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بورس و امور دانشجویان خارج
 1ارزیابی دوره های کوتاه مدت تحقیقاتی دانشجويان دوره
دكتري داخل در راستاي توانمندسازي اين دوره ها  
 2افزایش سهمیه های فرصت های کوتاه مدت تحقیقاتی
 3نظام مند کردن موسسات اخذ پذیرش و اعزام دانشجو به
خارج از کشور و نظارت مستمر بر عملکرد آنان
 4ارتقاء وظایف رایزنی های علمی و فناوری خارج از کشور به
منظور شناسایی ظرفیت های علمی آموزشی و پژوهشی
دانشگاه های خارج از کشور
 5سرمايه گذاري بر روي دانش آموختگان رتبه اول دانشگاه ها

امور دانش آموختگان
6 .6اجراي پروژه دسته بندي دانشگاه هاي خارج از كشور و
نظارت بر اجراي مناسب آن
7 .7ادامه واگذاري اختيار صدور و امضاي دانشنامه هاي دانشگاه
هاي دولتي و غير دولتي از طريق سامانه سجاد
امور دانشجويان غير ايراني
8 .8محقق نمودن ماده  66و جداول مربوط در قانون برنامه
ششم توسعه به منظور حضور موثر نظام آموزش عالي كشور
در سطح بين الملل بويژه دانشگاه هاي برتر كشور
9 .9صدور مجوز تاسیس مراکز آموزش زبان فارسی در مناطق
مختلف برای متقاضیان غیرایرانی در جهت گسترش آموزش
زبان فارسی
1 010تاسیس دفاتر امور کنسولی در دانشگاه ها جهت تمركز
زدايي و تسهیل انجام فرایند های کنسولی دانشجويان
1 111برگزاری کارگاه های آموزشی برای مسئوالن ذيربط  دانشگاه
ها و  کارشناسان دانشجویان بین المللی در دانشگاه ها
1 212فعال نمودن رايزنان علمي در خارج از كشور جهت بررسي
زمينه هاي مناسب براي شناسايي و جذب داوطلبان خارجي
عالقه مند به تحصيل در ايران

سازمان امور دانشجويان

امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
1 313ارائه خدمات به جانبازان کمتر از 25درصد و رزمندگان،همسر
و فرزندان آنان در راستاي عملياتي شدن قانون برنامه ششم
توسعه
 1 414پیگیری اجرایی شدن بند ث ماده  88قانون برنامه ششم در
خصوصتامینوپرداختيا  معافیتاز 30درصدشهریهجامعه
هدف ایثارگران جدید (همسر و فرزندان جانباز کمتر از 25
درصد و همسر و فرزندان رزمندگان) از طریق مراجع ذیصالح
 1 515پیگیریاصالحماده 66قانونجامعخدماترسانیبهایثارگران
در ارتباط با پرداخت شهریه دانشجویان ایثارگر شهریه پرداز در
راستاي ایجاد انگیزه براي  دانشجویان دوره روزانه
امور دانشجویان داخل
1 616بهره گیری از توان دانشجویان در رفع مشکالت صنفی-
رفاهی دانشگاه های کشور
 1 717سامان بخشی به شوراهای انضباطی (نظارت ،حمایت و هدایت
شوراهایانضباطیدانشگاهها)
1 818ارتباط موثر کمیسیون موارد خاص دانشگاه ها با مراکز
مشاوره به منظور تسهیل در بازگشایی مسائل و مشکالت
دانشجویان خصوصا در دوره های تحصیالت تکمیلی
تربيت بدني
1 919افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزشی به عنوان
مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد تربیت بدنی دانشگاه ها
 2020افزایش بهره وری و استفاده بهینه از فضاهای ورزشی موجود
در دانشگاه ها و تالش جهت تجهیز و تامین فضاهای ورزشی
نیمهتمام
2121ادامه راه اندازی مراکز مشاوره و تندرستی و بررسی وضعیت
جسمانی دانشجویان با استفاده از فناوری های نوین
2222رتبه بندی فضاها و اماکن ورزشی دانشگاه ها
2323برگزاری چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان در شیراز با
همراهی دانشگاه ها و دبیرخانه های مناطق ورزشی در جلب
مشارکتگسترده دانشجویان

student affairs organization

مشاوره و سالمت
 2424طراحی و تدوین برنامه نشاط اجتماعی در فضاهای دانشجویی
 2525ارائه گزارش موج سوم طرح ملي سيماي زندگي
 2626طراحی و تدوین بسته ارتقاء هوش اخالقی در دانشجویان
 2727اجرایی کردن برنامه جامع پیشگیری و مداخله در خودکشی
 2828تداوم اجرای کارنامه سالمت جسم و روان
 2929تدوين برنامه جامع بهداشت رواني
 3030برگزاری کمپین بهداشت فردی و سبک زندگی سالم و بهداشت  
ايمني و محيط زيست
صندوق رفاه دانشجويان
 3131استمرارحرکتبهسویسازمانهوشمندو   ITمحورباعملیاتی
نمودنسندراهبردیفناوریاطالعاتصندوقدر1400
 3232طراحی نظام قیمت گذاری خدمات رفاهی با رویکرد هدفمندی
خدماتدانشجویی
 3333کمک به ظرفیت سازی برای توسعه سراهای دانشجویی
خانوادگی مستند به بند «پ» ماده  103قانون برنامه ششم
توسعه در راستاي عملياتي نمودن اين بند
3434بهرهبرداری از نتایج طرح رتبه بندی خدمات تغذیه دانشجویی و
استمرار برنامه ارتقاء غذاخوریهای دانشجویی
 3535حمایت از ایجاد رستورانهای مکمل در دانشگاهها در راستاي
برونسپاري
 3636ایجادجادهتندرستیدرمجتمعسراهایدانشجوییدخترانه
 3737ارتقاء سطح سراهای دانشجویی به رتبه  1و ( 2تبديل خوابگاه
هاي رتبه  3به  2و ) 1
 3838راه اندازي كارت هوشمند
ساير فعاليت ها ي سازمان
 3939تکمیلوبهرهبرداریکاملازسامانهجامعاموردانشجویی(سجاد)
به منظور ارائه خدمات برخط به دانشجویان در نيمسال اول سال
جاري
 4040ارزیابیعملکردمعاونتهایدانشجوییدانشگاههادرسالتحصیلی
 96-97و  ارسالکارنامهارزیابیمعاونتهایدانشجوییبهدانشگاه
مربوطهبرایاطالعومقایسهباوضعیتسایردانشگاهها
 4141اصالح ساختار و هدفمندسازي تشكيالت

www.arzyabi.saorg.ir
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بورس و امور دانشجویان خارج
موضوع

93

94

95

96

احکام بور س داخل

597

452

218

183

احکام بورس خارج

28

14

10

23

فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی
(داخل و خارج)

800

1348

1588

1827

تسهیالت شرکت در
کنفرانس خارج از كشور

22

32

5

5

تسهیالت دانشجویی و معرفی
به بانک برای دریافت ارز
تحصیلی

26000

21000

17938

15000

شرکت کنندگان در آزمون
زبان

34000

41608

50668

70000

امور دانش آموختگان
گواهي هاي صادره مدارك تحصيلي
دانش آموختگان خارج از كشور

93

94

95

96

موضوع

3807

3177

2788

2668

ارزشنامه هاي صادره دانش
آموختگان خارج از كشور

3410

2954

2603

2620

بررسي و امضاي دانشنامه هاي
دانش آموختگان داخل كشور

15045

16288

17231

18342

عملكرد تسهيالت دانشجويي (ميليون ريال)

نوع اعتبار

93

96

وام های روزانه

1219191

1131909

1465382

وام های شهریه

576883

1980000

1002245

915307

وام ویژه دکتری

38300

201548

579039

1600000

1 .1اهتمام به وصول مطالبات معوق
2 .2رتبه بندي دانشگاه ها براساس خدمات تغذيه
3 .3رتبه بندي خوابگاه هاي دانشجويي

تربيت بدني
موضوع

93

94

تعداد دانشجویان تحت
پوشش برنامه هاي ورزش
همگانی و قهرماني

365908

498758

95

96

493139 492339

تعداد اعضاء انجمن ها و
داوطلبین ورزش دانشجویی

5702

5600

6242

6679

سرانه فضاهای ورزشی (متر
مربع)

*0/98

*0/98

* 1/18

** 2/02

دانشجویان انتقالی از خارج
به دانشگاه های داخل

93

94

95

142

260

218

173

تعداد درخواست هاي ميهماني
و انتقال دانشجويان داخل

20351

15053

12334

9126

كل پرونده هاي بررسي شده
در شوراي موارد خاص مركزي

371

450

476

734

تعداد مراجعين و ثبت شدگان
در سامانه جهت تاييد مدارك

23994

25429

25633

29713

40

27

27

27

کارگاه ها و برنامه های آموزشی
تخصصیویژهکارشناسانمراکز
مشاورهدانشگاهها (نفرساعت)

93

94

95

96

36307

84448

70303

81167

کارگاه ها و برنامه های
آموزشی (مشاوره دانشجويي)
ویژه دانشجویان (نفر ساعت)

576972

596005

643774

766581

ويزيت دانشجويان توسط
پزشكان مراكز بهداشت
و درمان
کارگاه ها و برنامه های
آموزشی مراكز بهداشت و
درمان دانشجويان (نفر ساعت)

پذیرش دانشجویان غیر
ایرانی (غیر بورسیه)

936

1487

1588

1700

.3
.4

امور دانشجویان شاهد و ايثارگر

_

253848

225902

243710

_

134902

144630

173310

.5

موافقت نهایی با میهمانی يا
انتقال دانشجویان شاهد و
ایثارگر

93

94

95

96

845

438

719

799

تعداد اعضای کانون های علمی
فرهنگی ایثار

6980

8300

8300

9200

.6
.7
.8

پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
.1
.2
.3

* سرپوشيده
** سرپوشيده  +روباز

موضوع

1133

1115

1614

1425

.2

موضوع

مشاوره و سالمت
96

تعداد دانشجويان نمونه

94

پذیرش دانشجویان غیر
ایرانی (بورسیه)

93

94

95

96

.1

موضوع

1661554

امور دانشجویان داخل
موضوع

امور دانشجویان غير ايراني

صندوق رفاه دانشجويان
95

فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي

.4
.5

.6
.7
.8
.9

1اتمام  10طرح پژوهشي و   60طرح در حال انجام
2طرح ملی پايش فعاليت بدني و آمادگي جسماني دانشجويان
كشور
3طراحي و ساخت دستگاه آزمون بارفيكس براي استفاده در
فضاهاي عمومي
4بررسی نظام مند مطالعات حوزة فوتبال
5پايش سالمت دانشجويان قهرمان با هدف بررسي ويژگي هاي
آنتروپومتريك ،سوماتوتايپ و آمادگي جسماني نفرات برتر
دوازدهمين المپياد ورزشي دانشجويان كشور و مقايسه آن با
قهرمانان ملي
6سياست گذاري در ورزش همگاني ،شناسايي فرايندهاي موجود
و ارائه الگوي جديد سياست گذاري
7تدوين نظام جامع پايش فعاليت بدني ،آمادگي جسماني و
حركتي دانشجويان كشور
8راه اندازي مركز نوآوري فناوري هاي ورزشي
9عقد قرارداد مشاركت و سرمايه گذاري در چهار طرح منتخب
فناوري هاي ورزشي

1اعزام تيم ملي فوتسال دانشجويان به كشور چين براي شركت در
مسابقات آسيايي فوتسال دانشجويان و کسب مقام اول
2اعزام تيم بسكتبال سه نفره دانشجويان دانشگاه پيام نور به مسابقات
آسيايي و کسب مقام اول
3كسب مقام قهرماني در رشته واليبال برای اولین بار در يونيورسياد
4كسب  3مدال ( 2برنز و يك نقره تيمي ) در رشته شمشير بازي
براي اولين بار در يونيورسياد
5كسب مدال نقره تيمي در رشته تيراندازي باكمان براي اولين بار
در يونيورسياد
6اولين حضور دانشجويان ووشوكار و كسب  6مدال ( 3طال ،يك نقره
و  2برنز )
7كسب  23نشان ( 8طال 4 ،نقره و  11برنز) در بيست و نهمين
دوره يونيورسياد جهاني دانشجويان در چين تايپه و كسب مقام
دهم در جهان
8برگزاري جلسات هفتگي شوراي راهبردي براي تدوين برنامه چهار
ساله فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي

ساير فعاليت هاي سازمان در سال 96
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
010

1طراحی و اجرای  80درصد فرايندهاي سامانه جامع خدمات
دانشجویی «سجاد»به منظور ارائه خدمات به دانشجویان بصورت
الکترونیکی
2ارزیابی عملکرد معاونت های دانشجویی دانشگاه ها در سال تحصيلي
 95-96و ارسال نتایج ارزیابی به دانشگاه ها برای اطالع و مقایسه با
وضعیت سایر دانشگاه ها
3اجراي طرح پايش (خود اظهاري) و ارزيابي برپايه عملكردوضعیت
موجود دانشگاه های دارای دانشجوی بین الملل
4طرح جامع بهره گيري برخط از خدمات پليس مهاجرت و گذرنامه
5بررسی تفاهم نامه های موجود با کشورهای مختلف و بازنگری اعتبار
آن ها
6اجرای برنامه پیشگیری از مصرف مواد مخدر(پیام)
7اجرای برنامه دانشگاه عاری از دخانیات(بدیع)
8اجرای مقدماتی طرح مداخله در شکست های عاطفی و مدیریت
روابط بین فردی دانشجویان
9اجرای مقدماتی طرح ارتقاء نشاط اجتماعی جوانان در محیط های
دانشگاهی
1تهیه برنامه عملیاتی پیشگیری از خودکشی در محیط های
دانشجویی

