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سخن آغازین
انقالب شکوهمند اسالمی امسال چهل و یکمین سالگرد پیروزی پرفروغ خود را تجربه میکند؛ نهال تناوری که با گذر از چهل سالگی ،به اوج پختگی و
اساتید گرانقدر و دانشجویان سخت-
کمال خود رسیده است .در این بین نقش
ثمر رسیدن این نهال در این سالها بی-
کوش پردیس دانشکدههای فنی برای به
دانشجویان و خانواده بزرگ پردیس
بدیل بوده است .این ایام را به تمامی
بهمنماه  ،1398همزمان با دهه فجر،
دانشکدههای فنی تبریک میگویم .در
انتخاب واحد و شروع ترم جدید ،خانواده
شروع تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم،
مختلف فرهنگی به استقبال این برنامهها
بزرگ فنی ،نیز با برگزاری مراسمهای
در مسجد پردیس دو فنی توسط اعضاء
رفته است .برگزاری سخنرانیهای مختلف
غبار روبی و ادای احترام به شهدای
هیات علمی ،برگزاری تریبون آزاد ،آیین
گمنام و میثاق با آرمانهای انقالب ،امام و رهبری ،برگزاری مراسمی در سرسرای فنی یک به مناسبت میالد حضرت زهرا سالم اهلل علیها و روز مادر و مراسم
گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهدای سانحه هوایی در مسجد دانشگاه تهران از اهم این فعالیتها بوده است.

امور دانشجویی

امور فرهنگی

در بهمنماه  ،98امور ذیل در امور دانشجویی
معاونت ،انجام شده است )1( .فرآیند بررسی و ثبت
درخواست وام در نیمسال دوم  1398-99از تاریخ
15ام آغاز گردید .با توجه به تغییرات اعالم شده
توسط صندوق رفاه از نیمسال اول 1398-99
امکان ثبت و تأیید درخواست وام توسط
کارشناسان دانشگاه بدون ثبت درخواست اولیه وام
توسط دانشجویان در پورتال دانشجویی صندوق
رفاه دانشجویان ،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؛
بدیهی است در غیر این صورت وام به متقاضی تعلق
نمی گیرد )2(.بررسی روالهای تسویه حساب و
فراغت از تحصیل دانشجویان در حال انجام می-
باشد.

از مهمترین فعالیتهای امور فرهنگی پردیس دانشکدههای
فنی در بهمنماه  98با توجه به شهادت تعدادی از هموطنان
عزیزمان در سانحه هوایی و مصادف شدن چهلمین روز شهادت
سردار بزرگ سپاه نیروهای قدس شهید سپهبد حاج قاسم
سلیمانی با ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی جلسه پرسش و
پاسخ دانشجویان با رئیس پردیس دانشکدههای فنی جناب
آقای دکتر سلطانی در محل مسجد پردیس دو فنی برگزار گردید .در این نشست به سواالت دانشجویان
در خصوص مسائل مختلف پاسخ داده شد .همچنین به مناسبت انتخابات مجلس شورای اسالمی تشکل-
های سیاسی پردیس فنی برنامههای مختلفی از جمله مناظرههای دانشجویی و جلسات مناظره با برخی
از نمایندگان و کاندیدهای مجلس را برگزار نمودند که با استقبال خوب دانشجویان روبرو گردید .به
مناسبت میالد حضرت زهرا سالم اهلل علیها و روز مادر به میزبانی کانون قرآن و عترت پردیس فنی،
مراسمی جهت تجلیل از مقام شامخ حضرت زهرا (س) و تبیین نقش مادر در بنیان خانواده در سرسرای
پردیس مرکزی دانشکده فنی برگزار گردید .همچنین ،صدور مجوزهای برگزاری مراسم "جشن عیدانه"
در اسفندماه برای تمامی دانشکدهها از اقدامات پیشرو در امور فرهنگی میباشد .دیگر فعالیتها شامل:
( )1صدور مجوزهای برگزاری دورههای زمستانه انجمنهای علمی دانشکدهها و کانونهای فرهنگی)2( ،
صدور بیش از هفت مجوز بازدید آموزشی و علمی دانشکدهها و ( )3برگزاری دورههای مختلف علمی و
آموزشی با محوریت انجمنها و کانونهای علمی میباشد.
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امور تربیت بدنی

امور تغذیه
در بهمنماه  ،98سلف سرویسهای
دانشجویی پردیس فنی به فعالیت
خود مشغول بودهاند و دانشجویان
پردیس دانشکدههای فنی تعداد
تقریبی  48000پرس غذا در سلف
سرویسهای دانشجویی فنی میل نمودهاند که آمار بسیار باالیی در مقایسه
با دیگر پردیسها و دانشکدههای ذیل دانشگاه تهران در بهمنماه میباشد.
همچنین ،قرارداد بوفه پردیس دو دانشکدههای فنی نیز به روز رسانی شده
است و تمهیدات جدیدی برای نظارت و کیفیت بوفه برای پیمانکار آن دیده
شده است.

در بهمنماه  ،98در
تربیت بدنی پردیس
دانشکدههای فنی
امور ذیل انجام شده
است )1( .اعالم
برنامه زمین چمن
برای نیمسال دوم و
جلسه با حضور نمایندگان تیمها در دفتر تربیت بدنی پردیس )2( ،نصب
تور دروازه و خط کشی و تعمیر سیستم تاسیسات برقی زمین چمن
مصنوعی پردیس دو فنی )3( ،برگزاری مسابقات همگانی در سرسرای
پردیس شماره یک دانشکدههای فنی بین کلیه دانشجویان و کارکنان به
مناسبت دهه مبارك فجر در رشتههای دارت ،فوتبال دستی و شوت
فوتبال )4( ،برگزاری مسابقات فوتسال بین دانشجویان دانشکده مهندسی
شیمی و ( )5توزیع بلیط استخر دانشکده تربیت بدنی بین همکاران خانم
پردیس دانشکدههای فنی .برای اطالع از مقام و افتخارات کسب شده به
آدرس کانال تلگرامی  @varzesh_fanniمراجعه نمایید.

امور شاهد و ایثارگران

امور مشاوره

فعالیتهای دفتر شاهد و ایثارگران پردیس
دانشکدههای فنی در بهمن ماه  )1( ،98ارسال
پیام تبریک در کانال مخصوص دفتر و نصب
اعالمیه به مناسبت ایام اهلل دهه فجر )2( ،طی
تماس با دانشجویانی که احکام آموزشی برای
آنها صادر شده و دانشجویانی که نامه مجوز
شناوری ایشان ارسال گردیده است ،یک نسخه
از احکام را به ایشان تحویل داد )3( ،صورتجلسه جلسه مشترك آموزش و
اداره کل شاهد و ایثارگر تنظیم و به حاضرین جلسه ارسال گردید و نیز
مواردی که در مورد آییننامه شناوری شفافسازی شده بود به اطالع
دانشجویان در وبسایت معاونت آموزشی و اموردانشجویی اعالم گردید .در
همین رابطه پیشنویس فرم شناوری نیز تهیه و بعد از تایید رئیس آموزش
و مدیر دفتر شاهدوایثارگران پردیس فنی به معاون آموزش و تحصیالت
تکمیلی پردیس طی نامهای ارسال گردید ،و ( )4فایلی شامل دانشجویان
شاهدو ایثارگر  %25تهیه و به همکاران آموزش پردیس جهت شناسایی و
تسهیل امور این عزیزان ارسال گردید.

دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی
پردیس دانشکدههای فنی در بهمن-
ماه  ،1398برگزاری سلسه
کارگاههای آموزشی ویژه دانشجویان
را آغاز کرد .اولین کارگاه با عنوان از
"انتخاب تا ازدواج" چهارشنبه 30
بهمن برگزار شد و با استقبال خوب
دانشجویان و اصرار بر ادامه برگزاری
کارگاههایی از این دست روبرو شد .برنامهریزی اولیه و هماهنگی با
آموزش دانشکدهها برای اجرای پرسشنامههای سیمای زندگی در غالب
طرح ملی مصوب وزارت علوم انجام شد .ارائه گزارش وضعیت تحصیلی
و روانشناختی دانشجویان دانشکده علوم مهندسی توسط کارشناس
مشاور مربوطه (سرکار خانم نهالگر) در جلسه شورای عمومی بهمنماه
آن دانشکده انجام شد و نظرات اساتید نیز گرفته شد .جلسات مشاوره
فردی با دانشجویان درگیر با افت تحصیلی ،مشکالت عاطفی ،اختالالت
افسردگی ،اضطراب و  ...نیز همچنان در جریان است.

اخبار ویژه
از دانشجویان معزز شاهدوایثارگر کلیه مقاطع تحصیلی دعوت میشود ،جهت دریافت فرم الکترونیکی تقاضانامه شرکت در دوازدهمین دوره
دانشجویان نمونه به وب سایت اداره کل یا معاونت دانشجویی پردیس فنی مراجعه نمایند.
به اطالع دانشجویان مزدوج فنی میرساند وام شرافتی پیوند بنیاد حامیان دانشکده فنی ،سال  99نیز در وبسایت معاونت دانشجویی قرار
داده شده است.
به اطالع دانشجویان مقطع دکتری میرساند بنیاد حامیان فنی قصد دارد تا به تعدادی از دانشجویان دکتری متقاضی فرصت مطالعاتی
در سال  ،1398بسته حمایتی شامل پرداخت بخشی از هزینههای سفر پرداخت نماید .برای اطالع بیشتر به وبسایت معاونت دانشجویی مراجعه نمایید.
به اطالع دانشجویان گرامی میرساند کارگاههای دانشجویی با محتوای آموزش مهارتهای روانشناختی ویژه دانشجویان دانشکده فنی برگزار میگردد.
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