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خوانيم مي خبرنامه اين در ...آنچه در اين خبرنامه مي خوانيم...آنچه

پيشگفتارشگفتا
گزيده فعاليتها و اخبار حوزه معاونتي

فعاليتها و اخبار اداره امور دانشجوييگزيده 
گزيده فعاليتها و اخبار مركز بهداشت ودرمان

سالمت و مشاوره مركز اخبار و فعاليتها گزيده فعاليتها و اخبار مركز مشاوره  و سالمتگزيده
گزيده فعاليتها و اخبار اداره تربيت بدني 



 از پيشگيري بدن، سالمت ارتقاي و حفظ براي كه دانيم مي  خوبي به  امروز اما بود،  اي حاشيه نگاهي تغذيه علم به نگاه دور، چندان نه  اي گذشته  در
 جامعه براي ناپذيري جبران  پيامدهاي  تواند مي تغذيه به  توجهي بي .محتاجيم علم اين به  شدت به آنها، بازتواني و درمان در موفقيت و ها بيماري

داه تقاآ هادطا اهاتغذ هتازكن تهانا هدال گات ته ااا دا ها تغذ  تغذيهواحداساس اين بر  .استهمگانتوجهموردسالمت هايبرنامه ترينمحوري ازيكيعنوانبهايتغذيهسوادسطحارتقاي.آوردباربه
 بر و باشد مي آن كميت و كيفيت بر علمي نظارت و دانشجويان غذاي تأمين آن هدف كه ، دانشجويي مديريت هاي زيرمجموعه از دامغان دانشگاه
 كه طوري به . است خوردار بر اي ويژه اهميت از باشد آنها براي الزم مغذي مواد حاوي كه بهداشتي و سالم غذاي يك از دانشجويان شدن خوردار

فظاال ذاكافكالاا)غذاا(اگاشظقطااك  مغذيموادوكافي كالري حاوي بايد)غذانوعبهتوجهبا( حرارتدرجهبو،ومزه ، رنگ ،بهداشتينظرنقطهازمناسبكيفيتبر نظارتبرعالوه
 با غذا نوع پس . باشد دانشجويان سالمتي حفظ جهت در معدني مواد و اساسي آمينه هاي اسيد ، ضروري چرب اسيدهاي ، ها ويتامين از اعم الزم

 اينكه مضافاً دارد ويژه اهميت توزيع و پخت ، تهيه امر در بهداشت رعايت موضوع و مغذي مواد مقدار وهمچنين فرهنگي و غذايي عادات به عنايت
 يتمنديرضاميزان كه است ازنكاتيامر،اندركاراندستبرخوردوطرزالزممغذي مواد بودندارابهداشتي،كيفيتحرارت،درجهغذا،سرونحوه
 ديده آموزش و كافي انساني نيروي ، تجهيزات و ساختمان از اعم الزم امكانات تمام اينكه مگر شود نمي ميسر مهم اين  . دارد اي عمده نقش افراد
 غذايي هاي وعده براي دانشجويان غذاي توزيع و طبخ تهيه، عهده از بتواند واحد اين تا باشند داشته مطابقت مربوطه استاندارهاي وبا داشته وجود
.دهدافزايشراعزيزدانشجويانرضايت ميزانوبرآيدبهداشتيوكيفيتبااوليهموادباشاموناهار

 





اولين نشست شوراي نظارت و ارزيابي خوابگاههاي غير دولتي شهرستان دامغان

 عالي آموزش موسسات و دانشگاهها دولتي غير دانشجويي خوابگاههاي اداره و تاسيس اجرايي دستورالعمل نامه آيين شدن اجرايي راستاي در
تپوششتحت قاتعلوموزا يوتحق نفناو تاول اينش تشو زيابونظا ستاندولتغخوابگاههايا معاوندعوتبادامغانشه  معاوندعوتبادامغان، شهرستاندولتيغيرخوابگاههايارزيابيونظارتشوراي نشستاولينفناوري،وتحقيقاتعلوموزارتپوششتحت

 .گرديد برگزار دانشگاه كنفرانس سالن در 08/07/94 مورخ چهارشنبه روز در شهرستان سطح دانشجويي معاونين از دامغان دانشگاه دانشجويي
:از عبارتند جلسه اين در شده اخذ تصميمات برخي

.شدندانتخاب ارزيابي و نظارتشورايدبيرعنوانبهدامغاندانشگاهدانشجويي معاونوتعيينناظردانشگاهعنوانبهدامغاندانشگاه 
 جهت خوابگاه سرپرست يك و خوابگاه اداره مسئول يك و بهداشت كارشناس مشاور، كارشناس سرپرست از مركب  نفره 5 كميته تشكيل 

  دولتي غير خوابگاههاي بر نظارت



معاون ت بانش دامغاندانشجوي ستان شه بهداشت كز م م محت ي رييس محترم مركز بهداشت شهرستان دامغاندانشجويي بانشست معاون

 5/8/94 شنبه سه روز در دامغان شهرستان بهداشت مركز محترم رييس با دانشگاه درمان و بهداشت مركز سرپرست و دانشجويي معاون نشست
كزد ستانبهداشتم گزادامغانشه تايندشدب دخصوصدشدمقنش كزذيلموا ستانبهداشتم كزبهشه دانشگاهبهداشتم  دانشگاهبهداشت مركز به شهرستانبهداشتمركزذيلمواردخصوصدرشدمقرر نشستايندر.شدبرگزاردامغانشهرستانبهداشتمركزدر
  .بپردازند همكاري و تعامل به

...و خوابگاه و بوفه و سرويس سلف نظير دانشگاه مكانهاي پايش جهت محيط بهداشت واحد ظرفيتهاي از استفاده

مركزآنايحرفهبهداشتواحدظرفيتهايازاستفاده
خانواده سالمت واحد ظرفيتهاي از استفاده
آموزشواحدظرفيتهايازاستفاد يز ه ي وزشور
مدارس و جوانان سالمت واحد ظرفيتهاي از استفاده



صنفي شوراي جديد اعضاي حكم دانشجويان–ابالغ رفاهي رفاهي دانشجويانابالغ حكم اعضاي جديد شوراي صنفي

ريزپس فعاليتشورااين منتخب، اعضايبهدانشجوييمعاونحكمابالغبا94-95تحصيلي سالرفاهي–صنفيشورايانتخاباتبرگزاريازپس  ز يببر ييور يلر غبي يورينبيبجوييونمب
 دانشجويي مدير و رفاهي -  صنفي شوراي جديد اعضاي حضور با كه جلسه اين در دانشجويي معاون .نمودند آغاز رسمي صورت به را خود

 به دانشجويي معاونت حوزه مسئولين با شورا اين هماهنگي و همكاري خواستار شورا، جديد اعضاي براي موفقيت آرزوي ضمن شد، برگزار
.شدنددانشجويانبهخدماتكيفيوكميارتقايمنظور   .شدنددانشجويانبهخدماتكيفيوكميارتقايمنظور



صبرندگان بورس مدير عالمي و بانو مشخص شدند و ب و ي ير بورس ن بر

  و دانشجويي معاون دانشگاه، رياست صندوق، موسس عالمي دكتر حضور با اي جلسه در 3/9/94 مورخ شنبه سه روز در بانو و عالمي مدير بورسيه برندگان
 مي اعطاء برگزيده دانشجويان و تحصيلي مقاطع تمام به و آغاز مهرماه در ساله همه بانو و عالمي مدير تحصيلي بورس .شدند مشخص ها دانشكده نماينده
  ذيل شرح به جاري سال در بورس برندگان .باشد مي رويت قابل دانشجويي معاونت سايت در آن اجراي مراحل و بورس معرفي است ذكر به الزم .گردد

.شدند معرفي
رشته -مقطع                                               نام و نام خانوادگي     رديف

تحقيق در عمليات-دكتري هادي نصرتي پور  1

ارشد گياهي-كارشناسي فيزيولوژي پور الياس اكرم فيزيولوژي گياهيكارشناسي ارشد2 اكرم الياس پور   2

تلويزيون و هنرهاي-كارشناسي شريعتي مريم ي3 ير ر و ويزيون
ديجيتالي

مريم شريعتي  3

آناليز عددي-دكتري سائده فئواديان   4

شيمي تجزيه -  دكتري زهرا غربا  5



انتصاب محمد رضا زحمتكش به عنوان سرپرست مركز بهداشت و درمان دانشگاه دامغان        

 .كرد منصوب دامغان دانشگاه درمان و بهداشت مركز سرپرست سمت به را زحمتكش رضا محمد حكمي طي دامغان دانشگاه دانشجويي معاون
  .باشند مي خوارزمي  دانشگاه از ورزشي فيزيولوژي رشته در ارشد كارشناسي مدرك داراي ايشان

مهدي ارديانيان عضو هيئت علمي دانشكده فيزيكتقدير از   

دردانشجويشورايدرحاشيه24/9/1394شنبهسهروزدردامغاندانشگاهفيزيكدانشكدهعلمهيئتعضوارديانيانمهديازتقديرمراسم  در دانشجوييشوراي درحاشيه 24/9/1394شنبهسهروزدردامغاندانشگاهفيزيك دانشكدهعلميهيئتعضوارديانيانمهديازتقديرمراسم
 .شد تقدير انضباطي بدوي شوراي دبير كسوت در ارديانيان دكتر خدمات از مراسم اين در .شد برگزار دانشگاه 2 شماره ساختمان كنفرانس سالن
.دارند عهده به را دانشگاه دانشجويان بدوي انضباطي شوراي دبيري مسئوليت اكنون هم روشناوند آخوندي ناصر دكتر كه است ذكر به الزم



گزيده اي از مباحث و مصوبات شوراي دانشجويي

 كار ارائه متقاضي هاي واحد در مربوطه امور و ها درخواست ثبت زماني بازه رعايت عدم و دانشجويي كار ساماندهي خصوص در
 در كردن دير نسبت به داليل نبودن موجه صورت در متقاضي واحد دانشجويي كار كل كاهش به نسبت شد مقرر و و مطرح دانشجويي

.گردد اقدام بعد نيمسال در ها گزارش ارسال

 مراجعه افزايش اين اينكه به توجه با شود پيشنهاد شد مقرر معتمد پزشك به تعطيالت ايام در دانشجويان  مراجعه افزايش به توجه با
ا ش اااشكالا اخ اا ا شكخگذشاطاا پزشكويزيت نرخ گذشتهسنواتمطابقامتحاناتايامدرخواهددرمانو بهداشتمركزبهزيادييهزينهتحملموجبدانشجويان

 .گردد دريافت دانشجويان از و محاسبه درماني خدمات دفترچه ارائه با ويزيت حق مصوب تعرفه با مطابق پزشكي حذف تاييد براي معتمد
.رسيدتصويببهدانشگاهرييسههياتدرپيشنهاداين

.گرديد مصوب و مطرح دانشجويي هاي خوابگاه هاي اتاق خسارت مبالغ موضوع پيشنهاد

 جدي اجراي خواستار پذيرفته صورت اقدامات از تقدير ضمن اعضا و مطرح شد، ارائه تغذيه اداره توسط كه خوابگاه در غذا توزيع طرح
.شدندرمضان مباركماهايامدروجويبد شرايطدرويژهبهموضوعاين

 مصوب رفاهي- صنفي شوراي دبير راهبري و نظارت با كميته چهار تشكيل و مطرح رفاهي – صنفي شوراي تخصصي هاي كميته موضوع
.نمايداقداممربوطههايكميتهظايفوشرحتدوينبهنسبتشورامحترمدبيرشدمقررهمچنين.گرديد  .نمايداقداممربوطههايكميتهظايفوشرح تدوينبهنسبتشورامحترمدبيرشدمقررهمچنين.گرديد



ايانه كز د شده انجام هاي ه نا ب از خ برخي از برنامه هاي انجام شده در مركز رايانهب

بوطهامونجاما آينداصالحوسازيفعالبهم خواستف سد لبو دانشجويسامانهدبانووعالممديتحص دانشجوييسامانهدربانووعالميمديرتحصيليبورس درخواستفرآينداصالحوسازيفعالبهمربوطهامورنجاما
   94- 95 تحصيلي سال اول نيمسال در دانشگاه دانشجويان كاردانشجويي به مربوط امور كليه انجام 
فناوري و تحقيقات علوم، وزارت ارزيابي سامانه در دامغان دانشگاه دانشجويي معاونت ارزيابي به مربوط امور انجام  
  دانشجويي سامانه با ارتباط جهت جديدالورود دانشجويان والدين به پيامك ارسال  
دولتي هاي خوابگاه در ساكن دختر دانشجويان تردد كنترل هاي دستگاه افزاري سخت بخش اندازي راه به مربوط امور انجام  

رفاهيصنفيشورايگيريراياينترنتيبرگزاريبهمربوطاموركليهانجام رفاهيصنفيشوراي گيريراياينترنتيبرگزاريبهمربوطاموركليهانجام 





لباسو  فروشگاه راه اندازي اتاق انتشارات  

درخوابگاه  راتبه منظورافزايش رفاه دانشجويان وكاهش ترددهاي درون شهري آنان، اداره امورخوابگاهها اقدام به راه اندازي فروشگاه لباس و اتاق انتشا
.  خواهران با همت دانشجويان خوابگاه نمود

نصب توري درخوابگاه ها   
لذا به منظورتحقق اين امر و . يكي ازبهترين راه ها براي تهويه طبيعي و ايجاد  جريان هوا، باز گذاشتن درب و پنجره ها در ساعاتي از روز است 

 بارجلوگيري از ورود حشرات موذي، اقدام به نصب توري بر روي پنجره ها و اماكن عمومي از خوابگاه حضرت مريم آغاز گرديد و پس از تامين اعت
.در تمامي خوابگاههاي مورد نياز به ويژه خوابگاه برادران اجرا خواهد گرديد



نصب و راه اندازي دستگاه كنترل تردد و دوربين درخوابگاه ها

 خانواده دغدغه گرفتن نظر در منظور به دختران خوابگاهي پرديس در ساكن دانشجويان الكترونيك  خروج و ورود كنترل سيستم نصب فرآيند
 نهايي باشد مي دانشجويي معاونت حوزه مديران پيگيري مورد موضوعات از يكي همواره كه عزيزان اين شان و احترام حفظ همچنين و دانشجويان

د د نگ چن نه ندا آ ادفهاتف نز چن ته اضاطالعاتا اهدانشج اهدف شدخ .شد خواهد فراهمدانشجويانحضوراطالعاتجامعيتهمچنين و زماندرجوييصرفهموجباتفرآينداينهمچنين.گرديد

فاي–تجهيزكليه خوابگاههاي خواهران به آنتن هاي واي 

يربروز اينتوانايي هاي تمام از مكان هرولحظههردردارندتمايلهمهواستدرآمده هوشمندابزارهايسايروگوشي هاتسخيربهدنياامروزه يروو ر يمزنرورررلوروبز ي نو
 دانشگاه اطالعات فناوري مركز ستودني همكاري و مساعدت با دانشجويي مديريت  .ببرند بهره  سريع ارتباط و اينترنت به دردسترسي ابزارها
 در بيسيم اينترنت جديد يا و شده بهسازي تجهيزان نصب به اقدام دانشجويان براي اينترنت به سريع و آسان دسترسي و مندي بهره جهت

تموواب .استنمودههاخوابگاه ا



سال صنفي شوراي انتخابات الكترونيكي 95-94برگزاري    9495برگزاري الكترونيكي انتخابات شوراي صنفي سال

 نفر 10 كانديداتوري با و 1394/09/02 درتاريخ اينترنتي صورت به آنان حداكثري مشاركت و دانشجويان رفاه منظور به و بار اولين براي انتخابات اين
ااز ددانشگادانش د گ هاگزا نكههت تهدانشدا اك اااغلاشندا تاا كناه زكا  حوزهكاركنانهمت با اجرايي اموراغلبباشندمياجراييكميتهرييسدانشجويي مديراينكهبهتوجهبا.برگزارگرديددانشگاهدانشجوياناز

 در دانشجويان نامناسب مشاركت بحث .پذيرفت انجام قبلي دوره رفاهي-صنفي شوراي اعضاي همكاري و تالش البته و دانشجويي امور مديريت
 شوراي در پيگيري دست در و مطروحه موضوعات از كه باشد مي دانشگاه مسوولين دغدغه از رفاهي-صنفي شوراي ويژه به شوراها انتخابات

يلببومبيبييزجويي نيز دانشجويانبيشتر مشاركت بهامراينمناسبسازيفرهنگوالكترونيكيشكل بهانتخاباتتداومبااستاميد .باشدمينيزدانشجويي ي رربرينبزيرورو نبي يزجوي
 .بيانجامد



كيفيت غذا درسلف سرويسپايش 

 الزام بر مبني دانشجويي شوراي پيشين مصوبات به توجه با و سرويس درسلف شده ارائه خدمات از رضايتمندي افزايش وغذا كيفيت بهبود منظور به
ه هسنجنظامبهتغذيهادا هايندانشجويانازايدو اتازاستفادهباادا شنهادونظ تبهكهدانشجويانهايپ يايصو يجمعگ شدهآو  شده آوريجمعگيري راي صورت بهكهدانشجويانهايپيشنهادونظراتازاستفاده با ادارهاين دانشجويان،ازايدورهسنجينظرامربهتغذيهاداره
.نمود اجرايي و اتخاذ را ذيل تصميمات دانشجويي، مدير توسط آمده عمل به هاي بررسي با و است
الزام پيمانكار به استفاده از برنج هندي مرغوبتر 

فا نا انا ااك غذا ا ض در بعضي از غذاهاپاكستانياز برنجاستفاده 
از غذاهاكاهش ميزان مصرف روغن در بعضي  
طبخ ديگر دانشگاه هااز فرايند تغيير روند طبخ و درصورت لزوم بازديد  
نصب گرمكن و پيگيري خريد دستگاه خط توزيع 
اطالع رساني به پيمانكار و عدم سرخ كردن مرغ با پوست 



بازديد بازرسان صندوق رفاه از خوابگاه ها

ي ررسبازرسان صندوق رفاه دانشجويان با هدف اجراي طرح رتبه بندي خوابگاه ها، از اماكن خوابگاهي بازديد و تجهيزات و امكانات آن را مورد ب
.درپايان اطالعات بازديد انجام شده درسامانه صندوق رفاه دانشجويان جهت اقدامات بعدي ثبت گرديد. قراردادند

تخصيص و آماده سازي فضا براي آموزش مهارتها

 ويژه به مهارتي هاي دوره برگزاري منظور به را فضايي دارد بنا دانشجويي شوراي در مطروحه پيشنهادات براساس خوابگاهها اداره
 و امكانات ايجاد مقدمات منظور بدين  .نمايد ايجاد دختران خوابگاهي پرديس در خوابگاهها از يكي در اشتغالزايي و كارآفريني مهارتهاي

در.است گرفته قرار كار دستوردرايحرفهوفنيسازمانهمچونآموزيمهارت نهادهايبارايزنيهمچنينونيازموردوسايلبرخيتهيه
  .نمايند مي همراهي را اداره اين نيز فرهنگي كارشناسان ارتباط اين



برخي فعاليت هاي انجام شده در مديريت دانشجويي

.دانشگاه به نورمحمد خوابگاه درانبارهاي موجود مستهلك و مازاد اسقاطي، وسايل انتقال 
ها درخوابگاه94- 95اول نيمسال ورودي دانشجويان اسكان 
خواهرانهايخوابگاهگرمايشيهايسيستماساسيتعميرات  ميير ييي ي بر نيو ر و
جوي بد شرايط به توجه باB  درسايت ساكن دانشجويان براي وذهاب  اياب سرويس تامين  
.دانشجويي وامهاي انواع متقاضي نفر 1068 از 1394 – 95تحصيلي سال اول نيمسال در نفر 945 براي وام دريافت  
حوادثبيمهپوششتحتدانشگاهدانشجويانگرفتنقرار 

 





ودي و دانشجويان ج پايشسالمت ح ط اي ماه(جديداج )94مه )94مهرماه(جديداجراي طرح پايش سالمت جسم دانشجويان ورودي 

 از پس .گرديد برگزار دانشجويان از يك هر براي سالمت پرونده تشكيل و جديد ورودي دانشجويان جسماني سالمت پايش منظور به طرح اين 
 يك هر از نيز )دندان و دهان معاينات و سنجي بينايي فشارخون، وزن، قد، گيري اندازه( باليني معاينات دانشجو، هر توسط پرسشنامه تكميل

.گرديدانجامدانشجويان



راه اندازي وب سايت مركز بهداشت و درمان

 وب دانشگاهي، جامعه به خود خدمات رساني اطالع و پزشكي و بهداشتي علوم ارايه جهت 94سال آبانماه در دانشگاه درمان و بهداشت مركز
  .زد كليد را درمان و بهداشت مركز نام با سايتي

                                                                                   hc.du.ac.ir



)آذرماه12-18(آموزش و اطالع رساني به مناسبت هفته ايدز

 پخش و چاپ به اقدام ايدز بيماري رساني اطالع و آموزش هفته مناسبت به نيز دامغان دانشگاه درمان و بهداشت مركز كشور، بهداشتي تقويم طبق
ي اين بروشوروكتابچه پخش و سرويسسلفراهچهاردررسانياطالعايستگاهبرپايي با همچنين.نموددانشجوييهايخوابگاهدرآموزشيبروشورهاي ور يبرو بروز ينوجويييو ييبچ يعيبرپ ررر شورويسرچه وروبچپ ينبرو

   .گرفت صورت دانشجويان از تري وسيع طيف در رساني اطالع



عنوان با ام تلگ د مان د و بهداشت كز م سم كانال اندازي سالمت«اه »از »راز سالمت«راه اندازي كانال رسمي مركز بهداشت و درمان در تلگرام با عنوان

 در مركز اين رسمي كانال اندازي راه به اقدام 94 آذرماه در پزشكي و بهداشتي اطالعات آموزش جهت دامغان دانشگاه درمان و بهداشت مركز
پزشكيوبهداشتي مسايلخصوصدردانشجويانعلمياطالعاتسطحارتقاي درنيزطريقاينازتانمود»سالمتراز«عنوانباتلگرام
.ورزد اهتمام





كز گزاريبهاقدامماهآذر30لغايتآبانماه11زمانبازهدرمشاورهم نمودكارشناسالورودجديددانشجويانويژهزندگمهارتهايكارگاهب

مهارتهاي زندگي ويژه دانشجويان جديد الورود برگزار كارگاه

 .نمودكارشناسي الورود جديددانشجويانويژهزندگيمهارتهايكارگاهبرگزاري به اقدامماهآذر30لغايتآبانماه11زمانيبازهدرمشاورهمركز
 و ها چالش در بتواند دانشجو كه اي گونه به مثبت، و سازگارانه رفتار در دانشجويان سازي توانمند زندگي، مهارتهاي هاي كارگاه برپايي از هدف

.كند رفتار صحيح و عاقالنه طور به روزمره، زندگي ضروريات



ا ا ا ال ا ط ا )94ا(ا

 هر براي روان سالمت پرونده تشكيل و جديد ورودي دانشجويان روان سالمت پايش منظور به ماه مهر 29 لغايت مهر 18 تاريخ در طرح اين

)94مهرماه(اجراي طرح پايش سالمت روان دانشجويان ورودي جديد

.نمودند شركتدكتريوارشدكارشناسيكارشناسي،دانشجويان از نفر 636طرحايندركه.گرديدبرگزاردانشجويانازيك



د بجنو دانشگاه ه مشاو كز م ميزبان به ايدز ل كنت و ي پيشگي ب م بيت ت اي منطقه گاه كا د كز م شناسان كا د كت شركت در كارشناسان مركز در كارگاه منطقه اي تربيت مربي پيشگيري و كنترل ايدز به ميزباني مركز مشاوره دانشگاه بجنوردش

 برگزار بجنورد دانشگاه ميزباني به 94 ماه آبان 27 و 26 مورخ چهارشنبه و شنبه سه روزهاي در ايدز كنترل و پيشگيري مربي تربيت كارگاه
 ايدزكارشناسان همچنين و فناوريوتحقيقاتعلوم،وزرات3منطقهدانشجويي مشاورهمراكزكارشناسانورؤساكهكارگاهايندر.گرديد

 اهميت كردن برجسته ضمن .داشتند حضور خانه وزارت اين رفتاري هاي بيماري مشاوره مراكز كارشناسان و پزشكي علوم هاي دانشگاه
 نورآبادي دكتر آقاي جناب .نمودند تأكيد بيماري اين به مبتاليان از حمايت به ايشان، از زدايي انگ لزوم و جامعه در ايدز كنترل و پيشگيري

.بودندآموزشيكارگاهدورهاين مدرس
.داشتند حضور سالمت و مشاوره مركز سرپرست روحاني اله نعمت آقاي جناب و مشاوره مركز كارشناس  ناصريان خانم سركار كارگاه اين در



بلكارگاه مديريت بحران و تحليل رفتارهاي متقابل   ي ر ر يل و ن ر ب يري ر

 كنفراس سالن در 94/8/16 تاريخ در دانشگاه دختران هاي خوابگاه سرپرستان ويژه متقابل رفتارهاي تحليل و بحران مديريت كارگاه
شد گزا گاهاينب ههمتبهكهكا يباوهاخوابگاهاموادا كزهمكا هم مانومشاو گزاد يهاينباآشنايضمنشدب نظ نظريهاين با آشنايي ضمنشد،برگزاردرمانومشاورهمركزهمكاريبا و ها خوابگاهامورادارههمتبهكهكارگاهاين.برگزارشد

.پرداختند متقابل رفتارهاي تحليل و بحران مديريت عملي و تئوري مباحث به روانشناسي



ي دانشجوييبا دبيران و مديران كانون ها و انجمن هانشست نت ج و ون ن ير و ن بير جوييب ي

 و ها كانون مديران و دبيران با اي جلسه طهماسبي دكتر آقاي جناب فرهنگي محترم مديريت همكاري و هماهنگي با سالمت و مشاوره مركز
ن مركزامكانات و خدمات معرفيوموثرارتباطبرقرارينشست،اينازهدف.نمودندبرگزار94/8/18مورخهدوشنبهروزدرهاانجمن بروزرج رورو ز ريينزوبر ر ببر رر يوو زور ر
 سالمت و مشاوره مركز شد مقرر پايان در .بود دانشجويان نگاه و منظر از دانشجويي هاي آسيب شناسي آسيب همچنين و سالمت و مشاوره
 شغلي تحصيلي مسير تطبيق و تحصيلي افت از پيشگيري هاي روش بويژه تحصيلي هاي نشست برگزاري زمينه در اي يافته سازمان اقدامات

.پذيردصورتهاانجمندرخواستبا .پذيردصورتهاانجمندرخواستبا



عنوان با ام تلگ د سالمت و ه مشاو كز م سم كانال اندازي ت«اه موفق »از »راز موفقيت«راه اندازي كانال رسمي مركز مشاوره و سالمت در تلگرام با عنوان

 هزينه با تا دانشجويان عموم به رساني اطالع و موثر ارتباط جهت موفقيت راز عنوان با سالمت و مشاوره مركز رسمي كانال اندازي راه

. باشيم داشته دوستانه و صميمي ارتباطي دانشجويان با بتوانيم آسانتر راه و كمتر



برخي از برنامه هاي انجام شده در مركز مشاوره و سالمت

آذر ماه 24برگزاري جلسه هم انديشي مشاوران مركز مشاوره و سالمت  در خصوص بهداشت روان دانشجويان در  

آذر ماه 24ارائه گزارش كارنامه سالمت روان دانشجويان در شوراي دانشجويي  در   

آبان ماه 25چهارمين جلسه شوراي سياست گذاري  در تاريخ     

آ گروه3برگزاري كالس هاي آيين دانشجويي در  





تربيت اداره فعاليتهاي بدنيفهرست بدنيفهرست فعاليتهاي اداره تربيت

آماده سازي تيم هاي ورزشي جهت اعزام به مسابقات منطقه اي– برگزاري تمرينات تيم هاي ورزشي 
ش آ نا ف ا كالس هاي فوق برنامه آموزشيكال

برنامه ها و مسابقات ورزشي به مناسبت گراميداشت هفته تربيت بدني
دومين دوره مسابقات ليگ فوتسال دانشكده ها

دومين دوره مسابقات واليبال بين دانشكده اي دانشجويان دختر
رآموزش عالي كشو هفدهمين جشنواره ورزشي  درون دانشگاهي دانشگاهها  و  مراكز

زش هاي ت ازي اده آ جهت كات تدا ابقات ي گزا برگزاري مسابقات تداركاتي جهت آماده سازي تيم هاي ورزشيب
اجراي طرح پايش سالمت جسماني دانشجويان

ميزباني مسابقات واليبال كاركنان ادارات شهرستان دامغان
شركت كاركنان دانشگاه در برنامه هاي پياده روي و كوهنوردي اداره تربيت بدني

برگزاري كالس هاي آموزشي كاركنان
تفاهم دامغانانعقاد شهرستان كوهنوردي هيات با نامه نامه با هيات كوهنوردي شهرستان دامغانانعقاد تفاهم

ورزش كشور 3گردهمايي مديران تربيت بدني و معاونين دانشجويي دانشگاه هاي منطقه 



المپيادكسب سهميه جهت برنامه ريزي و برگزاري تمرينات تيم هاي ورزشي جهت حضور در مسابقات منطقه ا ي  

  برگزاري كالس هاي فوق برنامه آموزشي

زمان برگزاري ميزبان رشته ورزشي  
  
  
 

94/12/5 سمنان تكواندو
94/12/3 كاشمر واليبال
94/11/7 ت

زمان برگزاري ميزبان رشته ورزشي  
  
  
  

ا انش

94/12/5 تربيت حيدريه تكواندو

94/12/11 فردوسي مشهد دو و ميداني
دانشجويان  

پسر
  

94/11/7 بيرجند تنيس روي ميز
94/11/6 بجنورد بدمينتون
94/11/6 سمنان شنا
94/11/3 بيرجند فوتسال

دانشجويان
دختر

  

94/12/11 فردوسي مشهد شنا

94/11/3 بيرجند تنيس روي ميز

94/11/10 بجنورد بدمينتون 94/11/3 بيرجند فوتسال
94/11/28 حكيم سبزواري بسكتبال
94/12/4 فردوسي مشهد كشتي 
94/12/13 سمنان دو و ميداني

ن
94/113 بيرجند واليبال
94/12/4 حكيم سبزواري فوتسال

94/12/12 حكيم سبزواري بسكتبال

.كالس هاي فوق برنامه ورزشي نيز در رشته هاي ذيل برگزار گرديد

ن ي ي و و

بدنسازي، ايروبيك: دختردانشجويان        
بدنسازي: پسردانشجويان        



تربيت بدنيهفته ورزشي به مناسبت برنامه ها و مسابقات برگزاري 

 . مكان اجراتاريخعنواندانشجويان  

سالن ورزشي94/7/20امدادي - مسابقه ايستگاهي 
دختر

ي ي ييب ورز ن
منطقه تويه دروار94/7/21تفريحي - اردوي ورزشي 

محوطه خوابگاه94/7/14 ورزش صبحگاهي

  
پسر

محوطه خوابگاه94/7/21ورزش صبحگاهي

سالن ورزشي94/7/19امدادي - مسابقه ايستگاهي

الكترونيكمسابقه كتابخواني   
)موضوع ديابت و ورزش(

 94/7/14 
لغايت

9 /7/21

مراجعه به سايت
Sport.du.ac.ir

ف غ نژا ت انشگاف ط  94/7/21 محوطه دانشگاهي هفته تربيت بدنيويژهبرپايي غرفه

خوابگاهها ي دانشجويي و  
اداره تربيت بدني

تهيه و توزيع بروشور تمرينات قدرتي و انعطاف پذيري قابل اجرا در  
)خوابگاهها(محل سكونت 



گراميداشت هفته تربيت بدنيمناسبت برنامه هاي اداره تربيت بدني به 

ورزش صبحگاهي دختران                      
نمحوطه پرديس خوابگاه دختران:محل برگزاري س پ

دختردخترتفريحي دانشجويانتفريحي دانشجويان--ورزشيورزشياردوياردوي

94/7/16: تاريخ برگزاري

دامغانمنطقه تويه دروار:برگزاريمحل 
برگزاري مسابقات پرتاب دارت و پرتاب حلقه: فعاليت ويژه   
ربا اهداي جوايز به نفرات برتر    بر ر ب يز جو ي ب



امدادي– مسابقه ايستگاهي 

10: تعداد تيمهاي شركت كننده
40:تعداد نفرات شركت كننده

سالن ورزشي سلمان فارسي:محل برگزاري

نورزش صبحگاهي پسران  ر پ ي ب ورزش
زمين روباز ورزشي خوابگاه پسران: محل برگزاري

امدادي– ايستگاهي مسابقه 

نفر52:دانشجويان شركت كنندهتعداد



:   غرفه گراميداشت هفته تربيت بدني با اهدافبرپايي  
  

اشاعه فرهنگ ورزش و سالمتي
آشنايي دانشجويان با ساختار و فعاليتهاي اين اداره 

:برنامه هااهم   
مسابقه روپايي دانشجويان پسر 

لق تا ا تا ق خ2ا ا انش خش بخش دانشجويان دختر و پسر2مسابقه پرتاب دارت و پرتاب حلقه در  
پخش پيام هاي ورزشي و معرفي برنامه ها و فعاليت هاي اداره تربيت بدني

توزيع بروشور معرفي اداره تربيت بدني
اهداي جوايز به نفرات برتر مسابقات توسط معاون دانشجويي و مدير تربيت بدني



هادومين دوره مسابقات ليگ فوتسال دانشكده آغاز 

.  مي باشدتيم به صورت دوره اي و رفت وبرگشت در حال برگزاري  7دوره از مسابقات با شركت اين 
نعلومدانشكده مانمقامزم اولقه فصل ابن م اقاين نمودات ب ك .كسب نمودات را قاين مسابنيم فصل اولقهرمانيمقامزمينعلومدانشكده

.برگزار شد 94/8/19مراسم افتتاحيه اين دوره از مسابقات با حضورمسئولين، اساتيد، كاركنان و دانشجويان درتاريخ 
  

زمين علوم دانشكده علوم زميندانشكده



دختردوره مسابقات واليبال بين دانشكده اي دانشجويان دومين 
تيمي برگزار گرديد  3گروه  2تيم و در  6مسابقات با حضور  اين

گرديدند سوم تا اول هاي مقام حائز ترتيب به زيست و مهندسي و فني كامپيوتر، علوم و رياضي دانشكده .تيمهاي  دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر، فني و مهندسي و زيست به ترتيب حائز مقام هاي اول تا سوم گرديدندتيمهاي



ورزشي درون دانشگاهي دانشگاهها  و مراكزآموزش عالي كشورهفدهمين جشنواره 

دانشگاهها  و مراكزآموزش ين جشنواره ورزشي درون دانشگاهي بنابر تقويم ورزشي اداره كل تربيت بدني وزارت علوم مبني بر برگزاراي هفدهم
..اجرامي نمايدبه شرح ذيل هايي ، اداره تربيت بدني دانشگاه برنامه عالي كشور

عنوان فعاليت عنوان فعاليتدانشجويان دختر دانشجويان پسر

مسابقات ورزشي بين خوابگاهي
سنگهفت   - طناب كشي 

هايفعاليت 
ويژه خوابگاهي  

مسابقات ورزشي بين دانشكده اي
كشيطناب–دارت فعاليت هاي

مسابقات ورزشي بين خوابگاهي
آمادگي جسماني  - طناب كشي 

هاي فعاليت 
ويژه خوابگاهي 

مسابقات ورزشي بين دانشكده اي
كش–دارت نفره3بسكتبال–طناب هايفعاليت يبر ي ي

ايواليبال بين دانشكده درون دانشگاهي 
بدمينتون
شطرنج

نفره3بسكتبالطناب كشي دارت هايفعاليت
نفره 5واليبال درون دانشگاهي 

شطرنج
ميزتنيس روي 
ش ا ا ال ف اردوي ورزشي فعاليت ها ي

برون دانشگاهي 
اردوي ورزشي فعاليت ها ي

برون دانشگاهي 



دانشگاهيورزشي  درونجشنواره

ايستگاهي امداديمسابقه امدادي-مسابقه ايستگاهي

خوابگاهي - دارتشطرنج



جشنواره ورزشي  درون دانشگاهي

)دانشكده اي(مسابقه دارتمسابقه شطرنج

)دختران - اي دانشكده (مسابقه طناب كشي 
كشي طناب )دخترانخوابگاهي(مسابقه
مسابقه بدمينتون
)دختران-خوابگاهي(مسابقه طناب كشي

كشي طناب )پسران-خوابگاهي(مسابقه )پسرانخوابگاهي(مسابقه طناب كشي



اا ا اا ا ا هاي دانشگاهمسابقه تداركاتي تيمبرگزاري         

0نتيجهبادانشگاهدختردانشجويانفوتسالتيم يافتدستپيروزيبهدامغانشهرستانجوانانتيمبرابردر6  .يافت دست پيروزيبهدامغانشهرستانجوانانتيمبرابردر6-0 نتيجهبادانشگاهدختردانشجويانفوتسالتيم
برگزاري مسابقه تداركاتي تيم هاي  واليبال و بسكتبال دانشجويان پسر با تيم دانشگاه آزاد



اجراي طرح پايش سالمت جسمالني دانشجويان

ح تپايشط انسال يانج يانبخش2ددانشگاهدانشج ت(پودختدانشج ب شدانجام)1بدنت   .شدانجام)1بدنيتربيت(پسرودختردانشجويانبخش 2دردانشگاهدانشجويانجسمانيسالمتپايشطرح
 تيپ معدني، مواد آب، پروتئين، وزن بدن، توده شاخص چربي، بدون وزن چربي، وزن(بدن تركيبات همچون هايي شاخص طرح اين در

  .شد ارزيابي )بدني
.گرديد برسي  ....و خلفي تيلت قدامي، تيلت پرانتزي، و ضربدري زانوي شانه، افتادگي لوردوز، كيفوز، مانند اسكلتي ساختار ناهنجاريهاي

.شد ارائه دانشجويان به الزم مشاوره سنجش اين از حاصل نتايج خصوص در



دامغانميزبان شهرستان ادارات كاركنان واليبال مسابقات مسابقات واليبال كاركنان ادارات شهرستان دامغانميزباني 

  .گرديد برگزار دامغان دانشگاه فارسي سلمان سالن در بسيج هفته گراميداشت مناسبت به مسابقات از دوره اين
غادانشگا اقادا قاتاقه ازاا دا ن .نموداحرازرامسابقاتاينقهرمانمقامدامغاندانشگاه

  .نمودند كسب را سوم و دوم مقام برق اداره و آهن راه تيمهاي 
 برگزار دانشگاه كاركنان و اساتيد از جمعي و شهرستان بسيج مسئولين دانشجويي، معاون دانشگاه، رياست حضور با مسابقات اين اختتاميه مراسم
.گرديد



ورزش كاركنان

)پرور(اردوي ورزشي كاركنان دانشگاه به مناسبت گراميداشت هفته تربيت بدني در منطقه

ويژه كاركنان خانم) كار با دستگاه(برگزاري يك دوره كالس آموزشي بدنسازي

)آقايان(برگزاري كالسهاي آموزشي واليبال و فوتسال ويژه كاركنان 



تفاهم نامه با هيات كوهنوردي شهرستان دامغان

دانشگاهدر برنامه ريزي، سازماندهي و اجراي فعاليتهاي مربوط به رشته كوهنوردي ويژه دانشجويان و كاركنان همكاري : موضوع
  

معتبر گواهينامه صدور و كوهنوردي فدراسيون همكاري با تخصصي آموزشهاي و كوهنوردي رشته با مرتبط آموزشي كالسهاي برگزاري

كوهنوردي هيات و دانشگاه بدني تربيت اداره بين هماهنگي با و ساليانه صورت به كوهنوردي هاي برنامه تقويم تنظيم  

كنندهشركت گروه توانمندياحرازصورتدركشورواستانشهرستان،هايقله به رسميصعودباكشورسطحدرموثرتبليغاتانجام

كوهنوردي هيات سوي از برنامه هر در نياز مورد تعداد به معتبر مدرك داراي راهنما و مربي حضور 

نامه وهايجادجهتاقدامويزيب ديگ تعدوداوطلبدانشجويانازاستفادهبادانشجوي)مجوزبا(كوهنو م مستعدوداوطلبدانشجويانازاستفادهبادانشجويي)مجوز با(كوهنورديگروهايجادجهتاقداموريزيبرنامه



ورزش كشور3شركت سرپرست اداره  تربيت بدني دانشگاه درگردهمايي مديران تربيت بدني دانشگاههاي منطقه

94/7/26:برگزاريتاريخ
سبزواري حكيم دانشگاه : برگزاري محل

:گرديد مطرح ذيل موارد و برگزار كشور ورزش 3 منطقه دانشگاههاي بدني تربيت مديران حضور با كه جلسه اين

آتي ورزشي المپياد در 3 منطقه دانشگاههاي ورزشي تيمهاي سهميه افزايش خصوص در نظر تبادل
  آتي المپياد در فوتبال و هندبال هاي رشته برگزاري خصوص در فناوري و تحقيقات علوم، وزارت بدني تربيت كل اداره از درخواست

ل ا اشخت ك طقكا منطقهكاركنانورزشخصوصدرتعامل
  دانشگاهها و منطقه ورزش مشكالت و مسائل خصوص در پاسخ و پرسش جلسه



خبر نامه معاونت دانشجويي دانشگاه دامغان
معاونت دانشجويي:صاحب امتياز
برز آباديدكتر اكبر هاشمي:مدير مسئول ول يير بر ير ب برز

رضوان ملكي  :  سر دبير 
انش ن ا httا // t d i                                      http://stu.du.ac.ir   :وب سايت معاونت دانشجويي

                                                    vice_stu@du.ac.ir:پست الكترونيكي 
معاونت دانشجويي2ميدان دانشگاه، دانشگاه دامغان ساختمان شماره-دامغان:نشاني


