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پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران

سردبیر :مهدی حسنلو

سخن آغازین
مهرماه هر سال ،همزمان با شروع سال تحصیلی ،شاهد آغاز به کار دانشجویان ،اساتید و کارمندان پردیس دانشکدههای فنی با شور و حالی وصف
ناپذیری هستیم .این شروع به کار با ورود نودانشجویان با حس و حال متفاوتی انجام میشود .بنابر آمار نودانشجویان ،امسال پردیس دانشکدههای
فنی از  967نفر دانشجو در مقطع کارشناسی 1185 ،نفر در مقطع کارشناسی ارشد و  220نفر در مقطع دکتری ثبت نام نموده و در مجموع 2372
فنی اضافه شده است .همچنین ،با برنامهریزی
نفر به دانشجویان پردیس دانشکدههای
انجام شده مخصوص نودانشجویان

کارشناسی جشن خیر مقدم و "آیین ورودی نو

دانشجویان پردیس فنی" برای روز 8

ام مهرماه انجام شد .در این مراسم ،ریاست محترم

دانشجویان با انگیزهای متفاوت مقطع کارشناسی و
پردیس با تاکید بر اینکه الزم است
حال گذر از نسل سوم دانشگاهها به نسل چهارم
دانشگاه را شروع نمایند ،افزودند ،ما در
مختلف ،اگر بخواهیم دانشجویان و اساتید به روزی
هستیم و با توجه به رشد سریع علوم
متفاوت این رویه نگاه داشته باشیم .در این مراسم
داشته باشیم ،الزم است به صورت
معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس هم ضمن خیرمقدم به دانشجویان ،امور مختلف مرتبط با معاونت را توضیح دادند و راههای ارتباطی و درخواست
را بیان نمودند .ضمناً ،نماینده تشکلهای دانشجویی ن یز به صورت کوتاه به معرفی تشکل خود پرداختند .همچنین ،از برگزیدگان جایزه  FOEمرتبط
با سال تحصیلی گذشته از طرف پردیس و حمایت بیناد حامیان فنی تقدیر به عمل آمد.
امور دانشجویی

امور فرهنگی

در مهرماه  ،98امور ذیل در امور دانشجویی
معاونت ،انجام شده است )1( .شروع زمان ثبت
درخواست وام در نیمسال اول  98-99و با توجه
به تغییرات اعالم شده توسط صندوق رفاه از
نیمسال جاری بدون ثبت درخواست اولیه وام
توسط دانشجویان در پورتال دانشجویی صندوق
رفاه دانشجویان ،امکان ثبت و تأیید درخواست
وام توسط کارشناسان دانشگاه وجود ندارد،
دانشجویان متقاضی وام میبایست عالوه بر
تکمیل مدارك و ثبت درخواست در سامانه
گلستان ،نسبت به تشکیل پرونده (در صورت
استفاده از تسهیالت برای نخستین بار) و ثبت
درخواست وام مورد نظر در پورتال دانشجویی
صندوق رفاه نیز اقدام نمایند )2( .بررسی روال-
های تسویه حساب و فراغت از تحصیل
دانشجویان در حال انجام میباشد.

از مهمترین فعالیتهای انجام گرفته در مهرماه  98برگزاری باشکوه "مراسم
آئین ورودی ،ویژه نو دانشجویان سال  98-99پردیس دانشکدههای فنی"
بود که در روز دوشنبه 8 ،ام از ساعت  8الی  11در محل سالن شهید
چمران پردیس مرکزی دانشکدههای فنی با هدف آشنایی هرچه بیشتر
دانشجویان جدیدالورود با پردیس دانشکدههای فنی همراه بود که با
سخنرانی و خیر مقدم ریاست محترم پردیس و معاون دانشجویی و فرهنگی
پردیس دانشکدههای فنی به همراه پذیرایی و اجرای برنامههای مختلف برگزار گردید .در ادامه برنامه دانشجویان
طبق برنامهریزی از ساعت  11الی  12در کالسهای دور آمفی تئاتر شهید چمران جهت آشنایی با مسئولین،
دبیران انجمنهای علمی و تشکلهای دانشجویی دانشکدهها در اختیار دانشکدههای خود قرار گرفتند .همچنین،
پیرو اطالعیه روز آیین ووردی ،اردوی زیارتی مشهد مقدس ،مخصوص
دانشجویان کارشناسی ورودی  ،98از تاریخ  16مهر لغایت  19مهر با
ثبت نام تقریبی  200نفر از دانشجویان برگزار گردید .پیرو اعالم نتایج
اولیه اسامی منتخبین شورای مرکزی کانونهای فرهنگی پردیس فنی
و نهایی و مشخص شدن دبیران کانونها در انتخابات طی ابالغیهای
احکام فعالیت ایشان تا اردیبهشتماه  1399صادر گردید.
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امور تربیت بدنی

امور تغذیه
با شروع سال تحصیلی فعالیت سلفهای
دانشجویی پردیس فنی نیز آغاز گردید .همچنین،
با پیگیریهای معاونت در سلفهای دانشجویی
فنی ،بازسازی و افزایش فضا صورت گرفت و تعداد
 300صندلی 100 ،میز ناهارخوری ،خط توزیع
غذا با خرید کانترهای گرم و سرد اضافه گردید که تا حد بسیاری از
ازدحام دانشجویان کاسته شود .همچنین ،با نصب شش عدد مانیتور
موارد مورد لزوم به اطالع دانشجویان خواهد رسید .همزمان طبق
گزارش کمیسیون مناقصه دانشگاه پیمانکار جدید به پردیس معرفی و
قرارداد طبخ و توزیع غذای دانشجویی منعقد و با همکاری کارکنان اداره
اموال پردیس مراحل نقل و انتقال تجهیزات و وسایل سلفها به پیمانکار
فعلی تحویل گردید .زمان رزرو وعده ناهار
در پردیس بصورت هفتگی و تا روز
چهارشنبه ساعت 10صبح میباشد .الزم
بذکر است تعداد  68000دانشجو در مهرماه
از سلفهای دانشجویی غذا رزرو نمودند.

در مهرماه  ،98با برنامهریزی انجام
شده توسط امور تربیت بدنی پردیس
دانشکدههای فنی ،اقدامات الزم
جهت آمادهسازی تیمهای دانشجویی
رشتههای مختلف برای جشنواره
هجدهم دانشجویی دانشگاه تهران
انجام شده است .در این راستا ،با
هماهنگیهای انجام شده ،اعضاء تیمهای مختلف ورزشی و کادر مربی
و سرپرست برای هرکدام انتخاب شده است .همچنین با توجه به کمبود
فضاهای ورزشی تخصصی در پردیس فنی ،با نظر مساعد هیات رئیسه
پردیس فنی ،تعدادی از فضاهای ورزشی خارج از پردیس برای تمرین
تیمهای دانشجویی رزرو شده است .همچنین ،پیرو تجربه سال گذشته
با شروع سال تحصیلی ورزش همگانی به تفکیک دانشکدههای تخصصی
پردیس انجام خواهد شد ،اولین دوره آن در سال جدید تحصیلی به
میزبانی دانشکده مهندسی نقشهبرداری و اطالعات مکانی در مهرماه 98
انجام شد که با استقبال بسیار زیاد دانشجویان همراه بود.
امور مشاوره

امور شاهد و ایثارگران
با فرارسیدن هفته
دفاع مقدس دفتر
شاهد و ایثارگران فنی
به گرامیداشت این ایام
با نصب پوستر در دفتر
شاهد اقدام نمود .مهمترین ،وظایف این دفتر در این ماه عبارتند از)1( :
پیگیری درخواستهای متعدد دانشجویان معزز شاهد و ایثارگ در سامانه و به
صورت حضوری )2( ،ثبت نام دانشجویان کارشناسی در اول مهرماه )3( ،ارسال
لیست دانشجویان شاهد و ایثارگر به اساتید مشاور و مرتبط در هر دانشکده،
( )4اخذ ساعت حضور اساتید برای مشاوره با دانشجویان )5( ،اطالع رسانی
ساعات و روزهای اختصاصی هر یک از اساتید از طریق سایت و کانال تلگرامی،
( )6با ارسال ایمیل و پیامک دانشجویان به پایش وضعیت تحصیلی نیمسال
دوم  97-98فراخوانده شدند و کارشناس محترم دفتر شاهدو ایثارگر در اجرای
مراسم آیین ورودی دانشجویان پردیس فنی حضور فعال داشته است.
همچنین ،کانال تلگرامی با آدرس  @engshahedبرای اطالع رسانی
دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس فنی راهاندازی شده است.

دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی پردیس
دانشکدههای فنی در مهرماه  1398به
مناسبت هفته سالمت ( 18تا  24مهر ،)98
با محوریت پیشگیری از خودکشی از طریق
افزایش نشاط اجتماعی ،اقدام به تهیه و توزیع
ویژهنامه پیام مشاور و بروشورهای مرتبط با موضوع و قرار دادن مطالب مرتبط در
قسمت مشاوره وبسایت معاونت نمود .همچنین ،دفتر مشاوره شماره سه پردیس
فنی در طبقه دوم ساختمان قدیم برق با مسئولیت سرکار خانم فخاریان برای
دانشجویان دانشکده برق و کامپیوتر و مواد و متالورژی افتتاح شد .دفاتر پیشین
شماره یک مستقر در فنی یک ،طبقه دوم با مسئولیت سرکار خانم نهالگر برای
دانشجویان دانشکده شیمی ،عمران و علوم مهندسی و دفتر شماره دو ،در ساختمان
مرکزی فنی دو با مسئولیت سرکار خانم قزل برای دانشجویان دانشکده معدن،
نقشهبرداری ،صنایع ،مکانیک و نفت همچنان به کار خود ادامه میدهند .پیگیری
دانشجویان مشروط در نیمسال دوم  ،98-97به صورت تماس تلفنی ،وقت دهی و
مشاوره حضوری از اول مهر در حال انجام است .جلسات مشاوره فردی با
دانشجویان درگیر با افت تحصیلی ،مشکالت عاطفی ،اختالالت افسردگی ،اضطراب
و  ...نیز همچنان در جریان است.

اخبار ویژه
کانال تلگرامی ورزشکاران دانشکده فنی ،با هدف اطالع رسانی وقایع مختلف ورزشی چه در زمینه ورزش قهرمانی
و چه در زمینه ورزش همگانی شروع به فعالیت نموده که با آدرس  @varzesh_fanniقابل دسترسی میباشد.
ثبت نام بیست و هشتمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه آغاز گردیده است ،از کلیهی دانشجویان واجد شرایط،
دعوت مینماید ضمن مطالعهی دقیق آییننامه دانشجوی نمونه جهت ثبت نام الکترونیکی و ارسال مستندات
خواسته شده از طریق سامانه ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه اقدام نمایند.
کارگاه مهارتهای زندگی یک مخصوص دانشجویان ورودی  98در حال برگزاری است و دانشجویانی که موفق
به ثبت نام نشدهاند ،با امور مشاوره معاونت تماس حاصل نمایند.
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