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كريم رمضان                                                                    خوبان سيماي

                        اللَّه نِ النَّاسِ وينَ عالْعاف ظَ وينَ الْغَيمالْكاظ و الضَّرَّاء و رَّاءي السقُون َفنْفينَ يالَّذاللَّه نِ النَّاسِ وينَ عالْعاف ظَ وينَ الْغَيمالْكاظ و الضَّرَّاء و رَّاءي السقُون َفنْفينَ يينَ  الَّذنسحالْم بحينَ   ينسحالْم بح134134سوره مباركه آل عمران آيه شريفه سوره مباركه آل عمران آيه شريفه (( ي((

 بله، ميگوئيم باالتفاق يقيناو داريد؟ دوست را است موجود هر وجود بخش هستي و مكان و كون خالق كه را خداوند آيا كه بپرسد ما از يكي اگر
 اينكه بدون باشد كسي محب و عاشق يكي اگر مثال است؟ كافي تنهائي به ما داشتن دوست آيا كه است اين سوال ولي .داريم دوست را خدا

 نتيجه يكي، به من عالقه و عشق زماني كه نظريد اين بر هم شما حتم بطور است؟ كافي باشد داشته آگاهي محبت اين از و بشناسد را او محبوبش
 محبوبم كه باشم اين دنبال به بايست هركاري از قبل لذا .كنم جلب را او توجه و رضايت تا كنم كاري و كنم ابراز را ام عالقه من كه بود خواهد بخش

ا  ال   خ .چيست دنبال به و ميخواهد چه ن
 محبت زماني بلكه رساند نمي هدفمان به را ما و نيست كافي تنهائي به خداوند داشتن دوست كه برسيم مطلب اين به تا بود اي مقدمه حرفها اين
.كنيم حركت او راستاي در و بياوريم دست به هم را محبوبمان رضايت و عالقه و توجه ما كه شد نظرخواهد مورد نتيجه به منتج ما

آ اغ ه اله ا ه فت ا  ا از  ا ه ك ق شه ز ن د ه د ا ته ا آ ا ئ آ از ا ا ها تاخ بجوئيم آن از را محبوبمان هاي تاخواسته ايم آمده جاويد هميشه معجزه عنوان به كريم قرآن سراغ به مساله اين به معرفت براي رو اين از 

داراي كه آيه اين در خوبان .فرمايد مي بيان ويژگي و خصيصه سه خوبان براي عمران، آل سوره 134  درآيات خداوند .كنيم عمل آن به و 

او كريم خداوند زماني و ميشود خداوند محبوب زماني انسان يعني ميشوند خداوند محبوب تازه خوبي، ابراز از بعد هستند هائي ويژگي 

اكااا ااگااااگاا ةااائاا ا   داعية نميتواند نباشد خصائص اين داراي خود وجود در اگر رو اين از  .باشد ها ويژگي اين داراي كه داشت خواهد دوست را 

.الْمحسنينَ يحب واللَّه : نميباشد هم خداوند نباشد،محبوب محسن كه وقتي و باشد داشته بودن محسن



 چيزهائي چه شامل آيه در انفاق اينكه در اما و . الضَّرَّاء و السرَّاء في ينْفقُونَ الَّذينَ :است انفاق ، شد اشاره آن به كه خوبان ويژگي 
 ... و محبت و دانش و علم و اموال از اعم الهي هاي موهبت تمام به را انفاق ديگر برخي و ميكنند اموال و مال به محدود آنرا برخي ميشود
 انفاق وتحديد تخصيص براي دليلي ما كه چرا ميرسد نظر به درست مساله همين كه )97 ص ،3ج نمونه، تفسير شيرازي، مكارم( ميدهند تعميم

.است عموميت كريمه، آيات در اصل و نداريم كريمه آيه در
 خشم، زمان در متقين انسان يعني الْغَيظَ والْكاظمينَ : است خشم بردن فرو است كرده اشاره آن به فوق كريمه كه متقين ويژگي  اما و
.دهد مي زينت غيظ كظم صفت به را خود كند مي آرام رشك با را خشم بلكه نميكند عمل خشمش به
 الْعافينَ و :فرمايد مي خداوند كه همانطور گذرد در ديگران اشتباه و خطا از كه است اين خوب انسانهاي همان يا متقين ويژگي  اما و

 كريمه تفسير در )838 :ص ،2 ج القرآن، تفسير في البيان مجمع طبرسي،( طبرسي .عفوكند انتقام، جاي به شخص يعني .است انتقام ضد عفو النَّاسِ؛ عنِ
.نشود خدا حق در اخالل و باشد جايز گذشت كه حدى در البته گذرند خودمي به نسبت مردم گناه از كه كسانى :نويسد مي فوق

َّْ  خوبان جزو و محسن او باشد ويژگي سه اين داراي كس هر يعني الْمحسنين يحب اللَّه و :فرمايد مي ويژگي سه اين بين از بعد حكيم خالق
.)837 ص ، 2ج البيان، مجمع طبرسي،( است عالم





  

 صندوق رئيس مهر يزدان مهندس داخل، دانشجويان كل مدير مطيعي، دكتر حضور با 9 منطقه دانشگاه هاي دانشجويي معاونان نشست اولين
 . شد برگزار مشهد فردوسي دانشگاه در 95 خردادماه 5 چهارشنبه روز در 9 منطقه هاي دانشگاه دانشجويي امور معاونين و دانشجويان رفاه
 در همچنين گرفت، قرار بررسي مورد دانشجويان ... و فرهنگي و بهداشتي خوابگاهي، تحصيلي، معيشتي، مختلف مشكالت نشست اين در
 مختلف مسايل خصوص در و تشكيل تخصصي هاي گروه دانشگاهها مسئولين، مهم نظرات نقطه ارايه بر تاكيد ضمن گردهمايي اين

.شد نظر تبادل و بحث دانشجويي



 عليرضا دكتر دامغان، دانشگاه ميزباني به 95- 3- 9 مورخ يكشنبه روز در سبزواري حكيم و دامغان هاي دانشگاه رئيسه هيئت مشترك نشست پيرو

رييمجوييرمونري و كاركنان با آشنايي ضمن بازديد اين در .نمودند ديدار دانشگاه دانشجويي معاونت حوزه از سبزواري حكيم دانشگاه دانشجويي محترم معاون انتظاري رجوييووززبزو يينروي ز نبيينب ور

 حوزه در موجود هاي ظرفيت به توجه با نمودند اظهار و .پرداختند خود تجربيات و نظرات نقطه و ها ديدگاه بيان به دانشجويي، حوزه مسئولين

  .نمايد كمك دانشگاه جانبه همه وري بهره افزايش و انساني نيروي صحيح مديريت به تواند مي مسئولين و مديران تجربيات انتقال دانشجويي،



 با دانشگاههاي( علوم وزارت متوسط دانشگاههاي بين دانشجويي معاونت عملكرد ارزيابي زمينه در اول عنوان كسب به مفتخر دامغان دانشگاه
 بين در 93- 94 سال ارزيابي در همچنين .گرديد 93- 94  تحصيلي سال و 92- 93 تحصيلي سال براي )دانشجو نفر هزار 5 تا 2 بين جمعيت بين در 93 94 سال ارزياب در همچنين گرديد 93 94  تحصيل سال و 92 93 تحصيل سال براي )دانشجو نفر هزار 5 تا 2 بين جمعيت

.گرفت قرار سوم مقام در نيز )دانشجو نفر هزار 10 تا 5 بين جمعيت با دانشگاههاي( بزرگ نسبتا دانشگاههاي



 به را دانشگاه اين كامپيوتر علوم و رياضي دانشكده علمي هيأت عضو احمدي، مسيب دكتر دامغان، دانشگاه رئيس بصيري، عبدالعلي دكتر
.كردند منصوب دانشجويي معاون سمت

 اجتماعي و فرهنگي معاونت هاي حوزه كاركنان و مديران ها، دانشكده رؤساي معاونين، حضور با تيرماه يك شنبه سه روز در كه مراسمي طي 
 اكبر دكتر و اجتماعي و فرهنگي معاون كسوت در احمدي، مسيب دكتر زحمات از شد، برگزار دانشگاه كنفرانس سالن محل در دانشجويي و

 بود، ياد رسم به هدايايي و سپاس لوح اهداء با مسئوليت اين تصدي دوران طي در دانشگاه دانشجويي معاون كسوت در برزآبادي هاشمي
د  دكت  تقد ان ه اح ن عن د ا ان ه د دكت  دانشج جد ن عن د ا هنگ جد اع  ف  معرفي دانشگاه اجتماعي و فرهنگي جديد معاون عنوان به ميرسيد دكتر و دانشجويي جديد معاون عنوان به احمدي مسيب دكتر و تقدير ف دانشگاه اجت

.شدند



 دانشجويي معاونت حوزه كاركنان از اي جلسه طي برزآبادي هاشمي دكتر دامغان، دانشگاه دانشجويي معاون معارفه و توديع مراسم پايان از بعد
 را خويش عمر از بخشي تا نهاد منت من بر كه شاكرم را منان خداوند نمودند بيان هاشمي دكتر صميمي و گرم نشست اين در .نمودند خداحافظي

 فني و علمي اخالقي، انساني، هاي آموزه از فراواني بهره مدت اين طول در كه ميكنم ادعا يقين به كنم، سپري گرامي همكاران پرمهرشما جمع در
 و دوستان شما الطاف از داني قدر و سپاس عرض ضمن . است شده اينجانب نصيب محترم انديشمند و پرتالش همكاران و توانمند مديران شما

آرزومندم عزيزان شما براي پشتيبان و استمداد و كران ب نعمات متعال خداوند از گرام همكاران .آرزومندم عزيزان شما براي پشتيباني و استمداد و كران بي نعمات متعال خداوند از گرامي همكاران





  مقدار تأمين به مبادرت دانشجويي معاونت حوزه موضوع، حساسيت به نظر و خواهران هاي خوابگاه در آشاميدني آب كمبود به توجه با
.شد مرتفع ها خوابگاه در آب قطعي مشكل ، مذكور مقدار نمودن جايگزين با كه نموده شرب آب ليتر 150.000 ر زينبورببي ي نج بربيلوررو عو ر



 جاري سال ماه ارديبهشت در گذشته هاي سال همچون دانشگاه دانشجويي هاي خوابگاه اداره خوابگاه هفته مناسبت به
 هاي دانشگاه دانشجويي هاي خوابگاه هفته روزهاي امسال است، ذكر شايان .نمود ها خوابگاه هفته مراسم برگزاري به اقدام هاي دانشگاه دانشجوي هاي خوابگاه هفته روزهاي امسال است ذكر شايان نمود ها خوابگاه هفته مراسم برگزاري به اقدام
:شد نامگذاري ذيل اسامي به كشور
مليملي  وحدتوحدت  وو  انسجامانسجام  فرهنگي،فرهنگي،  تعاملتعامل  جمعي،جمعي،  زندگيزندگي  ::  اولاول  روزروز
ييييييمم    شهرونديشهروندي  حقوقحقوق  مشاركتي،مشاركتي،  مديريتمديريت  خوابگاهي،خوابگاهي،  زندگيزندگي  ::دومدوم  روزروز
نوآورينوآوري  آفريني،آفريني،  كاركار  خوابگاهي،خوابگاهي،  زندگيزندگي  ::سومسوم  روزروز
سازيسازي  خوابگاهخوابگاه  خيرين،خيرين،  ::چهارمچهارم  روزروز
زيستزيست  محيطمحيط  وو  ايمنيايمني  بهداشت،بهداشت،  سالمت،سالمت،  ::  پنجمپنجم  روزروز
مقاومتيمقاومتي  اقتصاداقتصاد  مصرف،مصرف،  الگويالگوي  اصالحاصالح  ::  ششمششم  روزروز
))امكاناتامكانات  وو  زمانزمان  ازاز  استفادهاستفاده((  فراغتفراغت  اوقاتاوقات  وو  ورزشورزش  ::  هفتمهفتم  روزروز

لف ا نا ف ا  ش  تف خ ا ا آ ك گ ا  ش ا ا خ  ا ا ش اشا آن .است شده اشاره آنها از برخي به ادامه در شدكه برگزار زيادي آموزشي و تفريحي مختلف هاي برنامه هفته اين در



جلسه ستاد برگزاري هفته خوابگاهها جهت هماهنگي برنامه ها                         



زندگي جمعي، تعامل فرهنگي، انسجام و وحدت ملي: روز اول 

حضور مسئولين دانشگاهي در خوابگاه ها جهت شناسايي ورفع مشكالت خوابگاهي

حضور مسئولين معاونت دانشجويي در خوابگاه نورمحمد جهت رسيدگي به مشكالت دانشجويان

حضور مسئولين معاونت دانشجويي بهمراه مدير تحصيالت تكميلي در خوابگاه ابوذر

افتتاح دستگاه كنترل تردد الكترونيكي خوابگاه خواهران



زندگي خوابگاهي، مديريت مشاركتي، حقوق شهروندي: روز دوم

دانشجويي زندگي با  سازگاري عنوان با كتاب توزيع

ابوذر خوابگاه محوطه در كشي طناب

   ابوذر خوابگاه محوطه در كوچك گل
خوابگاه در ساكن دانشجويان به روز يك طول در )خدمات و سرپرستي( ها خوابگاه مديريت واگذاري



زندگي خوابگاهي، كار آفريني، نوآوري: روز سوم

دانشجويي معاونت حوزه كاركنان ويژه آموزشي كارگاه برگزاري

احمر هالل كانون همكاري با متقاضي دانشجويان ويژه همسر انتخاب آموزش كارگاه برگزاري  

مخدر مواد وسوءمصرف پرخاشگري رابطه و موفق هويت عناوين، با دانشجويي هاي خوابگاه در بروشور وتوزيع تهيه

شناخت بايد را ها ذهن« عنوان با مشاوره پيام توزيع«

ها خوابگاه امور اداره همكاري با خوابگاهي زندگي با سازگاري عنوان با آموزشي كارگاه ير نوز ريو يز يز ووررريو

من خوابگاه هاي ناديده عكاسي مسابقه
آزاد موضوع با ديواري نقاشي مسابقه

بنر روي نوشته( دلنوشته ديوار مسابقه(



دعوت از مسئولين شهري جهت حضور در خوابگاه ها
انجام مصاحبه مطبوعاتي وتلويزيوني با معاون دانشجويي در جهت اطالع رساني

در خطبه هاي نماز جمعه» لزوم مشاركت خيرين در ساخت خوابگاه هاي دانشجويي« طرح موضوع



شده ابالغ نامه آيين اساس بر بهداشتي نمونه اتاق انتخاب

ها خوابگاه هاي اتاق در سالمت سفيران كتاب پخش

ابوذر خوابگاه در نجات و امداد آموزش كالس برگزاري

سايت محوطه در خون فشار تست كمپ ايجاد Bوكاركنان دانشجويان حضور با خون فشار جهاني روز مناسبت به

ها خوابگاه در بهداشتي هاي برشور پخش

دانشجويي ي خوابگاهها محوطه در سبز فضاي  احياي



آب بهينه مصرف هاي روش خصوص در بروشور پخش
ف انرژي بهينه مصرف موضوع با همراه تلفن طريق از  اي دقيقه يك كليپ ساخت مسابقه

مقاومتي اقتصاد موضوع با مكتوب آزاد تريبون برگزاري

خوابگاهها گاز و برق و آب كنتورهاي  جداسازي با خوابگاهها انرژي سنجش تفكيك و ارتقا طرح مقدمات اجراي  



   برگزاري مسابقات پرتاب حلقه و  بولينگ

   مسابقه عكس دانشجو  با موضوع من و اتاقم يهويي

    حمل سطل آب امدادي، كفش امدادي

 نفره در محموطه خوابگاه ابوذر3بسكتبال

   ورزشي اردوي برگزاري

   كتابخواني مسابقه يب و ب

 برگزاري جشن اعياد شعبانيه و مبعث

برگزاري اردوي زيارتي مشهد

ا اال ا اردوي تاالب كياسر

اكران فيلم عمار



معاونت مسئولين و مديران حضور با 95/3/3 مورخ شب دوشنبهخوابگاهها هفته گراميداشت اختتاميه جشن  
 دانشجويي معاون برزآبادي  هاشمي دكتر .شد برگزار انديشه سالن در رئيسه هيئت اعضاي از تعدادي و دانشجويي

 كه مسئولين و اساتيد دانشجويان، كليه از خوابگاهها، هفته شده برگزار هاي برنامه گزارش ارائه ضمن مراسم اين در كه مسئولين و اساتيد دانشجويان، كليه از خوابگاهها، هفته شده برگزار هاي برنامه گزارش ارائه ضمن مراسم اين در
 برگزيدگان از پايان در .نمود تشكر و تقدير اند، نموده همراهي را دانشجويي معاونت ها برنامه اين برگزاري در

  نمونه اتاق و ها خوابگاه نمونه سرپرستان خوابگاهي، نمونه دانشجويان هنري، و فرهنگي مسابقات ورزشي، مسابقات
 .آمد بعمل تقدير هديه و تقدير لوح اهداي با نمونه خوابگاهداران و خوابگاهي





    

اسفند ماه  11و  10در بيست و هفتمين گرد همايي رؤساي مراكز مشاوره دانشگاههاي سراسر كشور كه در روزهاي دوشنبه و سه شنبه 
سال جاري در دانشگاه علم و صنعت تهران برگزار شد مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه دامغان بعنوان يكي از مراكز فعال دانشگاهي 

    

به همين منظور معاون محترم دانشجويي از كارشناسان محترم مركز مشاوره و سالمت به پاس زحمات ارزشمندشان تقدير  .معرفي شد
.به عمل آورد



 

 اين برگزاري از هدف نمود، دانشگاه در پسر و دختر روابط شناسي آسيب همايش برگزاري به اقدام احمر هالل كانون همكاري با مشاوره مركز

 

.بود ارتباطات اين در زا آسيب عوامل شناخت و ناپذير جبران اجتماعي – رواني آسيبهاي و ها آفت بررسي همايش



 

   ارديبهشت ماه در دو نوبت  28و  27فروردين ،  31و  30كارگاه مهارتهاي زندگي با عنوان خود آگاهي و كنترل خشم در بازه زماني
.  صبح و عصر برگزار شد 

 در دانشجويان سازي توانمند هدف با عاطفي روابط و همسر انتخاب معيارهاي مباحث با ازدواج از پيش آموزشي كارگاه  
 برگزار ماه ارديبهشت 25 لغايت 1 زماني بازه در احمر هالل كانون همكاري با آينديشان زندگي در درست باور به رسيدن

.شد



 نمود مطالعه صحيح روشهاي آموزشي كارگاه برپايي به اقدام سالمت همياران كانون همكاري با مشاوره مركز امتحانات فصل رسيدن فرا با. 
  .شد ارائه هايي آموزش دانشجويان براي درسي ريزي برنامه و كردن مطالعه درست ي شيوه خصوص در كارگاه اين در  .شد ارائه هايي آموزش دانشجويان براي درسي ريزي برنامه و كردن مطالعه درست ي شيوه خصوص در كارگاه اين در

 خرداد ماه در محل سالن كنفرانس برگزار كرد 12در تاريخ كارگاه آموزشي آشنايي با مهارتهاي تحصيلي ويژه كارشناسان آموزش.





 مدير و رياضي دكتر آقاي جناب داخل دانشجويان كل مدير حضور و بهشتي شهيد دانشگاه ميزباني با 95/2/15 مورخ در گردهمايي اين
 فضاي امكانات، از آماري گزارش گردهمايي اين در .گرديد برگزار يعقوبي دكتر اقاي جناب دانشجويان امور سازمان سالمت و مشاوره دفتر

 تاكيد با سازمان سالمت و مشاوره دفتر مدير ادامه در و گرديد ارايه دانشگاهها درمان و بهداشت مراكز اقدامات و انساني نيروي فيزيكي،
.نمود حمايت درمان و بهداشت مراكز در كارشناسي نيروي افزايش از دانشگاهي، جامعه ميان در بهداشت دانش سطح ارتقاي بر



 طلوع و احمر هالل كانونهاي در فعال دانشجويان همكاري با سالمت هفته با همزمان 95/2/04 مورخ در دانشگاه درمان و بهداشت مركز
 در دانشجويان به بهداشتي خدمات ارايه در تسهيل هدف با پايگاه اين .نمود اقدام سالمت سنجش پايگاه تاسيس به نسبت مهر،

 و رييسه هيات اعضاي بازديد مورد و افتتاح دختران خوابگاهي پرديس در واقع دانشجويي معاون توسط ها خوابگاه هفته گراميداشت
.گرفت قرار شهرستان محترم مسئولين از جمعي و فرماندار



 گيري اندازه با و برپا دختران خوابگاههاي مركزي سرپرستي مقابل در )ماه ارديبهشت 27( خون فشار جهاني روز مناسبت به ايستگاه اين
.يافت خاتمه دانشجويان ميان در اطالعاتي بروشورهاي پخش و خون فشار و شوونرو يپ ور نريبرو ني يجوي



 دانشجويان همكاري با اجتماعي و فردي فرهنگ و دانش ارتقاي جهت در درمان و بهداشت مركز ها خوابگاه هفته گراميداشت با همزمان
 و دختران هاي خوابگاه اتاقهاي از يك هر به سالمت سفيران راهنماي عنوان با كتابهايي اهداي و پخش به اقدام احمر هالل كانون در فعال

  .نمود پسران



 و ايمني دانش ارتقاي جهت در دامغان شهرستان احمر هالل جمعيت همكاري با  ها خوابگاه هفته گراميداشت در درمان و بهداشت مركز
.نمود اجرا و ريزي برنامه پسر دانشجويان براي را نجات و امداد آموزش كارگاه دوره يك اوليه كمكهاي



 و بدني تربيت اداره همكاري و تعامل با درمان و بهداشت مركز دانشگاه، سالمت و بهداشت گذاري سياست شوراي دومين مصوبه پيرو
  .نمود دانشگاه علمي هيات اعضاي جسم سالمت پايش طرح اجراي به اقدام شناسي زيست دانشكده





برگزاري تمرينات تيم هاي ورزشي و كالس هاي فوق برنامه آموزشي
 اختتاميه دومين دوره مسابقات ليگ فوتسال بين دانشكده اي دانشجويان پسر
نتخصيص سانس اختصاصي استخر ويژه دانشجويان جوي ويژ ر ي س يص
ورزشي دانشجويان - برگزاري اردوهاي تفريحي
 افتتاحيه هجدهمين جشنواره ورزشهاي همگاني
 جشنواره ورزشهاي همگانيمسابقات ورزشي هجدهمين
برگزاري مسابقات ورزشي به مناسبت هفته خوابگاه ها
 1394- 95تقدير از برگزيدگان ورزشي سال تحصيلي
برگزاري اردوي تفريحي، ورزشي كاركنان و اساتيد خانم و آقا
اساتيد(اجراي آزمونهاي آمادگي جسماني، ناهنجاريهاي اسكلتي عضالني و تركيبات بدن طرح سالمت كاركنان(
برگزاري اولين دوره مسابقات فوتسال كاركنان دانشگاه
 كالس آموزشي پيالتس
 كالسهاي آموزشي ويژه كاركنان
 ورزش كاركنان دانشگاهكميته



واليبال، دو و ميداني، بسكتبال، شنا وكاراته : دانشجويان دختر

فوتسال، واليبال، بسكتبال، كاراته، تكواندو، كشتي و دو و ميداني:  دانشجويان پسر

ك و شنا: دانشجويان دخت وب ازي اي بدن بدنسازي، ايروبيك و شنا: دانشجويان دختر

بدنسازي: دانشجويان پسر



 و آغاز 1394 ماه آذر از برگشت و رفت صورت به تيم 7 حضور با دامغان دانشگاه دانشجويان فوتسال ليگ مسابقات دوره دومين
.رسيد اتمام به 1395 ماه ارديبهشت  در
  



تيم هاي علوم زمين . قهرمان شدمسابقه،  84هفته و انجام  14ر اين دوره از مسابقات پس از د ز پس ب ز ور ين مر ج نبو ينهر ز وم ي يم
.  مهندسي به ترتيب مقامهاي دوم و سوم را كسب نمودندفني و و 

دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر:  مقام اولمقام اول
دانشكده فني و مهندسي:  مقام سوممقام سوم

دانشكده علوم زمين:  مقام دوممقام دوم



 سانس شنا، ورزش رواني و جسماني فوايد از مندي بهره همچنين و فراغت اوقات كردن پر جهت دانشگاه بدني تربيت اداره
.شد اجرا جاري سال بهار در طرح اين .نمود ارائه دانشجويان ويژه استخر اختصاصي



.شد برگزار آشيان كالغ چشمه منطقه در ماه ارديبهشت 30 پنجشنبه روز دامغان دانشگاه دختر دانشجويان ورزشي تفريحي، اردوي
ا ا ك ا ا  ا ا نف 4 ت ا خ انش ا گ گ ل انش ل 4 ط ن  ا ا ك ك .كردند روي پياده را كيلومتر 4 طولبهمسيري دانشجويان ،گرديد برگزار دختر دانشجويان از نفر 40 تعداد با كه اردو اين در



 شعار با 95/2/25 و 95/2/10 هاي تاريخ در پسر و دختر دانشجويان همگاني دو برگزاري با دامغان دانشگاه همگاني هايورزش جشنواره
.گرديد افتتاح

 تقدير جوايز و قهرماني حكم اهداي با برتر نفرات  از دانشجويي، حوزه مديران و دانشجويي معاون حضور با مسابقات پايان از پس

  
.گرديد



  ،كشور عالي مراكزآموزش و دانشگاهها همگاني هايورزش جشنواره نوزدهمين برگزاري بر مبني علوم وزارت بدني تربيت كل اداره ورزشي تقويم بنابر
.نمود اجرا ذيل شرح به هايي برنامه دامغان دانشگاه بدني تربيت اداره

مكان اجرا زمان اجرا عنوان فعاليت دانشجويان
محوطه خوابگاه 95/2/10 دو همگاني
اردوي ورزشي 95/2/9 كفش امدادي

سالن ورزشيدختر 95/2/15 شوت بسكتبال
سالن ورزشي 95/2/13 شوت فوتسال
محوطه خوابگاه 95/2/24 پرتاب دارت
سالن ورزشي 95/2/18 چرخ تانك
محوطه خوابگاه 95/2/29 پرتاب فريزبي
طبيعت دامغان 95/2/30 اردوي ورزشي
محوطه خوابگاه 95/2/25 دو همگاني

شپسر  ال  95/2/25 ال ك ش  ر سالن ورزشيپ 95/2/25 شوت بسكتبال
محوطه خوابگاه 95/2/28 دارت پرتاب
زمين روباز 95 ارديبهشت نفره 5فوتبال 
سالن ورزشي 95/2/27 طناب كشي









تعداد دانشجويان دانشگاه
تعداد دانشجويان شركت كننده

در جشنواره
درصد دانشجويان شركت كننده نسبت 

به كل دانشجويان دانشگاه

پسردخترپسردخترپسردختر

 3310 2547295  270 911

تعداد دانشجويان شركت كننده در مجموع تعداد كل دانشجويان دانشگاه 
ه جشنوا

درصد دانشجويان شركت كننده نسبت مجموع 
به كل دانشجويان دانشگاه به كل دانشجويان دانشگاهجشنواره

 5857565 10

رشته هاي برگزاري پسرانرشته هاي برگزاري دخترانرديف
دو همگاني دو همگاني 1 
طناب كشي شوت بسكتبال 2 
شوت بسكتبال شوت فوتسال 3 
ورزشي اردويپرتاب دارت4  ر ب ويپر ير ورز
پرتاب دارت پرتاب فريزبي 5 
نفره 5فوتبال  چرخ تانك 6 
  اردوي ورزشي 7 

76مجموع رشته ها



مكان اجرا زمان اجرا عنوان فعاليت دانشجويان

اردوي ورزشي 95/2/29 كفش امدادي

دانشجويان دختر
محوطه خوابگاه

95/3/1 پرتاب حلقه

95/3/3 بولينگ

95/3/5 سطل آب امدادي

محوطه خوابگاه

95/3/4 شوت بسكتبال

95/3/5دانشجويان پسر كفش امدادي

1395 ارديبهشت        1395 ارديبهشت       گل كوچك گل كوچك



.برگزارشد )ده مال روستاي(پرور منطقه در آقا و خانم كاركنان تفريحي - ورزشي اردوي ماه ارديبهشت هفتم و بيست و ششم و بيست هاي تاريخ در  
.كردند ديدن خان ابراهيم شكارگاه يا عمارت  از منطقه، زيباي طبيعت در روي پياده ضمن محترم كاركنان



  مركز با كاركنان، سالمت پايش طرح در كننده شركت اساتيد عضالني اسكلتي ناهنجاريهاي و بدن تركيبات آزمونهاي برگزاري در بدني تربيت اداره
ت  اشت كا انشگا ال ن ه .نمود همكاري دانشگاه سالمت و بهداشت



 هاي حوزه منتخب تيم قهرماني با و آغاز گذشته سال ماه بهمن از تيم 7 حضور با دانشگاه كاركنان فوتسال مسابقات
  و دانشجويي هاي حوزه منتخب و رياست حوزه تيمهاي .رسيد پايان به جاري سال ماه  ارديبهشت در پژوهش و آموزش
.نمودند كسب را سوم و دوم مقام فرهنگي



.س آموزش پيالتس ويژه كاركنان خانم با هدف بهبود فاكتور هاي آمادگي جسماني و تثبيت سالمت عمومي بدن تشكيل شدكال



.تشكيل شد 95/2/4چهارمين جلسه كميته ورزش كاركنان دانشگاه در تاريخ 

.در اين جلسه موارد ذيل مورد بررسي  تصميم گيري قرار گرفت

  1395تقويم فعاليتهاي ورزشي كاركنان دانشگاه در سال تنظيم

  1394فعاليتهاي ورزشي سال ارزيابي

  بدنيتمامي تيم هاي كارمندان و اساتيد دانشگاه توسط اداره تربيت   و نظارت فني بر عملكرد و اعزامساماندهي

   طرح پايش سالمت جسماني و تشكيل شناسنامه ورزشي براي تمامي كاركنان ورزشكار و ارائه گزارش طرح به طور ساليانه اجراي
گا ا ا ال ف ل ا ا ذ ا ا ال    الزامي بودن اخذ كارت بيمه ورزشي براي شركت در كليه فعاليتهاي ورزشي دانشگاه

 ساز و كار تشويق كاركنان فعال ورزشي



معاونت دانشجويي: صاحب امتياز
دكتر اكبر هاشمي برزآبادي: مدير مسئول
 رضوان ملكي: سر دبير  رضوان ملكي: سر دبير
وب سايت معاونت دانشجويي       :http://stu.du.ac.ir  
 ك ن iت الكت t @d i                                       پست الكترونيكيvice_stu@du.ac.ir                       :                                      
 معاونت دانشجويي 2ميدان دانشگاه، دانشگاه دامغان ساختمان شماره  -دامغان : نشاني


