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اهــم برنامه هــای 96

بورس و امور دانشجویان خارج
11 طریق11. از1 داخل1 دکتری1 های1 دوره1 سازی1 توانمند1

افزایش1سهمیه1فرصت1های1کوتاه1مدت1تحقیقاتی11با1
توجه1به1رشد1فزاینده1دوره1هاي1تحصیالت1تكمیلي1در1

داخل1کشور1)حداقل1به1میزان1501درصد(1
21 نظام1مند1کردن1مؤسسات1اخذ1پذیرش1و1اعزام1دانشجو1.

به1خارج1از1کشور1و1نظارت1مستمر1بر1عملكرد1آن1ها1از1
طریق1اعزام1بازرس1به1موسسات

31 خارج1. فناوری1 و1 1 علمي1 1 های1 رایزنی1 وظایف1 ارتقاء1
از1کشور1و1افزایش1تعداد1رایزني1هاي1علمي1به1منظور1
پژوهشی1 و1 آموزشی1 1 علمی1 های1 ظرفیت1 شناسایی1
دو1 همكاری1 های1 زمینه1 ایجاد1 و1 خارج1 دانشگاههای1

جانبه1با1دانشگاه1های1داخل1

امور دانشجویان غير ایراني
41 توسعه1وتسهیل1امكان1جذب1دانشجویان1غیر1ایرانی.
51 تسهیل1امورکنسولي1دانشجویان1غیرایراني.
61 تفویض1اختیارات1امور1کنسولي1در1تهران1به1نمایندگان1.

متناظر1استاني
71 بازنگري1در1تفاهم1نامه1ها1با1کشورهاي1مختلف.
81 تصویب1آئین1نامه1و1شیوه1نامه1بازنگري1شده1درخصوص1.

غیر1 متقاضیان1 به1 تحصیلي1 بورس1 اعطاي1 چگونگي1
ایراني

91 نمودن1. مؤثر1 براي1 برتر1 هاي1 دانشگاه1 نمودن1 فعال1
برنامه1هاي1جذب1دانشجوي1غیرایراني

امور دانش آموختگان 
101 اجراي1پروژه1دسته1بندي1دانشگاه1هاي1خارج1از1کشور1.

و1نظارت1بر1اجراي1مناسب1آن
111 ادامه1واگذاری1اختیار1صدور1و1امضای1دانشنامه1ها1به1.

دانشگاه1هاي1دولتي1تحت1پوشش

امور دانشجویان داخلبه نــام خــدا
121 تفویض1اختیارات1بیشتر1به1دانشگاه1های1منتخب1استان1.

در1زمینه1های1تایید1مدارک،1خروج1از1کشور1دانشجویان1
مشمول،1صدور1و1امضای1دانشنامه1ها1و...

تربيت بدني
131 حضور1در1بیست1و1نهمین1رقابت1های1یونیورسیاد1جهانی1.

دانشجویان1در1چین1تایپه
141 در1. ورزشی1 فضاهای1 و1 اماکن1 بندی1 رتبه1 طرح1 انجام1

دانشگاه1ها
151 های1. خوابگاه1 حاشیه1 در1 تندرستي1 های1 سالن1 تجهیز1

دانشجویی1به1همراه1وسایل1و1امكانات1ورزشی1مورد1نیاز
161 با1. همگاني1 هاي1 ورزش1 ملي1 المپیاد1 اولین1 برگزاري1

حضور1کلیه1بخش1هاي1آموزش1عالي1کشور
171 بهره1وري1. ارتقاي1 و1 دولتي1 بودجه1 به1 وابستگي1 کاهش1

واحدهاي1 و1 ورزشي1 گردشگري1 توسعه1 ازجمله1 منابع1
ارزیابي1تندرستي1ورزشي1با1تاکید1بر1مدیریت1بهره1وري،1

کارآفریني1و1اشتغال1زایي

مشاوره و سالمت
181 اجتماعی1. آسیب1های1 از1 پیشگیری1 برنامه1های1 اجرای1

در1بین1دانشجویان
191 فعال1سازی1و1تقویت1کانون1های1همیاران1سالمت1روان1.

در1دانشگاه1ها
201 اجرای1برنامه1کشوری1تربیت1درمانگر1مداخله1در1شكست1.

های1عاطفی1دانشجویان
211 طرح1انطباق1پذیري1مسیر1شغلي-تحصیلي.
221 آموزش1هاي1پیش1از1ازدواج.
231 هاي1. محیط1 در1 خودکشي1 از1 پیشگیري1 هاي1 برنامه1

دانشجویي1و1ایدز
241 هاي1. محیط1 در1 مواد1 مصرف1 از1 پیشگیري1 برنامه1

دانشجویي1»پیام«
251 برنامه1دانشگاه1عاري1از1دخانیات1»بدیع«.

صندوق رفاه دانشجویان
261 غذاخوري1. هاي1 سالن1 و1 ها1 آشپزخانه1 بندي1 رتبه1

دانشگاه1هاي1دولتي
271 ایجاد1شناسنامه1خوابگاه1هاي1دانشجویي.
281 سیستماتیك1نمودن1نظارت1بر1عملكرد1خوابگاه1هاي1.

غیردولتي
291 کمك1به1اجرای1طرح1احداث1خوابگاه1های1دانشجویی1.

به1بخش1غیر1دولتی1و1 بانكی1 یارانه1سود1 با1پرداخت1
دانشگاه1ها1به1مبلغ15001میلیارد1ریال

301 افزایش1مبالغ1وام1دانشجویي1و1متناسب1سازي1مبالغ1.
با1مقاطع1تحصیلي

311 مبلغ1. اختصاص1 با1 دکتري1 ویژه1 وام1 مبالغ1 افزایش1
11100میلیارد1ریال

321 بهره1. با1 عالیات1 عتبات1 زیارت1 وام1 حداکثری1 پوشش1
گیری1از1ظرفیت1بانك1عامل1برای1301هزار1دانشجو

331 پرداخت1وام1ازدواج1و1ودیعه1مسكن1از1محل1صندوق1.
کارآفریني1امید

341 به1. علوي1 بنیاد1 محل1 از1 دانشجویان1 وام1 پرداخت1
دانشجویان1دانشگاه1هاي1دولتي،1پیام1نور1و1آموزشكده1

هاي1فني
351 حمایت1و1مشارکت1مالی1با1کارگاه1های1مهارت1محور1.

و1کارآفرین1دانشگاه1ها1و1شرکت1های1دانش1بنیان1در1
سال1اقتصاد1مقاومتی،1تولید1و1اشتغال

سایر فعاليت ها ي سازمان
361 امور1. جامع1 سامانه1 از1 کامل1 برداری1 بهره1 و1 تكمیل1

دانشجویی1)سجاد(1به1منظور1ارائه1خدمات1برخط1به1
دانشجویان

371 ارزیابی1عملكرد1معاونت1های1دانشجویی1دانشگاه1ها1.
ارزیابی1 کارنامه1 ارسال1 و1 195-96 تحصیلی1 سال1 در1
برای1 مربوطه1 دانشگاه1 به1 دانشجویی1 های1 معاونت1

اطالع1و1مقایسه1با1وضعیت1سایر1دانشگاه1ها
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عملكرد 95 بورس و امور دانشجویان خارج

امور دانشجویان غير ایراني

92939495موضوع
پذیرش دانشجویان غیر 

1190113311151614ایرانی )بورسیه(

پذیرش دانشجویان غیر 
57493614871588ایرانی  )غیر بورسیه(

92939495موضوع

 967597452218احکام بور س داخل

52281410احکام بورس خارج
 68680013481588          فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی

تسهیالت شرکت در 
2522325کنفرانس خارج از کشور

تسهیالت دانشجویی و معرفی 
به بانک برای دریافت ارز 

تحصیلی
32000260002100017938

شرکت کنندگان در آزمون 
24750340004160850668زبان

92939495موضوع
گواهي هاي صادره مدارك 

تحصیلي دانش آموختگان خارج 
از کشور 

3900380731772788

ارزشنامه هاي صادره دانش 
3592341029542603آموختگان خارج از کشور

بررسي و امضاي دانشنامه هاي 
24713150451628817231          دانش آموختگان داخل کشور

امور دانش آموختگان

تربيت بدني

92939495موضوع

تعداد دانشجویان تحت 
پوشش برنامه ها و 
فعالیت های ورزش 
همگانی و تفریحی

350979365908379758381207

تعداد دانشجویان تحت 
پوشش برنامه ها و 
فعالیت های ورزش 

قهرمانی
8200127000119000 128940

واحدهاي ارزیابي تندرستي 
2050__و مشاوره ورزشي 

تعداد اعضاء انجمن ها و 
5479560061206403داوطلبین ورزش دانشجویی

سرانه فضاهای ورزشی 
0/960/9811)متر مربع(

92939495موضوع
موافقت نهایی با میهمانی ونقل 

و انتقال دانشجویان شاهد و 
ایثارگر

860845438719

تعداد  اعضای کانون های 
6450698083008300          علمی فرهنگی ایثار

امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

92939495موضوع
کارگاه ها و برنامه های 
آموزشی تخصصی ویژه 

کارشناسان مراکز مشاوره 
دانشگاه ها )نفر ساعت(

37147363078444870303

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

525490576972596005643774

ویزیت دانشجویان 
توسط پزشکان مراکز 

بهداشت و درمان
__253848225902

مشاوره و سالمت

92939495موضوع
دانشجویان انتقالی از خارج 

به دانشگاه های داخل از 
طریق شورای انتقال

308112277373

موافقت نهایی با میهمانی 
ونقل و انتقال دانشجویان 

داخل
13685781565385292

کل آراء و احکام صادره 
در کمیسیون بررسي موارد 

خاص مرکزي
325371450463

تعداد مراجعین ثبت نام 
شدگان در سامانه جهت 

تایید مدارك 
31337239942512225684

امور  دانشجویان داخل

فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي

939495نوع اعتبار
260024241374206757وام های روزانه
212493284392122712وام های شهریه

18261423030542وام ویژه دکتری

صندوق رفاه دانشجویان

پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي

11 اعزام1تیم1به1چهارمین1دوره1مسابقات1شطرنج1دانشجویان1جهان1در1.
انفرادی1توسط1خانم1غزال1حكیمی1 امارات،1کسب1مقام1دوم1 کشور1

فرد1و1مقام1سوم1تیمی.
21 اعزام1تیم1فوتسال1دانشجویان1به1مسابقات1آسیایی1قزاقستان1و1کسب1.

مقام1اول
31 اعزام1تیم1بسكتبال1سه1نفره1دانشگاه1پیام1نور1به1مسابقات1بسكتبال1.

3×13دانشگاههای1آسیا1)کسب1مقام1اول1مسابقات1آسیایی(1و1راهیابی1
تیم1مذکور1به1لیگ1جهانی1بسكتبال1دانشجویان1برای1اولین1بار1در1

تاریخ1ورزش1دانشجویی1کشور
41 اعزام1تیم1ملي1فوتبال1دانشجویان1کشور1به1مسابقات1آسیایی1در1کره1.

جنوبی1و1کسب1مقام1دوم1مسابقات1
51 با1کسب151مدال1طال1. کسب1مقام1اول1جهان1در1رشته1کشتی1آزاد1

و131برنز
61 کسب1مقام1سوم1جهان1در1رشته1کشتی1فرنگی1با1کسب11مدال1نقره1.

و141برنز

دانشجویان  بهره مند از تسهيالت وام

_1اتمام1181طرح1پژوهشي1و1251طرح1در1حال1انجام:
11 آنتروپومتریك،1. های1 ویژگی1 مقایسه1 و1 بررسی1 ملی1 طرح1

سوماتوتایپ1و1آمادگی1جسمانی1نفرات1برتر1دوازدهمین1المپیاد1
ورزشی1دانشجویان1کشور1با1قهرمانان1ملی

21 در1. استفاده1 برای1 بارفیكس1 آزمون1 دستگاه1 ساخت1 و1 طراحی1
فضاهای1عمومی

31 ساخت1گونیامتر1حس1عمقی1مچ1پا.
41 بررسی1نظام1مند1مطالعات1حوزة1فوتبال.
51 ورزشی1. رویكرد1 با1 بانوان1 حوزة1 انجام1شده1 مطالعات1 فراتحلیل1

)بررسی1سیستماتیك1و1متاآناالیز(
61 نظر1. تحت1 ورزشي1 هاي1 فناوري1 ملي-توسعه1 برنامه1 تدوین1

معاونت1علمي1ریاست1جمهموري
71 اجرایي1نمودن1تفاهم1نامه1همكاري1با1دانشگاه1فلورانس1ایتالیا11و1.

برگزاري1دوره1هاي1آموزشي
81 نشریه1های1علمی1پژوهشی1منتشر1شده:2411.

سایر فعاليت هاي سازمان در سال 95
11 اجرای1فازهاي111و121از1طرح1»سامانه1جامع1خدمات1دانشجویان-1.

سجاد«
21 ارزیابی1عملكرد1معاونتهای1دانشجویی1دانشگاه1ها1در1سال1تحصیلی1.

95-94و1ارسال1نتایج1ارزیابی1به1دانشگاه1ها
31 برگزاری1مراسم1تقدیر1از1برگزیدگان1بیست1و1چهارمین1و1بیست1و1.

پنجمین1دوره1جشنواره1دانشجوی1نمونه1کشوری
41 مشارکت1در1برگزاری1اولین1جشنواره1جایزه1ملی1ایثار.
51 غیرایرانی1. دانش1آموختگان1 نكوداشت1 آیین1 چهاردهمین1 برگزاری1

با1وزارت1بهداشت،1درمان1و1آموزش1پزشكی1در1همدان1و1 مشترک1
نهمین1جشنواره1فرهنگ1ملل

61 بازنگری1آیین1نامه1پذیرش1دانشجویان1غیر1ایرانی1)غیر1بورسیه1ها(.
71 1برگزاری1سیزدهمین1المپیاد1فرهنگی1ورزشی1دانشجویان1دانشگاه1.

(-دانشگاه1 نفر1 13700 پسر1 نفر1 12500 )دختر1 کشور1 سراسر1 های1
فردوسي1مشهد

81 فعالیت1. بر1 نظارت1 و1 ریزي1 برنامه1 در1 دهگانه1 مناطق1 نمودن1 فعال1
هاي1دانشگاه1ها

91 شوراهاي1. اختیارات1 و1 وظایف1 حدود1 نامه1 شیوه1 و1 نامه1 آئین1 ابالغ1
صنفي

101 در1. مدت1 کوتاه1 تحقیقاتي1 هاي1 فرصت1 اجرایي1 نامه1 شیوه1 تصویب1
داخل1و1خارج1از1کشور

11 وصول1501درصدي1مطالبات1معوق1و1بالتكلیف.
21 رشد1وام1هاي1دانشجویي1تا12001درصد.
31 اجراي1طرح1رتبه1بندي1خوابگاه1هاي1دانشجویي.


