
خبرنامه معاونت دانشجویی 
پنجم، دانشگاه دامغان سال 

1396بهار، هفدهمشماره 



...آنچه در این خبرنامه می خوانیم

پیشگفتار

گزیده فعالیتها و اخبار حوزه معاونتی

 فعالیتها و اخبار مرکز مشاوره  و سالمتگزیده

گزیده فعالیتها و اخبار اداره تربیت بدنی



پیشگفتار
شخوخاطراتازیکیایرفتهدانشگاهفردهر.شودمیدیدهتدارکهایبرنامهدانشگاههادرمناسبتاینبهودانشجوییسراهایهفتهبااستمصادفسالهراردیبهشت

ندگیز.دارندحوزهاینازشیرینیوتلخخاطراتکردنداستفادهسراهاازدانشجوییدوراندرکهکسانیمیانایندر.کردخواهدتوصیفدانشجوییدورانرااشزندگیدوران

فردنجاای.اشتنداشتهقبالکهشودمیروبرومحدودیتهاییبادانشجوونیستخبریبودنخانوادهکناردرراحتزندگیآنازسراهادراستمتفاوتخانهدرزندگیباسراها

تنهاواستممکنغیرخصوصیحریمداشتناینجا.کندپیدامشکالتشبرایحلراهیکخودوکندمقابلهمشکالتباتنهاوکندزندگیخانوادهازدوربهوتنهااستمجبور

اسراهدراستمشترک....وحمام،یخچالآسپزخانه،راهروها،اتاق،داخلفضایمانندهافضامابقیوکنندمیاستراحتآنرویکهاستخوابتختیکفردخصوصیحریم

شیندنحملتبایددانشجو.نباشدیکسانبقیهباخوابشزمان.نباشدمیلشبابغذااستممکناینجا.شدخواهدروبروعالیقوسالیقنوعهمهباکوچکاتاقیکدردانشجو

فضاید،کنآشپزیگاهیاستمجبوراینجا.باشدداشتهرا....واتاقیهمپفخرو-راهروهادرسراییهمرفتنراه-موسیقیصدای–اتاقیهمبلندصدایمانندمختلفصداهای

تجربهبراییفرصتسراهادرمشکالتاینتمامبااما.میدادهانجاموبودهندیدهاصالًقبالًکهدهدانجامکارهاییبالخره.کندپرستاریبیمارشدوستازکند،گاهینظافتراسراها

خواهدانشجودنفسبهاعتمادافزایشباعثمشکالتبامبارزه.بودخواهدبینیواقعوهمکاریسازگاری،پذیری،انعطافپذیری،مسئولیتروحیهپرورشمستقل،زندگیکردن

ارکندربخندهایوبگو.خوردخواهدرقمنیزانگیزیخاطرهوخوشلحظاتسراهازندگینامالیماتتمامکناردر.کردخواهدآمادهتالطمپرجامعهدرزندگیبرایرااووشد

.کندایجاددانشجوذهندرشیرینایخاطرهتواندمیدوستانباهفتهآخراردوهایها،بیداریشبدوستان،

احترامبا 

مسیب احمدی

دانشگاهمعاون دانشجویی 



گزیده اخبار و فعالیت اهی حوزه معاونتی



رفاهی-برگزاری انتخابات الکترونیکی شورای صنفی 

.گردیدبرگزارالکترونیکیصورتبهامسالماهخرداد2درصنفیشورایانتخابات96-97تحصیلیسالدرصنفیشورایانتخاباتجدیداجراییدستورالعملبهتوجهبا

عنوانبهکاندیداازنفر9نامهآییناجراییدستورالعملطبقوانتخاباتبرنظارتکمیتهتاییدازپسشدمواجهدانشجویانسویاززیادیاستقبالباکهانتخاباتاین

.نمودخواهندآغازراخودفعالیتدانشجوییمعاونتسویازحکمدریافتباکهشدندبرگزیدهالبدلعلیاعضایعنوانبهنفر3واصلیاعضای



رفاهی–تقدیر از اعضای سابق شورای صنفی 

قبولازانیقدردضمنشدتشکیلرفاهی–صنفیشورایجدیداعضایحضورباکهمقدماتی،جلسهدردانشجوییمعاونرفاهی-صنفیشورایانتخاباتبرگزاریازپس

عاونمجلسه،پایاندرهمچنین.شدنددانشگاهاهدافپیشبردجهتدردانشجوییمعاونتحوزهمسئولینباشورا،اینهماهنگیوهمکاریخواستارآنانمسئولیت

.نمودندتقدیرمسئولیتتصدیمدتطولدررفاهی–صنفیشورایسابقاعضایتعهدوهمتازصمیمانهدانشجویی



برخی از فعالیت های انجام شده در مرکز رایانه

های دولتی راه اندازی سامانه پیامکی ارتباط با والدین در ماژول کنترل تردد دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه

جدیدنامهرفاهی دانشجویان به صورت الکترونیکی مطابق آیین-ایجاد امکان ثبت نام کاندیداتوری و رای گیری شورای صنفی

مجتمع کردن ماژولهای مربوط به تسویه حساب در حوزه دانشجویی

 96ارائه گزارش عملکردی سال

انجام امور مربوط به عقد قراردادهای کاردانشجویی

ایجاد دسترسی بخش تحصیالت تکمیلی دانشگاه به سامانه پیامکی



اداره امور خوابگاه هابرخی از فعالیت های انجام شده در 

محوطه سازی فضای سبز در حیاط خوابگاه گلستان

 تلویزیون های برخی از طبقات خوابگاه های خواهرانتعویض

 برنامه های مذهبی در خوابگاه هابرگزاری

 خواهراندوربین مداربسته در محوطه خوابگاه های نصب



گزیده اخبار و فعالیت اهی مرکز مشاوره و سالمت



نمایشگاه لبخند فیروزه ای به مناسبت هفته سالمت روان

ریاستبایاجتماعوفرهنگیمعاونتوهاخوابگاهاموربدنی،تربیت،درمانوبهداشتمرکز،سالمتومشاورهمرکزازمتشکلکارگروهیسالمتهفتهمناسبتبه

.شدتصویبوتدوینسالمتهفتههایبرنامهوتشکیلدامغاندانشگاهدانشجوییمعاونت



مراسم افتتاحیه نمایشگاه

این.شدافتتاحدانشگاهمحترمرئیسههیأتحضوربادانشگاهیمنظورهچندسالندرماهاردیبهشت9یکشنبهروزایفیروزهلبخندنمایشگاه

ازنفر2100مجموعدرشدتمدیدمجدداًروزسهمدتبهدانشگاهیاناستقبالبهتوجهبا.گرفتقرارعمومدیدمعرضدرهفتهیکمدتبهنمایشگاه

.کردندبازدیدنمایشگاهاین

تربیتورزشیوانجمندرمانوبهداشتمرکزسالمترابطینگروه،سالمتومشاورهمرکزسالمتهمیارانگروههمتباایفیروزهلبخندنمایشگاه

.شدبرپابدنی



افسردگی ، بیا حرف بزنیم: غرفه 

شیوهوندهکنایجادعللوعواملافسردگی،نشانگانزمینهدرآراییغرفهضمنمداومومستمرروزیشبانهکاریکطیمشاورهمرکزسالمتهمیارانگروهنمایشگاهایندر

.دادندقرارعمومدیدمعرضدرراخودمطالبهنریقالبیدردرمانیهای

بهداشت و درمان: غرفه 

دمات  خ... غرفه بهداشت و درمان نیز در قالب بروشور و کتابچه و پوستر به همراه ارائه اطالعات پزشکی از طریق اندازه گیری فشار خون، قد،وزن 

ویژه ای ارائه نمود



تست های روان شناسی: غرفه 

دنرگارچندگانههوشآزمونواسترنبرگعشقمثلثآزمون،افسردگینظیرهاییآزمونشناسیروانهایتستعنوانتحتایویژهبخشدرهمچنین

.بودنمایشگاهشلوغبسیارهایغرفهازیکیوگرفتصورتآنازایویژهاستقبالکهشداستفاده

سرگرمی و بازی: غرفه 

هایگرمیسرازبرخیسالمتهمیارانکانونفیزیکوریاضیرشتهدانشجویانآندرکهبودنمایشگاهازدیگریبخشبازیوسرگرمیغرفه

بودبرخوردارایویژهجذابیتازبینندگانبرایکهدادندقرارعمومدیدمعرضدرراعلمی



کافه کتاب : غرفه 

شدگذاشتهایشنمبهآندرمثبتشناسیروانوشادکامیوافسردگیبامرتبطهایکتابعناوینکهبودایفیروزهلبخندنمایشگاهدیگربخشکتابکافه

.بودفراهمدرخواستیکتابهایسفارشامکانآندرکه

دمنوش های گیاهی: غرفه 

سروآورنشاطهایدمنوشهاغرفهایندرگرفتقراردانشجویانبویژهدانشگاهیاناستقبالموردکهبودهاییغرفهجملهازهاخوراکیودمنوشغرفه

.گرفتقرارایویژهاستقبالموردکهشدمی



تربیت بدنی: غرفه 

.شدمیاهداجوایزیبرندگانبهوشدمیاجراحلقهودارتپرتابمسابقاتروزهرآندرکهبودپرطرفدارهایغرفهازیکینیزبدنیتربیت



کارگاه های آموزشی پیش از ازدواج

راخودازنیموردمهارتهایکارگاههاایندردانشجویانباشدمیازدواجازپیشآموزشیهایکارگاهبرگزاریدامغاندانشگاهدانشجوییمشاورهمرکزآموزشیفعالیتهایازیکی

.نمودبرگزارعشقرنگبههوسوخردرنگبهعشقمشقعناوینباکارگاهدوتعدادمرکزراستاایندرکنندمیکسب



(MMPI-2)برگزاری کارگاه آموزشی استانی ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی

درشجویاندانامورسازمانسالمتومشاورهدفترکلمدیروشاهددانشگاهعلمیهیأتعضویعقوبی،حمیددکترحضورباروانیشناسیآسیبوشخصیتارزیابیکارگاه

نمایراهکتابمترجم.شدبرگزارخردادسومچهارشنبه،روزدرسمناناستاندولتیهایدانشگاهمشاورهمراکزروانشناسانومشاورانجهتدامغاندانشگاهمشاورهمرکز

کاربردترینپرازیکیMMPI-2آزمون.پرداختندآزمونتفسیروگذارینمره،نحوهMMPI-2آزمونمعرفیبهروزهیککارگاهایندرروانیشناسیآسیبوشخصتارزیابی

.دهدمیقرارروانپزشکانوروانشناساناختیاردرراارزشمندیبسیاراطالعاتوشودمیمحسوبایرانودنیادرشخصیتیهایآزمون



برگزاری سی و سومین جلسه شورای سیاستگذاری مرکز مشاوره و سالمت دانشگاه دامغان با حضور مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت 

سازمان امور دانشجویان

روزرعصدردانشجویانامورسازمانسالمتومشاورهدفترکلمدیریعقوبی،دکترحضورباسالمتومشاورهمرکزسیاستگذاریشورایجلسهسومینوسی

هایشکستدهپدیوپرداختندهادانشگاهدرپسردخترروابطشناسیآسیببهیعقوبیدکترابتداجلسهایندر.شدبرگزاردانشگاهریاستدفتردرچهارشنبه

خصوصایندراستالزمهادانشگاهکهداشتنداظهارودارددنبالبهراناپذیریجبرانوناگوارهایپیامدکهشمردندبرمعضالتیازیکیعنوانبهراعاطفی

بهوزارتسویازواخیراًاستدانشجویاندرموادمصرفازپیشگیریخصوصدرملیطرحیککهپیامطرحهمچنین.باشندداشتهرامشخصیهایبرنامه

.شدتشریحجلسهدرحاضراعضایجهتشده،ابالغهادانشگاه



برگزاری کارگاه آسیب شناسی رابطه استاد و دانشجو ویژه اساتید و اعضای هیأت علمی

ایاعضازتعدادیجهتدانشجوواستادرابطهشناسیآسیبکارگاهدامغان،دانشگاهدردانشجویانامورسازمانسالمتومشاورهدفترکلمدیرحضورروزدومیندر

کنیکتبرخیزندگی،سیمایطرحازآماریارائهوهادانشگاهدردانشجویانبهمبتالهایآسیبخصوصدراطالعاتیارائهضمنکارگاهایندر.شدبرگزارعلمیهیأت

گرفتقرانظرتبادلوبحثموردصحیحوپویاتعاملینحوهودانشجویانبابرخوردهای



مراسم تقدیر از همیاران سالمت روان دانشگاه دامغان

زمرکسالمتهمیاران.گرفتصورتتشکروتقدیر،لوحاهداءباسالمتهمیاردانشجویانازاحمدیدکترآقایجنابدانشجویی،محترممعاونحضوربامراسمیطی

.دادندانجامتحصیلیواجتماعیوشناختیروانهایمحیطدرتوجهیقابلهایفعالیتاخیرسالیکطیسالمتومشاوران



فرمانداریدر جلسات شرکت سرپرست مرکز مشاوره و سالمت  

هرستان دامغان و ر شحضورسرپرست مرکز مشاوره و سالمت در جلسات فرمانداری و ارائه طرح در خصوص اوقات فراغت و ارائه سازو کار های اجرایی جهت کاهش طالق د

حضور در جلسات استانی شورای هماهنگی با مواد مخدر استان



گزیده اخبار و فعالیت اهی اداره رتبیت بدنی



برگزاری تمرینات تیم های ورزشی و کالس های فوق برنامه آموزشی

اختتامیه سومین  دوره مسابقات لیگ فوتسال بین دانشکده ای دانشجویان پسر 

تخصیص سانس اختصاصی استخر ویژه دانشجویان دختر و پسر

برپایی غرفه تربیت بدنی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی بهداشت و هفته سالمت

برگزاری اردوی ورزشی، تفریحی

افتتاحیه جشنواره ورزشهای همگانی بهاره

مسابقات ورزشی جشنواره ورزشهای همگانی بهاره

ویژه کارکنان خانمکالس آموزشی یوگا

کالسهای آموزشی ویژه کارکنان 

شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه

گزارش اجمالی  چهل و نهمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 

96بهار-فهرست فعالیتهای اداره تربیت بدنی



تیم های ورزشی

والیبال ، فوتسال و کاراته : دانشجویان دختر

بسکتبالفوتسال، والیبال، :  پسردانشجویان 

کالس های فوق برنامه ورزشی

بدنسازی، ایروبیک و شنا: دانشجویان دختر

بدنسازی، شنا: دانشجویان پسر



،دانشجویانحضوربامسابقاتایناختتامیهمراسم.گردیدآغاز139۵سالماهآبانازتیم8حضورباهادانشکدهفوتساللیگمسابقاتدورهسومین

دیرتقجوایزوقهرمانیتندیسوحکماهدایبامسابقات،اینبرترنفراتوتیمهااز.شدبرگزار1396/2/18مورخدردانشگاهمسئولینوکارمنداناساتید،

.شد

.

اختتامیه سومین دوره لیگ فوتسال دانشکده ها



نتایج سومین دوره لیگ فوتسال دانشکده ها

ماه7: بازه برگزاری مسابقات

14: تعداد هفته های برگزاری

۵6: تعداد مسابقات



سانس اختصاصی استخر ویژه دانشجویان

یژهواستخراختصاصیسانسشنا،ورزشروانیوجسمانیفوایدازمندیبهرههمچنینوپسرودختردانشجویانفراغتاوقاتپرکردنجهتدانشگاهبدنیتربیتاداره

.نمودارائهدانشجویان

سانس اختصاصی ویژه دانشجویان دختر7

سانس اختصاصی ویژه دانشجویان پسر14

توزیع بلیط استخر رایگان در مسابقه دو همگانی دانشجویان دختر و پسر



برپایی غرفه تربیت بدنی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی بهداشت و هفته سالمت

و افزایش  ورزش روزانه، کاهش استرس، مبارزه با افسردگیتربیت بدنی جهت تعامل با مرکز مشاوره دانشگاه در نمایشگاه لبخند فیروزه ای با پیام اداره 

.  فعالیت های ذیل را برگزار نمودسالمت جسمانی 

برپایی غرفه ویژه تربیت بدنی

توزیع بروشور با پیام تاثیر ورزش در درمان افسردگی و نیز معرفی فعالیتهای تربیت بدنی دانشگاه

برگزاری مسابقات ورزشی  و اهداء جوایز

  نصب پیام ها، پوستر و بنرهای ورزشی



96/2/1۵: تاریخ برگزاری

سرخ ده: محل برگزاری

نفر40: تعداد نفرات شرکت کننده

برگزاری مسابقات پرتاب دارت و طناب زنی با اهدای جوایز به نفرات برتر:فعالیت ویژه



جشنواره ورزش های همگانی بهاره 

مکان اجرا زمان اجرا عنوان فعالیت دانشجویان

محوطه خوابگاه 96/1/30 دو همگانی

دختر

سالن ورزشی 96/2/3 چرخ تانک

محوطه خوابگاه 96/2/13 وسطی

محوطه خوابگاه 96/2/16 پرتاب حلقه

محوطه خوابگاه 96/2/18 طناب کشی

محوطه خوابگاه 96/2/24 پرتاب فریزبی

محوطه خوابگاه 96/2/29 شاربولینگ

محوطه خوابگاه 96/2/30 کفش امدادی

منطقه سرخ ده 96/2/15 اردوی ورزشی، تفریحی

محوطه خوابگاه 96/1/31 دو همگانی

محوطه سالن ورزشیپسر 96/2/12 مچ اندازی

سالن ورزشی 96/2/19 پرس سینه

سالن ورزشی 96/2/26 طناب کشی

محوطه خوابگاه 96/2/23 پرتاب دارت

دانشگاهنیبدتربیتاداره،کشورعالیمراکزآموزشودانشگاههابهارههمگانیهایورزشجشنوارهبرگزاریبرمبنیعلوموزارتبدنیتربیتکلادارهورزشیتقویمبنابر

.نموداجراذیلشرحبههاییبرنامهدامغان



.افتتاح گردید96/1/31و 96/1/30همگانی بهاره  دانشگاه دامغان با برگزاری دو همگانی دانشجویان دختر و پسر در تاریخ های هایجشنواره ورزش

فتتاحیه جشنواره ورزش های همگانی بهارها

.شددر پایان با حضور معاون دانشجویی، مدیر تربیت بدنی و مدیر امور دانشجویی به نفرات برتر جوایز و حکم قهرمانی اهداء



طناب کشی

پرتاب حلقه

شاربولینگ

فریزبی



کفش پیاده روی

وسطی

10:  تعداد تیمهای شرکت کننده

۵0: تعداد نفرات شرکت کننده

سالن ورزشی سلمان فارسی: مکان برگزاری

چرخ تانک



دانشجویان پسربهارهجشنواره ورزش های همگانی 

kg60 ،kg6۵ ،kg70 ،kg7۵،kg80 ،kg90،kg100:اوزان برگزاری

110: تعداد نفرات شرکت کننده 

محوطه سالن ورزشی سلمان فارسی: مکان برگزاری

مچ اندازی

وزن7برگزاری مسابقه پرس سینه در 

90: تعداد نفرات شرکت کننده 

پرس سینه



بهارههمگانیورزشجشنوارهبرنامه هایوآماری فعالیت  هاگزارش

107۵:کنندهشرکتدانشجویانتعداد16:رشته های برگزار شده تعداد

برگزاریرشته هایردیف
(نفر)پوششتحتجمعیت

مکان
مجموعپسراندختران

محوطه دانشگاه8570155دو همگانی1
محوطه خوابگاه50-50چرخ تانک2
محوطه خوابگاه56-56وسطی3
محوطه خوابگاه47-47پرتاب حلقه4
ورزشیسالن 7280152طناب کشی5
محوطه خوابگاه55-55پرتاب فریزبی6
محوطه خوابگاه60-60شاربولینگ7
محوطه خوابگاه45-45کفش امدادی8
محوطه سالن ورزشی110110-مچ اندازی9
سالن بدنسازی9090-پرس سینه 10
منطقه سرخ ده40-40اردوی ورزشی، تفریحی11
محوطه دانشگاه4040-پرتاب دارت12
محل برپایی غرفه8095175مسابقات غرفه تربیت بدنی13

5904851075مجموع  



برگزاری اولین دوره کالس آموزشی یوگا ویژه کارمندان و اساتید خانم

.جلسه تشکیل شد12کالس آموزشی یوگا ویژه کارمندان و اساتید خانم از اواخر فرودین ماه به مدت 

برنامه فعالیتهای ورزشی کارکنان 

شنبه، دوشنبه
فوتسال

کارمند
آقایان

والیبال

بدنسازی و آمادگی جسمانی

شنبه، دوشنبه
فوتسال

استاد
بدنسازی و آمادگی جسمانی

یکشنبه، سه شنبه
بدنسازی

کارمند  

استاد
خانم ها

بدنسازی و آمادگی جسمانی

برگزاری کالس های ورزشی کارکنان 



برگزاری شورای تربیت بدنی و  ورزش دانشگاه

این جلسه موارد ذیل مورد بررسی و تصمیم گیری در . شدتشکیل 96/3/10سی و یکمین جلسه شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه در تاریخ 

.قرار گرفت

 139۵گزارش عملکرد اداره تربیت بدنی در سال

گزارش میزبانی مسابقات کاراته کشوری دانشجویان دختر

بررسی تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی

تصویب تکمیل پروژه پیست دو  و میدانی و زمین تنیس

جا نمایی سالن ورزشی شقایق

بهدختریاندانشجوکشوریکاراتهمسابقاتشایستهمیزبانیبابتفناوریوتحقیقاتعلوم،وزیرمحترممعاونتقدیرلوحجلسهایندر

.گردیداهدامسابقاتاجراییعواملوسرپرستان



رمدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشوگردهمایی  حضور مدیرتربیت بدنی در چهل و نهمین 

.برگزار شددانشگاه صنعتی امیرکبیربه میزبانی 1396اردیبهشت ماه2۵و نهمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاهها در تاریخ  چهل 

بیت بدنی کیانی مدیر کل ترپوراین گردهمایی با سخنرانی دکتر صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، مهندس یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان و دکتر 

.در این گردهمایی موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز گردید

 شفاف سازی میزان اعتبارات ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها تحت برنامه ای مستقل به نام فعالیتهای ورزشی دانشجویان

 درصد دانشجویان در بخش ورزش همگانی 30تحت پوشش قرار گرفتن

تجهیز خوابگاه ها به وسایل و تجهیزات ورزشی

 تجهیز و راه اندازی واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی در دانشگاه ها

 عضویتشکیل کارگروه عمران ورزشی با همکاری اداره کل طرح های عمرانی

 کمک به تجهیز و تکمیل فضاهای ورزشی دانشگاه ها

 1396-1400تدوین برنامه راهبردی پنج ساله ششم توسعه در ورزش دانشگاهی



خبر نامه معاونت دانشجویی دانشگاه دامغان
معاونت دانشجویی: صاحب امتیاز

دکتر مسیب احمدی: مدیر مسئول

رضوان ملکی :  سر دبیر

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

پست الکترونیکی:vice_stu@du.ac.ir   

معاونت دانشجویی2میدان دانشگاه، دانشگاه دامغان ساختمان شماره -دامغان : نشانی




