
خبرنامه معاونت دانشجویی دانشگاه دامغان سال پنجم، 
1396، پاییزشماره نوزدهم



...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 مرکز بهداشت و درمان

گزیده فعالیتها و اخبار اداره تربیت بدنی



پیشگفتار
عالی،شآموزمرکزاین.کردمحسوباسالمیانقالبنسلدانشگاهیمراکزجزءآنراتوانمیدامغان،دانشگاهتاریخوپیشنهبهنگاهیبا

ویاترینپازیکیشایدساختار،تغییرلحاظبهامابرخورداراست،کوتاهیعمرازکشور،عالیآموزشمراکزدیگربامقایسهمقامدرهرچند

ماکررسولدانشگاه،هاینامباشماشد،شروعمرکزاینگذاریپایهکهشمسیهجریشصت،دههاز.باشدکشورعالیآموزشمراکز

انچندنهوجودبا.هستیدوبودههمراه"دامغاندانشگاه"حاضرحالدرودامغانپایهعلومدانشگاهدامغان،پایهعلومدانشکدهدامغان،

اینهکنشیبیوفرازهربا.داردآنحیاتوگیریشکلدرشگرفتحوالتازحاکی،ساختاردرتغییرهمهاینمرکز،اینطوالنیعمر

همامآیا.استشدهماتحویلکشور،عالیآموزشدر"دامغاندانشگاه"نامبهمستقلهویتیکامروزهاست،بودههمراهآنبادانشگاه

ایران،عالیآموزشنظامآیندهدرمستقلهویتیباوآنفعلیوضعیتوگذشتهبراتکاءبانامی،هرتحترادانشگاهاینبودخواهیمقادر

کهتاسچیزیآناول،وجه.پرداختموضوعبهوجه،دوازبایدسوال،اینبهمثبتپاسخدادنبرایخیر؟یادهیمتحویلآیندهنسلبه

مخاطبکیدانشگاههرکهنیستشکی.کارمندواستاددانشجو،یعنیبخشید،هویتآنبهمرکز،اینگذاریپایهاولیهتحوالتازبعد

،قراردهیمراکارمندواستاددانشجو،واژهسهآن،راسهردروگذاشتهمثلثیکدروندررادانشگاهاگرامادارد،دانشجونامبهاصلی

راثمثلاینرئوسازهریکبخواهیماگرشکبدونکهکرد،خواهدپیداترواالوتردقیقمعناییپژوهشی،-آموزشینهاداینآنوقت

خود،یاتحطولدردانشگاهیکوقتیرویایناز.بودنخواهددانشگاهدیگرکهدهیم،تنآنعنوانتغییربهبودخواهیمناچارکنیم،حذف

اهدافجهتدرمنطقیهمگرایییکاست،کارمندواستاددانشجو،همانکهخوداصلیرکنسهبینبتواندکهبود،خواهدماندگاروپویا

هکواالییاهدافبههمآنارکانشکبدوننماید،تالشوسوگیریداشگاهاهدافراستایدرهمگراهیاینوقتی.نمایدایجادخودواالی

وهدفمندمهارتارتقاءوآموزشیبرنامهیکهمگرایی،برنامهایندلدراگرمثالعنوانبه.رسیدخواهنداندنمودهترسیمخودبرای

مندیضایترایجادضمنبرنامهاینباشد،داشتهپیدرکارمندیبدنهدرراکاراییووریبهرهبتواندکهشودتعریفکارکنانمستمربرای

.انجامیدخواهدنیزدانشگاهپویاییبهشکبدونکارکنان،برای



پیشگفتار
بههمانشگاهدنباشد،خودتحصیلمحلدانشگاهتحولوتعالیاندیشهدردانشگاهدانشجویاگرحتیهمگراییبرنامهایندرنگارندهزعمبه

دراولیبهو.انجامیدخواهدکشورعالیآموزشآیندهتحوالتصحنهازدانشگاههنگامزودخروجبهشکبدونکهرفتخواهدافولسوی

به.نمایدکمکگاهدانشپویاییبهبتواندارتقاءایناینکهبدونبود،متصورپژوهشیوآموزشیارتقاءاستادبرایتواننمیهمگراییبرنامهاین

اماو.استنیازمندهمگرادانشگاهیکبهدرونازدیگر،زمانهرازبیشماهدانشگاهکشور،عالیآموزشرویپیشتحوالتبارسدمینظر

یریگشکلبهکهاستوجهیآننماید،کمککشور،عالیآموزشآیندهتحوالتدردامغاندانشگاهماندگاریبهتواندمیکهدومی،وجه

دهههبآنازبشودشایدکهاسالمیانقالبچهارمدهه،نگارندهاعتقادبه.استدانشگاهاینبودنمردمیوجهآنواستانجامیدهنهاداین

خودابوفعالپویا،دوبارهراخودمردمیوجهنتوانددورن،ازهمگراییکناردردامغاندانشگاهاگرکرد،یادهمکشورعالیآموزشدرتحول

دامغانهدانشگابرایتواننمیکشور،آموزشنظامدرآفریننقشنگاهبامطلوبیاندازچشمدورنی،همگراییوجودبانماید،همگراوهمراه

بلورمتدامغاندانشگاهحامیخیرینبنیاددررادانشگاه،بودنمردمیوجهتاشدبرداشتههاییقدماخیرهایسالدرچندهر.بودمتصور

کهدانشگاهاندانشجویوکارمنداناساتید،کهاستآننگارندهپیشنهاد.استنبودههمراهقبولیقابلموفقیتباامراینکنونتااماساخت،

لیاصنقشایفایوجودباهستند،نویندانشوعلممهداینگذاریپایهدردیارکهناینجوشخودمردمیحرکتدارمیراثحاضرحالدر

گاه،دانشدرونیهمگراییبرنامهازمعنویحمایتضمنمشترک،نشستیکدردانشگاه،اهدافپیشبردجهتدردرونیهمگراییدرخود

داشتهاعالمدامغاندانشگاهحامیخیرینبنیاداز(داشتخواهدپیدرکهشگرفیبسیارمعنویاثربااما)اندکهرچندراخودمادیحمایت

همچونارمردمیپشتیبانیوحمایتجلببرایرااساسیهایگامدرون،ازمادیومعنویپشتوانهاینبابتواندبنیاداینانشآءاهللتا

وپایدارکشورعالیآموزشنظامدرهمیشهبرایدانشگاهاینجایگاهونقشهدف،اینتحققصورتدرشکبدونکهبردارد،گذشته

احترامبا.شدخواهدماندگار

علی اکبر حسن نژاد

عضو شورای دانشجویی دانشگاه



گزیده اخبار و فعالیت اهی حوزه معاونتی



بازدید نائب رئیس صندوق رفاه دانشجویان از خوابگاه هاي دانشگاه دامغان

ومعاوندامغان،دانشگاهرئیسبصیریعبدالعلیدکترهمراهبه۹۶/۹/۱۴مورخشنبهسهروزدانشجویانرفاهصندوقرئیسنایبقنبری،عباسدکتر

در.کردندبازدیددامغاندانشگاهدرهاخوابگاهارتقایطرحاجرایفرآیندازعلوموزارترفاهصندوقکارشناسودامغاندانشگاهدانشجوییمدیر

خوابگاهیمجموعهازصندوقرئیسنایبشده،انجاماقداماتو۴و۳رتبهدارایهایخوابگاهازصندوقکارشناسبازدیدضمنشدهایجادفرصت

.کردندگفتگودانشجویانبانزدیکازوبازدیدپردیساستیجاریخوابگاهوخواهران

یکدارایدامغاندانشگاهطرح،اینبهتوجهبا.استشدهاجراییدانشجویانرفاهصندوقطرفازهاخوابگاهبندیرتبهموضوعاخیردوسالدر

درصدی۵۰مشارکتبا۴رتبهدارایهایخوابگاهارتقایطرحامسالتابستاندر.است۲و۱رتبهخوابگاهپنجو۳رتبهخوابگاهدو۴رتبهخوابگاه

هایابگاهخوارتقایونواقصرفعبهاقدامطرحاینازگیریبهرهباتابستانایامدردامغاندانشگاهکهگردیدریزیبرنامهدانشجویانرفاهصندوق

.کرددانشگاه

موافقت(خوابگاهیگازهایاجاقتعویض)هاخوابگاهدرموجودگازهایاجاقایمنیسطحارتقایبرایریالمیلیاردیکمبلغاختصاصباقنبریدکتر

.کرد



کشور در دانشگاه سمنان9حضور دکتر احمدي معاون دانشجویی در نشست معاونین دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 

نشستایندر.گردیدبرگزارسمناندانشگاهمیزبانیبه۹۶/۹/۱شنبهچهارروزدرکشور۹منطقهدانشجوییینمعاوننشست

.شدنظرتبادلوبحثذیلمواردخصوصدرداشتندحضوراحمدیدکترآقایجنابدانشجوییمعاونکهروزهیک

دانشجوییوامهایتخصیصنحوه

مشارکتیهایخوابگاهساختنحوه

آزادسلفاندازیراهبرایگذاریسرمایهجذب

عالیآموزشموسساتوهادانشگاهبدنیتربیتوانضباطیکمیتهمشاوره،مرکزبهمربوطموضوعاتو



معارفه و ابالغ احکام اعضاي شوراي صنفی دانشجویان

درجوییدانشمعاون.نمودآغازدانشجویی،معاونحکمابالغبارسمیصورتبهراخودفعالیتشورااینرفاهی–صنفیشورایانتخاباتبرگزاریازپس

رتباطاخواستارشورا،جدیداعضایبرایموفقیتآرزویضمنشد،برگزاردانشجوییمدیرورفاهی-صنفیشورایجدیداعضایحضورباکهجلسهاین

.شدنددانشگاهاهدافرسیدنثمربهودانشجویانبهخدماتکیفیتارتقایمنظوربهدانشجوییمعاونتحوزهمسئولینباپویاومنسجم



برگزاري یازدهمین دوره بورس تحصیلی مدیر عالمی و بانو 

موسسعالمیدکترحضورباکهدورهاین.گردیدبرگزار۹۶/۱۰/۱۲مورخشنبهسهروزدربانووعالمیمدیرتحصیلیبورسیهدورهیازدهمین

.شدندتحصیلیبورسایندریافتبهموفقدانشجویانازنفر۱۴شد،تشکیلهادانشکدهنمایندهودانشجوییمعاوندانشگاه،ریاستصندوق،

.شدندمعرفیذیلشرحبهجاریسالدربورسبرندگان

ینفردسیفی،میالدیوسفی،احسانمیدان،مهدیریاحی،منیرهکرمی،ایمانفرد،زادهعلیوحیدمقدم،نوراللهینازنینخانقاه،احمدیعزیز

مرزونیپورغالمعلیوابراهیمیایمانحسینی،محدثهسیدهمحمدپوری،شیباباشی،فداییحامدغالمی،



شرایط دریافت بورس تحصیلی مدیر عالمی و بانو

باشند۱7معدلحداقلدارایوگذراندهراتحصیلیترمیکحداقلکهدامغاندانشگاهدانشجویانکلیه.

باشندنمیتحصیلیبورسدریافتشرایطواجدآخرترمدانشجویان.

دانشجوییمعاونتسایتطریقازرایگاهبطورسالهرماهمهرتوانندمیتحصیلیبورسدریافتنامهتقاضامتقاضیان(stu.du.ac.ir)درخواست

.نمایندارسالراخود

واحدبایدهکنمایندپراندداشتهرادانشگاهدرراخودفرهنگیودانشجوییهایفعالیتلیستتقاضانامه،تکمیلبرعالوهمتقاضیدانشجویان

.نمایدتاییدراآنمربوطه

کلمه۱۰۰۰حداکثروکلمه۲۵۰حداقلبایستیمقالهکلمجموع،درکه.باشدمی(کلمه۵۰)کاراکتر۳۰۰مقالهبخشهربرایکاراکترتعدادحداقل-

.باشد

باشندنکردهدریافتراتحصیلیبورسقبالًکهگیرندمیقراربررسیموردهادانشکدهدردانشجویانیفقط.

(با تایید معاونت پژوهشی. )دانشجوی برگزیده در هفته پژوهش دانشگاه

با تایید معاونت های آموزشی و  . )نفرات اول المپیاد های ورزشی و علمی منطقه ای و نفرات اول تا سوم المپیاد های ورزشی و علمی کشوری

(دانشجویی

ور  دانشجویی که براساس آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه امتیازات الزم را کسب نموده و به سازمان ام

(با تایید معاونت دانشجویی. )دانشجویان معرفی می شود

(با تایید معاونت های فرهنگی و آموزشی. )برگزیدگان رتبه اول تا سوم جشنواره های هنری و علمی کشوری

با تایید معاونت  . )دانشجویی که موفق به ثبت شرکت دانش بنیان شده و تاییدیه مالکیت فکری یک ایده مطروحه برای تاسیس شرکت را داشته باشد

(پژوهشی



برخی از فعالیت هاي انجام شده در مرکز رایانه

علوموزارتسامانهدردانشجوییمعاونتالکترونیکیارزیابیمربوطبهامورانجام

بوستاندانشجوییسامانهطریقازوالکترونیکیصورتبهدانشجویانبرایخوابگاهازانصرافامکانایجاد

بوستاندانشجوییسامانهطریقازوالکترونیکیصورتبهدانشجویانبرایخوابگاهتمدیدامکانایجاد

بوستانسامانهدرخاصمواردکمیسیوندرخواستهزینهالکترونیکیپرداختامکانایجاد

پذیرندگانیریگزارشگسامانهدرکاربریپنلتغییربهمربوطامورانجاموتجارتبانکالکترونیکیپرداختمرکزباهماهنگی

دانشجوییمالیاموربخشدرسامانهکاربراندسترسیسطحافزایش



گزیده فعالیتها و اخبار مدرییت امور دانشجویی



گردهمایی مدیران دانشجویی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه شیراز

برگزاریروزدومدتدر.شدبرگزارشیرازدانشگاهدر۹۶/۰۹/۰7مورخکشورسراسرعالیآموزشمراکزوهادانشگاهدانشجوییمدیرانگردهمایینخستین

...ودانشجوییخدماتدانشجویی،اماکندربحرانمدیریتدانشجویی،هایسرانهاعتبارات،ووامتغذیه،امورخصوصدرآموزشیهایکارگاه،مراسماین

آموزشزمراکوهادانشگاهدانشجوییمدیرانبهگوییآمدخوشضمنافتتاحیه،مراسمدرشیرازدانشگاهسرپرستراد،گشتاسبیابراهیمدکتر.شداجراء

.کنندمیتالشدانشجویانبهرسانیخدمتبرایمهربانپدریهمچونکهکردتوصیفصبوروپرتالشافرادیراآنهاسراسرکشور،عالی

موفقتجربیاتهایی،نشستچنیندرکهرودمیآنامید:کردنشانخاطرودانستآنهاشخصیتوشأنتکریمرادانشجویانبهمناسبرسانیخدمتوی،

.یابداستمرارپیوسته،صورتبهبهبودمسیرتاشودگذاشتهاشتراکبههادانشگاه

عالیزشآمومراکزوهادانشگاهدانشجوییمدیرانآموزشیکارگاهبرگزاریدبیروکشورسراسردانشجویانرفاهصندوقدانشجویانامورمعاونسجادیدکتر

اییافزدانشوصندوقهایسیاستبامدیرانرویهوحدتایجاددانشجویان،بهرسانیخدماتارتقاءزمینهآوردنفراهم:گفتافتتاحیهآئیندرهمکشور

حوریمشعاررا"دانشجویانانسانیکرامتباتوامرسانیخدمتارتقاء"وی.استنشستاینبرگزاریعمدههدفسهدانشجویی؛مدیرانتخصصیوشغلی

.کردعنواندانشجویانرفاهصندوق

.داشتندحضورگردهماییایندردانشجوییمدیررمضانپورمحمددکترجناباستذکربهالزم



بازدید برخی از اعضاي کمیسیون دانشجویی شهرستان از خوابگاه هاي برادران و خواهران

گاههایخوابازشهرستان،دانشجوییکمیسیونمحترماعضایازبرخیهمراهبهدانشگاهدانشجوییمعاونتحوزهمسئولینآبانماه،۲۲

.آوردندعملبهبازدیددانشجویی

برهاخوابگاهدرپیشرفتوگرفتهانجامخدماتازخرسندیابرازضمنونمودهدیدنهاخوابگاهمختلفهایبخشازبازدیدکنندگان

.نمودندتاکیددانشجویاننیازهایبرمطابقخدماتارائهنیزوخدماتازدانشجویانرضایتمندیضرورت

عضایاازدیگربرخیواطالعاتپلیسرییسدامغان،دادستانینمایندهفرماندار،امنیتیوسیاسیمعاونحضورباکهبازدیدایندر

درالزمراهکارهایارائهبهپایاندروشدگفتگووبحثدانشجویانمشکالتومسائلخصوصدرپذیرفتصورتدانشجوییکمیسیون

.پرداختنددانشجویانبهبیشتروبهترخدماتارتقایراستای



بازدید مسئولین دانشجویی و دانشگاهی از خوابگاه هاي خواهران و برادران

مشکالتومسائلپیراموندانشجویان،۹۶-۹7تحصیلیسالاولنیمسالدردانشجوییخوابگاههایازایدورهبازدیدهایپیدر

.نمودندتبادلوبحثدانشگاهیودانشجوییمسئولینباخودخوابگاهی



برگزاري مراسم شب یلدا در محوطه خوابگاه هاي خواهران 

باخواهرانهایخوابگاهمحوطهدر۲۲تا۱۹:۳۰ساعتازفرهنگیمحترمرابطینهمکاریمشارکتبایلداشبجشنبرنامهویژه

رائتقدانشجویانازیکیتوسطخوانیشاهنامهمراسمابتدایدر.شدبرگزارمختلفهایرشتهدانشجویانشورپراستقبال

.گردیددانشجویاننشاطوشادیموجبمسابقهاجرایویلداشبموضوعباطنزتئاترادامهدرگردید،



بضاعتکمدانشجویانشناسایی

ازآنانبهرفاهیتسهیالتارایهوبضاعتکمدانشجویانشناساییراستایدردانشجویانازجمعیهمکاریبادانشجوییمدیریت

اقدام(باقرالعلومهیاتعلیامامصندوقمهر،طلوعدانشجویی،معاونت)دانشگاهیدرونحمایتینهادهایبرخیطریق

.نمودخیرخواهانه



برخی فعالیت هاي انجام شده در خوابگاه هاي دانشجویی

نصب دوربینهای مداربسته در محوطه خوابگاه های خواهران

تعویض موکت های فرسوده خوابگاه ها

 تجهیز نمازخانه های خوابگاه ها به فرش های سجاده ای

 پخت و توزیع غذا در خوابگاه های خواهران

 نصب مخزن های پسماند آب تصفیه جهت آبیاری فضای سبز محوطه خوابگاه های خواهران

خروج تمامی تشک های خوابگاه ها از این اماکن جهت اهمیت اصول بهداشتی

 نفر جهت اسکان دانشجویان ورودی مهر و بهمن۵۰۰عقد قرارداد خوابگاه پسران با ظرفیت

افتتاح بوفه و اغذیه گرم در خوابگاه پردیس

نصب و راه اندازی تجهیزات اینترنت بی سیم در خوابگاه پردیس با پوشش دهی تمامی نقاط



برخی اقدامات انجام شده در اداره تغذیه

؛(اندانشجویاستفادهجهتبایارانههمراهتازهگوشتوایرانیبرنجباغذاها)آزادسلفاندازیراهوغذاهابهبخشیتنوع

روزهایدررزروبادانشجویانطرحایندراتوماسیون،سیستمازطریقنیازمنددانشجویانبهکمک)همدلیسفرهطرح

؛(نمایندمیپرداختنیازمنددانشجویانشارژجهترامبلغیتعطیل

وعنبیستازبیشازتواندمییارانهدریافتوهزینهپرداختبادانشجوطرحایندر)خواهرانبوفهدرآزاداییارانهطرح

؛(نمایددریافتخودانتخاببهغذا

دانشجویانبینغذاتوزیعساعتپایانازبعداضافهرایگانغذایتوزیعطرح.



گزیده اخبار و فعالیت اهی مرکز مشاوره و سالمت



اجراي الکترونیکی طرح  پایش سالمت جسم و روان

ضمعردردانشجویانغربالگریهدفباطرح،این.کردندشرکتسالمتپایشطرحدرگذشتهروالطبق،۹۶مهرورودیدانشجویان

.گیردمیصورتشناختیروانمشکالتوهیجانیهایآشفتگیدچاریاخطر

اینرد،خوکلیدجدیدسالدردامغاندانشگاهوکشورسراسردرسالاولینبرایروانوجسمسالمتپایشطرحالکترونیکیاجرای

ورودیدانشجویاندرصد7۵ازبیش،طرحایندر.گردیدبرگزارمرکزیکتابخانهرایانۀمرکزمحلدرآبان۱۳لغایتمهر۲۲ازطرح

درهاگیریپیسالمتکارنامۀنمرۀبهتوجهباطرح،ایندومفازدر.کردندشرکتدکتریوارشدکارشناسیکارشناسی،مقاطعدرجدید

بآسینمرۀدارایدانشجویان:دوماولویتخودکشی؛بهاقداموخودکشیافکاردارایدانشجویانپیگیری:اولالویت:سطحچهار

بینآسیبنمرۀدارایدانشجویان:چهارماولویت؛7۵-۱۰۰بینآسیبنمرۀدارایدانشجویان:سومولویتابیشتر؛و۱۰۰روانشناختی

واحددرپیگیریویژۀاقتصادی،مشکالتازنگرانیدارایدانشجویانوروانپزشکنزددرمانسابقۀدارایدانشجویانو7۵-۵۰

.مددکاری



شرکت دانشجویان در کارگاه هاي آموزش مهارتهاي زندگی

هایکارگاهیبرگزار،جدیدتحصیلیسالدراولیهپیشگیریراستایدردامغاندانشگاهدانشجوییمشاورۀمرکزفعالیتهایازیکی

۹۶-۹7تحصیلیسالدر.کنندمیکسبراخودنیازموردزندگیمهارتهایهاکارگاهایندرشرکتبادانشجویان.استآموزشی

.انددیدهآموزش(جدیدهایورودیازدرصد۲۶حدود)نفر۲7۰تعدادوشدهتشکیلکارگاه۱۲حدودتاکنون



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

رایبمهرماه،ابتدایدرمرکزمشاوراننشستاولینسالههر.شودمیبرگزارماهانهصورتبهمشاورانآموزشی–توجیهیجلسات

برخیمشاوران،سویازبازخوردارائۀضمنمستمر،جلساتسلسلهایندر.گیردمیصورتمشاورانومشاورهمرکزبیننظرتبادل

وانکارشناسمهارتودانشروزرسانیبهوبازآموزیجلسات،اینهایبرنامهازیکی.گرددمیعنواننیزمرکزهایدغدغهومسائل

ومشاورانازیکهرزمینهایندر.استمرکزمتخصصتیمواعضاخودتوسطمستمرهایآموزشارائۀبامرکزروانشناسان

مکارانهدیگربهجلساتیطیدارد،مهارتدرمانیرویکردزمینۀدریاکردهکسببیشتریمهارتخاصیزمینۀدرکهروانشناسان

.دهدمیانتقالراخوداطالعات



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

اریکبماهیجلسات،این.شدآغازمرکزدرمانگرانروانوشناسانروانمشاوران،بینبیشترهمفکریهدفبا،۹۵مهرازجلساتاین

مواردخصوصدروآیندمیگردهممتفاوتدرمانیوایمشاورههایتخصصورویکردهاباروانشناسانومشاورانوگرددمیبرگزار

درمانوخیصتشبعددودربالینیمواردخصوصدر.کنندمیاستفادهیکدیگرنظراتنقطهازاست،تیمینگاهیکنیازمندکهبالینی

نهادیپیشراهکارهایبندی،جمعیکازپسنهایت،در.کنندمیبیانراخودنظراتنقطههمکارانازیکهربالینی،موردارائۀازپس

.شودمیارائه



"روانشناسی بهتر زیستن"فعالیت کانال تلگرام مرکز مشاوره و سالمت

کارمرکز،اورمشکارشناسانازنفرسهگذرد،میزیستنبهترشناسیروانعنوانبامشاورهمرکزکانالفعالیتازیکسالازبیش

.استشدهایجادمخاطبانودانشجویانروانشناختیدانشسطحارتقایهدفباکانالاین.دارندعهدهبهراآنپشتیبانی

:استذیلشرحبهشودمیگذاشتهاعضابرایکانالایندرکهموضوعاتی

             کلیپ های آموزشی

         شعار نوشته

مطالب تخصصی در حیطۀ روان شناسی

      معرفی کتاب

        معرفی آثار و مفاخر شهر دامغان

تبلیغات و اطالعیه های مرکز مشاوره
http://telegram.me/behtarzistandu



کارگاه آموزشی و پیشگیري از ایدز به مناسبت روز جهانی ایدز

:شعارابسالمت،ارتقایوآموزشسیستماتیکجامعمدلطبقهمیارمربیانگزینشهدفباایدز،ازپیشگیریوآموزشیکارگاه

.هستیمقویتر،همباوسالمتوسعۀمحورسالم،انسان

امغانددانشگاهسالمتومشاورهمرکزدرنیزطرحاین.شدبرگزارعالقمنددانشجویانازتعدادیبرایماه،آبان۱ومهر۲۳درتاریخ

وتدریافراالزمهایآموزشدانشجویان،ازتعدادیتاشدمقرربرنامهایندر.گیردمیصورتایدزازپیشگیریهمیارانقالبدر

مرکز.دهندارتقاایدززمینۀدرراآنهاآگاهیودانشوکنندپیداحضوردیگردانشجویانجمعدردهندهآموزشعنوانبهآنازپس

مهازخوابگاهدرابتدادیده،آموزشدانشجویانفاز،ایندر.کرداجراراطرحسوم،فازدانشجویانازگروهیآموزشازپسمشاوره،

یدهدآموزشدانشجویانتعداد.کردندآگاهایدززمینۀدررادانشجویاندیگروجوارهمهایاتاقسپسکردند،شروعخوداتاقیان

خوابگاهیمجتمعدانشجویانازدرصد۵۲یعنی)استنفر۴۶۰جدیدتحصیلیسالدرونفر۳۱7قبلسالدرطرح،ایندر

.(اندگرفتهقرارآموزشتحتدختردانشجویان



سخنرانی آموزشی پیشگیري از ایدز در مسجد دانشگاه دامغان

ارشناسکرامشینی،آقایحضوربادامغاندانشگاهمسجددرویآیاچکنترلوپیشگیریراههایپیرامونسخنرانی،جلسۀبرگزاری

.کردجلبراهمگانبود،توجهشدهگرفتهنظردرپذیراییعنوانبهکهمیوهروی،۲۰۱7سالشعارنصب.دامغانبهداشتمرکز

ایدز،جهانیروزمناسبتبهکهبرنامهایندرماه؛آذر۲۱و۱۴هایتاریخدردانشگاهدانشجویانبرای،Hivرایگانتستانجام

ازنفر۹8امکانات،محدودیتبهتوجهباکهکردنداستقبالدانشگاهیاناززیادیتعدادشد،برگزارمشاورهمرکزسویاز

کردندشرکتویایآچتستدردانشگاهیان

جهت دانشجویان دانشگاهHivانجام تست رایگان 



بررسی و نقد روانشناسی فیلم سینمایی سخنرانی پادشاه  

حضوربا،(سومطبقۀ)کنفرانسسالندرجاریسالماهآذر۲۵بابرابرشبشنبهفیلم،روانشناختیتحلیلوبررسیکارگاهاولین

خنرانیس.شدگذاشتهنمایشبهپادشاهسخنرانیفیلمبرنامه،ایندر.شدبرگزارمشاورهمرکزکارشناسانودانشجویانازجمعی

ایندروگرفتقرارکارشناساننظرمدپردازد،میاجتماعیاضطراببحثبهکهروانشناختیموضوعبافیلمیکعنوانبهپادشاه

روظرنموردفیلمبالینیویژهبهروانشناختیرویکردمشاوره،مرکزروانشناسامامیون،خانمفیلم،اکرانازپس.شدارائهجلسه

،۱۳۹۴تا۱۳۹۰سالازدامغاندانشگاهدانشجویانروانسالمتهایدادهرویتحلیلینتایجبهتوجهبا.کردندتحلیلوبررسی

دستوردررنظموردفیلماساساینبر.داشتوجوددانشجویانبیندرتحصیلیهایسالهمهدرباالبرافراشتگیبااجتماعیاضطراب

.گرفتقرارکار



برگزاري  سی و سومین و سی و چهارمین جلسه شوراي سیاست گذاري مرکز مشاوره و سالمت

مدیر،دانشجوییمعاون،مالیاداریمعاوندانشگاه،رئیسحضورباتحصیلیترمهرروالطبقگذاری،سیاستشورایجلسات

.گردیدبرگزارسالمتومشاورهمرکزسرپرسترهبری،نهادنمایندۀآموزش،مدیرفرهنگی،

.شدبررسیوبحثموضوعات،برخیدربارۀمشاوره،مرکزسرپرستسویازعملکردگزارشارائۀضمنجلسه،ایندر



پیگیري دانشجویان داراي سه ترم مشروطی و بیشتر

مترسهدارایدانشجویانوضعیتبررسیبهدانشگاهآموزشهماهنگیوهمکاریباجاریترمدرجدیطوربهمشاورهمرکز

روانهایآزموناجرایومصاحبهانجاموآموزشسویازدانشجویانارجاعازپسخصوص،ایندر.پرداختندبیشترومشروطی

.گرددمیپیگیریمذکوردانشجویانمشکالتومسائلشناختی،

ورسیبررادانشجویانامورتحصیلی،ترمپایانتامرکزشناسانروانومشاوراننظارتبامشاوره،مرکزشدمقررطرح،ایندر

.کنندپیگیری



شرکت سرپرست و کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه دامغان در کارگاه تخصصی طرح پیام  

راینباست؛دانشگاهاولویت هایسرفصلدربرنامهاستقراروحمایت گیریبرنامه،ابتداییفاز:استاجراییفازچهارشاملطرح،این

ینمسئولبهاطالعاتوآمارارائهواصلیگروهمنظمجلساتبرنامه،اینکردناجراییبرایدامغان،دانشگاهمشاورۀمرکزتیماساس،

ازشبیمواد،مصرفازپیشگیریکارشناسانحاضر،حالدر.استدادهقرارخودکاردستوردرراحمایتجلببرایدانشگاهارشدمحترم

ت،اسدانشگاهیطرحکهآن جاییاز.کردندبرگزاردانشگاهارشدمحترممسئولینسطحدرحمایت گیریجلسۀ۶واصلیگروهجلسۀ۱۰

درتهگرفصورتجلساتامانیست،مالحظه ایقابلصعودیرونداگرچهبرنامهپیشرفتروند.استالزمدانشگاه،اصلیارکانهمراهی

.می دهداننشرارشدیبهرورونددانشگاه،کردنخوش ناموموادمصرفازپیشگیریبرنامۀکیفیتبهبودسویبهدانشگاهحرکتجهت

ارشد،ئولینمسبیشترهرچهتعهدوهمراهینیازمندوزمان برمواد،مصرفمعضلبامؤثرمقابلۀبرایدانشگاه،کلیساختارسازییکپارچه

.داردرادانشگاهمحترمکارکنانواستادان



روند اجرایی طرح پیام

تأکیدابزندگیسیمایگزارشازمرکزاینگیریحمایتراستایدروطرحنخستفازاجرایوپیامطرحسازیعملیاتیمنظوربه(الف

.شدبتصحجامعهآینده سازعناصرعنوانبهدانشجویانروانیرشدبرتأکیدلزومازگزارشایندر:نموداستفادهمخدرموادمصرفبر

دانشجویان،مصرفیموادمخدر،موادمصرفدردانشجوییسنیناهمیتاز؛عبارتندگرفتقرارنظرامعانموردآن چهادامهدر

دردانشجویانموادمصرفمیزان،(۹)نهمنطقهدانشجویاندرموادمصرففراوانیکشوری،سطحدر(آنانواعو)موادمصرفپراکندگی

.یدگردذکردانشجویاندرموادمصرفدالیلومواد،مصرفزمینهدرکشوردانشگاه هایبادامغاندانشگاهمقایسهواستانیسطح

دامغان،جدیددانشگاهورودیازدانشجویاننفر۳۳۱۵حدوددرجمعیتیاساسبرگزارشاینتدوینوتهیه:روانسالمتگزارش(ب

ایننتایج.بوده اندپسر(%۴۱.۳)نفر۱۳۶۵ودختر(%۵8.7)نفر۱۹۴۴یعنیدانشجویاناکثریتشدکهآماده،۹۴تا۹۱هایسالطی

.شدخواهدارائهزودیبهگزارش



(Act)شرکت در کارگاه  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

وذیرشپبرمبتنیدرمانیرویکردباآشناییآموزشی،کارگاهمشاورهمراکزکارشناسانسازیتوانمندراستایدرشاهرود،دانشگاه

شریفی،پوردکترروزه،دوکارگاهایندر.کردبرگزارکشور۹منطقۀروانشناسانومشاورانویژۀمهر۱۳و۱۲هایتاریخدرراactتعهد

آقای.تندداشحضورمدرسعنوانبهتهرانتوانبخشیوبهزیستیعلومدانشگاهدانشیارووزارتمشاوۀمرکزیدفترسابقسرپرست

نایدرهمدامغانازکنندهشرکتاعضایعنوانبهدانشگاه،مشاورۀمرکزروانشناسیمینیخانمومشاورهمرکزمسئولخراسانی

سومموجوانعنبهوپیشرورویکردهایازیکیتعهدوپذیرشبرمبتنیدرمانی،رویکرداینکهاستذکرشایان.داشتندحضورکارگاه

.شودمیشناختهدنیاسطحدررفتاریوشناختیهایدرمان



شرکت مددکار دانشگاه دامغان درکارگاه تخصصی مددکاري

.شدبرگزارشیرازدانشگاهدرمانیروانومشاورهمرکزدرروزسهمدتبه۹۶/۹/۶مورخاجتماعی،مددکاریتخصصیکارگاه

شنقادامه،دروشدآغازمددکارایحرفهوظایفشرحباکارگاه،مباحث.بودندخسرویرقیهدکترخانمسرکارکارگاه،مدرس

آموزشبحراندرمداخلهرویکردهایومددکار

.رسیدپایانبهظهرازبعد۴ساعت۹۶/۹/8چهارشنبهروزکارگاه،این.شددادهگزارش،کارگاهیومبسوطصورتبه

پیگیریهبقادرمرکزاینبیشتریتوانباوترجدیطوربهجاریترمدروقتپارهصورتبهمشاورهمرکزدرمددکاربکارگیریبا

رایدادانشجویانجدید،هایورودیغربالگریطرحازحاصلدانشجویانراستاایندر.گردیدخطرمعرضدردانشجویانوضعیت

ویتاولدرمشروطیدانشجویانومالیوخانوادگیهایحمایتبدونپذیرآسیبدانشجویاناقدام،سابقهباوخودکشیافکار

.گرفتندقرارپیگیریوبررسی

حضور مددکاري اجتماعی در مرکز مشاوره و سالمت



همکاري با دفتر تحقیقات نیروي انتظامی

وامیانتظنیرویپرسنلارتقایسویبهنظام مندحرکتیبرایآناندرخواستبنابروانتظامینیرویباهمکاریراستایدر

وندامغادانشگاهسویازمتخصصیتیمپژوهشی،طرح هایوروانشناسیکارگروه هایقالبدراجتماعیآسیب هایشناسایی

ایجادقالبدرسازمانیبینهایهمکاریجهتشهرستانانتظامینیرویتحقیقاتدفتربهروانبهداشتحوزۀدرمشاورهمرکز

.شدمعرفی...وپژوهشیهایطرحانجامفکر،اتاق

همکاري با شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر  استان و شهرستان در زمینه آسیب هاي اجتماعی بویژه  پیشگیري از مصرف مواد

ادستهماهنگیشورایوفرمانداردفتردرماهانهصورتبهمرتبطهایحوزهوموادمصرفازپیشگیریبهمربوطجلسات

جلساتدرمستمرومنظمصورتبهدانشگاهاالختیارتامنمایندهخراسانیآقای.گرددمیبرگزاراستانمخدرموادبامبارزه

.دارندفعالحضورشهرستانجلساتدرنیزمشاورهمرکزپیشگیریکارشناسرضایی،اقایودارندحضوراستانی



آموزش کارکنان

ضرورتوازنیبهتوجهبارواینازآیدمیشمارهبهکنونیجامعهزندگیسبکاصالحورفتارتغییربرایهدفمند،تالشیآموزش

دراخلهمدآموزششاملکهدانشگاهاجراییکمیتهدرذیلدروستصویبازبعددامغاندانشگاهمشاورهمرکزاولیه،پیشگیری

وادهدقرارخودکاردستوردرراشودمیموادمصرفازاولیهپیشگیریوروانیاختالالتبا،آشناییرسانخودآسیبرفتارهای

واحدسویازکهاسترسمدیریتآموزشبرگزاریدرمرکزاستذکرشایان.شدمختلفهایحوزهکارکنانآموزشبهموفق

.استداشتهکارگاهمدرسانمعرفیدربویژهفعالیهمکاریونقششد،ارائهکارکنانآموزش



برگزاري مسابقه آثار دانشجویی

:این مسابقه به مناسبت هفتۀ سالمت روان با موضوعات 

بهداشت روان و دانشگاه، دوست دار محیط زیست
ارتباط مؤثر در دانشگاه
پیشگیری از افسردگی
مشارکت در دانشگاه
 طراحی مسیر زندگی
عوامل اجتماعی خانواده
وتاهعکس ، کلیپ ، شعر و نثر ، نمایشنامه ، نقاشی ، کاریکاتور ،خوشنویسی و داستان ک: در قالب



توزیع بروشورها با موضوعات ذیل براي دانشجویان  و کارکنان دانشگاه

  معرفی مرکز مشاوره

تقویت ذهن با ورزش

بهداشت روان در محیط کار

 چگونه به دیگران نه بگوییم

 اچ آی وی

بهداشت روان

دغدغۀ زمان



عناوین مقاالت  

The)کارکنانزناشوییارتباطکیفیتوشغلیاسترسبرارتباطغنی سازیآموزشاثربخشی:عنوانبامقاله ای(الف Effectiveness

of relationship enhancement approach training on job stress and quality of marital relationship)۳۱تاریخدر

Journalمجلهدرو۲۰۱7اکتبر of Occupational Health and Epidemiologyاستگرفتهپذیرش.

دانشگاهیاندانشجودرزمان شناختیکندیباآن هارابطۀوبیش فعالی/توجهنقصاختاللنشانه هایشیوع شناسی:عنوانبامقاله ای(ب

.استداوریحالدرتهرانخوارزمیدانشگاهشناختیروانشناسیمجلۀدردامغان

پزشکیلومعدانشگاهمجلۀدرپرستارانشغلیاشتیاقبینیپیشدرشغلیاسترسوخانواده-کارتعارضنقش:عنوانبامقاله ای(ج

.استگرفتهپذیرش۱۳۹۶ماهآبان۲۳تاریخدروالبرز



شت و ردمان گزیده فعالیتها و اخبار مرکز بهدا



برپایی غرفه اطالع رسانی بیماري هپاتیت

نشجویان،دابهداشتیدانشسطحارتقایوآموزشنشر،جهتهپاتیتبیماریرسانیاطالعهفتهمناسبتبهآبانماهاولهفتهدر

بهداشتزمرکدانشجوییفعالینکهاستذکربهالزم.گرفتصورتبیماریاینخصوصدررسانیاطالعوغرفهبرپاییبهاقدام

.بودنددیدهتدارکغرفهکنندگانبازدیدآموزشورسانیاطالعبرایمتنوعیهایبرنامهغرفهایندر



تهیه و پخش اسالیدها و وبروشورهاي آموزشی

اطالعبهاقداموجستبهرهامکاناتایناز۹۶پاییزدرمرکزایندانشگاه،مختلفاماکندربزرگنمایشگرهایوجودبهنظر

وفردیبهداشتزمینهدراطالعاتیبروشورهایسریچهارنیزخوابگاههاسطحدراستذکربهالزم.نمودآموزشورسانی

.شددادهتحویلاتاقهادربداوطلبی،گروهطریقازاتاق،هراعضایمطالعهبرایموذی،حشراتباآشنایی

دخترانخوابگاهدربهداشتکارشناسوپزشکحضور

بهیتوانممرکزخدماتدیگراز.باشدمیناپذیراجتنابامریبهداشتیمشکالتبروزعمومیاماکندرزندگیمسایلبهتوجهبا

مشکالتازبسیاریراستاایندروکرداشارهدخترانخوابگاههایدر۹7-۹۶اولنیمسالدربهداشتکارشناسوپزشکحضور

.گردیدمرتفعکارشناسوپزشکمسقیمویزیتباکنندگانمراجعه



(96مهرماه )اجراي طرح پایش سالمت جسم دانشجویان ورودي جدید

امورسازمانسالمتومشاورهدفتربرنامهطبق.گردیداجراجدیدورودیدانشجویانجسمانیسالمتپایشمنظوربهطرحاین

میاندرسانیراطالعودانشگاهکامپیوترسایتکردنمهیاباالکترونیک،وکارسازطریقازپرسشنامهتکمیلبرایدانشجویان،

دراختاللهاییونواقصعلتبهراهادامهدرکهچندهر.نمودجسمسالمتکارنامهتکمیلبهاقدامدانشجوهردانشجویان،

.گردیدانجامکاغذیهایپرسشنامهصورتبهطرحمابقیدانشجویان،امورسازمانسرورهایسیستم

دانشجویانهدایتوآموزشجذب،بهاقداممرکزایندانشگاه،سطحدراجرابرای۹۶پاییزدرنظرموردامورگزاریهدفازپس

انجامرایبمنظمجلساتدرهفتههربهداشتکارشناسحضوربادانشجوییگروهاینکهاستذکرشایان.نمودمندعالقهوفعال

قدممخطدردانشگاهسطحوخوابگاهیمحیطهایدرهفتهایامدیگردرونمودهشرکترسانیاطالعوآموزشیوفرهنگیاهداف

.داشتندقرارکارهاازبسیاریانجام

داوطلبدانشجویانگروههدایتوتشکیل



دنیگزیده اخبار و فعالیت اهی اداره رتبیت ب



96پاییز -فهرست فعالیتهاي اداره تربیت بدنی

 برگزاری تمرینات تیم های ورزشی

کالس های فوق برنامه آموزشی

افتتاح سالن بدنسازی مجموعه ورزشی شقایق

برنامه ها و مسابقات ورزشی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی

همایش پیاده روی دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه دامغان

جشنواره ورزش های همگانی پاییزه  و جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان دختر

جشنواره ورزش های همگانی پاییزه و جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان پسر

چهارمین دوره مسابقات لیگ فوتسال دانشکده ها

انعقاد قرارداد با استخر

برگزاری کالس های آموزشی کارکنان

  اجرای هماهنگ طرح پایش تندرستی دانشجویان دانشگاه

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



رزشیبرنامه ریزی و برگزاری تمرینات تیم های و

والیبال، بسکتبال، بدمینتون، تکواندو: دختردانشجویان 

والیبال، بسکتبال، فوتسال، کشتی، تکواندو: دانشجویان پسر



قایقافتتاح سالن بدنسازی مجموعه ورزشی ش

سالن.شدافتتاح۹۶/8/۱تاریخدررئیسههیاتاعضایودانشگاهریاستحضورباشقایقورزشیمجموعهبدنسازیسالن

.استهگرفتقراراساتیدوکارمندانودانشجویاناختیاردرروزههمهجسمانیآمادگیوبدنسازیکاملتجهیزاتبابدنسازی



اجرامکان تاریخعنوان
محوطه دانشگاه96/08/1همایش پیاده روي دانشجویان، اساتید و کارمندان

محوطه دانشگاه96/7/30ویژه هفته تربیت بدنی-برپایی غرفه
تربیت بدنیغرفه96/7/30اداره تربیت بدنیتهیه و توزیع بروشور تربیت

ویژه برنامه هاي کارمندان، اساتید و دانشجویان 

به مناسبت گرامیداشت هفت تربیت بدنی

مسابقات ورزشی دانشجویان
تاریخعنواندانشجویان

دختر
۹۶/7/۳۰فریزبی

۹۶/8/۴کفش امدادی

پسر
۹۶/7/۳۰فریزبی

۹۶/7/۳۰روپایی

۹۶/7/۳۰کفش امدادی

مسابقات ورزشی دانشجویان





همایش پیاده روي دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه دامغان

ورزشرهنگفترویجهدفباوبدنیتربیتهفتهگرامیداشتمناسبتبهدامغاندانشگاهکارکنانواساتیددانشجویان،رویپیادههمایش

با۹۶/8/۱مورخدوشنبهروزدرهمایشاین.شدبرگزاردانشگاهمحیطدردانشگاهیانروانیوجسمانیسالمتسطحارتقاءهمگانی،

.گردیدبرگزارکارمندانورئیسههیاتاعضایاساتید،دانشجویان،شورپراستقبال

.قرعه کشی و اهداء جوایز در دو بخش دانشجویان و کارکنان از برنامه های این همایش بود

.دمراسم قرعه کشی و اهداء جوایز با حضور ریاست دانشگاه، معاونین اداری مالی، دانشجویی و پژوهشی، و مدیران دانشگاه برگزار ش



.شددایردانشگاهمحوطهدرسالمتیوورزشفرهنگترویجهدفباوبدنیتربیتهفتهگرامیداشتمنظوربهبدنیتربیتغرفه

دانشگاهمحوطهدر۹۶/7/۳۰مورخها،دانشکدهوخوابگاههاورزشیهایانجمناعضایهمکاریباوبدنیتربیتادارهمدیریتباغرفهاین

.شدبرگزار

اهم برنامه های غرفه تربیت بدنی

مسابقه کفش امدادی، روپایی، پرتاب فریزبی

پخش پیام های ورزشی

توزیع بروشور اداره تربیت بدنی

نصب بنرها و پیام های ورزشی

جویی اهداء جوایز به برندگان مسابقات برگزار شده توسط معاون دانش

و مدیریت تربیت بدنی



دانشجویان دختردانشگاهیورزشی درون پاییزه، جشنواره جشنواره ورزش هاي همگانی 

تاریخ عنوان فعالیت سطح برگزاري
96/9/11 طناب زنی

فعالیت هاي  ویژه خوابگاهی 

96/9/12 طناب کشی

96/9/12 پرتاب فریزبی

96/2/23 هفت سنگ

96/2/30 شاربولینگ

96/9/11لغایت 96/9/5 شطرنج

96/9/13فعالیت هاي  درون دانشگاهی پرتاب پنالتی بسکتبال
96/9/28لغایت 96/9/21 بدمینتون
96/9/28لغایت 96/9/12 نفره دانشکده ها4والیبال 

96/9/2 اردوي ورزشی، تفریحی

فعالیت هاي برون دانشگاهی

96/9/2 :برگزاري مسابقات 
ش طناب کشی، پرتاب دارت، پرتاب فریزبی و کف

امدادي در اردوي ورزشی، تفریحی

96/8/9-96/9/4
96/9/7–96/9/22 مسابقات تدارکاتی والیبال

96/9/20 مسابقه تدارکاتی بسکتبال



۹۶/۹/۱۱:برگزاریتاریخ 

محوطه خوابگاه: محل برگزاری

۳۰: تعداد نفرات شرکت کننده

۹۶/۹/۱۲: تاریخ برگزاری

محوطه خوابگاه: محل برگزاری

نفر۴۰:  تعداد نفرات شرکت کننده در مسابقه پرتاب فریزبی

تیم8:  تعداد تیم های شرکت کننده در مسابقه طناب کشی

مسابقه پرتاب فریزبی و طناب کشی

محوطه خوابگاه:محل برگزاری

۹۶/۹/۳۰و ۹۶/۹/۲۳:تاریخ برگزاری

مسابقه شاربولینگ و هفت سنگ



۹۶/۹/۱۱لغایت ۹۶/۹/۵: تاریخ برگزاری

مجموعه ورزشی شقایق: محل برگزاری

۲8: تعداد نفرات شرکت کننده

۹۶/۹/۲8لغایت ۹۶/۹/۲۱: تاریخ برگزاری

مجموعه ورزشی شقایق: محل برگزاری

۱8: تعداد نفرات شرکت کننده

۹۶/۹/۱۳: تاریخ برگزاری

مجموعه ورزشی شقایق: محل برگزاری

نفر۱8:تعداد نفرات شرکت کننده 

مسابقه پرتاب پنالتی بسکتبال



:تاریخ های  برگزاری

تیم دهیاری جزن-تیم دانشگاه:۹۶/8/۹

تیم بسیج دانشگاه آزاد-تیم دانشگاه:۹۶/۹/۴

تیم باشگاه آرش-تیم دانشگاه:۹۶/۹/7

تیم نوجوانان شهرستان-تیم دانشگاه:۹۶/۹/۲۲

مسابقه تدارکاتی بسکتبال

:تاریخ برگزاری

تیم نوجوانان  شهرستان-تیم دانشگاه: ۹۶/۹/۲۰



۹۶/۰۹/۲:برگزاریتاریخ

علیچشمه:برگزاریمحل

نفر7۰:کنندهشرکتنفراتتعداد

برتراتنفربهجوایزاهدایباامدادیکفشوکشیطنابفریزبی،پرتابدارت،پرتابمسابقاتبرگزاری:ویژهفعالیت

مسابقات کفش امدادي و پرتاب دارت



تاریخ عنوان فعالیت سطح برگزاري

96/9/14 طناب کشی ویژه خوابگاهی هاي  فعالیت 

1396آذر ماه و دي ماه  لیگ فوتسال

دانشگاهیدرون فعالیت هاي  
96/9/25لغایت 96/9/18 شطرنج
96/9/23لغایت 96/9/13 نفره3بسکتبال 

96/9/28لغایت 96/9/12 نفره4والیبال 
96/9/2 اردوي ورزشی، تفریحی

فعالیت هاي برون دانشگاهی
96/9/2 طناب کشی
96/9/2 پرتاب فریزبی

96/9/20 مسابقات تدارکاتی بسکتبال

دانشجویان پسرجشنواره ورزش هاي همگانی پاییزه، جشنواره ورزشی درون دانشگاهی



جشنواره ورزش هاي همگانی پاییزه

مسابقه طناب کشی دانشجویان پسر
7: تعداد تیمهای شرکت کننده

نفر۴۹: تعداد دانشجویان شرکت کننده

مسابقه پرتاب فریزبی



لیگصورتبهکهمسابقاتاین.گردیدآغازسالماهآذرازتیم8حضورباهادانشکدهفوتساللیگمسابقاتدورهچهارمین

.کنندمیبازیبرگشتورفتصورتبههاتیموداشتخواهدادامهآیندهسالماهاردیبهشتتامیشودبرگزار

.گردیدبرگزار۹۶/۹/۲۰تاریخدرشهرستانودانشگاهمسئولینحضوربافوتساللیگدورهچهارمینافتتاحیهمراسم

.شدنماییروکشوریمسابقاتدردانشگاهکنندهشرکتهایتیمپیراهنازمراسمایندرضمنا

.رفتندرژهجایگاهمقابلازلیگمسابقاتدرکنندهشرکتهایتیمپایاندر



۹۶/۰۹/۱8: تاریخ برگزاری

نفر۳8: تعداد نفرات شرکت کننده

نفره3مسابقه بسکتبال 

۱۳۹۶آذر ماه : تاریخ برگزاری

مجموعه ورزشی سلمان فارسی: محل برگزاری

تیم8: تعداد تیم های شرکت کننده

۱۳۹۶آذر ماه :تاریخ برگزاری

مجموعه ورزشی سلمان فارسی: محل برگزاری

تیم۶: تعداد تیم های شرکت کننده



بهوجویاندانشتحصیلیپیشرفتوزندگیکیفیتبهبوددرجسمانیسالمتبارزنقشبهتوجهبا

کزمر،قامتیاسکلتیساختارهایناهنجاریومشکالتبررسیوجسمانیسالمتتوسعهمنظور

رااندانشجویجسمانیسالمتپایشطرحدانشگاهبدنیتربیتادارهورزشیمشاورهوتندرستی

.نمودبرگزار

:بخشسهدر

(بدنچربیدرصدمحاسبهوآنتروپومتریهایگیریاندازه)فیزیولوژیکیوبدنیهایشاخص

وبدریضرزانویکمری،لوردوزای،سینهکایفوزارزیابی)اسکلتیوقامتیساختارهایشاخص

(ناویاستخوانافتپرانتزی،

(ذیریپانعطافتنفسی،وقلبیظرفیتپا،پشتقدرت)جسمانیآمادگیفاکتورهایارزیابی

.کردکاربهآغاز

بدنیتربیتادارهکارشناسانطرح،مجریدانشگاههایجزءدامغاندانشگاهگرفتنقراربهتوجهبا

.کردندشرکتوزارتبدنیتربیتکلادرهدرشدهبرگزارکارگاههادردانشگاه



تخصیص سانس اختصاصی استخر جهت استفاده عموم دانشجویان

دانشجویانفراغتاوقاتکردنپرجهتدانشگاهبدنیتربیتادارههایفعالیتجملهاز

.بودپسردانشجویانبهخصوصیسانس۲8ودختردانشجویانبهخصوصیسانس۱۴اختصاصپسر،ودختر

.نمودنداستفادهرفاهیامکاناتاینازپسرودختردانشجویاننفر۱۲۰۰حدود۹۶پاییز

سانس اختصاصی ویژه دانشجویان دختر14
سانس اختصاصی ویژه دانشجویان پسر28



(آقایان)برنامه فعالیتهاي ورزشی کارکنان

17:30-16:00 شنبه، دوشنبه فوتسال
کارمندان 

17:30-16:00 یکشنبه، سه شنبه والیبال

17:30-16:00 شنبه،یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه بدنسازي

21:30-19:30 یکشنبه، سه شنبه فوتسال
اعضاي هیات علمی 

21:30-19:30 یکشنبه، سه شنبه بدنسازي

(خانمها)برنامه فعالیتهاي ورزشی کارکنان

17:00-16:00 شنبه یوگا
کارمندان، اساتید و اعضاي هیات 

علمی 
18:00-17:00 دوشنبه، چهارشنبه

18:30-16:00 شنبه،دوشنبه، چهارشنبه بدنسازي

19:00-15:30 یکشنبه، سه شنبه آمادگی جسمانی

13:00-12:00 شنبه، دوشنبه بدنسازي، آمادگی جسمانی



ورزش کشور9حضور مدیر تربیت بدنی در دهمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه  

:موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت. به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد۹۶/۹/۱این گردهمایی  در تاریخ 

 ۱۳۹7تقویم ورزشی مسابقات انتخابی المپیاد تابستان

تعیین میزبانی مسابقات

ساز و کار کسب سهمیه تیمها

حق مشارکت شرکت در مسابقات



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




