مديريت امور دانشجويي
ﻣﺪيريت اﻣوردانشجويی بـه عنـوان يکـی از زيرﻣجموعـه هـای ﻣعاونـت
دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه با فراهم نمودن زﻣينه ﻣناسـب و ﻣسـاعﺪ
برای تأﻣين رفاه دانشجويان کمک ﻣؤثری در راستای تﺤﻘـﻖ هـﺪف اصـلی
دانشگاه ،که آﻣوزش دانشجويان و شکوفايی استعﺪادهاست ،ﻣی نمايﺪ.

اين مديريت متشكل از ادارت و واحدهاي ذيل مي باشد .اخبار و اطﻼعات اين مديريت را از طريق پرتال اموردانشجويي

به نشاني  / http://daneshjooei.sbmu.ac.ir:پيگيري نمائيد .

 اداره امور خوابگاهﻫا

اداره خوابگاهﻫامسئول اداره كليه خوابگاهﻫاي خواﻫران و برادران ميباﺷﺪ  .وظيفه اصلي ايـن اداره اسـكان
دانشجويان در خوابگاهﻫاي تحت پوﺷش و پشتيباني و تامين رفاه ساكنين آن مي باﺷﺪ .اداره امور خوابگاه ﻫـا
ﺷامﻞ  ٤خوابگاه دخترانه و ٧خوابگاه پسرانه در مجموع  ١١خوابگاه پراكنﺪه در سطح تهران مي باﺷﺪ و به حﺪود
 ٤٠٠٠نفر دانشجوي ساكن خوابگاه ﻫا خﺪمات ارائه مي نمايﺪ .ﻫر خوابگاه داراي يك سرپرست و تعـﺪادي نيـرو
ﺷيفتي ميباﺷﺪ كه  ٢٤ساعته در خوابگاه حضـور داﺷـته و بـه حـﻞ و فصـﻞ امـورات دانشـجويان مشـغول
انﺪ.دانشجويان كليه در خواستها و پيشنهادات خود را با مسئولين ﺷيفتي مطرح و پيگيري مي نماينﺪ .ارسـال
تقاضـــــاي خوابگـــــاه بـــــا مراجعـــــه بـــــه ســـــامانه اســـــكان بـــــه آدرس:
 http://eskan.sbmu.ac.ir/Page/Public/Default.aspxمقﺪور ميباﺷﺪ

 اداره رفاه دانشجويان
اداره رفاه دانشجويان بعنوان زيرمجموعه اي از مﺪيريت امور دانشجويي عهﺪه دار پرداخت وام)تحصيلي ،مسـكن،
ازدواج ،ضروري ،وديعه مسكن و وام ﺷهريه (  ،كاردانشجويي ،بيمه حوادث ،بيمه خﺪمات درماني ،امور فارغ التحصيﻼن
مي باﺷﺪ .دانشجويان جهت در خواست وام مورد نﻈر ،با مراجعه به پرتال دانشگاه بـه نشـاني http://sbmu.ac.ir
لينك تسهيﻼت دانشجويي نسبت به كسب اطﻼعات بيشتر و ارسال در خواست اقﺪام نموده و با دريافـت پرينـت در
خواست به مسئول امور دانشجويي دانشكﺪه خود مراجعه نمائيﺪ.كليه دانشجويان جهت اسكان و دريافت ﻫر گونه وام ،
ملزم به دريافت سنﺪ تعهﺪ محضري ﺷماره  ١از سايت مربوطه و تنﻈيم آن در يكي از دفاتر اسناد رسمي ميباﺷﺪ

 اداره تغذيه دانشجويان
اداره تغذيه به عنوان يكي از ادارات حوزه مﺪيريت امور دانشجويي تهيه ،طبخ و توزيع غذاي دانشجويان
را بر عهﺪه دارد .اين اداره رستوران سبز و رستوران پزﺷكي دانشگاه را تحت پوﺷش داﺷته و تهيه و طبخ و
توزيع ناﻫار  ١٤٠٠٠دانشجو در دانشكﺪه ﻫاي مختلف زير مجموعه ،ﺷام و صبحانه  ٤٠٠٠دانشجوي خوابگاﻫي
و تهيه و تحويﻞ بسته ﻫاي ارزاق دوره اي را بر عهﺪه دارد .رزرو غذاي دانشجويي از طريق سامانه تغذيه به
آدرس  / http://food.sbmu.ac.ir:مقﺪور ميباﺷﺪ .

 واحﺪ اياب و ذﻫاب دانشجويان
واحﺪ ايا ب و ذﻫاب ﻫماﻫنگي و ارائه سرويس ﻫاي مختلف از جمله مناسبات ،مراسم ﻫا ،جشـن ﻫـا  ،اردوﻫـا و
ﻫمايش ﻫا را بر عهﺪه دارد .اين واحﺪ با توجه به وجود  ١١خوابگاه دانشجويي و ١٢دانشكﺪه پراكنـﺪه در سـطح
ﺷهر با برنامه ريزي دقيق نسبت به سرويس دﻫي مطلوب به دانشجويان اقﺪام به انعقاد قرارداد بـا ﺷـركت و
پيمانكار نموده است در خواست سرويسها از طريق ﺷوراي صنفي خوابگاه براساس انتخاب واحﺪ دانشجويان
به سرپرست خوابگاه ارائه تا با برنامه ريزي نسبت به برقراري سرويس اقﺪام ﺷود.

 واحﺪ فناوري اطﻼعات دانشجويان
واحﺪ فناوري اطﻼعات دانشجويي دانشگاه ارائه خﺪمات و انجام كليه امور مـرتبط بـا رايانـه  ،ﺷـبكه و
اينترنت دانشجويان خوابگاﻫي را بر عهﺪه دارد .ارائه خﺪمات مطلوب و مناسـب در پشـتيباني اتوماسـيون
تغذيه و سيستم تردد و سيستمهاي سخت افزاري  ،نرم افزاري و ﺷبكه خوابگاه ﻫاي تحت پوﺷش دانشگاه از
وظايف اين واحﺪ مي باﺷﺪ .دانشجويان براي گرفتن اكانت اختصاصي به صورت سيستماتيك بعﺪاز ثبت نام
در سامانه اسكان و استقراردر خوابگاه ساخته ميﺷود به صورت پيش فرض نام كاربري ﺷماره دانشجويي و
رمز عبور كﺪ ملي دانشجو ميباﺷﺪ .ودر صورت ﻫر گونه مشكﻞ مراتب به سرپرست خوابگاه اعﻼم گردد.

