ماهنامه

مهر 99

معاونت دانشجویی و فرهنگی

شماره هفدهم ،سال دوم

پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران

سردبیر :مهدی حسنلو

سخن آغازین

ادامه تحصیل در دانشکدهای با تمامی مشخصات یک دانشکده مهندسی ایدهال همیشه در دانشکده فنی ،دانشگاه تهران فراهم
بوده است و از لحاظ علمی ،پژوهشی و عملی چیزی کم نداشته است .همیشه این سوال میتواند برای یک دانشآموز مطرح شود
دانشکدههای مهندسی چیست؟ جواب به این
که وجه تمایز دانشکده فنی با دیگر
درحال تحصیل یا فارغ التحصیل شده فنی
سوال را میتوان از تک تک دانشجویان
تمایز دانشکده فنی با دیگر دانشکدههای
پرسوجو کرد .با قاطعیت میتوان گفت ،وجه
علمی دانشجویی و کانونهای فرهنگی فعال در
مهندسی سطح کشور ،وجود انجمنهای
تشکلها باعث شده است مشارکت دانشجویان
سطح فنی و دانشگاه میباشد .وجود این
مهندسی و غیرمهندسی شود .هم اکنون در
در امور غیردرسی بسیار پررنگتر از دانشکده
دانشجویی و  10کانون فرهنگی وجود دارد .در
سطح دانشکده فنی 23 ،انجمن علمی
مهرماه گذشته ،انتخابات انجمنهای علمی دانشجویی و کانونهای فرهنگی با اعضاء و دبیران جدید به صورت غیرحضوری برگزار
گردید .همچنین ،انتخابات تشکلهایی که به حد نصاب نرسیدهاند 26 ،و  27ام آبانماه دوباره برگزار خواهد شد.
امور دانشجویی

امور فرهنگی

بر خالف روال هر ساله در مهرماه  99بخشنامه
تقویم زمان بندی اعطای وامهای دانشجویی در
نیم سال اول سال تحصیلی  1399-1400در
روزهای آخر مهرماه ابالغ گردید .بدیهی است تا
زمان ارسال آییننامه جدید پرداخت و بازپرداخت
وامهای دانشجویی که در پانزدهم شهریورماه  99به تصویب هیأت امنای صندوق وزارت عتف رسیده
است ،امکان اطالع رسانی در خصوص زمان و نحوه ارائه درخواست وام میسر نبوده و به محض
دریافت آیین نامه مربوطه زمان درخواست وام از طریق سامانه معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس
دانشکده های فنّی و ایمیل دانشگاهی دانشجویان ،اطالع رسانی خواهد شد .الزم بذکر است جهت
درخواست وام متقاضیان الزم است در بازه زمانی مربوطه از طریق سامانه گلستان (منوی دانشجویی،
زیرمنوی وام دانشجویی و بخش عملیات درخواست وام توسط دانشجو) درخواست وام مربوطه را
ارسال و از طریق ارسال مدارك نسبت به تکمیل مدارك خواسته شده اقدام و همزمان از طریق
پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان نسبت به ارایه درخواست وام اقدام نمایید .همچنین،
مطابق روال ،بررسی تسویه حساب و فراغت از تحصیل دانشجویان در حال انجام میباشد.

از مهمترین فعالیتهای مهرماه  99برگزاری
مقدمات انتخابات انجمنهای علمی دانشجویی و
کانونهای فرهنگی در سطح پردیس دانشکده-
های فنی و به صورت الکترونیکی و غیرحضوری
میباشد .برای اطالع بیشتر به کانال اینستاگرام
مراجعه نمایید .همچنین ،برگزاری جلسات
مجازی جهت معرفی سامانه جامع فرهنگی و
اجتماعی برای تشکلهای مختلف و کارشناسان
فرهنگی انجام شده است .با توجه به عدم حضور
دانشجویان ورودی جدید ،پردیس دانشکدههای
فنی قصد دارد ،برنامه آیین ورودی نودانشجویان
را به صورت مجازی برگزاری نماید.
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امور تربیت بدنی

امور تغذیه

فعالیتهای واحد تربیت بدنی پردیس دانشکدههای فنی در مهرماه 99
به شرح ذیل میباشد )1( :نظارت بر استفاده کارکنان از زمین چمن

در مهرماه  ،99امور مختلفی شامل ( )1ایمنسازی چاه چربیگیر سلف
سرویس دانشجویی فنی دو )2( ،تعمیر باسکولهای هر دو سلف فنی
یک و دو )3( ،شارژ کپسولهای آتش نشانی و ( )4تعویض منبع تغذیه
سلف دانشجویی یک فنی صورت گرفته است .همچنین ،پیگیریهای
روزمره و ثبت فاکتورها در برنامه سیاق از جمله امور جاری امور تغذیه
بوده است.

مصنوعی با رعایت پروتکلهای بهداشتی )2( ،راهاندازی اولیه آکادمی
تيراندازي دانشکده فنی و هماهنگی جهت تهیه اسلحه و ( )3ارتباط
مجازی با دانشجویان و اطالع رسانی فعالیتها و مسابقات مجازی در
هفته تربیت بدنی.
امور مشاوره

امور شاهد و ایثارگران

در مهر  99دفتر شاهد و ایثارگران فنی ( )1اقدام به تهیه لیست
مشروطی دانشجویان به تفکیک هر ورودی نمود و با تماس با
دانشجویان ورودی  98و  97به ارائه طریق و بررسی و پایش علت
مشروطی و افت تحصیلی این عزیزان پرداخت و این روند برای سایر
دانشجویان تاکنون ادامه دارد )2( .استخراج دانشجویان قابل تقدیر
(رتبههای برتر هر ورودی) و لیست دانشجویان شاهدی که حداقل
4نمره در معدل پیشرفت داشتهاند ،با نظر مساعد هیات رئیسه پردیس
فنی جهت تقدیر تامین اعتبار گردید )3( .رسیدگی به درخواستهای
متعدد دانشجویان در سامانه غیرحضوری و حضوری ،تسویه حساب
دانشجویان شاهد ،مانند گذشته درحال انجام است )4( .اطالع رسانی
احکام شورا به دانشجویان شاهد انجام شد و به بررسی و پاسخ به سایر
سواالت دانشجویان از طریق سامانه شاهد در حال پیگیری میباشد.
( )5تهیه و استخراج لیست دانشجویان شایسته و برتر برای کل
دانشجویان فنی (لیست تشویق فنی) در حال انجام میباشد )6( .لیست
دانشجویان دریافت کننده وام شرافتی ،فنییار به روز رسانی شده است
و با دانشجویان ذینفع هماهنگی الزم صورت گرفته است.

دفتر مشاوره و ارتقاء
پردیس
تحصیلی
دانشکدههای فنی در مهر
 99همزمان با روز جهانی
سالمت روان مصادف با
19مهر ( 10اکتبر ،)2020
با شعار "سالمت روان
براي همه و همه جا" اقدام به قرار دادن مطالب مرتبط در قسمت مشاوره
وبسایت معاونت و ایمیل گروهی مطالب به دانشجویان نمود .همچنان
پیگیری دانشجویان مشروطی (مشروط در نیمسال دوم  )99-98شروع
شد .پیگیری معرفی اساتید مشاور علمی-فرهنگی از طرف دانشکدهها و
سپس آمادهکردن پیش نویس احکام اساتید معرفی شده از طرف روسای
محترم دانشکدههای پردیس فنی از اهم فعالیتهای انجام شده میباشد.
ثبت نمرات درس مهارتهای زندگی برای دانشجویان ترمهای قبل و
هماهنگی با کارشناس آموزش دروس پایه (سرکارخانم بهرامی) جهت
تعیین واحد مهارتهای زندگی برای دانشجویان ورودی جدید نیز آغاز
شده است.

اخبار ویژه
مقرر شده است ،با ارسال تاییدات کاردانشجویی ،کاردات ،دستیار آموزشی از طرف دانشکدهها ،این مبالغ هر برج به
حساب دانشجویان گرامی واریز شود.
به اطالع دانشجویان متأهل و شاغل به تحصیل پردیس دانشکدههای فنی در کلیه مقاطع تحصیلی میرساند ،جهت ثبت نام
وام  60میلیون ریالی شرافتی قرضالحسنه ازدواج «پیوند» به وب سایت معاونت مراجعه نمایند.
شماره مهرماه نشریه خبری تحلیلی بانگ فرهنگ به صاحب امتیازی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران منتشر شد.
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