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زه و جوانانی که انگی همه به شما و ،جوانان و دانشجویان عزیز

د و و آگاهی ناب سیراب می کننایمان همت خود را از سرچشمه 

ی نیرو و نشاط جوانی را در راه رشد و تعالی کشور به ک ار م 

برند درود می فرستم و توفیقات روز افزون ش ما را از خ دا 

.  متعال درخواست می کنم

“مقام معظم رهبر ”



آشنایی با ساختار و افراد مجموعه امور دانشجویی



معرفی ساختار

مدیریت دانشجویی

اداره تغذیهاداره رفاه
اداره سراهای 

دانشجویی
اداره تربیت

بدنی

کمیسیون 
موارد خاص

کارشناس 
برادران

کارشناس 
خواهران

کارشناس 
برادران

کارشناس 
خواهران

کارشناس 
تغذیه

کارشناس وام
دانشجویی



آشنایی با افراد مجموعه

مدیر دانشجویی

اداره رفاه و تغذیه

رئیس امور سراها
(کارشناس برادران)

دکتر مهدی احمدی
227داخلی 05837266531: شماره تماس

یاتاق مدیریت دانشجوی-طبقه اول –ساختمان اداری 

آقای علی رمضانی
281داخلی 05837266531: شماره تماس

3اتاق -طبقه دوم–2ساختمان شماره 

آقای رضا محمدی
229داخلی 05837266531: شماره تماس

7اتاق -طبقه دوم–2ساختمان شماره 

خانم امانزاده
229داخلی 05837266531: شماره تماس

6اتاق -طبقه دوم–2ساختمان شماره 

امور سراها
(کارشناس خواهران)



آشنایی با افراد مجموعه

یرئیس تربیت بدن

کارشناس برادران

کارشناس خواهران

آقای علی قربانی شیراز 
230داخلی 05837266531: شماره تماس

4اتاق -طبقه دوم–2ساختمان شماره 

آقای ابراهیم شجاعی
287داخلی 05837266531: شماره تماس

طبقه اول–سالن چندمنظوره 

خانم خانی
206داخلی 05837266531: شماره تماس

2اتاق -طبقه دوم–2ساختمان شماره 

موارد خاص
خانم خانی
206داخلی 05837266531: شماره تماس

2اتاق -طبقه دوم–2ساختمان شماره 



آشنایی با واحد سراهای دانشجویی



اهم وظایف اداره امور سراها

رایط را تحت عنااوین و  اسراها این مجموعه وظیفه اداره و اجرای امور مربوط به دانشجویان و 
:ذیل بر عهده دارد

 رت تقاضاای صودر طی دو نیمسال تحصیلی سراها ثبت نام، پذیرش و اسکان دانشجویان در
با در نظر گرفتن اولویت های الزمسراها دانشجویان و توزیع مناسب 

بررسی و انجام امور مالی مربوط به تسویه حساب دانشجویان خوابگاهی
 معرفی خوابگاه و کارت خوابگاه برای دانشجویان متقاضیصدور
 تحات  امل خدمات، تاسیسات و امور اداری پرسنلسراها نظارت کمی و کیفی امور جاری

پو ش
راتی و اقالم ضاروری پیش بینی و پیگیری به موقع و رفع نیازهای خدماتی و تاسیساتی و تعمی

سراهاجهت تجهیز 
ور تدوین راهبردهای ارائه خدمات باه دانشاجویان در قالاب تنظایش منشاور اخالقای اداره اما

...و منشور حقوق  هروندی و نظام مقررات خوابگاهی و سراها 



معرفی سراها  دانشجویی

:ساریگلدانشجوییسرای
دولتیغیرصورتبهپسردانشجونفر450تعدادپذیرشظرفیتباوطبقه6دارایساریگلپسرانهدانشجوییسرای
هراینبرعالوه.باشدمیمجزاحماموبهداشتی،سرویسآشپزخانه،دارایطبقههرهمچنین.باشدمیپذیرشبهقادر
.باشدمیمجزایخچالوتختدارایسوئیت

وره،اتاقمشااتاقورودی،بوفه،نگهبانی،اینترنت،ورزشیسالنمطالعه،سالننمازخانه،،چمنزمین:موجودامکانات
.سرپرستی
باشدمیتپرداخقابلوپذیرامکاندانشجوییپورتالوسامانهطریقازونیمسالصورتبهشهریهدریافتونامثبت
.(استدانشجوییشورایمصوبهبهمربوطاعالمیاجاره بهاءنرخ هایتمامی)
وشجویاندانترددکنترلسراها،انضباطیآیین نامهاساسبرواستمستقرنگهبانوسرپرستدانشجوییسرایدر
.می شودرعایتانضباطیمسائلدیگر



سرا  دانشجویی ساریگل



معرفی سراها  دانشجویی

:امیدآیندهدانشجوییسرای
یمهندسوفنیعالیآموزشمجتمعمادر،میداننبشآزادگان،بلواردرواقعآیندهامیددخترانهدانشجوییسرای
میدانشجونفر250تعدادپذیرشظرفیتباطبقهسهدرمجتمعایندخترانهدانشجوییسرای.باشدمیاسفراین
.باشدمیمجزابهداشتیسرویسوحمامآشپزخانه،دارایطبقههر.باشد

اتاقبدنی،یتتربسالنبوفه،رختشویخانه،تلویزیون،مطالعه،سالنسالننمازخانه،ورزشی،روبازسالن:موجودامکانات
.سرپرستیاتاقورودی،نگهبانیمشاوره،
نیمسالهرصورتبهنامثبتوشهریهپرداختوباشدمیپذیرامکاندانشجویانرفاهصندوقطریقازاسکاننامثبت
وبهمصبهمربوطاعالمیاجاره بهاءنرخ هایتمامی)بودخواهدپذیرامکانرفاهصندوقدرگاهطریقازپرداختوبوده
.(باشدمینیمسالهرجهتدانشجویانرفاهصنوق
وشجویاندانترددکنترلسراها،انضباطیآیین نامهاساسبرواستمستقرنگهبانوسرپرستدانشجوییسرایدر
.می شودرعایتانضباطیمسائلدیگر



سرا  دانشجویی امید آینده



فرآیند ثبت نام سراها



فرآیند ثبت نام سراها



آشنایی با واحد رفاه و تغذیه



اهم وظایف اداره رفاه و تغذیه

و  رایط عناوینرفاه و تغذیه دانشجویان تحت این مجموعه وظیفه اداره و اجرای امور مربوط به 
:ذیل بر عهده دارد

 تغذیهصدورکارت یکپارچه دانشجویی و

 گاهیغیرخوابتهیه و تنظیم آمار و اطالعات هفتگی رزرو غذایی دانشجویان خوابگاهی و

 دانشجویانتهیه و تنظیم برنامه غذایی هفتگی، ماهیانه و فصلی

 غذاییرسیدگی به بهداشت مواد

 رفاهایجاد لیست وام های دانشجویی و ارسال لیست ها به صندوق

 نتیجهپیگیری اعتبارات وام های دانشجویی تا حصول

 دانشجوییانجام امور مربوط به ثبت نام وام های

 انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان



سلف غذاخور  مجتمع



انواع و مبالغ وام ها  دانشجویی



زمان بند  انواع وام ها  دانشجویی



فرآیند الزم جهت ثبت نام وام دانشجویی



مدارك مورد نیاز وام دانشجویی

کرده انداستفادهدانشجوییوام هایازسابقاکهدانشجویانی:

www.bp.swf.irآدرسبهرفاهصندوقدانشجوییپورتالطریقازوامدرخواست.1

نیستنیازحضوریمراجعه:1توجه
الزمدارندمدركارئهبهنیازکهوامهایییاوضرورییامسکنوامدرخواستصورتدر:2توجه
رامورفاهمسئولبهرفاهصندوقپورتالدردرخواستثبتازپس...ونامهاجارهیافاکتوراسکناست

.شوددادهتحویلدانشجویی

کننداستفادهدانشجوییوام هایازمی خواهندباراولینبرایکهدانشجویانی:

(روزانهدانشجویانمخصوص)تجارتبانكحسابافتتاح-1

www.bp.swf.irآدرسبهرفاهصندوقدانشجوییدرپورتالپروندهتشکیلونامثبت-2

ازیاورفاهصندوقسایتدانشگاه،سایتازمی توانیدفرمهادریافتبرای)مربوطههایفرمکردنپر-3
دانشجوییاموررفاهمسئولبهتحویلو(کنیداستفادهدانشگاهانتشارات

(آناصلهمراهبهمربوطهنامهتعهدشدهاسکنفایل)محضرینامهتعهد-4
(رسمییاپیمانیکارمند)ضامنودانشجوملیکارتوشناسنامهفتوکپی-5
ضامنکارگزینیحکمکپییاتصویر-6

http://www.bp.swf.ir/
http://www.bp.swf.ir/


بازپرداخت وام ها  دانشجویی



آشنایی با اداره تربیت بدنی



اهم وظایف اداره تربیت بدنی

باه مای تاواندانشاگاه باوده و از اهاش وظاای   ن مدیریت دانشجویی این مجموعه تحت نظر 
:موارد زیر ا اره کرد

دانشگاه، توسعه و نگهداری اماکن ورز ی تجهیز
 ران و مسابقات ورز ی در سطح ورز های قهرمانی و همگانی در دو بخاش دختابرگزاری

پسران
 پسرانجشنواره های ورز ی در دو بخش دختران و برگزاری
 پسراناردوهای ورز ی در دو بخش دختران و برگزاری
 هاانجمن های ورز ی دانشکده ها و خوابگاه تشکیل
 پسرانکالسهای  موز ی در ر ته های مختل  در دو بخش دختران و برگزاری
 هاای ورز ای تیش های منتخب ورز ی دانشگاه به مسابقات قهرمانی کشوری و المپیاداعزام

پسراندر دو بخش دختران و 



(زمین چمن شایجان)امکانات ورزشی مجتمع 



(سالن بدنساز  دکتر پورکیانی)امکانات ورزشی مجتمع 



(سالن روباز آسمان)امکانات ورزشی مجتمع 



(سالن چندمنظوره بامداد)امکانات ورزشی مجتمع 



(سالن کشتی شهید توفیقیان)امکانات ورزشی مجتمع 



(اتاق مشاوره تندرستی سالوك)امکانات ورزشی مجتمع 



آشنایی با کمیسیون بررسی موارد خاص



اهم وظایف کمیسیون بررسی موارد خاص

ردد تا کمیسیون بررسی موارد خاص در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تشکیل می گ

شوخی  با رعایت مفاد آیین نامه فقط به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که موورد خواص ت

. ، رسیدگی و رأی نهایی صادر نمایدمی شوندداده 

ر عللی به وضعیت دانشجویانی گفته می شود که جریان تحصیل آنها به خاطخاص موارد 

آن خارج از اراده و اختیار آنها که در تحصیلشان موثر بوده با مشکل مواجه گردیده و حول

آنهوا و موجود ممکن نیست و رسیدگی به مشکالت تحصویلیهای با مقررات و آیین نامه 

.ته باشدبه بررسسی بیشتر و قضاوت دقیق تر و همه جانبه نیاز داشمنطقی ارایه راه حل 

هماانی، و برای موارد سه ترم مشروطی، چهار ترم مشروطی، افزایش سنوات مجااز، انتقاالی و می
.بازگشت به تحصیل می بایست از طریق  ورای بررسی موارد خاص اقدام گردد



فرآیند بررسی پرونده در کمیسیون موارد خاص



راه ها  ارتباطی با واحد امور دانشجویی

Telegram ID (داخلی)تلفن  :ارتباط با

@dr_ahmadi_ee 227 مدیریت

@ali_rmz65 281 وام و تغذیه

@rezamohammadi7420 229 سراهای دانشجویی

@usf_sporteducation 206 موارد خاصکمیسیون

230 تربیت بدنی

www.student.esfarayen.ac.ir

@student_aff_eut

058-37266531:3

058-37266701:2



سپاس از همراهی شما عزیزان


