ماهنامه

تیر 99

معاونت دانشجویی و فرهنگی

شماره چهاردهم ،سال دوم

پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران

سردبیر :مهدی حسنلو

سخن آغازین
پرداختن به امور فرهنگی همیشه با مسائل و مشکالت زیادی مواجه بوده است و نگاه مدیران ارشد بیشتر معطوف به مشکالت مالی و ساختاری بوده
پایین در نظر گرفته میشدند .با این حال ،پردیس
است و امور فرهنگی در بیشتر مواقع با اولویتهای
فرهنگی در سطح دانشگاه مطرح بوده است ،چرا که
دانشکدههای فنی به عنوان پیشرو در امور مختلف
علمی و همچنین کانونهای مختلف فرهنگی متنوعی به
تشکلهای سیاسی مختلف ،انجمنهای مختلف
ویروس کرونا و تغییر روند ارتباطات در تمامی جنبهها،
فعالیت در این پردیس مشغول میباشند .با شیوع
جدیدی از برنامهریزی است .همانطور که آموزش در
پرداختن به امور فرهنگی در حال تجربه کردن نوع
طرق مختلف اینترنتی انجام میشود ،امور فرهنگی
دانشکدههای مختلف به صورت مجازی و ارتباط از
نبوده و پرداختن به سامانههای مجازی و انجام امور
پردیس دانشکدههای فنی نیز از این مهم مستثنی
برنامه جاری معاونت قرار گرفته است .برای این منظور
فرهنگی از طریق ارتباط مجازی با دانشجویان در
تاکید بسیاری بر انجام امور مختلف از طریق وبسایتهای معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکدههای فنی میباشد .همچنین ،رویههای
مختلف شامل ایمیل گروهی ،کانالهای تلگرامی ،کانالهای واتس آپی و کانال اینستاگرام معاونت برای انجام امور مختلف و ارتباط با دانشجویان در
ایام شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده است .با آرزوی سالمتی و موفقیت برای شما دانشجویان گرامی ،امید است بتوان با کمک بخشهای
مختلف پردیس و همکاری شما دانشجویان عزیز دوران کرونا را با یاری خداوند هرچه سریعتر پشت سر بگذاریم و به شرایط ایده آل گذشته برگردیم.
امور فرهنگی

امور دانشجویی
در تیر ماه ،99
عالوه بر امور
معمول در
امور
واحد
دانشجویی
معاونت که شامل بررسی تسویه حساب و
فراغت از تحصیل دانشجویان میباشد،
مقرر شده است که پرداخت کاردانشجویی
و کاردات به شرط ارسال از طرف واحدها
ذیل پردیس دانشکدههای فنی به معاونت
دانشجویی و فرهنگی قبل از  20ام هر برج،
تا پایان همان برج به حساب دانشجویان
گرامی شاغل در بخشهای مختلف
پرداخت گردد.
صفحه اول

تلفن61114211 :

با توجه به روند ادامه بیماری کرونا در سطح کشور و ادامه
روند تعلیق فعالیتهای فوق برنامه 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  15وبینار و دورههای فوق برنامه
آموزشی آنالین در حوزهی مختلف و فراخوانهای متعدد
در سطح پردیس دانشکدههای فنی اقدام گردید .همچنین
در راستای تکمیل بخش "فروشگاه یادگار فنی" وب-
سایت اداره فرهنگی پردیس دانشکدههای فنی ،سفارشات
مختلفی از اقالم تبلیغاتی با طرح و لوگوی پردیس
دانشکدههای فنی جهت فروش در وبسایت صورت
پذیرفت که این سفارشات در ویترین فروشگاه یادگار فنی
در پردیس شماره  2جانمایی و قابل ارائه گردید.
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امور تربیت بدنی

امور تغذیه
با شروع تعطیالت تابستانی و بسته بودن
سلف سرویسهای دانشجویی ،زمان مناسبی
برای انجام امور عمرانی ،بهسازی و بازسازی
فراهم شده است و با نظر مساعد هیات رئیسه
محترم پردیس دانشکدههای فنی این امور با
پیگیری همکاران بخش تغذیه و امور
پشتیبانی پردیس دانشکدههای فنی شروع شده است .عالوه بر سیستم
تهویه مطبوع سلف سرویس دو فنی که سال گذشته تهیه شده بود،
برای سلف سرویس یک فنی نیز سیستم تهویه مناسب تهیه و در حال
نصب میباشد .همچنین ،تسویه حساب با پیمانکار سلف در سال
تحصیلی گذشته به
مراحل پایانی خود
رسیده است و در حال
انجام میباشد.

واحد
فعالیتهای
تربیت بدنی پردیس
دانشکدههای فنی در
تیر ماه  99به شرح
ذیل میباشد)1( :
بازدید از سالن
تیراندازی بعثت جهت آماده کردن سالن تیراندازی پردیس دانشکدههای
فنی )2( ،هماهنگی جهت آماده سازی سالن تیراندازی و جانمایی
تجهیزات مربوطه )3( ،برگزاری جلسه با سرکار خانم پریایی ،رئیس
انجمن تیراندازی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری )4( ،برگزاری
امتحانات تربیت بدنی و ورزش به صورت مجازی و ( )5تشکیل گروهی
بین دانشجویان پردیس دانشکدههای فنی جهت انجام فعالیتهای
ورزشی منظم و هماهنگ به صورت مجازی .برای اطالع بیشتر به به
آدرس کانال تلگرامی  @varzesh_fanniمراجعه نمایید.

امور شاهد و ایثارگران

امور مشاوره

دفتر شاهد و ایثارگران
پردیس دانشکدههای
فنی ضمن بزرگداشت
شهدای واالمقام تیر و
سعی در کاهش حضور
دانشجویان در دانشگاه
بدلیل شیوع و اوج بیماری کرونا و مصونیت دانشجویان عزیز به فعالیتهای
ذیل در تیرماه  99پرداخته است )1( :تسویه حساب دانشجویان شاهد مانند
ماه گذشته بصورت غیرحضوری با معرفی نامه به اداره کل و دریافت نامه از
اداره کل به آموزش و تحصیالت تکمیلی پردیس انجام شده است)2( ،
درخواستهای وام بنیان نور دانشجویان ،حذف و جایگزینی نمره طبق
مقررات شاهد ،از طریق سامانه غیرحضوری و سامانه شاهد بررسی و اعمال
گردید )3( ،مدارک وام شرافتی پیوند دانشجویان متاهل که از طریق
فراخوان روی وبسایت معاونت دانشجویی ،مدارک ارسال نمودهاند بررسی
و در نوبت وام قرار گرفت و ( )4اطالع رسانی احکام شورا به دانشجویان
شاهد انجام شد و به بررسی و پاسخ به سایر سواالت دانشجویان از طریق
سامانه شاهد پرداخته شده است.

دفتر مشاوره و ارتقاء
پردیس
تحصیلی
دانشکدههای فنی در
تیر  99همزمان با
شروع موج دوم شیوع
شدید کرونا مشغول
به ( )1ارائه خدمات
به دانشجویان و پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروطی)2( ،
پیگیری و ارجاع دانشجویان آسیب دیده که خود یا اطرافیان نزدیک آنها
به کرونا مبتال شدهاند )3( ،مشاوره تلفنی و پرسیدن سواالتی در رابطه
با عملکرد سیستم آموزش الکترونیکی و کیفیت آموزش در کالسها و
کیفیت برگزاری امتحانات آنالین تا اقدامات تسهیلی در آینده در نظر
گرفته شود )4( ،مشاوره پیامکی و ( )5مشاوره آنالین بود .مصادف با این
ایام ،اطالع رسانی و آموزش جهت آمادگی برای عملکرد بهتر در
امتحانات پایان ترم به صورت مجازی و ارسال ویژه نامه دعوت به زدن
ماسک برای پیشگیری از ابتال ،از طریق ایمیل گروهی و درج خبر در
سایت معاونت فرهنگی-دانشجویی فنی انجام شد.

اخبار ویژه
با توجه به آماده سازی مقدمات تخریب و نوسازی مسجد پردیس دو فنی ،مقرر شده است جایگزین نمازخانه در زمان نوسازی
سالن زیر آمفی تئاتر ساختمان مرکزی باشد.
به اطالع دانشجویان متأهل و شاغل به تحصیل پردیس دانشکدههای فنی در کلیهی مقاطع تحصیلی میرساند از سوی بنیاد
حامیان دانشکده فنی ،وام شرافتی قرضالحسنه ازدواج «پیوند» بر اساس ثبت نام و امتیازبندی مطابق ضوابط آییننامه مربوطه
اعطاء میگردد.
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با هدف ترویج مسئولیتپذیری اجتماعی و تحقق دانشگاه اجتماعی« ،اولین جشنواره
ترویج مسئولیتپذیری اجتماعی» را در سه بخش علمی ،ادبی و هنری و با اعطای «تندیس مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه تهران» برگزار مینماید.
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