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پيشگفتار
گزيده فعاليتها و اخبار حوزه معاونتي
 د انشگز ا ا  ا ا تها  اخ ال ف  فعاليتها و اخبار اداره امور دانشجوييگزيده
گزيده فعاليتها و اخبار مركز مشاوره  و سالمت
 گزيده فعاليتها و اخبار اداره تربيت بدني



پيشگفتار
ي  ديگر كه خورند مي را اي گذشته افسوس و نالند مي مدام و هستند ناراضي و شاكي دنيا و ،ديگران خود از افراد برخي بينيم مي كنيم مي نگاه خودمان اطراف در وقتي نررو ميميو يب نوزربر يويور روريريوسويمور
  انرژي پر بسيار ، قبل گروه از متفاوت كامالً كه شويم مي مواجه ها آدم از گروهي با اول گروه همين كار در احوال و اوضاع و  شرايط همين در كنند كاري نميتوانند برايش

  مي متمايز يكديگر از را گروه دو اين اي پديده و ممسئله چه.نگرند مي نگاه زندگي به نخست گروه از متفاوت عينكي با انگار و كنند مي زندگي خوشبين و انگيزه با و
سازد؟

 هدف كه شود مي شامل را افرادي اول گروه واقع در.است فوق گروه دو كننده متمايز و كننده تعيين عامل زندگي در گذاري هدف و بودن هدفمند متخصصان نظر از
  بروز حال در مدام و دارند هدف خود براي كه هستند افراد از اندكي عده دومي گروه اما و گذرانند مي روزمرگي به را زندگي و كنند نمي دنبال زندگي در را مشخصي
  .هستند اهدافشان رساني
  حساب به ها انسان موفقيت عامل مهمترين معين، و پايدار شفاف، اهداف تعيين كه دهد مي نشان متعدد پژوهشگران توسط و مختلف كشورهاي در متعدد هاي بررسي

  دقيق و منظم ريزي برنامه خود اهداف به رسيدن براي و بودند شفاف و پايدار مشخص، اهداف داراي بررسي مورد افراد از درصد 3 كه دادند نشان پژوهشگران اين.آيد مي
  مورد نمونه درصد 97 مقابل در.رسيد خواهند توجه شايان هاي موفقيت به مشكالت، برابر در مقاومت و مداومت با فراوان كوشي سخت و تالش با كه بودند مصمم و داشته
 اهداف به رسيدن براي علمي و دقيق ريزي برنامه فاقد همچنين و بوده ناپيوسته و شفاف غير و مبهم پراكنده، ارزوهاي و اهداف،روياها داراي كه بودند كساني بررسي
  درصدي 3 گروه عملكرد از حاصله راندمان كه داد نشان گرفت قرار گيري پي مورد ساله 20 طولي فرايند يك در كه بررسي اين.هستند خود مبهم و پراكنده



.است بوده بيشتر درصدي 97 عملكرد مجموع از شده بررسي موضوعات و موارد تمامي در
  چنين فاقد مقابل گروه اما گيرد مي نظر در را بخشي اثر اهداف گروه يك كه است اين در آنها تمايز وجه اما كنند مي دنبال زندگي در را اهدافي گروه دو هر چه اگر

  پنج برگيرنده در بخش اثر هدف يك.بدانيد را بخش اثر هدف يك هاي ويژگي است الزم گيريد قرار گروه دو اين از كداميكي در بگيريد تصميم انكه براي.اهدافياست
 عبارتي به باشد گيري اندازه قابل بايد نظر مورد هدف بعد مرحله در .گردد بيان كلي صورت به آنكه نه باشد معين و مشخص بايد نظر مورد هدف اينكه اول.است شاخص
  هاي توانايي و امكانات با هدف اگر.است بخش اثر هدف يك ويژگي سومين بودن پذير امكان و دسترس قابل.نمود گيري اندازه بتوان بايد را اهداف پيشرفت ميزان ديگر
  بر بايست مي شده تعيين هدف كه است نكته اين بيانگر كه است اي مشخصه چهارمين هدف بودن بينانه واقع.بود خواهد الزم اثربخش فاقد باشد، نداشته همخواني فرد

.باشد پايان زمان و شروع زمان يك داراي كه معني اين به.باشد زماني جدول يك دااراي كه است آن بخش اثر هدف يك ويژگي اخرين.گردد بيان واقعيت اساس

  نظر در را اهدافي اگر و ايد كرده زندگي هدفمند چقدر ببينيد و نماييد وارسي را حال تا گذشته از و باشيد داشته خود زندگي بر كوتاه مروري ديگر بار يك االن همين از

 رضايت ميزان گرو در زندگي در شما بودن هدفمند.اند شده محقق كنون تا شما اهداف از درصد چند كه اين نهايت در و اند بوده بخش اثر چقدر اهداف اين ايد داشته

احتراماحترام  بابا  .است شده محقق اهداف از شما احتراماحترام  بابا  .است شده محقق اهداف از شما
امير حمزه خراسانيامير حمزه خراساني  

عضو شوراي دانشجويي دانشگاهعضو شوراي دانشجويي دانشگاه



ی عاو وزه  ی  ت  عا بار و  ییده ا عاو وزه  ی  ت  عا بار و  ییده ا ی ب یی ی ب ی



افتتاح خوابگاه خواهران دانشگاه دامغان به دست وزير علوم، تحقيقات و فناوري

  مسؤوالن از شماري و فناوري و تحقيقات علوم، وزير فرهادي محمد دكتر حضور با 95- 06- 06 دامغان دانشگاه )س( خديجه حضرت خواهران خوابگاه

  دامغان دانشگاه )س(خديجه حضرت خوابگاه .رسيد برداري بهره به شهرستاني و استاني مديران برخي و سمنان استاندار خباز، محمدرضا دكتر وزارت،

ا نا ت 75  هزا 3 دا ا كه د ز ش ا اتاق 59 دا ا داث ا  نف 3 گن د 2 از ش آ ا ا ا ل 6  ل ات ل از ت ا ت   اعتبارات محل از تومان ميليون 600 و ميليارد 2 از بيش آن احداث براي و نفر 300 گنجايش با اتاق 59 داراي كه بوده زيربنا مترمربع 750 و هزار 3 داراي  ا

.است شده هزينه متمركز هاي رديف و دامغان دانشگاه داخلي منابع



ازكاركنان حوزه معاونت دانشجويي تقدير شد
 دانشجويي معاونت حوزه و كاركنان از دانشگاه رهبري نهاد دفتر مسئول و مديران معاونين، دانشگاه، رياست حضور با اي جلسه در 95- 6- 24 مورخ چهارشنبه روز

  عبدالعلي دكتر .شد قدرداني )نفر هزار 10 تا 5 بين جمعيت(كشور 2 گروه هاي دانشگاه دانشجويي هاي معاونت عملكرد ارزيابي در نخست رتبه كسب بواسطه
 دانشجويي معاونت حوزه كاركنان و مديران تمامي واالي همت و دريغ بي تالش حاصل آنرا رتبه، اين كسب اهميت به اشاره با جلسه اين در دانشگاه رئيس بصيري

ش ا  اف  ك ا شگا ا ا   ا ك ا ل ف  ك ا ا ا خگ ا ا  ا ش ا ا   و دارد قرار دانشجويان به پاسخگويي اول صف در كه چرا است دانشگاه معاونتي هاي حوزه مهمترين از يكي دانشجويي معاونت حوزه :افزود بصيري دكتر .دانست   ا ق
  سابق دانشجويي معاون باالي صدر سعه به اشاره با ايشان .هستند گر مطالبه دانشجويي معاونت حوزه در اغلب دانشجويان كه است اين ها حوزه ديگر با آن تفاوت
  حوزه كاركنان و مديران مناسب برخورد را موفقيت اين اصلي داليل از يكي است، شده حاصل ايشان مسئوليت تصدي زمان در رتبه اين كه هاشمي دكتر آقاي

نت ي عا يان با دانشج ت دانشج از  دان ا اب د د ا ان تالش با ك كا زه ه ه اين ح ز آينده ها ال د ت ا ن د تك ه اين د ش ال حجت جل   االسالم حجت جلسه اين در .شود تكرار نيز آينده هاي سال در رتبه اين حوزه همكاران تالش با كرد اميدواري ابراز و دانست دانشجويان با دانشجويي معاونت  اال
  و تقدير دانشجويي معاونت حوزه همكاران زحمات از سخناني بيان با نيز زاده خطيب آقاي و احمدي دكتر ميرسيد، دكتر برزآبادي، هاشمي دكتر فدايي، والمسلمين

.آمد بعمل تقدير دانشجويي معاونت حوزه همكاران و دانشجويي امور مدير سابق، دانشجويي معاون از هديه و لوح اهداي با جلسه پايان در .نمودند تشكر



گردهمايي معاونان دانشجويي سراسر كشور در دانشگاه تهران
  رييس يزدان مهر، ذوالفقار مهندس دانشجويان، امور سازمان رييس صديق، مجتبي دكتر حضور با كشور سراسر دانشجويي معاونان گردهمايي  هشتمين و پنجاه 

.شد برگزار تهران دانشگاه ميزباني به جاري سال ماه شهريور دوم در كشور، سراسر دانشگاه هاي دانشجويي معاونان و دانشجويان رفاه صندوق

  توصيف مؤثر بسيار را آيين نامه ها اصالح در نشست ها اين تأثير فناوري، و تحقيقات وزيرعلوم، معاون و دانشجويان امور سازمان رييس صديق، مجتبي دكتر
  معاونت حوزه در موفق دانشگاه هاي تجربيات انتقال و اصالح براي پيشنهادي راهكارهاي و مي شود مطرح گردهمايي ها اين در كه مشكالتي« :افزود و كرد

  اين در ما كه است ديگري بخش هم جاري هاي سياست  و دولت سياست هاي كشور، كلي فضاي از اطالع داشتن ديگر طرف از و ديگر دانشگاه ها به دانشجويي
  ابراز و داد خبر ماه بهمن در دانشجويي، معاونان 1395 سال گردهمايي دومين برگزاري از دانشجويان امور سازمان رييس پايان در .».كرديم دنبال گردهمايي

ا ا آ ا ا ك ا ال  ش ل ك شكال ا خش گ ا  ا ا شگا  ا ا ا ا ا گ اق ؤث طل    خ .گردند واقع مؤثر مطلوب تر و بهتر خدمات ارايه براي دانشگاه ها بين تجربيات انتقال و شوند حل كنوني مشكالت از بخشي گردهمايي آن زمان تا كرد اميدواري



ی ت  عا بار و  ییده ا ت  عا بار و  ی یده ا و ور دا ی د ا و ور دا د ا ب بی ی



تعمير و تجهيز خوابگاه هاي دانشجويي

  تجهيز و تعمير به اقدام عزيز دانشجويان حال رفاه جهت در دانشجويان تابستاني تعطيالت با همزمان گذشته سالهاي روال طبق دانشجويي مديريت

 .باشد مي ذيل شرح به پذيرفته صورت اقدامات  مهمترين كه .نمود دانشجويي خوابگاههاي
    
 نوبت3سمپاشي كامل خوابگاه ها در
 س(تجهيز خوابگاه خديجه(

عايق كاري سرويس هاي بهداشتي خوابگاه هاعايق كاري سرويس هاي بهداشتي خوابگاه ها

احياي فضاي سبز محوطه خوابگاه هاي خواهران

 عقد قرارداد با خوابگاه داران غير دولتي جهت تأمين خوابگاه پسران

 ا گا گل ا خان خ ا طال  ن ال  نقاشي سالن مطالعه و نمازخانه خوابگاه گلستان نقاش 

 تجميع دستگاه هاي تصفيه آب در خوابگاه هاي خواهران



مميزباني دومين همايش علوم محاسباتي دردانشگاه
  بوده همايش اين در كننده شركت اسكان متولي جاري سال شهريورماه 8و 7 در دانشجويي مديريت محاسباتي، علوم ملي همايش دومين برگزاري به توجه با

نمودند استفاده خوابگاهي امكانات از كنندگان شركت كه است

ختگان د دانشگا گ دانش آم اي بز ده ن گ ت زبان نخ ميزباني نخستين گردهمايي بزرگ دانش آموختگان در دانشگاهم
 دانشجويي مديريت دانشگاه، در جاري سال شهريورماه در )1393 تا 1371 سال از( دانشگاه آموختگان دانش بزرگ گردهمايي نخستين برگزاري به عنايت با

  .بودند گردهماي اين در كنندگان شركت از نفر 500 اسكان متولي



ی ت ا یا ت ا تا ال تشا ال شا ی ت  عا بار و  ییده ا ت  عا بار و  تیده ا شاوره و سال ت  شاوره و سال  



برخي ازاقدامات انجام شده  در مركز مشاوره  و سالمت
 دانشگاه خاص موارد كميسيون جلسات در شدن مطرح جهت خاص شرايط داراي دانشجويان هاي پرونده بررسي جهت مشاوره مركز كارگروه جلسات تشكيل

 94- 95تحصيلي سال دوم نيمسال پايان در شهرستان بهزيستي اداره به دانشجويان زندگي مهارتهاي شده برگزار هاي كارگاه گزارش ارسال  

استان مخدر مواد با مبارزه ستاد و علوم وزارت سالمت و مشاوره مركز به )مواد با مبارزه ستاد خصوص در( سمن طرح گزارشات ارسال.

علوم وزارت سالمت و مشاوره دفتر به دانشجويي مشاوره مراكز ساالنه عملكرد جامع فرم ارسال و تكميل.



ی ت ا یا ت ا اا اا ا ی ت  عا بار و  ییده ا ت  عا بار و  ییده ا د یاداره   د اداره  



95تابستان  -فهرست فعاليتهاي اداره تربيت بدني
 كشور سراسر دانشجويان ورزشي فرهنگي المپياد سيزدهمين در پسر و دختر دانشجويان ورزشي هاي تيم شركت

 شهرستان اداراتكاركنان جسماني آمادگي مسابقات در دامغان دانشگاه خانم كاركنان قهرماني
 دولت هفته گراميداشت دانشگاه كاركنان خانوادگي روي پياده همايش برگزاري

 دانشگاه خانم اساتيد و كارمندان ويژه پيالتس آموزشي كالس دوره يك برگزاري

 كاركنان آموزشي هاي كالس برگزاري

 دانشگاهها ورزش مشاوره و تندرست مراكز دستياري دركارگاه بدن تربيت  اداره كارشناسان شركت  دانشگاهها ورزشي مشاوره و تندرستي مراكز دستياري دركارگاه بدني تربيت  اداره كارشناسان شركت



گ   ا ف گا   ال ا ا   ا  

 كشور سراسر دانشجويان ورزشي فرهنگي المپياد سيزدهمين در اي، منطقه مسابقات در سهميه كسب با پسر دانشجويان تكواندو و كشتي ورزشي هاي تيم

حضور دانشجويان پسر دانشگاه در سيزدهمين المپياد فرهنگي و ورزشي

  را مسابقات اين ميزباني مشهد فردوسي دانشگاه .گردد مي برگزار يكبار سال دو هر كشور ورزشي رويداد ترين عظيم عنوان به مسابقات اين .كردند شركت
.داشت برعهده

 .شد - 64وزن در تكواندو پنجم مقام كسب به موفق كريمي رضا آقاي



عزام تيم شنا به سيزدهمين المپياد فرهنگي و ورزشيا

 ورزشي فرهنگي المپياد سيزدهمين  .داشت نماينده كشور سراسر دانشجويان ورزشي المپياد سيزدهمين شناي مسابقات از ماده 3 در دامغان دانشگاه
.شد برگزار 95/5/4 لغايت 95/4/27 زماني بازه در مشهد فردوسي دانشگاه ميزباني به كشور سراسر دختر دانشجويان



همايش پياده روي خانوادگي كاركنان دانشگاه به مناسبت گراميداشت هفته دولت
.نمود برگزار ميرافضل جنگل منطقه در را  دامغان دانشگاه كاركنان خانوادگي روي پياده همايش بدني تربيت اداره

  روي پياده بر عالوه گرديد، اجرا ها خانواده و كاركنان بين در شادابي و نشاط وحدت، روحيه ايجاد هدف با و دولت هفته پاسداشت منظور به كه برنامه اين در
  .شد برگزار فرزندان و والدين ويژه ورزشي متنوع مسابقات كيلومتر 4 مسافت به

.گرديد اهدا جوايزي برتر نفرات به مسابقات پايان در



برگزاري يك دوره كالس آموزشي پيالتس ويژه كارمندان و اساتيد خانم 
 برگزاري از هدف .نمود برگزار جاري سال تابستان در را خانم اساتيد و كارمندان ويژه پيالتس آموزشي كالس دوره يك دانشگاه بدني تربيت اداره برگزاري از هدف .نمود برگزار جاري سال تابستان در را خانم اساتيد و كارمندان ويژه پيالتس آموزشي كالس دوره يك دانشگاه بدني تربيت اداره
.باشد مي پذيري انعطاف و قدرت افزايش و وزن كاهش بدن، عمومي سالمت سطح ارتقاء آموزش، ها كالس اين

  

13951395تمرينات كارمندان و اساتيد در تابستان تمرينات كارمندان و اساتيد در تابستان 



شركت كارشناسان  اداره  تربيت بدني دانشگاه دركارگاه دستياري مراكز تندرستي و مشاوره ورزشي دانشگاه ها

.گرديد برگزار تهران دانشگاه در 95/6/28 لغايت 95/6/27  مورخ ورزشي مشاوره و تندرستي مراكز دستياري كارگاه

.بود اسكلتي عضالت ساختار و بدن تركيبات ، تندرستي رهاي فاكتو سنجش  سازي همسان و آموزش برگزاري از هدف 

 .نمودند اخذ را ورزشي مشاوره و تندرستي مراكز دستياري گواهي كارگاه اين در حضور با دانشگاه بدني تربيت اداره برادران و خواهران بدني تربيت كارشناسان

:گرفت قرار آموزش و بررسي مورد ذيل موارد شد، برگزار فناوري و تحقيقات علوم، وزارت بدني تربيت كل مدير پوركياني دكتر حضور با كه كارگاه اين در

دانشجويي ورزش و سالمت در دانشگاهها مهم نقش

پح   دانشگاهها سالمت پايش طرح ي اجرا و مشاوره مراكز مشكالت و مسائل خصوص در نظر تبادل و بحث

دانشجويان جسماني سالمت پايش طرح اجراي بر تاكيد

بدن تركيبات تحليل و تجزيه و جسماني آمادگي هاي تست سنجي، پيكر هاي فصل سر سازي همسان و آموزش

 افزار نرم آموزش   افزار نرم آموزش  

  .گردد مي اجرا تحصيلي سال هر اول نيمسال در جديدالورود، دانشجويان ويژه ورزشي مشاوره و تندرستي مراكز سالمت پايش طرح



كسب مقام اول مسابقات آمادگي جسماني كاركنان خانم ادارات شهرستان دامغان  

  دامغان منظوره چند سالن در دولت هفته گراميداشت مناسبت به و جوانان و ورزش اداره ميزباني به دامغان شهرستان ادارات كاركنان جسماني آمادگي مسابقات
.شد برگزار

.نمودند كسب شده برگزار سني رده 2 در را مسابقات اول مقام شهابي، حورا و مختاريان مرجان خانمها



غان ه دا ی دا و عاو دا نر   ی ر
دانشجويي معاونت :امتياز صاحب
 احمدي مسيب دكتر :مسئول مدير
 ملكي رضوان  :دبير سر  
 دانشجويي معاونت سايت وب:    http://stu.du.ac.ir                                      

 الكترونيكي پست:vice stu@du.ac.ir                                                    الكترونيكي پست:vice_stu@du.ac.ir                                                    
 دانشجويي معاونت 2 شماره ساختمان دامغان دانشگاه دانشگاه، ميدان -  دامغان :نشاني


