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پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران

سردبیر :مهدی حسنلو

سخن آغازین

امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت برگزاری تجمعات ،معاونت دانشجویی و فرهنگی ،پردیس دانشکدهای فنی بر
آن شد ،تا با تولید محتوا و ایجاد وب سایت مرتبط ،کانال تلگرام ،کانال اینستاگرام و استفاده از فیلمهای معرفی رشتههای متنوع
مرتبط با مراسم روزی با دانشگاه تهران
و جامع پردیس دانشکدههای فنی،
آموزان محترم را برای ورود به پردیس
در سال  1397و سال  1398دانش-
این راستا با کمک معاون محترم
دانشکدههای فنی راهنمایی نماید .در
همراهی معاونین محترم آموزشی
آموزشی پردیس دانشکدهای فنی و
صورت زنده و به صورت غیرحضوری
دانشکدههای ذیل پردیس برنامهای به
پردیس به سواالت فراوان دانشآموزان
برگزار گردید و همکاران محترم
برنامهها و تولیدات انجام شده ،دانش-
پاسخ دادند .امید است با برگزاری این
تحصیلی خود برای عضویت در خانواده
آموزان محترم در انتخاب رشته
بزرگ پردیس دانشکدههای فنی و به اصطالح بچه فنی شدن اطالعات مفیدی کسب کرده باشند.
امور فرهنگی

امور دانشجویی
در شهریورماه
 ،99عالوه بر
امور معمول در
امور
واحد
دانشجویی که
شامل بررسی
تسویه حساب ،وام ،پرداخت هزینههای
کاردانشجویی ،کاردات 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.
صفحه اول

تلفن61114211 :

از مهمترین فعالیتهای شهریورماه  99برگزاری آیین "ورودی نو
دانشجویان" با هدف کمک به داوطلبان آزمون سراسری برای انتخاب
صحیح و آگاهانه رشتههای تحصیلی به صورت مجازی در سامانهی
باشگاه دانشآموزی دانشگاه تهران در راستای پاسخدهی برخط به
دانشآموزان در خصوص معرفی رشتههای تحصیلی و کسب و کارهای
هر رشته تولیدات چندرسانهای شامل فیلم یا کلیپهای معرفی رشتههای تحصیلی و ظرفیتهای علمی
و فرهنگی پردیس دانشکدههای فنی به دانش آموزان عالقه مند ارائه گردید .همچنین ،با توجه به شیوع
بیماری کرونا ،انتخابات به صورت الکترونیکی کانونهای فرهنگی ،هنری ،دینی و اجتماعی و انجمنهای
علمی دانشجویان دانشگاه تهران در  28و 29
مهرماه  99از طریق سامانه جامع فرهنگی و
اجتماعی اطالع رسانی و اقدام گردید .برگزاری دوره-
های پاییزه انجمنهای علمی و تسویه حساب انجمن-
های علمی دانشکدهها اعم از علوم مهندسی ،عمران،
شیمی نیز در دست اقدام میباشد.
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امور تربیت بدنی

امور تغذیه
در شهریورماه  ،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 می-
باشد .این امور شامل )1( :تعمییر
تجهیزات چلو
پزهای و گرمخانههای صنعتی سلف
سرویسهای دانشجویی شماره یک و شماره
دو فنی )2( ،تعویض المپهای سوخته در
سالن غذاخوری و آشپزخانهها )3( ،خرید و
نصب مخزن آبگرم سلف سرویس شماره
یک فنی و ( )4سرویس آبسردکنها در هر
دو سلف سرویس پردیس دانشکدههای فنی.

فعالیتهای واحد تربیت بدنی
پردیس دانشکدههای فنی در
شهریور  99به شرح ذیل می-
باشد )1( :برگزاری تمرین در
زمین چمن مصنوعی و
برنامهریزی اختصاص سانس
به ورزشکاران )2( ،پیگیری
احداث و راهاندازی سالن تیراندازی )3( ،اهدای جوایز قهرمانان
هجدهمین
ورزشی
ورزشی
جشنواره
دانشجویان دانشگاه تهران
در رشته های والیبال و
فوتسال دختران.
امور مشاوره

امور شاهد و ایثارگران
دفتر مشاوره و ارتقاء
تحصیلی پردیس
دانشکدههای فنی
در شهریور 99
همچنان مشغول
طرح
انجام

"همدلی با دانشجویان در دوران کرونا" که به صورت تماس تلفنی
دفتر شاهد و ایثارگران پردیس دانشکده های فنی ضمن تبریک گرامیداشت
هفته دفاع مقدس اخبار شهریور 99مربوط به دفتر را تقدیم میدارد)1( .
در این ماه دفتر شاهد و ایثارگران فنی عالوه بر رسیدگی به درخواستهای
متعدد دانشجویان در سامانه و به صورت حضوری ،تسویه حساب دانشجویان
شاهد همانند ماه گذشته بصورت غیرحضوری و درخواستهای وام بنیان
نور دانشجویان ،حذف و جایگزینی نمره طبق مقررات شاهد ،ارسال مدارک
وام شرافتی پیوند دانشجویان متاهل سامانه انجام شد )2( .اطالع رسانی
احکام شورا به دانشجویان شاهد انجام شد و به بررسی و پاسخ به سایر
سواالت دانشجویان از طریق سامانه شاهد پرداخته شد.

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 مسائل آموزش مجازی و ...
بود .معرفی و ارجاع دانشجویان مشکل دار شناسایی شده در این طرح
و اقدامات عملی برای رفع مشکالت متعدد ایشان ،از اهم فعالیتهای انجام
شده در این ماه بود .ارسال آییننامه نهایی "استاد مشاور دانشجویی"
(استاد راهنمای سابق) و درخواست معرفی اساتید منتخب دانشکدهها
انجام شد .همچنان ثبت نمرات درس مهارتهای زندگی برای
دانشجویان در حال انجام است.

اخبار ویژه
مبالغ کاردانشجویی ،کاردات ،دستیار آموزشی تا پایان مردادماه 1399به حساب دانشجویان گرامی واریز شد.
وب سایت مسجد پردیس دانشکدههای فنی جهت امور مرتبط با مسجد راهاندازی شده است.
مسابقه نهج البالغه از طرف مسجد پردیس دانشکدههای فنی ،برگزار می شود .این مسابقه بصورت مجازی و
غیر حضوری است .به نفرات برتر جوایز ارزشمندی تعلق میگیرد .برای اطالع بیشتر به وب سایت مسجد
پردیس دانشکدههای فنی مراجعه نمایید.
به اطالع دانشجویان متأهل و شاغل به تحصیل پردیس دانشکدههای فنی در کلیه مقاطع تحصیلی میرساند ،جهت ثبت
نام وام  6۰میلیون ریالی شرافتی قرضالحسنه ازدواج «پیوند» به وب سایت معاونت مراجعه نمایند.
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