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سخن معاون
با عنايت به برگزاري مراسم روزي با دانشگاه با شعار "دانشگاه تهران  -دانشگاه نخبگان" پرديس دانشكدههاي فني نیز طي برنامهريزي و
هماهنگي انجام شده با دانشكدههاي تخصصي پرديس ،برنامهاي جامع و مشترکي در روز دوشنبه  ۷مردادماه از ساعت  ۹تا  20در محل پرديس
راستاي ارتباط دانشكده فني و جامعه ،آشنايي مردم –
يک و دو دانشكدههاي فني برگزار نمود .اين برنامه در
فضاي علمي بانشاط و بهمنظور ايجاد عالقه ،انگیزه و
بهويژه دانشآموزان – با فضاي دانشگاه و نشاندادن
نماد آموزش عالي ايران و جذب دانشجويان برتر برگزار
روحیهي تالش براي ورود به دانشگاه تهران ،به عنوان
جهت خريد هدايا براي دانشآموزان ،تشكیل کمیته
گرديد .در اين خصوص فعالیتهايي شامل :برنامهريزي
و معرفي همكاران هیات علمي جهت ايراد سخنراني،
اجرايي مراسم ،نامهنگاري به دانشكدهها بابت هماهنگي
سه حالت مختلف  ،A, B, Cآرايش سالن آمفي تئاتر شهید
تهیه برگههاي نظرسنجي ،تهیه بجهاي دانشآموزان با
برداري و تهیه خبر ،تخصیص اتوبوس جهت جابجايي
چمران براي روز مراسم ،هماهنگي جهت عكاسي ،فیلم-
هماهنگي جهت پذيرايي براي نهار در سرسراي پرديس
دانشآموزان از پرديس يک فني به پرديس دو فني و
برنامههاي از ساعت  ۹:00آغاز گرديد .تعداد دانش-
فني .برنامه ثبت نام از ساعت  8:15شروع شد و شروع
آموزاني که در مراسم روزي با دانشكدههاي فني شرکت داشتهاند ،حدود  1300نفر تخمین زده شد که باز خورد بسیار خوبي به همراه داشت.
امور دانشجویی
در مرداد ۹8
امور ذيل در امور
دانشجويي
معاونت ،انجام
شده است)1( .
محاسبات کار دانشجويي و کاردات ترم
قبل به سرانجام رسید و به معاونت اداري و
مالي پرديس جهت پرداخت ابالغ شد و ()2
بررسي روالهاي تسويه حساب و فراغت از
تحصیل دانشجويان در حال انجام ميباشد.

امور فرهنگی
در مردادماه  ۹8سومین برنامة "روزي با دانشگاه تهران" در
پرديس دانشكدههاي فني ،با هدف آشنايي دانشآموزان
بويژه داوطلبان آزمون سراسري با رشتههاي تحصیلي و
ظرفیتهاي علمي ،فرهنگي و رفاهي فني برگزار گرديد.
خوشبختانه در اين برنامه بیش از  1300نفر از دانشآموزان
و خانوادههاي آنان از بخشهاي مختلف پرديس دانشكدههاي فني بازديدکردند .اين آمار نسبت به
سال قبل رشد چشمگیري داشته است .برگزاري موفقیتآمیز اين برنامه تبلور انجام يک کار گروهي
موفق و حرفهاي و با همراهي حدود  ۷0نفر از دانشجويان فعال و دلسوز فني به عنوان همیار در
جهت اعتالي هر چه بیشتر پرديس دانشكدههاي فني صورت پذيرفت .فعالیتهاي ديگر انجام شده
در اين ماه )1( ،برگزاري نمايشگاه نقاشي در محل البي ساختمان شماره دو مكانیک با همراهي و
مساعدت دانشكده مكانیک )2( ،برگزاري دورههاي تابستانه
انجمنهاي علمي دانشكدهها تخصصي پرديس فني اعم از
مكانیک ،متالورژي ،شیمي ،معدن ،عمران ،برق ،کامپیوتر ،صنايع
و ( )3برگزاري دورههاي تابستانه کانونهاي فرهنگي از جمله
کانون کارآفريني و کانون تئاتر ميباشد.
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امور تربیت بدنی

امور تغذیه
همانطور که از ماه قبل به اطالع دانشجويان
گرامي رسانده شد ،امور تغذيه معاونت در
مردادماه  ۹8پیگیر انجام بازسازي و بهسازي
سلفهاي دانشجويي ميباشد ،در اين راستا
گسترش فضاي سلفها و اضافه شدن تجهیزاتي
چون ،آبسردکن ،يخساز ،اينترنت بيسیم ،نمايشگر ،تجهیزات
آشپزخانه ،کانترهاي پخش غذا ،نصب سیستم تهويه مطبوع ،رنگ
آمیزي فضاي سلفها ،نصب پرده ،تجهیز گلدان ،تجهیز میز و صندلي
جديد ،تعويض کاشيها ،تعويض المپها و نصب خشککن در سرويس
بهداشتي در دستور کار ميباشد.
همچنین ،با توجه اتمام قرارداد پیمانكار
سلف دانشجويي ،در مردادماه ،۹8
پیمانكار سلف دانشجويي نیز تغییر
خواهد نمود و امور تغذيه معاونت پیگیر
انجام قرارداد با پیمانكار جديد و شروع به
کار ايشان در زمان مقرر ميباشد.

در مردادماه  ،۹8با نظر مساعد
هیات رئیسه ،تربیت بدني
پرديس فني بعد از گذشت حدود
 ۷سال از افتتاح زمین چمن
مصنوعي در پرديس دو
دانشكدههاي فني ،کار تجهیز ،ايمنسازي و بازسازي اين فضاي
ورزشي به همراه زمین والیبال را آغاز نموده است و در هفته اول
شهريورماه اين بازسازي به پايان خواهد رسید .اين تجهیز شامل:
تعويض توريهاي معیوب دورتادور زمین والیبال و چمن مصنوعي،
رنگ آمیزي آنها ،نصب ضربه گیر دورتادور زمین چمن و تعويض تور
دروازهها و زمین والیبال و پشت
دروازههاي چمن مصنوعي ميباشد.
همچنین ،مدرسه فوتبال مخصوص
فرزندان کارکنان و اعضاء هیات علمي
پرديس فني در اين ماه به کار خود
ادامه داد.
امور مشاوره

امور شاهد و ایثارگران
در مردادماه  ۹8دفتر
شاهد و ايثارگران پرديس
دانشكدههاي فني امور
مختلفي چون ( )1وضعبت
مشروطيها و دانشجوياني
ال مشروط شدهاند در
که قب ا
حال پیگیري است )2( ،پیگیري وضعیت دانشجوياني که از طرف دفتر
شاهد و ايثارگر پرديس به شرکت در کالسهاي تقويتي دعوت شدهاند،
( )3تهیه گزارش تاثیر کالسهاي تقويتي برگزار شده براي دانشجويان،
پیگیري پرداخت و نتايج بررسي جهت ارسال به اداره کل شاهد و
ايثارگران دانشگاه ،و ( )4پاسخ به درخواست حذف موثر نمره دانشجويان
واجد شرايط و درخواست وام دانشجويان از طريق
 engstudent.ut.ac.ir/shahedحتي در ايام تعطیل از طريق سامانه
آنالين برقرار است و به درخواستهاي دانشجويان عزيز رسیدگي خواهد
شد.

دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلي پرديس
دانشكدههاي فني در مردادماه  13۹8به
مناسبت روز جهاني خود مراقبتي ( 2
مرداد) ،اقدام به تهیه و توزيع ويژهنامه
پیام مشاور و کتابچههاي مرتبط با
موضوع نمود .ارائه گزارش کلي و جزئي
وضعیت دانشجويان مشروط در نیمسال اول و دوم ،۹8-۹۷
رسیدگي به وضعیت دانشجويان خواستار انتقالي ،تغییر رشته و
مهماني ،راهنمايي دانشجويان مراجعه کننده به دفتر در ارتباط با
موضوعات مختلف آموزشي و شروع مقدمات برگزاري مراسم
دانشجويان ورودي جديد در مهرماه  ۹8از جمله پیگیري معرفي
اسامي اساتید راهنماي دانشجويان ورودي جديد ،از اهم کارهاي اين
دفتر در مردادماه ميباشد .برگزاري جلسات مشاوره فردي با
دانشجويان درگیر با افت تحصیلي ،اختالالت افسردگي ،اضطراب و
 ...نیز همچنان در جريان است.

اخبار ویژه
به اطالع دانشجويان گرامي ميرساند ،کانون تئاتر فني قصد دارد "صفرمین رویداد تئاتر فنی" در
آذرماه  ۹8در پرديس دانشكدههاي فني برگزار نمايد .خبرهاي تكمیلي را از از وبسايت و از امور فرهنگي
معاونت پیگیري نمايید.
با پیشنهاد معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس و مصوبه هیات رئیسه محترم پرديس فني ،دستمزد
کاردات مخصوص دانشجويان دکتر در پرديس دانشكدههاي فني از مهرماه  ۹8افزايش خواهد يافت.
معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس فني قصد دارد" ،جشنواره دانشگاه بدون سیگار" را در
دانشكدههاي فني در مهرماه  ۹8همراستا با ابالغیه "دانشگاه بدون دخانیات" برگزار نمايد.
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