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سخن آغازین

کاالهای مختلف با آرم و نشان خاص یک سازمان همیشه باعث انگیزه مخاطبین و دوستاران آن سازمان میباشد .حال اگر این
سازمان با ابهت و عظمت پردیس دانشکدههای فنی باشد ،این جذابیت ،بیشتر میشود .در این رستا وجود فروشگاهی که بتواند
نیازهای تبلیغاتی ،تزئینی و هدیهای مجموعهای مانند پردیس دانشکدههای فنی را فراهم نماید ،همیشه جزء آرزوها و برنامههای
دانشکدههای فنی بوده
تحقق نیافته پردیس
همراهی هیات رئیسه
است .با یاری خداوند و
محترم پردیس دانشکده-

های

یاردگار فنی از ابتدای

شهریورماه  1399شروع

فنی،

فروشگاه

به فعالیت خواهد کرد .این فروشگاه به داشتن دو ویترین در پردیس مرکزی فنی و پردیس شماره دو فنی ،کاالهای مختلفی را
به معرض دید و فروش گذاشته است و با انتخاب مخاطبین میتوانند به صورت آنالین از این فروشگاه سفارش دهند و از دو
محل یکی در پردیس مرکزی (دفتر روابط عمومی) و یکی در پردیس شمالی (امور فرهنگی) تحویل بگیرند .با آرزوی سالمتی و
موفقیت برای خانواده بزرگ پردیس دانشکدههای فنی.
امور فرهنگی

امور دانشجویی
در مردادماه ،99
عالوه بر امور
معمول در واحد
امور دانشجویی
شامل
که
بررسی تسویه حساب و فراغت از تحصیل
دانشجویان میباشد ،با توجه به اوج گیری
ویروس کرونا با هماهنگی ادارات آموزش،
تحصیالت تکمیلی و دانشجویی اطالعیه
خدمات غیرحضوری تهیه و به تمام دانش
آموختگان و دانشجویان مشغول به تحصیل
ارسال شد همچنین انجام امور مرتبط با
محاسبه کار دانشجویی و کاردات تا پایان
مردادماه  99انجام شده 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 و کانونهای
فرهنگی و انجمنهای علمی به فعالیتهای خود
ادامه میدهند ،در همین راستا اطالع رسانی بیش
از  20وبینار و دورههای آموزشی آنالین در حوزهی مختلف و فراخوانهای متعدد در سطح پردیس
دانشکدههای فنی اقدام گردید .همچنین در راستای تکمیل بخش "فروشگاه یادگار فنی" وبسایت
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 2
جانمایی و قابل ارائه گردید.
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امور تربیت بدنی

امور تغذیه
در مردادماه  ،99همزمان با تعطیالت
تابستانی و بسته بودن سلف سرویسهای
دانشجویی ،امور عمرانی ،بهسازی و
بازسازی همانند ماه گذشته با پیگیری
واحد تغذیه معاونت در حال انجام میباشد.
این امور که در شرایط شیوع ویروس کرونا
در حال انجام و پیگیری میباشد و سختی
کار را چند برابر کرده است شامل ،بهسازی سرویس بهداشتی ،تعمیرات
و سرویس تجهیزات آشپزخانه ،کانال کشی و  ...میباشد .همچنین،
تسویه حساب با پیمانکار سلف سرویس پردیس دانشکدههای فنی در
سال تحصیلی گذشته انجام شده است.
بحث انتخاب پیمانکار برای سال جدید
تحصیلی نیز در حال پیگیری توسط
معاونت دانشجویی و فرهنگی میباشد.
امور شاهد و ایثارگران

دفتر شاهد و ایثارگران پردیس دانشکده های فنی ضمن بزرگداشت ورود
آزادگان سرافراز جنگ تحمیلی به ایران در  26مردادماه به فعالیتهای
ذیل در مرداد پرداخته است )1( :تسویه حساب دانشجویان شاهد مانند
ماههای گذشته بصورت غیرحضوری با معرفی نامه به اداره کل و دریافت
نامه از اداره کل به آموزش و تحصیالت تکمیلی پردیس انجام میشود)2( ،
پیگیری درخواستهای وام بنیان نور دانشجویان ،حذف و جایگزینی نمره
طبق مقررات شاهد و ( )3مدارک وام شرافتی پیوند دانشجویان متاهل از
طریق غیرحضوری و سامانه شاهد بررسی و اعمال گردید.

فعالیتهای واحد تربیت بدنی پردیس
دانشکدههای فنی در مردادماه  99به
شرح ذیل میباشد )1( :عملیات
ساختمانی سالن تیراندازی با پیگیری و
همت امور پشتیبانی پردیس دانشکده-
های فنی شروع شده است )2( ،تخلیه،
مرتبسازی و لیستبرداری تجهیزات و
وسایل ورزشی انبار تربیت بدنی صورت گرفته است )3( ،میزهای
پینگ پونگ موجود در پردیس دانشکدههای فنی در حال تعمیر و
بهسازی میباشد )4( ،انجام تمرینات ورزشی کارکنان در زمین چمن
مصنوعی با رعایت دستورالعملهای بهداشتی در فضای باز در حال
انجام میباشد ،و ( )5توزیع جوایز برخی از مقامآوران هجدهمین
جشنواره ورزشی دانشجویان دختر انجام شده است.
امور مشاوره
دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی
پردیس دانشکدههای فنی در
مرداد  99همزمان با ادامه
موج دوم شیوع کرونا مشغول
به ادامه ارائه خدمات به
دانشجویان و پیگیری
وضعیت تحصیلی دانشجویان
مشروطی بود .حدودا از هفته دوم مردادماه انجام طرح ضربتی (با
همکاری تمام پرسنل مشاوره و حضور فیزیکی تمام وقت در محل کار
بدون مرخصی و دورکاری تا ساعت  4و  5بعدازظهر) "همدلی با
دانشجویان در دوران کرونا" که به صورت تماس تلفنی با دانشجویان
شاغل به تحصیل در دانشگاه تهران (همه مقاطع) و احوالپرسی و ابراز
همدلی در خصوص بیماری کرونا ،اضطراب کرونا و آسیبهای روانی و
اقتصادی ناشی از آن و پرسیدن سواالتی غیرمستقیم در رابطه با
چگونگی برگزاری کالسها و آزمونهای آنالین ،میزان برخورداری از
امکانات استفاده از آموزش مجازی و معرفی بسترهای مشاوره آنالین،
مشاوره تلفنی و استفاده از کارگاههای آموزشی آنالین انجام شد.

اخبار ویژه
با نظر مساعد هیات رئیسه محترم پردیس دانشکدههای فنی ،مقرر شده است که سالن بدنسازی برای استفاده
دانشجویان و خانواده بزرگ فنی ایجاد شود .همچنین ،تجهیزات این سالن نیز خریداری شده است و به زودی در
محلی مناسب تجهیزات نصب میشود.
با نظر مساعد هیات رئیسه محترم پردیس دانشکدههای فنی ،مبلغ کمک هزینه کاردات برای دانشجویان دکتری
فنی و برای اجرا از ابتدای سال  1399افزایش یافته است.
فراخوان مسابقه ایدههای برتر دانشجویی در مواجهه با چالشهای دوران پساکرونا در وب سایت معاونت قرار
گرفت.
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