
خبرنامه معاونت دانشجویی دانشگاه دامغان سال چهارم، 
1395 پاییزپانزدهم، شماره 



...آنچه در این خبرنامه می خوانیم

پیشگفتار

گزیده فعالیتها و اخبار حوزه معاونتی

 فعالیتها و اخبار اداره امور دانشجوییگزیده

 سالمتفعالیتها و اخبار مرکز مشاوره  و گزیده

 بهداشت و درمانگزیده فعالیتها و اخبار مرکز

گزیده فعالیتها و اخبار اداره تربیت بدنی



  ، رکن این در نقصان و ضعف هرگونه که اي گونه به .است اداري تشکیالت و سازمان هر در موجودیت تداوم و رشد ها، فعالیت اصلی ارکان از یکی مدیریت

 به احسن نحو به موجود امکانـات و منـابع به باتـوجه و اصولی روش به توان می فعالیت این کمک به  .داشت خواهد همراه به مجموعه براي را باري زیان پیامدهاي

 و ارتنظ سازماندهی، ریزي، برنامه همچون اجزایی شامل که کنند می دنبال را فرایندي مدیران اهـدافی چنین این به رسیدن براي .یافت دست سازمان اهـداف

 که است يفرآیند ریزي برنامه .گیرد قرارمی تاکید مورد صحیح مدیریت بحث در اهمیت بـا و اصلی وظایف از یکی عنوان به ریزي برنامه  .است گیري تصمیم

  و نندک می مشخص را سازمـان اهـداف نگرند، رامی آینـده مـدیـران ریـزي، دربـرنـامه .برسد چـگونه برسد، خواهد می که آنجایی بـه سازمان کند می تعیین

  از ـفادهاست چگونگی و آتـی تهـدیدهاي و فـرصتـها از بـرآگاهی ریزي برنـامه  اسـاس .دهند می بسـط اهـداف گونه این به نیـل منـظور به را ها استـراتـژي

  و یحصح اطالعات وجود بدون .است بالفعل و بالقوه امکانات تمامی از آمار و اطالعات تهیه  فرآیند این در اول قدم .دارد قـرار تهـدیدها بـا مبـارزه و ها فـرصت

  و چاله از رپ جاده اي در نابینا یک که است حرکتی مانند و است غیرممکن و محال امري برنامه  تهیه کار اطالعات این از علمی و متقن تحلیلی آن دنبال به و جامع

 در هم ار فراوانی زیان و ضرر بلکه بود نخواهد مفید تنها نه نیز برنامه ریزي چنین این نمی رسد مقصد به هیچ گاه شخص این که همان طور .دارد دست انداز و چاه

 با یزير برنامه باشد، نداشته وجود سازمان در اطمینان قابل آمار که درصورتی و شود می انجام سازمان در که است هایی حرکت تمام زیربناي آمار .داشت برخواهد

  .شد نخواهد کارگرفته به درست مسیر در موجود امکانات و شده رو روبه مشکل

پیشگفتار



 هر در ریتمدی و گذاري سیاست اصلی عوامل از یکی و است آینده براي ریزي برنامه و وحال، گذشته عملکرد ارزیابی ابزار مهمترین آمار، دیگر، بیان به

  ستا چراغی همچون آمار که شود می گفته آمار وظیفه و نقش تبیین در .شود می بیشتر روز روزبه آن ارزش که اي مقوله شود، می محسوب سازمانی

 موقع، به و رستد صحیح، آمارهاي بر متکی ریزي برنامه دیگر، سوي از .گیرنده تصمیم فرد ابهام بی و صریح گیري تصمیم تاریک نقاط کردن روشن براي

  نقش فايای کمتر، هزینه با  امور پیشبرد  باعث ، ریزي برنامه و آمار از درست گیري بهره با امیدوارم .است ها سازمان پیشرفت و موفقیت رموز از یکی

 ربرابرد پذیري مسوولیت و گویی پاسخ  ، باکیفیت خدمات ارایه در سرعت سازمان، امکانات از بهینه استفاده  تهدیدها، و ها فرصت شناخت در مؤثر

.باشیم خود سازمان  کنندگان مراجعه

با احترام

مسیب احمدي

دانشگاهمعاون دانشجویی                                       



��یده ا�بار و �عا��ت �ی �وزه �عاو��ی



شدندمشخص  95-96در سال تحصیلی برندگان بورس مدیر عالمی و بانو 

 دانشجویی معاون دانشگاه، ریاست صندوق، موسس عالمی دکتر حضور با اي جلسه در 95/10/12 مورخ یکشنبه روز در بانو و عالمی مدیر بورسیه برندگان

 .شدند مشخص ها دانشکده نماینده و

.شدند معرفی ذیل شرح به جاري سال در بورس برندگان

رشته -مقطع  نام و نام خانوادگی ردیف

دکتري فیزیک هسته اي میثم غایبی               1

آنالیز عددي–دکتري  حسام حسین نژاد         2

جبر -دکتري  بنیامین محمد علیزاده           3



نمونه دانشگاه دامغان		انتخاب دانشجویان

 .گردید برگزار تحصیلی گرایش - مقطع برحسب گذشته سال روال طبق 1395-96 تحصیلی سال در دانشگاه نمونه دانشجو انتخاب

 امتیاز که است ذکر به الزم .پذیرفت صورت دانشجویی شئون و فرهنگی پژوهشی، آموزشی، بند چهار در نامه آیین در شده تعیین هاي شاخص با نمونه دانشجوي انتخاب

  امور مانساز به نهایی ارزیابی نتیجه و محاسبه نامه آیین در شده مشخص هاي بخش تفکیک به دکتري مقطع در کنعانی ایوب  آقاي جناب برگزیده  دانشجوي

.گردید ارسال دانشجویان



مشاوره مرکز مشاوره و سالمتنعمت اله روحانی تقدیر از 

 2 شماره ساختمان کنفرانس سالن در دانشجویی شوراي درحاشیه 95/7/27 شنبه سه روز در دامغان دانشگاه سالمت و مشاوره مرکز مشاوره روحانی اله نعمت از تقدیر مراسم

  که است ذکر به الزم .شد تقدیر 91 – 94 سال فاصله در مشاوره مرکز راهبري امور کارشناس کسوت در روحانی اله نعمت ارزنده خدمات از مراسم این در .شد برگزار دانشگاه

.دارند عهده به را دانشگاه سالمت و مشاوره مرکز سرپرست مسئولیت اکنون هم خراسانی حمزه امیر دکتر



برخی مصوبات شوراي دانشجویی

اسکان دگردی مقرر التحصیلی فارغ امور انجام جهت خوابگاه خدمات از مندي بهره به نیاز و بها اجاره باالي هزینه خصوص در تکمیلی تحصیالت دانشجویان درخواست به توجه با 

 شخیصت است بدیهی .باشد مهمان صورت به و بها اجاره پرداخت از معاف نیمسال هر در ها نامه پایان از دفاع براي تکمیلی تحصیالت توسط شده اعالم مهلت پایان تا دانشجویان

 تعداد تعیین واستاد تایید و دانشکده معرفی با باشند می خود پروژه از دفاع به ملزم که کارشناسی دانشجویان خصوص در همچنین .بود خواهد 		ها خوابگاه امور اداره با اسکان محل

.بود خواهند برخوردار معافیت این از نیز بعد نیمسال شروع براي حداکثر تا اقامت روز

رمقر اند، بوده مطالعاتی فرصت در که دکترایی دانشجویان به بهاء اجاره تخفیف ارائه امکان عدم و رفاه صندوق 2 فاز سیستم در دانشجویان توسط خوابگاه بهاء اجاره ثبت به توجه با 

.شود دریافت عادي دانشجویان مطابق نهم نیمسال براي دانشجویی غذاي قیمت تغذیه، بخش در شد

عمومی امور میتهک و بدنی تربیت و سالمت و مشاوره درمان، و بهداشت خوابگاه، تغذیه، کمیته چهار گردید مقرر و مطرح رفاهی – صنفی شوراي تخصصی هاي کمیته تشکیل پیشنهاد 

 شرح رفاهی -صنفی شوراي دبیر گردید مقرر همچنین .باشد داشتهعهده به را دانشجویی شوراي به عملکرد گزارش ارائه و کمیته عملکرد بر نظارت وظیفه شورا دبیر و تشکیل

.نماید ارائه را مربوطه کمیته مسئول همراه به ها حوزه از یک هر وظایف



  95-96انجام کلیه امور مربوط به کاردانشجویی دانشجویان دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی

	 انجام امور مربوط به ارزیابی معاونت دانشجویی دانشگاه دامغان در سامانه ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

	 		 اندازي دستگاه هاي کنترل تردد دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه هاي دولتی و تکمیل گزارشات مربوطهراه

			 در سامانه پرداخت الکترونیکی اجاره بهاي خوابگاهها تغییر

	 		 در سامانه ثبت تعرفه اجاره بهاي خوابگاههاي دولتی به منظور سطح بندي خوابگاههاي دولتیتغییر

			  94-95گزارش جامع کاردانشجویی مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی ارائه

برخی از برنامه هاي انجام شده در مرکز رایانه



دا���و�ی�ی اداره ا�ور ��یده ا�بار و �عا��ت 



واقع در خوابگاه هاي خواهران 3شروع فعالیت سلف شماره

 .گردید افتتاح 3 شماره سلف یافته، تخصیص یارانه با خواهران خوابگاه محل در دانشجویان غذاي منوي به بخشی تنوع و کیفیت افزایش و دختر دانشجویان حال رفاه منظور به

  .نمود آغاز خواهران خوابگاه محل در ماه آبان 6 از را خود فعالیت که

  یضتعو به اقدام خواهران خوابگاههاي هاي گاز اجاق سازي بهینه و ارتقاء منظور به همچنین و خوابگاهی محترم دانشجویان رفاه و سالمت تامین راستاي در ها امورخوابگاه

.گیرد قرار خوابگاه این ساکن دانشجویان رضایت مورد اقدامات این حاصل امیدواریم که .نمودند خوابگاهها در ترموکوپل هاي گاز اجاق نصب و فرسوده گازهاي

نوسازي اجاق گازهاي  فرسوده خوابگاه هاي خواهران



خوابگاه هاي خواهران و برادراندانشجویی از بازدید مسئولین 

 با خود خوابگاهی مشکالت و مسائل پیرامون دانشجویان ،95-96 تحصیلی سال اول نیمسال در دانشجویی خوابگاههاي از اي دوره بازدیدهاي پی در

.نمودند تبادل و بحث دانشجویی مسئولین



تا آنجا کھ برخي در جھت حل این معما دست . با چالش و ناکارآمدي و یا تجدید نظر مواجھ ساخت 
بھ ارائھ نحلیل ھا و نظریات کامالً غیرعلمي و خیال پردازانھ زده ، عجز و ناتواني خویش را بیش 

پیرامون » تئوري توطئھ » نوشتار حاضر در صدد است تا ضمن نقد و بررسي . از پیش سردادند
انقالب اسالمي ، بھ صورت گذرا مروري بر سایر نظریات و تئوریھاي مطرح در این زمینھ داشتھ 

باشد و بھ شناسایي علت اصلي پیدایش و وقوع انقالب اسالمي بپردازد

ارتقاي اینترنت خوابگاه الزهرا

 خوابگاه حضرت خدیجهتجهیز

 و نوسازي یخچال هاي خوابگاه هاي خواهرانتجهیز

 پنجره هاي دوجداره در خوابگاه ابوذرنصب

 سازي و تجهیز سالن مطالعه خوابگاه گلستانآماده

 گل در خوابگاه ها به مناسبت روز دانشجو توزیع

برخی فعالیت هاي انجام شده در مدیریت دانشجویی



��یده ا�بار و �عا��ت �ی ���� �شاوره و سال�ت



حضور دانشجویان ورودي جدید در طرح پایش سالمت روان و جسم

 ناختیش روان مشکالت و هیجانی هاي آشفتگی دچار یا خطر معرض در دانشجویان سرند و غربالگري هدف با طرح این .گردد می برگزار تحصیلی سال ابتداي در طرح این

 .گیرد می قرار پیشگیرانه و ارتقایی هاي فعالیت از پس اولیه هاي مداخله جایگاه در طرح این ، مرکز اي مداخله هاي فعالیت سطوح در .پذیرد می صورت

  مقاطع در جدید ورودي دانشجویان کل درصد 95 از بیش طرح این در .گردید برگزار سالمت و مشاوره مرکز محل در آبان 22 لغایت آبان 1 از طرح این دامغان دانشگاه در      

  توسط بعدي هاي پیگیري شناختی روان هاي نیمرخ ترسیم و نتایج تحلیل و ها داده ورود از پس طرح این دوم فاز در. نمودند شرکت دکتري و ارشد کارشناسی ، کارشناسی

  .گرفت خواهد صورت مرکز مشاوران و شناسان روان



 مهارتهاي ها اهکارگ این در شرکت با دانشجویان. باشد می آموزشی هاي کارگاه برگزاري جدید، تحصیلی سال در دامغان دانشگاه دانشجویی مشاوره مرکز آموزشی فعالیتهاي از یکی

 . رسد می اتمام به امتحانات، شروع از قبل ها کارگاه است شده تشکیل درمانی گروه جلسه دو و کارگاه 8 حدود کنون تا 95-96 تحصیلی سال در .کنند می کسب را خود نیاز مورد

  .باشد می ازدواج از پیش مهارتهاي و موثر ارتباط ،مهارت خودآگاهی ها، آموزش این ازعناوین      

شرکت دانشجویان دانشگاه دامغان در کارگاه هاي آموزشی مهارتهاي زندگی و گروه درمانی



برگزاري بیست و یکمین جلسه شوراي سیاست گذاري مرکز مشاوره و سالمت

  نهاد ایندهنم آموزش، مدیر فرهنگی، مدیر دانشجویی، معاون ، مالی اداري معاونت دانشگاه، ریاست حضور با یکبار تحصیلی ترم هر روال طبق گذاري سیاست شوراي جلسات 

.گردد می برگزار سالمت و مشاوره مرکز سرپرست رهبري،

 هیأت اعضاي ویژه آموزش هاي دوره و زندگی هاي مهارت درس نظیر موضوعات برخی مشاوره مرکز سرپرست سوي از 1394 سال عملکرد گزارش ارائه ضمن جلسه این در

.گرفت قرار بررسی و بحث مورد علمی



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

  ساله هر .شد برگزار دانشگاه مشاوره مرکز سرپرست خراسانی آقاي سخنرانی با 2 شماره ساختمان کنفرانس سالن در 95/7/24 تاریخ در آموزشی – توجیهی جلسه این      

 .پذیرد می صورت مشاوران و مشاوره مرکز بین نظر تبادل جهت مهرماه ابتداي در مرکز مشاوران گردهمایی اولین

.گردد برگزار ماهانه صورت به نظر مورد جلسات و گردهمایی ، مشاوران و مرکز بین مستمر و پویاتر تعامل منظور به گردید مقرر جاري ترم در      



پیگیري وضعیت دانشجویان مشروطی دانشگاه دامغان از طریق همیاران تحصیلی  

 شرح به داماتاق این که پرداخت مشروطی دانشجویان مشکالت پیگیري به تحصیلی همیاران گروه همکاري با دامغان دانشگاه مشاوره مرکز جدید تحصیلی سال آستانه در

:باشد می ذیل

 زمینه نای در همیاران گروه اهداف جمله از مشکالت این کردن برطرف جهت تالش و مشکالت شناسی سبب و شناسایی – راهنما اساتید با ارتباط – دانشجویان شناسایی

.باشد می



ویژه مشاوران و روان شناسان مرکز مشاوره دانشگاه دامغان  case reportingبرگزاري جلسات 

یکبار   جلسات مورد نظر هر دو هفته.این جلسات از ابتداي ترم جاري با هدف همفکري بیشتر بین مشاوران ، روان شناسان و روان درمانگران مرکز آغاز گردید 

. برگزار می گردد



خانیات  سرپرست مرکز مشاوره و سالمت به اتفاق  همیاران سالمت روان دانشگاه دامغان در همایش دانشگاه عاري از دشرکت        

 همیاران ویژه فردوسی دانشگاه هنري فرهنگی هاي کانون مجتمع محل در 1395 آبان 26 تاریخ در فردوسی دانشگاه مشاوره مرکز میزبانی به دخانیات از عاري همایش       

.ندیافت حضور سالمت همیاران کانون اعضاي از نفر سه اتفاق به دانشگاه سالمت و مشاوره مرکز سرپرست روزه یک همایش این در .گردید برگزار 9 منطقه سالمت



  "روانشناسی بهتر زیستن "راه اندازي مجدد کانال تلگرام مرکز مشاوره دانشگاه دامغان با عنوان 

 سالمت قايارت هدف با ، شناسی روان مختلف مسائل در بتواند تا نمود تلگرام کانال اندازي راه به اقدام جدید تحصیلی سال ابتداي در دامغان دانشگاه مشاوره مرکز    

.دهد می پوشش مختلف ابعاد در دانشجویان نیاز به توجه با را متعددي موضوعات کانال این.دهد قرار اعضاء اختیار در را اطالعاتی دانشجویان روان

 را .....و اف دي پی کتاب ، کلیپ ، نوشته شعار قالب در مختلف موضوعات و شود می پشتیبانی مرکز مشاوران و شناسان روان از نفر دو توسط روزانه صورت به کانال این     

.دهد می انعکاس

http://telegram.me/behtarzistandu



فعالیت هاي مرکز به مناسبت روز جهانی ایدز

 اب بروشور دو ، تلگرام کانال در ضروري و الزم اطالعات ارائه ضمن مشاوره مرکز روز این در باشد می ایدز از پیشگیري جهانی روز با مصادف )آذر10 ( 2016 دسامبر اول 

.شد توزیع دانشجویان بین و تکثیر مختلف عناوین

 را مالز هاي آموزش زمینه این در دانشجویان از نفر هفت و گردید آغاز روزي چنین در که بود مرکز این هاي برنامه دیگر از ایدز از پیشگیري همیاران آموزش همچنین

 .دهند قرار پوشش تحت را هدف دانشجویان بعدي فاز در تا نموده دریافت

  یا و مشروطی ترم سه داراي دانشجویان وضعیت بررسی به دانشگاه آموزش هماهنگی و همکاري با جاري ترم در جدي طور به مشاوره مرکز

 و مسائل شناختی روان هاي آزمون اجراي و مصاحبه انجام و آموزش سوي از دانشجویان ارجاع از پس خصوص این در . پردازد می بیشتر

  .گیرد می قرار پیگیري مورد مذکور دانشجویان مشکالت

 و ررسیب مورد تحصیلی ترم پایان تا مرکز شناسان روان و مشاوران نظارت با و مشاوره مرکز طریق از دانشجویان تا گردید مقرر طرح این در 

.گیرند قرار پیگیري

بیشتر و مشروطی ترم سه داراي دانشجویان پیگیري



یاران  حضور یکی از فعاالن کانون همیاران سالمت در اولین گرد همایی ملی هم

 همیاران کانون فعال اعضاي از یکی عابدینی آقاي همایی گرد این در .گردید برگزار آذر 17 چهارشنبه در تهران دانشگاه میزبانی با سالمت همیاران ملی همایی گرد اولین   

 .نمودند شرکت

.بود جاري سال ماه بهمن در همیاران ملی همایش برگزاري منظور به ریزي برنامه همایی گرد این هدف     



کارگاه پیشگیري از ایدز

 و کردن ربیتت لذت دادن، یاد و گرفتن یاد لذت  یعنی سالمت ارتقاء و آموزش سیستماتیک جامع مدل طبق بر همیار مربیان گزینش هدف با ایدز از پیشگیري و آموزشی کارگاه

.هستیم قویتر ، هم با و سالم توسعه محور سالم انسان شعار با بودن مفید و خوب احساس و کردن کار لذت

.شد برگزار عالقمند دانشجویان از تعدادي جهت ماه آبان 24 در



آذر ماه10واقعیتی نزدیک به مناسبت هفته جهانی ایدزمصادف با !!! ایدز  

HIV  !!!هم پیمان در برابر گسترش ایدزبه مناسبت هفته جهانی ایدز

از خودت مراقبت کن به مناسبت هفته خود مراقبتی

هیچ کس کامل نیست با مضمون کمال گرایی و پیشنهاداتی درباره مهار آن 

چاپ بروشور با عناوینو تهیه 



�ت و �مان��یده ا�بار و �عا��ت �ی ����  �ھدا



جدیداجراي طرح پایش سالمت جسم دانشجویان ورودي 

 .نمود اجرا و  ریزي برنامه را جسم سالمت پایش طرح جدید ورودي دانشجویان براي سالمت کارنامه ایجاد منظور به جاري سال آبانماه در درمان و بهداشت مرکز

 معاینه بر الوهع درمان و بهداشت مرکز همچنین .گرفتند قرار بالینی معاینات مورد مرکز این مدعو پرستاران توسط پرسشنامه، و فردي اطالعات تکمیل از پس دانشجویان

 جهت مفیدي اطالعات ها، داده تحلیل و تجزیه با تا نمود سنجش را کوررنگی فاکتور پایلوت صورت به دانشجویان، امور سازمان سوي از نظر مورد فاکتورهاي ثبت و

.گردد حاصل دانشجویان درمانی و بهداشتی مسائل پیگیري و بازخورد



کارشناس بهداشت در پردیس خوابگاه دخترانحضور 

 براي رکزم این .نمود بکار آغاز مجددا دانشجویان میان در خدمات ارایه براي نیز دختران خوابگاه پردیس در واقع سالمت پایگاه جدید، تحصیلی سال شروع با همزمان

.نمود سالمت پایگاه در بهداشت کارشناس یک حضور جهت ریزي برنامه به اقدام فردي، و بهداشتی  مسایل خصوص در دانشجویان مشکالت رفع



دانشجویان دانشگاه خدمات دندانپزشکی مورد نیاز ارایه تسهیالت 

 و دهان بهداشت مشکالت داراي دانشجویان درصد 30 بر بالغ گردیدکه مشخص 95 و  94 سال پایش طرحهاي هاي داده تحلیل و تجزیه از آمده بعمل نتایج به توجه با

  دانشجویان از نفر 6 تعداد مرکز گردید مقرر دامغان، شهرستان حاذق دندانپزشکان از نفر دو با رایزنی و درمان و بهداشت مرکز سرپرست پیگیري با که .باشند می دندان

.نماید معرفی )درصد 30 تا 20 تخفیف با( نیاز مورد درمانهاي انجام جهت ماه در  را

  علوم و اندرم و بهداشت وزارت تقویم(کشور بهداشتی تقویم با همگام فناوري، و تحقیقات علوم، وزارت سوي از خود وظایف انجام بر عالوه دانشگاه درمان و بهداشت مرکز

  میان در وشوربر توزیع و کارکنان به اداري مکاتبات الکترونیکی سامانه طریق از آموزشی جزوات پخش و رسانی اطالع به بهداشتی دانش سطح منظورارتقاي به )پزشکی

  .نماید می اقدام دامغان دانشگاه دانشجویان

 ایدز انیرس اطالع هفته ،)خطرناك شیمیایی مواد با کار آموزشی بسته( ایمن جامعه جهانی روز ،)تغذیه آموزشی بسته( مرغ تخم جهانی روز مناسبت به است ذکر به الزم

.گردید پخش و توزیع دانشگاهی جامعه میان در اطالعاتی )ایدز بیماري(

اطالع رسانی و آموزش بر طبق تقویم بهداشتی کشور



�ی اداره ���� �د�ی��یده ا�بار و �عا��ت 



 برگزاري تمرینات تیم هاي ورزشی

کالس هاي فوق برنامه آموزشی

برنامه ها و مسابقات ورزشی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی

همایش پیاده روي دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه دامغان

 برگزاري دومین دوره انتخابات انجمن ورزش خوابگاهها و دانشکده ها

سومین دوره مسابقات لیگ فوتسال دانشکده ها

رآموزش عالی کشو جشنواره ورزشی  درون دانشگاهی دانشگاهها  و  مراکز هجدهمین

جشنواره ورزش هاي همگانی پاییزه

انعقاد قرارداد با استخر

برگزاري کالس هاي آموزشی کارکنان

شرکت کارشناسان تربیت بدنی در کارگاه دستیاري مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاهها

شرکت مدیر تربیت بدنی درگردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاهها و موسسسات آموزش عالی سراسر کشور

95پاییز  -فهرست فعالیتهاي اداره تربیت بدنی



برنامه ریزي و برگزاري تمرینات تیم هاي ورزشی

والیبال، بسکتبال،بدمینتون، کاراته: دانشجویان دختر

والیبال، بسکتبال، فوتسال: دانشجویان پسر



اجرامکان تاریخعنواندانشجویان		

		

دختر

خوابگاه95/7/28طناب کشی

خوابگاه95/8/1فریزبی

خوابگاه95/8/1دارت

پسر

		

خوابگاه95/8/1طناب کشی

خوابگاه95/7/28فریزبی

خوابگاه95/7/28دارت

مسابقات ورزشی دانشجویان

مسابقات و برنامه ها ویژه دانشجویان، اساتید و کارمندان به مناسبت هفته تربیت بدنی

ویژه برنامه هاي کارمندان، اساتید و دانشجویان

اجرامکان تاریخعنوان

محوطه دانشگاه95/7/27همایش پیاده روي دانشجویان، کارمندان و اساتید

اردوگاه چشمه علی95/7/30و  29تفریحی -اردوي ورزشی 

محوطه دانشگاه95/7/26ویژه هفته تربیت بدنی -برپایی غرفه

-95/7/26)موضوع(مسابقه کتابخوانی الکترونیک

تربیت بدنی غرفه95/7/30اداره تربیت بدنیتهیه و توزیع بروشور 



. دایر شد غرفه تربیت بدنی به منظور گرامیداشت هفته تربیت بدنی و با هدف ترویج فرهنگ ورزش و سالمتی در محوطه دانشگاه

	

.برگزار شد 		این غرفه با مدیریت اداره تربیت بدنی و با همکاري اعضاي انجمن هاي ورزشی و دانشجویان داوطلب دانشگاه



:اهم برنامه ها

مسابقه پرتاب دارت و فریزبی در دو بخش دانشجویان دختر و پسر

نصب بنر هاي ورزشی و بنرهاي تقدیر از مقام آوران مسابقات ورزشی

توزیع بروشور تربیت بدنی

برگزاري مسابقه کتاب خوانی الکترونیک

پخش پیام هاي ورزشی

دنیاهداء جوایز به برندگان مسابقات برگزار شده توسط مدیر تربیت و اعضاء هیئت علمی گروه تربیت ب

	



اردوي ورزشی، تفریحی

در این اردو تعداد . مهرماه در اردوگاه چشمه علی دامغان برگزار شد 30و  29اردوي ورزشی، تفریحی ویژه دانشجویان دختر و پسر در تاریخ هاي 

.دانشجوي پسر شرکت کردند 200دانشجوي دختر و  180



مسابقات دارت، والیبال،  پرتاب فریزبی و طناب کشی دانشجویان پسر

بدنیهفته تربیت گرامیداشت برنامه هاي اداره تربیت بدنی به مناسبت 



 مسابقه طناب کشی

8: تعداد تیمهاي شرکت کننده

نفر 56:تعداد نفرات شرکت کننده

95/7/28: تاریخ برگزاري

پرتاب فریزبی
نفر 35: تعداد افراد شرکت کننده

  95/8/1: تاریخ برگزاري

پرتاب دارت

نفر 52: تعداد دانشجویان شرکت کننده

95/8/1:تاریخ برگزاري



همایش پیاده روي دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه دامغان

 قرعه دقی به پایان در و .گردید برگزار دانشجویان و کارکنان اساتید، رئیسه، هیات اعضاي حضور با 95/7/27 شنبه سه روز در مراسم این

.شد اهدا ورزشی جوایز کنندگان شرکت از تعدادي به



		برگزاري دومین دوره انتخابات انجمن ورزش خوابگاهها و دانشکده ها در هفته تربیت بدنی
خوابگاه خواهران   95/7/25انتخابات انجمن ورزش خوابگاه دختران  

                             
خوابگاه برادران    95/7/26انتخابات انجمن ورزش خوابگاه پسران   

سالن امیر کبیر      95/7/27انتخابات انجمن ورزش دانشکده ها       

نفر 65: تعداد داوطلبین انجمن ورزشی خوابگاهها و دانشکده ها

نفر 150: تعداد دانشجویان شرکت کننده در انتخابات خوابگاهها

نفر 280: تعداد دانشجویان شرکت کننده در انتخابات دانشکده ها

نفر  5: اعضاي انجمن ورزش  خوابگاه دختران

نفر 6:اعضاي انجمن ورزش  خوابگاه پسران 

نفر 21: اعضاي انجمن ورزش  دانشکده ها



.مهر ماه  با حضور پر شور دانشجویان دختر و پسر برگزار گردید 27و  26، 25دومین دوره انتخابات انجمن ورزش خوابگاهها و دانشکده ها در روز هاي 

برگزاري دومین دوره انتخابات انجمن ورزش خوابگاهها و دانشکده ها 



 مجموعه در 95/9/14 مورخ یکشنبه روز عصر مسابقات این افتتاحیه مراسم .گردید آغاز تیم هشت  شرکت با دامغان دانشگاه هاي دانشکده فوتسال لیگ مسابقات دوره سومین

شد خواهد برگزار آتی تحصیلی سال نیم در برگشت دور .شد مسابقات این فصل نیم قهرمان امتیاز 13 کسب با مهندسی و فنی دانشکده تیم.شد برگزار فارسی سلمان ورزشی

آغاز سومین دوره مسابقات لیگ فوتسال دانشکده هاي دانشگاه دامغان



 دانشجو، زرو فرارسیدن تبریک و ورزشکاران و میهمانان به مقدم خیر ضمن فوتسال، لیگ دوره سومین افتتاحیه مراسم در دامغان دانشگاه دانشجویی معاون احمدي کترد

 که پود تپالس رویال شرکت عامل مدیر از همچنین .نمود بیان پاییزه همگانی ورزشهاي جشنواره و دانشگاهی درون ورزشی جشنواره فوتسال، لیگ خصوص در را توضیحاتی

 از تیمها ژهر با مسابقات از دوره این افتتاحیه .شد قدردانی  تقدیر لوح اهداي با کشور فوتبال برتر لیگ و ملی داور طوسی هادي آقاي  همچنین و باشد می مسابقات حامی

.یافت پایان جایگاه مقابل

.تجلیل از حامی مسابقات و داور ملی فوتبال برگزار شد



مکان اجرا تاریخ عنوان فعالیت دانشجویان پسر

پردیس محوطه 

خوابگاهی

95/9/14 دو همگانی فعالیت هاي 

ویژه خوابگاهی   

	سالن ورزشی  شروع

95/9/14

لیگ فوتسال

فعالیت هاي

سالن شطرنجدرون دانشگاهی  95/9/21شروع  شطرنج   

جشنواره ورزشی درون دانشگاهی

مکان اجرا تاریخ عنوان فعالیت دانشجویان دختر

	سالن ورزشی  شروع

95/9/20

بدمینتون

فعالیت هاي

درون دانشگاهی 

سالن ورزشی 95/9/15 آمادگی جسمانی

		سالن شطرنج شروع

95/9/20

شطرنج

 عالی زشمراکزآمو و  دانشگاهها دانشگاهی درون ورزشی جشنواره هجدهمین برگزاراي بر مبنی علوم وزارت بدنی تربیت کل اداره ورزشی تقویم بر بنا

.نماید می اجرا ذیل شرح به هایی برنامه دانشگاه بدنی تربیت اداره ،کشور



نفر  30ه در این مسابق. هجدهمین جشنواره ورزشی درون دانشگاهی با برگزاري مسابقه دو همگانی ویژه دانشجویان پسر آغاز گردید

.گردیدپایان با حضور سرپرست اداره تربیت بدنی به نفرات برتر جوایزي اهداء شرکت کردند و در از دانشجویان 



شطرنج

28:نفرات شرکت کنندهتعداد 

سالن ورزشی سلمان فارسی: محل برگزاري



شطرنج

  18:نفرات شرکت کنندهتعداد 

سالن ورزشی سلمان فارسی: محل برگزاري

جشنواره ورزشی درون دانشگاهی

بدمینتون

24:نفرات شرکت کنندهتعداد 

سالن ورزشی سلمان فارسی: محل برگزاري

آمادگی جسمانی

25:نفرات شرکت کنندهتعداد 



مکان اجرا تاریخ عنوان فعالیت دانشجویان  

دختر
محوطه خوابگاه  95/9/19 حلقه پرتاب  -وسطی

فعالیت هاي 		

		سالن ورزشیویژه خوابگاهی     95/9/21 پرتاب دارت 

اردوي ورزشی 95/9/25 پرتاب فریزبی

محوطه خوابگاه 95/9/17 کفش پیاده روي

اردوي ورزشی 95/9/11 طناب زنی

	
	سالن ورزشی 

95/9/13

لغایت
95/9/17

مسابقات ورزشی درون دانشکده اي

پیاده روينوار –دارت 
فعالیت هاي

درون دانشگاهی 

سد شهید شاهچراغی 95/9/25 اردوي ورزشی هايفعالیت 

برون دانشگاهی

جشنواره ورزش هاي همگانی پاییزه

مکان اجرا تاریخ عنوان فعالیت ردانشجویان پس

		اردوي ورزشی 95/9/25 فریزبی 
فعالیت هاي 

ویژه خوابگاهی  
محوطه خوابگاه 95/9/19 کفش پیاده روي  

محوطه خوابگاه 95/9/20 دارت

		
	سالن ورزشی 

		
95/9/16

مسابقات ورزشی درون دانشکده اي

کشی طناب 

هاي فعالیت 

دانشگاهیدرون  

طبیعت دامغان 95/9/26 اردوي ورزشی فعالیت هاي

برون دانشگاهی

  اداره ،ورکش عالی مراکزآموزش و  دانشگاهها پاییزه همگانی هاي ورزش جشنواره برگزاري بر مبنی علوم وزارت بدنی تربیت کل اداره ورزشی تقویم بنابر

.نماید اجرامی ذیل شرح به هایی برنامه دانشگاه بدنی تربیت



جشنواره ورزش هاي همگانی پاییزه

نوار پیاده روي

5:تیم هاي شرکت کنندهتعداد 

سالن ورزشی سلمان  : محل برگزاري

فارسی

وسطی

4:تیم هاي شرکت کنندهتعداد 

محوطه خوابگاه: محل برگزاري



جشنواره ورزش هاي همگانی پاییزه

اردوي ورزشی ، تفریحی دانشجویان دختر



کفش پیاده روي

5: تیمهاي شرکت کنندهتعداد 

15:تعداد نفرات شرکت کننده

سد شهید شاهچراغی: مکان برگزاري



95/9/11: برگزاريتاریخ     

چشمه کالغ آشیان: محل برگزاري   

اب  برگزاري مسابقات پرت: فعالیت ویژه

دارت و طناب زنی با اهداي جوایز به 

نفرات برتر



جشنواره ورزش هاي همگانی پاییزه

95/9/26اردوي ورزشی، تفریحی دانشجویان پسر 
)چشمه علی -سد شهید شاهچراغی ( 

دارت پرتاب فریزبی، پرتاب 

32: تعداد نفرات شرکت کننده



کفش پیاده روي

6:تیم هاي شرکت کنندهتعداد 

سد شهید شاهچراغی: مکان برگزاري



قرارداد با استخر ویژه دانشجویان

 به یهای 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 شرح

1395پاییز 

سانس اختصاصی ویژه دانشجویان دختر 1

سانس اختصاصی ویژه دانشجویان پسر 2

)دکتري(کالس آموزشی مقدماتی ویژه دانشجویان دختر

)دکتري(کالس آموزشی پیشرفته ویژه دانشجویان دختر

توزیع بلیط استخر رایگان در همایش پیاده روي دانشجویان اساتید 



برنامه فعالیتهاي ورزشی کارکنان 

یکشنبه، سه شنبه
فوتسال

والیبالآقایان

شنبه، دوشنبه،  
چهارشنبه

بدنسازي

آمادگی جسمانیخانم ها

ویژه کارکنان خانم) کار با دستگاه(برگزاري دور دوم  کالس آموزشی بدنسازي

برگزاري کالس آموزشی پیالتس ویژه کارمندان و اساتید خانم



.گردید برگزار تهران دانشگاه در 95/6/28 لغایت 95/6/27  مورخ ورزشی مشاوره و تندرستی مراکز دستیاري کارگاه

.بود اسکلتی عضالت ساختار و بدن ترکیبات ، تندرستی رهاي فاکتو سنجش  سازي همسان و آموزش برگزاري از هدف 

  .نمودند اخذ ار ورزشی مشاوره و تندرستی مراکز دستیاري گواهی کارگاه این در حضور با دانشگاه بدنی تربیت اداره برادران و خواهران بدنی تربیت کارشناسان

:گرفت قرار آموزش و بررسی مورد ذیل موارد شد، برگزار فناوري و تحقیقات علوم، وزارت بدنی تربیت کل مدیر پورکیانی دکتر حضور با که کارگاه این در

دانشجویی ورزش و سالمت در دانشگاهها مهم نقش

دانشگاهها سالمت پایش طرح ي اجرا و مشاوره مراکز مشکالت و مسائل خصوص در نظر تبادل و بحث  

دانشجویان جسمانی سالمت پایش طرح اجراي بر تاکید

بدن ترکیبات تحلیل و تجزیه و جسمانی آمادگی هاي تست سنجی، پیکر هاي فصل سر سازي همسان و آموزش

 افزار نرم آموزش  

  .گردد می اجرا تحصیلی سال هر اول نیمسال در جدیدالورود، دانشجویان ویژه ورزشی مشاوره و تندرستی مراکز سالمت پایش طرح

شرکت کارشناسان  اداره  تربیت بدنی دانشگاه کارگاه دستیاري مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاهها



  .شد برگزار علوم وزارت بدنی تربیت کل اداره دانشجویان امور سازمان در 95/7/12 تاریخ در  دانشگاهها بدنی تربیت مدیران گردهمایی هشتمین و چهل

:گرفت قرار بررسی مورد و مطرح ذیل موارد گردهمایی این در

دانشجویان مسابقات در وابسته دانشگاههاي شرکت نحوه

دانشجویان تندرستی و سالمت پایش طرح اجراي 

دانشگاهها  بدنی تربیت ادارت ارزیابی

خوابگاهها سالمت اتاق طرح اجراي

بودجه و برنامه سازمان مدیران حضور با دانشگاهها ورزشی اعتبارات  خصوص در نظر تبادل

ر کشورشرکت مدیر تربیت بدنی در چهل و هشتمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراس



معاونت دانشجویی: صاحب امتیاز

 مسیب احمديدکتر : مدیر مسئول

 رضوان ملکی :  سر دبیر

 وب سایت معاونت دانشجویی:    http://stu.du.ac.ir                                      

 پست الکترونیکی:vice_stu@du.ac.ir                                                      

 معاونت دانشجویی 2میدان دانشگاه، دانشگاه دامغان ساختمان شماره  -دامغان : نشانی

خبر نامه معاونت دانشجویی دانشگاه دامغان


