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پيشگفتار
ن ا ز ا اخ ا ال ف گزيده فعاليتها و اخبار حوزه معاونتيگ

فعاليتها و اخبار اداره امور دانشجوييگزيده جوييزي و ب و ي
گزيده فعاليتها و اخبار مركز مشاوره، بهداشت و درمان

گزيده فعاليتها و اخبار اداره تربيت بدني



پيشگفتارپيشگفتار

   رهبري معظم مقام توسط 1393 سال براي راه نقشه عنوان به فرهنگ و اقتصاد اساسي راهبرد و استراتژيك موضوعات  
بهفرهنگبخشدرحداقلراخودشاننقشوسهمكهاستالزمدانشگاهيانجملهازآحادهمهبرايشد،اعالموتعيين  به فرهنگيبخشدرحداقلراخودشاننقشوسهمكهاست الزمدانشگاهيانجملهازآحادهمهبرايشد،اعالموتعيين
 تحقق در كه راهكارهايي و اقدامات از برخي .نمايند ايفا شعار اين تحقق راستاي در ، جامعه فرهنگي و علمي متوليان عنوان
:است ذيل شرح به باشد مؤثر تواند مي سال شعار
ان نگلض ناژناف ااكن اشالا االان  برداري بهرهبهسالانتهايدروشروعسالابتدايازكه نيستندايپروژهجنسازفرهنگيوعلميموضوعاتجنس  -

.طلبد مي را مدتي بلند و جامع اساسي، ريزيهاي برنامه علمي و فرهنگي اعتالي بلكه برسند،
 و شود شعور به تبديل تدبير با بايد شعار بلكه نيست، دادن شعار براي سال شعار داشت، شعاري برخورد نبايد سال شعار با - 

 .يابندتجليكردارهاورفتارهادرگفتارها
 بصورت فرهنگ و اقتصاد سخت بسيار حوزه دو در تغيير و اصالح كه بدانيم بايد سال شعار درك و ايمان و اعتقاد از پس  -

  .باشد مي نو هاي ايده طرح و ريزي برنامه نيازمند بلكه افتد، نمي اتفاق شانسي و تصادفي
 چه هر .باشندداشتهسالشعارتحققدرتوانندميمؤثري بسيارنقشتحول،پرچمدارورفتاريالگوهايعنوانبهمديران  -

 برنامه هر جهادي مديريت شيوه اساس بر مديران لذا و شود مي بيشتر نيز آن گذاري تĤثير شعاع باالتر مديريتي سطوح
.بمانند مديرانشان منتظر نبايد نيز ديگران البته نمايند، آغاز خود مجموعه و خود از بايد را اصالحي

 و آموزشي سازمانهاي اهتمام مورد بايد رفتار تغيير ابزار مهمترين عنوان به آموزش مردم فرهنگ اصالح و تعيين براي  -
 ها نامه آيين و ها بخشنامه ابالغ و تدوين تهيه، طريق از و اجبار و ارعاب زور، با رفتار تغيير و اصالح زيرا گيرد قرار فرهنگي

.نموداصالحوتغييرراهارفتاروها انديشهنگرشها،،باورهاآموزشطريقازبايدبلكهافتد،نمياتفاق



 هم با فرهنگي سازمانهاي سيما، و صدا جمله از فرهنگي سازمانهاي همه لذا نمود فرهنگي غير برخورد نبايد فرهنگي مقوالت با
.شود انجامالزمسازيفرهنگمدونهايبرنامهبصورتو مشخصكارتقسيموهمكناردروهممكملبصورتوهمانديشي

 استفاده بايد توليد و مصرف صحيح الگوهاي و درست فرهنگ تبيين براي ايراني و ديني هاي آموزه و اسالمي غني فرهنگ از  -
.كوشيد فرهنگي ارتقاي در ملي و ديني بزرگان و معصومين از تبعيت و پذيري الگو با و نمود

 و اقتصادي توسعهراهكارهايازجملهاجتماعينشاطواميدايجاد و درستتدبيراساسبرامورانجامواعتدالفرهنگترويج  -
.گيرد قرار اهتمام و عنايت مورد بايد سال شعار با همراستا يازدهم دولت شعار عنوان به كه است عمومي فرهنگ اعتالي

با احترام

نژاد ن ح د ح سيد محمود حسيني نژادد

عضو شوراي دانشجويي دانشگاه

  



Titleگزيده فعاليتها و اخبارحوزه معاونتي



ينشست با معاونين اجرايي و مشاورين فرهنگي دانشكده ها ر ورين و يي جر ين و ب

 و اجرايي معاونينبرايشدهتعيينوظايفشرحوهادانشكده اجتماعيوفرهنگيشوراهاينامهشيوهبهتوجهبا       
 حضور با نشست دو امسال بهار در دانشجويي، معاونت با مرتبط مسائل خصوص در ها دانشكده فرهنگي مشاورين
 ارتقاي همچون مسائلي ها نشست اين در .گرديد تشكيل اجتماعي  فرهنگي و دانشجويي هاي معاونت مديران و معاونين

       

 و ها دانشكدهورزشيهايانجمنتشكيلموضوعهمچنينو مركز اينهايطرحباهمراهيومشاورهمركزباتعامالت
 اين در شده اخذ تصميمات برخي .گرفت قرار نظر تبادل و بحث مورد ها دانشكده با مرتبط ورزشي فعاليتهاي همينطور
:باشد مي ذيل شرح به ها نشست

1393 مهرماه در ها دانشكده ورزشي هاي انجمن انتخابات برگزاري  
ها دانشكده فرهنگي مشاورين و اجرايي معاونين توسط دانشجويي آيين كالسهاي ساماندهي و تداوم براي تالش
اموردرهمكاريومركزخدماتدريافتبرايدانشجويانارجاعوشناسايبويژهمشاورهمركزباتعامالتسطحارتقاي  امور در همكاريومركزخدماتدريافتبرايدانشجويانارجاع و شناساييبويژهمشاورهمركزباتعامالتسطحارتقاي

تحصيلي پيشرفت
  



گزيده اي از مباحث و مصوبات شوراي دانشجويي     

پيگيري اقدامات كميته فرهنگي خوابگاهها و ارتقاي سطح كمي و كيفي عملكرد كميته هاي فرهنگي خوابگاهها 
  از طريق جناب آقاي دكتر زارع مسئول هماهنگي اين كميته ها            

برابر تعرفه اعالمي از سوي صندوق رفاه، بر اساس  1/5دريافت اجاره بهاي ظرفيت مازاد خوابگاهي بر اساس 
ا ا خش بخشنامه هاي صندوق         

بحث و تبادل نظر درخصوص افزايش مشاركت دانشجويان در طرح ارزيابي حوزه معاونت دانشجويي
تدوين و تصويب شيوه نامه بهره مندي از فضاي مازاد خوابگاهي

بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاري ليگ ورزشي بين دانشكده اي براي دانشجويان



شركت معاون دانشجويي در دومين گردهمايي روساي مراكز بهداشت و درمان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي   

آ  با جاري سالماهخرداد27درعاليآموزشموسساتودانشگاه هادرمانوبهداشتمراكزروسايگردهماييدومين        
.برگزارشد اميركبير صنعتي دانشگاه در دانشجويان امور سازمان همكاري

 تبادل و بحث ذيل مباحث خصوص در درمان و بهداشت مراكز روساي بين تجارب انتقال و نظر تبادل  ضمن گردهمايي اين در         
  .شد نظر
)جاري سال سالمت هفته شعار به توجه با( دانشجويان در مراقبتي خود و سالمت 

دانشگاهيمحيطهايدربهداشتوايمني دانشگاهيمحيط هايدربهداشت وايمني
سالمت نظام كلي سياست هاي اجراي در درمان و بهداشت مراكز نقش تبيين 
ها - دانشگاه درمان و بهداشت مراكز فعاليت ارزيابي شاخص هاي تعيين 

            



برنامه هاي انجام شده در مركز رايانه

 92- 93ارائه گزارش جامع كاردانشجويي نيمسال دوم سال تحصيلي 
 و دانشگاه متقاضيواحدهايكليهدرشاغلدانشجويانباكاردانشجوييقراردادهايعقدبهمربوطامورانجام
.دانشجويي معاونت به مالي جامع گزارش ارائه



 گزيده فعاليتها و اخبار مديريت امور دانشجويي



برگزاري ارزيابي الكترونيكي عملكرد حوزه معاونت دانشجويي

 حوزه وري بهره و كارآيي افزايش و سازماني، اهداف تحقق ميزان سنجش هدف با دانشجويي مديريت          
 دانشجويي شوراي مصوبه به بنا دانشجويان، به رساني خدمات كيفيت ارتقاء منظور به همچنين و دانشجويي

 دانشجويانفروغكممشاركتبهتوجهبامتاسفانه.گرديد دانشجوييحوزهعملكردازارزيابيبرگزاريمتولي
 كميته و دانشجويي شوراي متوالي جلسات در منظور بدين و نبوده استناد قابل آمده بدست نتايج ارزيابي در

 مقرر و پذيرفت صورت نظر تبادل و بحث تشويقي راهكارهاي و دانشجويان مشاركت افزايش خصوص در ارزيابي
 افزاري نرم و افزاري سخت امكانات نمودن فراهم با و دانشجويان خود مشاركت با بعدي نيمسال در گرديد
.درآيد اجرا به جدي طور به ارزيابي فرآيند مناسب



ببرگزاري مراسم هفته خوابگاه ها  و م ر ري ز بر

نياز ملي  - با شعارخوابگاه سازي، ارزش اسالمي

بهاقدامجاريسالماهارديبهشتدرگذشتههايسالهمچوندانشگاهدانشجويهايخوابگاهادارهخوابگاههفتهمناسبتبه   به اقدام جاري سالماهارديبهشتدرگذشتههايسالهمچوندانشگاه دانشجوييهايخوابگاهادارهخوابگاههفتهمناسبتبه
 زندگي سطح بهبود خوابگاه، در جمعي زندگي فرهنگ ترويج مراسم اين برگزاري از هدف .نمود ها خوابگاه هفته مراسم برگزاري

  اهميت شناساندن دانشجويي، هاي خوابگاه اداره در دانشجويان مشاركت افزايش سازي، خوابگاه در خيرين شركت ترويج ،دانشجويي
ب مياندر خوابگاه هانگهداريوبهداشتسطحارتقاءودانشجويانمشكالت با مسئوالنآشناييدانشجويان،زندگيدرآننقشوخوابگاه ها يرنشوو نز نييجوي نبو ريوبهحروجوي به نرو ي
:شد نامگذاري ذيل اسامي به كشور هاي دانشگاه دانشجويي هاي خوابگاه هفته روزهاي امسال است، ذكر شايان .بود دانشجويان

خوابگاه و مديريت بهتر: روز اول 
خوابگاه و مشاركت دانشجويي:روز دوم

خوابگاه و بهداشت روحي و رواني: روز سوم 
خوابگاه و تعامل فرهنگي: روز چهارم 
خوابگاه، ورزش و نشاط:روز پنجم

خوابگاه و پشتوانه مردمي: روز ششم 
خوابگاه، ايمني و بهداشت: روز هفتم

.است شده  اشاره آنها از برخي به ادامه در شدكه برگزار زيادي آموزشي و تفريحي مختلف هاي برنامه هفته اين در



برگزاري كارگاه آموزشي براي سرپرستان خوابگاهي در موضوعات بهداشتي فيزيكي و نگهداري خوابگاه ها

محلي  در خوابگاهها–برگزاري مسابقات ورزشهاي بومي



له ج از هنگ ف ختلف ابقات اي هااج ابگاه خ د حل غذاهاي نابع،،پخت نه ب ف ص د ت ب هاي ايده ابقه مسابقه ايده هاي برتر در مصرف بهينه منابع،،پخت غذاهاي محلي در خوابگاه هااجراي مسابقات مختلف فرهنگي از جمله       

اجراي تئاتر  



برگزاري كارگاه آموزشي براي دانشجويان خوابگاهي در موضوعات زندگي موفق  با مشاوره



اختتاميه مراسم هفته خوابگاه ها 

ن دكتر .شدبرگزارفرهنگخانهسالندر93/2/29مورخشب دوشنبههاخوابگاههفتهگراميداشتاختتاميهجشن         ييج بر بو ررنرورخبو ز ربر
 خصوص در خوابگاهها هفته هاي برنامه برگزاري اندركاران دست از تشكر ضمن دانشجويي معاون برزآبادي هاشمي
 فرصتي ها خوابگاه هفته داشتند بيان  و نمودند قرائت حضار براي گزارشي پذيرفته صورت هاي برنامه و اقدامات
ب پايان در .استدانشجوييهايخوابگاهمتصديانوسرپرستان شائبهبيزحماتازتشكروتقديرجهتمناسب مازرويرجهم نببيز نورپر ي جويييوابم نراا ي پ
 خوابگاههاي برگزيده متصديان و سرپرستان همچنين و هفته اين در شده اجرا هاي برنامه برگزيدگان از مراسم

.آمد عمل به تقدير هدايا و لوح اهدا با دانشجويي



انتخاب دانشجوي نمونه خوابگاه براساس نظر سنجي از دانشجويان و مسئولين خوابگاه ها 

   

تقدير از سرپرستان نمونه خوابگاهي براساس نظر سنجي از دانشجويان و مسئولين خوابگاه ها



غا ا تا ش لت غ ا ا گا ا خ ا غا ا انشگا انش ل ئ نشست مسئولين حوزه دانشجويي دانشگاه دامغان با خوابگاه داران غير دولتي شهرستان دامغاننش

 نشستي دولتي غير خوابگاههاي امور ساماندهي در موثر گذاري سياست و موجود مشكالت و مسايل پيگيري منظور به 
 دولتي غير هاي خوابگاه مديران و دامغان شهرستان امنيت پليس نماينده دانشجويي، معاونت حوزه مسئولين حضور با

تا غاشه هادشدگزادا دضل اهتاك دف كاناتن تتاهتفاها ن اشتا  براي بيشترامنيتتامينوبهتررفاهيامكاناتنمودنفراهم بر تاكيدضمنجلسهايندر.شدبرگزاردامغانشهرستان
 اين امنيتي مشكالت ادامه در .نظرشد تبادل و بحث ها خوابگاه بندي رتبه بها، اجاره گذاري نرخ خصوص در دانشجويان

.گرديد ارائه موجود مشكالت رفع براي راهكارهايي و مطرح امنيت پليس نماينده طريق از خوابگاه



گزيده فعاليتها و اخبار مركز مشاورهگزيده فعاليتها و اخبار مركز مشاوره



طرح دانش پروري دانشجويان

شدهمشروطخودتحصيلدورهدركهدانشجوياني تحصيليارتقايوبهبودهدفبادامغاندانشگاهمشاورهمركز
  به طرح ينا .داد قرار خود كار دستور در را پروري دانش طرح دانشگاه اجتماعي و فرهنگي شوراي پيشنهاد به اند،

مشكالتكاهشآنتبعبهوعلميارتقايهاي زمينهكردنفراهمتحصيلي،افتازپيشگيريمنظور
 خواهد صورت تحصيلي، مختلف مقاطع در دانشجويان عاطفي و اجتماعي فردي، پژوهشي، و آموزشي
  را بودند شده مشروط تحصيلي نيمسال دو از بيش كه دانشجوياني گام اولين در مشاوره مركز .پذيرفت
اميد.نمودآوريجمعپيگيريوبررسيجهترادانشجوياناينوضعيتخصوصدراطالعاتيوفراخوان اميد.نمودآوريجمعپيگيريوبررسيجهت را دانشجوياناينوضعيتخصوصدراطالعاتيو فراخوان

 بهبود به نسبت و كاسته دانشجويان به تحصيلي افت از ناشي فشارهاي از بتوان طرح اين اجراي با است
 اقداماتي گيرند مي قرار روانشناختي بعضا و آموزشي مشكالت معرض در كه دانشجوياني تحصيلي وضعيت
.دادانجام



ا انش ان اش ا ا شا ك ك شركت سرپرست مركز مشاوره در سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويانش

وزارتدانشجوييمعاونتمشتركهمكاري با دانشجويانروانيبهداشتسراسريسمينارهفتمين           ريرن يبهر نرو يورريبو رو وز
 در اصفهان صنعتي دانشگاه دانشجويي مشاوره مركز و )مشاوره مركز دفتر( آوري فن و تحقيقات علوم،

  هدف با ماه ارديبهشت 22 و 21 روزهاي
ي دانشگاهوخوابگاهمحيطهايدرمحوراجتماعمداخالتوپيشگي  دانشگاهيوخوابگاهيمحيط هايدرمحوراجتماعمداخالتوپيشگيري  

  خانواده ازدواج، دانشگاه،  
  دانشجويان شغلي و تحصيلي چالشهاي و مشكالت  
  معنوي و اجتماعي روانشناختي، جسماني، :سالمت ابعاد  
  دانشجويان رواني بهداشت ارتقاء در مشاوره مراكز موفق تجارب و پژوهي اقدام  

پرخطررفتارهايسايروموادمصرفسوءخودكشي،   پرخطررفتارهايسايروموادمصرفسوءخودكشي، 
  دانشجويي دوره در جنسي آسيبهاي و اختالالت مشكالت،  
دانشجويان روان سالمت در شناختي فناوريهاي و علوم كاربرد  

.داشتند حضور سمينارايندرمشاورهمركز سرپرست.گرديدبرگزار 



برگزاري كارگاه هاي آموزشي  براي سرپرستان خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه

نشيبوجب شناختوآموزشدانشجويان،بامستقيمارتباطو دانشجوييهايخوابگاهدرسرپرستاننقشاهميتبهتوجهبا          بررپر بوجويييو نبيمر ووزشجوي
 مقابله راهكارهاي در دانشجويان تعارضات و مشكالت شناخت همچنين و ارتباطي هاي مهارت و جوان هاي ويژگي

 بر تاكيد با هايي نشست برگزاري به اقدام مشاوره مركز اساس، اين بر است برخوردار اي ويژه اهميت از آن با
هايخوابگاهسرپرستانبرايآموزشهايكارگاهقالبدربحرانمديريتوجوانانباارتباطهايمهارت  هايخوابگاهسرپرستانبرايآموزشيهايكارگاه قالبدربحرانمديريتوجوانانباارتباطهايمهارت

  .نمود دانشجويي



برگزاري كارگاه طرحواره درماني 

 موسسه همكاري و  حميدپور، دكتر حضور با دامغان دانشگاه مشاوره مركز مشاوران ويژه درماني طرحواره كارگاه        
ا تآ هزهادز شن داد89خهن انالداخ شدگزادانشگاكنف .شدبرگزاردانشگاهكنفرانسسالندرماه خرداد9و8 مورخجمعهوپنجشنبهروزهايدربهزيستآرام

 اصول و مباني چون موضوعاتي به و داشتند حضور مشاوره مراكز روان شناسان و مشاوران از نفر 30 كارگاه اين در          
.شد پرداخته  عملي و نظري  رويكردهاي با درمان در آن كاربرد و درماني طرحواره



گزيده فعاليتها و اخبار اداره تربيت بدنيگزيده فعاليتها و اخبار اداره تربيت بدني



انتصاب سرپرست جديد اداره تربيت بدني دانشگاه        

  منصوب دانشگاه بدني تربيت اداره سرپرستي سمت به دارابيان مرتضي آقاي دانشجويي معاون پيشنهاد با و دانشگاه سرپرست طرف از حكمي طي         
  اداره به مربوط امور كليه دار عهده شخصاً دانشجويي معاون سمت، اين از ماه فروردين در زحمتكش آقاي استعفاي از پس  است ذكر به الزم .گرديد
بودندبدنتربيت .بودندبدنيتربيت

استفاده از ظرفيت سالن هاي ورزشي در ايام تعطيل    

نيو  الزمشرايط نظارت، براي الزم نيرويتامينجملهازگرفتهصورتهايپيگيريباوورزشي فضاهايازمنديبهرهبرايدانشجويانتقاضايبهتوجهبا        يو رييييرر ينرويپ يمر مرر
  روزهاي در دختر دانشجويان ترتيب بدين .آمد فراهم هفته آخر ايام در ورزشي هاي سالن و ورزشگاهها امكانات از دانشجويان مندي بهره براي

  و موجود ورزشي امكانات از بدني تربيت اداره مسئولين هماهنگي با روزها اين ظهر بعداز نوبت در پسر دانشجويان و صبح نوبت در جمعه و پنجشنبه
.گرديدندمندبهرهفارسيسلماناصليسالنويژهبه

برگزاري مسابقه دوي همگاني به مناسب روز ملي خليج فارس        

  برگزار دانشگاه پرديس در همگاني دوي مسابقه علوم وزارت بدني تربيت كل اداره از ارسالي العمل دستور با و فارس خليج ملي روز مناسبت به         
  .گرفت تعلق جوايزي قرعه قيد به نيز مسابقه در كنندگان شركت از تعدادي به و گرديد اهدا نفيسي جوايز برتر دانشجويان به پايان در .گرديد



دانشجويي خوابگاههاي هفته ورزشي جشنواره برگزاري جشنواره ورزشي هفته خوابگاههاي دانشجوييبرگزاري

  ورزش كيفي ارتقاي هدف با دانشجويي خوابگاههاي ورزشي  هاي جشنواره دانشجويي خوابگاههاي هفته با همزمان           
اانش گا ا التخ ااخششا ااخ اننگاناشگ دومانند  همگاني هايورزشبرگزاريبادخترانوپسرانبخشدو در ورزشاعتاليوتوسعهوخوابگاههادردانشجويي

  از خوابگاهها هفته اختتاميه مراسم با همزمان .پذيرفت صورت امداد دو و سنگ هفت سرعت، دو كشي، طناب همگاني،
  همچنين و قرباني علي آقاي جناب مسابقات اين اجراي براي .آمد بعمل تقدير جوايز اهداي با مسابقات اين برگزيدگان

  تشكر و تقدير خصوص اين در ايشان زحمات از وسيله بدين كه شدند متقبل را بسياري زحمات شهابي حورا خانم سركار
.گردد مي



كارمندان و اساتيد اندازي تير مسابقات برگزاري برگزاري مسابقات تير اندازي اساتيد و كارمندان   

.شد برگزار دامغان سلطانيه شهيد تيراندازي سالن در دانشگاه كارمندان و اساتيد نفراز 15 حضور با اندازي تير مسابقات         
قااا اشاكا ا شفگ شفاخ گگ اف ان اتات التاك تقاا اا ت  توانارتقايواسالم تاكيدات به توجهباتيراندازيفرهنگگسترشهدفباخرمشهر فتح گراميداشتمناسبتبهكهمسابقاتازدورهايندر        

 تا اول  هاي مقام ترتيب به فرامرزي اسداله دكتر آقاي و پايالخي حسن سيد دكتر آقاي سلطانيه، اله نصرت آقاي شد، برگزار كارمندان رزمي
.نمودند كسب را سوم



شركت سرپرست اداره تربيت بدني در  چهل و چهارمين گردهمايي مديران تربيت بدني دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور

  پژوهشگاه رييس(قراخانلو دكتر ،)جوانان و ورزش وزير( گودرزي حضوردكتر با جاري سال ماه خرداد در بدني تربيت مديران گردهمايي چهارمين و چهل         
  امور سازمان بدني تربيت كل مدير(كياني پور محمد دكتر ،)دانشجويان امور سازمان رييس و وزير معاون(صديقي مجتبي دكتر ،)ورزشي  وعلوم بدني تربيت

ا گلقااكا ااا اااا گااااكا  همگانيورزشتوسعه معاون(بهار شعبانيدكتر،)جوانانوورزشوزارتهاياستانامور هماهنگيومجلسحقوقيمعاون(خادمدكتر،)دانشجويان
  دوازدهمين فني معاون(زاده صفوي دكتر ،)دختر دانشجويان ورزشي فرهنگي المپياد دوازدهمين فني معاون(عامري عرب دكتر ،)جوانان و ورزش وزارت
 گردهمايي اين در .گرديد برگزار بهشتي شهيد دانشگاه در )كل اداره قهرماني ورزش و فني معاون(مسيحا آقاي ،)پسر دانشجويان ورزشي فرهنگي المپياد

تاداتكه اآقانادنت ا ثخدداشتندضدا لا ادلثذ شدنظت .شدنظرتبادلوبحثذيلمباحثخصوصدرداشتند حضوردارابيانآقايجناببدنيتربيتادارهسرپرستكه
جديد سال در بدني تربيت كل اداره هاي برنامه و ها فعاليت ارائه بررسي 
دانشگاهها بدني تربيت عملكرد از ارزيابي شيوه بازيابي  

بهشتيشهيد دانشگاه در ماه مرداددومنيمهدركشورعاليآموزشموسساتودانشگاهها دانشجويانورزشي-فرهنگيالمپياددوازدهمينبرگزاري
تخصصي صورت به ورزش توسعه جهت دانشگاهها بدني تربيت ادارات در متخصص و توانمند هاي نيرو از گيري بهره

ورزشي هاي المپياد و اي منطقه مسابقات در شركت منظور به ها رشته كليه در دانشگاهها  ورزشي هاي تيم  سازي آماده و تشكيل
  ها دانشگاه ورزش اعتبارات درصدي 100 تخصيص

دانشگاهها كاركنان ورزشي سهم تخصيص 
ورزشياماكنو ها سالناززاييآمددرعدموورزشيفضاهايبهبودوتوسعه ييبهبووو ييرموورز ينونزز ورز

  EFQM پرسشنامه اصالح و  دانشگاهها بدني تربيت ادارت عملكرد ارزشيابي شيوه در بازنگري



معاونت دانشجويي: صاحب امتياز

مسئول هاشم:مدير اكبر آباديدكتر برز برز آباديدكتر اكبر هاشمي:مدير مسئول

رضوان ملكي :  سر دبير 

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

الكترونيكي vice:پست stu@du.ac.ir                                                       vice_stu@du.ac.ir:پست الكترونيكي
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