حوزه معاونت دانشجویی
فعالیتهای حوزه دانشجویی نقش مهمی در ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان دارد و هدف اصلی این
حوزه شکوفایی استعدادهای نهفته دانشجویان است که ارتباط نزدیکی با نحوه زندگی و فعالیتهای اجتماعی
دانشجویان دارد.
لذا حوزه دانشجویی از آن جهت برای دانشجو اهمیت پیدا میکند که پرورش او در محیط دانشگاه به آن وابسته
است چرا که حوزه دانشجویی همواره در حال تهیه امکانات و مواردی است که دانشجو در زمان تحصیل همیشه با
بهترین شرایط روزمره باشد.
مشخصات
معاون دانشجویی
محمد سلیمانی پور
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
آدرس الکترونیکی:
solimanipoor@gmail.com

مدیر دانشجویی

سیدرضا معزی
کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسالمی
ادرس الکترونیکی:
srmoezzi@yahoo.com

امور دانشجویی

حوزه دانشجویی

معاون دانشجویی

مدیر دانشجویی

مشخصات -آدرس ایمیل

مشخصات -آدرس ایمیل
سیدرضا معزیsrmoezzi@yahoo.com -
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سرویس ایاب و ذهاب
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ستاد شاهد و ایثارگران
اداره امور تغذیه و سلف سرویس
کار دانشجویی
اداره نظام وظیفه
امور فوق برنامه
تربیت بدنی
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کانون دانشجویی هالل احمر
کانون فارغ التحصیالن
نقل و انتقاالت دانشجویی
کمبته انضباطی و دفتر رسیدگی به شکایات

مسئول امور دانشجویی :سرکار خانم مقدس
اداره امور خوابگاهها
به منظور فراهم آوردن امنیت روحی و روانی دانشجویان و خانواده آنان و کاهش هزینه دانشجویان غیربومی،
دانشگاه اقدام به ساخت خوابگاههای دانشجویی نموده است که تحت نظارت معاون دانشجویی واحد اداره میشود.
جهت اطالع بیشتر میتوانند به مسئول امور دانشجویی مراجعه و یا با شماره تلفن 70052335770 -5داخلی
 083تماس حاصل نمایند.
رعایت ضوابط حاکم بر خوابگاههای دانشجویی توسط دانشجویان گرامی الزامی است:
) 0کلیه دانشجویان متقاضی سکونت در خوابگاه بایستی فرم درخواست را تکمیل و به مسئول مربوطه ارانه نمایند.
)3درخواستهای دانشجویان با توجه به عواملی همچون جنسیت ،وضعیت اقتصادی خانوادگی ،دوری محل
سکونت دانشجو از محل تحصیل ،خانوادههای شهدا و ایثارگران و ...مورد بررسی قرار گرفته و اولویت بندی
میشوند.
 )2دانشجویان فارغالتحصیل ،انصرافی ،اخراجی مجوز استفاده از خوابگاه را ندارند.
 )4سکونت دانشجویان در خوابگاه در تعطیالت تابستان ،بین دو نیمسال و ایام نوروز ممنوع است.
 )5به منظ ور حفظ سالمت دانشجویان کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه بایستی گواهی سالمت را از پزشک
معتمد ارائه دهند.
 ) 6پس از قطعی شدن سکونت دانشجو در خوابگاه تکمیل قرار داد استفاده از خوابگاه دانشجویی و مطالعه
مقررات سکونت در خوابگاه و امضای آن توسط دانشجو ،مجوز سکونت وی در خوابگاه صادر و دانشجو به خوابگاه
مورد نظر معرفی میگردد.
 )0دانشجویان ساکن در خوابگاه موظف به رعایت مقررات عمومی خوابگاههای دانشجویی که به اطالع دانشجویان
گرامی رسانیده میشود هستند.

اسامی خوابگاهها:
)0خوابگاه فاطمیه (س) (ملکی) با ظرفیت  377نفر واقع در دانشگاه
 )3خوابگاه شماره امام رضا(ع) باظرفیت 477نفرواقع در دانشگاه

اداره خدمات رفاهی:
این اداره با فراهم نمودن امکانات و تسهیالت رفاهی به دانشجویان از قبیل وامهای کوتاه مدت -بلندمدت و
شهریه و وامهای تحصیلی و ازدواج و وام بعد از فراغت خدماتی را به آنان ارائه نموده است.
صندوق رفاه دانشجویی (مسئول :آقای سید حسن جعفری)
)0این صندوق وامهای مختلفی از قبیل وامهای ازدواج ،تحصیلی ،مسکن ،ضروری وام بعد از فراغت به دانشجویان
ارائه مینماید.
 )3جهت کسب اطالعات بیشتر به مسئول صندوق رفاه (جناب آقای سیدحسن جعفری) مراجعه نمایید.
سرویس ایاب و ذهاب:
با توجه به موقعیت مکانی این واحد و نزدیک بودن آن به شهر ایاب و ذهاب دانشجویان از طریق تاکسیهای
سطح شهر و آژانسهای تلفنی انجام میگردد.
کار دانشجویی (مسئول :آقای محسن فرهمندی)
به منظور آشنایی دانشجویان در حین تحصیل و کسب تجربه و مشارکت اجتماعی جوانان ،پرنمودن اوقات فراغت
و کمک به امور معشیتی دانشجویان و است فاده از نیروی آنان جهت کمک به کادر مورد نیاز بر اساس آیین نامه
کار دانشجویی دانشجویان میتوانند از مزایای کار دانشجویی برخوردار شوند.
مقررات کار دانشجویی:
)0حداکثر  %07دانشجویان میتوانند از مزایای کار دانشجویی برخوردار شوند.
 )3مدت اشتغال هر دانشجو حداکثر  037ساعت در ماه میباشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر به مسئول کار دانشجویی آقای محسن فرهمندی مراجعه نمایید.

امور فوق برنامه:
امور فوق برنامه دانشگاه در راستای

 ،هماهنگی ،نظارت و ارزش یابی در حوزههای فرهنگی و اجتماعی و

ورزش ی دانشگاه جهت نیل به مشارکت جمعی ،توسعه فرهنگی ،تعمیق فکر و اندیشه دینی ،توانمند و جامعه پذیر
نمودن عناصر دانشگاهی ایجاد نشاط و شادابی جسمی و روحی از طریق برنامههای راهبردی در قالب واحدهای
ذیل ساماندهی و اجرای وظایف خود را دنبال میکنند.
اهم وظایف:
)0مطالعه و برنامهریزی در جهت ایجاد نشاط و پویایی سالم در محیط دانشجویی
 ) 3مطالعه و برنامه ریزی جهت پرکردن اوقات فراغت دانشجویان از طریق مسابقات ورزشی -اردوهای دانشجویی
برگزاری مراسمهای مختلف با توجه به مناسبتهای فرهنگی و برگزاری مسابقات در خوابگاههای دانشجویی
کمیته انضباطی:
کمیته انضباطی که هدف اصلی آن تشکیل پایداری از جایگاه رفیع دانشگاه و دانشجویان به عنوان نخبگان نسل
جوان میباشد.
نقش مهم این کمیته کمک به سالم نگه داشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی
دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان ،به حفظ کرامات دانشجویی و مقابله با بینظمی -نادیده گرفتن حقوق
فردی و اجتماعی دیگران است .آیین نامه کمیتههای انضباطی دانشجویان که مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی
میباشد بر تتوجه به شیوههای برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات احتمالی دانشجویان و رعایت تقوی در امر
قضاوت و تصمیم گیری تاکید کرده است.

اداره تغذیه و سلف سرویس (مسئول :آقای علی اکبر زمردی)
سلف سرویس دانشگاه با مساحت  0865متر مربع و مجهز به سیستم هوشمند مکانیزه جهت تهیه ژتون و رزرو
غذا به صورت اینترنتی دارای  2سالن جهت پذیرایی و سرویس دهی مخصوص برادران و خواهران و اساتید با
ظرفیت  677نفر.
مدارک الزم جهت صدور کارت تغذیه:
)0کارت شناسایی دانشجویی با پرینت انتخاب واحد
 )3یک قطعه عکس
 )2همراه داشتن کارت عابر بانک که رمز دوم آن فعال باشد.
تذکر:
دانشجویان میهمان میتوانند کارت امانت دریافت نمایند در این صورت فیش مورد نظر بند ( )2نیاز نمیباشد.
جهت رزرو غذای اینترنتی میتوانید به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
رزرو غذا حتماً باید یک هفته قبل انجام شود (رزرو غذا تا ساعت  04روز پنجشنبه هر هفته برای هفتههای بعد
امکان پذیر است)
آدرس اینترنتی رزرو غذاWWW.FOOD.IAU.EST.IR :
نظام وظیفه (مسئول :آقای حسین ابراهیمی)
اهم فعالیتهای درون سازمانی:
)0بررسی وضعیت نظام وظیفه آقایان پذیرفته شده در زمان ورود به دانشگاه
 )3درخواست صدور معافیت تحصیلی دانشجویان پذیرفته شده از معاونت وظیفه عمومی ناجا
 )2پیگیری علت عدم صدور معافیت تحصیلی از سوی وظیفه عمومی ناجا
 )4ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول فارغالتحصیالن ،اخراجی ،انصرافی و)...

دانشجویان محترم جهت مشخص نمودن وضعیت نظام وظیفه خود (درخواست معافیت تحصیلی توسط دانشگاه
جواب نظام وظیفه (مخالفت یا موافقت) با ادامه تحصیلشان به قسمت امور مشمولین مراجعه نمایند.
قابل توجه دانشجویان مشمول
مدت سنوات تحصیل مجاز جهت ادامه تحصیل( :ورودی های  09به بعد)
)0کارشناسی پیوسته  07 ترم
 )3کارشناسی ناپیوسته 6 ترم
)2کارشناسی ارشد 6 ترم
)4کاردانی 5 ترم
 .0دانشجو یان عزیز توجه داشته باشند که چنانچه تحصیل انان بیشتر از موعد مقرر به طول انجامید میبایست با
مراجعه به امور مشولین به صورت ترمی نامه مجوز گرفته و شخصاً به حوزه وظیفه استان مراجعه و مجوز ادامه
تحصیل دریافت نمایند.
 .3چنانچه دانشجویی بدون اطالع دانشگاه به م دت یک ترم مراجعه نماید در هر مقطعی از تحصیل که باشد به
عنوان ترک تحصیل به نظام وظیفه معرفی می گردد و به هیچ وجه امکان ادامه تحصیل یا فراغت از تحصی برای
وی وجود نخواهد داشت حتی اگر یک واحد تا فارغالتحصیلی کسر داشته باشد.
 .2دانشجویانی که در حین تحصیل معافیت کفالت ،عنایت رهبری موارد خاص دریافت مینمایند حتماً بعد از
دریافت کارت معافیت دائم اصل و تصویر کارت معافیت خود را به امور مشمولین ارائه نمایند تا نامه آنان از لیست
مشولین حذف گردد.
تربیت بدنی (مسئول :آقای شریف رضایی)
تربیت بدنی دانشگاه با هدف بها دادن به امر ورزش در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای دانشجویان و تقویت
جسم و تن در کنار تزکیه و روح و روان فعالیتهای گستردهای در دستور کار خود قرار داده و برای عمل به این

مهم از هیچ کوششی دریغ ننموده است و با برنامهریزی مناسب با برگزاری مسابقات داخلی و اعزام دانشجویان به
مسابقات جهت شرکت در مسابقات منطقه یک و کشوری بر اساس تقویم ورزشی سالیانه و کسب عناوین مختلف
تیمی و انفرادی در رشتههای مختلف از جمله فعالیتهای تربیتبدنی این واحد دانشگاهی بوده است.
کسب عناوین قهرمانی در رشتههای فوتبال ،فوتسال ،فوتسال کارکنان و اعضای هیأت علمی ،آمادگی جسمانی،
بسکتبال و رشتههای رزمی و عناوین قهرمانی کشوری در رشتههای شنا ،کشتی ،پاورلیفتینگ
کسب مقام در سطح بینالمللی در رشتههای کشتی ،کاراته آمادگی جسمانی ،پاورلیفتینگ
ساخت و تجهیز مجموعه ورزشی کم نظیر سیدالشهدا (ع) و افتتاح آن توسط ریاست عالیه دانشگاه به مساحت
 4577مترمربع و ظرفیت  077نفر تماشاگر در سال 85
مجموعه فرهنگی ورزشی سیدالشهدا (ع) دارای  2سالن مجهز است.
.0سالن اصلی
 .3سالن بدنسازی پوریا ولی با امکانات و تجهیزات مدرن
 .2سالن کشتی و ورزشهای رزمی
تذکر:
دانشجویان گرامی که دارای احکام ورزشی در رشتههای مختلف هستند میتوانند به تربیتبدنی دانشگاه مراجعه
تا جهت شرکت در مسابقات ورزشی منطقه یک اعزام شوند و چنانچه در این مسابقات مقام اول تا سوم را کسب
نمایند میتوانند بر اساس آیین نامه تربیتبدنی سازمان مرکزی از تسهیالت و تخفیفات ورزشی بهرهمند شوند.
اداره امور فارغالتحصیالن (مسئول :سرکار خانم آلابراهیم)
مراحل تسویه حساب فارغ التحصیالن و صدور ریز نمرات و تاییدیه صدور گواهی فراغت از تحصیل برای
سازمانهای مختلف و همچنین صدور گواهینامه موقت و دانشنامهها نیز از طریق این حوزه انجام میگردد

*این واحد دانشگاهی تاکنون تعداد  04777نفر فارغالتحصیل در رشتههای مختلف داشته است که اکثراً جذب
بازار کار شدهاند.
*تذکر :دانشجویان ترم آخر جهت بررسی پرونده و تکمیل مدارک مورد نیاز (مدرک پایه ،عکس ،کپی کارت ملی،
کپی شناسنامه و ریز نمرات) و انجام مراحل فارغالتحصیلی خود به بایگانی آموزش و کارشناسان مربوطه مراجعه
نمایند.
*مدارک مورد نیاز جهت فارغالتحصیلی:
)0واریز مبلغ  55777ریال (جهت کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در صورتی که کاردانی آنها از دانشگاه آزاد
فارغالتحصیل شدهاند) مبلغ  007777ریال جهت کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
 )3دو عدد تمبر مالیاتی  07777ریالی
 )2دو قطعه عکس -کپی شناسنامه -کارت ملی و مدرک پایه
کانون فارغالتحصیالن:
این کانون در سال  0287با هدف ایجاد ارتباط موثر و تبادل همکاری میان فارغالتحصیالن و نیز زمینهسازی
برای مشارکت بیشتر فارغالتحصیالن در عرصههای صنعتی ،تخصصی ،اقتصادی و ارائه خدمات علمی ،فرهنگی
هنری و پژوهشی به اعضا ایجاد شده است.
شرایط عضویت:
عضویت در کانون رایگان می باشد (جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت کانون به آدرس WWW.AIAU.IR
مراجعه و از خدمات و تسهیالت پیشبینی شده بهرهمند شوید.
کانون دانشجویی هالل احمر:

کانون دانشجویی هالل احمر واحد استهبان با شمار پیشتازی در امداد رسانی ،دستیابی به اهداف بشر دوستانه به
عنوان نهادی دانشجویی ،غیرسیاسی و غیر دولتی که در جهت تالش برای تسکین آالم بشری ،تامین احترام
انسانها ،کوشش در برقراری روش و تفاهم به منظور تحقق اهداف جوانان جمعیت هالل احمر تشکیل یافته است.
استقبال دانشجویان از فعالیت های امدادی و حس کمک به همنوعان سبب شده است تاکنون تعداد  457نفر
عضو فعال این کانون باشند و با برگزاری برنامههای مختلف (کالسهای امداد و نجات ،کمکهای اولیه ،برگزاری
سمینارهای علمی و تخصصی در خصوص بیماریهای ایدز و آسیبهای اجتماعی و )...گام مهمی در این خصوص
برداشتهاند.
مرکز مشاوره و راهنمایی (رئیس مرکز :دکتر محسن زارعی)
دفتر مشاوره دانشگاه با هدف کمک به دانشجویان در زمینههای مختلف (ازدواج ،تحصیلی ،مهارت زندگی و)...
خدمات مشاورهای و راهنمایی به دانشجویان ارائه نموده است.
دانشجویان گرامی می توانند بر اساس برنامه هفتگی مشاوره به دفتر مشاوره دانشگاه واقع در ساختمان اداری امام
خمینی (ره) طبقه سوم مراجعه و مشکالت خود را با مشاورین مطرح نمایند.
ستاد شاهد و امور ایثارگران (مسئول :آقایم احمد صبحی)

