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معاونت دانشجویی و فرهنگی

شماره چهارم ،سال اول

پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران

سردبیر :مهدی حسنلو

سخن معاون
در زندگي دانشجویان لحظاتي و اوقاتي وجود دارد كه از اهميت و حساسيت فوقالعادهاي برخوردار است .این اوقات ميتواند فرصتي براي رشد
شخصيت آنها باشد .منظور از فعاليتهاي فوقبرنامه فرصتهایي است كه دانشجوي مسئوليتپذیر هيچگونه مسئوليت و سر و كار موظفي را به
ميباشد تا با ميل و رغبت خود به
عهده ندارد و همه چيز در اختيار او
این نياز و نظر مساعد هيات رئيسه،
برنامههاي مورد عالقه بپردازد .با توجه به
دانشکدههاي فني ،زماني ثابت در
شوراي فرهنگي و شوراي پردیس
در نظر گرفته شده است كه امور فوق
تقویم آموزشي پردیس دانشکدههاي فني
دانشجویان و ظرفيت تشکلهاي
برنامه به صورت متمركز با محوریت خود
این زمان چهارشنبههاي هر هفته از
علمي ،فرهنگي و سياسي برگزار شود.
است و مقرر شده است از ابتداي سال
ساعت  14الي  16درنظر گرفته شده
تئاترها و كالسهاي متعلق به
تحصيلي (مهر )1398در كليه آمفي
دانشکدهها ذیل پردیس آغاز شود .این برنامه با عنوان "گفتگوی فنی" نام گذاري شده است .گفتگوی فنی ،در حوزههاي مختلفي مانند :مشاوره،
ورزشي ،فرهنگي ،تربيتي ،كرسيهاي آزاد اندیشي ،انجمنهاي علمي ،كارآفریني ،سخنراني علمي و فرهنگي قابل انجام و پيگيري ميباشد.
امور فرهنگی

امور دانشجویی
در تيرماه  98امور ذیل در امور دانشجویي
معاونت ،انجام شده است )1( .برنامهریزي
جهت سامانهسازي پرداخت و محاسبه
كار دانشجویي در تعامل با دانشگاه تهران
در حال پيگيري ميباشد ( )2شوراي
صنفي دانشجویان پردیس دانشکدههاي فني در این ماه تشکيل شد و
دبير و اعضاء مشخص شدند و براي صدور حکم به معاون محترم
دانشجویي دانشگاه معرفي شد .الزم به ذكر است ،اتاق این شورا در
ساختمان دانشکده مهندسي متالورژي و مواد استقرار یافته است)3( .
بررسي روالهاي تسویه حساب و ثبت وامهاي تغذیه دانشجویان)4( .
برنامهریزي و پيگيري جهت ثبت نام از دانشجویان جدید الورود با
همکاري معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي پردیس فني مطابق
تجربه سال گذشته است .همچنين ،مقرر شده است تجربه مناسب
پردیس فني در نوبت دهي و ثبت نام از دانشجویان جدید الورود براي
كليه دانشجویان دانشگاه تهران نيز انجام شود.
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از مهمترین فعاليتهاي انجام
گرفته در تيرماه  98اعالم نتایج
اوليه اسامي منتخبين شوراي
مركزي انجمنهاي علمي به تمامي دانشکدههاي ذیل پردیس فني
و پيرو آن ارسال اسامي دبيران و اساتيد منتخب مشاور انجمنهاي
علمي از سوي دانشکدهها به معاونت فرهنگي و همچنين صدور
احکام ایشان ميباشد .در همين راستا ،نتایج انتخابات كانونهاي
فرهنگي نيز پيگيري و دبير و اعضاء این كانونها مشخص و حکم
ایشان صادر گردید .برگزاري و صدور مجوز چهار جشن فارغ
التحصيلي در تاریخهاي  12-11-10-9تيرماه  ،98به ترتيب در
دانشکدههاي مهندسي برق و كامپيوتر ،شيمي ،مکانيک و متالورژي
و مواد انجام گردید .به پيشنهاد دانشکده مهندسي مکانيک مسابقه
دانشجویي (انگري بردز) در روز پایاني امتحانات ( 5تير) در مقابل
ساختمان شماره دو این دانشکده انجام گردید كه با استقبال خوب
دانشجویان و اساتيد مواجه شد.
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امور تربیت بدنی

امور تغذیه
همانطور كه وعده داده شده بود ،با
نظر مساعد هيات رئيسه محترم
پردیس دانشکدههاي فني و با شروع
تعطيالت تابستاني و فعال نبودن
سلف سرویسهاي دانشجویي،
تعميرات و گسترش سلفهاي
دانشجویي در دستور كار قرار گرفته
است
و با شدت و همکاري كميته ساختمان
پردیس فني ادامه دارد .لذا ،بازسازي و
گسترش سلف دانشجویي شماره دو در
طبقه دوم ،همچنين گسترش سلف
دانشجویي شماره یک ،در ساختمان
هيدروليک و اضافه كردن كانتر پخش
غذا در بخش خواهران در حال انجام و
اقدام ميباشد.

با شروع فصل تابستان،
تربيتبدني پردیس
فني در تيرماه  98با
برگزاري برنامه ورزشي
فوتبال،
مدرسه
فرزندان
مخصوص
كاركنان و اعضاء هيات
علمي پردیس دانشکدههاي فني سعي در ایجاد شور هيجان بيشتر
بين فرزندان دانش آموز این عزیزان نمود .در این راستا آقایان
محمودآبادي و پورقاسم به عنوان مربي
به تمرین این عزیزان در روزهاي یکشنبه
و سهشنبه از ساعت  8:30تا  10:00در
زمين چمن پردیس دو ميپردازند.
همچنين ،با برنامهریزي انجام شده در
این ماه ،نسبت به تهيه ليست تجهيزات
مورد نياز براي شروع سال تحصيلي و
خرید آنها اقدام خواهد شد.
امور مشاوره

امور شاهد و ایثارگران
در تيرماه  98دفتر شاهدوایثارگران
پردیس دانشکدههاي فني امور
مختلفي چون ( )1بعد از صدور
مجوزهاي شناوري براي دانشجویان،
بصورت چاپ شده در اختيار ایشان
قرارگرفت )2(.براي دو نفر از همکاران شاهدوایثارگر پردیس فني ،روند
درج در پرونده ایثارگري ایشان با توجه به مداركي كه ارسال نموده
بودند ،پيگيري و نامهنگاري صورت گرفت )3( .خانوادههاي دانشجویان
ایثارگر جهت اطالع از وضعيت نمره دانشجو به دفتر مراجعه نمودند و
درجریان وضعيت تحصيلي ایشان قرار گرفتند )4( .درخواست حذف
موثر و جایگزیني نمره دانشجویان در سامانه بررسي و براي این
درخواست دانشجویان نامه تنظيم و به آموزش پردیس ارسال شد)5( .
براي متقاضيان وام بنياننور پس از بررسي نامه به اداره كل شاهد و
ایثارگر دانشگاه ارسال گردید.

دفتر مشاوره و ارتقاء تحصيلي پردیس
دانشکدههاي فني در تيرماه  98به
مناسبت روز جهاني مبارزه با اعتياد،
اقدام به تهيه و توزیع ویژهنامه پيام
مشاور و بروشورهاي مرتبط با موضوع
نمود .رسيدگي به وضعيت دانشجویان
مشروطي در معرض اخراج ،مصادف با
اعالم و تایيد نهایي نمرات پایان ترم و
راهنمایي دانشجویان مراجعه كننده به
دفتر در ارتباط با موضوعات آموزشي و پژوهشي مربوط به ترم
تابستاني اعم از مهمان شدن و گرفتن واحد درسي در تابستان ،انجام
پروژه ،كارورزي و  ...از اهم كارهاي این دفتر در تيرماه ميباشد.
برگزاري جلسات مشاوره فردي با دانشجویان درگير با اختالالت
افسردگي ،اضطراب و  ...نيز همچنان در حال پيگيري ميباشد.

اخبار ویژه
به اطالع دانشجویان گرامي ميرساند وبسایت برگزاري دورههاي فوق برنامه معاونت با آدرس
 https://engcultural.ut.ac.irراهاندازي شد است و از این پس تمامي دورههاي متعلق به انجمنها و كانونها
در این سامانه انجام ميشود.
بنا به پيشنهاد پردیس فني به معاون محترم دانشجویي دانشگاه تهران و مصوبه هيات رئيسه محترم دانشگاه،
دستمزد كار دانشجویي و دستياران آموزشي در سال تحصيلي جدید افزایش چشمگيري خواهد داشت.
طبق مصوبه هيات رئيسه پردیس دانشکدههاي فني ،معاونت دانشجویي و فرهنگي موظف گردید در خرید
تجهيزات مورد نياز برگزاري جشنوارههاي ورزشي دانشجویان و كاركنان براي سال تحصيلي جدید اقدام نماید.
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