




...آنچه در این خبرنامه می خوانیم

پیشگفتبر

برنبمه هبی انجبم شده در حوزه معبونتی

برنبمه هبی انجبم شده در اداره امور دانشجویی

 برنبمه هبی انجبم شده در مرکس مشبوره، بهداشت و درمبن



پیشگفتبر              

دانشجو حقوق 

  ها ٍسٍد حَصُ اص وِ داسد فمْی ّای صهیٌِ بِ تسلط ٍ حمَق تخصصی ی همَلِ بِ اضشاف هستلضم  حمَق ٍ حك هسالِ بِ تخصصی ًگاُ       

 است گشفتٌی حك وِ است ایي داسد، ٍخَد .... ٍ باصاسی واسهٌذ، داًطدَ، اص اػن هشدم ػوَم هٌظش دس حك هؼٌی اص آًچِ اها است خاسج

 احماق اص تلمی ایي ایٌىِ .بستاًٌذ سا آى صٍس با ًطذ اگش ٍ  خَش صباى با ضذ اگش  بذًٍذ، بایذ خَیص حمَق بشای اًساًْا ایٌىِ .دادًی ًِ

:است ًىتِ چٌذ بِ تَخِ هستلضم ًِ یا است دسست حمَق

 حمَق خصَظ دس ضفاف سساًی اطالع ّا صهیٌِ بشخی دس آیذ هی ًظش بِ ٍالفٌذ؟ خَد حمَق بِ اًذاصُ چٌذ تا داًطدَیاى -1         

  ًاهِ آییي پَضص، حذٍد ًاهِ آییي اًعباطی، ًاهِ آییي هثال طَس بِ .ضَد هی خَاستِ آًْا اص تىلیف اها پزیشد ًوی صَست داًطدَیی

.آهَصضی ٍ سفاّی تسْیالت

 ًاهِ آییي ٍ همشسات آهیض تبؼیط اخشای اص ًاضی بؼعاً تفاّوات سَء ًگشًذ؟ هی ػادالًِ ًگاُ با لاًًَی هَاد بِ هدشیاى اًذاصُ تاچِ -2          

  دًبال بِ ٍ ضذُ هؼتشض ریٌفغ افشاد  یا فشد ضشایطی چٌیي دس .ضَد هی صادس هتفاٍت احىام ٍاحذ، هَظَع دس وِ طَسی بِ ّاست؛

.آیذ هی بش خَیص حمَق استیفای

         

       

      



ادامه پیشگفتبر 

 ٍاحذ هَظَع وِ ضًَذ هی هَاخِ ّایی صهیٌِ با داًطدَیاى بؼعاً گشدد؟ هی اػوال ضخصی ًظش ًاهِ، آییي ٍ لاًَى ًام بِ اًذاصُ چِ تا -3      

 بشخی دس ٍ ّفتِ سٍص ضص دس غزا تَصیغ پَضص غزایی، ّای ٍػذ ًشخ هثال طَس بِ .ضَد هی اخشا هتفاٍت هختلف  ّای داًطگاُ دس

 باضذ داضتِ ٍخَد اخشا دس تفاٍتی ًبایذ باضذ، یىساى ضشایط اگش است بذیْی لبیل، ایي اص هسائلی ٍ ّفتِ سٍص پٌح ّا، داًطگاُ

.آٍسد فشاّن سا داًطدَیی اػتشاظات ٍ  اختواػی ًاٌّداسیْای بشٍص هَخب تَاًذ هی ًیض صهیٌِ ایي البتِ

 تا وِ است ًبَی سیشُ دس ایٌىِ ووا .ًوَد پشداخت سا افشاد حمَق بایذ دیٌی، ًظام یه دس گشفتٌی؟ یا است دادًی حك ٍالؼاً آیا -4       

 دس حك دادى دس وَتاّی بذاًین حك سا است هشدم آحاد  حك وِ  آًچِ اگش .ًواییذ پشداخت سا ٍی حمَق ًطذُ، خطه واسگش ػشق

 گشفتي دًبال بِ حك صاحب ایٌىِ اص لبل ٍ ًوَد ٍالف خَیص حمَق بِ سا هشدم بایذ لزا  .ضَد هی داضتِ سٍا وِ است ظلوی ٍالغ

 داًطگاّی دسخاهؼِ ٍ ػام صَست بِ هشدم ٍ سٍد هی باال خاهؼِ دس اػتواد صَست ایي دس ضَد، هی دادُ اٍ بِ  ٍی حمَق باضذ حمی

 حمَق ٍ وشد خَاّذ توىیي همشسات بِ اختواػی آگاّی اص ًاضی فْن ٍ دسن ٍ ػمالًیت سضذ بَاسطِ خاظ طَس بِ داًطدَ ها،

                         .ًوَد خَاّذ دًبال لاًًَی ّای بستش دس سا خَیص

 احترام بب                                                        

سید مهدی عرفبنی 

مسئول امور شبهد و ایثبرگر و عضو شورای دانشجویی دانشگبه



برنامه های انجام شده درحوزه معاونتی   



دانشجویان امور سازمان بازرسی تیم بازدید  

ایي تین هتشکل اص هذیش داًشجَیاى غیش ایشاًی ٍ هذیش دفتش سٍاتظ تیي الولل ٍصاست ػلَم  تشای تشسسی اهکاًات داًشگاُ تِ هٌظَس         

دس ایي تاصدیذ اهکاًات حَصُ هؼاًٍت داًشجَیی . دس داًشگاُ صَست پزیشفت1392/4/18اخز هجَص داًشجَیاى غیش ایشاًی دس تاسیخ 

ًظیش خَاتگاُ ٍ تغزیِ هَسد تشسسی تین اػضاهی لشاسگشفت ٍ تِ ارػاى ًاهثشدگاى، اهکاًات داًشگاُ دس خصَص هسائل سفاّی لاتل 

.لثَل اسصیاتی شذ



انتظامی  نیروی فرمانده با مشترک نشست  

 دس هشاٍسُ هشکض سشپشست سٍحاًی الِ ًؼوت ٍ داًشجَیی هؼاٍى تشصآتادی ّاشوی دکتش حضَس تا اهسال تیشهاُ کِ ًشست ایي

 چگًَگی ٍ داًشجَیاى تا اًتظاهی ًیشٍی پشسٌل هٌاسة تشخَسد ّای شیَُ خصَص دس ٍ پزیشفت صَست اًتظاهی ًیشٍی هحل

.شذ ًظش تثادل اًتظاهی ًیشٍی تا داًشگاُ تْتش تؼاهل

دولتی غیر داران خوابگاه با نشست

  غیش خَاتگاُ تاسیس هتماضیاى تشای هجَص صذٍس تِ هشتَط اداسی اهَس اًجام خصَص دس داًشجَیی هؼاًٍت حَصُ سسالت تِ تَجِ تا         

  داًشگاُ ػْذُ تِ ایشاى اسالهی جوَْسی اًتظاهی ًیشٍی ٍ داًشجَیاى سفاُ صٌذٍق ًاهِ تفاّن ساستای دس کِ شْشستاى دس دٍلتی

 اداسی سًٍذ ٍ ًاهِ تفاّن خصَص دس ٍ تشگضاس هجَص هتماضیاى ٍ خَاتگاُ تاسیس هجَص داسًذگاى تا ای جذاگاًِ ًشست شذُ، گزاشتِ

 ٍ تحث شْش ششایظ تِ تَجِ تا داًشجَیاى پشداخت سمف خصَص دس ّوچٌیي .گشدیذ ًظش تثادل فؼالیت اداهِ یا ٍ هجَص کسة

.آهذ تؼول گفتگَ



تاًَ ٍ ػالوی دکتش تحصیلی تَسس دسخَاست  ساهاًِ سیَى اتَها  

 صَست تِ پیَست همالِ تذٍیي ٍ تماضا اسائِ تاًَ، ٍ ػالوی هذیش تحصیلی تَسسیِ اص استفادُ هتماضی داًشجَیاى حال سفاُ هٌظَس تِ         

 دسخَاست اسائِ صهاى خصَص دس سساًی اعالع .گشدیذ فشاّن داًشجَیی هؼاًٍت الکتشًٍیک خذهات ساهاًِ عشیك اص ٍ الکتشًٍیکی

.پزیشد هی صَست داًشجَیی خذهات ساهاًِ عشیك اص

رایانه مرکز در شده انجام های برنامه

داًشجَیی تمَین تذٍیي.

همغغ دس داًشجَیاى حساب تسَیِ تِ هشتَط اهَس تسْیل جْت داًشجَیی هؼاًٍت حَصُ دس داًشجَیاى حساب تسَیِ الکتشًٍیکی ساهاًِ ایجاد 

.کاسشٌاسی

ریشتظ هشاجغ ٍ داًشجَیی هؼاًٍت ػولکشدی گضاسش تذٍیي. 

ٍالذیي هشاّذُ جْت داًشجَیی هؼاًٍت  الکتشًٍیکی خذهات ساهاًِ تِ (تشهی کاسًاهِ ٍ ّفتگی تشًاهِ ) داًشجَیاى آهَصشی اعالػات اًتمال.

داًشجَیاى ایي الکتشًٍیکی ًام ثثت جْت داًشجَیی، هؼاًٍت الکتشًٍیکی خذهات ساهاًِ تِ جذیذالَسٍد داًشجَیاى اعالػات اًتمال. 

خَاّشاى ّای خَاتگاُ دس هَجَد ّای سایاًِ افضاسی ًشم ٍ افضاسی سخت استماء ٍ پشتیثاًی.



امور دانشجویی برنامه های انجام شده در اداره   
  



الورود جدید دانشجویان خوابگاه تامین برای داد قرار عقد     

 دارای کِ فصل چْبر دٍلتی غیز خَابگبُ بب داد قزار عقد بِ اقدام ّب خَابگبُ اهَر ادارُ هزین حضزت خَابگبُ ًشدى آهبدُ بِ تَجِ بب

.شد گزفتِ ًظز در جدید ٍرٍدی کبرشٌبسی داًشجَیبى اسکبى جْت خَابگبُ ایي .ًوَد ببشد، هی هجَس

        دولتی غیر های خوابگاه دبیرخانه  ایجاد

 هجَس، صدٍر بِ هزبَط اهَر اًجبم بزای دٍلتی غیز خَابگبّْبی دبیزخبًِ غیزدٍلتی ّبی خَابگبُ عولکزد بز ارسیببی ٍ ًظبرت هٌظَر بِ

 هسئَلیت .گزدید تشکیل هجَس دارای خَابگبّْب بز ًظبرت ّوچٌیي دٍلتی، غیز خَابگبّْبی اهَر بب هزتبظ شْزی ًْبدّبی بب ّوبٌّگی

    .گزدید ٍاگذار داًشجَیی حَسُ کبرشٌبسبى اس لطفی آقبی جٌبة بِ داًشجَیی هعبٍى حکن بب هذکَر خبًِ دبیز

خوابگاه هابرنامه های انجام شده در اداره امور      



برنامه های انجام شده در مرکز مشاوره، بهداشت و درمان



مشاوره مرکز مشاوران و کارشناسان با هماهنگی جلسه •

 شرٍع برای آهادگی هٌظَر بِ را هشاٍرُ هرکس هشاٍراى ٍ کارشٌاساى با ّواٌّگی جلسِ اٍلیي داًشگاُ، درهاى ٍ بْداشت هشاٍرُ، هرکس     

 در هشاٍراى، ٍ کارشٌاساى زحوات از قدرداًی ضوي داشتٌد حضَر داًشجَیی هعاٍى کِ جلسِ ایي در .ًوَد برگسار تحصیلی سال

  .شد اًدیشی ّن هشاٍرُ هرکس ّای برًاهِ اجرای ٍ ریسی برًاهِ خصَص

نشست مشورتی مرکز مشاوره با مدیر امور فرهنگی  •

 خصَص در ٍ شد برگسار داًشگاُ فرٌّگی اهَر با درهاى ٍ بْداشت هشاٍرُ، هرکس بْتر هتقابل تعاهل ٍ ارتباط هٌظَر بِ جلسِ ایي

 ًظر تبادل خصَص ایي در بَد داًشجَیاى سالهت ٍ پَیایی ، ازاعتیاد پیشگیری فرٌّگ، طرح بِ ٍابستِ آهَزشی ّای دٍرُ برپایی

.گردید



 فرمانداری در سالمت ارتقای کمیته جلسه در  مشاوره مرکز محترم سرپرست حضور•

          

  17 در زًدگی بِ اهید افسایش ٍ جسن ٍ رٍاى بْداشت  هشکل، بدٍى ٍ سالن زًدگی هَضَعات با سالهت ارتقای کویتِ جلسِ         

 در درهاى ٍ بْداشت هشاٍرُ، هرکس هحترم سرپرست رٍحاًی آقای جلسِ درایي .شد برگسار فرهاًداری هحل در 1392 هاُ شْریَر

  ّای شاخض  از یکی عٌَاى بِ سالن تفریحی هکاى بِ داًشجَیاى هٌطقی ًیاز ٍ  داًشجَیاى جسن ٍ رٍاى سالهت ٍضعیت خصَص

.ًوَدًد بیاى را هطالبی سالهتی




