مدیران معاونت دانشجویی وشرح مختصری از فعالیت ها
اداره تربیت بدنی :
اداره تربیت بدنی دانشگاه اصفهان با هدف ایجاد شور ونشاط وشادابی وتوسعه وگسترش ورزش همگانی  ،برنامه های آموزشی ،
ورزشی قهرمانی وفوق برنامه ورزشی خواهران وبرادران  ،دانشجو وکارکنان دانشگاه  ،وبخش عمرانی وحفظ ونگهداری
وفضاهای آموزشی هرساله براساس تقویم ورزشی وزارت علوم و تقویم ورزشی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فعالیت های قابل
توجهی را به انجام می رساند
دکتر غالمعلی قاسمی – رئیس اداره تربیت بدنی
احمد همه ویسی – معاون اداره تربیت بدنی

اداره امور خوابگاهها
دانشگاه ودانشجو از محورهای توسعه علمی  ،فرهنگی واجتماعی کشور محسوب می شوند وخوابگاه دانشجویی بعنوان خانه
دوم دانشجویان از اهمیت ویژه ای در ارتقاء نشاط معنوی وحفظ آرامش روحی وروانی  ،توسعه فکری واندیشه  ،اعتالی
شخصیت وافزایش کیفیت تحصیلی دانشجویان دارد .
اسامی مسئولین اداره امور خوابگاه
علی مهرعلیزاده  :رئیس اداره امور خوابگاه های دانشجویی
علی خلیقی  :معاون اداره امور خوابگاه
فیروزه عسگریان :سرپرست خوابگاه خواهران

اداره رفاه دانشجویان
مديريت ارائه تسهيالت رفاهي به دانشجويان در قالب وام هاي تحصيلي دانشجويان روزانه ،نوبت دوم(وام شهريه) ،وام ضروري
،ضروري ممتازي،تحصيلي ممتازي،ضروري دانشجويان مبتکر ،قهرمان ورزشي ،هزينه موارد خاص،حج عمره ،خسارت ديده از
زلزله ،وديعه مسکن،بيمه خدمات درماني،بيمه حوادث ،کاردانشجوئي، ،صدور دفترچه اقساط بدهکاران، ،بر عهده اداره رفاه
دانشجويان در حوزه معاونت دانشجوئي و فرهنگي دانشگاه است.
رئیس اداره رفاه دانشجویی  :جمال الهی

اداره تغذیه :
این واحد با بهره گیری از کارشناسان بهداشت  ،مواد غذایی ؛ تغذیه ونظارت ناظرین مجرب جهت سلف سرویس ها در
امرکیفیت طبخ وتوزیع غذا فعالیت می کند
رئیس اداره تغذیه  :مجتبی شاکریان

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان
این مرکز به طور روزانه آماده پاسخگویی وارائه خدمات پزشکی  ،بهداشتی ودرمانی به مراجعین بوده ودانشجویان ،
کارکنان  ،اعضای هئیت علمی  ،اساتید با مراجعه به این مرکز از خدمات مربوطه استفاده می کنند.
دکتر مجید غیاث  :رئیس مرکز بهداشت

دفتر مشاوره فرهنگی
دانشگاه به عنوان یک جامعه که پذیرای جمعیتی از دانشجویان وبا توجه به مصلحت دانشگاه بنا برمصوبه شورای عالی
انقالب فرهنگی در سال  47شورای انظباطی در دانشگاه تشکیل وبه تخلفات دانشجویی رسیدگی می نماید
کمال مدرسه ای :مسئول کمیته انظباطی دانشجویان

مرکز مشاوره وراهنمایی دانشجویان
مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان با هدف ارتقاء سطح بهداشت روانی دانشجویان و پیشگیری از بروز و شیوع آسیب های روانی
خدمات خود را در بخش های متعدد و متنوع به شرح ذیل به دانشجویان ارائه می دهد
دکتراحمد صادقی :مسئول مرکز مشاوره

مرکز مشاوره وراهنمایی دانشجویان نابینا
این مرکز فعالیت مستمر خود را از سال  ۶۶۱۱تا امروز ،در سایه ی حمایت های مادی و معنوی مسئولین دانشگاه و با ۲
پرسنل ثابت نابینا ا دامه داده است و به عنوان نخستین مرکز دانشگاهی کشور ویژه نابینایان که دانشگاه اصفهان افتخار بنیان
گذاری آن را دارد ،امروز نیز متنوع ترین و به روزترین امکانات و خدمات و تجهیزات آموزشی ،پژوهشی و رفاهی را با تأکید بر
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات ،در اختیار اعضای خود قرار می دهد
مرتضی هادیان  :کارشناس مسئول نابینایان

