




 بوده همراه قحطی و جنگ بیماري، با که رنجی پر و سیاه دوران بشر ولی .است بوده برخوردار امروزي انسان هوش با مشابه هوشی از تاریخ طول در انسان

 پدر هر دیگر بعبارت است، شده برابر دو تقربیاً سال هفتصد طی وسطی قرون در اروپا جمعیت که دهد می نشان ها بررسی .است گذاشته سر پشت را است

 پنج از قبل از کودك هشت تقریباً آمد می دنیا به بچه دوازده متوسط طور به که خانواده یک در .گذاشتند نمی بجا خود از بچه ازدو بیش تقریباً مادر و

 سیر صرف فقط را عمرشان تمام ها انسان گذشته در .است بوده تاریخ طول در ها انسان ارتباط  شده، شناخته عامل مهمترین جنگ .مردند می سالگی

 از بسیاري در زمین کره میلیاردي هشت حدود جمعیت وجود با امروزي انسان ولی .اند بوده ناموفق هم آن در و کردند می عزیزانشان و خود شکم کردن

.دود می غذا از بعد امروز و دوید می غذا دنبال به تاریخ طول در انسان بهتر عبارت به بدود غذا از بعد ند مجبور غذا خوردن عوارض از شدن رها براي موارد

 کردن استدالل و اندیشیدن تفکر، قدرت معنی به عقل از انسان گرفتن بهره کرده متمایز بشري تاریخ دوران بقیه از را بشر زندگی از عصر این که آنچه

.است آمده بدست امروزي انسان عقل رشد سایه در همه و همه شناسیم می بشر تکنولوژي عنوان به که آنچه .است

 درس خوب( خواندن درس عقل، رشد اصلی عوامل .یابد می خاتمه سالگی سه و بیست حدود نهایت و هجده تا شروع سالگی دوازده حدود از عقل رشد

 براي زندگی در فرصت آخرین در شوند می عالیه تحصیالت دوران وارد که دانشجویانی منظراغلب این از .باشد می کردن ورزش و )خواندن

نادرست، از را درست توان می آن  کمک با زندگی لحظه لحظه در که ترازویی و میزان یعنی عقل .باشند می باالتر عقلی رشد به یافتن دست

  حتی اینکه یا و داشت خواهند شغلی چه آینده در دانشجویان اینکه از نظر صرف بنابراین .داد تشخیص ...و بیراه از را راه 

  رشد به یافتن دست باقیمانده فرصت تنها عنوان به دوران این خیر، یا شد خواهند کار به مشغول خود تحصیلی رشته در

.گرفت بهره آن از خوبی به باید که است فراوان اهمیت حائز زندگی در فرد هر سرمایه باالترین عنوان به بیشتر عقلی

                                                                                                               





شرکت معاون دانشجویی در گردهمایی معاونین دانشجویی دانشگاههاي سراسر کشور 

 دکتر حضور با 94 شهریور 5 و 4 در کشور عالی آموزش موسسات و دانشگاهها دانشجویی معاونان گردهمائی ششمین و پنجاه

  معاون 130 و دانشجویان امور سازمان کل مدیران و مشاورین معاونین، دانشجویان، امور سازمان رئیس و وزیر معاون صدیقی

  و وام شامل تخصصی کمیسیون 5   نشست این در گردید برگزار بجنورد دانشگاه در کشور سراسر دانشگاههاي از دانشجویی

  و شد تشکیل خوابگاه و دانشجویی رفاه خدمات استانداردهاي ها، نامه آیین ورزشی، فضاهاي ساز و ساخت راهکارهاي تغذیه،

 ابالغ ها دانشگاه به دانشجویان امور سازمان توسط سپس و تدوین 94- 95 تحصیلی سال در دانشجویی حوزه اجرایی امور کلیه

.گردید خواهد



برخی از برنامه هاي انجام شده در مرکز رایانه     

جدیدالورود دانشجویان به رسانی اطالع جهت دانشجویی درسامانه دانشجویان نام ثبت کار گردش تدوین و نگارش

نام ثبت جهت دانشجویی سامانه به )ارشد کارشناسی و کارشناسی مقاطع( جدیدالورود دانشجویان اطالعات انتقال 

  دانشجویان الکترونیکی

دانشجویی سامانه در جدیدالورود دکتري مقطع دانشجویان نام ثبت

والدین مشاهده جهت دانشجویی سامانه به دانشجویان آموزشی اطالعات انتقال



 



تعمیر و تجهیز خوابگاههاي دانشجویی

 ها بندي اولویت  اساس بر  دانشجویی هاي خوابگاه ساختمانی و تأسیسات تعمیرات دانشجویان، تابستانی تعطیالت  آغاز با زمان هم

.باشد می ذیل شرح به ها خوابگاه در شده انجام عمرانی و تعمیراتی هاي فعالیت مهمترین .پذیرفت صورت

 الزهرا خوابگاه هاي اتاق کل آمیزي رنگ

 مذکور هاي اتاق  آمیزي رنگ و مطالعه و بدنسازي سالن مکان تغییر

 ها خوابگاه هاي کابینت تعویض و تعمیر

 ها خوابگاه فرسوده هاي موکت تعویض

 ها خوابگاه کامل شستشوي و نظافت

 ها خوابگاه توري نصب و تعویض  

 ها خوابگاه برخی اینترنت آنتن نوسازي و تجهیز  

 ها خوابگاه کامل پاشی سم

خواهران خوابگاه محوطه آسفالت  



عقد قرارداد براي تامین خوابگاه دانشجویان پسر جدید الورود

  عقد به اقدام دانشجویی مدیریت 94-95 تحصیلی سال اول نیمسال در پسر دانشجویان ورودي افزایش به توجه با

   90 ظرفیت با پسر دانشجویان براي خوابگاه تامین جهت .نمود شهرستان سطح در دولتی غیر خوابگاه دو با قرارداد

  .است شده امضا غیردولتی بخش با قرارداد نفر

میزبانی مسابقات ووشو کشوري پسران و دختران نوجوان

  هیات  بین ما فی شده منعقده قرارداد  همچنین و  دامغان شهرستان در ووشو مسابقات برگزاري به نظر

  29 و 23 لغایت ماه مرداد 22 تاریخ از مرحله دو در دانشجویی مدیریت دانشجویی، معاونت و ووشو

  نفر 300 تعداد مسابقات برگزاري ایام در .است بوده کار ووشو نوجوانان میزبان ماه مرداد30 تا ماه مرداد

.نمودند استفاده خوابگاهی خدمات از نوجوان پسر و دختر کنندگان شرکت از



کارگاه آموزشی رتبه بندي خوابگاه هاي دولتی

  .شد برگزار مشهد فردوسی دانشگاه در دولتی خوابگاههاي بندي رتبه آموزش هدف با جاري سال شهریورماه در کارگاه این

.داشتند حضور کارگاه این در نبیلی سهراب آقاي جناب ها، خوابگاه امور اداره مسئول کارشناس

میزبانی همایش انجمن زمین شناسی اقتصادي ایران 

  مدیریت دامغان دانشگاه در ایران اقتصادي شناسی زمین انجمن همایش هفتمین برگزاري به توجه با

  بوده همایش این کنندگان شرکت اسکان متولی جاري سال ماه شهریور 19 تا 18 تاریخ از دانشجویی

.نمودند استفاده ها خوابگاه امکانات از کنندگان شرکت از نفر 84 همایش بازه در .است



 



  جهت دانشگاه اساتید ویژه 94 ماه شهریور 10 و 9 تاریخ در تدریس، نوین هاي روش بررسی آموزشی کارگاه

  دانشگاه هیات عضو کریمی عبدالعظیم دکتر حضور با دانشجویان انگیزش ایجاد در موثر راهکارهاي ارائه

.شد برگزار تهران بهشتی شهید

  مشهد فردوسی دانشگاه در دانشجویی اختالالت زمینه در جاري سال شهریورماه 11 و 10 در روزه 2  کارگاه این

  دانشجویی اختالالت مباحث زمینه در عملی و تئوري مباحث آموزش کارگاه، این برپایی از هدف .شد برگزار

.بود

.کارشناس محترم مرکز مشاوره و سالمت سرکار خانم ثریا ناصریان در این کارگاه آموزشی حضور داشتند

دانشجویی  اختالالت بررسی آموزشی کارگاه

تدریس نوین هاي روش بررسی آموزشی کارگاه



برخی از اقدامات انجام شده در مرکز مشاوره و سالمت

 درمان و بهداشت و سالمت و مشاوره مرکز در پزشک و روانپزشک مشاوران، حضور جهت ریزي برنامه  

 پسران و دختران هاي خوابگاه در مشاوره مرکز شعب سازي آماده منظور به ریزي برنامه

 سالمت و مشاوره مرکز در اجتماعی کار مدد بکارگیري جهت ریزي برنامه





94تابستان - فهرست فعالیتهاي اداره تربیت بدنی

حضور ورزشکاران پسرو دختر دانشگاه دامغان در دومین المپیاد ورزشهاي همگانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

اردوي کوهپیمایی کارکنان دانشگاه

ویژه فرزندان کارکنان دانشگاه  کالس آموزشی والیبال

برگزاري مسابقات ورزشی در اردوي پیاده روي خانوادگی کارکنان به مناسبت هفته دولت

آماده سازي، تجهیز و تکمیل سالن بدنسازي جدید خوابگاه نور محمد

استعدادیابی از دانشجویان جدید الورود در خصوص سوابق ورزشی قهرمانی



موفقیت دانشجویان پسر دانشگاه دامغان در دومین المپیاد ورزشهاي همگانی 

دانشگاهها همگانی ورزشهاي المپیاد دردومین دامغان دانشگاه پسر دانشجویان

 میزبانی به 94/6/13 لغایت 94/6/10 تاریخ از که کشور عالی آموزش موسسات و 

.نمودند شرکت برگزارشد، مازندران دانشگاه

  داراي دانشجویان بین در را مسابقات سوم مقام مجموع در کامکار احسان آقاي

.نمود کسب جسمی معلولیت

 برتر ورزشکار 30  بین در محمدرضایی علی و دارابی محمد سید صادقی، میالد آقایان

  نفر 3 با اصفهان صنعتی و صنعت و علم هاي دانشگاه همراه به دامغان دانشگاه مسابقات این در .گرفتند قرار مسابقات

.بود دارا مسابقات کلی بندي رده در را برتر ورزشکار بیشترین



حضور ورزشکاران دختر دانشگاه دامغان در دومین المپیاد ورزش هاي همگانی  

دانشگاهها همگانی ورزشهاي المپیاد دومین در دامغان دانشگاه دختر دانشجویان تیم

لغایت 94/6/16 تاریخ از مسابقات این .نمود شرکت کشور عالی آموزش موسسات و 

 .شد برگزار مازندران دانشگاه میزبانی به 94/6/19 

  دانشگاه دانشجویان از یکی توسط المپیاد مشعل مسابقات این افتتاحیه مراسم در

.شد روشن دامغان



دانشگاه کارکنان کوهپیمایی اردوي برگزاري

 زیباي آبشار محل تا کیلومتر 8 حدود مسافتی اردو این در .گردید برگزار دامغان دیباج منطقه در دانشگاه کارکنان کوهپیمایی اردوي    

.شد پیموده نسروا



ویژه فرزندان کارکنان دانشگاه ویژه فرزندان کارکنان دانشگاه کالس آموزشی والیبالکالس آموزشی والیبال

 والیبال آموزشی کالس دوره یک  تخصصی، ورزش به نوجوانان و نونهاالن تشویق و فراغت اوقات سازي غنی جهت دانشگاه بدنی تربیت اداره

.نمود برگزار پسر و دختر فرزندان براي

.شد داده آموزش مجرب مربیان نظر زیر والیبال پایه تکنیکهاي انجامید، طول به 94/6/23 لغایت 94/5/21 تاریخ از  که ها کالس این در

  .گردیدند معرفی آموزشی باشگاههاي به فعالیت ادامه جهت مستعد نوآموزان 



برگزاري مسابقات ورزشی در اردوي پیاده روي خانوادگی کارکنان به مناسبت هفته دولت

..برگزار نمودندبرگزار نمودند) ) گرامیداشت هفته دولتگرامیداشت هفته دولت((کارشناسان اداره تربیت بدنی مسابقات ورزشی متنوعی را در اردوي خانوادگی کارکنان کارشناسان اداره تربیت بدنی مسابقات ورزشی متنوعی را در اردوي خانوادگی کارکنان 

..بخش کارکنان و فرزندان برگزار گردید، از مقام آوران با اهداي جایزه تقدیر گردیدبخش کارکنان و فرزندان برگزار گردید، از مقام آوران با اهداي جایزه تقدیر گردید  22در پایان این مسابقات که در در پایان این مسابقات که در 



آماده سازي، تجهیز و تکمیل سالن بدنسازي جدید خوابگاه نور محمد

..داراستداراست  رارا  تريتري  مساعدمساعد  بسیاربسیار  شرایطشرایط  تهویهتهویه  سیستمسیستم  وو  نورنور  نظرنظر  ازاز  فضافضا  ایناین  ..شدشد  برداريبرداري  بهرهبهره  آمادهآماده  نورمحمدنورمحمد  خوابگاهخوابگاه  بدنسازيبدنسازي  سالنسالن  جدیدجدید  فضايفضاي

..نمودنمود  اضافهاضافه  مجموعهمجموعه  ایناین  بهبه  بدنسازيبدنسازي  تجهیزاتتجهیزات  وو  دستگاهدستگاه  تعداديتعدادي  دانشگاهدانشگاه  بدنیبدنی  تربیتتربیت  ادارهاداره  راستاراستا  همینهمین  دردر

..نمودنمود  خواهدخواهد  مرتفعمرتفع  کامالکامال  بدنسازيبدنسازي  ورزشورزش  خصوصخصوص  دردر  رارا  خوابگاهخوابگاه  ساکنینساکنین  نیازنیاز  محمد،محمد،  نورنور  خوابگاهخوابگاه  جدیدجدید  بدنسازيبدنسازي  سالنسالن  استاست  ذکرذکر  بهبه  الزمالزم



استعدادیابی از دانشجویان جدید الورود در خصوص سوابق ورزش قهرمانی

استعدادیابی از دانشجویان جدید الورود را در خصوص سوابق ورزش  طرح  ،مسئولین ورزش قهرمانی اداره تربیت بدنی 

.در محل ثبت نام دانشجویان جدید الورودي انجام شداین طرح  .قهرمانی  اجرا نمودند

.دانشجویان مستعد ورزش قهرمانی به تمرینات تیمهاي دانشگاه دعوت شدند




