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سخن معاون
با پیگیریهای معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکدههای فنی ،تفاهمنامه همکاری مشترک در راستای استفاده از ظرفیتهای کمنظیر
تحکیم روابط فرهنگی و ایجاد ارتباط به جهت تبادل اطالعات فرهنگی هنری ،بین پردیس دانشکدههای فنی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری
رئیس پردیس دانشکدههای فنی و
تهران ،با حضور دکتر ناصر سلطانی،
سازمان فرهنگی هنری شهرداری
مهندس سعید اوحدی ،رئیس
سال  ،۱۳۹۸منعقد گردید .از
تهران ،روز یکشنبه  ۱۲خردادماه
استفاده از ظرفیتهای کمنظیر
موضوعات این تفاهمنامه میتوان به:
فرهنگی هنری و پردیس دانشکده
تحکیم روابط فرهنگی بین سازمان
اطالعات فرهنگی ،هنری ،اشتراک،
های فنی ،ایجاد ارتباط ،تبادل
ظرفیت و امکانات سختافزاری و
همافزایی دانش و بهرهگیری از
نرمافزاری به منظور انجام طرحها و برنامههای مشترک در راستای ماموریت پردیس دانشکدههای فنی و سازمان فرهنگی هنری و با هدف افزایش
تاثیرگذاری و جریانسازی در جامعه هدف مخاطبان در چارچوب تعیین شده اشاره نمود .مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضا ،سه سال میباشد
که ادامه فعالیت یا بازنگری ،اصالح و تغییرات در مفاد آن با توافق باالترین مقام طرفین خواهد بود.
امور فرهنگی

امور دانشجویی
در امور دانشجویی معاونت امور ذیل در
خردادماه  ۹۸صورت گرفته است)۱( .
بررسی و ثبت وامهای ویژه دکتری در
این ماه به اتمام رسید و پس از طی
مراحل اداری و مالی از طرف صندوق
رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،دانشجویان متقاضی
بانك توسعه تعاون به شعب مدنظر معرفی و دانشجویان متقاضی وام
صندوق از طریق حساب های بانکی از وام بهرهمند خواهند شد)۲( .
جمع آوری اطالعات دانشجویان آسیب دیده در حادثه سیل سال
جاری و ارائه به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و
فناوری جهت طراحی سازوکار کمك و حمایت مالی از این دانشجویان
از دیگر برنامههای انجام شده در امور دانشجویی ،معاونت میباشد)۳( .
باتوجه به کسب حدنصاب و شرایط مندرج در آیین نامه ،شورای صنفی
دانشجویان پردیس دانشکدههای فنی ابتدای تیرماه  ،۹۸بعد از حکم
معاون دانشجویی دانشگاه ،فعالیت خود شروع خواهند نمود.
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ایمیل:

با توجه به متقارن شدن این ماه با ماه مبارک
رمضان ،برگزاری همایشی با عنوان"در رواق
روزه" با هدف ایجاد زمینهای جهت حرکت رو
به جلو دانشگاهیان به سمت «اخالق حرفهاي
و دانشگاه مسئوليتپذير» به میزبانی پردیس دانشکدههای فنی با
همکاری دبیرخانه دائمی ترویج اخالق حرفهای معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه تهران با حضور  ۱۸4نفر از دانشگاهیان برگزار
گردید .همچنین )۱( ،اقدامات اولیه جهت برگزاری جشن فارغ
التحصیلی ورودی  ۹4دانشکدههای مهندسی متالورژی و مواد ،برق و
کامپیوتر ،مکانیك و مهندسی شیمی و پلیمر انجام شده است)۲( ،
ارسال نتایج نهایی انتخابات انجمنهای علمی به تمامی دانشکدهها با
مهلت معرفی نمودن دبیر انجمن و استاد مشاور آن دانشکده تا  ۲تیر
 )۳( ،۹۸صدور بیش از  ۱0مجوز بازدید آموزشی و علمی دانشکدههای
مختلف و ( )4برگزاری دورههای مختلف فوق برنامه ،علمی و آموزشی
با محوریت انجمنهای علمی و کانونهای فرهنگی.
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وب سایت:
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امور تربیت بدنی

امور تغذیه
تعمیر و نگهداری جزء
الینفك هر مجموعهای
میباشد .قدمت ،وسعت و
کهنگی بعضی از قسمت-
های سلف سرویسهای
دانشجویی و همچنین
افزایش تعداد و آمار
دانشجویان و با توجه به بازدید هیات رئیسه محترم پردیس از سلف-
های دانشجویی و نظر مثبت ایشان و مصوبه خردادماه ،مقرر گردید
تعمیر و تجهیز سلفهای دانشجویی در تابستان  ۹۸و بالفاصله بعد از
اتمام سال تحصیلی ( 5ام تیرماه آتی) شروع شود .برنامههای تعمیر و
تجهیز شامل ( )۱گسترش سلف دانشجویی شماره دو در طبقه دوم،
( )۲گسترش سلف دانشجویی شماره یك و اضافه کردن کانتر پخش
غذا )۳( ،تجهیز سلفها به تجهیزات تکمیلی آشپزخانه و گرمخانه)4( ،
تجهیز سلف دانشجویی به السیدی جهت اطالع رسانی به دانشجویان
و ( )5تجهیز تکمیلی به میز و صندلی.

تربیتبدنی پردیس فنی با شور و هیجانی
بسیار در خرداد  ۹۸مواجه بود .طبق روال
قبل ،دوره نهم ،نوبت به برگزاری جشنواره
ورزش همگانی در دانشکده مهندسی
صنایع بود که با شور و حالی وصف ناپذیر
این مجموعه مسابقات برگزار شد.
همچنین در این ماه در پردیس فنی ،آیین
تقدیر از مقامآوران چهاردهمین جشنواره
ورزشی کارکنان و اعضاء هیات علمی پردیس ،در سالن شورای پردیس
برگزار شد و از این مقامآوران تجلیل بعمل آمد .از دیگر برنامههای
این ماه برگزاری مسابقات فوتبال جام
رمضان  ۹۸بود که تیم دانشکده برق و
کامپیوتر به مقام قهرمانی ،دانشکده
شیمی و نفت و پلیمر به مقام دوم و
دانشکده مکانیك جام اخالق را دریافت
نمودند.
امور مشاوره

امور شاهد و ایثارگران
"فتح خرمشهر فتح خاک نیست ،فتح
ارزشهای اسالمی است .خرمشهر شهر
اللههای خونین است .خرمشهر را خدا
آزاد کرد" .از بیانات رهبر کبیر انقالب
اسالمی ،امام خمینی (قدس سره) .ضمن
تبریك به مناسبت این ایام ،در خردادماه
 ،۹۸دفتر شاهدوایثارگر پردیس دانشکدههای فنی نسبت به تهیه و
تکمیل و ارسال فرمهای حقالتدریس مدرسین کالسهای تقویتی،
جهت پرداخت حقالزحمه این عزیزان به اداره کل شاهدو ایثارگران
دانشگاه تهران اقدام نمود .الزم به ذکر است ،کالسهای تقویتی در
طول سال تحصیلی گذشته برای دانشجویان شاهدو ایثارگر فنی برگزار
شده بود .همچنین ،پانزده نفر از دانشجویان کارشناسی دارای پیشرفت
تحصیلی (تا سه نمره در معدل نسبت به دو ترم گذشته) با اهدای لوح
و کارت هدیه از طرف دفتر شاهدوایثارگر تقدیر بعمل آمد.

شعار روز جهانی بدون
دخانیات:
تنباكو و سالمت ريه
دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی
پردیس دانشکدههای فنی در
خردادماه  ۱۳۹۸به مناسبت
روز جهانی بدون دخانیات یا تنباکو مصادف با  ۳۱می و  ۱0خردادماه،
اقدام به تهیه و توزیع ویژه نامه پیام مشاور ،مرتبط با این موضوع نمود.
همچنین ،پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان و هدایت تحصیلی
دانشجویان نیز که از اهم کارهای این دفتر در این ماه میباشد .با
پیگیری دفتر مشاوره پردیس فنی ،جلسهای مشترک فیمابین معاونت
دانشجویی ،معاونت آموزشی و مرکز مشاوره دانشگاه در خصوص
مسائل پیرامون دانشجویان پردیس تشکیل و مقرر گردید ،کالسهای
مرتبط آموزشی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

اخبار ویژه
بر طبق مصوبه هیات رئیسه پردیس دانشکدههای فنی ،معاونت دانشجویی و فرهنگی موظف گردید در خصوص برنامه ترویجی
روزی با دانشگاه (فنی) در هفتم مردادماه  ۹۸اقدام نماید.
برنامه ویژه کالس آموزشی فوتبال پایه مخصوص فرزندان همکاران پردیس دانشکدههای فنی از هفته اول تیرماه  ۹۸در زمین
چمن پردیس دو ،برگزار خواهد شد.
به اطالع دانشگاهیان گرامی میرساند ،جهت اطالع از ثبتنام بیست و یکمین دوره عتبات دانشگاهیان و اخبار تکمیلی به وبسایت
معاونت دانشجویی و فرهنگی مراجعه فرمایید.
به اطالع دانشجویان فارغالتحصیل کارشناسی ارشد پسر پردیس دانشکدههای فنی میرساند ،معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس
قصد دارد از بین واجدین شرایط ،قالب امریه سربازی جذب نیرو نمایید .لطفا رزومه خود را به دفتر معاونت تحویل دهید.
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