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معاونت دانشجویی و فرهنگی

شماره ششم ،سال اول

پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران

سردبیر :مهدی حسنلو

سخن معاون
شهریورماه امسال ،معاونت دانشجویی و فرهنگی ،مقدمات حضور نو دانشجویان ورودی  ،1398به پردیس دانشکدههای فنی را فراهم آورده است.
برای این منظور ،طی برنامه ریزی انجام شده در معاونت و همکاری کارکنان و همیاران دانشجوی فعال با این معاونت ،اموری مانند نوبتدهی
نام در هریک از مقاطع تحصیلی،
اتوماتیک برای دانشجویان جهت ثبت-
برای نو دانشجویان ،برنامهریزی
ارسال پیامک نوبتدهی ،خرید هدایا
نو دانشجویان ،خرید پذیرایی
اردوی زیارتی مشهد مقدس مخصوص
مختلف شامل :آشنایی با اساتید
برای ایشان ،چاپ و پخش بروشورهای
نامه کمیته انضباطی ،برنامه-
مشاور ورودی  98و خالصهای از آیین-
نودانشجویان و ایراد سخنرانی
ریزی مراسمی برای والدین
ها ،جمعآوری اطالعات خانواده-
توسط کارشناس مشاوره برای خانواده-
ها ،برگزاری کارگاههای فرهنگی برای نو دانشجویان ،شناسایی دانشجویان ورزشکار ،برنامهریزی برگزاری "آیین ورودی نو دانشجویان پردیس
فنی" برای روز  8ام مهرماه انجام شده است .معاونت دانشجوی و فرهنگی ،پردیس دانشکدههای فنی ورود شما نو دانشجویان در مقاطع مختلف
تحصیلی به "دانشکده فنی" مهد مهندسی کشور را تبریک عرض نموده ،سربلندی و توفیقات شما دانشجویان عزیز را از خداوند بزرگ خواستاریم.
امور دانشجویی
در شهریورماه  ،98امور ذیل در امور
دانشجویی معاونت ،انجام شده است)1( .
همانند سال گذشته مقدمات نوبتدهی
اتوماتیک برای ثبتنام نودانشجویان در سه
مقطع تحصیلی ورودی  1398پردیس
دانشکدههای فنی انجام گرفته است)2( ،
بررسی وام زیارت عتبات عالیات برای
اربعین حسینی مخصوص دانشجویان و
( )3بررسی روالهای تسویه حساب و
فراغت از تحصیل دانشجویان در حال انجام
میباشد.
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امور فرهنگی
در شهریورماه  ،98روز یکشنبه31 ،ام از ساعت 8:3۰
تا  11مراسمی برای والدین نودانشجویان در سالن
شهید چمران پردیس مرکزی با هدف آشنایی هرچه
بیشتر اولیاء دانشجویان جدیدالورود با پردیس
دانشکدههای فنی همراه بود که با سخنرانی و خیر
مقدم ریاست محترم پردیس دانشکدههای فنی ،جناب آقای دکتر سلطانی و چندین برنامه دیگر برگزار گردید.
برگزاری این برنامه تبلور انجام یک کار گروهی موفق و حرفهای و مرهون زحمات همکاران محترم معاونت
دانشجویی و فرهنگی پردیس و حدود  4۰نفر از دانشجویان فعال پردیس که بعنوان همیار به صورت صادقانه
در جهت اعتالی هر چه بیشتر پردیس دانشکده های فنی تالش کردند صورت پذیرفت .فعالیتهای دیگر به
اختصار در ذیل عنوان میگردد )1( :آغاز به کار و تبلیغات صفرمین رویداد تئاتر پردیس دانشکدههای فنی،
( )2بازدیدهای دانشآموزی از دانشکدههای مهندسی عمران ،شیمی ،مکانیک و موادومتالورژی )3( ،برگزاری
دورههای تابستانه و تسویه حساب کانونها و انجمن-
های علمی دانشکدهها اعم از مکانیک ،متالورژی،
شیمی ،معدن ،کانون کارآفرینی و کانون تئاتر و ()4
برگزاری دورههای مختلف علمی و آموزشی با محوریت
انجمنها و کانونها.
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امور تربیت بدنی

امور تغذیه
با پیگیریهای انجام شده
توسط امور تغذیه معاونت در
آخرین روزهای شهریورماه
 ،98بازسازی و بهسازی
سلفهای دانشجویی در
پردیس یک و دو فنی به پایان رسید .در این راستا حدود  3۰۰نفر به
ظرفیت سلف دانشجویی یک و دو فنی اضافه شده است .همچنین ،برای
تکمیل ،بازسازی و بهسازی تهویه مطبوع این سلف نیز اقدام شده است
که تا هفته دوم مهرماه راهاندازی میشود .از طرفی پیمانکار جدید سلف
دانشجویی پردیس فنی ،در شهریور انتخاب شده است و کار خود را از
 31ام همزمان با بازگشایی دانشگاه و آغاز ترم شروع کرده است.

در شهریورماه  ،98ترمیم ،بهسازی و بازسازی زمین چمن مصنوعی
در پردیس دو دانشکدههای فنی به پایان رسید و انشاله برای سال
تحصیلی جدید آماده بهرهبرداری خواهد گردید .طی برنامهریزی
انجام شده تیمهای دانشجویی که تمایل به رزرو زمین چمن
مصنوعی دارند ،به امور تربیت بدنی پردیس فنی (جناب آقای
محمودآبادی) مراجعه کنند تا در تقویم زمین ورزشی ثبتنام شوند.
همچنین ،همانطور که قبالً هم اطالع داده شده بود ،مدرسه فوتبال
مخصوص فرزندان کارکنان و اعضاء هیات علمی پردیس فنی در
شهریورماه با برگزاری مراسم اختتامیه و تقدیر از مربیان و دانش-
آموزان به کار خود پایان داد.
امور مشاوره

امور شاهد و ایثارگران
جنگ ،یادآور ویرانی است ،اما
هنگامی که جنگ جنبه دفاع از
کشور ،آئین و ارزشهای
متعالی انسانی مییابد ،مقدس
و ستایش برانگیز میشود .پایان شهریورماه ،مصادف با هفته دفاع مقدس
میباشد .این هفته را به تمامی ایثارگران به خصوص ایثارگران پردیس
دانشکدههای فنی تبریک عرض مینماییم .در شهریورماه  98دفتر شاهد
و ایثارگران پردیس دانشکدههای فنی عالوه بر رسیدگی به درخواست-
های متعدد دانشجویان ،شامل حذف و جایگزینی نمرات و درخواست
وام بنیان نور به فرآیند ثبت نام از نو دانشجویان در سه مقطع دکتری،
کارشناسی ارشد و کارشناسی
پرداخت .همچنین ،کارشناس این
دفتر در مراسم نشست خانه و
دانشگاه در پردیس دانشکدههای
فنی حضور فعال داشته است.

دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی
پردیس دانشکدههای فنی در
شهریورماه  98در راستای برگزاری
برنامههای مختلف استقبال از
دانشجویان ورودی جدید ،اقدام به
تهیه دفترچه معرفی اساتید راهنمای دانشجویان ورودی  98نمود .محتوی
این دفترچه مشخصات استاد ،عکس ،ایمیل ،شماره اتاق ،شماره تلفن و
ساعات مالقات با دانشجو میباشد .همچنین ،این اطالعات در وبسایت
معاونت نیز قابل دستیابی خواهد بود .فعالیتها و هماهنگیهای الزم برای
برگزاری هر چه بهتر نشست خانه و دانشگاه ( 31شهریور) مخصوص
والدین دانشجویان ورودی جدید که توسط این دفتر انجام شد عبارتند از:
( )1دعوت از آقای دکتر پورشریفی جهت سخنرانی حول محور سواد
سالمت روانی ،ادامه نظارت و ارتباط موثر والدین با دانشجویان و )2( ،...
تهیه و توزیع پکی حاوی بروشور تقویم آموزشی ،کتابچه "راهنمای والدین
نودانشجویان" و ( )3تهیه و توزیع فرمهای نظرسنجی و اطالعات والدین
حامی و جمعآوری فرمهای تکمیل شده در پایان نشست.

اخبار ویژه
به اطالع دانشجویان گرامی کارشناسی ورودی  98میرساند ،با تصویب شورای فرهنگی پردیس دانشکدههای فنی اردوی زیارتی
مشهد مقدس ،مخصوص این دانشجویان توسط امور فرهنگی معاونت و نماینده نهاد رهبری در اواسط مهرماه برگزاری میگردد.
از دانشجویان عزیز جدید الورود که تمایل به ثبت نام دارند دعوت میشود تا  15مهرماه  98در وبسایت معاونت به نشانی
 https://engcultural.ut.ac.irثبت نام نمایند.
ب ر اساس بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری در خصوص پرداخت وام عتبات عالیات کشور عراق
به دانشجویان ،بدینوسیله بازه زمانی درخواست وام در سامانه گلستان بخش دانشجویی قسمت وامها برای دانشجویان از تاریخ
 98/۰6/۰4لغایت  98/6/15اعالم میشود.
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