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پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران

سردبیر :مهدی حسنلو

سخن آغازین
یکی از مهمترین امور در آبانماه تدارک ،اعزام و تجهیز تیمهای ورزشی مختلف دانشجویی ذیل پردیس دانشکدههای فنی برای اعزام به جشواره
ورزشی هجدهم میباشد که همچنان هم ادامه دارد .هر ساله با شروع سال تحصیلی و همزمان با ثبت نام نودانشجویان ،دانشجویان ورزش دوست نیز
دانشکدههای فنی کاندید عضویت در
توسط دفتر تربیت بدنی پردیس
های دانشجویی ورزشی پردیس
تیمهای ورزشی میشودند .تیم-
و آمادهترین تیمهای ورزشی دانشگاه
دانشکدههای فنی جزء مطرحترین
های رنگارنگ و نیز کسب امتیازات
تهران میباشد و با کسب مدال-
دانشکدههای دانشگاه تهران بوده
الزم در صدر پردیسها و
پردیس دانشکدههای فنی ،عضو تیم
است .همچنین ،دانشجویان
ور زشی دانشگاه در المپیادهای مختلف ورزشی به عنوان تیم دانشگاه تهران می باشند .امسال نیز با تدبیر هیات رئیسه محترم پردیس دانشکدههای
فنی با وجود مسائل و مشکالت عدیده مالی ،اعزام و تجهیز تیمهای دانشجویی -ورزشی فنی انجام شده است .تعداد اعضاء تیمهای ورزشی دانشکده
فنی برای جشنواره هجدهم ،شامل دانشجویان خانم و آقا در حدود  250نفر و شامل تیمهای انفرادی و گروهی ورزشی :فوتبال ،فوتسال ،والیبال،
هندبال ،بسگتبال ،پینگ -پونگ ،دارت ،شطرنج ،کشتی آزاد و فرنگی ،کاراته ،تکواندو ،جودو ،بدمینتون ،شنا ،دومیدانی و تیراندازی میباشد.
امور دانشجویی
در آبانماه  ،98امور ذیل در امور دانشجویی معاونت،
انجام شده است )1( .ادامه فرآیند بررسی و 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 بایستی عالوه بر تکمیل
مدارک 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؛ بدیهی است
در غیر این صورت وام به متقاضی تعلق نمیگیرد)2( ،
فراخوان ثبت نام در بیست و هشتمین جشنواره
دانشجوی نمونه ،سال  )3( ،98بررسی روالهای تسویه
حساب و فراغت از تحصیل دانشجویان در حال انجام
میباشد.
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امور فرهنگی
از مهمترین فعالیتهای انجام گرفته آبانماه  98برگزاری
دومین جشنواره فرهنگ در دانشگاه تهران که بهمنظور
تشویق و ترغیب فعاالن فرهنگی تأثیرگذار در ارتقاء و توسعه
امور فرهنگی و اجتماعی و ایجاد خالقیت ،با شعار «ترویج
فرهنگ

دانشگاهی؛

اخالق

حرفهای

و

مسئولیتپذیری اجتماعی» با حضور فعال انجمنهای علمی ،کانونهای فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و دینی و
نشریات دانشجویی پردیس دانشکدههای فنی برگزار گردید که در روز اختتامیه از برگزیدگان بخشهای رقابتی
و نمایشگاهی تجلیل بعل آمد که در بخش مدیران برتر و کارشناسان برتر فرهنگی ،نمایندگان پردیس دانشکده-
های فنی عنوان شایسته تقدیر را کسب کردند .الزم به ذکر است که کانون تئاتر پردیس فنی با نمایش خیره
کننده در سطح دانشگاه بهعنوان برترین کانون فرهنگی و شایسته تقدیر انتخاب گردید .در ادامه فعالیتهای
انجام شده در آبانماه دریافت مجوز نشریات و یا مجوز تغییرات نشریات پردیس فنی اعم از  ،F1راستان ،سپیدار،
گمشده ،پرومته و  ....و صدور بیش از چندین مجوز جهت برگزاری برنامههای تشکلهای سیاسی به مناسبتهای
مختلف ازجمله روز دانش آموز در  13آبان و پخش مستند ایکس سونامی توسط بسیج دانشجویان فنی میباشد
که با استقبال زیادی در فنی مواجه شد .از دیگر فعالیتهای انجام شده )1( :انجام امور اداری برگزاری جشنواره
ورزشی 18ام )2( ،پیگیری ادامه روند راهاندازی وبسایت فرهنگی )3( ،صدور مجوزهای برگزاری دورههای
پاییزه انجمنهای علمی دانشکدهها و کانونها )4( ،صدور بیش از ده مجوز بازدید آموزشی و علمی دانشکدههای
مختلف پردیس فنی و ( )5بازبینی اولیه ،صفرمین رویداد تئاتر فنی جهت اجرای نهایی در آذرماه.
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امور تربیت بدنی

امور تغذیه
در آبانماه  ،98سلف سرویس-
های دانشجویی پردیس فنی به
فعالیت خود مشغول بودهاند و
دانشجویان پردیس دانشکده-
های فنی تعداد تقریبی  53000پرس غذا در سلف سرویسهای
دانشجویی فنی میل نمودهاند که آمار بسیار باالیی در مقایسه با دیگر
پردیسها و دانشکدههای ذیل دانشگاه تهران میباشد .همچنین ،با
پیگیریهای امور تغذیه معاونت امور عمرانی باقی مانده از تابستان در
حال تکمیل و تجهیز میباشد .در ارتباط با شرایط رفاهی در سلف
سرویسهای دانشجویی جلسات متعددی با اعضاء شورای صنفی-
دانشجویی پردیس دانشکدههای فنی انجام شده
است و نظرات دانشجویان در قالب نظرسنجی
به امور تغذیه منتقل شده است و مبنای
تصمیمگیری برای آینده قرار خواهد گرفت.
همچنین ،مقرر شده است تعدادی از اعضاء
شورای صنفی به عنوان ناظر و بازرس در سلف
سرویسهای دانشجویی حضور داشته باشند.

مهمترین فعالیت امور
تربیت بدنی پردیس
دانشکدههای فنی در
آبانماه  98پیگیری امور
مختلف جشنواره هجدهم
دانشجویی دانشگاه تهران بوده است .در این راستا ،با هماهنگیهای
انجام شده ،اعضاء تیمهای مختلف ورزشی ،مربی و سرپرست برای
هرکدام انتخاب شده است و بسیاری از تیمهای فردی و انفرادی
مسابقات خود را انجام دادهاند و به حمداله مدالهای خوش رنگ برای
تیم پردیس دانشکدههای فنی نیز کسب شده است .این موفقیت را به
دانشجویان وزشکار و ورزش دوست پردیس دانشکدههای فنی تبریک
عرض مینمایم .مسابقات
کشتی ،والیبال و فوتسال در
حال برگزاری میباشد .برای
اطالع از وضعیت تیمهای
ورزشی دانشکده فنی به
آدرس کانال تلگرامی  @varzesh_fanniمراجعه نمایید.
امور مشاوره

امور شاهد و ایثارگران
دفتر شاهد و ایثارگران پردیس
دانشکدههای فنی ضمن
تبریک گرامیداشت هفته
بسیج ،اهم فعالیتهای انجام
شده در آبانماه در این دفتر به
شرح ذیل میباشد )1( :رسیدگی به درخواستهای متعدد دانشجویان
در سامانه و به صورت حضوری (مانند تغییر رشته ،شناوری ،جایگزینی
نمره ،مرخصی تحصیلی ،ادامه تحصیل و تمدید سنوات) )2( ،فراخوان
مجدد جهت پایش دانشجویان و معرفی ایشان به دفتر مشاوره و کالس-
های تقویتی )3( ،اطالعرسانی به دانشجویان فنی جهت شرکت در
کارگاه آموزشی توانمندسازی که توسط اداره کل دانشجویان برگزار می-
شود )4( ،فراخوان شرکت در یازدهمین همایش تجلیل از دانشجویان
شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران و اطالعرسانی به دانشجویان شایسته
تقدیر )5( ،ارسال ایمیل ،پیامک و اطالعرسانی روی وبسایت و کانال
تلگرامی معاونت در خصوص ،جایزه ملی ایثار ویژه سال .98

دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی
پردیس دانشکدههای فنی در
آبانماه  98همزمان با همایش
سازگاری با زندگی دانشجویی
(ویژه نو دانشجویان در
خوابگاه) ،با محوریت سازگاری با زندگی در خوابگاه اقدام به قرار دادن
مطالب مرتبط در قسمت مشاوره وبسایت معاونت و ایمیل گروهی
مطالب به دانشجویان ورودی  98نمود .پیگیری دانشجویان مشروط در
نیمسال دوم  ،98-97به صورت تماس تلفنی ،وقت دهی و مشاوره
حضوری همچنان در حال انجام است .بعد از ابالغ آییننامه جدید اساتید
مشاور علمی-فرهنگی که جایگزین آییننامه اساتید راهنمای دانشجویان
کارشناسی شده است ،مقرر شده سازوکار قابل اجرا بر نحوه انتخاب و
نظارت بر عملکرد این عزیزان ،مشخص شود .جلسات مشاوره فردی با
دانشجویان درگیر با افت تحصیلی ،مشکالت عاطفی ،اختالالت
افسردگی ،اضطراب و  ...نیز همچنان در جریان است.

اخبار ویژه
با پیگیریهای امور دانشجویی معاونت ،مبالغ کاردانشجویی TA ،و کاردات تا پاین شهریورماه  ،1398به حساب دانشجویان گرامی
پردیس دانشکدههای فنی واریز شد.
فراخوان چهارمین جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار دانشگاه تهران آغاز گردیده است ،از کلیهی دانشجویان واجد
شرایط ،دعوت مینماید برای اطالعات بیشتر به وبسایت معاونت مراجعه نمایند.
برنامه اردوی تفریحی  -ورزشی بازدید از بهشت بانوان همراه با پذیرایی ،استفاده از تمام امکانات فرهنگی ورزشی پارک با تخفیف
 %50برای دانشجویان خانم پردیس دانشکدههای فنی تدارک دیده شده است ،برای ثبت نام به دفتر مشاوره پردیس مراجعه نمایید.
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