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 مقدمه

 یکننده ارزش و کمال انسان نییتع اریجامعه محسوب شده و مالک و مع ییایفرهنگ از عناصر موثر در رشد و پو

 یبرا یو روان یاجتماع یبستر مناسب فرهنگ جادیا یفرهنگ ییباشد. رسالت معاونت دانشجویمردم هر جامعه م

 یعلم یهاو ارتقاء بخش در صحنه وثرباشد تا با حضور مستمر میو پرسنل م یعلم ئتیاعضاء ه ان،یدانشجو

 .ندینقش نما یفایجامعه ا یو اجتماع یاسیس یفرهنگ

سبزوار است که ارتباط  یدانشگاه علوم پزشک یهامعاونت نیتراز حساس یکی ییو دانشجو یفرهنگ معاونت

 یمعاونت در راستا نیا باشد.یم انیدانشجو یو فرهنگ یداشته و فراهم کننده امکانات رفاه انیبا دانشجو میمستق

 یبرا یبستر جادیبر ا یمبن یاسالم ینظام مقدس جمهور یاهداف فرهنگ نیدانشگاه و همچن کیاهداف استراتژ

با توجه به  نیکشور و همچن یو اقتصاد یاجتماع ،یتوسعه فرهنگ ندیو مشارکت در فرآ یاجتماع یسازتوانمند

 یو تعهد بر عملکرد انیدانشجو یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع یمعاونت به لحاظ عملکردها نیا ژهیو تیحساس

از  یریگتوان خود را با بهره یتمام به اهداف فوق، لین یراستا و برا نیدر ا ییهاتیو با داشتن مامور یفراجناح

دانشگاه  یجامع فرهنگ یهاها و برنامهنامه نییآ نی، و تدوها، مشارکت کارشناسان و سازمانهایآورفن نیدتریجد

 یآنها را برا انیدانشجو یعو اجتما یرفاه ،یروان ،یجسم ،یفرهنگ یازهاین نیبه کارگرفته است و برآنست تا با تام

 .دیتوسعه سالمت آماده نما نهیارائه خدمات موثر در زم



 فاهدا

 سازمان دهی تغذیه دانشجویان 

 و مدیریت خدمات ورزشی دانشجویان بهبود 

 ایجاد محیطی شاد و فرح بخش همراه با برگزاری اردوهای تفریحی 

  خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویانبهبود و سازمان دهی 

 فردی و گروهی دانشجویان ورزشی هایتوانمندی بهره گیری از 

 جویانهای مادی و معنوی دانشحمایت ایجاد زمینه مناسب به منظور 

 توسط معاونترفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان ات ارائه با کیفیت خدمهدف از این توافق نامه سطح خدمت 

رمان د آیین نامه ارسالی از سوی وزارت بهداشت، مطابق بادانشگاه علوم پزشکی سبزوار فرهنگی و امور دانشجویی 

 باشد.می، زشکیپو آموزش 

 مسئوليت 

واحد تغذیه، ورزشی، خوابگاه و اردوهای قوانین و مقررات فی مابین معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه و 

 باشد.پزشکی می وزارت بهداشت، درمان و آموزش دریافتی ازشیوه نامه مطابق با آیین نامه و  فرهنگی

  هزینه ها و پرداخت ها

 ممکن است در بعضی موارد دارای هزینه باشد.این خدمت 

 


