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بسم اهللا الرحمن الرحیم



...آنچه در این خبرنامه می خوانیم

پیشگفتار

گزیده فعالیتها و اخبار حوزه معاونتی

گزیده فعالیتها و اخبار اداره امور دانشجویی

گزیده فعالیتها و اخبار مرکز مشاوره  و سالمت

گزیده فعالیتها و اخبار مرکز بهداشت ودرمان

 گزیده فعالیتها و اخبار اداره تربیت بدنی



پیشگفتار

 دوران با همراه بسیاري براي که باشد می وي جوانی دوران انسانی هر دوره مهمترین و باشند می سرزمین هر هاي سرمایه گرانبهاترین جوانان

.باشد می دانشجویی

  مکاناتا و بستر ایجاد پی در خویش، جوانان درونی استعدادهاي شدن شکوفا براي کشوري هر که است ارزشمندي بسیار زمانی بازه دانشجویی دوران

.باشد می جامعه سازندگان و آیندگان براي

  گاه، کونتس و خوراك تدارك .دارند آتش بر دستی دانشجویان نیازهاي از وسیعی طیف تهیه و تامین در که مفتخرند دانشجویی معاونت پرسنل تمامی

 نای جوانان تمامی است امید .است حیاتی و الزم دانشجو هر درونی استعدادهاي شدن شکوفا براي آرام و مفرح و امن محیط ایجاد و ورزش و بهداشت

.باشند کامیاب و پیروز همیشه خویش پیشرفت و رشد مسیر در سرزمین

محمد رضا زحمت کش 

سرپرست مرکز بهداشت و درمان و عضو شوراي دانشجویی



گزیده فعالیتها و اخبارحوزه معاونتی



برگزاري پنجاه و نهمین گردهمایی معاونان دانشجویی سراسر کشور در چابهار

 این مدیران از شماري و فناوري و علوم،تحقیقات وزیر معاون صدیقی دکتر حضور با ماه بهمن 7 و 6 در کشور سراسر دانشجویی معاونان گردهمایی نهمین و پنجاه

  .کرد کار به شروع چابهار در وزارتخانه

 آسیب یبررس همچنین  .گرفت قرار تبادل و بحث مورد دانشجویان فراغت اوقات و ورزشی هاي فعالیت وضعیت ها، خوابگاه دانشجویی، هاي وام درخصوص نشست این در

.بود نشست این در شده مطرح مباحث کلیدي نکات از دانشجویان هاي



تحصیلی مدیر عالمی و بانو تقدیر از برگزیدگان بورس 

 .آمد بعمل تقدیر بانو و عالمی مدیر بورس صندوق برگزیدگان از مسئولین و معاونین و دانشگاه ریاست صندوق، موسس عالمی دکتر حضور با اي جلسه در

 :داشت اظهار بانو و عالمی مدیر تحصیلی بورس صندوق معرفی ضمن دانشجویی معاون احمدي دکتر شد برگزار اندیشه سالن در 95/12/15 یکشنبه شامگاه که جلسه این ابتداي در

 مالك مهمترین جمله از که گردید اعمال صندوق نامه آیین در اصالحاتی 87 سال در و شد اعطاء برگزیدگان به عالمی دکتر محترم خیر همت با 1385 سال از بورس صندوق دوره اولین

.کرد اشاره آموزشی علمی هاي فعالیت کنار در دانشجویان برنامه فوق و اجتماعی و فرهنگی هاي فعالیت گرفتن درنظر به توان می نامه آیین این در ارزیابی هاي

 شود می اعطاء شند،با داشته نیز اجتماعی و فرهنگی هاي فعالیت که علمی برگزیده دانشجویان به تحصیلی مقاطع تمام در ساله همه بانو و عالمی مدیر تحصیلی بورس است ذکر شایان

.نمایند کسب را تحصیلی بورس اند توانسته نفر 48 کنون تا و

:شدند معرفی ذیل شرح به بورس برندگان که گردید برگزار تحصیلی بورس نیز جاري سال در

محمدعلیزاده بنیامین نژاد، حسین حسام غایبی، میثم

 .شد معرفی 95-96 تحصیلی سال نمونه دانشجوي عنوان به کنعانی ایوب نیز مراسم پایان در



نشست صمیمانه معاون دانشجویی با مدیران وکارکنان حوزه دانشجویی برگزار شد

  ستنش این .کردند دیدار کنفرانس سالن محل در دانشجویی معاونت حوزه کارکنان و مدیران با دانشجویی معاون احمدي مسیب دکتر95/11/04 مورخ دوشنبه روز

 این مختلف هاي حوزه هاي دغدغه و مشکالت بیان براي را مناسبی فرصت ،گردید تشکیل دانشجویی معاون سمت در احمدي مسیب دکتر فعالیت آغاز با که صمیمانه

.کردند تقدیر دانشجویی معاونت حوزه کارکنان تالشهاي از دانشجویی معاون مراسم پایان در .آورد فراهم معاونت

 



برخی فعالیت انجام شده در مرکز رایانه

دانشجویی سامانه در خاص موارد کمیسیون درخواست هزینه الکترونیکی پرداخت امکان ایجاد

کاربران برخی رايب خاص هایی محدودیت ایجاد و دانشجویی سامانه در مالی اسناد ثبت روند بهبود

جدید شماره با پیامکی سامانه اندازي راه

والدین کارتابل در دولتی هاي خوابگاه در ساکن دختر دانشجویان تردد مشاهده امکان ایجاد 



گزیده فعالیتها و اخبار مدیریت امور دانشجویی



روز درختکاري در محوطه خوابگاههاي خواهران

  زیست علمی انجمن همکاري با شهري مسئولین و دامغان جمعه امام کارکنان، ،رئیسه هیئت اعضاي اسفندماه 15 مناسبت به و طبیعت بهار رسیدن فرا آستانه در

 روز نهال کاشت و  خواهران خوابگاههاي محوطه در حضور با دانشگاه دانشجویان از جمعی و دامغان طبیعت نبض موسسه و دامغان شهرستان طبیعی منابع اداره شناسی،

.داشتند گرامی را درختکاري



نشست با مسئولین دانشگاه ها در خصوص خوابگاه هاي غیر دولتی

 تاریخ در تیدول غیر خوابگاههاي جدید دستورالعمل با دانشجویان اسکان و ساماندهی جهت دولتی غیر خوابگاههاي مسئولین حضور با خوابگاهها مسئولین نشست دومین

 دارد توجهی شایان اهمیت ما براي آنچه :نمودند بیان نشست این در دانشگاه این دانشجویی امور مدیر .شد برگزار دانشجویی معاونت دفتر در جاري سال ماه بهمن 8

 غیر هاي خوابگاه ارزیابی و نظارت شوراي تشکیل با ایم کرده سعی و است قبول قابل خوابگاهی هاي استاندارد با فضایی در دانشجویان اسکان و خوابگاهها ساماندهی

 التمشک کاهش جهت جدي صورت به شهرستان سطح اجرایی دستگاههاي و ها دانشگاه کلیه مشارکت از دولتی غیر خوابگاههاي قبلی هاي نامه آیین قالب در دولتی

.نماییم استفاده تري قوي نظارت از ها خوابگاه

 یک تان،شهرس انتفاعی غیر موسسات روساي ها، دانشگاه حراست مدیر دانشجویی، معاونان کلیه از از متشکل شورایی دولتی غیر خوابگاههاي ارزیابی و نظارت شواري

. دارند عهده بر را دانشجویی هاي خوابگاه ارزیابی و نظارت و مجوز صدور وظیفه که است سمنان دانشگاه و صندوق از نماینده

.باشد می آناهیتا احسان، محراب، )دختران( 2 کوثر ،)پسران( 1کوثر دولتی غیر خوابگاه 5 داراي دامغان دانشگاه است ذکر به الزم



دختردانشجویان کشوري کاراته 		مسابقاتمیزبانی 

 دانشجویی معاونت جاري، سال ماه اسفند 21 تا 18 از دامغان دانشگاه میزبانی به کشور عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه دختر دانشجویان کاراته مسابقات برگزاري به نظر

.نمودند استفاده خوابگاهی خدمات از کنندگان شرکت از نفر 280 تعداد مسابقات برگزاري ایام در .است بوده کار کاراته دختر دانشجویان میزبانی دانشجویی مدیریت و



برخی فعالیت هاي انجام شده درخوابگاههاي دانشجویی

نوسازي قطعات داخلی یخچال هاي خوابگاه هاي دختران و پسران.

نصب پنجره هاي دوجداره در تراس هاي خوابگاه ابوذر.

نصب دستگاه رزرو و تحویل غذا در محوطه خوابگاه هاي خواهران.

  ایجاد مکانی در خوابگاه ابوذر جهت پخت و توزیع غذا.

نصب حفاظ پنجره در خوابگاه هاي خواهران.



گزیده فعالیتها و اخبار مرکز مشاوره و سالمت



ایدز                   پیشگیري از کارگاه 

  برگزار ماه اسفند 16 تاریخ در سالمت ارتقاء و آموزش سیستماتیک جامع مدل طبق بر همیار مربیان گزینش هدف با ایدز از پیشگیري و آموزشی کارگاه

 .شد

 یکی ضورح با شده کنترل شرایط در شده تهیه هاي پرسشنامه فاز این در .بپردازد مخاطبان دانش ارزیابی به اقدام بعدي، فاز در دارد نظر در مشاوره مرکز

 ترم این رد است نظر در.گیرد می قرار ارزیابی مورد کمی صورت به آنها دانش سطح و گیرد می قرار دیده آموزش دانشجویان اختیار در مرکز کارشناسان از

.گیرند قرار طرح این پوشش تحت نیز دانشجویی هاي تشکل و ها کانون اعضاي همه و شود تر گسترده آموزش سطح

 هزیستیب سازمان مسئول کارشناس طهرانی، خانم سرکار حضور با سمنان استان دولتی هاي دانشگاه شناسان روان و مشاوران از تعدادي حضور با کارگاه این

.گردید برگزار اسفند 19 تاریخ در )پالسکو حادثه در اي مداخله هاي تیم سرپرست همچنین و سازمان در بحران در مداخله( محب طرح مسئول و کشور کل

کارگاه  آموزش  تاب آوري



"بهتر زیستن"راه اندازي کانال  مرکز مشاوره و سالمت در تلگرام با عنوان 

 ،کلیپ ،مطلب ارائه طریق از و پردازد می روانشناسی منظر از زندگی مختلف هاي حیطه بررسی به شده اندازي راه مرکز مشاوران از تن دو همت به که کانال این

.ورزد می اهتمام مخاطبان و دانشجویان روانشناختی دانش سطح ارتقاء جهت در مناسب منابع معرفی

 صوصخ در مرکز، مشاوران ارزیابی نتایج بررسی ضمن جلسه این در شد، برگزار مرکز شناسان روان و مشاوران آموزشی – توجیهی ماهانه جلسه جاري سال ماه اسفند 23 در

.گردید ارائه همکاران به الزم توضیحات مراجعان بالینی ثبت جدید هاي فرم

  .پذیرد صورت جدید هاي فرم اساس بر مراجعان وضعیت ثبت جدید سال از گردید مقرر جلسه این در همچنین 

آموزشی مشاوران و روان شناسان مرکز مشاوره -برگزاري جلسات ماهانه توجیهی



  اسفند ماه 15بهمن ماه تا  25از (جسم در طرح پایش سالمت روان و  95دانشجویان ورودي  بهمن حضور(

کار میز تا درس کالس از همایش برگزاري:

 هدف اب شناسی زمین دانشکده دانشجویان براي شغلی - تحصیلی مسیر انطباق موضوع با همایش این 

  تاریخ 10 در شغل انتخاب هاي روش و دانشجویان در تحصیلی انگیزش ایجاد آینده، شغلی مسیر تعیین

.شد برگزار ماه اسفند

  مدیریت ، ارتباطی( مهارتهاي  آموزش هدف با سمن و زندگی مهارتهاي آموزش هاي کارگاه برگزاري  

)اسفندماه و بهمن هاي ماه طی مواد از اولیه پیشگیري و مساله حل و استرس

شده در مرکز مشاوره و سالمت  برخی فعالیت هاي انجام



بهداشت و درمانگزیده فعالیتها و اخبار مرکز 



برگزاري کارگاه آموزشی براي سرپرستان خوابگاههاي دانشجویی

  به قداما دانشجویی مدیریت واحد تعامل با درمان و بهداشت مرکز خوابگاهها، سرپرستان دانش سطح ارتقاي الزمه بر مبنی دانشجویان امور سازمان نامه پیرو

.نمود واگیردار بیماریهاي  و موذي جانوران و حشرات شناخت عنوان تحت آموزشی کارگاههاي از دوره اولین برگزاري و ریزي برنامه



)95بهمن (اجراي طرح پایش سالمت جسم دانشجویان ورودي جدید

 معاینات و دانشجو هر توسط پرسشنامه تکمیل .گردید اجرا و ریزي برنامه دانشگاه به ورود با همزمان بهمن ورودي دانشجویان جسمانی سالمت پایش منظور به طرح این

 خدمات داركت و ریزي برنامه در متعاقبا مرکز این تا گردید انجام دانشجویان یک هر از نیز )دندان و دهان معاینات و سنجی بینایی فشارخون، وزن، قد، گیري اندازه( بالینی

.نماید عمل هدفمندتر درمانی و بهداشتی

 دسته آن یرسان اطالع به اقدام غربالگري، از استفاده با و اطالعات تحلیل و تجزیه با مرکز این بهمن، و مهر سالمت پایش طرح آمده از بدست اطالعات با

.نمود داشتند، پزشکی مراقبتهاي و پیگیري به نیاز که دانشجویانی از

95 سال ورودي دانشجویان سالمت هاي کارنامه نتایج غربالگري



گزیده فعالیتها و اخبار اداره تربیت بدنی



برگزاري تمرینات تیم هاي ورزشی -1

کالس هاي فوق برنامه آموزشی -2

میزبانی مسابقات کشوري کاراته دانشجویان دختر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  -3

برنامه ها و مسابقات ورزشی به مناسبت گرامیداشت دهه فجر -4

مسابقات دانشجویان  -1-4         

) خانمها و آقایان(برگزاري مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان دانشگاه  -2-4          

در مسابقات والیبال کارکنان ادارات شهرستان) خانمها و آقایان(حضور تیم هاي والیبال کارکنان دانشگاه   -3-4         

شرکت تیم والیبال کارکنان آقا دانشگاه دامغان در مسابقات ادارات شهرستان  -4-4         

    میزبانی مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاههاو ادارات شهرستان و کسب مقام قهرمانی توسط تیم دانشگاه   -5

آغاز و برگزاري دور برگشت مسابقات لیگ فوتسال دانشکده ها -6

سانس اختصاصی استخر و کالسهاي آموزشی ویژه دانشجویان دختر و پسر -7

برگزاري کالس هاي آموزشی کارکنان -8

ورزش کشور      9شرکت سرپرست  اداره  تربیت بدنی در گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه  -9

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور 9شرکت کارشناس تربیت بدنی در گرد همایی معاونین ورزشی بانوان منطقه  -10

ارزیابی و تبادل نظر ناظران اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در خصوص امکانات و فعالیتهاي ورزشی دانشگاه -11

زمستان  -فهرست فعالیتهاي اداره تربیت بدنی

   



برگزاري کالس هاي فوق برنامه آموزشی

بدنسازي، ایروبیک و شنا: دانشجویان دختر

بدنسازي و شنا: دانشجویان پسر

برنامه ریزي و برگزاري تمرینات تیم هاي ورزشی 

والیبال، بدمینتون، کاراته و تکواندو: دانشجویان دختر

 

والیبال، فوتسال، بسکتبال وتکواندو: دانشجویان پسر



  قالب در دختر دانشجوي 280 حضور با		 ماه اسفند 21 لغایت 18 از دامغان دانشگاه میزبانی به کشور عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه دختر دانشجویان کاراته مسابقات

 .گردید برگزار دانشگاه فارسی سلمان ورزشی سالن در کاتا و کومیته بخش دو در تیم 42

اسفند ماه 21لغایت  18کشور میزبانی مسابقات کاراته دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 



 اسالمی، جمهوري سرود پخش و قرآن آیات تالوت از بعد مراسم این در .آغازشد 95/12/19 روز صبحمسابقات افتتاحیه مراسم		

  وانمنديت و دانشگاه اجمالی معرفی به مدعوین و کنندگان شرکت به مقدم خیر عرض ضمن دانشگاه دانشجویی معاون احمدي دکتر

  از خرسندي ابراز ضمن فناوري و تحقیقات علوم، وزارت بدنی تربیت مدیرکل پورکیانی محمد دکتر ادامه در .پرداخت آن هاي

.داد خبر دانشجویی ورزش فضاهاي سرانه افزایش از مسابقات، این در دانشگاهها سابقه بی حضور

.یافت پایان تیمها رژه با مسابقات افتتاحیه مراسم

افتتاحیه مسابقات کشوري کاراته



.ب نمودندا کسر از دو روز رقابت تیمهاي دانشگاه رازي کرمانشاه، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه شهید باهنر کرمان به ترتیب مقام هاي اول تا سوم مسابقات پس

اختتامیه مسابقات کشوري کاراته 



کاراتهدر بازه مسابقات کشوري برگزاري برنامه تفریحی فرهنگی 



نبرگزاري جلسه همفکري و هماهنگی  معاون دانشجویی و مدیر تربیت بدنی با مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویا



)فجرگرامیداشت دهه (برگزاري مسابقات آمادگی جسمانی ویژه کارکنان دانشگاه 

خانمها		

 مناسبت به 95/11/24 تاریخ در دانشگاه خانم کارکنان جسمانی آمادگی مسابقه

 ات		اول نفرات به پایان در .گردید برگزار سنی رده دو در فجر دهه گرامیداشت

 .گردید اهدا ورزشی جوایز سنی رده دو	پنجم

آقایان	

  را )قایانآ( کارکنان ویژه جسمانی آمادگی مسابقه دانشگاه بدنی تربیت

 مساعدت با .برگزارنمود دانشگاه ورزشی سالن در 95/11/16 تاریخ در

 رد کنندگان شرکت همه از دانشگاه مالی و اداري معاونت محترم حوزه

.گردید تقدیر ورزشی جوایز اهداي با مسابقات این



فجر ك والیبال کارکنان ادارات شهرستان دامغان  که به مناسبت گرامیداشت دهه مبار		تیم هاي والیبال دانشگاه دامغان در دو بخش خانمها و آقایان در مسابقات 

.میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی برگزار گردید، شرکت نمودند		به 

.در بخش آقایان، تیم والیبال کارکنان دانشگاه دامغان موفق به کسب مقام نائب قهرمانی شد

در مسابقات ادارات شهرستان) آقایان و خانمها(شرکت تیم هاي والیبال کارکنان دانشگاه



 .گردید زاربرگ فجر مبارك دهه مناسبت به و دامغان دانشگاه میزبانی به دامغان شهرستان ادارات و عالی آموزش موسسات دانشگاهها، کارکنان فوتسال مسابقات

  سوم مقام بهداشت شبکه و شهرداري تیمهاي و دوم مقام گاز اداره تیم .نمود خود آن از پیاپی سال چهارمین براي را مسابقات قهرمانی مقام دانشگاه، کارکنان تیم

 .آوردند بدست را مسابقات مشترك

.شد تقدیر	 یزجوا و قهرمانی حکم اهداي با برتر تیمهاي از گردید، برگزار شهرستان ادارت و دامغان دانشگاه مسئولین حضور با که مسابقات این اختتامیه مراسم در

 زحمتکش و ارفداک کارکنان به		 گل اهداي با اي ویژ مراسم در .نمود شرکت مسابقات این در آتشنشان شهداي یاد به شهرستان نشانی آتش تیم است ذکر به الزم 

.شد داشته گرامی پالسکو حادثه عزیز شهداي خاطره و یاد آتشنشانی،

)فجردهه گرامیداشت ( دانشگاهشرکت تیم فوتسال کارکنان دانشگاه در مسابقات شهرستان و کسب مقام قهرمانی توسط تیم 



سومین دوره مسابقات لیگ فوتسال دانشکده ها

تیم  از آذر ماه سال    8با شرکت . آغاز گردید 1395-96دور برگشت سومین دوره مسابقات لیگ فوتسال دانشکده هاي دانشگاه دامغان از نیمسال دوم سال تحصیلی 

ی در دور تیم دانشکده فنی و مهندس. این مسابقات که به صورت دوره اي و رفت و برگشت برگزارمی شود تا پایان اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. آغاز گردید  1395

.رفت مسابقات صدر نشین شد

 



قرارداد با استخر ویژه دانشجویان

  شرح هب هایی برنامه شنا، ورزش روانی و جسمانی فواید از مندي بهره همچنین و فراغت اوقات کردن پر جهت دانشگاه بدنی تربیت اداره

 .نمود ارائه دانشجویان ویژه ذیل

1395زمستان  سانس اختصاصی ویژه دانشجویان دختر 1

1395زمستان سانس اختصاصی ویژه دانشجویان پسر 2

1395پاییز  )دکتري(کالس آموزشی پیشرفته ویژه دانشجویان دختر



ساماندهی ساعات ورزشی کارکنانبرنامه ریزي و

برگزاري کالس آموزشی یوگا  ویژه کارکنان خانم

هشنبه، دوشنبه،چهارشنب فوتسال، والیبال و بدنسازي )آقایان(کارکنان 

یکشنبه، سه شنبه ایروبیک -بدنسازي )خانم ها(کارکنان  



 عالی آموزش مجتمع میزبانی به که کشور ورزش		9	منطقه عالی آموزش مراکز و هادانشگاه بدنی تربیت مدیران نشست در دانشگاه بدنی تربیت اداره سرپرست

 ورزش دبیر ،طاهري دکتر و فناوري و تحقیقات علوم وزارت بدنی تربیت کل مدیر پورکیانی، دکتر حضور با		 گردهمایی این .نمود شرکت شد، برگزار گناباد

.شد برگزار 95/11/3 تاریخ در کشور	9		منطقه

.در این نشست ضمن تقدیر از مدیران تربیت بدنی دانشگاههاي منطقه، موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

ترویج		و توسعه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی 

  بررسی مشکالت و ارائه راهکارها در امر ورزش

سیاست هاي ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

	تنظیم و تدوین سند راهبردي

ورزش کشور 9گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه شرکت سرپرست اداره  تربیت بدنی دانشگاه در



ورزش کشور 9شرکت کارشناس تربیت بدنی در گردهمایی معاونین ورزشی بانوان منطقه 

 سبزواري حکیم دانشگاه :میزبان  95/11/8 :برگزاري تاریخ

.نمود شرکت شد، برگزار سبزواري حکیم دانشگاه میزبانی به که کشور ورزش	9		منطقه  بانوان ورزشی معاونین  گردهمایی در دانشگاه بدنی تربیت اداره کارشناس

  رحمانی دکتر خانم سرکار کشور		9		منطقه ورزش دبیر طاهري، دکتر و فناوري و تحقیقات علوم وزارت بدنی تربیت کل مدیر پورکیانی، دکتر حضور با		 گردهمایی این 

.شد برگزار

.بود گردهمایی این برگزاري اصلی هاي محور از دختر دانشجویان بین در ویژه به همگانی ورزش گسترش و بسط



دامغانحضورنمایندگان اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم در دانشگاه 

   



خبر نامه معاونت دانشجویی دانشگاه دامغان
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مسیب احمديدکتر : مدیر مسئول
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