


........آنچه در اين خبرنامه مي خوانيم آنچه در اين خبرنامه مي خوانيم 
پيشگفتار

نت ا ز ا اخ تها ال ف گزيده فعاليتها و اخبار حوزه معاونتيگ
يفعاليتها و اخبار اداره امور دانشجوييگزيده ج

گزيده فعاليتها و اخبار مركز مشاوره و سالمت
گزيده فعاليتها و اخبار مركز بهداشت و درمان

د دنگ ت ت ا ا ا اخ تها ال ف فعاليتها و اخبار اداره تربيت بدنيگزيده



رآغاز ن ر و م بازای م ی و م ی ز رآغ ن  ر و  م  ز                  ای  م ب ی  و   م  ی 

ند شای    ند             ای کار  ید    و ک م 
آهللاآ   قلمتباوايكرده آغاز كه تونامباتنها"الرحیمالرحمناهللابسم" راسخنمكنم ميآغازتونامباورادلمصفحاتكنمميبازتويادبا

   اي زده رقم
سالمگرامي؛دانشجوي ي

  هاي شب بيداري امتحان، ايام .نباشيد خسته و سالم عرض براي دهم قرار  اي بهانه را حاضر پيشگفتار توانم مي كه خوشحالم بسيار
  كاغذ صفحات بر دل صفحات از را عزيزاني موفقيت آرزوي توانم مي كه خوشحالم زندگي؛ زمستان شدن بهاري آرزوي و زمستان دراز
گاخاكا لخااننانشن اات نكننننالخان   همچنين.كنند مي  نرم پنجهودست...البتهوخانوادهازدوريتحصيل، مخارجماننددانشجوييزندگيهايسختيباكهبياورم

 شهيد خون مساوي را دانشجو قلم مركّب و جهاد نوعي را خواندن درس و دانش كه همان ؛)ص(اكرم رسول ميالد تبريك براي اي بهانه
 سختي غمشان كه دانشجويي معاونت مجموعه و دانشگاه دانشجويي شوراي از قدرداني و سالم براي اي بهانه نهايت در .داند مي

 .است آن كردن برطرف همشان و دانشجو
  مورد نيز آن شماره هفتمين كه باشد دانشجو، و مسولين بيشتر تعامل براي دانم مي فرصتي را دانشجويي محترم معاونت خبرنامه
گيردقراراستفاده  .گيردقراراستفاده

  گلبراري جعفر                  
عضو شوراي دانشجويي 



فعاليتها و اخبار حوزه معاونتي گزيده   



 تذكراتدانشجويي آيين كالسهايدرمشاركتعدمخصوصدردانشجويانبه گرديدمقرردانشجوييآيينكالسهاياهميتبهتوجهبا 

گزيده اي از مباحث و مصوبات شوراي دانشجويي
يبو ينه نبرررو يررموصرو ينه رو

 به تحصيلي وام خوابگاه، نظير تسهيالتي ارائه از باشند داشته غيبت مذكور كالسهاي در مجاز حد از بيش كه دانشجوياني و شده داده الزم
 اين كه شود ارائه كالسها اين در شركت بر مبني گواهي دانشجويان ترغيب براي شد مقرر همچنين .آيد بعمل ممانعت نيمسال يك مدت

)93/7/1مورخمصوبهششمينوبيست(.شدخواهد واقعموثررفاهيتسهيالتازاستفادهامتيازدرگواهي ي زروا ي يهيالازاام رر عمو وبمينوبي(واوا )93/7/1مورخم

 به نيمسال هر براي ريال 100/000 مبلغ نفر 15 تعداد حداقل با بدني تربيت اداره برنامه فوق آموزشي كالسهاي تشكيل جهت گرديد مقرر  
)93/7/1مورخمصوبهششمينوبيست(گردددريافتدانشجويانازمشاركتحقعنوان )93/7/1مورخمصوبهششمين و بيست(.گردددريافتدانشجويانازمشاركتحقعنوان

 به نسبت دانشجويي امور شد مقرر دانشجويان به اعطايي تسهيالت اعتبارات خصوص در رفاه صندوق منابع هاي محدوديت به توجه با 
لااتخناشت ااخا اضاانش ااق )93/7/1خشش(ن )93/7/1 مورخ مصوبه ششمينوبيست(.نمايداقدامبضاعتبيمستعددانشجويانبهپرداختاولويتباوامتخصيصنامهشيوهتدوين



          

ادامه مباحث و مصوبات شوراي دانشجويي  
 دانشجويانمعدل مثبت امتيازبنددردانشكدهدرمعدلميانگينشدمقررخوابگاهيمازادفضايازاستفادهنامهشيوهبهتوجهبا
 .گردد محسوب منفي امتياز كنندگان درخواست براي نيز  انضباطي كميته خانه دبير در پرونده داشتن همچنين و گرفته قرار عمل مالك
  .گردد محاسبه دانشجويان رفاه صندوق طرف از اعالمي تعرفه برابر 1/5 براساس ها ه خوابگا مازاد ظرفيت بهاي اجاره شد مقرر بعالوه

)93/2/16 مورخ مصوبه چهارمين و بيست(



شركت در جلسات كميسيون دانشجويي شهرستان

 جلسات اين در .نمودند شركت گرديد تشكيل فرمانداري محل در كه شهرستان دانشجويي كميسيون جلسه دو در دانشجويي معاون
 مصرف ازسوء پيشگيري و آموزشي هاي كارگاه تشكيل شهرستان، در جديدالورود دانشجويان از استقبال كميته تشكيل همچون موضوعاتي

 كميتهطريقاز آنها به مربوطامورساماندهيودولتيغيرخوابگاههايبحث دانشگاه،دانشجويانواساتيدبرايمخدرمصرفمواد
 اجرا براي خصوص اين در تصميماتي و گرفته قرار بحث مورد دانشگاهها در دانشجويي مراسم برگزاري دانشجويي، خوابگاههاي ساماندهي

.گرديد اتخاذ



برگزاري هفتمين دوره بورس تحصيلي مدير عالمي و بانو

 حمايت براي بانو و عالمي مدير تحصيلي بورسيه دوره هفتمين عالمي، دكتر آقاي جناب ارجمند خير مدد با و متعال خداوند از استعانت با
 موفق دانشجويان از نفر 4 دوره اين در است بذكر الزم .گرديد برگزار 93- 94 تحصيلي سال در دانشگاه كوشاي و مستعد دانشجويان از
حالدرعالمي تحصيلي بورسيهدومدورهبورسيه،اينازدانشجوياناستقبال به توجهباهمچنين.شدندتحصيليبورسايندريافتبه نيورسنر نلوچ لرييورومورورنزو

.باشد مي انجام



صنفي شوراي جديد اعضاي حكم دانشجويان–ابالغ رفاهي رفاهي دانشجويانابالغ حكم اعضاي جديد شوراي صنفي
 صورت به را خود فعاليت شورا اين منتخب، اعضاي به دانشجويي معاون حكم ابالغ با رفاهي – صنفي شوراي انتخابات برگزاري از پس 

دآغاز هددانشان اتل ضاضاكهقد دا اد شنادانشدنفش لكا ئ  مسئولكارشناس و دانشجوييمديروصنفيشورايجديداعضايحضورباكه مقدماتي،جلسهدردانشجوييمعاون.نمودآغازرسمي
 معاونت حوزه مسئولين با شورا اعضاي هماهنگي و همكاري خواستار شورا، اين فعاليت اهميت به اشاره با شد، تشكيل دانشجويي حوزه

 حوزه با شورا اعضاي رابط عنوان به عزيزي آقاي همچنين .شدند عزيز دانشجويان به خدمات وكيفي كمي ارتقاي منظور به دانشجويي
آآگ  ونماييممي قدرداني آنان ازمسئوليتقبولبابتشورا،جديداعضايبرايموفقيتآرزويضمن.گرديدندمعرفيدانشجوييمعاونت

.باشد بعدي شوراهاي براي تعامل و همكاري همچنين و تالش و نظم از مناسبي الگوي جديد شوراي اميدواريم



          
برخي از برنامه هاي انجام شده در مركز  رايانه

دانشجويي معاونت حوزه هاي بخش كليه ارزيابي هاي شاخص تدوين و معاونتي حوزه ارزيابي هاي شاخص نگارش  
دانشجويي معاونت حوزه راهبردي برنامه تدوين و نگارش 

بوطاموانجام زياببهم كا ون يقازدانشجويانتوسطدانشجويمعاونتحوزهالكت دانشجويخدماتسامانهط دانشجويي خدماتسامانهطريقازدانشجويانتوسطدانشجوييمعاونتحوزهالكترونيكيارزيابيبهمربوطامورانجام 
فناوري و تحقيقات علوم، وزارت ارزيابي سامانه در دانشجويي معاونت حوزه ارزيابي خود 
93- 94 تحصيلي سال اول نيمسال در  دانشگاه دانشجويان كاردانشجويي به امورمربوط كليه انجام 



اخبار و فعاليتها اخبارگزيده و فعاليتها دانشجوييادارهادارهگزيده دانشجوييامور امور امور دانشجوييامور دانشجوييادارهادارهگزيده فعاليتها و اخبارگزيده فعاليتها و اخبار



هاي غيردولتي سطح شهرستان دامغانبازديد از خوابگاه

 فرمانداري بهداشت، ازمركز نمايندگاني حضور با دامغان شهرستان غيردولتي هاي خوابگاه از اي دوره بازديد 1393/08/19 درتاريخ
 به ها خوابگاه رساني خدمات روند بررسي ضمن بازديدها اين در .شد انجام دامغان شهرستان عمومي امنيت و اطالعات پليس و

ن .گرديداعالمدارانخوابگاهبه،...وامنيتي بهداشتيمسائلبادررابطهالزمتذكراتدانشجويان، بزمرجوي يلبرر يبه ببوي نو يمر ر



بازديد دوره اي مسئولين ازخوابگاه ها

  تحصيليسالاول نيمسال در  دانشجوييهايخوابگاهازدانشگاهمعاونينورئيس همراهبهدانشجوييمسئولينايدورههايبازديددرپي
.شد گفتگو دانشجويان با ها خوابگاه با رابطه در بويژه دانشگاه آموزشي و رفاهي مشكالت و مسائل پيرامون ، 93- 94



دانشگاهبرگزاري جلسات كاري با واحدهاي مالي دانشجويي، فني عمراني و عمومي  

امورمربوطوشدتشكيلدانشجويمديردراتاقوامورخوابگاههارفاهادارهوسرپرستاندانشجويرايانهومالواحدباكاريجلسات  امورمربوطوشد تشكيل دانشجوييمديردراتاقوامورخوابگاههارفاهادارهوسرپرستاندانشجوييرايانهوماليواحدباكاريجلسات
.گرديد نظر تبادل و بحث خوابگاهها بستانكاري و بدهي ثبت حساب، تسويه بهاء، اجاره دريافت به

 كاري مسائل و ها خوابگاه در انرژي مصارف كردن بهينه درخصوص دانشگاه عمراني و فني و عمومي واحد با انديشي هم جلسه
.شدديگربرگزار



برگزاري انتخابات شوراي صنفي رفاهي دانشجويان  

.برگزارگرديد صنفي شوراي و ازدانشگاه نمايندگاني حضور با دانشجويان رفاهي صنفي شوراي انتخابات1393/09/10 درتاريخ



ت ال شا كز ا اخ ا ت ال ف د تگز ال شا كز ا اخ ا ت ال ف د گز گزيده فعاليتها و اخبار مركز مشاوره و سالمتگزيده فعاليتها و اخبار مركز مشاوره و سالمت  



دانشجوييآيينهايكالسشروع دانشجوييآيينهايكالسشروع 
 نهاد ، اجتماعي فرهنگي معاونت ، دانشجويي معاونت ( حوزه چهار با آشنايي هدف با جديدالورود  دانشجويان ويژه دانشجويي آيين كالسهاي
.استبودهتوجهقابلبسياركالسهااينازدانشجوياناستقبال.گرديدبرگزار)آموزشيمعاونتورهبري

 زندگي هاي مهارت هاي كارگاه
ير   مجموعبا93مهر ورودي كارشناسيدانشجويان جهتدانشگاهمشاورهمركز زندگي مهارتهايهايرگاهكادانشجويي،آيينكالسهايادامهدر ييرجويييينه ه ر يه زز نجهورر يجوي ير وعبهرورو ج
 از نفر 332 تعداد و شد برگزار ) هنر و زمين زيست، مهندسي، و فني شيمي، فيزيك، رياضي، ( هاي رشته كليه براي آموزشي كارگاه 9

 داده آموزش دانشجويان به مخدر مواد مصرف سوء از پيشگيري و ارتباطي مهارتهاي  خودآگاهي، نظير مهارتهايي ها كارگاه اين  در  دانشجويان
 .شدشد



طرح پايش سالمت         
.طبق روال سالهاي گذشته جهت دانشجويان ورودي جديد صورت پذيرفت 93پايش سالمت روان و جسم 

خ تا ا ط ا93/8/1لغا93/7/19ش ا انشگا12ال8ف ال شا نف719ك نفر  719در مركز مشاوره و سالمت دانشگاه و در مجموع12صبح الي8به مدت دو هفته از ساعت93/8/1لغايت93/7/19شروع طرح از تاريخ
.تحت پايش سالمت روان و جسم قرار گرفتند

كارگاه پيش از ازدواج با همكاري دانشجويان طلوع مهر 

نفـر از   40. كارگاه آموزشي پيش از ازدواج با همكاري دانشجويان طلوع مهر  جهت گروهي از دانشجويان عالقمند در سالن كنفرانس برگزارشد
.ساعت آموزشي در اين كارگاه شركت داشتند3دانشجويان در نن ي



مان د بهداشت كز م ا اخ تها فعال گزيده فعاليتها و اخبار مركز بهداشت و درمان        گزيده



بازديد كارشناس  بهداشت از خوابگاه هاي دانشجويي و اداره تغذيه

 در متناوب هاي بازديد متخصص نيروي از استفاده با جاري تحصيلي سال اول نيمسال از درمان و بهداشت مركز كار به آغاز با
 فضاهاي در بهداشتي وضعيت بهبود بازديدها اين از هدف .است گرفته قرار مركز كار دستور در سرويس سلف و دانشجويي خوابگاهاي
نوجويي ارتباطباتوانند مي عزيز دانشجويان.استفضاهاايندربهداشتينواقصرفع جهتپيگيريوبهداشتيمشكالتبيانودانشجويي يبي يريوبه عجهپي صر يو نينربه ببويزيزجوي ر
  .برسانند دانشجويي معاونت اطالع به را بهداشتي مشكالت و مسائل سامانه طريق از مستقيم



)ويژه خواهران(كارگاه آموزشي پيشگيري از بيماري هاي واگيردار پ
 كه .بود آموزشي كارگاه اين برگزاري ضرورت ....و پادگانها و خوابگاهها مثل عمومي هاي مكان در خصوصاً واگيردار هاي بيماره شيوع 

 )عموميپزشك( حسيني دكترخانمكارگاهاينسخنران.شدبرگزارمعصومه حضرتخوابگاهدر21الي20ساعتاز93/9/5درتاريخ
.كردند صحبت آن درمان و پيشگيري و انتقال هاي راه  بيماري، اين درباره كه بودند

)ويژه برادران (كارگاه آسيب هاي فردي

آموزشي مركز مشاوره با همكاري بسيج  دانشجويي با محوريـت آسـيب هـاي    -در راستاي مسئله تهديد نسل، يكي از كارگاههاي علمي 
برنامه در سـاعت  . نفر از دانشجويان خوابگاه در كارگاه شركت داشتند 50حدود . برگزار گرديد 93/9/25فردي در خوابگاه ابوذر در تاريخ 

مبـاحثي را در  ) كارشناس مركز بهداشت شهرستان دامغان ( با قرائت آياتي از كالم اله  مجيد شروع شد  در ادامه آقاي منصوريان   21:15
.به اتمام رسيد 23در نهايت كارگاه در ساعت . اين خصوص ايراد نمودند

  



ن ت ا ا ا اخ ا ال ف نگ ت ا ا ا اخ ا ال ف گزيده فعاليتها و اخبار اداره تربيت بدنيگزيده فعاليتها و اخبار اداره تربيت بدنيگ



 93پاييز -فهرست فعاليتهاي اداره تربيت بدني

برگزاري تمرينات تيم هاي ورزشي دانشگاه و كالس هاي فوق برنامه آموزشي 

پ

برگزاري انتخابات انجمن ورزشي خوابگاهها و دانشكده ها 
جلسه توجيهي و معارفه اعضاي انجمن ورزش خوابگاهها و دانشكده ها با مدير و كارشناسان اداره تربيت بدني 

كاركنان و دانشجويان بخش دو در بدني تربيت هفته مناسبت به ورزشي مسابقات برگزاري مسابقات ورزشي به مناسبت هفته تربيت بدني در دو بخش دانشجويان و كاركنانبرگزاري
كالس هاي آموزشي ويژه كارمندان و اعضاء هيات علمي 
برگزاري همايش دوچرخه سواري -تشكيل كميته دو چرخه سواري دانشجويان دختر 

اجراي طرح پايش سالمت جسماني دانشجويان
برگزاري اولين دوره ليگ فوتسال بين دانشكده اي دانشجويان پسر  

ربرگزاري اولين دوره مسابقات واليبال بين دانشكده اي دانشجويان دختر ن جوي ي بين ل يب و ب ور ين و ري ز بر
شانزدهمين جشنواره ورزشهاي درون دانشگاهي 
بهره برداري از زمين روباز جنب خوابگاه ابوذر  

برگزاري جلسه شوراي تربيت بدني دانشگاه



آموزشيبرنامهفوقهايكالسوورزشيهايتيمتمريناتبرگزاريوريزيبرنامه ريوريزيبر ز يييمريبر يبروقيالسوورز وز

.  برنامه ريزي و اجرا گرديد 93/7/5تمرينات تيم هاي ورزشي دانشگاه جهت حضور در مسابقات منطقه از تاريخ 

:تيمهاي ورزشي

واليبال، بسكتبال، هندبال، فوتسال، بدمينتون، كاراته و تكواندو: دانشجويان دختر

فوتسال، واليبال، بسكتبال، هندبال، كاراته، تكواندو و كشتي:  دانشجويان پسر

.در رشته هاي ذيل برگزار گرديد93/7/5كالس هاي فوق برنامه ورزشي از تاريخ ريخ ز ي ورز بر وق ي يس ر ر ز بر يل ي ر ر

بدنسازي، ايروبيك: دانشجويان دختر

بدنسازي: دانشجويان پسر



هاخوابگاهوهادانشكدهورزشيانجمنهايتشكيل- هادانشكدهوهاخوابگاهورزشيانجمنانتخاباتبرگزاري

شرحبه رويداد اين گزارش.گرديدبرگزار93/7/29لغايت93/7/27مورخ در ها دانشكدهوهاخوابگاهورزشيهايانجمنانتخابات
.باشد مي ذيل

معاونت حوزه دانشجوييخدماتسامانهو)...وبنر(عموميهاياطالعيه طريقاز93/7/15تاريخازانتخاباتاينفراخوان ييخنن
 ورزشي هاي انجمن انتخابات بخشنامه با آن تطابق و داوطلب افراد انضباطي و تحصيلي سوابق بررسي از پس .گرفت انجام دانشجويي

 خوابگاه برادران، خوابگاه ورزشي هاي انجمن انتخابات براي ترتيب به داوطلب 58 و 18 ،16 تعداد فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت
كارشناسان نظارت و داوطلبدانشجويانهمكاريباانتخاباتالذكرفوقزماني دربازه.شدندصالحيتتاييدهادانشكدهوخواهران ن ر زيييوو يرب نريببروقز بجوي نروو ر

  .گرديد برگزار بدني تربيت اداره

 553  آرا كل تعداد :ها دانشكده انتخابات 

497  آرا كل تعداد : ها خوابگاه انتخابات 



هادانشكدهوهاخوابگاهورزشانجمناعضايمعارفهوتوجيهيجلسهبرگزاري

تاريخدربدنتربيتادارهكارشناسانومديرحضورباخوابگاههاوهادانشكدهورزشانجمناعضايتوجيهومعارفهجلسات تاريخ در بدني تربيت ادارهكارشناسانومديرحضورباخوابگاههاوهادانشكدهورزشانجمناعضايتوجيهيومعارفهجلسات
.گرديد برگزار  دانشگاه بدني تربيت مديريت محل در ماه آبان 20 و 19 هاي

 را اعضاء از نفر يك ورزشي هاي انجمن شد مقرر .شدند آشنا خود وظايف وحيطه انجمن اهداف با ها انجمن اعضاي جلسه اين در 
.نمايندمعرفيدانشگاهمركزي انجمنجلساتدرشركتجهتانجمندبيرعنوانبه

 فوتسال تيم تشكيل جهت بدني، تربيت اداره سوي از شده وضع مقررات بر بنا دانشكده هر انجمن اعضاي گرديد مقرر همچنين 
.نماينداقدام ايدانشكدهبينليگدرحضور منظوربهدانشكدهمنتخبدخترانواليبالتيموپسران

  



كاركنانودانشجويانبخشدودربدنيتربيتهفتهمناسبتبهورزشيمسابقاتبرگزاري

 دانشگاه كاركنان و دانشجويان بين در رقابت و نشاط روحيه ايجاد منظور به و بدني تربيت هفته مناسبت به دامغان دانشگاه بدني تربيت اداره    
لشزشانا اذ نا  .نموداجراذيلشرحبهورزشيهايبرنامه

برنامه هاي ويژه دانشجويان
مسابقه دو سرعت

اردوي تفريحي ورزشي 

كاركنانبرنامه هاي ويژه 
خانم ها - 1

جسمانيمسابقه آمادگي ي يب ج
آقايان -2

مسابقه واليبال 
ورزش تفريح اردوي تفريحي ورزشياردوي



علميهياتياعضاوكارمندانويژهآموزشيهايكالسبرگزاري

.نمود برگزارذيلشرحبهآموزشيهايكالسدانشگاهكاركنان ورزشكيفيسطحبردنباالجهتدانشگاهبدنيتربيتاداره

آقايان بخش كوهنوردي:در و واليبال فوتسال، فوتسال، واليبال و كوهنوردي:در بخش آقايان 

بدمينتون، يوگا و كوهنوردي: در بخش خانم ها  



سواريدوچرخههمايشبرگزاريدختردانشجويانسواريچرخهدوكميتهتشكيل

زشهت دآ قاتك اغتا اف تهدانشج خهك گازشانجاد ا اخ لدخت هدشدتشك هميندر .شد تشكيل دخترانخوابگاهورزشيانجمنسواريدوچرخهكميته دانشجويان،فراغتاوقاتپركردنوآموزشجهت
 محوطه در سواري دوچرخه همايش دو دامغان، شهرستان سواري دوچرخه هيات همكاري با دانشگاه بدني تربيت اداره راستا

 پرديس روبروي دانشگاه B سايت در قبلي اعالم با و هفتگي صورت به ها همايش اين شد مقرر ضمن در .نمود برگزار دانشگاه
ذگ .پذيردانجامهفتههرجمعههايصبحدروخوابگاهي



دانشجويانجسمانيسالمتپايشطرحاجراي

ح مانسالمتپايشط حايندشدانجامدانشگاه93/9/24لغايت93/9/8زمانبازهددانشگاهدانشجويانج صدط بد چ چربيدرصد طرح اين در.شدانجامدانشگاه93/9/24لغايت93/9/8زماني بازهدردانشگاهدانشجويانجسمانيسالمتپايشطرح
 هاي رشته در دانشجويان هدايت و استعداديابي جهت همچنين .شد بررسي و گيري اندازه استاندارد وزن و بدن توده شاخص بدن،

 پذيري انعطاف و سارجنت پرش بارفيكس، كشش نشست، و دراز ،4*9 دوي متر، 800 دوي ميداني تستهاي ركورد ورزشي مختلف
ا ششگان ا لگ اكطاكا اانف35ت كآانش نش ان لانتكلا علوم،وزارت بدني تربيتكلادارهبهنمودند،شركتآندردانشجوياناز نفر 350تعدادكهطرحاينكاملگزارش.شدگيرياندازه

.گرديد ارسال فناوري و تحقيقات



پسردانشجويانايدانشكدهبينفوتسالليگدورهاولينبرگزاري

گلا الل ت خاانشك7ضاانشگااانشكف اا93/9/11تا ااگ گآغااف .گرديد آغاز افتتاحيه مراسمبرگزاريباو93/9/11تاريخازدانشكده7حضور بادانشگاههايدانشكدهفوتسالليگدورهولينا

 محترم اعضاي از تعدادي و بدني تربيت و دانشجويي مديران فناوري، و پژوهشي و دانشجويي هاي حوزه معاونين مراسم اين در
.داشتند حضور دانشگاه علمي هيات

  .رسيد پايان به زمين علوم دانشكده قهرماني با انجاميد، طول به93/9/27 تاريخ تا كه مسابقات اين رفت دور  

.گرديد خواهد برگزار 93- 94 تحصيلي سال دوم نيمسال در مسابقات اين برگشت دور 

 



دختردانشجويانايدانشكدهبينواليبالمسابقاتدورهاولينبرگزاري

تادا قاتدانشگادنت الا اادانشكدال تهادانشكدازت5ضاادختدانشج شناز شناسي، زيست هاي دانشكدهازتيم5حضوربارادختردانشجويانايدانشكدهبينواليبالمسابقاتدانشگاهبدنيتربيتاداره
 مسابقات اين پايان در .نمود برگزار93/9/17 لغايت93/9/5 زماني بازه در هنر و زمين علوم كامپيوتر، علوم و رياضي مهندسي، و فني

 و دوم نيمسال در رقابتها اين برگشت دور دانشكده هاي انجمن موافقت صورت در .يافت دست اول مقام به شناسي زيست دانشكده
اششااا اگ گخ .گرديدخواهدبرگزارشدهتعيينپيشازبرنامهبا



كشورعاليآموزشمراكزوهادانشگاهدرونورزشيجشنوارهشانزدهمينبرگزاري كشورعاليآموزشمراكزوهادانشگاهدرونورزشيجشنوارهشانزدهمينبرگزاري

.گرديد برگزار 93/9/16 لغايت 93/9/4 تاريخ از دانشگاهي درون ورزشي جشنواره شانزدهمين فناوري و تحقيقات علوم، وزارت نامه آيين بنابر

 .شدبرگزار پسر ودختردانشجويانويژههمگانيدومسابقهبرگزاري با 93/9/4تاريخدرمسابقاتازدورهاينافتتاحيه مراسم

.گرديد تقدير نقدي جوايز و قهرماني حكم اهداي با برتر نفرات از مراسم اين پايان در



كشورعاليآموزشمراكزوها دانشگاهدرونورزشيجشنوارهشانزدهمين

     به دانشگاهي برون هاي فعاليت و دانشگاهي درون هاي فعاليت خوابگاهي، ويژه هاي فعاليتبخش سه در دانشجويان جشنواره اين در
.پرداختند رقابت

عنوان فعاليت دانشجويان دختر

كش طناب خوابگاه ويژه هاي طناب كشيفعاليت فعاليت هاي ويژه خوابگاهي

آمادگي جسماني
بدمينتونفعاليت هاي درون دانشگاهي

شطرنج
)چشمه انگورستاني(اردوي ورزشي فعاليت ها ي برون دانشگاهي

عنوان فعاليت دانشجويان پسر
طناب كشي

گا ا خ ا ال فعاليت هاي ويژه خوابگاهيف
پرتاب پنالتي بسكتبال

پاور ليفتينگ
فعاليت هاي درون دانشگاهي

شطرنجشطرنج



كشورعاليآموزشمراكزوهادانشگاهدرونورزشيجشنوارهشانزدهمين كشورعاليآموزشمراكزوها دانشگاهدرونورزشيجشنوارهشانزدهمين

فعاليت هاي ويژه دانشجويان دختر

93/9/12لغايت  93/9/5 - مسابقه بدمينتون 

93/9/8-مسابقه آمادگي جسماني

93/9/12لغايت  93/9/8 - مسابقه شطرنج 

93/9/15 - مسابقه طناب كشي  

ش اا ط 93/9/14ف 93/9/14-تفريحي منطقه تويه دروار -اردوي ورزشي



ابوذرخوابگاهروبازورزشيزمينازبرداريبهره ابوذرخوابگاهروبازورزشيزمينازبرداريبهره

 عالوه ورزشي فضاي اين .گرفت قرار برداري بهره مورد تحصيلي نيمسال اين در مربع متر 700 مساحت با ابوذر خوابگاه روباز ورزشي زمين
.دهد مي قرار پوشش مورد را بسكتبال و واليبال فوتسال، هاي رشته همگاني، ورزش بر



ه اشانز زشاكزهاانشگازششن كشالآ كشورعاليآموزشمراكزوها دانشگاهدرونورزشيجشنوارهشانزدهمين

پ يا دانشج يژه ها ت فعاليت هاي ويژه دانشجويان پسرفعال

93/9/10-طناب كشي

93/9/12 - پرتاب پنالتي بسكتبال 

93/9/25لغايت  93/9/15 - شطرنج  

93/9/18 - پاور ليفتينگ  



دانشگاهبدنيتربيتشورايجلسهبرگزاري ري ز يجبر يربيور ب

ه ال تش خددانشگازشدنت دگزا93/8/3تا د هادگ ثل لا احثدذ فتق :گ :گرفتقرار بررسي و بحث موردذيلمباحثجلسهايندر.گرديدبرگزار93/8/3 تاريخدردانشگاهورزشوبدنيتربيتشورايجلسه

   ها دانشكدهفوتسالليگمسابقاتبرگزاريكليات

 دانشگاه هاي تيم تمرينات برگزاري جهت پوشيده سر ورزشي هاي فضا كمبود

آينده سال در )چمن زمين و ميداني و دو پيست (روباز ورزشي فضاهاي تكميل



معاونت دانشجويي: صاحب امتياز

مسئول هاشمي:مدير اكبر برزآباديدكتر برزآباديدكتر اكبر هاشمي:مدير مسئول

رضوان ملكي :  سر دبير 

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

ي                                                    vice_stu@du.ac.ir:پست الكترونيكي ي رو @پ

معاونت دانشجويي 2ميدان دانشگاه، دانشگاه دامغان ساختمان شماره  -دامغان : نشاني 


