


...آنچه در این خبرنامه می خوانیم

پیشگفتار
گسیده فعالیتها و اخبار حوزه معاونتی
 فعالیتها و اخبار اداره امور دانشجوییگسیده
 و سالمت مشاورهمرکس گسیده فعالیتها و اخبار
 گسیده فعالیتها و اخبار اداره تربیت بدنی



پیشگفتار

 .ؿَد هی دهیذُ داًـگبّیبى ٍ داًـگبُ وبلجذ دس تبصُ سٍحی تحصیلی ػبل ؿشٍع ثب .اػت پیؾ دس جذیذی تحصیلی ػبل 

 ثش داًـجَیبى آهَصؿی ٍ سفبّی هـىالت حل صذد دس دٍچٌذاى اًشطی ثب ٍ هؼئَلیت احؼبع ثب داًـگبُ هؼئَالى ٍ وبسهٌذاى

      سا ای ٍیظُ تَجِ گزاسًذ هی داًـگبُ دس پبی ثبس اٍلیي وِ آًبى الَسٍد، جذیذ داًـجَیبى هؼبئل حل هیبى، ایي دس .آیٌذ هی

 ثحبل تب "اوثشا ٍ وٌٌذ تجشثِ سا خَد دلجٌذ فشصًذ اص دٍسی ثبیؼتی ثبس اٍلیي ثشای وِ خَد ّبی خبًَادُ ثب آًبى وِ چشا .علجذ هی

  اًذ پشٍساًذُ هی رّي دس خَد آسهبًی داًـگبُ اص لجَلی، اص پیؾ هذتْب اص آًچِ ٍ آهذُ داًـگبُ ٍ ؿْش ایي ثِ اًذ ًذیذُ سا داهغبى

 ثشای سفبّی اهىبًبت آٍسدى فشاّن ثشای هؼئَلیي سٍصی ؿجبًِ تالؽ ٍ ػضم اص ّوگبى .وٌٌذ هی جؼتجَ داًـگبُ ایي دس سا

  ّبی ثخؾ ًوبیٌذ هی ػپشی سا خَد فشاغت اٍلبت داًـجَیبى اص ثؼیبسی وِ تبثؼتبى ایبم دس خصَف ثِ .اًذ هغلغ داًـجَیبى

  هـىالت ٍ ّب دغذغِ سفغ ٍ اهىبًبت آٍسدى فشاّن ثشای سا ٍافشی تالؽ ٍ ػؼی ًبهؼبػذ گبّب ؿشایظ ٍجَد ثب داًـگبُ دس صیبدی

 داًـگبُ خذهتگضاساى ولیِ صحوبت ًبخَاػتِ ّبی آهذ پیؾ ػجت ثِ گبُ تالؿْب، ایي ػلیشغن وِ حیف الجتِ .دٌّذ هی اًجبم

 داًـجَیبى ػمالًیت ٍ صجَسی ثِ وِ آًجب اص اهب .آٍسد هی فشاّن سا داًـگبّیبى ًبخـٌَدی هَججبت ٍ گشفتِ لشاس تبثیش تحت

  هؼىَع ثصَست دػتبٍسدّب ایي داًـگبُ اسوبى ّوِ وَؿؾ ٍ هتؼبل خذاًٍذ اص اػتؼبًت ثب تب اهیذٍاسین داسین، اعویٌبى ػضیضهبى

 ثِ اهیذٍاس ٍ خالق ٍ پَیب ػشحبل، ٍ آهبدُ تبثؼتبى، اص هٌذ ثْشُ ٍ خشػٌذ وِ سا ػضیضهبى داًـجَیبى دیذاس ٍ ًیبفتِ ثبصتبة

  .ثٌـیٌین اًتظبس ثِ ّؼتٌذ آثبد ایشاى ػبختي

با احترام       

مهدی اردیانیان         

عضو شورای دانشجویی دانشگاه        



Title گسیدٌ فعالیتُا ي اخبارحًزٌ معايوتی   



       

 ًـؼت ایي دس .گشدیذ تـىیل حیذسیِ تشثت داًـگبُ دس هبُ هشداد 14 دس وـَس 3 هٌغمِ داًـگبّْبی داًـجَیی هؼبًٍیي ًـؼت                     

  خَاثگبّْب، تؼویشات غیشدٍلتی، خَاثگبّْبی ًظیش هَضَػبتی پزیشفت اًجبم داًـجَیبى سفبُ صٌذٍق سییغ حضَس ثب وِ

  لشاس ًظش تجبدل ٍ ثحث هَسد هٌغمِ داًـگبّْبی ثیي هـتشن هَضَػبت دس خذهبت اسائِ سًٍذ ػبصی یىؼبى ٍ تغزیِ لشاسدادّبی

  .گشفت

کشًر 3شرکت معاين داوشجًیی در گردَمایی معايویه داوشجًیی داوشگاٌ َای  مىطقٍ 

شرکت معاين داوشجًیی در گردَمایی معايویه داوشجًیی داوشگاٌ َا ی کشًر

  ثب  هبُ ؿْشیَس 16 ٍ 15 سٍصّبی دس وـَس ػشاػش ػبلی آهَصؽ هشاوض ٍ ّب داًـگبُ داًـجَیی هؼبًٍیي گشدّوبیی چْبسهیي ٍ پٌجبُ                

  ٍ هؼبًٍیي ًـؼت، ایي دس .گشدیذ ثشگضاس وجیش اهیش صٌؼتی داًـگبُ دس جذیذ تحصیلی ػبل ّبی ثشًبهِ ٍ ّب ػیبػت تجییي ّذف

  ثیبى داًـجَیبى سفبّی هؼبئل ٍ خَدگشداى خَاثگبّْبی تغزیِ، خصَف دس سا خَد پیـٌْبدات ٍ ًظشات داًـجَیی هذیشاى

.ًوَدًذ



دیدار سرپرست داوشگاٌ دامغان با حضًر مدیران ي کارکىان حًزٌ معايوت داوشجًیی داوشگاٌ                                  

  دوتش حضَس ثب وٌفشاع ػبلي هحل دس داًـگبُ داًـجَیی هؼبًٍت حَصُ وبسوٌبى ّبی دغذغِ ٍ ًظشات ًمغِ ثیبى ّذف ثب دیذاس ایي                   

.گشدیذ ثشگضاس حَصُ ایي پشػٌل ولیِ ٍ داًـجَیی هذیش ٍ هؼبٍى داًـگبُ، ػشپشػت ثصیشی ػجذالؼلی

  دس ٍ ًوَدُ ػٌَاى سا هغبلجی داًـجَیی هؼبًٍت حَصُ دس هَجَد ّبی چبلؾ ٍ ّب لبثلیت خصَف دس داًـجَیی هؼبٍى اثتذا جلؼِ ایي دس                

.دادًذ لشاس ثحث هَسد سا هشتجظ هـىالت ٍ هغبلت وبسوٌبى ثب داًـگبُ ػشپشػت اداهِ

          



داوشجًیی تغییرات در فضای فیسیکی حًزٌ معايوت       

  ٍ داًـجَیبى سفبُ هٌظَس ثِ ٍ هبلی ٍ اداسی هحتشم هؼبٍى ٍ داًـگبُ ػشپشػت تَػظ پزیشفتِ صَست ّبی هؼبػذت ثب           

  داًـجَیی هؼبًٍت حَصُ اختیبس دس فضبی دس ای هالحظِ لبثل تغییشات هشاجؼبت، دس تش هٌبػت فیضیىی فضبی اص ثشخَسداسی

 تغییشات ایي ایجبد ثب .پزیشفت صَست فضب اص تش هٌبػت ثشداسی ثْشُ هٌظَس ثِ  2 ؿوبسُ ػبختوبى اٍل ٍ ّوىف عجمبت یؼٌی

       هٌبػت پزیشایی یه ٍ اتبق 6 ؿبهل وِ هفیذ فضبی  هشثغ هتش 170  اص دسهبى ٍ ثْذاؿت هشوض ٍ ػالهت ٍ هـبٍسُ هشوض

  ٍ هذیشاى ولیِ تالؿْبی اص داًٌذ هی الصم خَد ثش داًـجَیی هؼبًٍت حَصُ وبسوٌبى ٍ هذیشیت .گشدیذًذ هٌذ ثْشُ ثبؿذ هی

 ولیِ ٍ تبػیؼبت دس تالؿگشؿبى ّوىبساى ػبیش ٍ ًظاد صبدلی آلبیبى اثشاّیوی، حؼیي آلبی ٍیظُ ثِ حَصُ ثیشٍى وبسوٌبى

 حَصُ پشػٌل خَد اص داسد جب الجتِ .ًوبیذ تـىش ٍ تمذیش ًوَدًذ وَؿؾ پزیشفتِ صَست تغییش ایجبد دس وِ ػَاهلی

  .گشدد ػپبػگضاسی ًوَدًذ ٍافشی ػؼی ّب جبثجبیی خصَف دس هجذاًِ ٍ صجَساًِ وِ ّن داًـجَیی



برنامه های انجام شده در مرکز رایانه

ایجبد ػبهبًِ الىتشًٍیىی استجبط ثب ٍالذیي داًـجَ اص عشیك اسػبل پیبهه

 ثِ ؿیَُ جذیذ 93تذٍیي گضاسؽ ػولىشدی هؼبًٍت داًـجَیی دس ػبل تحصیلی

داًـجَیی هؼبًٍت الىتشًٍیىی خذهبت ػبهبًِ دس 93 ػبل جذیذالَسٍد داًـجَیبى ًبم ثجت ثِ هشثَط اهَس اًجبم  

  ًَتذٍیي گشدؽ وبس ثَسع تحصیلی هذیش ػبلوی ٍ ثب



 گزیده فعالیتها و اخبار مدیریت امور دانشجویی 



تجهیس خًابگاٌ حضرت مریم ي اسکان داوشجًیان

 هجوَعِ در خَابگبُ چْبرهیي رسید بزداری بْزُ بِ 93 ضْزیَر پبیبًی رٍسّبی در کِ هزین حضزت خَابگبُ

 ٍ لَاسم تببستبى ایبم در آهدُ عول بِ ّبی ریشی بزًبهِ بب .است داًطگبُ دٍم پزدیس در ٍاقع دختزاى خَابگبّی

 کَضبی کبرپزداس ٍ خَابگبّْب ادارُ هحتزم کبرضٌبسبى تالضْبی هدیزاى، حوبیت بب خَابگبُ ایي ًیبس هَرد تجْیشات

  بب هْزهبُ اٍل ّفتِ در داًطجَیبى اسکبى ٍ خَابگبُ فضبی سبسی آهبدُ ٍ تجْیش  .ضد خزیداری داًطجَیی هعبًٍت

 است اهید ٍ سپبسگشارین ًْبیت بی عشیشاى ایي سحوبت اس .رسید پبیبى بِ خدهبت کص سحوت ًیزٍّبی تالش

.بگیزد قزار تعبلی حق قبَل هَرد ایطبى تالضْبی



عقد قرارداد برای تامیه خًابگاٌ داوشجًیان جدیدالًريد                  

 دختزاى ٍ پسزاى خَابگبُ دٍ ّز در خَابگبّی فضبی کوبَد ّوچٌیي ٍ 93 اٍل ًیوسبل ٍرٍدی حجن بِ تَجِ بب

 بزای خَابگبُ تبهیي جْت .ًوَد ضْزستبى سطح دٍلتی غیز خَابگبُ دٍ بب قزارداد عقد بِ اقدام داًطجَیی هدیزیت

 50  ظزفیت بب پسز داًطجَیبى خَابگبُ تبهیي بزای ٍ آًبّیتب خَابگبُ بب قزاردادی ًفز 40  ظزفیت بب دختز داًطجَیبى

 .است ضدُ اهضبء هحزاة خَابگبُ بب قزاردادی ًفز



وشست مشترک با خًابگاهداران غیر ديلتی             

 ایبم در خَابگبّْب هدیزاى بِ ًَاقص ابالغ ٍ ضْزستبى غیزدٍلتی خَابگبّْبی اس آهدُ عول بِ ببسدیدّبی بِ تَجِ بب

 بزگشاری بِ اقدام داًطجَیی هدیزیت جدید، تحصیلی سبل بزای السم ّبی ّوبٌّگی اًجبم  ّوچٌیي  ٍ تببستبى

 هدیز داًطجَیی، هعبٍى بز عالٍُ ًطست ایي در .است ًوَدُ دٍلتی غیز خَابگبّداراى بب هطتزک ًطستی

 اهٌیت ٍ اطالعبت پلیس ٍ بْداضت ادارُ فزهبًداری، اس ًوبیٌدگبًی داًطگبُ، خَابگبّْبی ادارُ هسئَل ٍ داًطجَیی

.داضتٌد حضَر ًیش ضْزستبى عوَهی



يرزشی داوش آمًزان بسیجی کشًر -میسباوی المپیاد فرهىگی

 قزارداد ّوچٌیي ٍ داهغبى ضْزستبى در کطَر بسیجی آهَساى داًص استعدادیببی الوپیبد ضطویي بزگشاری بِ ًظز

 اس داًطجَیی هدیزیت داًطگبُ، داًطجَیی هعبًٍت ٍ سوٌبى استبى سپبُ بدًی تزبیت هعبًٍت هببیي فی ضدُ هٌعقد

  731 تعداد رٍس ّز هسببقبت بزگشاری ایبم در  .است بَدُ کطَر بسیجی آهَساى داًص هیشببى اهسبل ضْزیَر 14 تب 11

.ًوَدًد استفبدُ داًطگبُ ای تغذیِ خدهبت اس ًفز 900 ٍ خَابگبّی خدهبت اس ًفز



گسیده فعالیتها و اخبار مرکس مشاوره و سالمت



            

برگساری جلسه با مشاورین مرکس مشاوره دانشگاه

در دفتر هعاًٍت داًطجَیی بِ هٌظَر قدذرداًی ا  تشضدْاص ردَرذ رفیرفتدِ در      93تیر هاُ  15ایي جلسِ در تاریخ 

در ایي جلسدِ هطداٍریي   . ًیوسال قبلی ٍ تبییي برًاهِ ّاص جذیذ ٍ بیاى ًکتِ ًظراذ ّوکاراى هطاٍر برگزار گردیذ

عزیز ضرکت کٌٌذُ بِ بیاى ًظراذ تخصصی در  هیٌِ هطاٍرُ ٍ هطکشذ  یادص کِ داًطجَیاى بدا نى رٍبدرٍ بَدًدذ    

.ررداختٌذ در رایاى ا  ّوِ هطاٍراى تطکرٍ قذرداًی ضذ

(مهارت مربیگری کارکنان مراکس مشاوره سراسر کشور) TOTشرکت در کارگاه آموزشی 

   ًذگی هْارتْاص کارگاّْاص هذرسیي تربیت ٍ نهَ ش ّذف با  هاُ  ضْریَر 12 لغایت 10 تاریخ ا  رٍ ُ 3 کارگاُ ایي

.داضتٌذ حضَر دٍرُ ایي در کارضٌاس 3 داهغاى داًطگاُ ا  .گردیذ برگزار ضاّرٍد داًطگاُ در



         

برخی از اقدامات مرکس

الی 8 ساعت ا  ّا یکطٌبِ رٍ ّاص در داًطگاُ در حضَر براص ستایص دکتر خاًن رٍاًپزضک، با قرارداد عقذ  

 ربح 10

2 ضوارُ ساختواى ّوکف طبقِ در ٍاقع جذیذ فضاص بِ هرکز اًتقال اهَر

 هرکز بایگاًی ضرایط بْسا ص



 

        

گردهمایی روسای مراکس مشاوره و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور 

  ّذف با ًگارستاى باغ هحل در ضْریَر 19 ٍ 18 رٍ ّاص در هطاٍرُ هراکز رٍساص ًطست ٍرٌجویي بیست 

.گردیذ برگزار رٍ  2 هذذ بِ هراکز هراجعیي افزار ًرم با نضٌایی ٍ رٍیِ ٍحذذ برقرارص

 هعاًٍت بِ نى ارائِ ٍ 92 تا 90 سالْاص طی هربَطِ نهارّاص نٍرص جوع ٍ هطاٍرُ هرکز ضاخصْاص تذٍیي                          

داًطگاُ داًطجَیی



گزیده فعالیتها و اخبار اداره تربیت بدنی



 
برگساری طرح پایش سالمت جسمانی کارمندان دانشگاه         

طرح پایص سالهت جسواًی کارهٌذاى هحترم داًطگاُ با ّذف اًذازُ گیری ٍ بررسی درصذ چربی بذى، ضاخص تَدُ بذى، ٍزى استاًذارد،           

.عضالًی در ضْریَر هاُ سال جاری تَسط ادارُ تربیت بذًی اًجام ضذ -فطار خَى ٍ ًاٌّجاری ّای اسکلتی

ًفر از کارهٌذاى داًطگاُ ضرکت کردًذ، عالٍُ بر تطکیل پرًٍذُ سالهت، توریٌات ٍرزضی ٍ حرکات اصالحی اسکلتی  84در ایي طرح کِ          

.عضالًی    برای ّرد فرد تعییي ٍ ارسال خَاّذ ضذ

.پایص سالهت جسواًی اعضای هحترم ّیات علوی داًطگاُ در ترم جاری اًجام خَاّذ ضذ         

  هذیر برًاهِ، ٍ طرح هذیر داًطجَیی، هعاٍى داًطگاُ، رییس حضَر با داًطگاُ بذًی تربیت ضَرای جلسِ ّفتویي ٍ بیست

 تکویل جلسِ ایي در .گردیذ برگسار داًطگاُ ریاست دفتر هحل در 93/5/20 تاریخ در بذًی تربیت کارضٌاس ٍ بذًی تربیت

 .گرفت قرار بررسی هَرد داًطگاُ ٍرزضی اهاکي ّای پرٍشُ

برگساری جلسه شورای تربیت بدنی دانشگاه



 در 93/6/28 ٍ 93/6/20 ّای تاریخ در آقایاى ٍ ّا خاًن بخص 2 در را کارکٌاى کَّپیوایی اردٍی داًطگاُ بذًی تربیت ادارُ

پیوَدًذ را افضل هیر تا سر ٍاٍ رٍستاّای کیلَهتری 6 هسیر کارکٌاى کَّپیوایی ایي در .ًوَد برگسار داهغاى افضل هیر هٌطقِ

.ٍ پس از زیارت اهام زادُ هیر افضل بِ داهغاى بازگطتٌذ 

برگساری کالس آموزشی بدمینتون ویژه کارکنان خانم 

در ایي دٍرُ تکٌیک ّا هقذهاتی بذهیٌتَى . در سالي ٍرزضی داًطگاُ آغاز ضذ 93/6/1کالس آهَزضی بذهیٌتَى کارکٌاى خاًن از تاریخ 

.ٍرزضکاراى هستعذ، تین بذهیٌتَى کارکٌاى خاًن داًطگاُ را تطکیل خَاٌّذ داد. تَسط هربی آهَزش دادُ خَاّذ ضذ

برگساری کوپیمایی کارکنان به منطقه میرافضل



معبونت دانشجویی: صبحت امتیبز

 ثرز آثبدیدکتر اکجر هبشمی: مدیر مسئول

 رضوان ملکی :  سر دثیر

 وة سبیت معبونت دانشجویی:    http://stu.du.ac.ir                                      

 پست الکترونیکی:vice_stu@du.ac.ir                                                       
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