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پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران

سردبیر :مهدی حسنلو

سخن آغازین
پایان ترم اول سال تحصیلی  1399-1398را به تمامی اساتید گرانقدر و دانشجویان سختکوش پردیس دانشکدههای فنی خدا قوت میگویم و برای تمامی
امتحانات آرزومندم .در دیماه  ،1398همزمان با
این عزیزان موفقیت و سربلندی را در ایام
با حوادث بسیاری روبرو شد ،از شهادت سردار
پایان ترم و شروع امتحانات ،خانواده بزرگ فنی،
قاسم سلیمانی رضوان اهلل تعالی علیه گرفته تا
سرافراز و مجاهد خستگی ناپذیر سپهبد حاج
عزیزمان و دانشآموختگان نه چندان دور پردیس
شهدای سانحه هوایی که جمعی از هموطننان
این عزیزان را به خانواده معزز ایشان و خانواده
دانشکدههای فنی بودند .بدین وسیله درگذشت
گوییم و از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان،
بزرگ پردیس دانشکدههای فنی تسلیت می-
از طرف پردیس دانشکدههای فنی مراسمی در
غفران الهی و برای بازماندگان صبر آرزومندیم.
هیأت رئیسه دانشگاه و پردیس فنی ،استادان،
مسجد دانشگاه تهران ،با حضور رئیس و اعضای
دانشجویان برگزار شد .همچنین ،در این مراسم
نمایندگان تشکلهای دانشجویی و جمعی از
مرتبط با پردیس دانشکده فنی حضور داشتند.
برخی از اعضای خانواده شهدای این سانحه

امور دانشجویی

امور فرهنگی

در دیماه  ،98امور ذیل در امور دانشجویی معاونت،
انجام شده است )1( .فرآیند بررسی و ثبت
درخواست وام در نیمسال اول  1398-99تا تاریخ
 21ام با مساعدت صندوق رفاه تمدید و در تاریخ
23ام به پایان رسید )2( ،با مساعدت صندوق رفاه
دانشجویان وزارت علوم وام ضروری عادی به مدت
یك هفته از تاریخ  21ام فعال شد )3( ،بررسی و
ثبت وام تغذیه از تاریخ  23ام شروع و تا تاریخ اول
بهمن ادامه خواهد داشت )4( ،صدور مجوز استفاده
از کتابخانه توسط دانشجویان در ایام تعطیل آخر
هفته در ایام امتحانات ،و ( )5بررسی روالهای
تسویه حساب و فراغت از تحصیل دانشجویان در
حال انجام میباشد.

از مهمترین فعالیتهای امور فرهنگی پردیس دانشکدههای
فنی در دیماه  98با توجه به حوادث اخیر در کشور و
شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی به همراه شماری از
همرزمان سرفرازش توسط تروریسم دولتی آمریکا و
همچنین شهادت تعدادی از هموطنان عزیزمان در سانحه هوایی ،برگزاری مراسم بزرگداشت این
عزیزان را در سراسر پردیس دانشکدههای فنی و تمامی دانشکدهها با همکاری تشکلهای دانشجویی
پردیس فنی بود .همچنین مراسم ترحیمی از طرف استادان ،کارکنان و دانشجویان پردیس
دانشکدههای فنی در مسجد دانشگاه برگزار گردید .از دیگر فعالیتهای انجام شده ( )1صدور مجوزهای
برگزاری برنامههای "بررسی صنعت خودروسازی" و نمایش فیلم "حمید" توسط تشکلهای سیاسی
پردیس )2( ،اقدامات اولیه جهت برپایی مسابقه بین المللی سازه ماکارونی توسط انجمن علمی
دانشکده علوم مهندسی )3( ،تسویه مالی دورههای پاییزه برگزار شده توسط انجمنهای علمی و
مجوزهای
کانونهای فرهنگی فعال )4( ،صدور
برگزاری دورههای زمستانه انجمنهای علمی و کانون-
های فرهنگی )5( ،صدور بیش  10مجوز بازدید آموزشی
و علمی دانشکدههای مختلف پردیس فنی ،و ( )6صدور
مجوز تاسیس کانون هالل احمر برای دانشکدههای
مهندسی فومن و کاسپین میباشد.

صفحه اول

تلفن61114211 :

ایمیل:

engstudent@ut.ac.ir

وب سایت:

https://engstudent.ut.ac.ir

امور تربیت بدنی

امور تغذیه
در دیماه  ،98سلف
دانشجویی
سرویسهای
پردیس فنی به فعالیت خود
مشغول بودهاند و دانشجویان
پردیس دانشکدههای فنی
تعداد تقریبی  50000پرس غذا در سلف سرویسهای دانشجویی فنی میل
نمودهاند که آمار بسیار باالیی در مقایسه با دیگر پردیسها و دانشکدههای
ذیل دانشگاه تهران در دیماه میباشد .همچنین ،همانطور که وعده داده
شده بود ،با هدف بهبود کیفیت خدمات رسانی در پردیس دانشکدههای
فنی به دانشجویان عزیز ،بوفه پردیس دو بازسازی و نوسازی شده است و
آماده خدمات رسانی به دانشجویان ،کارکنان و استادان پردیس فنی می-
باشد .در خصوص مکانیابی و ایجاد بوفه برای پردیس یك فنی نیز،
پیشنهاداتی در کمیته
ساختمان پردیس فنی
و دانشگاه مطرح است
و کمیته تغذیه معاونت
پیگیر آن میباشد.

در دیماه  ،98در تربیت بدنی
پردیس دانشکدههای فنی امور
ذیل انجام شده است )1( .مسابقات
فوتسال داخلی دانشکده مواد و
متالورژی با شرکت  12تیم)2( ،
بکارگیری امریه وظیفه در دفتر
تربیت بدنی و آموزشهای الزم
جهت شروع فعالیتهای مرتبط با این واحد )3( ،تمرینات شنای کارکنان
و اعضای هیئت علمی در بخش آقایان و بانوان )4( ،اختصاص ساعاتی از
سالن تاتامی (سالن ورزش پردیس) جهت ورزش همکاران خانم)5( ،
برنامهریزیی ورزش صبحگاهی برای همکاران آقا در روزهای زوج)6( ،
جلسات هماهنگی با همکاران اداره کل تربیت بدنی و مسئولین ورزش
دانشکدهها جهت هر چه با شکوه برگزار شدن مسابقات دهه مبارك فجر،
و ( )۷اخذ میزبانی مسابقات بزرگ دارت و فوتبال دستی توسط تربیت
بدنی پردیس در پردیس مرکزی دانشگاه در دهه مبارك فجر .برای اطالع
از مقام و افتخارات کسب شده به آدرس کانال تلگرامی @varzesh_fanni
مراجعه نمایید.

امور شاهد و ایثارگران

امور مشاوره

دفتر شاهد و ایثارگران پردیس
دانشکدههای فنی ضمن گرامیداشت
شهدای دیماه  98سردارشهید حاج
قاسم سلیمانی و همراهانش و شهدای
سقوط هواپیمای اوکراینی و شهادت
هموطنان عزیزمان فعالیتهای ذیل را در این دفتر انجام داده است)1( :
جلسهای با هماهنگی مدیر دفتر شاهد و ایثارگران فنی و با حضور معاون
آموزشی و تحصیالت تکمیلی پردیس و کارشناسان آموزش و تحصیالت
تکمیلی و مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگران دانشگاه تهران و
کارشناسان ایشان مورخ  28ام در محل دفتر معاونت دانشجویی برگزار
گردید و دراین جلسه به نحوه اجرای آییننامههای مربوط به دانشجویان
شاهدو ایثارگران فنی پرداخته شد و راهکارهایی جهت طرح در بازنگری و
یا شفافسازی آن ارائه گردید )2( ،فرمهای قرارداد حق التدریس و ساعات
تدریس مدرسین کالسهای تقویتی با مدارك تکمیلی از ایشان اخذ و به
اداره کل شاهدو ایثارگران دانشگاه تهران جهت تسویه حساب ارسال گردید.
( )3رسیدگی به درخواستهای متعدد دانشجویان در سامانه و به صورت
حضوری در حال انجام میباشد.

دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی
پردیس دانشکدههای فنی در
دیماه  1398تماس ،مشاوره
حضوری و پیگیری دانشجویان
مشروط در نیمسال  2-9۷را به
اتمام رساند و قبل از امتحانات ،مشغول مشاوره با دانشجویان درگیر با
مسائل برنامه ریزی ،مطالعه برای امتحان و اضطراب ایشان بود .تغییرات
نهایی آییننامه اساتید مشاور علمی-فرهنگی در آخرین جلسه کمیته
مشاوره دی ماه ،انجام شد و مقرر شد بعد از تایید هیات رئیسه برای
دانشجویان ورودی  99به بعد قابل اجرا باشد .جلسات مشاوره فردی با
دانشجویان درگیر با افت تحصیلی ،مشکالت عاطفی ،اختالالت
افسردگی ،اضطراب و  ...نیز همچنان در جریان است .ارائه گزارش
وضعیت تحصیلی و روانشناختی دانشجویان دانشکدههای مواد و
متالورژی ،و برق و کامپیوتر توسط کارشناس مشاور مربوطه (سرکار
خانم فخاریان) در جلسات شورای عمومی آن دانشکده انجام شد و
نظرات اساتید نیز گرفته شد .امید است با دعوت دیگر دانشکدهها از
کارشناس مشاور این فرآیند ادامه یابد.

اخبار ویژه
از دانشجویان مستعد در هرمقطعی دعوت میشود رزومه خود را در دروسی که توانایی تدریس دارند به دفتر شاهد و ایثارگران فنی
ارسال نمایند .الزم ذکر است پرداخت به مدرسین دروس به دانشجویان شاهد و ایثارگر با شرایط ویژه خواهد بود.
با توج به نیاز پردیس فنی به گیف شاپ با آرم و نام دانشکدهها و پردیس فنی ،با تصمیم هیات رئیسه پردیس فنی مقرر شده است که
این موضوع در وب سایت فرهنگی پردیس به صورت فروشگاه آنالین راهاندازی شود .اخبار تکمیلی به اطالع دانشجویان رسانده خواهد
شد.
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