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 دانشکده ریاست پیام

مندي احاد جامعه به آموزش عالی و اشاعه و توزیع عادلانه آن یکی از نشانه هاي توسعه بهره 
توسعه مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و   این عوامل می توانند موجب  یافتگی هر جامعه می باشد.

اقتصادي گردد و در نتیجه در رشد، تعالی، تفکر و اندیشه مردم و جامعه اثر داشته باشد، بنابراین 
  مجتمع آموزش عالی با این هدف تأسیس شده است. این 

امید است با همکاري و عنایت سایر ارکان دخیل در امر بهداشت و درمان شهرستان به ویژه شبکه 
بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان،حوزه هاي علمیه، مراکز شهرستان سپیدان، بهداشت و درمان 

ین فرمانداري و شهرداري شهرستان و شهر دانشگاهی و ادارات متولی امور فرهنگی و همچن
 وجود این مجتمع در ابعاد مذهبی، فرهنگی، علمی، اجتماعی و رونق اقتصاديمثبت اردکان ثمره 
 .جلوه گر شود

  
 فخرالدین مصباح اردکانی  سید دکتر

  عالی سلامت باقرالعلوم(ع) سپیدان مجتمع آموزش رییس
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  اخلاقی منشور

  
 يردر نظام ادا یو سازمان یانسان يو ارزشها یفرهنگ اسلام يبه منظور اشاعه اعتلااخلاقی منشور 

   .استدهیگرد نیتدو و دانشجویان و عمل کارمندان شهیکردن ابعاد آن در اند نهیکشور و نهاد
 یقانون فیانجام هر چه بهتر وظا يرا برا خودتلاش و همت  یتمام دیبا کارکنان در هر سازمانی

ع ارباب رجو يتمندیسطح رضا شیو افزا یاسلام يباورها و ارزشها يبر مبنا خود يتهایو مسئول
  منشور اخلاقی بدانند.ل و مفاد اصو تیخود را ملزم به رعاو  رندیبه کار گ

همچنین دانشجویان نیز براي اعتلاي سطح علمی جامعه ملزم به رعایت مفاد منشور اخلاقی بوده 
تا مسیر روشنی پیش رو داشته که علاوه بر تاکید بر ارتقا سطح علمی به ارتقا فرهنگ هاي غنی 

  جامعه نیز بپردازد.
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  داخلی هاي تلفن شماره
 
شماره   سمت  نام و نام خانوادگی ردیف

  تماس

دکتر سید فخرالدین مصباح آقاي   1
  اردکانی

معاون آموزشی و   –  رئیس مجتمع
  پژوهشی

36725221  

  36725221  معاون پشتیبانی و فرهنگی مجتمع  آقاي سجاد مراد پور  2
  36723685  مدیر آموزشی  خانم دکتر ویدا محمدي  3

  36723685  مدیر پژوهشی  خانم دکتر زهرا شامخی  4
  36725220  مسئول آزمایشگاه -آموزشکارشناس   خانم زهرا مقیمی  5
مسئول کارآموزي  -کارشناس پژوهش  خانم فاطمه موثقی  6

  رشته بهداشت عمومی
36725220  

-کارشناس فرهنگی  خانم معصومه مختاري  7
I  مسئول T –  مسئول روابط عمومی  

36720354  

  
  سلامت باقر العلوم (ع) عالی آموزش مجتمع –سائل  دانمی – دانی: شهرستان سپ آدرس

  7361813895:  یکد پست
  36720354فکس:  شماره
shec@sumsac:  کیالکترون پست i r. .  
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  مجتمع آموزش عالی سلامت باقرالعلوم (ع) سپیدان خچهیتار

 يبنا ریمتر مربع و ز 2000به مساحت  ینیدر زم دانیسلامت باقرالعلوم سپ یمرکز آموزش عال
 ینقاط کشور و دسترس یدر اقص یبا هدف گسترش آموزش عال 1393متر مربع در بهمن ماه  600

 یو کارشناس هیتغذ وستهیپ یسلامت با دورشته کارشناس یآسان مناطق محروم به آموزش عال
مربوطه در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش  يبورد ها اتیه دییبه تا یعموم اشتبهد وستهیناپ

  نمود. تیو شروع به فعال دیدانشجو افتتاح گرد 30با حدود  1393از بهمن ماه سال  یپزشک
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  مجتمع آموزش عالی سلامت باقرالعلوم (ع) سپیدانرسالت 

به منظور تربیت نیروي انسانی کارآمد و  دانیسلامت باقرالعلوم (ع) سپ یمجتمع آموزش عال
 دیمتخصص مورد نیاز در سطح  کشور و همچنین مشارکت در ارتقاء سطح سلامت جامعه با تاک

ده ش سیهاي کاربردي و بنیادي براي حل مسائل مرتبط با سلامت مردم تأسبر انجام پژوهش
فرهنگی قدم پژوهشی و  بهبود کیفیت خدمات آموزشی، ریدر مساین مجتمع همواره در  است.

مند، توانمندي اعضاء هیأت علمی و کارکنان را به طور مستمر افزایش به صورت نظامبرداشته و 
تمام تلاش خود را جهت ارائه  ن،یباشند. بنابرا رداده تا افرادي مولّد، خّلاق و با انگیزه در محیط کا

ازهاي نظام سلامت کشور براي هاي علمی و کاربردي با کیفیت مطلوب و منطبق با نیآموزش
  .دهدیدانشجویان انجام م

 هیأت ياز مشارکت اعضا ،یهاي انسانی به عنوان یک اصل اساسارزش این مجتمع با احترام به
 و دینمایها استقبال مریزيها و برنامهعلمی، کارکنان، دانشجویان و جامعه در تصمیم گیري

ا فراهم ر یو پژوهش یآموزش يهاتیکردن فعال یالملل نیلازم به منظور ب يمصمم است بسترساز
  د.ینما
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   شکایات به رسیدگی
 یابیرزبه منظور ا دانیسلامت باقرالعلوم سپ یمجتمع آموزش عال اتیبه شکا ییپاسخگو تهیمک

 یگرام انیو انتقادات دانشجو شنهاداتینقطه نظرات، پ یعملکرد، ارائه خدمات بهتر، بررس
ئه خود را ارا تیشکا  ریز یارتباط يراهها قیتوانند از طر یم انیاست. دانشجو دهیگرد لیتشک
  .ندینما

  :يحضور روش
انه سرکار خانم افس دانیشبکه بهداشت و درمان سپ اتیبه شکا یدگیمراجعه به مسئول رس -1

  بلوار جهاد . نبش کوچه عرفان -دانیبه آدرس سپ يجعفر
  تیفرم اعلام شکا لیو تکم افتیدر -2
  اتیبه شکا یدگیاز مسئول رس يریگیشماره پ افتیدر-3
  اتیبه شکا یدگیتوسط مسئول رس ییمهلت پاسخگو نییتع -4
  جهینت افتیانتظار تا زمان مقرر جهت در-5
  

  :يرحضوریغ روش
به شماره   دانیشبکه بهداشت و درمان سپ اتیبه شکا یدگیتماس با دفتر رس    

  09101787036شماره همراه  ای 07136722022
(ع) سلامت باقرالعلوم یمجتمع آموزش عال تیدر وب سا یکیالکترون تیفرم ثبت شکا لیتکم 

htینترنتیبه آدرس ا دانیسپ t p shessumsac i r:// . . .  
به آدرس  دانیشبکه بهداشت و درمان سپ تیدر وب سا یکیالکترون تیفرم ثبت شکا لیتکم   

ht ینترنتیا t p sepi dansumsac i r:// . . .  
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  کتابخانه
متر در  50به مساحت  ییدر فضا دانیسلامت باقر العلوم (ع) سپ یکتابخانه مجتمع آموزش عال

 یم یعلم أتیه يو اعضا انیشده است و به ارائه خدمات به دانشجو يراه انداز 1393سال 
به دو دسته  یموجود در مجتمع آموزش يکتابخانه بر اساس رشته ها يپردازد ، کتاب ها

 یم یعموم يو کتاب ها هیو تغذ یشده اند که شامل بهداشت عموم يبند میتقس یموضوع
کده و دانش تیتوانند با مراجعه به سا یم انیباشد. دانشجو یکتابخانه بسته م ستمیباشد. س
دانشکده  يمنابع موجود در کتابخانه ها هیبه جستجو در کل Digilib نکیبه ل عیسر یدسترس

  بپردازند. رازیش یمجموعه دانشگاه علوم پزشک ریز يها

باشد.  یکتاب م 1475کتاب و بر اساس نسخه  1036بر اساس عنوان  یفارس يکتاب ها تعداد
  باشد. یکتاب م 69کتاب و بر اساس نسخه  57بر اساس عنوان  نیلات يتعداد کتاب ها

نسخه و دو عنوان در دو  4عنوان در  کیباشد که  یعنوان م 7 یمرجع به فارس يکتابها تعداد
  باشد. ینسخه در دسترس م
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  دانشکده تشکیلاتی ساختار
  

  
  
  
  
  
  

  سمت  نام و نام خانوادگی   ردیف
  رئیس دانشکده  فخرالدین مصباح اردکانی سید دکتر  1
  معاون آموزشی  فخرالدین مصباح اردکانی سید دکتر  2
  پژوهشیمعاون   فخرالدین مصباح اردکانی سید دکتر  3
  معاون فرهنگی دانشجویی  سجاد مرادپور  4
  معاون پشتیبانی   سجاد مرادپور  5
  مدیر آموزش هیگروه تغذ یعلم ئتیه  دکتر زهرا شامخی  6
  مدیر پژوهش هیگروه تغذ یعلم ئتیه  دکتر ویدا محمدي  7
  هیئت علمی گروه تغذیه  دکتر فرشته علی اصغري  8
 -رشته بهداشت عمومیمسئول کارآموزي   فاطمه موثقی  9

  کارشناس پژوهشی
  کارشناس فرهنگی دانشجویی – ITکارشناس   معصومه مختاري اردکانی   10
مسئول کارآموزي در  -مسئول آزمایشگاه  زهرا مقیمی  11

  کارشناس آموزش -صنعت
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  دانشکده رییس وظایف شرح
  ، اساتید و ایجاد نظم و انضباط کاري و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان

 کارکنان 
 هاي ابلاغی از سوي رییس دانشگاه به مدیران نامهابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین

 .هاي آموزشیگروه
 شودنظارت بر حسن اجراي مصوباتی که از طریق رییس دانشگاه ابلاغ می. 
 مجتمع اداري و مالی  ،پژوهشی، فرهنگی ،نگی در امور آموزشیایجاد هماه 
  نظارت بر حسن اجراي وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضاي هیات علمی 
  و گزارش آن به رییس دانشگاه مجتمعارزیابی کار سالانه. 
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  آزمایشگاه
  يبر رو شینوع آزما 15از  شیمتر مربع با  انجام ب 50به متراژ  ییمواد غذا یمیش شگاهیآزما

  يبرا ییمواد غذا یمیدرس ش یکلاس عمل شگاهیآزما نیاست، در ا تیدر حال فعال ییمواد غذا
 هیاول يبا روشها یضمن آشنائ شگاهیآزما نی.  در ارددگ یبرگزار م هیتغذ یکارشناس انیدانشجو

 ها شامل يدرشت مغذ يریگ زهمثل رطوبت و خاکستر،.... متد اندا ییمواد غذا شاتیدر انجام آزما
ها،  نیتامیها،  مانند املاح و و يمغذ زیاز ر یبرخ  نیو... همچن دراتیکربوه ن،ی، پروتئ یچرب

ه آموزش داد انیبه دانشجو شیدر هر متد  با توجه به نوع آزما شاتیآزما سمیو مکان یاصول علم
 شیمتر مربع با انجام آزما40به متراژ  ییمواد غذا یکروبیمکنترل  شگاهیآزماهمچنین شود.  یم

در حال  ییو سطوح در تماس با مواد غذا ییمواد غذا  ينمونه ها يبر رو یمتنوع یکروبیم يها
  .است تیفعال
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  يخود در جامعه نقشها ندهیدر حرفه آ یرشته بهداشت عموم  انیرشته :دانشجو نیا گاهیجا
  را بر عهده خواهند داشت: ریز
  
  : آموزش به افراد تحت پوشش ینقش آموزش .1
  کشور یبهداشت ي) در عرصه هاHSR( يکاربرد ينقش پژوهش : کمک به پژوهش ها .2
در  یمصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ي: شرکت در برنامه ها ینقش مراقبت .3

  سطح کل جامعه مانند مراقبت از رشد و تکامل کودکان، مراقبت از مادران باردارو...
بهداشت خانواده و  ی(کاردانوستهیناپ ی: کارشناسیلیدانشجو در مقاطع تحص رشیپذ نحوه
  )هایرمایمبارزه با ب یکاردان
ر د لیرشته پس از فراغت از تحص نیا انی: دانشجولانیفارغ التحص ندهیو آ یشغل تیموقع

مشغول به  يشهر يها گاهیو پا ییو روستا يشهر یدرمان یدر مراکز بهداشت ؛یبخش دولت
  باشند. یم تیفعال
کارشناسان  انیدانشجو یرشته: به طور کل نیدر ا لیادامه تحص يو رشته ها برا شهایگرا

 لیمختلف به شرح ذ يخود را در رشته ها یلیتکم لاتیتوانند دوره تحص یم یبهداشت عموم
  ادامه دهند.

  
توسعه بهداشت و  شی. اقتصاد بهداشت(گرا4 يولوژیدمی. اپ3 یستی.آمار ز2.آموزش بهداشت 1 

 یپزشک کی. انفورمات6 یانسان ي.اکولوژ5بهداشت و درمان) يزیو برنامه ر ياستگذارسی–درمان 
)HTAسلامت  يفناور یابی. ارز7 .  10 یعلوم پزشک خی. تار9 ییمواد غذا یمنی.بهداشت و ا8(

. 13 یپزشک يفن آور ستی. ز12 ی. رفاه اجتماع11 نیو مبارزه با ناقل یپزشک یسحشره شنا
 ریدر بحران و حوادث غ هی. علوم تغذ16 هی. علوم تغذ15 ي. سلامت سالمند14 یسم شناس

. 20 یپزشک یو اطلاع رسان ي. کتابدار19 يولوژیزی.ف18 هیدر تغذ ی. علوم بهداشت17مترقبه 
 طیبهداشت مح ی. مهندس22 یدرمان یخدمات بهداشت تیری. مد21اطلاعات سلامت  يفناور

  . یپزشک ي. نانوتکنولوژ24 یتوانبخش تیری. مد23
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 معاونتها
 آموزشی معاونت

  آموزشی معاون وظایف شرح
 یهاي آموزشریزيپشتیبانی مجتمع در راستاي ارتقاي برنامه و معاون یسعامل با ریت 
  واحدهاي تابعه در راستاي دستیابی به اهداف کلان آموزشی دانشگاهتعامل با  
  شرکت در جلسات درون سازمانی و برون سازمانی  
 هاي تابعه دانشگاهبرنامه ریزي براي جلب مشارکت اعضاي هیأت علمی دانشکده  
  هاي تحصیلی در هر ترم تحصیلی و نظارت آموزشی متناسب با رشته ریزي اموربرنامه

    بر حسن اجراي آن
 ت معاون تعیین شده هاي اجرائی مصوباتایجاد زمینه  ریزي جهتبرنامه

  دانشگاه  آموزشی
  بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفت هاي علمی

  وعملی آنان
 انشجو در هر سال تحصیلی و پیشنهاد آن به معاونت بررسی وضعیت پذیرش د

  آموزشی دانشگاه
 ریزي براي حفظ و جذب کارشناسان آموزشیبرنامه  
 ریزي براي توانمندسازي کارشناسان آموزشیبرنامه  
 التحصیلی دانشجویانریزي، نظارت و ارزشیابی فرایند ثبت نام، انتقال و فارغبرنامه  
 ابی نحوه برگزاري امتحانات و ورود نتایج ارزشیابی ریزي، نظارت و ارزشیبرنامه

  دانشجویان در سیستم سما
 ها و تعامل با واحدهاي تابعه دانشگاه در سطح شهرستان ورامین از جمله بیمارستان

  هاي آموزشی مجتمعسازي برنامهشبکه بهداشت به منظور تقویت پیاده
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 لی و دعوت از اساتید مورد تایید در ریزي و ارزشیابی از اساتید در هر ترم تحصیبرنامه
   هاي تحصیلی آتی ترم
 هاي مختلف در هر ترم تحصیلینام و تعیین واحد دانشجویان رشته نظارت بر ثبت  
 مکاتبات درون و برون سازمانی در ارتباط با پذیرش، انتقال، مهمان شدن و فارغ -

  التحصیلی دانشجویان
 وزشی اي عملکرد کارشناسان آمارزشیابی دوره    
 اي وضعیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و مشاوره تحصیلی توسط پایش دوره

  کارشناسان آموزشی مربوطه
 هاي کتابخانهریزي و اقدام جهت افزایش کمی و کیفی کتاببرنامه 
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  گروه بهداشت عمومی ناپیوسته
مجتمع  سیهمزمان با تاس 1393در سال ناپیوسته   یبهداشت عمومکارشناسی گروه     

 یو عمل يگروه آموزش نظر نیا تیماموراست. خود را آغاز نموده  تیفعال آموزش عالی سلامت 
شده  ینیب شیپ يطبق برنامه مصوب و سرفصل ها وستهیناپ مقطع کارشناسیدر  انیدانشجو

  می باشد.
  

آن در جهت حفاظت در ارتقاء و  انیاست.دانشجو یعلوم بهداشت یشاخه اساس یبهداشت عموم
 يمجهز به مجموعه ا دیرشته با نیا انیکنند. دانشجو یم تیسلامت افراد جامعه فعال يبازساز

باشند که در جهت حفظ ، توسعه و ارتقاء سلامت جامعه تلاش  یاز علوم و مهارت و اعتقادات
  .ندینما
  

 يو راه کارها ،یمبان م،یامل به مفاهآشنا، معتقد و ع يروهاین تیآموزش و تربرشته  نیا رسالت
  جامعه، خانواده و فرد است. يحفظ و ارتقاء سلامت برا ن،یتام

  : اهداف
عوامل خطر  یابیو ارزش یابیجامعه، خانواده و فرد با ارز يازهایو عملکرد همسو با ن ی. با آگاه1

  خانواده و فرد آشنا باشند ط،یدر سطح بهداشت مح رییو مداخله و تغ
فظ ح ن،یتام یبر چگونگ یاجتماع ،ياقتصاد ،یطیمح ،یعوامل انسان ياثر گذار یدر چگونگ. 2

  در سطوح مختلف آشنا باشند یو ارتقاء سلامت
مراقبت از  ها،یدمیها، آموزش بهداشت، کنترل اپ یسنج ازین قیمداخله از طر ی. از چگونگ3

  داشته باشند یدر سطح جامعه آگاه یسلامت يدر شاخص ها رییو تغ هیتغذ یچگونگ
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  گروه هاي آموزشی
  بالینی تغذیه گروه

و راه اندازي گردید  1393درسال  مجتمع آموزش عالی سلامت باقرالعلوم سپیدان  هیگروه تغذ
شروع به  1393بهمن ماه سال  از یدر مقطع کارشناس هیرشـته تغذ انیدوره دانشجو نیاول

  دانشجو مشغول به تحصیل می باشند. 73و در حال حاضر نمودند.  لیتحص
د است که قادر باشن هیمتبحر و کارآمد در علوم تغذ يها روین تیترب هیرسالت رشته علوم تغذ

 ،یشناس میرژ ه،یبهداشت تغذ  ،ییمواد غذا ریدر نظام ارائه خدمات در موضوعات مختلف نظ
آن به افراد و جامعه،  ریو نظا يا هیتغذ يمراقبت ها ه،یغذا و تغذ يزیجامعه، برنامه ر هیتغذ

  .ندیارائه نما يو مشاوره ا یو پژوهش یآموزش تخدما
  

  رشته:  نیدر ا لیادامه تحص يو رشته ها برا شهایگرا
را در رشته  خود یلیتکم لاتیتوانند دوره تحص یم کارشناسی علوم تغذیه انیدانشجو یبه طور کل

  ادامه دهند. لیذ يها
  هیعلوم تغذ
  رمترقبهیدربحران و حوادثغ هیدرعلوم تغذ هیعلوم تغذ

  هیدر تغذ داشتیھعلوم ب بهداشتیعلوم 
  ینیبال هیتغذ
  یورزش هیتغذ
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  پژوهشیمعاونت 
  پژوهشیمعاون  فیوظا شرح

 مصوب ینامه ها و مقررات پژوهش نیآئ ياجرا  
  يمصوبات شورا يلازم جهت اجرا ییاجرا يو روشها یخط مش میو تنظ يزیبرنامه ر 

  انتشارات دانشگاه يو شورا یپژوهش
 گروهها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها یپژوهش يبرنامه ها ينظارت بر اجرا  
 دانشکده سیدانشکده و ارائه آن به رئ یپژوهش ياستهایس میو تنظ هیته 
 دانشکده انیو دانشجو دیاسات یقاتیتحق يتهایفعال هیظارت بر کلن  
 دانشکده یعلم اتیه ياعضا انهیسال یعملکرد پژوهش یابیارزش  
 دانشگاه  یتابعه حوزه معاونت پژوهش يواحدها رانیبا مد یارتباط و هماهنگ جادیا

 یپژوهش يمقررات و دستورالعمل ها يجهت اجرا
 یترجمه و نگارش کتب و مقالات علم ف،یدانشکده جهت تأل دیاسات قیو تشو بیترغ 

  مصوب یقاتیجهت جذب بودجه تحق یو تخصص
 مصوب دانشکده یقاتیتحق يقراردادها و طرحها ينظارت بر حسن اجرا  
 یعلم يهایو گردهمائ نارهایسم ينظارت بر حسن اجرا  
 ابع من تیفیو ک تیارتقاء کم ينظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برا

  موجود یعلم
 دانشکده بر  ربطیذ رانیمد يدانشکده با همکار ازیو برآورد بودجه مورد ن یبررس

  دفتر برنامه و بودجه دانشگاه ياساس دستورالعمل ها
  یتزایتجه ،یاستخدام يازهایدانشکده اعم از ن ازیمنابع مورد ن هیو برآورد کل یبررس  
  -دانشکده و ارائه آن به  یبانیو پشت یامور پژوهش انهیگزارش سال میو تنظ هیته

  دانشکده سیرئ
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  دانشجویی -فرهنگیمعاونت 
  دانشجویی -فرهنگیمعاون  فیوظا شرح

 یو ذهاب، ورزش ،ایابیدانشگاه( خوابگاه، تغذیه، رفاه یاداره کلیه امور دانشجوی  
   یمطالعه و اتخاذ تصمیم در باره مسائل و مشکلات دانشجوی  
   یدانشجوی يهاقوانین و آئین نامه ينظارت بر اجرا  
   یمشاوره دانشجوی یتدوین و پیشنهاد اصول کل  
   یامور فوق برنامه دانشجوی يبرنامه ریز  
   دانشگاه یو اجتماع یسیاس ،یفرهنگ ينظارت بر فعالیتها  
   در همه سطوح  یو انقلاب یاسلام يگسترش و تعمیق ارزشها يبرا يبرنامه ریز

  یدانشگاه
   و  یفرهنگ ،یمختلف عقیدت يو جلب مشارکت لازم میان نهادها یایجاد هماهنگ

 يمرکز يشورا یاز طریق تشکیل جلسات مناسب با دفتر نمایندگ یدانشجوی یسیاس
  یو انجمن اسلام یجهاد دانشگاه ،ينمایندگان مقام معظم رهبر

   فوق برنامه يفعالیتها يو اجرا يبرنامه ریز  
   و یفرهنگ ،يفکر يهرچه بیشتر بامراکز، مؤسسات و نهادها يایجاد ارتباط و همکار 

  يو هنر یفرهنگ ،يفکر يبیشتر فعالیتها یشکوفای يبرا یانقلاب
   مختلف  يهابه حضور در صحنه یدانشگاه يفراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروها

  جامعه یو فرهنگ یسیاس ،یعلم
   وظایف محوله يو پیگیر یفرهنگ يبه شورا لازم يهاپیشنهاد برنامه  
   معاونت و اعلام آنها به حوزه ریاست دانشگاه ینیازیاب  
   مختلف معاونت يواحدها يتدوین برنامه راهبرد  
   یفرهنگ-یدانشجوی يهابرنامه يحمایت و تشویق در نوآور  
   یدانشجوی-یفرهنگ يحمایت و تشویق در پژوهشها  
   وزارت متبوع یفرهنگ-یمعاونت دانشجوی يپیشنهاد يهاکردن برنامه یاجرای  

١٠ 
 

  پشتیبانیمعاونت  
 پشتیبانیمعاون  فیوظا شرح 
 يجلسات با معاونت ها لیتشک قیدانشکده از طر انهیسال یمال يازهاین یبررس 

  دانشکده . استیبا نظارت ر یدانشجوئ ی، و فرهنگ ی، پژوهش یآموزش
 یصیآن طبق اعتبارات تخص نهیو نظارت بر هز افتهیبودجه اختصاص  افتیدر  
 يها نهیدانشکده و پرداخت هز اریدر اخت یخدمات يشرکت ها تینظارت بر فعال 

  مربوطه
 یرفاه يکمک ها افتیو در يریگیپ 
  دانشگاه یبانیو معاونت پشت یامور مال تیریو تعامل با مد یهماهنگ  
  استیدانشکده و ر يمعاونت ها ریسا يبا همکار ازیمورد ن یانسان يروین یبررس 

  یلاتیدانشکده بر اساس چارت تشک
  دیجد ياستخدام ها رشیپذ ایو  یعلم ئتیبازنشسته ه يروهاین ینیگزیجا يریگیپ  
 مختلف دانشکده يدر بخش ها یپرسنل يازهاین يریگیو پ یازسنجین  
  موجود در دانشگاه يو تعامل با سلسله مراتب ادار یهماهنگ  
 دانشکده. یبانیو پشت يادار ينظارت بر عملکرد بخش ها  
  دانشکده يواحدها یاساس يازهاین نیتام يدر راستا يریگیتلاش و پ  
 دانشکده یکیزیف يفضا یازسنجیو ن یبررس  
 دانشکده یکیزیف يفضا يو نگهدار ریتعم  
 مربوطه یآموزش ي، جلسات وکلاس ها نارهایشرکت در سم  
 ارباب رجوع میپرسنل و تکر نیب یهمدل يفضا جادیا يتلاش در راستا  
  دانشکدهئیس ر یتابعه با هماهنگ ينظارت بر واحدها 

  

  


