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معاونت دانشجویی و فرهنگی
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پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران
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سخن معاون
فرا رسیدن سال  1398را به تمامی دانشجویان ،کارکنان و اساتید و در یک کالم خانواده بزرگ پردیس دانشکدههای فنی تبریک میگویم و
و آرامش را برای شما عزیزان از خداوند
سالی سرشار از موفقیت ،سالمتی ،بهروزی
فرهنگی پردیس دانشکدههای فنی در
منان خواستارم .معاونت دانشجویی و
قصد دارد تا نشریهای را به صورت
راستای اجرای اهداف خود ،در سال جدید
در دو صحفه در پایان هر ماه به انتشار
ماهنامه مرتبط با امور مختلف این معاونت
امور فرهنگی ،امور تربیت بدنی ،امور
رساند .این امور شامل ،امور دانشجویی،
و اخبار ویژه میباشد .در این راستا
شاهد و ایثارگران ،امور مشاوره ،امور تغذیه
خبرنامه/نشریه را از وب سایت معاونت
خانواده بزرگ فنی میتوانند این
نمایند .همچنین مقرر گردیده است،
دانشجویی و فرهنگی پردیس دانلود
کلیه مقاطع ایمیل گروهی شود .امید
این نشریه بعد از تهیه ،برای دانشجویان در
است بتوان با یاری بخشهای مختلف پردیس و همکاری شما دانشجویان عزیز سالی پربار از تمامی جهات را در پیش رو داشته باشیم.
امور دانشجویی

امور فرهنگی

بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی
نمونه سال  97برگزار شد و از پردیس
فنی ،آقای محمد فرشتهپور از
دانشکده مهندسی عمران و خانم مریم
عاشق معال از دانشکده مهندسی
محیط زیست جزء این دانشجویان
بودند .همچنین ،برگزیدگان رتبه اول تا سوم بیست و سومین
المپیاد علمی دانشجویی  97از پردیس فنی ،آقای سپهر هومانی-
راد از دانشکده مهندسی مکانیک با رتبه دو و آقای محمدجواد
سهرابی از دنشکده مهنسی مواد و متالورژی با رتبه سه میباشند.
به تمامی این عزیزان تبریک میگوییم .همچنین ،متقاضیان وام
تحصیلی ویژه دکتری سه ماهه بهار و تابستان سال  98میتوانند
از تاریخ اول اردیبهشت  98نسبت به ثبت درخواست خود در
سامانه گلستان اقدام نمایند .همچنین ،حق الزحمه کاردانشجویی-
ها و کاردات که دارای شماره حساب بودند تا پایان اسفند  97در
فروردین  98در دو نوبت واریز شد.

فروردینماه  98با توجه به متقارن شدن با
تعطیالت نوروز باستانی و مبعث رسول گرامی
اسالم (ص) ،والدت امام حسین (ع) ،والدت
حضرت ابوالفضل (ع) ،والدت امام سجاد (ع) و
روز جوان که به مناسبت والدت حضرت علی-
اکبر(ع) نامگذاری گردیده است ،از ماههای بسیار پر خیر و برکت
و سرشار از شادی برای اقشار عموم کارکنان و دانشجویان پردیس
دانشکدههای فنی میباشد که با برگزاری انواع مراسمات و
پذیراییهای مختلف سهمی کوچک از این اعیاد مبارک در ماه
شعبان را برعهده داشتند .فعالیتهای معمول امور فرهنگی شامل:
( )1انجام اقدامات اولیه برای برگزاری جشن سالیانه دانشکده
مهندسی معدن )2( ،صدور مجوز و انجام اقدامات اولیه برای
برگزاری جشن فارغالتحصیلی دانشکده مهندسی نقشهبرداری،
( )3شروع دورههای بهارهی کانونها و انجمنهای علمی که با
استقبال بسیاری خوبی مواجه شد ،و ( )4بهرهبرداری از قسمتی
از وبسایت فرهنگی جهت ثبت نام افراد شرکت کننده در دورهها.
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امور تغذیه

امور تربیت بدنی

امور تغذیه ،زیرمجموعه معاونت
دانشجویی و فرهنگی پردیس فنی
است که هدف آن تأمین غذای
دانشجویان و نظارت عملی بر
کیفیت و کمیت آن میباشد .این واحد با داشتن دو سلف در فنی
یک و دو ،عهده دار تهیه ،طبخ و توزیع غذای دانشجویان برای
وعده غذایی ناهار میباشد .با توجه به تعداد بسیار زیاد دانشجویان
پردیس دانشکدههای فنی و نیاز ایشان به خدمات رسانی بهینه
در سلف سرویس دانشجویی ،معاونت دانشجویی و فرهنگی اقدام
به راهاندازی سامانه اینترنت بیسیم ( )wifiدر سلف سرویس فنی
یک و دو نموده است .دانشجویان گرامی میتوانند برای رزرو،
خرید روزفروش و تغییر منو غذای خود از این خدمات استفاده
نمایند .همچنین ،در این راستای خدمات رفاهی بهتر به
دانشجویان ،سلف سرویسهای فنی یک و دو مجهز به دستگاه
مایکروفر جهت گرم کردن غذای خانگی ایشان شده است.

مانند همیشه ،تربیتبدنی پردیس
فنی با شور و هیجانی بسیار در
فروردین  98روبرو بوده است .در این
خصوص و طبق روال و رویهای که از
مهرماه سال  ،97برنامه ورزش
همگانی به اسم یکی از دانشکدههای
تخصصی ذیل پردیس فنی و در محل
آن دانشکده برگزار میشود .در
فروردین دوره هفتم ،نوبت به برگزاری در دانشکده مهندسی معدن
بود که با شور و حالی وصف ناپذیر این مجموعه مسابقات در سه
رشته دارت ،شوتپنالتی و فوتبالدستی انجام شد .همچنین در
این برج جشنواره مسابقات کارکنان و اساتید دانشگاه تهران ،که
از اسفند گذشته شروع شده بود ،در رشتههای شطرنج و والیبال
برای خانم و آقایان ادامه پیدا یافت و با یاری خدا جایگاه فعلی
پردیس فنی در رتبه اول در دانشگاه تهران میباشد.

امور شاهد و ایثارگران

امور مشاوره

در تاریخ  27اسفند 97در تاالر امیرکبیر،
نشست مشترک مدیران ،کارکنان و
کارشناسان دفاتر امور شاهد و ایثارگر
پردیسها و دانشکدههای دانشگاه تهران
برگزار گردید .درپایان مراسم از کارشناس دفتر شاهدوایثارگر پردیس
فنی ،بعنوان کارشناس برتر تجلیل به عمل آمد .همچین ،در اسفند
 ،97معرفی دانشجویان نمونه شاهدوایثارگر فنی به اداره کل
شاهدوایثارگر صورت گرفت و نتیجه آن متعاقباً اعالم میشود .دفتر
شاهدوایثارگر پردیس فنی برای دروس پایه و اصلی که دانشجویان
بیشتری متقاضی هستند ،اقدام به تشکیل کالسهای تقویتی از اوایل
اردیبهشت  98مینماید ،دانشجویان شاهدوایثارگر فنی میتوانند با
مراجعه به دفتر شاهدوایثارگر ،نسبت به ثبتنام در کالسها اقدام
نمایند .این کالسها با دانشجویان مجرب دکتری بعنوان مدرس و با
هزینه رایگان و با بهترین کیفیت برگزار خواهد شد.

کارگاههایی با مباحث مختلف و متنوع،
میتواند شیوهی مناسب و مؤثری در جهت رفع
مشکالت و پاسخگوی نیازها باشد .با شرکت در
کارگاههای روانشناسی میتوان از بروز مسائل و
مشکالت عمیق جلوگیری نمود و دربارهی
مسائل بسیاری در این حوزه آگاهی یافت .در
این راستا به اطالع دانشجویان گرامی میرساند
دفتر مشاوره تحصیلی معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس
دانشکدههای فنی ،کارگاههایی ویژه دانشجویان در فروردین و
اردیبهشت  98برگزار مینماید؛ لذا از دانشجویان عالقهمند دعوت
مینماید نسبت به ثبت نام در کارگاههای دانشجویی از طریق
وبسایت معاونت اقدام نمایند .در فروردین  ،98کارگاه مهارتهای
ارتباطی انجام شد و دو کارگاه تحلیل رفتار متقابل  TAو
مهارتهای پیش از ازدواج در اردیبهشت انجام خواهد شد.

اخبار ویژه
استارتاپ ویکند تخصصی شهر هوشمند ،حملونقل هوشمند یک رویداد منحصربهفرد بر مبنای الگوی نظاممند  NPDبرای
شکلگیری شرکتهای نوپا و استارتآپها است که با حمایت ویژه شتابدهندههای تخصصی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری از تاریخ  11الی  13اردیبهشتماه در پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران برگزار میگردد.
انتخابات الکترونیکی کانونهای فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و دینی دانشگاه در  29اردیبهشتماه سال  1398برگزار خواهد
شد .همچنین انتخابات انجمنهای علمی دانشجویی به صورت الکترونیکی در  31اردیبهشتماه برگزار خواهد شد.
دفترشاهدوایثارگران فنی درماه جاری درنظر دارد از دانشجویانی که دارای رتبههای برتر هر رشته و دانشجویانی که دارای
پیشرفت تحصیلی بودهاند ،تقدیر بعمل آورد .خبرهای خوشی در راه است.
مسابقه کتابخوانی با موضوع "مقام لیله القدری حضرت فاطمه (س)" در تاریخ  28ام فروردین در محل سالن امتحانات
پردیس دو برگزار و بعد از تصحیح اوراق ،به منتخبین آن جوایزی نفیسی اعطا خواهد شد.
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