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ماه رمضان شد ،مى و ميخانه بر افتاد  /عشق و طرب و باده ،به وقت سحر افتاد ،افطار به مى كرد برم پير خرابات  /گفتم كه تو را روزه ،به برگ و
رندان  /در حضرت حق اين عملت بارور
ثمر افتاد ،با باده ،وضو گير كه در مذهب
عيد اوليائه ،فرا رسيدن ماه مبارك رمضان را
افتاد .السﻼم عليك يا شهر اﷲ اﻻكبر و يا
پرديس دانشكدههاي فني تبريك ميگويم.
به تمامي دانشجويان ،كاركنان و اساتيد
طاعات و عبادات را آرزومندم .معاونت
در ماه پر خير و بركت رمضان برايتان قبولي
فني در اين ماه مبارك ،برنامهاي با عنوان
دانشجويي و فرهنگي پرديس دانشكدههاي
حرفهاي و مسئوليتپذيري اجتماعي« و با
»در رواق روزه« با موضوع »ترويج اخﻼق
تئاتر ساختمان مركزي برگزار نمود .زيست
سخنراني آقاي دكتر گل محمدي در آمفي
انسانها اعم از شاغﻼن و مراجعان ميباشد.
سالم و متعالي در هر سازماني نياز همه
تبيين و ترويج راهكارهاي دستيابي به اين زيست سالم و متعالي وظيفه همه اركان دانشگاه اعم از مديران عالي و ديگر دست اندركاران و همه
كاركنان دانشگاه است .برنامه برگزار شده بازخورد بسيار خوبي بين شركت كنندگان داشت و حدود  ١٨٠نفر در اين رويداد شركت نموند.
امور فرهنگي

امور دانشجويي
پيرو اعﻼم اداره كل دانشجويي
دانشگاه ،دانشجويان متقاضي وام
تحصيلي ويژه دكتري )وام ويژه
دكتري صندوق رفاه دانشجويان(
در سه ماهه بهار و تابستان و وام
ويژه دكتري بانك توسعه تعاون در
شش ماهه دوم )بهار و تابستان( سال تحصيلي  ٩٧-٩٨ميتوانند
نسبت به ثبت درخواست خود از طريق سامانه گلستان )منوي
دانشجويي ،زيرمنوي وام دانشجويي ( اقدام نمايند .ﻻزم بذكر است
بررسي وام ها پس از اعﻼن صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم
تحقيقات و فناوري انجام ميپذيرد .وام تغذيه نيمسال اول  ٩٧-٩٨از
طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري در اين
ماه به حساب بانك تجارت متقاضيان واريز شد .همچنين انتخابات
شوراي صنفي پرديس فني در دوشنبه ٣٠ام در پرديس فني برگزار
شد .دانشجويان حق انتخاب  ٩نفر از بين  ١٩دانشجوي كانديد را دارا
ميباشند .نتايج نهايي متعاقباً اعﻼم خواهد شد.
صفحه اول

تلفن:

٦١١١٤٢١١

ايميل:

از مهمترين فعاليتهاي انجام شده در اين ماه،
برگزاري انتخابات كانونهاي فرهنگي ،انجمن-
هاي علمي دانشجوي و تشكلهاي سياسي بود
كه پس از انجام استعﻼمهاي آموزشي و انظباطي
تعداد  ١٤٨نفر ،بعنوان كانديداي شوراي مركزي كانونها و تعداد ٢٧٦
نفر بعنوان كانديداي شوراي مركزي انجمنهاي علمي ثبت نام نمودند
و فرآيند رايگيري در تاريخ  ٢٩و  ٣١ارديبهشتماه انجام گرديد.
همچنين ،با توجه به متقارن شدن اين ماه ،با ماه مبارك رمضان
برگزاري برنامهها و انجام تبليغات گسترده در راستاي انس بيشتر
خانواده بزرگ فني با قرآن كريم ،روزه و فضايل ماه مبارك رمضان،
برگزاري جشن فارغالتحصيلي ورودي  ٩٤دانشكدههاي مهندسي
معدن و نقشهبرداري و اطﻼعات مكاني ،صدور بيش از  ١٧مجوز بازديد
آموزشي و علمي براي دانشكدههاي مختلف ،برگزاري دورههاي علمي
و آموزشي با محوريت انجمن و كانونها و اكران فيلم  ١٢توسط كانون
فيلم و عكس و استقبال خوب دانشجويان از اين برنامه از اهم فعاليت-
هاي اين ماه در امور فرهنگي در اين ميباشد.
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امور تربيت بدني

امور تغذيه
در تاريخ دوم ارديبهشتماه،
هيات رئيسه محترم پرديس از
سلف شماره دو دانشجويي
بازديد كرد و ناهار مهمان
معاونت دانشجويي و فرهنگي
پرديس بودند .در اين بازديد،
رياست محترم پرديس با تعدادي از دانشجويان صحبت نمودند و
نظرات ايشان را در مورد وضعيت سلف و كيفيت ناهار جويا شدند .در
ادامه تجهيزات موجود آشپزخانه ،سالنهاي قسمت آقايان و خانمها
مورد بازديد هيات رئيسه قرار گرفت .در اين بازديد معاون دانشجويي
از نيازهاي سلف دانشجويي صحبت كردند و با نظر مساعد هيات رئيسه
پرديس فني ،مقرر گرديد در تابستان سال جاري بسيار از كمبودهاي
سلفهاي دانشجويي جبران شود .به منظور مراعات روزهداران و به
منظور عرج نهادن به فرضيه روزه ،فضايي جهت خوردن و آشاميدن
براي افرادي كه از گرفتن روزه معذور ميباشند در ماه مبارك رمضان،
تدارك ديده شده است.

تربيتبدني پرديس فني با شور و هيجاني بسيار
در ارديبهشت  ٩٨مواجه بود .طبق روال قبل،
دوره هشتم ،نوبت به برگزاري جشنواره ورزش
همگاني در دانشكده مهندسي شيمي بود كه با
شور و حالي وصف ناپذير اين مجموعه مسابقات
برگزار شد .همچنين در اين ماه اختتاميه
جشنواره ورزشي دانشجويي و كاركنان در دانشكده تربيتبدني برگزار
شد و پرديس فني حائز رتبه دوم دانشجويي و رتبه اول كاركنان در
دانشگاه تهران گرديد .همچنين در پرديس فني ،جشن دانشجويان
مقامآور مختص اين پرديس ،در آمفي تئاتر
ساختمان مركزي برگزار شد و از اين مقام-
آوران تجليل بعمل آمد .هماكنون مسابقات
فوتبال جام رمضان  ٩٨بين ده تيم از
دانشكدههاي مختلف فني در حال برگزاري
است و در خردادماه و قبل از عيد فطر
فينال برگزار خواهد شد.
امور مشاوره

امور شاهد و ايثارگران
به منظور همانديشي و تبادل نظر
جهت بررسي و بهبود سطح علمي
دانشجويان شاهدوايثارگر پرديس
دانشكدههاي فني جلسهاي در
٩ام ارديبهشت با حضور جناب آقاي دكتر اللهياري ،مدير كل
شاهدوايثارگر دانشگاه تهران ،مدير دفتر شاهدوايثارگر پرديس،
كارشناس دفتر شاهد پرديس ،اساتيد محترم مشاور دانشجويان شاهدو
ايثارگر پرديس فني و كارشناسان محترم اداره كل شاهدوايثارگر در
اتاق شوراي ساختمان مركزي واقع در پرديس دو دانشكدههاي فني
تشكيل شد .در اين جلسه ،گزارشي از وضعيت دانشجويان شاهد و
ايثارگر پرديس دانشكدههاي فني توسط مدير كل شاهد و ايثارگر
دانشگاه ارائه گرديد .در اين ماه ،كارت هديه ايثار به كاركنان و هيات
علمي پرديس فني توزيع گرديد .كﻼسهاي تقويتي دانشجويان
شاهدوايثارگر از تاريخ ١٨ام براي دروس مختلف برگزار گرديد.

دفتر مشاوره و ارتقاء تحصيلي پرديس
دانشكدههاي فني در اين ماه اقدام به
برگزاري تعداد  ٢٦كارگاه ،در مورد
مهارتهاي زندگي  ،٢ويژه دانشجويان
ورودي جديد نمود .كارگاه آموزشي
تحليل رفتار متقابل  TAدر ارديبهشت
ماه با حضور دانشجوبان پرديس
دانشكدههاي فني در سالن جلسات
ساختمان مركزي به مدت  ١٦ساعت و
در طي چهار جلسه برگزار گرديد .همچنين دانشجويان گرامي
ميتوانند با مراجعه به وبسايت معاونت دانشجويي و فرهنگي
پرديس ،موشن گرافيهاي سﻼمت دانشجويان ايران )سدا( را با
توجه به نياز ايشان ،دانلود نمايند .اين مطالب توسط مركز مشاوره
دانشگاه و مخصوص دانشجويان تهيه شده است.

اخبار ويژه
بر طبق مصوبه هيات رئيسه پرديس دانشكدههاي فني ،معاونت دانشجويي و فرهنگي موظف گرديد در خصوص
تجهيز و راهاندازي سال تيراندازي در پرديس دو دانشكدههاي فني اقدام نمايد.
طي جلسهاي مشترك فيمابين سازمان فرهنگي ،هنري شهرداري تهران و معاونت دانشجويي و فرهنگي
پرديس ،مقدمات انعقاد تفاهمنامه در جهت استفاده حداكثري دانشجويان ،كارمندان و اساتيد پرديس دانشكده-
هاي فني از خدمات مجموعههاي ذيل شهرداري انجام شده است ،كه اخبار تكميلي آن متعاقباً اعﻼم ميشود.

ب راساس پيشنهاد معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس ،زماني در تقويم آموزشي پرديس با عنوان»فروم فني«
براي انجام امور فوق برنامه و فرهنگي پرديس درنظر گرفته شده است .اخبار تكميلي آن متعاقباً اعﻼم ميشود.
به اطﻼع دانشجويان شاهدوايثارگر ميرساند ،جهت اطﻼع از ثبت درخواست انتقالي و ميهماني به وبسايت معاونت دانشجويي و فرهنگي مراجعه فرماييد.

صفحه دوم

تلفن٦١١١٤٢١١ :

ايميل:

engstudent@ut.ac.ir

وب سايت:

https://engstudent.ut.ac.ir

