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 تصمیم  مرجع  فناوری، باالترين  و  تحقیقات   علوم،  وزارت  مصوبه  اساس  بر  سیستان و بلوچستان كه  دانشگاه  ايثارگر  و  شاهد  امور  ستاد

 :است شده  تشکیل اعضای ذيل از نمايد  مي فعالیت  دانشگاه ايثارگر و  شاهد حوزه در گیری

 ستاد(  )رئیس  دانشگاه رئیس. ۱

 دانشگاه و تحصیالت تکمیلي  آموزشي معاون . ۲
 دانشگاه  دانشجويي . معاون۳
 استان  ايثارگران امور و شهید  بنیاد سازمان . رئیس۴

 )ستاد )دبیر دانشگاه ايثارگر و  شاهد امور . مديركل۵

 دانشگاه  آموزشي خدمات  مدير . ۶
 استان  ايثارگران امور و شهید  بنیاد فرهنگي   معاون . ۷
 استان ايثارگران امور و شهید بنیاد  عالي آموزش /آموزش اداره رئیس . ۸
 دانشگاه   رئیس حکم و  ستاد دبیر معرفي با  مشاور اساتید از نفر يك . ۹

 دانشگاه  رئیس حکم  و ستاد  دبیر معرفي  با  ايثارگر و  شاهد دانشجويان از نفر  . دو۱۰
 

 

 دانشگاه   ایثارگر و  شاهد  دانشجویان  امور ستاد  وظایف   شرح

  شاهد،  برنامه  و  طرح  شورای  سوی  شده از  ابالغ  های  دستورالعمل  و   ها  نامه  آئین  مصوبات،  اجرای  برای  سازی  زمینه  و   ريزی  برنامه .  ۱

 .متبوع وزارت ايثارگر و  دانشجويان شاهد امور كل  اداره و مركزی ستاد محترم، وزير

  و  ها  طرح  ارائه  و  سال  نیم   هر   پايان  در  و ايثارگر   شاهد  دانشجويان  رفاهي   و   فرهنگي،   پژوهشي،   آموزشي،  وضعیت   ارزيابي   و  . نظارت۲

 .آنان حل مشکالت و  تعالي و رشد برای  مناسب های برنامه

 .ايثارگر  و   شاهد   دانشجويان  رفاهي   پژوهشي، فرهنگي   آموزشي،  ارتقای  و   علمي   بنیه  تقويت  برای  نیاز  مورد  های   برنامه   تدوين  و   . طراحي۳

 .ايثارگران و شهیدان بزرگداشت مقام و  شهادت و ايثار فرهنگ ترويج منظور به نیاز مورد های  برنامه  تدوين و تنظیم . ۴

 دانشجويان   ويژه  های  فعالیت   در  ذيربط  و نهادهای   اساتید   دانشجويان،  مشاركت   جلب  منظور  به  مناسب  های  برنامه  تدوين   و   طراحي .  ۵

 .ايثارگر و شاهد 

 .دانشگاه ايثارگر و شاهد  دانشجويان امور كل  اداره عملکرد بر . نظارت۶

 .دانشگاه ايثارگر و  شاهد دانشجويان امور كل اداره بودجه و  برنامه . تصويب۷

 

 

 پژوهشی اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه   و  آموزشی  امور  وظایف   شرح

 خاص  موارد بررسي كمیسیون در ايثارگر شاهد و دانشجويان پرونده  طرح پیگیری و نظارت ايثارگر، و شاهد  دانشجويان تحصیلي مشاوره

 كالس  برگزاری بر نظارت مشاور، استاد طرح  اجرای پیگیری سیستان و بلوچستان، های استان دانشگاه خاص موارد كمیسیون و دانشگاه

 تقويتي،  های
 كاركنان   دانشجويان،)  آماری  تحلیل  و  و تجزيه  تهیه  ذيربط،  مراكز  از  پرداز   شهريه  دانشجويان  شهريه  جذب  به  مربوط  امور  انجام  بر  نظارت

و   شاهد دانشجويان  تحصیلي پیشرفت  ارزيابي  و  پايش  دانشجويان، رشته تغییر و   انتقال نقل و  به مربوط  امور انجام ( علمي هیأت   اعضاء  و

  وضعیت   ارتقاء  برای  پیشنهاد  ارائه  نیمسال تحصیلي،  هر  در  دانشجويان  ساير  و  آنان  ای  مقايسه  تحصیلي  وضعیت  استخراج  با  ايثارگر

 . امور آموزشي ساير پیگیری و دانشجويان تحصیلي
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 رفاهی اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه   و  فرهنگی  دانشجویی،   خدمات  وظایف   شرح

كمك  قرض  وام   نامه  تفاهم   رساني  روز  به  متأهلي،   و  مجردی  های  خوابگاه :  امور  بر  نظارت  حساب  تسويه  تحصیلي،   هزينه  الحسنه، 

 ، ايثارگر و شاهد  كاركنان با  مرتبط  های بخشنامه  و ها  العمل كاركنان، دستور درماني  های  هزينه و  كاركنان بیمه دانشجويي،
  مهارتي   های  كارگاه  برنامه،  فوق   و  فرهنگي  های آموزشي  دوره  برگزاری  و  سنجي  نیاز  اردوها،:  اجرای  و  برگزاری  بر  نظارت  و  ريزی  برنامه

  های مرتبط  فعالیت ايثارگر،  و  شاهد  كاركنان رفاهي  تسهیالت  ورزشي، و  فرهنگي  های  مديران، جشنواره و  كارشناسان  دانشجويان، برای

 فرهنگي   و  علمي  كانون  های   فعالیت  اجرای  و  تشکیل  ايثارگران دانشگاه،  و   شهدا  خانواده  با  ديدار  هماهنگي  شهادت،   و   ايثار  فرهنگ  ترويج   با

 ايثارگر و شاهد  ممتاز و نمونه دانشجويان تجلیل از و انتخاب مربوط، نامه آئین با مطابق مجموعه آن  زير های انجمن و ايثار
 

 

 دفتری اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه  و  اداری   امور  وظایف   شرح

 مخاطبین   به  كل  اداره  اخبار  رساني  اطالع  جهت  اجتماعي  صفحات  در  وبژه  ايجاد كانال   ايثارگر،  و  شاهد  امور  ستاد  جلسه  برگزاری  هماهنگي 

ايثارگر،  شاهد  كاركنان  و  دانشجويان  امور  كل  اداره  رساني  اطالع  سايت  رساني   بروز  سطح دانشگاه،   در   بانك  رساني  روز  به  و  ايجاد  و 

ارتباط   تسهیل  منظور  به  دانشگاه   ايثارگر   و  شاهد   علمي   هیأت   اعضاء   و   كاركنان   الکترونیکي دانشجويان،  پست  و   تماس   شماره   اطالعاتي 

 مراسم   اخبار  پوشش  جهت  نوشتاری  و  های تصويری  رسانه  و  ها  خبرگزاری  از  دعوت  الکترونیکي،  پست  و  پیامك  ارسال  طريق  از  متقابل

 .دفتری و اداری امور ساير و دبیرخانه امور دانشگاه، در شهادت و ايثار با حوزه مرتبط فرهنگي  های  فعالیت و مختلف
 


