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سخن آغازین
با شیوع ویروس کرونا و تغییر روند ارتباطات در تمامی جنبهها ،رویههای جدیدی در مراودات دانشگاهی اتفاق افتاده است .میتوان گفت یک روند
تازه در گستره سالمت "مراقبت از خود" و"مراقبت از دیگری" است ،به این معنا که افراد بر پایه دو بنیان مسئولیت فردی و اجتماعی در جهت
عواملی که شاخصهای سالمت را تهدید
سالمت جسمانی ،روانشناختی ،معنوی و
اجتماع محقق نمیشود ،که نمونه اخیر
فردی و اجتماعی با گسترش ویروس کرونا
حفظ سالمت را از دایره فردی تا پهنای
پیچیدگیهای علم پزشکی و فناوری به
دستخوش تغییر کرد .بنابراین "مراقبت
هم تنیده بوده و به این معنا هستند که ما

ارتقا سالمت ،پیشگیری و محدود کردن
میکند ،کوشش کنند .به بیانی دیگر
اجتماعی به جز کوششی مشترک در متن
آن درهم تنیده شدن مرزهای سالمت
میباشد ،که مفهوم مسئولیت نسبت به
جهانی گسترش داد و حفظ تندرستی را از
سطح ساده تعهد فردی به خود و دیگری
فردی" و"مراقبت از دیگری" دو مفهوم در

نسبت به سالمت یکدیگر مسئول هستیم ،و به بیانی سادهتر "هرکسی را که میشناسیم و میتوانیم روی سالمت آن تأثیر گذار باشیم ،در
دایره مسئولیت اجتماعی ما قرار میگیرد" ،به نوعی که مراقبت از یکدیگر تبدیل به بخشی از مأموریت ما میشود.
امور فرهنگی

امور دانشجویی
در خرداد ماه
 ،99امور ذیل
امور
در
دانشجویی
معاونت ،انجام
شده است )1( .با توجه به شیوع ویروس
کرونا و براساس روند کاری موجود در
واحد دانشجویی ،تعطیالت مربوط به
شیوع ویروس کرونا خللی در انجام امور
وارد ننمود و بر همین اساس مطابق
روال ،بررسی تسویه حساب و فراغت از
تحصیل دانشجویان در حال انجام می
باشد )2( ،بازه زمانی ثبت وامها به غیر از
وام تغذیه و وام ویژه دکتری بانک توسعه
تعاون به اتمام رسیده است.
صفحه اول

تلفن61114211 :

با توجه به روند ادامه بیماری کرونا در سطح کشور و ادامه روند تعلیق
فعالیتهای آموزشی و فرهنگی دانشگاهها ،همچنان با استفاده از
ظرفیتها و قابلیتهای فضای مجازی تشکلها ،کانونهای فرهنگی و
انجمنهای علمی به فعالیتهای خود ادامه میدهند که در همین راستا
اطالع رسانی بیش از  10وبینار و دورههای آموزشی آنالین در حوزههای
مختلف و فراخوانهای متعدد در سطح پردیس دانشکدههای فنی اقدام
گردید .همچنین در راستای تکمیل بخش فروش هدایای تبلیغاتی
فروشگاه یادگار فنی سایت اداره فرهنگی پردیس دانشکدههای فنی ،سفارشات مختلفی از اقالم تبلیغاتی
با طرح و لوگوی پردیس فنی جهت فروش آنالنی در وبسایت صورت پذیرفت که این سفارشات در خرداد
ماه  99تحویل اداره فرهنگی گردید .از دیگر فعالیتهای بخش فرهنگی
میتوان به ( )1راه اندازی پیج اینستاگرامی پردیس دانشکدههای فنی
به نشانی  engcultural.utو  )2( ، engstudent.utخرید برخی از اقالم
و تجهیزات مربوط به اداره فرهنگی و نهاد رهبری پردیس فنی و ()3
انجام امور مربوط به ثبت نام مسابقه کتاب خوانی نهاد رهبری پردیس
فنی در وبسایت فرهنگی اشاره کرد.

ایمیلengstudent@ut.ac.ir :

کانال اینستاگرامengcultural.ut:

وب سایت:

https://engstudent.ut.ac.ir

امور تربیت بدنی

امور تغذیه
در خرداد ماه  ،99انبار
گردانی سلف سرویس-
های دانشجویی توسط
کارشناسان انبار با
حضور ناظر پیمانکار و
کارشناسان معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس فنی انجام گردید و
لیست کسری لوازم آماده شده است .همچنین مقدمات انجام مناقصه
توسط دانشگاه تهران آغاز شده است .با توصیههای هیات رئیسه پردیس
دانشکدههای فنی و معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس فنی شرایط
اختصاصی پردیس فنی در مناقصه لحاظ و طی نامهای برای دانشگاه
تهران ارسال شده است .همچنین ،با در پیش بودن تابستان ،لیست
موارد عمرانی و تعمیراتی سلفها که در زمان تعطیلی میبایست انجام
شود ،تهیه گردیده و در دست اقدام میباشد.

فعالیتهای واحد تربیت بدنی
پردیس دانشکدههای فنی در
خرداد ماه  99به شرح ذیل
میباشد )1( :هماهنگی و
مشارکت در برگزاری مسابقات
دارت مجازی با تماس واتس
اپ بین دانشجویان ،اعضای
هیأت علمی و کارکنان تحت نظارت هیأت دارت استان تهران )2( ،هماهنگی
و مشارکت در برگزاری مسابقات شطرنج آنالین با حضور دانشجویان ،اعضای
هیأت علمی و کارکنان دانشگاههای کشور )3( ،شروع تمرینات ورزشی در
زمین چمن مصنوعی پردیس و برگزاری تمرین فوتبال کارکنان و اعضای هیأت
علمی )4( ،تهیه و توزیع کارتهای اعتباری رایگان دوچرخههای اشتراکی و
( )5تهیه لوازم و امکانات تیراندازی و هماهنگی جهت آمادهسازی سالن و
تجهیزات مربوطه .برای اطالع از مقام و افتخارات کسب شده به آدرس کانال
تلگرامی  @varzesh_fanniمراجعه نمایید.

امور مشاوره

امور شاهد و ایثارگران
فعالیتهای دفتر شاهد و ایثارگران
پردیس دانشکدههای فنی طی
خرداد ماه )1( ،درخواستهای
دانشجویان زمان شیوع کرونا از
طریق سامانه دریافت و به
درخواستهای ایشان به صورت مرتب رسیدگی میگردد )2( ،درخواست-
های شناوری دروس مختلف از دانشجویان دریافت و پس از بررسی و تایید
دفتر نامه به معاونت آموزشی پردیس ارسال میگردد )3( ،درخواستهای
حذف ترم بدون احتساب در سنوات با مدارک پیوست دانشجویان بررسی و
اقدام گردید )4( ،تسویه حساب دانشجویان شاهد مانند چند ماه گذشته
بصورت غیرحضوری با معرفی نامه به اداره کل شاه و ایثارگران و دریافت
نامه از اداره کل و ارسال به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی پردیس
انجام میگیرد )5( ،به دانشجویانی که شامل معافیت از پرداخت شهریه
میباشند ولی از لیست بنیاد شهید جاماندهاند ،اطالع رسانی گردید تا به
بنیاد شهید مراجعه نمایند )6( ،طی برنامهریزی انجام شده بدهی بنیاد
شهید به پردیس فنی تهیه و به مراجع ذیصالح اطالع رسانی شد)7( ،
تسویه حساب دانشجویان با بنیاد حامیان فنی و معرفی وام پیوند به صورت
روزانه در حال انجام میباشد و ( )8از آخرین تحوالت و آمار دانشجویان
شاهد و ایثارگران پردیس فنی گزارشی جدید تهیه و برای اساتید مشاور
هریک از دانشجویان ارسال گردید.

دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی پردیس دانشکدههای فنی در خرداد 99
علی رغم ادامه شیوع کرونا مشغول به ارائه خدمات به دانشجویان و
پیگیری وضعیت تحصیلی ایشان به صورت حضوری (با رعایت پروتوکل
های بهداشتی) ،مشاوره تلفنی ،مشاوره پیامکی ،مشاوره آنالین بود.
محور تماس با دانشجویان ،همدلی با ایشان در شرایط موجود ،گرفتن
اطالعات وضعیت روانشناختی و تحصیلی و نحوه شرکت در کالسهای
آنالین و  ...بوده است .مصادف با این ایام ،اطالع رسانی و آموزش جهت
آمادگی برای عملکرد بهتر در امتحانات پایان ترم به صورت مجازی ،از
طریق ایمیل گروهی و درج خبر در سایت معاونت فرهنگی و دانشجویی
فنی انجام شد .همچنین کارگاههای مهارتهای زندگی 2به صورت
آنالین برگزار شد.

اخبار ویژه
براساس تصمیم هیات رئیسه پردیس فنی ،مقرر شده است مبالغ کاردات و کاردانشجوی به صورت ماهیانه به دانشجویان پرداخت شود.
توصیههایی جهت آمادگی در آزمون آنالین برای دانشجویان در وبسایت معاونت دانشجویی بخش مشاوره بارگذاری گردید.
فراخوان همایش ملی دانشگاه اخالقمدار در وبسایت معاونت دانشجویی اطالع رسانی شده است.
جهت انجام امور کارآموزی در تابستان  1399به سامانه کارآموزی پردیس دانشکدههای فنی مراجعه نمایید.

صفحه دوم
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