


يم......آنچه در اين خبرنامه مي خوانيمآنچه در اين خبرنامه مي خوانيم و ي بر ين ر يمچ و ي بر ين ر چ
پيشگفتارپيشگفتار

گزيده فعاليتها و اخبار حوزه معاونتي
فعاليتها و اخبار اداره امور دانشجوييگزيده 

ا ك ا ا ا ف گزيده فعاليتها و اخبار مركز مشاوره  و سالمتگ
يگزيده فعاليتها و اخبار اداره تربيت بدني ب ربي ب و ي زي



پيشگفتارپيشگفتار        
 است؛ جهاني هاي انديشه سوي به باز هاي دريچه محيط است؛ روشنفكري محيط ، دانشگاه محيط .است ظريف و پيچيده ، ويژه مكاني دانشگاه  •

 هرگونه ، رو اين از .نهد جاي بر منفي هاي پيامد و باشد زا آفت تواند مي نهاد، اين با ناآشنا برخوردهاي است، علم تبادل و فرهنگ تبادل محيط

 شاخص  بعد، دو در دانشگاه .است نيازمند آن از عيني و صحيح درك به فرهنگي، – آموزشي مكان اين با تعامل و ارتباط ريزي، برنامه حضور،
 را اميدهايي و آيد حساب به ملي توسعه و رفاه و پويايي نماي توان مي آن در علمي مديريت و نشاط و تحرك سويي، از است؛ آينده زندگي روشن

گازانداشده اد تهاهت اندآداخالقت ات هؤ دا الهكتنشانداهاالا ات  را تعاليسويبهحركت و بنشاندباربهراالايدهجامعهرؤيايتواندميآن،دراخالقي تربيتبهاهتمامديگرسوييازبرساند،باروريورشدبه
 گسترش و فرهنگي و تربيتي هاي آموزه بيشتر هرچه ترويج شك بي رو، اين از است، كشوري و جامعه هر اساسي نقطه دانشگاه، بخشد، شتاب
 انديشه،وفرهنگ حوزه فعاالن واندركاراندستومجموعهدغدغهمهمترينازمخاطبان بربيشترهرچهگذاريتأثيروجذبوآنشمولدامنه

 و سازي فرهنگ دانش، توليد در سعي شغلي ثبات و علمي آزادگي مستقل، محيطي از برخورداري با آنها .است دانشگاهي و علمي مراكز بخصوص
 مديريت نيازمند و هستند رفتاري الگوهاي و اطالعات فقط دانشجو، شخصيت و فرهنگ بر گذاري تأثير براي اصلي ابزار .دارند خدمات ارائه

 و افكاربابيشترهرچه آشنايي باباشند،ميجامعهآيندهمقدراتتعبيريبهكهعزيز دانشجويانرودميانتظاربنابراين.باشدميايپيچيده
 و دانشجو نجات كه چرا كنند، عمل خود ملت و كشور قبال در خود مسئوليت و وظيفه به است بايسته و شايسته كه آنچنان خود هاي انديشه
وروجرز .استكشوروملتنجاتانحراف،ازدانشگاه

با احترام
سهراب نبيلي

عضو شوراي دانشجويي دانشگاه



يگزيده فعاليتها و اخبارحوزه معاونتي و وز ر ب و ه ي زي



تقدير از برندگان جايزه صندوق بورسيه مدير عالمي و بانو

 مؤسس عالمي اصغر علي دكتر دانشگاه، رياست حضور با اي جلسه در بانو و عالمي مدير بورسيه صندوق جايز برندگان از
ازوپرداختهبورسصندوقمعرفيبهدانشجوييمعاونجلسهابتدايدر.آمدعملبهتقديردانشگاهمعاونينوصندوق   از و پرداختهبورسصندوقمعرفيبهدانشجوييمعاونجلسه ابتدايدر.آمدعملبهتقديردانشگاهمعاونينوصندوق

  دو در كه جايزه اين برندگان اسامي .نمايند شركت بورس جايزه دريافت براي فعالتري طور به كه خواستند دانشجويان
.باشد مي ذيل شرح به گرديد برگزار جاري سال در مرحله

ل ا  ل

رشته شماره دانشجويينام دانشجورديف
زيست شناسي سلولي مولكولي        90191062راستيمحمد 1

مرحله اول

ادبيات نمايشي   91471025صادقيزهرا2  
تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي      92461040قديمي ديزججاويد 3 

مهندسي صنايع      91111008رضا حسينيعلي 4         

رشتهشماره دانشجويينام دانشجورديف   
تحقيق در عمليات92503008آرزو بخشي نژاد1

مرحله دوم

آليشيمي     92335003فاطمه قرباني2
    شيمي آلي    92333008محسن طزري3



نمونه دانشگاه دامغان  انتخاب دانشجويان

  و دانشجويي معاونت در شده تدوين نامه آيين براساس و علوم وزارت دستورالعمل با 94- 1393 تحصيلي سال در دانشگاه نمونه دانشجو انتخاب
گأ  با عزيزاناين انتخاب .گرديد برگزارانديشهتاالردرشنبهسهروزانقالبجشندرتحصيليگرايش-مقطعبرحسبدانشگاهرييسههيأتمصوب

  شرح به دانشجويان اين اسامي   .پذيرفت صورت دانشجويي شئون و فرهنگي پژوهشي، آموزشي، بند چهار در نامه آيين در شده تعيين هاي شاخص
  –مقطع حسب بر برگزيده دانشجويان اسامي مذكور دستورالعمل با كشوري نمونه دانشجوي انتخاب براي كه است ذكر به الزم .باشند مي ذيل جدول

زشگ اهآ اااز الدانشج دا د گ .گرديدارسالدانشجويانامورسازمانبهآموزشيگروه

مقطع       رشتهرديف

آ
فاطمه قرباني: اول

-:دومدكتريشيمي آلي1
- : سوم

ض كاض
بهروز الفتيان: اول

ا ا حسام حسين نژاد:دومدكتريرياضي محض2
-   : سوم

دي3 كارب يرياض دكت
محمد حيدري:  اول
تد ن هاد هادي نصرتي پور:دومدكتريرياضي كاربردي3

-   : سوم

شناسي4 كارشناسيزيست
محمد راستي: اول
-:دوم :دومكارشناسيزيست شناسي4
-  : سوم



كشو اس س دانشجوي معاونان دهماي گ پنجمين و پنجاه د دانشگاه دانشجوي معاون كت شركت معاون دانشجويي دانشگاه در پنجاه و پنجمين گردهمايي معاونان دانشجويي سراسر كشورش

         
 جابربنسالندر ماه بهمن 29 و28كشورسراسرعاليآموزشموسساتودانشگاههادانشجوييمعاونانگردهماييپنجمينوپنجاه          

.شد برگزار مدرس تربيت  دانشگاه حيان
ييينب  ها حوزهتماميدر خدمات كيفيتافزايشودانشجوتكريمهدفباراهكارهاارائه و نظرتبادلگيري،تصميممنظوربهگردهمايياين      با ليرييموربر ررورب يشوجوريمبر يز وزيري

  سالمت افزايش راهكارهاي بررسي همچنين و خوابگاهها در انرژي مصرف در جويي صرفه بحث به اهميت .بود گرديده تشكيل
.بود نشست اين در شده مطرح مباحث كليدي نكات از دانشجويان



ي دانشج ا يت دي ا اخ ا ت ال ف گزيده فعاليتها و اخبار مديريت امور دانشجوييگزيد



 دختران، دانشجويي خوابگاههاي در ساكن دانشجويان والدين براي بيشتر خاطر اطمينان ايجاد همچنين و ها هزينه كاهش منظور به
 ازپس.است نموده دختران هايخوابگاهدرترددكنترلهايدستگاهنصبو خريدجهتقراردادعقدبهاقدامدانشجوييمديريت

.پذيرد مي  صورت الكترونيك بصورت ترددها كنترل و غياب و حضور عمليات كليه مذكور هاي دستگاه نصب

 صالحين دانشجويي تعاوني شركت مشاركت با خواهران خوابگاه سايت فروشي اغذيه دانشجويان غذايي سبد در بخشي تنوع منظور به
 در دانشگاه B سايت ساكنين و دانشجويان به سرويس ارائه با نظارت تحت و كيفيت با فود فست غذاهاي انواع ارائه .پذيرفت صورت
داردقراركاردستور .داردقراركاردستور

  سرويس سلف امكانات و تجهيزات برخي افزايش
ته ا تقاداشتازخنظ تا اضا فتتدانش ذ  .پذيرفتصورتدانشجويان رضايتارتقايوبهداشتيموازينبرخيمنظوررعايتبه



گزيده فعاليتها و اخبار مركز مشاوره و سالمتگزيده فعاليتها و اخبار مركز مشاوره و سالمت



ت ال پايش ح ط ع ش
 با دامغان دانشگاه سالمت و مشاوره مركز در 193/12/17 تاريخ تا 93/12/4 مورخ دوشنبه روز از  بهمن هاي ورودي جهت روان سالمت پايش طرح

.شد اجرا دانشجو 168 حضور

شروع طرح پايش سالمت

سالمت كارنامه پيگيري 

  .گرديد انجام هفته سه مدت به ماه دي 15 تاريخ از 93 مهرماه ورودي دانشجويان جهت روان سالمت كارنامه پيگيري

نشست هم انديشي با اساتيد دانشكده هاي فيزيك و زمين شناسي

  معاونت و رهبري نهاد دفتر هماهنگي با  شناسي زمين و فيزيك هاي دانشكده اساتيد انديشي هم نشست
 بررسي موضوع، با زمين و فيزيك دانشكده علمي هيأت اعضاي اكثريت حضور با و اجتماعي و  فرهنگي
ا كا قاا الفقا ش گاا ا 93/12/4خشخ

ي ين ز و يزي ي ي ب ي ي م

 نوبتدودر 93/12/4مورخدوشنبهروز در خوابگاهيدانشجويانتحصيليموفقيتارتقايراهكارهاي
.گرديد برگزار عصر و صبح



 كارگاه ها، همايش ها و گردهمايي برگزار شده
.برگــزار گرديــد 93/11/5توســط آقــاي روحــاني در تــاريخ)ويــژه اعضــاي هيــات علمــي(ارتبــاط مــوثر بــين اســتاد و دانشــجوكارگــاهكارگــاه       جورر و ين ب ر و ب ير ي ي ژ ريخوي ر ي رو ي يو ر ر ز بر

شـغلي ويـژه سرپرسـتان و     –آموزشي انطباق مسير تحصيلي  كارگاهكارگاهاز كارشناسان مركز مشاوره و سالمت  به همراه معاون دانشجويي در دوتن 
هـدف از ايـن كارگاههـا آشـنايي.كشور كه در دانشگاه شاهرود  تشكيل گرديد شـركت نمودنـد4و3مشاورين تحصيلي دانشگاههاي منطقه ي ه ي ي ووورين ر ي ر يل رو ر ييور ه ر ن ي ز

اجرايـي  سـالمت در دانشـگاهها   مشاوره و شغلي است كه قرار است از سال آينده با محوريت مراكز –دانشگاهها با طرح انطباق مسير تحصيلي 
. شود

  در دامغان بهداشت شبكه و عمومي روابط همكاري با دامغان دانشگاه در ايراني مردان سالمت ملي  همايشهمايش اولين
.گرديد برگزار دانشگاه انديشه تاالر

در شـيراز بـا93اسفند ماه13و12روساي مراكز مشاوره سراسر كشور در تاريخگردهماييگردهماييبيست و ششمين
موضوع وحدت رويه در خصوص اجراي طرح هاي مشاوره تحصيلي و شغلي و نيز بحث مهارت هاي زنـدگي بـه   

.عنوان يك درس اختياري در سرفصل آموزشي دانشگاه ها برگزار گرديد



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



آغاز تمرينات آماده سازي تيم هاي ورزشي دانشگاه

به شرح ذيل برنامه ريزي  و آغاز  93/11/10اين تمرينات كه جهت شركت در مسابقات انتخابي المپياد ورزشي  از تاريخ  صورت مي پذيرد از تاريخ 
.گرديد

:تيمهاي ورزشي 

واليبال، بسكتبال، فوتسال، بدمينتون، تكواندو: دانشجويان دختر       

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

.در رشته هاي ذيل برگزار گرديد 93/11/10كالس هاي فوق برنامه ورزشي  نيز از تاريخ  

بدنسازي، ايروبيك: دانشجويان دختر          

بدنسازي: دانشجويان پسر          



ها دانشكده و ها ورزشخوابگاه انجمن اعضاي با جلسه برگزاري جلسه با اعضاي انجمن ورزش خوابگاه ها و دانشكده هابرگزاري

بدنيتربيتدراداره93/11/27تاريخدربدنيتربيتادارهكارشناسانومديرحضورباهاخوابگاهوهادانشكدهورزشانجمناعضايجلسه بدنيتربيت دراداره 93/11/27تاريخدربدنيتربيتادارهكارشناسانومديرحضور با هاخوابگاهوهادانشكدهورزشانجمناعضايجلسه        

.گرديد برگزار  دانشگاه

درهمچنين .نمودند مطرح راتحصيليسالدومنيمسالدراجراجهتخودپيشنهادي هايفعاليتوهابرنامههاانجمناعضايجلسهايندر        

 برنامه و اهداف  تربيت اداره كارشناسان و پذيرفته صورت نظر تبادل خوابگاهها و ها دانشكده در موجود ورزشي مشكالت و محدوديتها خصوص

.نمودند ارائه خوابگاهها و ها دانشكده بخش دو در را بدني تربيت اداره هاي



كاركنان-برگزاري مسابقات ورزشي به مناسبت گراميداشت  دهه فجر 

ونشاطروحيهايجادمنظوربهوفجردهه گراميداشتمناسبتبهدامغاندانشگاهبدنيتربيتاداره        
.نمود اجرا ذيل شرح به ورزشي هاي برنامه دانشگاه كاركنان بين در رقابت

نتايجعنوان فعاليتگروه

نفره4فوتسال

تيم مالي: اول مقام
محمد حسين خواجه زاده، رضا حمزه اي، تقي  : بازيكنان 

مجد، مهدي يزداني، مجيد معبادي و رضا شفيع زاده 

  
آقايان

اكبر عاشوري:سرپرست

بدمينتون
محمد رضا ضرابي : مقام اول

سهراب نبيلي: دوم مقام 
سوم زحمتكش:مقام ضا محمد محمد رضا زحمتكش:مقام سوم

مسابقه فوتسال  
كاركنان 
دانشگاه  

2دانشگاه آزاد دامغان -  6دامغان  دانشگاه

ايراندخت ظهوريان  :مقام اول

هاخانم 
مريم سجادي  :دوممقامپرتاب دارت

فاطمه ناظم نژاد : مقام سوم

)انگورستانيچشمه ( منطقه تويه دروار تفريحياردوي 



پايش و تشكيل پرونده سالمت جسماني اعضاي هيات علمي دانشگاه

.شدانجامجاريسال ماه اسفنددردانشگاهاساتيدجسمانيسالمتپايشطرح     ميپح

.شد گيري اندازه ذيل هاي شاخص طرح اين در            

)... و بدني تيپ معدني، مواد آب، پروتئين، وزن بدن، توده شاخص چربي، بدون وزن چربي، وزن(بدن تركيبات 

 )... و پرانتزي و ضربدري زانوي شانه، افتادگي كمر، گودي گرد، پشت( اسكلتي ساختار ناهنجاريهاي

  استراحت خون فشار 

.گرديد خواهد ارائه نفر هر ي ويژه اصالحي حركات و تمريني برنامه و تشكيل اساتيد از يك هر براي سالمت پرونده طرح نتايج بررسي از پس



تيم از دانشكده هاي دانشگاه7دور برگشت مسابقات ليگ فوتسال دانشجويان پسر با حضور

مسابقاتاين.آغازگرديد93/12/10تاريخازدانشگاههايدانشكدهمنتخبهايتيمحضوربافوتسالليگمسابقاتبرگشتدور مسابقات اين .آغازگرديد93/12/1تاريخازدانشگاههايدانشكدهمنتخب هايتيمحضوربا فوتسالليگمسابقاتبرگشتدور       

  انتخاب دانشگاه فوتسال تيم تمرينات در شركت جهت فوتسال ليگ مستعد بازيكنان .داشت خواهد ادامه ماه ارديبهشت پايان تا

.شد خواهند



كشور سراسر دانشگاههاي بدني تربيت مديران گردهمايي در دانشگاه بدني تربيت اداره مدير حضور مدير  اداره تربيت بدني دانشگاه در گردهمايي مديران تربيت بدني دانشگاههاي سراسر كشورحضور

اصفهاندانشگاه ميزباني به اسفندماه11الي9مورخكشورعاليآموزشموسسات و ها دانشگاهبدنيتربيتمديرانگردهماييششمينوچهل ييخييي

 3 گرديد، برگزار فناوري و تحقيقات علوم، وزارت بدني تربيت كل مدير و دانشجويان امور سازمان رييس حضور با كه گردهمايي اين در .گرديد برگزار

.باشد مي ذيل شرح به  شده مطرح مهم موارد از برخي .شد تشكيل ها دانشگاه ورزش قوت و ضعف نقاط بررسي جهت تخصصي كارگروه

استاندارد سازي زيرساختهاي ورزشي با برگزاري جلسات هماهنگي ادارات تربيت بدني و طرح و توسعه دانشگاه ها

ساماندهي امور مالي ادارات تربيت بدني و تخصيص كامل سرانه ورزشي دانشجويان به امور ورزشي

برونسپاري بحث آموزش مربي از سوي وزارت ورزش و جوانان به دانشگاه ها

پيشنهاد افزايش تعداد رشته هاي ورزشي المپياد دانشجويي

بازبيني طرح مراكز تندرستي و مشاوره ورزشي دانشگاه ها



معاونت دانشجويي: صاحب امتياز

برز آباديدكتر اكبر هاشمي:مدير مسئول ول يير بر ير ب برز

رضوان ملكي  :  سر دبير 

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

                                                       vice_stu@du.ac.ir:پست الكترونيكي 

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


