدگی به مشکالت دانشجویان ساکن خوابگاه ها( آدرس خوابگاه ها در سایت امور دانشجویی)
نظارت بر عملکرد کلیه خوابگاههای خودگردان فعال در سطح شهرستان سیرجان
نظارت بر ایاب و ذهاب دانشجویان و ساعات رفت و برگشت وسایل نقلیه عمومی
رسیدگی به تخلفات اخالقی  ،انضباطی  ،آموزشی و.......
پیگیری جهت انجام طرح های سراسری از جمله جشنواره دانشجوی نمونه ،انتخابات شورای صنفی و...
نظارت بر عملکرد مرکز بهداشت و درمان دانشگاه و پیگیری پرونده های دانشجویان جدید الورود و رسیدگی و پیگیری مشکالت احتمالی
اجرای طرح سراسری پایش سالمت جسم و هماهنگی جهت انجام معاینات پزشکی کلیه دانشجویان جدید الورود در مهرماه
مرکز بهداشت و درمان( :طبقه فوقانی ساختمان عمران)


ارائه خدمات درمانی و ویزیت رایگان دانشجویان به مدت  3روز در ایام هفته ( جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت امور دانشجویی مراجعه نمایید)

مرکز مشاوره( :طبقه فوقانی ساختمان عمران)


ارائه خدمات روانشناختی اعم از مشاوره تحصیلی ،خانوادگی ،شغلی و ...هر روز به جزء روزهای تعطیل با نوبت دهی قبلی



اجرای کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان جدید الورود-کارگاه های طرح سمن-کارگاههای اعتیادو....



نظارت برعملکرد کانون دانشجویی همیاران سالمت و نام نویسی جهت عضویت از متقاضیان جدید



اجرای طرح سراسری پایش سالمت روان دانشجویان جدید الورود مهرماه

اداره تربیت بدنی دانشگاه( :سالن ورزشی)


ارائه خدمات در زمینه برگزاری ورزشهای همگانی ،مسابقات ورزشی و...



رشته های فعال داخل دانشگاه و خوابگاه هاویژه برادران و خواهران (به تعداد  41رشته )



اماکن ورزشی خارج از دانشگاه ویژه فعالیتهای ورزشی خواهران و برادران (به تعداد  42مکان)



جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت تربیت بدنی دانشگاه به آدرس .........مراجعه نمایید.

