
 واحد مدیریت تعالی فرهنگی  -فرهنگی  ،معاونت دانشجویی

 ساعت کاری شماره تماس مستقیم داخلی شماره تماس عنوان شغلی نام و نام خانوادگی

 طول هفته ------- 7272داخلی  کارشناس امور فرهنگی سید مجتبی محتشم شاد

شرح 

 وظایف

 انجمن اسالمی پیراپزشکی( –مسئول تشکل ها) انجمن اسالمی پرستاری و مامایی  -2

 واحد تولیدات فرهنگی -مسئول  دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات -مسئول نشریا ت دانشجویی -7

 ارتباط موثر با تشکل ها -3

 طبق ضوابط تشکل هابه برگزاری انتخابات تشکل ها کمک و پیگیری در خواست مجوز تاسیس  -4

 تشکل هاوین و اجرای اساسنامه نظارت قانونی بر تد -5

رای ارائه نظر نهایی شو شورای فرهنگی و سال طبق برنامه مصوب جهت طرح در هر دریافت تقویم برنامه های فرهنگی تشکل ها -6

 فرهنگی به تشکل ها

مستندات فرهنگی  بررسی جزئیات پیوست و و قبل از برنامه( روز27طبق تقویم فرهنگی مصوب ) برگزاری برنامه درخواستفرم  تکمیل -2

 فرهنگی نهایی مدیر جهت تایید روز(7آن)ظرف مدت 

 اجرای برنامه( بعداز روز21طبق برنامه مصوب)عملکرد مربوط تشکل ها جمع آوری گزارش  -8

 نسازی آنا در راستای توانمندتشکل ها  کالسهای مورد نیاز و پیش بینی کارگاه ها -9

 جهت ارائه به مجاری ذیربطزی فعالیتهای تشکل ها جهت مستند سا همکاری مفید و موثر -21

 در اولین روز پس از اجرای برنامه جهت فعال سازی سایت فرهنگی و ارائه اخبار برنامه تشکل ها در و موثر همکاری مفید -22

 بردن کیفیت برنامه ارائه راهکار های مناسب جهت کمک به باال آنان و جهت ارزیابی برنامه جلسات تشکل ها و شرکت در برنامه -27

 ارائه راهکار به مدیر فرهنگی در راستای بهبود امورسی فعالیتهای تشکل ها آسیب شنا -23

 پمفلت وغیره( به مناسبتهای مختلف -کمک به تولیدات فرهنگی)بروشور -24

 میگرددجانب مدیر فرهنگی ارجاع  انجام کلیه اموری که از -25

 

 واحد مدیریت تعالی فرهنگی  -فرهنگی  ،معاونت دانشجویی

 ساعت کاری شماره تماس مستقیم داخلی شماره تماس عنوان شغلی نام و نام خانوادگی

 طول هفته ------- 7272داخلی  کارشناس امور فرهنگی عباس قدیمی

شرح 

 وظایف

 مسئول کانون ها و تشکل) بسیج دانشجویی( -2

 و بسیج دانشجویی کانون هاارتباط موثر با  -2

 طبق ضوابطری انتخابات کانو ن ها کمک و پیگیری به برگزادر خواست مجوز تاسیس کانون ها  -7

 جرای اساسنامه کانون هانظارت قانونی بر تدوین و ا -3

ارائه نظر   شورای فرهنگی و مصوب جهت طرح درسال طبق برنامه  هر و بسیج دانشجویی کانون هاتقویم برنامه های فرهنگی  دریافت -4

 و بسیج دانشجویی کانون ها نهایی شورای فرهنگی به

مستندات فرهنگی  بررسی جزئیات پیوست و و قبل از برنامه( روز27طبق تقویم فرهنگی مصوب ) برگزاری برنامه درخواستفرم  تکمیل -5

 فرهنگی نهایی مدیر جهت تایید روز(7آن)ظرف مدت 

 اجرای برنامه( بعداز روز21طبق برنامه مصوب) و بسیج دانشجوییجمع آوری گزارش عملکرد مربوط کانون ها  -6

 در راستای توانمندسازی آنان و بسیج دانشجوییکانون ها  کالسهای مورد نیاز و پیش بینی کارگاه ها -2

 جهت ارائه به مجاری ذیربط و بسیج دانشجویی جهت مستند سازی فعالیتهای کانون ها همکاری مفید و موثر -8

در اولین روز پس از اجرای  و بسیج دانشجویی جهت فعال سازی سایت فرهنگی و ارائه اخبار برنامه کانون ها در و موثر همکاری مفید -9

 برنامه

بردن  اهکار های مناسب جهت کمک به باالارائه ر آنان و جهت ارزیابی برنامه و بسیج دانشجویی کانون هاجلسات  و شرکت در برنامه -21



 کیفیت برنامه

 ارائه راهکار به مدیر فرهنگی در راستای بهبود امور و بسیج دانشجویی آسیب شناسی فعالیتهای کانون ها -22

 پمفلت وغیره( به مناسبتهای مختلف-کمک به تولیدات فرهنگی)بروشور -27

 فرهنگی ارجاع میگرددجانب مدیر  انجام کلیه اموری که از -23

 

 واحد مدیریت تعالی فرهنگی  -فرهنگی  ،معاونت دانشجویی

 ساعت کاری شماره تماس مستقیم داخلی شماره تماس عنوان شغلی نام و نام خانوادگی

 طول هفته 33325625 7274داخلی  کارشناس امور فرهنگی مصطفی رضائی

شرح 

 وظایف

 مسئول دبیرخانه شورای فرهنگی -2

 مسئول دیبرخانه کرسی های آزاداندیشی -7

 اردو های دانشجویی کارشناس امور گردشگری و -3

 کارشناس مسئول دبیرخانه دائم جشنواره فرهنگی -4

 دانشگاه ارائه مشاوره در برگزاری مراسمات و برنامه های فرهنگی دانشکده و -5

 

 واحد مدیریت تعالی فرهنگی  -فرهنگی  ،معاونت دانشجویی

 ساعت کاری شماره تماس مستقیم داخلی شماره تماس عنوان شغلی نام و نام خانوادگی

 طول هفته 33357657 7275داخلی  کارشناس امور فرهنگی بیدا میرحسینی

شرح 

 وظایف

 انجام پروژه های مرتبط به امورفرهنگی-2

 برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان -7

 فرهنگی-مدیریت تعالی فرهنگی و معاونت دانشجویی تدوین برنامه های استراتژیک-3

 هدایت و حمایت از کانون دانشجویی کتاب-4

 

 
 

 

 واحد مدیریت تعالی فرهنگی  -فرهنگی  ،معاونت دانشجویی

 ساعت کاری شماره تماس مستقیم داخلی شماره تماس عنوان شغلی نام و نام خانوادگی

 طول هفته 33335233 7273داخلی  فرهنگیمسئول دفتر اداره  زهرا بیگم هاشمی

شرح 

 وظایف

 پیگیری کلیه امور مربوط به برنامه ها ی اداری -2

 پیگیری پاراف انجام شده تا حصول نتیجه -7

 ثبت نامه های وارده و صادره -3

 جلسات و یادآوری آن پیگیری تنظیم -4

 پاسخگویی تلفن ها و پیگیری امورات دفتری -5

 کتابخانه فرهنگی و تکثیراتهمکاری با  -6

 

 
 



 واحد مدیریت تعالی فرهنگی  -فرهنگی  ،معاونت دانشجویی

 ساعت کاری شماره تماس مستقیم داخلی شماره تماس عنوان شغلی نام و نام خانوادگی

 طول هفته 33357657 7275داخلی  کارشناس امور فرهنگی منیژه وحدانی فرد

شرح 

 وظایف

جهت ارائه به  غیره انتشارات نشریات و تشکل ها/ کانون ها/ و آمار مربوط به گزارشات حوزه فرهنگی اعم از اردوها/جمع آوری اطالعات  -2

 غیره( وزارتخانه و -روابط عمومی -ت امناءئمجاری ذیربط)هی

 ها خوابگاه برگزاری مسابقات فصلی فرهنگی در سطح دانشگاه و -7

 ها خوابگاه دانشگاه و برپایی نمایشگاه های فرهنگی در سطح -3

 ها انجام امور تبلیغات مربوط به مناسبتهای ملی و مذهبی در سطح دانشگاه و خوابگاه نظارت بر -4

 انجام امور مربوط به مستند سازی فعالیتهای فرهنگی در طول سال -5

 تدوین برنامه های عملیاتی و استراتژیک در حیطه کار های محوله و کمک به اجرای آن -6

 نظارت بر فعالیت کتابخانه معاونت دانشجویی، فرهنگی وکتابخانه خوابگاه ها -2

 ها هارتباط با رابطین فرهنگی خوابگاه ها جهت نظارت بر انجام بهینه فعالیت های فرهنگی خوابگا -8

 حجاب دانشگاه عفاف و اد صیانت از حریم عمومی وتمسئول دبیرخانه س-9

 مسئول برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه -21

 بستر سازی مناسب جهت برگزاری برنامه های  عفاف وحجاب-22

 

 واحد مدیریت تعالی فرهنگی  -فرهنگی  ،معاونت دانشجویی

 ساعت کاری شماره تماس مستقیم داخلی شماره تماس عنوان شغلی نام و نام خانوادگی

 طول هفته 33325625 7274داخلی  مسئول تدارکات داود کشاورز کلهری

شرح 

 وظایف

 اداره انبار و اموال مدیریت تعالی فرهنگی -2

 پشتیبانی مراسمات فرهنگی -7

 نظارت و همکاری بر امور نقل و انتقال وسایل مدیریت تعالی فرهنگی 3

 

 


