
 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و واحدهای پذیرندۀ همیار دانشجوحوزه ختصری از خدمات همیار دانشجوم

 دانشکده ها انجام امور محوله

 های دانشجوییخوابگاه امور محوله ریانجام سا /مربوطه یها ستیلیۀ آمار و تهمسئول حضور و غیاب شبانه/ 

 یهابرنامه یرساندر اطالع یهمکار /جهت جلسات کانون یهماهنگ /سالمت روان ارانیکانون هم همکاری با 

با  یهمکاری/ دهنوبت و رشیپذی/ نظرسنجهمایشها و  یهافرم عیحضور در کارگاهها و توز /مرکز مشاوره

 /جلسات مرتبط با کانون لیشکو ت شهایشرکت در هما /تهایپوستر فعال یۀدر ته یهمکار /وابگاههاورین خمشا

 کانون یتهایفعال یسامانده

 مرکز مشاوره

هماهنگ کننده  ها، سالنهای ورزشی، سلف، بوفه و آزمایشگاهها/خوابگاه ستیز طیو مح یمنیاو  رابط بهداشت

 در برگزاریشارکت م /انیبه صورت چهره به چهره به دانشجو مطالب آموزش /مرکز با خوابگاه یهابرنامه

ی/همکاری در تولید منیو ا ستیز طیسالمت جسم، مح ۀنیدر زم یتخصص یهاو نشست شیهما نار،یسم

 محتوای آموزشی در زمینۀ بهداشت و ایمنی و محیط زیست

 

 مرکز بهداشت و درمان

 

 رسانیکتابخانۀ مرکزی و مرکز اطالع کار در سالن مطالعه در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل/ کار در بخش امانات/ انجام سایر امور محوله

 مدیریت خدمات آموزشی انجام امور بایگانی/ اسکن مدارک تحصیلی/ صدور کارت دانشجویی/ انجام سایر امور محوله

 یلیتکم التیتوسعه و تحص تیریمد انجام سایر امور محوله /یگانیباانجام امور 

مور اانجام  /اطالعات و آمار یآورجمع ی/در امور پژوهش یهمکاری/ پژوهش تیریمد شیهما تیسا یطراح

 امور محوله ریانجام سا /شگاهیدر امور آزما یهمکار /پوستر یطراح ی/ادار
 مدیریت پژوهشی

های ها و انجمنها، همکاری با کانونها و فعالیتجشنواره یمستندساز  /هاکانون یهماهنگ یشورا همکاری با 

 امور محوله ریانجام سا /علمی
 مدیریت فرهنگی و اجتماعی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

همکاری با   ی/مشترک ورزش یهاامور انجمن همکاری با /یارسانه تیفتوشاپ و هداو  طراح پوستر

اماکن  بر نظارتهمکاری در   /هاهمکاری در انجام امور ورزش خوابگاه /های مختلف ورزشیکمیته

 امور محوله ریانجام سا /های مختلف ورزشیگری در رشتهمربی  /ورزشی

 و فوق برنامه یبدن تیترب تیریمد

و  یمعاونت پژوهش تیساکاری با همافزاری کامپیوتر در حد نیاز/ افزاری و نرمانجام امور سخت

 ی/ انجام سایر امور محولهفناور
 مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

 یهاخبرنامه گیندیگوی/ ریتصو یهاو مستند و خبرنامه پیکل یو طراح نیتدوی/ لمبرداریو ف یعکاس

 امور محوله ریانجام سا /و عکس پیکل یفتوشاپ و طراحی/ ریتصو
 مدیریت دفتر ریاست و روابط عمومی

 مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات امور محولهسایر  انجام /... و اسکن و نتیپر پ،یامور تا انجامی/ گانیدر انجام امور با یهمکار

المللی و دانشجویان های علمی، بینمدیریت همکاری امور محوله ریانجام سا /یسیانگل تیسا یبرا یساز محتوا / دانشگاه یسیانگل تیسا یرسانبه روز

 غیرایرانی

 یافزارانجام امور نرم /لگو، پوستر و...( یطراح ،غاتی)انجام تبلی کیگراف یطراح /تیسا یبه روزرسان

 امور محوله ریانجام سا /ریامور ادا انجام /وتریکامپ
 مرکز رشد، توسعه و انتقال فناوری

 گروه نوآوری، کارآفرینی و استعدادهای درخشان امور محوله ریانجام سا /دادهایمسابقات و رو ییدر امور اجرا یهمکار

افزارهای معماری/ تنظیم گزارشات عملیات های معماری با استفاده از نرمارائۀ نقشه طراحی نقشه/

 امور محوله ریانجام سا /GISهای تهیۀ نقشه /هاتهیۀ برنامۀ فیزیکی برای پروژه عمرانی/
 پایدار ۀمدیریت عمرانی و توسع

ی/ و دانشگاه یخوابگاه یهابرنامه یدر اجرا یهمکاریی/ دانشجوهای نهاد در خوابگاه یرابط فرهنگ

 یهاکانون یمجاز یرسانه و فضاهمکاری با  /انیدانشگاه یعلوم اسالم ۀنهاد و حوز یرابط فرهنگ

 امور محوله ریانجام سا /ییدانشجو یهاجماعت خوابگاه ینمازها یبرگزار مسئول /نهاد

 دفتر نهاد مقام معظم رهبری

 

  
 


