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 انيدانشجو يانضباط يشورا :نام واحد يو دانشجوئ يفرهنگ حوزه:

  SDC-DS&Cکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 13: تعداد بند 1از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 .يوزارت هاي شاخصانه بر اساس يسال ياتين برنامه عمليتدو .1ريزيبرنامه

ودهيسازمان

ندهايفرآ

 .يامور انضباط دربارهان يان و خانواده دانشجويبه دانشجو يا تلفنيو  يارائه مشاوره حضور .2

و صردور احکرا     يان در موعد مقررر ارانون  يدانشجو يات انضباطيو شکا ها گزارشبه تخلفات،  يدگيرس .3

 حسب مورد.

 انيدانشجو يبرا يو مجاز يدانشگاه يدر فضا ين بازدارنده انضباطين اوانييح و تبيتشر .4

 .تجديدنظرو  يبدو يجلسات شوراها يبرگزار .5

يانسانيروين

)آموزشو

(توانمندسازي

 هاي حوزهان و کارکنان شاغل در يدانشجو يبرا يتخصص يه بسته آموزشيو ته يازسنجيمشارکت در ن .6

 مرتبط

 و کارکنان مرتبط. ها خانوادهان، يدانشجو يبرا يآموزش هاي همايشو  ها نشست، ها کارگاه يبرگزار .7
)مطابق  يتابعه در امور انضباط هاي دانشکدهدر  يانضباط يبدو يش و نظارت بر عملکرد شوراهايپا .8شونظارتيپا

 اعال  وزارت متبوع(.
درونيهماهنگ

وبرونيبخش

يبخش

 و ...(. پزشکي روان، ي)در امور حقوا موردنيازن يو مشارکت متخصص يجلب همکار .9

 يتيو امن ي، اضائي، انتظاميدانشگاه يبا واحدها يو هماهنگ يهمکار .11

گزارشو

يمستندساز
 ربط ذين يو ارسال به مسئول اي دوره صورت بهعملکرد  هاي گزارشه يته .11

وينوآور

پژوهش

 و ارائه و انجا  مداخالت الز  يمرتبط با حوزه کار يکاربرد هاي پژوهشانجا   .12

 يانجا  امور انضباط ين براينو هاي فنّاوريتوسعه استفاده از  .13



 يمشاوره دانشجوئ

 

 

 

 

 يمشاوره دانشجوئ :نام واحد يو دانشجوئ يفرهنگ حوزه:

  SC-DS&C:کد 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 18: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

ريزيبرنامه

 يياز معاونت دانشجو يارسال هاي شاخص بر اساس يانه واحد مشاوره دانشجوئيسال ياتين برنامه عمليتدو .1

 وزارت متبوع.

 (، خانواده، ازدواجيليتحص) ياجتماع يو مددکار شناختي روانارائه خدمات مشاوره،  منظور به ريزي برنامه .2

 .ها آن هاي خانوادهان و يبه دانشجو

 يريگيو پ يليافت تحص يان دارايبه دانشجو شناختي روانارائه خدمات مشاوره و  منظور به ريزي برنامه .3

 آنان. يليت تحصيوضع

به  ياجتماع يو مددکار شناختي رواندرمان، مشاوره  يارائه خدمات تخصص منظور به ريزي برنامه .4

 ازيدر صورت ن پزشک روانو ارجاع آنان به  رسان آسيب خود، ديده آسيب، پذير آسيبان يدانشجو

 (Hot line, Help line) يستم ارائه خدمات مشاوره تلفنيس اندازي راه منظور به ريزي برنامه .5

 يروان هاي آسيبد و يک، نوپديکالس هاي آسيبو درمان رفتارها و  يريشگيپ منظور به ريزي برنامه .6

 ان.يدر گروه دانشجو ياجتماع

ان، کارکنان و يژه دانشجويو يآموزش هاي همايشو  ها نشست، ها کارگاه يبرگزار منظور به ريزي برنامه .7

 .يازسنجيو ن يمستندات پژوهش بر اساسان يدانشجو هاي خانواده

ودهيسازمان

ندهايفرآ

و  دالوروديجدان يژه دانشجويل شناسنامه سالمت روان ويو تشک يت سالمت عموميسنجش وضع .8

 نقطه برش. يان بااليت دانشجويوضع يريگيپ

ته مداخله در بحران ي، کمشناختي روان هاي کميتهبهداشت روان،  تأمين يجلسات شورا يبرگزار .9

 .يليشرفت تحصيمشاوره پ هاي هستهو  يخودکش

 نيرويانساني
)آموزشو

 توانمندسازي(

 مربوط. هاي خانوادهان و يژه دانشجويو يآموزش هاي همايشو  ها نشست، ها کارگاه يبرگزار .11

ژه يو يپمفلت، بروشور، پوستر و تراکت و ...( با موضوعات روانشناس) آموزشي هاي بستهع يه و توزيته .11

 آنان. هاي خانوادهان و يدانشجو

 دانشگاه/دانشکده. يفرهنگ يشاغل در حوزه دانشجوئ کارکنان يو توانمندساز يازسنجيمشارکت در ن .12
شويپا

نظارت
 تابعه دانشگاه/دانشکده. هاي خوابگاهو  ها دانشکدهان در يش و نظارت بر عملکرد مشاوران دانشجويپا .13

يهماهنگ

ويدرونبخش

يبرونبخش

 مرتبط با بهداشت روان. ير واحدهايبا سا يو درون بخش يبرون بخش يهمکار .14

 هاي کميتهبهداشت روان،  تأمين يمناطق و دانشگاه يشوراها جلسات درو مشارکت  يهماهنگ .15

 .يليشرفت تحصيمشاوره پ هاي هستهو  يته مداخله در بحران خودکشي، کمشناختي روان



 

 

  

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

گزارشو

يمستندساز
 .ربط ذين يو ارائه به مسئول اي دوره صورت به يعملکرد حوزه مشاوره دانشجوئ ها گزارشن يتدو .16

وينوآور

پژوهش

 .ييمرتبط با بهداشت روان دانشجو يکاربرد هاي پژوهشمشارکت در انجا   .17

 .اي مشاورهخدمات  سازي بهينه يبرا يمجاز ين و فضاهاينو هاي فنّاورياز  گيري بهره .18



 يامور دانشجوئ

 

 

 يدانشجوئ امور :نام واحد يو دانشجوئ يفرهنگ حوزه:

  SA-DS&C:کد 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 27: تعداد بند 2از  1 صفحه:

کارکرد/حي

 طه
 شرح وظيفه

ريزبرنامه

ي

 ساالنه. صورت به ييدانشجو حوزه امور ياتيعمل برنامه نيتدو .1

 ان.يدانشجو اي بيمهانواع خدمات  تأمينمربوط به  يندهايانجا  فرآ يبرا ريزي برنامه .2

 ان.يبه دانشجو ها هزينه کمکالت و يارائه تسه يبرا ريزي برنامه .3

ان و يدانشجو يو برون بخش ين بخشيمربوط به امور ب يندهايانجا  امور و فرا يبرا ريزي برنامه .4

 التحصيالن فارغ

 .ييکار دانشجو يندهايانجا  امور و فرآ ريزي برنامه .5

 ان.يه دانشجويتغذ يفيو ک يو ارتقاء کم توزيع ه، طبخ،ي، تهييمربوط به ارائه برنامه غذاانجا  امور  .6

 ان.يدانشجو يع غذاي، طبخ و توزسازي آماده، ينگهدار يبهداشت يندهايانجا  فرآ يبرا ريزي برنامه .7

دهيسازمان

و

ندهايفرآ

 .ييدانشجو هاي غذاخوريها و  ز و نگهداشت خوابگاهير، تجهيبا توسعه، تعم امور مرتبط يريگيبرآورد و پ .8

 خوابگاه. يان متقاضيدانشجو حساب تسويهو  اسکان ،نا  ثبترش و يمربوط به پذ يندهايانجا  فرآ .9

 يان با هماهنگيمرتبط با امور خدمات دانشجو هاي منااصهاراردادها و  يط اختصاصين شرايه و تدويته .11

 مرتبط. يواحدها

 ه.يمربوط به کارت تغذ يندهايو انجا  فرآ ييه دانشجويون تغذيمربوط به اتوماس امورانجا   .11

بهبود  منظور بهمرتبط  يانجا  کار با مشارکت واحدها هاي روشندها و يفرا اي دورهو اصالح  ين، بازنگريتدو .12

 ستم.يمستمر س

 ان.يدانشجوخدمات مربوط به  يها ها و دستورالعمل نامه آيين يه و بازنگريمشارکت در ته .13

 .يدانشجوئ ير امور رفاهيذهاب و سا واب ي، خدمات اها وا ، يدرمان يانجا  امور مربوط به خدمات بهداشت .14
يروين

يانسان

آموزشو)

توانمندسا

 (زي

 هاي آموزشي کارکنان حوزه امور دانشجويي. مشارکت در نيازسنجي و تدوين بسته .15

شويپا

نظارت

ش و نظارت يپا يو ابزارها ليست چکه يان و تهيخدمات به دانشجو يعملکرد هاي شاخص ين و بازنگريتدو .16

 .ها آن

 .يابالغ هاي بخشنامهو  دستورالعمل ،ها نامه آيين ياجرا حسن بر نظارت .17

 ان.ياز دانشجو اي دوره هاي نظرسنجي انجا  .18

 تابعه. هاي دانشکدهدر  ييارائه خدمات دانشجو يندهايفرآ يو نظارت بر اجرا يابيارز .19

 .ييدر امور دانشجو غيردولتي هاي بخشعملکرد  ينظارت بر حسن اجرا .21

 .ييدانشجو يرفاه يمشورت شوراهايو  ها کميتهدر  ييدانشجو هاي فعاليتنظارت بر  .21



 

 

 

 

 

  

کارکرد/حي

 طه
 شرح وظيفه

يهماهنگ

يدرونبخش

وبرون

يبخش

 ان.يبهبود ارائه خدمات به دانشجو منظور به يو برون بخش يبخش درون يبا واحدها يجاد هماهنگيا .22

 خدمات ارائه بهبود منظور بهن يريو خ غيردولتيو  يدولت يو نهادها ها سازمانبا  يو همکار يهماهنگ .23

 .ييدانشجو

گزارشو

يمستندساز

 ييمرتبط با امور دانشجو يندهايو فرآ ها نامه بخشها،  نامه و دستورالعمل نييدر خصوص آ يرسان اطالع .24

 نفعان.يبه ذ

اطالعات مربوط و ارسال به  اي دوره هاي تحليلبر اساس  يعملکرد حوزه دانشجوئ ها گزارشه يته .25

 .ربط ذين يمسئول
بنديبودجه

ليوتحل

ياقتصاد

 گري تصديکاهش  منظور به ييخدمات دانشجو شده تما نه يهز يو مشارکت در مطالعه و بررس يهمکار .26

 .غيردولتيامور به بخش  يدولت و واگذار

وينوآور

پژوهش

 هاي سامانه جاديا قيطر از يامور دانشجوئ انجا  در عيتسر و ليتسه يبرا اطالعات آوري فن از گيري بهره .27

 .يکيالکترون



 انيدانشجو برنامه فوقو  يامور فرهنگ

 

 

 

 انيدانشجو برنامه فوقو  يامور فرهنگ :نام واحد يو دانشجوئ يفرهنگ حوزه:

  SCA&EC-DS&C:کد 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 41: تعداد بند 3از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

ريزيبرنامه

ک يبرنامه استراتژ يو در راستا اي دوره صورت بهدانشگاه  يحوزه فرهنگ ياتين برنامه عمليتدو .1

 دانشگاه/دانشکده.

ق و گسترش يتعم يستادها ،يانقالب فرهنگ عالي شوراي يراهبرد هاي سياست يق و اجرايتطب .2

 در سطح دانشگاه/دانشکده. اجتماعي و يها در حوزه مسائل فرهنگ اسال  در دستگاه يفرهنگ و مبان

با مشارکت  يو حقوق شهروند يت عموميم امنيانت از حريص سازي نهادينهج و يترو يبرا ريزي برنامه .3

 تابعه دانشگاه/دانشکده. ير واحدهايسا

ره يغ و آموزش ارآن و سيج، تبليترو ارآن و عترت جهت هاي کانوناد و گسترش جيا يبرا ريزي برنامه .4

 ان.يع( به دانشگاه) تيب اهل

ن شرع مقدس با يبا مواز يپزشک مؤسسات يو فن ياانون انطباق امور ادار ياجرا يبرا ريزي برنامه .5

 تابعه دانشگاه/دانشکده. واحدهاي سايرمشارکت 

و گسترش  يشي، آزاداندينقاد هاي سبک/ينقاد هاي روشارائه ج فرهنگ گفتگو، يترو يبرا ريزي برنامه .6

 .ياسيو س ي، فرهنگيعلم نظران صاحبان با ينه ارتباط دانشگاهيزم

ر يستاد ااامه نماز در دستگاه با مشارکت سا يابيجهت استقرار نظا  جامع نظارت و ارز ريزي برنامه .7

 .ربط ذي ينهادها

 ثار و شهادتيج فرهنگ ايدر جهت ترو ريزي برنامه .8

 در سطح دانشگاه/دانشکده. يرانيا -ياسالم يج سبک زندگين و ترويينه تبيجاد زميو ا ريزي برنامه .9

و  يمل يها داشت مناسبتيگرام يها ، برنامهيفرهنگ يها جشنواره يو اجرا ي، هماهنگريزي برنامه .11

 انيعمره و عتبات دانشگاهي سفرهامور مربوط به ان نمونه، اي، امور مربوط به انتخاب دانشجويمذهب

 يها کالس يق برگزارياز طر يو اخالا ياسي، سيفرهنگ يها توسعه آموزش منظور به ريزي برنامه .11

 ها. و نظارت بر آن يدانشگاه ياسيو س ي، فکرينارها و مجامع فرهنگي، سميآموزش

ودهيسازمان

ندهايفرآ

  در سطح دانشگاه/دانشکده. يمرتبط کشور يفرهنگ يها استيس سازي جارين و ييتب .12

 يها ها و انجمن ها، تشکل ان شامل کانونيدانشگاه يفرهنگ يها تيت فعاليت و تقوي، حمادهي سازمان .13

 .يدانشجوئ

 منظور بهمرتبط  يانجا  کار با مشارکت واحدها هاي روشندها و يفرا اي دورهو اصالح  ين، بازنگريتدو .14

 ستم.يبهبود مستمر س

 .يفرهنگ يها ها و دستورالعمل نامه آيين يه و بازنگريمشارکت در ته .15

 مربوط( هاي خانوادهان و ي)دانشگاه و عترت دانشگاه ارآن يانجا  امور مربوط به شورا .16

 .مربوط هاي خانوادهان و يعترت دانشگاه و  ارآن يها و جشنواره ها دوره يبرگزار .17



 

 

 

  

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

ودهيسازمان

ندهايفرآ

 علمي هيئت يک ارتقاء اعضايون ماده يسيرخانه کميدب يها برنامه وها  تيفعال ياجرا .18

دالورودها، ازدواج ي، جدآموختگي دانشر ينظ ييدانشجو يها نيينکوداشت آ هاي برنامه ياجرا .19

 دانشگاه. ير نهادهايو ... با مشارکت سا ييدانشجو

 .سازماني برونو  سازماني درون يجلب همکار يبرا يتخصص هاي کميته يل و برگزاريتشک .21

يانسانيروين

آموزشو)

 (توانمندسازي

، يتخصص يآموزش هاي دوره يو اجرا يآموزش هاي بستهه و اصالح ي، تهنيازسنجيمشارکت در  .21

تابعه دانشگاه  يواحدها يران فرهنگيان، کارشناسان و مديدانشجو يبرا يو اخالا ياسي، سيفرهنگ

 ساالنه() اي دوره صورت به

م يجهت مسابقات ارآن کر ريزي برنامه، يشناس اما  و البالغه نهجارآن،  هاي کالسو  ها دوره يبرگزار .22

 انيدانشگاه ير( برايق، تفسيل، تحقيو عترت اعم از )ترت

نارها، ي، سميآموزش هاي کالسر يان )نظيدانشگاه يبرا يآموزش يها برنامه يمشارکت در برگزار .23

 (يدانشگاه ياسيو س يو فکر يفرهنگمجامع 

ويراهبر

تيهدا

مستمر و منظم جلسات  يق برگزاريدانشگاه از طر ياجتماع يفرهنگ هاي برنامه يت و راهبريهدا .24

 الز . يها شنهاد برنامهيها، پ ب طرحيند تصويل در فرآيتسه يبرا يفرهنگ يشورا

 سنجي افکارق پژوهش و يدانشگاه از طر يو اجتماع يت فرهنگيت وضعيو هدا يراهبر .25

شونظارتيپا

يابيوارزش

 مربوط يبر اساس استانداردها يعملکرد فرهنگ يابيارز هاي شاخص يه و بازنگريته .26

 مرتبط و جامعه هدف در سطح دانشگاه ياز واحدها اي دوره يها شينظارت و پا انجا  .27

 يدانشگاه به ستاد وزارت يعملکرد فرهنگ يا و ارائه بازخورد دوره يابيارزش .28

 يو ارائه بازخورد به ستاد وزارت يفرهنگ يامديمهم پ هاي شاخص رصد .29

 يدرون خوابگاه يفرهنگ يها جهاد سالمت، برنامه ياردوها ينظارت بر حسن اجرا  .31

 انيدانشجو يا نظارت بر نحوه پوشش و رفتار حرفه .31

 دانشگاه/دانشکده.ي ات ارآنيعترت و نشرو  ارآن يها کانون فعاليتبر  نظارت .32

درونيهماهنگ

وبرونيبخش

يبخش

مرتبط با حوزه  سازماني برون هاي کميتهطرح در شوراها و  يبرا يکاربرد يشنهادهايه و ارائه پيته .33

 مصوبات يريگيو پ يکار

شنهاد يها، پ ب طرحيند تصويل در فرآيق تسهياز طر يو اجتماع يفرهنگ يشورا ييت محتوايريمد .34

 ف محولهيوظا يريگيالز  و پ يها برنامه

ل امور يتسه ينفعان برايو ذ ساز تصميمر و يم گي، مراجع تصمگذاران سياستاز  طلبي حمايتجاد يا .35

 در سطح دانشگاه/دانشکده. يفرهنگ

 در سطح منطقه. يفرهنگ يها ر نهادها و سازمانيبا سا يو همکار يهماهنگ .36

گزارشو

يمستندساز

با ) عملياتيها و برنامه  استيدانشگاه منطبق با س يمنظم عملکرد فرهنگو  اي دوره ها گزارشه يته .37

 (.ها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر يآمار ها گزارشل يتحل



 

 

  

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

تيريمد

منابع

از يو ن يمطالبات کشور بر اساسار و يمتناسب با منابع در اخت يفرهنگ يها تيامور و فعال بندي اولويت .38

 دانشگاه.

 بر اساس يو خارج سازمان ياز محل اعتبارات سازمان يفرهنگ هاي برنامه موردنيازمنابع  تأمين يريگيپ .39

 مقررات.

وينوآور

پژوهش

 هاي سامانهجاد يق اياز طر يع در انجا  امور فرهنگيل و تسريتسه ياطالعات برا آوري فناستفاده از  .41

 .يکيالکترون

 .برنامه اادا  صورت به ها آنج يکردن نتا يو اجرائ يفرهنگ هاي پژوهشو انجا   يمشارکت در طراح .41



 يبدن تيتربامور 

 

 

 يبدن تيتربامور  :نام واحد يو دانشجوئ يفرهنگ حوزه:

   PEA-DS&Cکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 24: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

ريزيبرنامه

و برنامره   يابالغر  هراي  سياسرت برر اسراس    اي دوره صرورت  بره  بردني  تربيرت حروزه   ياتين برنامه عمليتدو .1

 ک دانشگاه/دانشکده.ياستراتژ

 ان و کارکنان دانشگاه.ين دانشجويکردن ورزش در ب يو همگان ورزش همگانيتوسعه  يبرا ريزي برنامه .2

 دانشجويي يها در خوابگاه فرهنگ ورزشگسترش  يبرا ريزي برنامه .3

 ان و کارکنان.يدانشجو يتوسعه و گسترش ورزش اهرمان يبرا ريزي برنامه .4

ودهيسازمان

ندهايفرآ

 ان و کارکنان.يدانشجو يت بدنيزان فعاليش ميانجا  ورزش و افزا يالت برايزات و تسهيارائه امکانات، تجه .5

 .تابعه هاي دانشکدهدر  انيدانشجوبه  بدني تربيت يدرس واحدهايارائه  .6

 و کارکنان در سطح دانشگاه/دانشکده. يدانشجوئ يورزش هاي انجمنل يو تشک دهي سازمان .7

 د و کارکنان.يان، اساتين دانشجويدر ب يو مسابقات ورزش ها جشنواره يبرگزار .8

 .يورزش يفرهنگ المپيادهايبه  يورزش هاي تيماعزا   .9

جهرت شررکت در    منظرور  بره د و کارکنان يان، اساتيدانشجون ياز ب يورزش يو جذب استعدادها ييشناسا .11

 يو کشور يمسابقات استان

يانسانيروين

)آموزشو

(توانمندسازي

 هاي آموزشي علمي ورزشي براي دانشجويان و کارکنان. ها و دوره برگزاري کارگاه .11

ويرهبر

تيهدا
 مصوبات. يريگيورزش دانشگاه و پ گذاري سياست يشورا اي دوره يل و برگزاريتشک .12

شونظارتيپا

 .غيردولتيد خدمت از بخش يخري الت ورزشينظارت بر خدمات و تسه .13

 دانشگاه/دانشکده. يسالن و اماکن ورزش هاي فعاليتنظارت بر  .14

 ان و کارکنان دانشگاه/دانشکده.يدانشجو يورزش هاي انجمننظارت بر عملکرد  .15

درونيهماهنگ

وبرونيبخش

يبخش

 ورزش دانشگاه/دانشکده. گذاري سياست يل جلسات شورايتشک يريگيو پ يهماهنگ .16

ت يرربررر رعا تأکيرردبررا  يورزشرر يتوسررعه امرراکن و فضرراها جرراد ويا يريررگيو پ يازسررنجيمشررارکت در ن .17

 در سطح دانشگاه/دانشکده. يورزش ياستانداردها

 .ها آن يورزش تأسيساتجهت استفاده از امکانات و  يورزش مؤسساتو  ها سازمان با يهماهنگ .18

 بردني  تربيرت  يدرسر  يآمروزش واحردها   دانشگاه/دانشرکده در خصروص   يآموزشر  برا معاونرت   يهماهنگ .19

 ان.يدانشجو

 توسرعه  ورشرد   يبررا  ريرزي  برنامره ل جلسات منظم و يو تشک يورزش هاي انجمن و ها هيئت با يهماهنگ .21

 ورزش.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

يهماهنگ

ويدرونبخش

يبرونبخش

ان و کارکنران  يدانشرجو  يبررا  يورزشر  ياحردا  فضراها   ين بررا يرير و خ يبخرش خصوصر  ت ير جلب حما .21

 دانشگاه/دانشکده.

 .يو کارمند يدانشجوئ يورزش هاي جشنوارهمسابقات و  يبرگزار يبرا يمال کنندگان حمايتجلب  .22

گزارشو

يمستندساز
 .ربط ذين يو ارائه به مسئول ها شاخصبر اساس  بدني تربيتعملکرد حوزه  اي دوره هاي گزارشه يته .23

وينوآور

پژوهش
 در حوزه ورزش. يکاربرد هاي پژوهش مشارکت در انجا  .24



 

 

 

 

 

 

 

 

 


