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ا   ...آنچه در اين خبرنامه مي خوانيمآ   

ا پيشگفتارشگف
گزيده فعاليتها و اخبار حوزه معاونتي

گزيده فعاليتها و اخبار مركز مشاوره  و سالمت
گزيده فعاليتها و اخبار مركز بهداشت ودرمان

گزيده فعاليتها و اخبار اداره تربيت بدني 



  شد، و آمد مردم، رفتار .كرديم مي استشمام واقعاً را بهار و عيد بوي خيابان و كوچه در .داشت ديگري هواي و حال ماه اسفند بوديم كه بچه قديما قديم

  مي مشاهده را فرچه و آب شلنگ با همرا تكاني، فرش خاك و گرد ، نهادي مي كوچه هر به پا داد، مي بهار و عيد آمدن از خبر خود بودن خندان و خوشحالي

  روزي هم همكاري با و شدند مي جمع اي خانه در روز هر اقوام و ها همسايه .بود شيرين بسيار آن سختيهاي با كوچه و حياط شستشوي تكاني، خانه .كردي

  تا آن زدن رنگ و مرغ تخم كردن پز آپ براي مادربزرگ شوق و ذوق .پختند مي شيريني و داچه و البلو و نان ميشدند جمع هم دور كردند، مي تميز خانه يك

 ربطي قديما قديم عيد .بود نخواهد و نبوده گيري اندازه و مقايسه قابل ماديات و مادي سنجش و معيار هيچ با كه داشت لذتي ها نوه و فرزندان به عيدي دادن

  ايثار جوانمردي، و مروت رفتار، اخالق، دلخوشي، آمد مي چشم به آنچه .نداشت آن در جايي چشمي بهم چشم و نابجا توقعات نداشت، نداشتن و داشتن پول به

  خنده و داريم عيد ظاهر در فقط كه بنالم چه از و بگويم چه امروزه اما .شد مي دل صفاي و بودن خوش باعث كه بود بزرگترها به احترام و رفتار گذشت، و

  بود خوش دلها ولي نبود امكانات نبود، پول اگه قديما ميگويند هميشه بزرگترها .بخنديم هم كنار در و هم با تا نميبينيم را درستي رفتار مصنوعي، همه هايمان

  از .است بررسي قابل متفاوت هاي دريچه از سوال اين به پاسخ دانم؟ نمي نيست خوش دلهايمان چرا ولي قديما از بيشتر پول هم هست امكانات هم امروزه ولي

  دلها چرا كه خودمان نگاه از اما .ميگذريم زود و شويم مي وارد نه و داريم كاري نه موضوع اين با كه باشد سياست كار در ما دولتمردان كوتاهي شايد نگاه يك

 مي آنچه به توجهي بي و بزرگترها به توجه عدم خودمان، انساني و اسالمي اخالق و آداب نكردن رعايت به خودمان، رفتار و اخالق به گردد برمي نيست خوش

  و ميزنيم را آن حرف فقط حاظر حال در كه قديم سنتهاي و عرف شدن استعاره چون ديگري علتهاي اينها از غير .ديگه مورد هزار هزاران و ميخواهند و گويند

ل ك خ ا ا ف  ل  ل ش  گ    ك فا  ف   حضور با دوستانه جمع يك در .جا همه در آن بد بسيار استفاده و فرهنگ بدون و مدرن تكنولوژي .ميكنيم خود از را صفر نمره عمل در ولي شنويم مي   ا ا  ك  ا   آ  ا ا

 به احترام نميشود كه توجهي تنها و ميكند باز تلگرام يكي ميزند وار يكي رود، مي اينترنت به يكي و دارد دست به تبلت يك و موبايل يك كس هر بزرگترها

 شنوند مي كوچكترها از جمله يك پايان در و فرستند مي نفرين و لعنت آن سازندگان به و ميخورند غصه و نشستند ما كنار كه كساني



  جوانها ما سر بر باليي چه كه ميدانند خوب و فهمند مي خوب بزرگترها قضيه پشت در اما .فهميد نمي چيزي تكنولوژي از شما جديد، ما و هستيد قديمي شما هم آن
  از ديگه يكسال دوباره و كرده تميز و شسته را آن داشتند را آنچه قديم در كه كنم اقتصادي و اجتماعي امور در نابجا توقعات به هم كوتاه اي اشاره .آمد خواهد و آمده
 چشم روي شده كه قيمتي هر با نگذشته مبلمان و يخچال و فرش خريد از يكسال هنوز .تعويض و تعويض و تعويض گرفتيم ياد آنچه امروزه ولي ميكردند استفاده آن
ا ا ا   ك  ا  ا     ا  گ ا كا ا   از چقدر و ميكنيم درست بدهكاري چقدر ولي داريم عيد ظاهر به .كنيم برابر اشتباهشان كارهاي و ديگران با را خود و كنم تعويض با همه داريم دوست چشمي هم به  ا   ك  كا  ل ا  ظا  ك ا ا

 .خدا و دادند خدا فقط اندازيم مي تعويق به را بانكي اقساط
  از زيبا بسيار سنت اين .اند گفته بسيار بهار چشنهاي و نوروز از بيندازي نگاهي كه تاريخي كتب هر به :آن سين هفت سفره و نوروز به بپردازيم بگذريم گفتيم هرچه از

ز  نوروز آنجاييكه از .اند داده نسبت داريوش و كورش به را آن چشنهاي و نوروز برگزاري ها خيلي و است ميشده برپا ايران در و ايرانيان مخصوص پيش سال هزاز سه نوصپيشلز ي نروير يويبرپير ريي ز يووروزبر ه وروزييزبريوشوورشبرنچ
  در و كرده سفر ايران به ايران پادشاهان به هديه دادن و تبريك عرض جهت همسايه كشورهاي سران نوروز عيد و بهار آغاز با ساله همه بوده ايرانيان مخصوص
  از و .كرد نخواهد فراموش هيچكس را نوروز سفره سين هفت پذيرايي سفره كردن پهن و نوروز رسيدن فرا و بهار ايام در .كردند مي شركت نوروز مخصوص چشنهاي

  هر نماد به كوتاه .گرفت مي قرار سفره سر بر كه بوده چيزها آن معنويت و خاصيت و معنايي بحث آن از بهتر البته و ميشد شروع سين حرف با كه را چيز هفت قديما
ا ا ا اشا ك ش ا  ك خ   مزه نماد : سماق -  خرمي و سرسبزي و زيبايي نماد : سبزه -  است تاك درخت ميوه كه شادي نماد : سركه -  باروري و زايش نماد :سمنو .كرد خواهم اي اشاره كدام   ا  ا   خ    ا ا     ا اك خ  ك شا ا  ك   ا  ا

  نماد : سنجد .شود مي استفاده درآمد و بركت نيت به كه ) فلزات نگهبان ( شهريور امشاسپند از نمادي : سكه .زايش و باروري نماد و بهشتي ميوه : سيب -  زندگي
 ما اسالمي ايراني آداب و مذهب و دين از نشاني كدام هر كه ماهي و وآب آيينه مجيد، قرآن حضور اينها كنار در . زايندگي و تولد اصلي مقدمات از و دلباختگي و عشق
 انشااهللا .باش شاد هميشه دلهايتان و بهاري ايامتان  .گيردد مي قرار سين هفت سفره سر بر هست

 





پنجاه و هفتمين گردهمايي معاونان دانشجويي دانشگاه هاي سراسر كشور در معاونت دانشجويي حضور 

 معاون اميد دكتر فناوري، و تحقيقات علوم، وزير فرهادي دكتر حضور با كشور سراسر دانشگاه هاي دانشجويي معاونان گردهمايي هفتمين و پنجاه
 در كشور هاي دانشگاه دانشجويي امور معاونين و دانشجويي امور سازمان رئيس صديقي دكتر فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت مالي اداري در كشور هاي دانشگاه دانشجوي امور معاونين و دانشجوي امور سازمان رئيس صديق دكتر فناوري و تحقيقات علوم وزارت مال اداري

  موارد كميسيون نامه آيين بازنگري نشست اين در . شد برگزار دانشجويان امور سازمان در 94 ماه بهمن 14 و 13 چهارشنبه، و سه شنبه روزهاي
 قرار نظر تبادل و بحث مورد مستمر و فشرده كاري جلسات در رفاهي و صنفي شوراهاي نامه آيين بازنگري همچنين و استاني و دانشگاهي خاص
 با خميني امام حضرت حرم در راحل امام آرمانهاي با دانشگاهيان ميثاق تجديد مراسم فجر دهه اهللا ايام با نشست بودن مصادف به توجه با .گرفت
  .گرديد برگزار كشور سراسر دانشگاههاي دانشجويي معاونين و دانشجويان امور سازمان مسوولين حضور



بازديد رئيس صندوق رفاه دانشجويان از امكانات رفاهي و خوابگاهي دانشجويان دانشگاه

 از برخي بازديد اين در .كرد بازديد دانشگاه دانشجويان وخوابگاهي رفاهي امكانات از مهر يزدان مهندس 94-10- 9 مورخ چهارشنبه شامگاه
 در تسهيل خصوص در دانشگاه دانشجويي معاون سوي از هايي پيشنهاد و گرفت قرار بررسي مورد دانشجويان رفاهي مشكالت و مسائل

گگ .گرديد ارائه دانشجويان رفاه صندوق به ها خوابگاه بهاي اجاره بازپرداخت

 خير از تقدير ضمن ساخت حال در خيري هاي خوابگاه از بازديد حاشيه در فناوري و تحقيقات ، علوم وزارت دانشجويان رفاه صندوق رئيس
 اين در نيز دانشگاه رئيس بصيري دكتر .دادند مساعد قول رفاه صندوق اعتبارات تخصيص  خصوص در )آبادي شوكت( حيدري علي حاج محترم
د ه ازد اد گ شكل  تا نح ن ن غان دانشگاه حا خ ق  دا تا  ان ا ان  عال د  ند ا ل خ ه  تخصيص تسهيل خواستار و بيان را بانو و عالمي مدير بورس صندوق و دامغان دانشگاه حامي خيرين بنياد گيري شكل و تاسيس نحوه بازديد تخ ت

  .شدند رفاه صندوق اعتبارات



برگزاري جلسه كميته دانشگاهي انتخاب دانشجوي نمونه

 با داخل دانشجويان امور سازمان 94/10/12 مورخ 4/94192 شماره ابالغي نامه آيين طبق نمونه دانشجوي انتخاب دانشگاهي كميته جلسه
 نمونه دانشجوي انتخاب اجرايي نامه شيوه و نامه آيين خصوص در جلسه اين در .گرديد برگزار دانشگاه محترم رياست دفتر در اعضاء حضور نمونه دانشجوي انتخاب اجراي نامه شيوه و نامه آيين خصوص در جلسه اين در گرديد برگزار دانشگاه محترم رياست دفتر در اعضاء حضور
 فرهنگي و پژوهشي داوري روند بر نظارت و دانشگاهي مرحله داوري هيئت تشكيل نحوه جشنواره، دبيرخانه تشكيل ضمن و مطرح نكاتي
 انتخاب كميته رييس طرف از داوران احكام و مشخص فرهنگي و پژوهشي داوران پايان در .گرفت قرار بررسي مورد دانشگاهي مرحله

.شد صادر نمونه دانشجوي



 معاونين و مسئولين امور خوابگاه هاي دانشگاه هاي دولتي شهرستان، جهت هماهنگي صدور مجوز خوابگاه هاي غير دولتي نشست مشترك   

 امور مسئولين و معاونين با مشترك جلسه در ها، خوابگاه امور سرپرست همراه به دانشجويي مدير و دانشجويي معاون 94/11/24 مورخ در

 تاسيس مجوز صدور چگونگي منظور به كه نشست اين .نمودند شركت شاهرود دانشگاه در استان سطح دولتي هاي دانشگاه هاي خوابگاه

ير و ير ي ب و جوز ور ي ج ن ر ي و ي ي ب و ور ين و و ين و

  94- 93رفاهي دانشجويان در سال تحصيلي –تقدير از آرمان عدالتي دبير شوراي صنفي       

.شد نظر تبادل و بحث مربوطه، موارد خصوص در گرديد، برگزار  مربوطه هاي شهرستان در دولتي غير هاي خوابگاه

 94- 93 تحصيلي سال در  رفاهي – صنفي شوراي دبير عدالتي آرمان از   دانشجويي، شوراي جلسه حاشيه در 1394/11/27 شنبه سه روز در
 است، ذكر به الزم .شد تقدير رفاهي – صنفي شوراي دبير كسوت در عدالتي آرمان آقاي ارزشمند خدمات از مراسم اين در .آمد بعمل تقدير
ا شته دانشج فال زدا دها  آ ا د ت اكن ه كا ا فاه نف ش ند عهد ه ا دانشگا دانشج دا .دارند عهده به را دانشگاه دانشجويان رفاهي –صنفي شوراي دبير سمت اكنون هم كاربردها و آمار رشته دانشجوي فالح يزدان



توسعه خدمات صندوق بورس مدير عالمي و بانو

 اين مواهب از دامغان دانشگاه دانشجويان از نفر 50 كنون تا و بوده اي توجه قابل خدمات موجب بانو و عالمي مدير بورس صندوق تاسيس كه آنجا از
 شرايط واجد دانشجويان براي ذيل دوشيوه به صندوق از بورس اخذ شرايط گرديد مقرر دانشجويي معاونت پيشنهاد به .اند بوده برخوردار صندوق
.يابد توسعه

طا الف ا ش ا  ا اخ ا ف عام فراخوان شيوه با بورس اعطاي :الف
 موعد در بانو و عالمي مدير تحصيلي بورس صندوق وظايف و فعاليت نحوه نامه آيين دستورالعمل همانند شرايط واجد دانشجويان كليه شيوه اين در 

 تحصيلي بورس از منتخب كميته در برگزيده دانشجويان و نمايند اقدام خود تقاضاي ارسال به نسبت توانند مي شده تدوين كار گردش با و مقرر
.شوند مي بهرمنده

جوايز قالب در بورس اعطاي )ب
 ذيل اشكال از يكي صورت به كه دامغان دانشگاه دانشجويان به بانو و عالمي مدير تحصيلي بورس صندوق جايزه عنوان تحت جوايزي شيوه اين در

.گيرد مي تعلق شوند برگزيده
گ گ )با تاييد معاونت پژوهشي. (برگزيده در هفته پژوهش دانشگاهدانشجوي   

با تاييد معاونت هاي آموزشي و . (اول المپياد هاي ورزشي و علمي منطقه اي و نفرات اول تا سوم المپياد هاي ورزشي و علمي كشورينفرات   
)دانشجويي

ا ك ن   انش    ا ال  ا انشگا ا ن  انش ن ا  ن   انش ن خا  ا آ نا ان ا ا ا ك  ا سازمان امور كه براساس آيين نامه انتخاب دانشجوي نمونه به عنوان دانشجوي نمونه دانشگاه امتيازات الزم را كسب نموده و به دانشجويي   
)با تاييد معاونت دانشجويي. (دانشجويان معرفي مي شود

)با تاييد معاونت هاي فرهنگي و آموزشي. (رتبه اول تا سوم جشنواره هاي هنري و علمي كشوريبرگزيدگان   
اشانش   اش  ا  ك  ا تا ش ط  ك ا  الك فك  ا ش  تا  ن انش  ك  ف  ث ش ا تا  (ك  با تاييد . (كه موفق به ثبت شركت دانش بنيان شده و تاييديه مالكيت فكري يك ايده مطروحه براي تاسيس شركت را داشته باشددانشجويي  

)معاونت پژوهشي



ديدار صميمانه معاون دانشجويي با كاركنان حوزه دانشجوييديدار صميمانه معاون دانشجوي با كاركنان حوزه دانشجوي

 ديدار كنفرانس سالن محل در دانشجويي معاونت حوزه كاركنان با دانشجويي معاون آبادي برز هاشمي دكتر 94/12/22 مورخ دوشنبه روز
 مناسبي فرصت گردد، مي تشكيل دانشجويي حوزه كاركنان زحمات از قدرداني منظور به سال هر پايان در كه صميمانه نشست اين در .كردند
 از يادبودي لوح اهداي با دانشجويي معاون مراسم پايان در .آورد مي فراهم معاونت اين مختلف هاي حوزه هاي دغدغه و مشكالت بيان براي

.كردند تقدير دانشجويي معاونت حوزه كاركنان تالشهاي



برخي از برنامه هاي انجام شده در مركز رايانه

امور مربوط به ارزيابي الكترونيكي حوزه معاونت دانشجوييانجام     

ال      ا  انش  ن  ا لك  ش  ا ن  ت گ ا لك   ش  ا ش گ 95نگا 95نگارش گزارش عملكردي حوزه معاونتي و تدوين گزارش عملكردي معاونت دانشجويي براي سال     

94- 95ارائه گزارش جامع مالي كاردانشجويي نيمسال اول سال تحصيلي      

انجام امور مربوط به بخش نرم افزاري سيستم كنترل تردد دانشجويان دختر ساكن در خوابگاه هاي دولتي      

در سامانه معاونت دانشجويي 94- 95انجام امور مربوط به زمانبندي و تنظيمات نيمسال دوم سال تحصيلي     

ايجاد تغيير در بعضي از بخش هاي سامانه درخواست كميسيون موارد خاص      

كاهش و يكپارچه سازي برخي از بخش هاي مربوط به امور تسويه حساب دانشجويان و ايجاد يك كاربري واحد جهت انجام امور تسويه    
اا ا دانشجويان  حساب





 ماه اسفند 11 و 10 شنبه سه و دوشنبه روزهاي در كه كشور سراسر دانشگاههاي دانشجويي مشاوره مراكز روساي گردهمايي هفتمين و بيست در
.شدند معرفي 94 سال در دانشجويي فعال مشاوره مراكز شد، برگزار تهران صنعت و علم دانشگاه در جاري سال

 1394معرفي مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه دامغان بعنوان يكي از مراكز فعال دانشگاهي در سال  

نمي زر زر ير يو ر

 وزارت مسئولين سوي از تقدير لوح و تنديس اهدا با و معرفي دانشگاهي فعال مراكز از يكي بعنوان نيز دامغان دانشگاه دانشجويي مشاوره مركز
. گرفت قرار تقدير مورد سالمت و مشاوره مركزي دفتر و علوم
 امور سازمان سالمت و مشاوره مركز مديركل و دانشجويان امور سازمان داخل دانشجويان امور معاون امضاي به كه حكم اين از بخشي در

 روانشناختي خدمات ارائه در مركز آن محترم همكاران و رئيس ارزنده هاي تالش به نهادن ارج و قدرداني ضمن : است آمده رسيده، دانشجويان
.گزيندمي بر 1394 سال در فعال مشاوره مركز عنوان به را مركز آن بدينوسيله كشور، عزيز دانشجويان به



ا   ا  ا ا  ا  ا     ا  ا  ا  

 شهيد دانشگاه در ماه دي 16 تاريخ در دانشگاه ها خاص موارد بررسي كميسيون با كشور دانشگاه هاي مشاوره مراكز مديران تخصصي نشست
گرديد برگزار رجاي

برگزاري نشست مديران مراكز مشاوره و كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه ها  

.گرديد برگزار رجايي

 امور سازمان سالمت و مشاوره مركز توسط خاص مواد كميسيون و مشاوره مراكز بين تعامل نامه  شيوه به توجه با نشست اين برگزاري از هدف
 بررسي و ها دانشگاه خاص موارد كميسيون و مشاوره مراكز بين بيشتر تعامل ايجاد شد، ارسال دانشگاه ها به 91 سال در كه دانشجويان

.بود شيوه نامه اين مشكالت و عملكرد بويوينور

.داشتند حضور روحاني اله نعمت آقاي جناب سالمت و مشاوره مركز محترم سرپرست نشست اين در كه



 94ايجاد تشكل دانشجويي همياران سالمت روان در سال 

  .باشد مي 94 سال در مشاوره مراكز برنامه هاي از يكي عنوان به روان سالمت همياران عنوان تحت دانشجويي تشكل يا كانون راه اندازي
.ديد خواهند آموزش هايي و بوده دانشجويان و دانشگاه مشاوره، مركز رابط كانون اين در فعال دانشجويان

ل ر ن رو ن ر ي جويي ل يج

 معاون حضور و دانشجويي عضو 13 حضور با ماه اسفند 11 تاريخ در دانشگاه سالمت همياران كانون رسمي جلسه اولين است ذكر به الزم    
 هدف با ماه اسفند 16 تاريخ در سالمت همياران كانون جلسه دومين همچنين .گرديد برگزار مشاوره مركز سرپرست و دانشجويي

.شد تشكيل كانون اين اهداف  و ها برنامه اهم بررسي



برگزاري كار گاه هاي آموزشي برگزاري كار گاه هاي آموزشي 

 و خشم كنترل ارتباطي، خودآگاهي، مهارتهاي  آموزش هدف با دامغان دانشگاه دانشجويان از گروهي براي زندگي مهارتهاي كارگاه برگزاري
.مساله حل و استرس مديريت

 ماه، اسفند 16 تاريخ در موثر راهكارهاي ارائه و تحصيلي مشكالت بررسي هدف با شغلي - تحصيلي مسير انطباق آموزشي كارگاه برگزاري
  .گرفت نام كارشناسي همايش نام به دانشجويان درخواست به بنا كه عالقمند، دانشجويان از گروهي ويژه

  تاريخ در شيمي دانشكده علمي كانون همكاري با شيمي دانشكده دانشجويان براي شغلي - تحصيلي مسير انطباق آموزشي كارگاه برگزاري
گگ .گرفت نام شيمي شور همايش نام به كارگاه اين دانشجويان درخواست و شيمي دانشجويان حضور به توجه با . ماه بهمن 27



گاه آموزش منطقه اي  ه مناطق سه و چها كشو » اختالالت خلق«كا اكز مشاو شناسان م ؤسا و كا ويژه 

 مشاوره مركز توسط كشور چهار و سه مناطق مشاوره مراكز كارشناسان و رؤسا ويژه »خلقي اختالالت« اي منطقه آموزشي كارگاه
آ

ويژه رؤسا و كارشناسان مراكز مشاوره مناطق سه و چهار كشور » اختالالت خلقي«كارگاه آموزشي منطقه اي 

  روز دو مدت به و سبزواري حكيم دانشگاه مشاوره مركز ميزباني به كه آموزشي كارگاه اين در .شد برگزار سبزواري حكيم دانشگاه
 اين ساز زمينه عوامل و خودكشي افسردگي، :نظير خلقي اختالالت خصوص در شد، تشكيل )ماه دي 18 و17 جمعه و شنبه پنج(

.شد داده هايي آموزش و بررسي درمان و مداخله راهكارهاي اختالالت،

گا ا د ا آقا نا كا شنا ال شا ت كا ت  كز داشتن ض ال .داشتند حضور سالمت و مركزمشاوره محترم كارشناس صالحيان آقاي جناب كارگاه اين در



برخي از فعاليت هاي انجام شده در مركز مشاوره و سالمت

اسفند 5بهمن لغايت  24از تاريخ  94اجراي طرح پايش سالمت روان ويژه دانشجويان ورودي بهمن  

تهيه و تكثير بروشور 

ايران در آن تاريخچه و جهان در اعتياد تاريخچه اعتياد، تعريف مضمون با  :1 شماره اي شيشه هاي قفس  

 درمان و اهمالكاري و تعلل يابي ريشه و اساسي علل بررسي ، تحصيلي مشكالت با دانشجويان آشنايي مضمون با تحصيلي اهمالكاري يا تعلل  
مكان و زمان شرايط در آن

ري  را خود رفتاري عادات )شود نمي برداشته تالش بي بلندي گام هيچ و دهد نمي رخ ناگهان به تغييري هيچ بدانيم بايد( مضمون با رفتاري عادات ي(ونبر يمب نبييرييچب يميچويرخه ري)ويبرشبيب رور
.بگيريد آن ترك براي اي قاطعانه تصميم و بشناسيد





ال  م  ه د دي ن يان  ت ج دانشج ال ح پايش  اي ط يهاي خاص 1394اج ا ي ب بالگ ح غ اي ط و اجراي طرح غربالگري بيماريهاي خاص 1394اجراي طرح پايش سالمت جسم دانشجويان ورودي نيمه دوم سال  اج

 طرح اجراي به مبادرت پرستاران و پزشكي مجرب كادر توسط 94/12/5 لغايت 94/12/1 مورخ در دانشگاه درمان و بهداشت مركز
 براي شده استخراج اطالعات پايش، طرح اجراي و معاينات اتمام از پس .نمود 94 دوم نيمسال ورودي دانشجويان جسم سالمت پايش
 قادر مركز اين صورت بدين تا گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد خاص بيماريهاي  با افراد غربالگري طرح عنوان با طرحي در بار اولين
.دهد قرار درماني خدمات تحت را خاص بيماريهاي داراي افراد تا باشد

 و بهداشت مراكز مشكالت درباره نظر تبادل و بحث موضوع با و مشهد فردوسي دانشگاه ميزباني با 94/11/28 مورخ در گردهمايي اين

  9شركت در گردهمايي سرپرستان مراكز بهداشت و درمان دانشگاههاي منطقه 

 يك هر نشست اين در .گرديد برگزار )HSE( سازي ايمن نظام راستاي در شده انجام هاي برنامه و سالمت پايش طرح اجراي درمان،
 در شده انجام اقدامات و كمبودها امكانات، از مختصر گزارشي منطقه هاي دانشگاه درمان و بهداشت مراكز سرپرستان و روسا از

  .نمودند ارايه خويش هاي دانشگاه





زمستان  -فهرست فعاليتهاي اداره تربيت بدني
    

آماده سازي تيم هاي ورزشي جهت اعزام به مسابقات منطقه اي–برگزاري تمرينات تيم هاي ورزشي 
كالس هاي فوق برنامه آموزشي

برگزاري مسابقات تداركاتي جهت آماده سازي تيم هاي ورزشي 

    

اعزام تيم هاي ورزشي دانشجويان دختر و پسر به مسابقات منطقه اي

شنا -تكواندو - ورزشي دانشجويان دختر و پسر در رشته هاي كشتي–كسب سهميه سيزدهمين المپياد فرهنگي 
ورزش  دانشگاهها ي كشور 3كسب مقام سوم تيمي توسط تيم تكواندو دانشجويان پسر در مسابقات منطقه  ب ر ر پ ن و و و م و ي وم م ورب ي ه ورزش

برنامه ها و مسابقات ورزشي به مناسبت گراميداشت دهه فجر

ورزشي - اردو هاي تفريحي 

ادومين دوره مسابقات ليگ فوتسال دانشكده ها ل و ي ب ور ين و

برگزاري كالس هاي آموزشي كاركنان
تيم 7برگزاري اولين دوره  ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه با حضور 

دانشگاه قم –گردهماي مديران تربيت بدن و معاونين دانشجوي دانشگاه هاي كشور  دانشگاه قم گردهمايي مديران تربيت بدني و معاونين دانشجويي دانشگاه هاي كشور 



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

واليبال، فوتسال، دو و ميداني، شنا: دانشجويان دختر
  

واليبال فوتسال كشت تكواندو: دانشجويان پسر

آموزشيآموزشيبرگزاري كالس هاي فوق برنامه برگزاري كالس هاي فوق برنامه 

واليبال، فوتسال، كشتي، تكواندو: دانشجويان پسر

بدنسازي، ايروبيك: دختردانشجويان 

بدنسازي: پسردانشجويان      
     



برگزاري مسابقات تداركاتي تيم هاي ورزشي جهت  اعزام به مسابقات منطقه اي

94/10/24 تيم پرسپوليس - دانشگاه دامغان
فوتسال

94/10/28دانشجويان پسر تيم جوانان شهرستان - دانشگاه دامغان

94/12/10 شاهرود دانشگاه صنعتي - دانشگاه دامغان
واليبال

94/12/12 تيم جوانان شهرستان - دانشگاه دامغان

94/12/4 شاهرود دانشگاه صنعتي - دانشگاه دامغان فوتسال دانشجويان دختر



به مسابقات منطقه اي اعزام تيم هاي ورزشي دانشجويان دختر و پسر 

  
به مسابقات منطقه اي اعزام تيم هاي ورزشي دانشجويان دختر و پسر 

قهرماني مسابقات  ورزشي، در رشته هاي ذيل به – جهت كسب سهميه سيزدهمين المپياد فرهنگي دامغان تيمهاي دانشجويان دانشگاه 

.  اعزام گرديدند دانشگاه هاي كشور ورزش 3منطقه 

دانشجويان پسر
ميزبان تاريخ برگزاري رشته ورزشي

دانشگاه بيرجند 94/11/3 دانشگاه بيرجندفوتسال 94/11/3 فوتسال
دانشگاه سمنان 94/11/7 شنا

دانشگاه فردوسي مشهد 94/12/4 كشتي
دانشگاه سمنان 94/12/17 د و و ميداني
دانشگاه سمنان 94/12/17 تكواندو

موسسه آموزش عالي كاشمر 94/12/19 واليبال

ردانشجويان دختر ن جوي

ميزبان تاريخ برگزاري رشته ورزشي

دانشگاه فردوسي مشهد 94/12/14 دو و ميداني

دانشگاه فردوسي مشهد 94/12/14 شنا



نطقه  ابقات  يا دانشگا د   زش دانشج ط ت ها  اد ك شد ت زش عال كش 3قام ها انف ات آ زش دانشگا ها   ورزش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور 3مقام هاي انفرادي كسب شده توسط تيم هاي ورزشي دانشجويان دانشگاه در  مسابقات منطقه 

ماده مقام  رشته ورزش ماده     نام و نام خانوادگ مقام  رشته ورزشي نام و نام خانوادگي

متر پروانه  50  دوم  شنا مهتاب كبير نژاد

متر كرال سينه 50 سوم شنا مهتاب كبير نژاد

متر كرال سينه 100 سوم شنا ي1مهتاب كبير نژاد ل ر ر وم ژ بير ب ه

وزن هفتم اول تكواندو سيد حسن موسوي 

وزن چهارم اول تكواندو رضا كريمي

وزن دوم سوم تكواندو احمد كياني

وزن ششم سوم تكواندو امير حسين الماسي

وزن يك سوم تكواندو جواد بور

كيلوگرم  84وزن  دوم كشتي محمد گرزالدين

كيلوگرم 125 وزن  سوم كشتي محمد حبيبي

كيلوگرم  70 وزن سوم كشتي علي طايري

كيلوگرم 96وزن  سوم كشتي نريمان رحيمي



دانشجويان ور توسطشكعالي سراسر موسسات آموزش و دانشگاهها ورزشي دانشجويان  -كسب سهميه سيزدهمين المپياد فرهنگي

دانشگاه دامغان

ماده مقام  رشته ورزشي نام و نام خانوادگي

متر پروانه  50  دوم  شنا مهتاب كبير نژاد
وزن هفتم اول تكواندو سيد حسن موسوي 
وزن چهارم اول تكواندو رضا كريمي

كيلوگرم 84وزن  دوم كشتي محمد گرزالدين



دانشگاه دامغانكشتي مقام آوران تيم 

مقام دوم - محمدگرزالدين مقام دوم  محمدگرزالدين
مقام سوم–نريمان رحيمي كسب سهميه سيزدهمين المپياد

مقام سوم–محمد حبيبي  مقام سوم–علي طايري 



نمقام آوران تيم تكواندو دانشگاه دامغان    دو و يم ن ور م

مقام اول -سيد حسن موسوي
ا كسب سهميه سيزدهمين المپيادك   ال

مقام اول - رضا كريمي
كسب سهميه سيزدهمين المپياد

مقام سوم - احمد كياني

مقام سوم - امير حسين الماسي



تيم شنا دانشگاه دامغان  مقام آور

متر پروانه 50مقام دوم – مهتاب كبير نژاد 
ا ال

تيم شنا دانشگاه دامغان  مقام آور

    كسب سهميه سيزدهمين المپياد

مقام سوم–مهتاب كبير نژاد  
نه 50  ال س ت ك

مقام سوم–مهتاب كبير نژاد  

متر كرال سينه 50 

متركرال سينه 100



ورزش كشور3كسب مقام سوم تيمي توسط تيم تكواندو دانشگاه در مسابقات منطقه  ورزش كشور3كسب مقام سوم تيمي توسط تيم تكواندو دانشگاه در مسابقات منطقه 

.نمود كسب را كشور هاي دانشگاه ورزش 3 منطقه قهرماني مسابقات تيمي سوم مقام پسر دانشجويان تكواندو تيم

.گرديد برگزار سمنان دانشگاه ميزباني به 94/12/19 لغايت 94/12/17 مورخ در مسابقات از دوره اين  



ا    ا  ا  شن اش   ل  ا ك ف گ ا مبارك فجردهه گراميداشت  - محليسومين جشنواره بازي هاي بومي و 

 سومين خوابگاهها، ورزش انجمن همكاري با فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت بدني تربيت كل اداره نامه آيين بر بنا دانشگاه بدني تربيت دارها

.نمود برگزار 1394 سال ماه بهمن در را محلي و بومي هاي بازي جشنواره ر و زيج ييب نرريوبو رلبه ز وبر

بازي هاي محلي سومين جشنواره بازي هاي بومي و محلي
كبدي، پرش جفت با گوني، هفت سنگ:  پسران

آي ترگ، گون ترگ ، وسطي، پي پي پينوكيو، لي لي، كبدي: دختران



بازي هاي بومي و محلي



تفريحي دانشجويان دانشگاه  -برگزاري اردوهاي ورزشي

خ ا  ا   تا انش ا  94/11/29ك ن  گ غا   ا ا  طق  آ ا ا    ش 

ي ورز ي و ر ري ز نبر جوي ي ري

94/11/2994/11/29–دانشجويان پسر –درياچه نمك 

اين اردو به در . شددر منطقه حسن آباد دامغان  برگزار  94/11/29كوير نوردي دانشجويان پسر در تاريخ اردوي   
.برگزار گرديدمناسبت سومين جشنواره بازي هاي بومي و محلي، بازي هايي چون كبدي و پرش جفت با گوني 

.نفر از دانشجويان در اين اردو شركت داشتند 30تعداد   

  



ي   تفريحي دانشجويان دانشگاه  -برگزاري اردوهاي ورزشي ورز ي و ر ري ز نبر جوي ي ري

94/12/14–دانشجويان دختر –درياچه نمك 

94/12/14  تاريخ در نيز دختر دانشجويان نوردي كوير اردوي
 براي اردو اين در .شد برگزار دامغان آباد حسن منطقه در دانشجويان از نفر 40 حضور با 

.شد گرفته نظر در گوني با جفت پرش و وسطي مسابقات روي پياده از بعد دانشجويان



دومين دوره مسابقات ليگ فوتسال دانشكده ها
كه دور رفت اين . تيم به صورت دوره اي و رفت و برگشت در حال برگزاري مي باشد 7با شركت دومين دوره مسابقات ليگ فوتسال دانشكده ها  

به پايان رسيده و تيم دانشكده 94دوره از مسابقات در بهمن ماه 

آ

ل و ي ب ور ين و

.آغاز مي گردد 1395دور برگشت اين مسابقات از دهه سوم فرودين ماه 

  

.  ليگ فوتسال دانشكده ها شداول دانشكده علوم زمين قهرمان نيم فصل   ليگ فوتسال دانشكده ها شداول دانشكده علوم زمين قهرمان نيم فصل 



اولين دوره مسابقات ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه

 94/12/11به صورت دوره اي و از تاريخ مسابقات اين . را برگزار نمودتربيت بدني دانشگاه اولين دوره مسابقات ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه اداره 
.شدآغاز 

.حضور دارندتيم در اين دوره از مسابقات  7

:كنندهاسامي تيم هاي شركت 

باساتيد الف و فرهنگي، مالي و اداري، خدمات، رياست، اساتيد -پژوهش، دانشجويي  -آموزش  جوييوزش ش يپژو ري ري و ي ي بيور



ا ا  ا ا   ا ا  ا ساماندهي ساعات ورزشي كاركنانوريزي برنامه 

يكشنبه، سه شنبه فوتسال، واليبال و  
بدنسازي

كاركنان 
)آقايان(

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ايروبيك - بدنسازي )خانم ها(كاركنان  



چهل و هفتمين گردهمايي مديران تربيت بدني دانشگاههاي كشور درشركت سرپرست اداره  تربيت بدني دانشگاه 

94/12/19 لغايت 94/12/17 :برگزاري تاريخ

  قم دانشگاه : برگزاري محل

 وزارت بدني تربيت كل اداره آتي هاي برنامه تبيين و دانشگاهها بدني تربيت مديران نظر تبادل و بحث جهت هرسال ماه اسفند در همايي گرده اين
  .گردد مي برگزار فناوري و تحقيقات علوم،

:باشد مي ذيل شرح به همايي گرده اين در شده مطرح موارد از برخي

بدني تربيت كل اداره 1395 سال هاي برنامه تبيين

همگاني ورزش فعاليتهاي گزارش

ورزشي مشاوره و تندرستي ارزيابي واحد گزارش

همگاني ورزش و قهرماني ورزش معاونين و كل مدير حضور با دانشگاهها ورزش مشكالت و مسائل خصوص در پاسخ و پرسش جلسه

المپياد ميزبان و ورزشي مناطق دبيران حضور با دانشجويان ورزشي المپياد سيزدهمين پيرامون نظر تبادل و بحث

ها دانشگاه بدني تربيت ادارات عملكرد ارزيابي جديد مدل خصوص در نظر تبادل ل يلوصررب بيج يربيرررزي ب

ورزشي اماكن و دانشجويان ورزشي بيمه خصوص در نظر تبادل و بحث

فناوري و تحقيقات علوم، وزارت عمراني هاي طرح معاونت هاي ديدگاه بيان



معاونت دانشجويي: صاحب امتياز

برز آباديدكتر اكبر هاشمي: مدير مسئول 

رضوان ملكي  :  سر دبير 

                                     http://stu.du.ac.ir    :وب سايت معاونت دانشجويي 

                                                       vice_stu@du.ac.ir:پست الكترونيكي 

معاونت دانشجويي 2ميدان دانشگاه، دانشگاه دامغان ساختمان شماره  -دامغان : نشاني 


