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شماره نهم ،سال اول

پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران

سردبیر :مهدی حسنلو

سخن آغازین
یکی از وقایع مهم هر سال در تقویم دانشجویان ،برگزاری آیین روز دانشجو در دانشگاههای کشور است .برگزاری این روز اگر در دانشگاه تهران و در پردیس
دانشکدههای فنی باشد ،حتما رنگ و بویی دیگر دارد ،چرا که خواستگاه این روز با شهادت سه دانشجوی دانشکده فنی به نامهای احمد قندچی ،مهدی
شریعترضوی و مصطفی بزرگنیا پررنگتر شده است .این روز ،به یاد این سه دانشجو که ،هنگام اعتراض به دیدار رسمی نیکسون معاون رئیس جمهور
بریتانیا ،در  ۱۶آذر  ۱۳۳۲در دانشگاه تهران به
وقت آمریکا و همچنین از سرگیری روابط ایران با
تحصیل علم از دیدگاه اسالم ضرورتی مطلق
شهادت رسیدند ،گرامی داشته میشود .ضرورت
قید مکانی و نه هیچ قید و محدودیت دیگری.
است .یعنی نه قید افرادی دارد ،نه قید زمانی ،نه
فرمود « :علم آموزی بر هر مسلمانی واجب
حدیث بسیار مشهور و معروف پیامبر (ص) که
جنس خاصی را رد کرده ،آن را از واجبات
است» .اختصاص تحصیل علم به طبقه یا صنف یا
الزم است که در هر سن و سال و شرایطی که
عمومی همه مسلمانان بر میشمارد .پس بر همگان
هستند در جهت تحصیل علم اقدام کنند .اما صرف عالم شدن و تحصیل علم ،سعادت حقیقی انسان را تامین نمیکند ،چه فراوان بوده و هستند عالمان و
اندیشمندانی که علم خود را در جهت تامین خواسته های شیطانی خود و دیگران به کار گرفتهاند .معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکدههای فنی
روز دانشجو را به تمامی دانشجویان محترم فنی تبریک عرض نموده و موفقیت و سربلندی شما را از درگاه باریتعالی مسالت مینماید.

امور دانشجویی
در آذرماه  ،98امور ذیل در امور دانشجویی معاونت،
انجام شده است )۱( .فرآیند بررسی و ثبت درخواست
وام با توجه به تغییرات اعالم شده توسط صندوق رفاه
وزارت علوم ،از ابتدای نیمسال جاری اعمال و تا تاریخ
۳0ام این برج به طول انجامید )۲( ،بررسی روالهای
تسویه حساب و فراغت از تحصیل دانشجویان در حال
انجام میباشد و ( )۳سامانه اخذ اطالعات برای کارت
فرهنگ و هنر ایران ذیل وبسایت معاونت دانشجویی
و فرهنگی تشکیل و در مرحله اول از کارکنان و اعضاء
هیات علمی پردیس فنی ثبت نام به عمل آمد و انشاله
در مرحله دوم برای دانشجویان فعال خواهد شد.
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امور فرهنگی
از مهمترین فعالیتهای انجام گرفته آذرماه  98برگزاری مراسم
گرامیداشت روز دانشجو با حضور رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۱۶
آذر در پردیس دانشکدههای فنی میباشد .این مراسم با همت بسیج
دانشجویی و معاونت فرهنگی پردیس دانشکدههای فنی در سالن
شهید چمران برگزار گردید .در این مراسم آیتاله رئیسی ضمن
گرامیداشت روز دانشجو ،شانزدهم آذر را نماد ضد استکباری ،ضد
استبدادی و ضد استعماری دانشگاه و دانشجو برشمرد و فرمودند :این نماد نقش دانشجو و دانشگاه را در شناخت
نیازها و ایفای نقش برای رفع نیازها نشان میدهد .امروز روز احساس خطر دانشگاه و دانشجویان نسبت به خطر
نفوذ بیگانگان بوده است .در ادامه گرامیداشت روز دانشجو ،نماینده انجمن اسالمی دانشجویان مستقل ،جامعه
اسالمی دانشجویان ،بسیج دانشجویی و جنبش عدالتخواه دانشجویی به نمایندگی از سوی دانشجویان به بیان
نقطه نظرات و دیدگاههای خود در زمینههای مختلف پرداختند .از دیگر فعالیتهای انجام گرفته در این ماه
بازبینی و انتخاب اجراهای نهایی صفرمین رویداد تئاتر فنی میباشد که با داوریهای انجام گرفته پنج نمایش
به مرحله پایانی راه یافتند و طبق برنامه زمانبندی از تاریخ  ۲7آذر الی  4دی در سالن شهید رجب بیگی اجرا
خواهند شد .همچنین ،تسویه مالی دورههای برگزار شده توسط انجمنهای علمی و کانونهای فرهنگی فعال
نیز در حال انجام میباشد .فعالیتهای دیگر به اختصار شامل )۱( :پیگیری ادامه روند راهاندازی وبسایت
فرهنگی )۲( ،صدور مجوزهای برگزاری دورههای پاییزه انجمنهای علمی دانشکدهها و کانونهای فرهنگی)۳( ،
صدور بیش از هشت مجوز بازدید آموزشی و علمی دانشکدههای مختلف پردیس فنی و ( )4برگزاری دورههای
مختلف علمی و آموزشی با محوریت انجمنها و کانونهای علمی.
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امور تربیت بدنی

امور تغذیه
در آذرماه  ،98سلف سرویسهای
دانشجویی پردیس فنی به فعالیت
خود مشغول بودهاند و دانشجویان
پردیس دانشکدههای فنی تعداد
تقریبی  ۶0000پرس غذا در سلف سرویسهای دانشجویی فنی میل
نمودهاند که آمار بسیار باالیی در مقایسه با دیگر پردیسها و دانشکده-
های ذیل دانشگاه تهران میباشد .همچنین ،به مناسبت روز دانشجو
دکتر نیلی احمدآبادی ،رئیس محترم دانشگاه تهران به همراه دکتر
حبیبا ،معاون محترم دانشجویی دانشگاه و مسئوالن و هیأت رئیسه
محترم پردیس فنی ،در  ۱7آذر از سلف سرویس دانشجویی پردیس دو
دانشکدههای فنی بازدید و غذا را به همران دانشجویان صرف نمودند.
در این ماه ،بازدید کارشناسان مرکز بهداشت دانشگاه از سلفهای
دانشجویی یک ،دو و بوفه پردیس فنی
بیانگر نقاط قوت در خصوص تمیز
بودن و رعایت نمودن موارد بهداشتی،
نظم فضای آشپزخانه بوده است.
امور شاهد و ایثارگران
اهم فعالیتهای دفتر شاهد و
ایثارگران پردیس دانشکدههای
فنی در آذرماه  98به شرح ذیل
میباشد )۱( :شرکت در جلسه
کارشناسان دفاتر شاهد و ایثارگران در اداره کل امور دانشجویان و کارکنان
شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران )۲( ،تماس با دانشجویان واجد شرایط شاهد
و ایثارگر جهت شرکت در جایزه ملی ایثار و انتخاب سه نفر از بین  45نفر
دانشجوی بررسی شده با باالترین امتیاز و معرفی به جشنواره )۳( ،ارسال
نامه الکترونیکی ،تماس تلفنی و پایش وضعیت تحصیلی دانشجویان
مشروطی ورودی  97و بررسی علل افت تحصیلی ایشان )4( ،تجلیل از
همکار ارجمند سرکار خانم خطیبی (همسرشهید) با حضور مدیرکل
اموردانشجویان و کارکنان دانشگاه تهران با اهدا لوح )5( ،عالوه بر این
رسیدگی به درخواستهای متعدد دانشجویان در سامانه و حضوری انجام
شد و ( )۶برگزاری یازدهمین همایش تجلیل از دانشجویان ممتاز و نمونه
شاهد و ایثارگران سال  97دانشگاه تهران.

با به اتمام رسیدن جشنواره ورزشی
هجدهم دانشجویی دانشگاه تهران ،آیین
اختتامیه این جشنواره در  ۲5ام آذر برگزار
گردید و از مقام آوران ورزشی این
جشنواره تقدیر به عمل آمد .در این جشنواره پردیس دانشکدههای فنی،
به مقام دوم در بین پردیسها و دانشکدههای ذیل دانشگاه تهران دست
یافت و در کل هفت کاپ قهرمانی توسط دانشجویان در این جشنواره
برای پردیس فنی بدست آمد .همچنین ،آقای محمودآبادی به عنوان
کارشناس برتر تربیت بدنی به انتخاب اداره کل تربیت بدنی ،در این
دوره از جشنواره انتخاب شدند .امور تربیت بدنی پردیس دانشکدههای
فنی این موفقیت را به تمامی دانشجویان ورزشکار و مربیان فنی تبریک
عرض مینماید .برای اطالع
از مقام و افتخارات کسب
شده به آدرس کانال تلگرامی
 @varzesh_fanniمراجعه
نمایید.
امور مشاوره
دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی پردیس
دانشکدههای فنی در آذرماه  98به
مناسبت روز جهانی ایدز ( ۱دسامبر
 ۲0۱9مصادف با  ۱0آذر  ،)98اقدام به
تهیه و توزیع ویژهنامه پیام مشاور و
بروشورهای مرتبط با موضوع نمود .به
منظور ارتقاء سطح نشاط در بین
دانشجویان ،دفتر مشاوره تصمیم به برگزاری اردوی تفریحی ورزشی
بازدید از بوستان بهشت مادران مخصوص دانشجویان خانم گرفت ،این
اردو با همکاری شهرداری منطقه  ۶ناحیه  4و معاونت دانشجویی و
فرهنگی پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران ،در روز چهارشنبه ۱۳
آذر  98برگزار شد .پیگیری دانشجویان مشروط در نیمسال دوم -97
 ،98به صورت تماس تلفنی ،وقتدهی و مشاوره حضوری همچنان 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
به اطالع دانشجویان شاهد و ایثارگر ،میرساند ،تفاهم نامههای جدید بین اداره کل شاهد و ایثارگران دانشگاه تهران و سازمان جهاد
دانشگاهی تهران و موسسه آموزش عالی مدت منعقد شده است ،برای اطالع بیشتر به دفتر مراجعه نمایند.
با هدف رشد و ارتقای نشریات دانشجویی دانشگاه؛ طرح "اعطاي امتياز نشريه حرفهاي به نشريات برتر" برای اولین بار در کشور
با همکاری معاونت محترم فرهنگی و پژوهشی دانشگاه اجرا میشود .از مدیران مسئول نشریات تقاضا می شود ،برای اطالعات بیشتر
به امور فرهنگی معاونت مراجعه نمایند.
با هدف بهبود کیفیت خدمات رسانی در پردیس دانشکدههای فنی به دانشجویان عزیز ،مقرر شده است بوفه پردیس دو بازسازی و
نوسازی شود .اخبار تکمیلی به اطالع دانشجویان رسانده خواهد شد.
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