
خبرنامه معاونت دانشجویی دانشگاه دامغان سال پنجم، 
1396شماره بیستم ، زمستان



پیشگفتار
هایفبر.استزمستانفصل،فصلترینعاشقانهدرنظرمن.هاسبزیوهاسردی،هاناخوشی،هاخوشیباتماماستدرحرکتزندگی

دوستراانزمستفصل،هازیباییاینباتمامکهکسیوکندمیمایانرانعشقپرازفصلاینیجلوهپارکهاینیمکتروینشسته

.استتماشاییقلبشندارد

هایلحظههمینزندگی.دهدمیقرضنوروزبهراجایشوکندمیجمعراخودهایرختسرما.رسدبهارمیورودمیزمستان

رالحظاتاینقدربیاییدپسزندگی،بهاروزمستانبینکوتاهیستفاصلهچهافسوسو.زندمیرقمراهافصلاینکهاستخوشی

تالش،کهتزمانیسهماندانشجوییدورانبرداریم،گامزندگیبهارسویبهدرایتباوکنیمگذرزندگیزمستانازتدبیرباوبدانیم

.تتوسانتظاردرکهبهاریبرایکنجمعآذوقهنعمتسراسردوراناینازبیا.زندگیبهاربرایمیخواهدپشتکارودرایت

احترامبا

سهراب نبیلی

عضو شورای دانشجویی دانشگاه



...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 اداره تربیت بدنی



گزیده اخبار و فعالیت اهی حوزه معاونتی



برگزاری شصت و یکمین گردهمایی معاونین دانشجویی دانشگاه های سراسر کشوردر دانشگاه الزهرا

نمسئوالحضورباسالزهرادانشگاهاشراقسالندرکشورسراسرهایدانشگاهدانشجوییمعاونینگردهمایییکمینوشصت

.گردیدبرگزار۹۶ماهبهمن۲۵تاریخدررفاهصندوقودانشجویانامورسازمان

تیبانیپشوگذاریسرمایهمعاون-سجادیدکتردانشجویان،رفاهصندوقرئیسمقامقائم-قنبریدکترروزه،دوگردهماییایندر

بهمربوطاموروهاغذاخوریدانشجویی،جدیدسراهایساختجملهازصندوقآتیهایبرنامهخصوصدرگزارشی-رفاهصندوق

نشاطشافزایاهمیتپیرامون-دانشجویانامورسازمانوسالمتمشاورهدفترکلمدیر-دکترصادقیسپسونمودهارائهتسهیالت

.نمودصحبتهادانشگاهدرنگرمثبتروانشناسیبهوتوجهدانشجویاناجتماعی

.تندداشنظرتبادلگردهمایی،درشدهمطرحموضوعاتخصوصدرخود،تجربیاتونظراتنقطهبیانضمنمعاونینجلسهادامهدر

.داشتندحضوراحمدیدکترآقایجنابدانشجوییمعاونگردهماییایندر



.از برندگان بورس تحصیلی مدیر عالمی و بانو تقدیر شد

عالمیدکترحضوربااندیشهسالندر۹۶/1۲/14دوشنبهشامگاهکهایجلسهدربانووعالمیمدیربورسصندوقبرگزیدگاناز

.آمدبعملتقدیرشد،برگزارمسئولینومعاونینودانشگاهریاستبصیریدکترصندوق،مؤسس

:داشتاظهاربانووعالمیمدیرتحصیلیبورسصندوقمعرفیضمندانشجوییمعاوناحمدی،مسیبدکترجلسهاینابتدایدر

هایمالکمهمترینجملهازوشداعطاءبرگزیدگانبهعالمیدکترمحترمخیرهمتبا138۵سالازبورسصندوقدورهاولین

برنامهفوقواجتماعیوفرهنگیهایفعالیتگرفتننظردربهتوانمیبانووعالمیمدیربورسصندوقنامهآییندرارزیابی

.کرداشارهآموزشیعلمیهایفعالیتکناردردانشجویان

وهادستورالعملخواستدانشجویانازبورس،برندگانبهتبریکضمنبورسصندوقمؤسسعالمی،اصغرعلیدکترادامهدر

.باشندجامعهبرایتأثیرگذاروموفقفردیبتوانندآیندهدرتابگیرندجدیراخوداساتیدهایتوصیه

هایفعالیتکهعلمیبرگزیدهدانشجویانبهتحصیلیمقاطعتمامدرسالههمهبانووعالمیمدیرتحصیلیبورساستذکرشایان

.نمایندکسبراتحصیلیبورسایناندتوانستهنفر۶8کنونتاوشودمیاعطاءباشند،داشتهنیزاجتماعیوفرهنگی



دیدارصمیمانه معاون دانشجویی با مدیران وکارکنان حوزه دانشجویی

برحوزهکارکنانازتقدیرضمندانشجویی،مدیرشدبرگزارکنفرانسسالندر۹۶/011/1۶مورخدوشنبهروزدرکهنشستاین

وفاهدابهرسیدنشدنآوریادوکردندتاکیدمختلفموضوعاتوهابخشدرمدیرانباکارکنانهمفکریواندیشیهملزوم

.بودخواهددستیابیقابلکارشناسانکمکباتنهادانشجوییحوزههایسیاست

برایوییدانشجمعاونکهفرصتیازوپرداختندکاریشانحیطهدرخودنظراتنقطهارائهبهدانشجوییحوزهکارشناسانادامهدر

.کردندقدرانینمودندفراهمکارشناسانهایدغدغهومشکالتبیان



برخی فعالیت انجام شده در مرکز رایانه

۹۶-۹7تحصیلیسالاولنیمسالدردانشجویانکاردانشجوییمالیجامعگزارشارائه

بوستانسامانهدرخاصمواردکمیسیوندرخواستهزینهالکترونیکیپرداختدرگاهتغییر



گزیده فعالیتها و اخبار مدرییت امور دانشجویی



9گردهمایی مدیران دانشجویی، مسئولین مرکز مشاوره، مسئولین مراکز بهداشت و دبیران شورای انضباطی دانشگاههای منطقه 

۹۶ماهبهمن۲۵روزچهارشنبه،درمنطقهدانشگاههایانضباطیشورایدبیرانوبهداشتمراکزمسئولینمشاوره،مرکزمسئولیندانشجوییمدیرانگردهمایی

.شدتاکیدذیلمسائلخصوصدرنشستایندر.شدبرگزارگنابادعالیآموزمجتمعدر

بریریخطمسئولیتوبودهدانشگاهبخشهایترینحساسجزءانضباطیشوراهایوسالمتوبهداشتمرکزمشاوره،مرکزدانشجویی،امورمدیریتهایحوزه

سطحتقایاردردانشگاهمعنویومادیحمایتوبخشاینبرتمرکزضرورتبخشهااینسازمانیجایگاهارتقایبرتاکیدضمنلذا،.باشدمیبخشهااینعهده

.بودگردهماییدرکنندگانشرکتتاکیدمورددانشجویاناجتماعیورفاهینیازهایبهرسیدگیوخدمات

باشندداشتهبیشتریمساعدتوتالشمربوطهاموربهبخشیکیفیتراستایدرهادانشگاهافزاییهموهمفکریموفق،تجربیاتارائهدر.

بهارتباطراریبرقجهتنوینالکترونیکیهایفناوریازوافزایشمربوطههاینشستدانشجویی،مختلفمسائلدرهمفکریونظرتبادلبسترافزایشبرای

.گردداستفادهویدئوکنفرانسصورت

پیمانکارانپرداختهایبخشدرچهوتجهیزوتعمیربخشدرچهتغذیهحوزهاعتباراتافزایشخواستار

اختصاصرددانشجویانرفاهصندوقبیشترهایحمایتخواستاردانشگاهدرفعالهایتشکلوهاکانونتقویتومختلفاموردردانشجویانمشارکتافزایش

دانشجوییواماعتبارات

هایآسیبکاهشجهتدانشجویاندرعموماستفادهبرایهاخوابگاهدرترنشاطبامحیطیایجادودانشجویانبرایمناسبتررفاهیامکاناتنمودنفراهم

خواستارفرهنگی-علمیرشدواجتماعی

دانشجویانرفاهصندوقودانشجویانامورسازمانقبلیهایبخشنامهکردنروزبهوموقعبهابالغ

تصمیمدرآنهانداددخالتبرعالوهوگردیدهمعطوفبیشتریتوجهجامعه،پویایوتاثیرگذارقشرعنوانبهدانشجویانبهندمعتقدکنندگانشرکتهمچمین

.گیردقراربررسیوپیگیریموردجدیطوربهآنهابحقمطالباتوهاخواستدرها،سازیتصمیموهاگیری



راه اندازی یک باب آرایشگاه  و اتاق انتشارات در خوابگاه پردیس

.کردندپردیسدرخوابگاهانتشاراتاتاقوآرایشگاهافتتاحبهاقدامدانشجویانحالرفاهجهتدانشجوییمدیریت

غدغهدمهمترین:کردعنواندانشجویانهمکاریازتقدیرضمن.شدبرگزارهاخوابگاهامورمسئولحضورباکهافتتاحیهاین

.کنیماتیعملیراآنکردهایمسعیوداشتهتوجهخطیرامراینبهکهباشدمیرفاهیامکاناتنمودنفراهمدانشجویی،مسئولین



برخی فعالیت های انجام شده درخوابگاههای دانشجویی

هاخوابگاههایگازاجاقتمامینوسازی

پردیسخوابگاهدرغذاتوزیع

تکواندودانشجوییمسابقاتاسکانمیزبانی

هاخوابگاهمحوطهدرسبزفضایایجادودرختکاری



گزیده اخبار و فعالیت اهی مرکز مشاوره و سالمت



را کسب کرد96مرکز مشاوره و سالمت دانشگاه عنوان مرکز مشاوره فعال کشوری در سال 

.گرفترارقتقدیرموردوشدشناختهکشوریفعالمشاورهمرکزعنوانبهبارسومینبرایدامغاندانشگاهسالمتومشاورهمرکز

فعالوبرترنمونه،مشاورهمراکزشدبرگزارتهرانامیرکبیردانشگاهدرکهمشاورهمراکزرؤسایگردهمایینهمینوبیستدر

بااندامغدانشگاهمشاورهمرکزکهشدندمعرفیدانشگاهیانبهشدهارائهخدماتوهافعالیتتنوعوحجمواسطهبهکشوری

.شدمعرفی۹۶سالدرکشوریفعالمشاورهمرکزعنوانبهشدهانجامهایفعالیتبهتوجه

بهرکز،ممشاورانوکارشناسانخدماتتنوعوهافعالیتحجموشایستهخدماتپاسبهتندیسوتقدیرلوحگردهماییایندر

.شداهدادانشگاهسالمتومشاورهمرکز



برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از رفتارهای خود آسیب رسان ویژه کارکنان دانشگاه دامغان

ایناه،دانشگاجراییکمیتهدرنظرموردآموزشیدورهتصویبپیدرورسانآسیبخودرفتارهایازپیشگیریاهمیتبهنظر

وحراستوآموزشیفرهنگی،دانشجویی،هایحوزهکارکنانجهترامذکورهایدورهکارکنانآموزشواحدهمکاریبامرکز

بهدورههردرکارکنانازنفر۵7شدبرگزار(ماهدی7وآذر30)متوالیپنجشنبهدوطیکههادورهایندر.کردبرگزارانتظامات

.کردنددریافتآموزشساعت4مدت

ازنفر۲7برایراایدز/ویآیاچکنترلوپیشگیریکارگاهآذر13دردانشگاهسالمتومشاورهمرکزهمکاریبااحمرهاللکانون

آموزشهایدورهمربیومرکزمشاورروحانی،آقایتوسطکارگاهایندرتدریس.نمودبرگزارساعت4مدتبهعالقمنددانشجویان

رکتشبهنیزکارگاهدرحضورگواهیپایاندر.شدانجامسیستماتیکجامعمدلاساسبرایدز/ویآیاچکنترلوپیشگیری

.شدارائهکنندگان

ایدز/ویآیاچکنترلوپیشگیریموضوعباسالمتومشاورهمرکزواحمرهاللکانونمشترککارگاهبرگزاری



اجرای طرح سیمای زندگی دانشجویان

طیریفناووتحقیقات،علوموزارتبهوابستههایدانشگاهکلدرکهاستملیطرحیکدانشجویانزندگیسیمایطرحسومموج

ها،فعالیتوهابرنامهشاملکه.استشدهتدوینبخش11قالبدرصفحه8ازپرسشنامهاین.شدبرگزار۹۵و،۹۶،۹۵هایسال

جنسباارتباطپرخطر،رفتارهایمواد،مصرفدانشجویان،هاینگرانیورضایتمندیهیجانات،ها،نگرشآموزشی،–تحصیلیوضعیت

تکمیلپرسشنامه۵1۹تعدادوبرگزار۲3لغایتاسفند1۲ازدامغاندانشگاهدرطرحاین.باشدمیفردیمشخصاتوازدواجمخالف،

.گردید



طرح بررسی وضعیت دانشجویان مشروطی به تفکیک دانشکده ها

ازتوجهیقابلحجمبادامغاندانشگاهدر.باشدمیدانشجویانتحصیلیافتدانشگاهینظامهرآموزشیموانعومعضالتازیکی

شروطیمترمچنددانشجویانافزایشترکنندهنگرانوضعیتواسترشدبهرورونداینوهستیممواجهمشروطیدانشجویان

شناختضمنتانمایدمیفراهمآموزشیامورمسئوالنوریزانبرنامهبرایراامکاناینتحصیلیافتعواملوعللبررسی.است

تحصیلییشرفتپکارگروهراستاایندر.نماینداقدامدانشجویانتحصیلیافتوضعیتتعدیلیارفعبهنسبتبحرانیهایگلوگاه

لاوگامدرودادقرارخودکاردستوردررانظرموردموضوعدانشگاهمحترمریاستتأکیدبهتوجهباسالمتومشاورهمرکز

خستینندر.گرفتقراراولویتدرپایلوتصورتبهشیمیوفیزیکهایدانشکدهباالترومشروطیترمدودانشجویاناطالعات

دروشداستعالمآموزشازمشروطیدانشجویاناطالعاتکار،ابزارواهدافتعیینوکارگروهسویازجلسهچندینازپساقدام

سیرتفوتحلیلوطرحاجرایازپسوشدهفراخوانمصاحبهجهتدانشجویانشدهگرفتهنظردرهایآزموناساسبربعدگام

.شدخواهدارائهبعدیهایسازیتصمیمجهتمسئوالنبهنهاییگزارشنتایج،



برگزاری سی و پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری مرکز مشاوره و سالمت

13۹4تا13۹1هایسالطیدانشجویانروانیسالمتوضعیتازگزارشیسیاستگذاری،شورایجلسهبرگزاریضمنماهدیسوم

قصناختاللبهمشکوکدانشجویانشناسیشیوعطرحهایدادهادامهدر.شدارائهسالمتپایشملیطرحهاییافتهاساسبر

منظوربهکاربردیپیشنهاداتوراهکارهاجلسهاینپایاندر.شدارائه13۹۵ورودیدانشجویاندرکنشیفزون/فعالیبیش/توجه

.شدارائهدانشجویانروانسالمتوضعیتارتقاء

میبمحسوکشورسراسرهایدانشگاهمشاورهمراکزگیریتصمیممرجعباالترینعنوانبهمشاورهمراکزسیاستگذاریشورای

زاآموزشمدیرومالیواداریمعاوناجتماعی،وفرهنگیمعاونرهبری،نهادمسئولدانشجویی،معاوندانشگاه،ریاستکهگردد

مرکزذاریسیاستگشورایبامشترکصورتبهگذشتهسالماهاسفنددرنظرموردشورایجلسهآخرین.باشندمیشوراایناعضای

جویاندانشجسمیسالمتوضعیتازدرمانوبهداشتمرکزسرپرستگزارشارائهازپسجلسهایندر.شدبرگزاردرمانوبهداشت

دانشجویانزندگیسیمایطرحاز(13۹۵و13۹4هایسال)ایمقایسهگزارشیسالمت،ومشاورهمرکزسرپرستجدید،ورودی

نسبت۹۵سالدرقلیانوسیگارنظیرموادیمصرفنظیرخطرعواملبرخیکاهشطرحاینتوجهجالبنتایجونکاتاز.نمودارائه

ذشتهگسالبهنسبتاساتیدوکارکنانبادانشجویانهایدرگیرینظیردیگرهایشاخصبرخیدرهمچنینوبودقبلسالبه

.استداشتهرانزولیروندی

برگزاری سی و ششمین جلسه شورای سیاستگذاری مرکز مشاوره و سالمت



1394تا 1391گزارش وضعیت سالمت روان دانشجویان از سال 

ومفصلگزارشیتاشدآنبرمرکزاینسالهرماهبهمنومهرماهدرجدیدهایورودیجهتسالمتپایشطرحاجرایبهنظر

دانشکدههبگزارشاین.نمایدارائههادانشکدهتفکیکبهدانشگاهعلمیهیاتاعضایبهدانشجویانروانسالمتوضعیتازمصور

هشدمندبهرهگزارشایناززمینعلوموشناسیزیستمهندسی،وفنیهایدانشکدهتاکنونوگردیدآغاز۹۶زمستاندرها

سالمتوضعیتشدبرگزارسالمتومشاورهمرکزکارشناسانازیکیوسرپرستدانشجویی،معاونحضورباکهجلساتاین.اند

سطحدرلیتحصیرشتهوتحصیلیمقطعجنسیت،تفکیکبهنگربیماریونگرسالمتابعاددرجدیدورودیدانشجویانروانی

وجودآنپیدرودانشجویانبیندراضطرابوافسردگیهاینشانهوجود.گرفتقراربررسیومقایسهمورددانشکدهودانشگاه

سالمتمرابهرادانشگاهیانجانبههمهوبیشترتوجهکهاستدانشجوییجمعیتکنندهنگراننکاتازخودبهآسیبگرایشات

.نمایدمیگوشزددانشجویانروان

توزیع بروشورهای ارسالی از دفتر مرکزی مشاوره در خصوص ایام امتحانات
باتهگرفصورتهایهماهنگیطیمشاوره،مرکزیدفتربروشورهایارسالپیدروامتحاناتایامرسیدنفراربا

یهاکانالدرومجازیفضایدرنظرموردهایبروشوردانشجویی،هایتشکلوهامختلف،کانونهایدانشکده

درگاهدانشآموزشیمدیریتباایجلسهراستاهمیندراستذکربهالزم.شدرسانیاطالعوتوزیعدانشجویی

سیاورژانخدماتارائهامکانتاشودبررسیامتحانیشرایطدردانشجویانوضعیتتاگرفتقرارکاردستور

.گرددتسهیلمرکزاینسویازمددکاریوروانشناختیروانپزشکی،پزشکی،



بررسی و تحلیل روانشناختی  فیلم های  برادرم خسرو ، وارونگی و سارا و آیدا

تصمیمومسالهحلافسردگیواضطرابیمشکالت13۹4تا13۹1هایسالطیروانسالمتپایشطرحازحاصلآماربهتوجهبا

مرتبطتوایمحبافیلمسهمنظوربدین.باشدمیدامغاندانشگاهدانشجویانبیندرروانشناختیمشکالتترینشایعازگیری

وکارکناندانشجویان،ازجمعیحضوربامشاورهمرکزکارشناسانسویازاکرانازپسماهبهمن17و3،دی۵درتاریخوانتخاب

.گرفتقرارروانشناختیتحلیلوبررسیموردمرکزمشاوران



دنیگزیده اخبار و فعالیت اهی اداره رتبیت ب



برگزاریتمریناتتیمهایورزشی

کالسهایفوقبرنامهآموزشی

ورزشکشور۹میزبانیمسابقاتکشوریتکواندودانشجویانپسردانشگاههاوموسساتآموزشعالیمنطقه

ورزشکشور۹کسبمقامسومتیمتنیسرویمیزدانشجویانپسردرمسابقاتمنطقه

ورزشکشور۹حضورموفقتیمکشتیدانشجویانپسردرمسابقاتمنطقه

ورزشکشور۹تیمتکواندودانشجویانپسردرمسابقاتتکواندومنطقهشرکت

ورزشکشور۹تیموالیبالدانشجویانپسردرمسابقاتمنطقهشرکت

صنعتیشاهرودبهمیزبانیدانشگاهورزشکشور۹شرکتتیموالیبالدانشجویاندختردرمسابقاتمنطقه

فردوسیمشهدورزشکشوربهمیزبانیدانشگاه۹بهمسابقاتورزشیمنطقهبدمینتوندانشجویاندختراعزامتیم

تانکسبمقامقهرمانیتیمهایوالیبالکارکنانخانموآقادانشگاهدرمسابقاتوالیبالکارکناندانشگاههاواداراتشهرس

دامغان

برگزاریکالسهایآموزشیکارکنان

راسرکشورشرکتسرپرستادارهتربیتبدنیدرپنجاهمینگردهماییمدیرانتربیتبدنیدانشگاههاوموسساتآموزشعالیس

زمستان -فهرست فعالیتهای اداره تربیت بدنی



برگزاری کالس های فوق برنامه آموزشی

ایروبیکویوگابدنسازی،:دانشجویاندختر

بدنسازی:دانشجویانپسر

برنامه ریزی و برگزاری تمرینات تیم های ورزشی 

بدمینتون،بسکتبالوتکواندووالیبال،:دانشجویاندختر

فوتسال،بسکتبال،تکواندووکشتیوالیبال،:دانشجویانپسر



1۶ازدامغاندانشگاهمیزبانیبهکشورورزش۹منطقهعالیآموزشموسساتوهادانشگاهپسردانشجویانتکواندومسابقات

دانشگاهفارسیسلمانورزشیسالندرکیوروگیوپومسهبخشدودرتیم11قالبدرورزشکار۵4حضورباماهاسفند18لغایت

.گردیدبرگزار

اسفند ماه18لغایت 16ورزش کشور 9میزبانی مسابقات تکواندو دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 



دانشگاهرئیسههیاتمحترماعضایودانشگاهمحترمریاستباحضورمراسماین.آغازشد۹۶/1۲/17روزصبحمسابقاتافتتاحیهمراسم

وگاهدانشخصوصدرتوضیحاتیمدعوینوکنندگانشرکتبهمقدمخیرعرضضمندانشگاهدانشجوییمعاوناحمدیدکتر.شدبرگزار

.نمودارائهآنهایتوانمندی

.یافتپایانتیم11رژهبامسابقاتافتتاحیهمراسم

افتتاحیه مسابقات تکواندو



پومسهمسابقات در بخش نتایج 

دانشگاهفرهنگیان:مقاماول

دانشگاهمهندسیفناورینوینقوچان:مقامدوم

دانشگاهدامغانودانشگاهفردوسی:مقامسوممشترک

کیوروگیمسابقات در بخش نتایج 

مشهدفردوسیدانشگاه:اولمقام

قوچاننوینفناوریمهندسیدانشگاه:دوممقام

شاهرودصنعتی:سوممقام

اختتامیه مسابقات تکواندو



.شدبرگزار۹۶/11/7لغایت۹۶/11/۵دانشگاهبهمیزبانیدانشگاهکاشمرازتاریخ11تنیسرویمیزپسرانباشرکتسابقاتم

.دربخشانفرادیشدمقامسومموفقبهکسبآقایاحسانصداقتیدراینمسابقات

.گردیدکسبمقامسومموفقبهدانشگاهدامغاندربخشدوبلوتیمینیز

ورزش کشور9کسب مقام سوم تیم تنیس روی میز دانشجویان پسر در مسابقات منطقه 



دراینمسابقاتکهازتاریخ.بخشآزادوفرنگیبرگزارشد۲مسابقاتکشتیدانشجویانپسربهمیزبانیدانشگاهصنعتیشاهروددر

.بهطولانجامید،تیمدانشگاهدامغانموفقبهکسبمقامهایذیلگردید۹۶/1۲/18لغایت۹۶/1۲/1۶

دامغانشده توسط تیم دانشگاه مقام های کسب 
وزنمحمدرضاگرزالدینkg8۲فرنگی-مقاماول

علیصرفیوزنkg7۶آزاد-مقامدوم

امیرحسینآرمندوزنkg74آزاد-مقامسوم

حسینغفاریوزنkg۹7فرنگی-مقامسوم

حسینفتحیوزنkg۵7آزاد–مقامسوم

.راکسبنمودند13۹7مسابقاتالمپیادتابستانسهمیهحضوردرعلیصرفیومحمدرضاگرزالدینآقایان

ورزش کشور9حضور موفق تیم کشتی دانشجویان پسر در مسابقات منطقه 



.ورزشکشورشرکتوموفقبهکسبمقامذیلگردیدند۹تیمتکواندودانشجویانپسردرمسابقاتتکواندومنطقه

دامغانشده توسط تیم دانشگاه مقام های کسب 
مقامسومیکجوادبوروزن

مقامسومدواحمدکیانیوزن

رضاکریمیوزنچهارممقامسوم

مقامسومهفتمکیارشکیاوزن

دربخشپومسهدانشگاهدامغانتوسطتیممقامسومکسب

ورزش کشور9شرکت تیم تکواندو دانشجویان پسر در مسابقات منطقه 



ورزش کشور9شرکت تیم والیبال دانشجویان پسر در مسابقات منطقه 



ورزش کشور9والیبال دانشجویان دختردر مسابقات منطقه شرکت تیم 



ورزش کشور9بدمینتون دانشجویان دختردر مسابقات منطقه شرکت تیم 

۹۶/1۲/1۲لغایت۹۶/1۲/۹:تاریخبرگزاری

7:تعداددانشگاههایشرکتکننده

دانشگاهفردوسیمشهد:میزبان



تدههتیموالیبالکارکنانخانمدانشگاهدامغاندرمسابقاتوالیبالکارکناناداراتشهرستاندامغانکهبهمناسبتگرامیداش

.میزبانیدانشگاهدامغانبرگزارگردید،شرکتنمودندمبارکفجروبه

.تیموالیبالکارکناندانشگاهدامغانموفقبهکسبمقامقهرمانیشد

مقام قهرمانی توسط تیم دانشگاهو کسب مسابقات  ادارات شهرستان دامغان خانم در کارکنان والیبال شرکت تیم 



مبارکدههتگرامیداشمناسبتبهکهدامغانشهرستاناداراتکارکنانوالیبالمسابقاتدرکارکنانوالیبالنیزتیمآقایانبخشدر

.نمودندشرکتگردید،برگزاردامغاندانشگاهمیزبانیبهوفجر

.تیموالیبالکارکناندانشگاهدامغانموفقبهکسبمقامقهرمانیشد

:اسامیتیموالیبالکارکنان

یاسینعلیپور-1

محسنمجد-۲

امینعبادی-3

رضاشفیعزاده-4

حسنشوکتآبادی-۵

عباسخراسانی-۶

حمیداردکانی-7

پرویزحیدری-8

اهمقام قهرمانی توسط تیم دانشگو کسب شهرستان دامغان کارکنان ادارات در مسابقات  والیبال کارکنان آقا  شرکت تیم 



ساماندهی ساعات ورزشی کارکنانبرنامه ریزی و

یکشنبه، سه شنبه فوتسال، والیبال و بدنسازی (آقایان)کارکنان 

بهشنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشن اایروبیک، یوگ-بدنسازی (خانم ها)کارکنان 



سازمانزبانیمیبهکهکشورسراسرعالیآموزشموسساتوهادانشگاهبدنیتربیتمدیراننشستدردانشگاهبدنیتربیتادارهسرپرست

.نمودشرکتشد،برگزاردانشجویانامور

ابقاتمسکارسازوخصوصدرفناوریوتحقیقاتعلوموزارتبدنیتربیتفعلیواسبقکلمدیرانمعارفهوتودیعضمننشستایندر

.گرفتصورتنظرتبادلوبحثدانشجوییالمپیادوچهاردهمینمناطققهرمانی

.شدبرگزارعلوموزارتبدنیتربیتکلمدیربابدنیتربیتمدیرانپاسخوپرسشجلسهنشستاینپایاندر

پنجاهمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشورشرکت سرپرست اداره  تربیت بدنی دانشگاه در



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




