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بسم اهلل الرحمن الرحیم
دانشگاه ها میراث دار حفظ و اشاعه آثار علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... می باشند. دانشجویانی که در این 
فضا تربیت می شوند باید از چنان تفکر و توانایی پژوهشگری برخوردار شوند که بتوانند نهضت علمی و نرم افزاری 
را که انقاب عظیم فرهنگی زمان ما یعنی انقاب اســامی جهت نیل به آرمان های بزرگ دینی و ملی آن هدایت 

نموده، با موفقیت و سامت به نسل بعدی منتقل سازند.
دانشــگاه با اتکا به این سرمایه عظیم معنوی در تاش اســت تا با تربیت افراد متعهد و متخصص با تدوین طرح و 
پروژه های مختلف و تقویت بنیه های علمی،  سازمان دهی اداری و اجرایی کشور را عهده دار شود و گام های بلندی 
در راه ســربلندی و عزت  ایران اسامی بردارد. این مهم به دست نمی آید مگر با تاش و همت همۀ دانشگاهیان و 
عالمان اعم از دانشــجویان خاق و نوآور با ضمیری عدالت خواه و اساتیدی فرهیخته و کارکنان کوشا و شریف که 

در راستای  تحقق این اهداف گام های مؤثری بردارند.
معاونت دانشــجویی دانشگاه یکی از محوری ترین و حساس ترین معاونت های دانشگاه است. این معاونت در ارتباط 
مستقیم با دانشجویان و فراهم کننده نیازهای عمومی به ویژه رفاهی است. بیش از 70 درصد فضاهای دانشگاه )30 
بلوک خوابگاهی، رســتوران ها، بوفه ها، سالن های ورزشی، مراکز بهداشتی و مشاوره... ( متعلق به فعالیت های حوزه 
معاونت دانشــجویی است. دانشــگاه تربیت معلم حدود 9000 دانشجو در تهران و کرج دارد که بیش از 60 درصد 
دانشــجویان، خوابگاهی می باشــند. در مقایسه با دانشگاه تهران که 35 هزار دانشــجو دارد و تنها 8 هزار دانشجو 
)حدود22درصد( ساکن خوابگاه هستند. این مقایسه نشان از همت و تاش مضاعف همکاران حوزه دانشجویی است 
که حساســیت این معاونت را در دانشگاه دوچندان کرده است. از آنجا که برای هر فعالیت آموزشی و پژوهشی نیاز 

ضروری به امکانات زیرساختی و خدماتی می  باشد، این معاونت یکی از ارکان مهم مدیریت هر دانشگاهی است.
وظایف معاون دانشجویی:

-  نیاز سنجی و برنامه ریزی برای ارایه بهینه خدمات رفاهی
-  نظارت بر امورتغذیه، اسکان، بهداشت جسمی و روانی

-  نظارت بر ارایه و اجرای برنامه های رفاهی از قبیل وام دانشجویی
-  توسعه و گسترش رشته های مختلف ورزشی در دانشگاه

-  نظارت بر اسکان دانشجویان و تمهید الزم برای ارایه خدمات خوابگاهی
-  نظارت بر انجام کار دانشجویی برای متقاضیان

-  انجام امور مربوط به مشاوره و راهنمایی دانشجویان
-  مشارکت دادن دانشجویان در امور مربوط به خود به ویژه خدمات دانشجویی

معاونت دانشجویی معموال در چند مدیریت و مرکز به شرح زیر به تأمین نیازهای رفاهی، ورزشی بهداشتی، درمانی 
و مشاوره دانشجویی می پردازد:

 مدیریت خدمات دانشجویی شامل اداره تغذیه و اداره رفاه، مدیریت خوابگاه    ها،  مدیریت تربیت بدنی، 
مدیریت مرکز بهداشت و درمان، مدیریت مرکز مشاوره دانشجویی و روابط عمومی و مرکز کامپیوتر

1- مدیریت امور دانشجویی یکی از مهم ترین مدیریت های حوزه معاونت دانشجویی است این مدیریت دارای 
مجموعه های فرعی دیگری نیز اســت که عبارتند از: اداره تغذیه، واحد بررسی و پرداخت وام های دانشجویی، اداره 
رفاه دانشجویی، واحدهای تهیه و توزیع موادغذایی و فروشگاه های دانشجویی، نظارت و ارزشیابی، آموزش و اطاع 

رسانی و سلف سرویس مرکزی؛ اجزای اداره تغذیه را تشکیل می دهند.
2- زیر مجموعه حســاس و مهم دیگر معاونت دانشــجویی؛ مدیریت امور خوابگاه هاســت. این مدیریت را 
می توان محل بروز نیازها و مشــکات و مسایل دانشجویان نامید. دانشگاه تربیت معلم با در اختیار داشتن بیش از 
هفــت هزار نفر ظرفیت خوابگاهی، در پردیس تهران و کرج یکی از بزرگترین مجتمع های خوابگاهی کشــور را در 

اختیار دارد.
3- مدیریت تربیت بدنی دانشــگاه با فراهم کردن امکانات الزم  ورزشــی برای دانشــجویان سعی در ایجاد 
محیطی شــاداب و پرتحرک برای قشــر جوان و پرانرژی دارد. برگزاری کاس های آموزشــی- اردوهای تفریحی و 
ورزشی، ارایه خدمات ورزشی به دانشجویان، برگزاری تمرینات ورزشی، برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و اعزام 
تیم های دانشــجویی به مســابقات ملی و بین المللی از جمله اقدامات و وظایفی اســت که این مدیریت مسئولیت 

اجرای آن را به عهده دارد.
4- یکی دیگر از مدیریت های مهم معاونت دانشــجویی دانشــگاه می توان به مرکز بهداشــت و درمان اشاره 
کرد. این مرکز وظایف و خدمات بهداشــتی و درمانی را برعهده دارد کــه مهم ترین آن ها عبارتند از: ارایه خدمات 
درمانی به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی؛ ارایه خدمات پزشکی عمومی و تخصصی، داروخانه ، معرفی 
و اعزام بیماران به مراکز درمانی و بیمارستانی.عاوه بر وظایف درمانی، این مرکز وظایف بهداشتی از قبیل: نظارت 
بر بهداشــت اماکن عمومی، خوابگاه ها، غذاخوری ها، بوفه ها و ... نظارت بر حســن اجرای آیین نامه های بهداشتی 
در قرارداد با پیمانکاران و برنامه ریزی برای افزایش ســطح آگاهی های عمومی دانشــجویان و کارکنان نســبت به 

پیشگیری و بهداشت را به عهده دارد.
5- مدیریت مشــاوره دانشــجویی یکی دیگر از زیر مجموعه های معاونت دانشجویی است. این مرکز به ارایه 
خدمات مشــاوره، راهنمایی و بهداشــت روانی در زمینه ای مختلف تحصیلی، اجتماعی، خانوادگی، عاطفی و کمک 
به حل مشــکات دانشــجویان اختصاص دارد. این مرکز دارای دو بخش مشــاوره و آموزش بهداشت و روان است. 
در بخش مشــاوره و درمان خدمات مشاوره تحصیلی، خانوادگی، عاطفی، روان درمانی، روان پزشکی و روان سنجی 
ارایه می شــود. در بخش آموزش بهداشت روان، جلسات سخنرانی، آموزش های گروهی، کارگاه های مهارت زندگی، 

سمینارهای بهداشت روانی، چاپ بروشور و ... ارایه می شود.
 در نهایت معاونت دانشجویی از طریق تعامل مستمر و مؤثر با مدیران و کارشناسان و دانشجویان تاش دارد با بررسی
 کار کارشناســی مسائل درجهت برطرف کردن آن برآید. در این میان صمیمانه از دانشگاهیان به ویژه دانشجویان 
استدعا دارد با مشارکت فعال و دلسوزانه خود در امور مربوط به خدمات دانشجویی و تعامل مثبت و منظم و انتقال 
نظرات خود با این معاونت در فضایی دوســتانه و با محبت نیازها و نارســایی های ساختاری، محتوایی و مدیریتی 

برطرف گردد. انشاءاهلل
                                                                                   

                                                                                  و من اهلل توفیق
                                                                                   معاون دانشجویی

                                                                                     علی شماعی

سرآغاز



مدیریت خوابگاه ها



دانشگاه تربیت معلم

روزنه Rozane

7 نشریه معاونت دانشجویی دانشگاه تربیت معلمپاییز 1390- شماره هفتم

فعالیت مدیریت خوابگاه های پردیس کرج در شش ماه اول سال 1390

مدیریت خوابگاه ها

                      

                       

خدمات مدیریت خوابگاه ها:

این مدیریت مســئول ارایه خدمــات خوابگاهی به 
دانشجویان می باشد.

دانشجویاني که خانواده آ ن ها خارج از تهران و حومه 
آن زندگي مي کنند در صــورت تمایل به اقامت در 
خوابگاه هاي دانشجویي، مي توانند برابر اطاعیه هاي 
امــور خوابگاه ها در موعد مقرر بــه عنوان متقاضي 
اسکان در خوابگاه دانشجویي ثبت نام نمایند تا پس 
از بررسي براساس اولویت ها از سوي امورخوابگاه ها 
در صورت امکان نسبت به تعیین خوابگاه آن ها اقدام 
شود.کســاني که از خوابگاه هاي دانشجویي استفاده 
مي کنند ملــزم به رعایت مقررات مربوط که به نحو 

مقتضي به آن ها خواهد رسید، مي باشند.
دانشــجویان در پایان سال تحصیلي باید از مسئول 
خوابگاه مفاصاحســاب دریافت دارنــد در غیر این 
صورت ســایر خدمات دانشــجویي وي در سال بعد 
حذف  می شــود، هنگام فراغت از تحصیل دانشجو 

موظف است تسویه حساب کند.

فعالیت های 
انجام شده

فعالیت های 
انجام شده

1- وســایل و تجهیزات رفاهی تهیه شده 
برای خوابگاه ها:

کولر 130 دستگاه
هواکش 10عدد
آبگرمکن 2 عدد

2- ثبت نام دانشجویان برای خوابگاه سال 
تحصیلــی 91-90 مجموعاً 1795 نفر و 
اخذ هزینه اجاره بهای خوابگاهی و  واریز 
آن به حساب صندوق رفاه وزارت علوم به 

مدت 12 روز و 2 روز تمدید ثبت نام
3- ثبت نام متقاضیان استفاده از خوابگاه 
متأهلی و بررسی امتیازات حائزین شرایط
بازدید از امکانات خوابگاهی دانشگاه های 
شــهر تهــران از لحاظ شــیوه ثبت نام و 
تسهیل شــرایط همکاری متقابل و بهبود 
ثبت نام خوابگاه هــا به خصوص از لحاظ 

امکانات نرم افزاری
4- ثبــت نام خوابــگاه تابســتان)دائم و 

موقت( مجموعاً 218 نفر
5- بــاز کــردن خوابگاه هــا از تاریخ 12 
فروردین جهت برقراری شــرایط اسکان 
دانشــجویان در ســال جدیــد و از نیمه 
دانشجویان  اســکان  به منظور  شــهریور 

ورودی جدید
6- صدور 3271 برگه مهمان

7- صدور 946 برگه مذاکره با سرپرستی 
یا امور خوابگاه ها

8- جابجایــی و انتقال 216 دانشــجو از 
اتاقی به اتاق دیگر یــا از یک خوابگاه به 
خوابگاه دیگر) باغستان به داخل یا از یک 

اتاق به اتاق به اتاق دیگر(
9- صدور برگه خروج پس از ساعت مقرر  

وتماس با خانواده های آن ها به تعداد 53 
نفر

10- صدور برگه تسویه حساب 751 نفر
اســکان دانشــجویان تیم های ورزشــی 
مختلف دانشــگاه در طول دوره تابستان 

47 نفر
11- اســکان دانشــجویان عضو انجمن 
اســامی دانشــجویان به منظور دیدار با 
مقام معظم رهبری در دوره تابســتان به 

مدت سه شب
دانشــجویان عضو کمیته  اســکان   -12

استقبال مهر از نیمه شهریور 
13- اعزام 36 مورد از دانشــجویان بیمار 

در طول شب به درمانگاه دانشگاه
14- همراهی نیروهای سرپرستی خوابگاه 
به بیمارســتان به منظور کنتــرل اوضاع 
با  جســمی و روحی دانشــجویان بیمار 

شرایط حاد 
15- تحویــل گرفتــن کلیــه وســایل 
دانشجویان در خرداد ماه به تعداد 2649 

کیسه گونی و ارایه رسید قبض انبار 
16- تخلیه خوابگاه ها و نظافت کلی تمام 

خوابگاه ها
17- گزارش گیری اموال کلیه خوابگاه ها 

و تهیه لیست های تعیین خسارت
18- پی گیری و بررســی جابجایی های 
بدون مجوز سرپرستی و رسیدگی به امور 

این افراد
19- برگزاری مراسم هفته خوابگاه ها،

مسابقه عکس از خوابگاه
20- برگزاری سخنرانی دکتر حسینی نژاد 

درخصوص خوابگاه، دانشجو و ارتباطات 
21- تهیــه و تدویــن ویژه نامــه هفتــه 

خوابگاه ها
نمایشگاه کتاب

مسابقه اتاق نمونه
مسابقه پخت غذای محلی

انتخاب سرپرست نمونه

برگزاری مسابقات ورزشی
اجرای طرح نگرش سنجی

نصب بنرهای تبریک هفته خوابگاه ها و...
22- حضور و غیاب شــبانه خوابگاه های 
خواهران توســط نمایندگان در ســاعت 
22 الی 23 هر شــب در تمام طول سال 
و تطبیق غائبین با دفاتــر ورود و خروج 
و اعام اســامی غائبین غیر موجه به امور 

خوابگاه ها
24- پی گیــری رفع نواقــص موجود در 
از قبیل گرفتگی سرویس های  خوابگاه ها 

بهداشتی و ...
25- پیگیری لوازم مورد نیاز خوابگاه ها از 
قبیل مایع دستشــویی، دستمال تنظیف، 

دستکش، جارو و ...
26- همکاری با دانشگاه ها و دیگر نهادها با 
اسکان افراد معرفی شده از جمله دانشگاه 
همدان، دانشگاه شــیراز و دانشکده علوم 

پزشکی کرج
27- نصب تابلو اعانات و الصاق بنرهای 

مناسبتی در خوابگاه ها
28- اسکان 82 نفر از دانشجویان متأهل 
در مهمان سرای خوابگاه مطهری)متأهلی(

نصب وسایل ورزشــی پارکی در محوطه 
خوابگاه برادران

29- پیگیری ســرویس و راه اندازی کلیه 
کولرهای خوابگاه ها

30-پیگیــری رفــع نواقــص از قبیــل 
های  لوله  گرفتگــی  برقی،  تأسیســاتی، 
فاضاب، بنایــی، نجاری، قفلی و غیره به 

صورت روزمره
31- انتخاب و اعام اسامی کار دانشجویان 

و نمایندگان خوابگاه ها مجموعاً 76 نفر

ورزش
سامت

تندرستی



Rozaneروزنه

32-واریز مبلــغ 27700000 ریال بابت 
هزینه دریافتی از افراد مهمان، 5750000 
ریال بابت خوابگاه متاهلی و 68670000 
ریال بابت خوابگاه تابستان )علی الحساب( 
و 189000000 ریال بابت اجاره خوابگاه  
باغستان به دانشــکده علوم پزشکی کرج 

به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه
33- تجهیــز و راه انــدازی خوابگاه فجر 
بــرادران و اســکان دانشــجویان مقاطع 

تحصیات تکمیلی در آن خوابگاه
34- همــکاری در احداث پارک خواهران 

در محوطه خوابگاه های خواهران
35- بازسازی کامل خوابگاه 16 خواهران

36- توزیع سبد ارزاق ماه مبارک رمضان 
بین دانشجویان ســاکن در خوابگاه دوره 

تابستان
37- نصب 40 عدد ســینک ظرفشــویی 
در آشــپزخانه های خوابگاه هایی که فاقد 

آشپزخانه بوده اند

38- بندکشــی ســرویس های بهداشتی 
خوابگاه 15

39- کنتــرل و رفــع نواقــص  مــوارد 
جوشــکاری، شیشــه، قفل و دستگیره و 

سیستم برق خوابگاه ها
40- سمپاشی خوابگاه ها

41- شســت و شــوی کلیــه فرش های 
خوابگاه ها

42- تعمیر و رفــع نواقص کلیه قفل ها و 
توپی های خوابگاه ها

43- معرفی تعداد 73 نفر از دانشــجویان 
مقاطع تحصیات تکمیلی به منظور اسکان 

در خوابگاه دوره تابستان تهران
44- همــکاری در اصاح کتاب راهنمای 
قوانین و مقررات آموزشــی و دانشجویی 

دانشگاه
45- ثبت کامپیوتری اطاعات دانشجویان 

و تعیین اتاق 
به منظور  و هماهنگی  برنامه ریــزی   -46

اعزام دانشجویان ساکن در خوابگاه دوره 
تابستان به مراســم پرفیض احیای لیالی 

مبارک قدر واقع در میدان سپاه کرج
47- انتخــاب دو نفر از کارکنان مدیریت 
امور خوابگاه ها به عنوان کارمند نمونه در 
مراســم روز کارمند و تجلیل از کارمندان 
نمونه دانشــگاه)آقای مراد علیزاده و خانم 

فهیمه نائیجی(
48- نظــارت بر کار نیروهــای خدماتی، 

تأسیساتی و برقی
49- سرکشــی به اتاق های دانشجویان و 

رفع مشکات آن ها
50- تذکر و برخورد قانونی با دانشجویان 

خاطی
51 - تکثیر تعداد 100 عدد کلید اتاق ها، 
50 عدد تعویض توپی و 10 مورد تعویض 

قفل و دستگیره اتاق های دانشجویان

خوابگاه  خواهران به بهره برداری رسید

بازسازی خوابگاه 16 در اواخر شهریور ماه شروع و در تاریخ 1390/8/8 به دانشجویان تحویل گردید.
فعالیت های انجام شده جهت بازسازی خوابگاه 16 به شرح ذیل می باشد:

1-  تعمیرات کلیه سرویس های  بهداشتی تخریب، زیرسازی و بازسازی و لوله کشی های سرویس های 
بهداشتی

2- سرامیک کردن آشپزخانه ها و نصب ظرف شویی
3- نقاشی و رنگرزی دیوارها
4- نصب رادیاتورهای جدید

5- نصب چوب لباسی به تعداد اتاق ها
6- تجهیز اتاق ها با فرش، موکت، یخچال ، میز مطالعه و پرده

7- تعویض قفل ها
8- نصب دزدگیر پنجره در اتاق ها

خوابگاه و پارک خواهران 

مدیریت خوابگاه ها



تصاویر فعالیت های انجام شده در خوابگاه های پردیس کرجتصاویر فعالیت های انجام شده در خوابگاه های پردیس کرج



افتتاح خوابگاه 16خوابگاه 16 قبل از بازسازی



خوابگاه 16 پس از بازسازیخوابگاه 16پس از بازسازی



مدیریت
                 خدمات دانشجویی



مدیریت خدمات دانشجویی:

تغذیه،  رفاهي،  خدمات  ارایه  مسئول  مدیریت  این 
خدمات  ارایه  دانشجویي،  قرض الحسنه  صندوق 
شوراي  بر  نظارت  و  تهران  پردیس  در  خوابگاهی 

صنفي دانشجویان مي باشد.

                      

                       

اداره رفاهاداره تغذیه

19 نشریه معاونت دانشجویی دانشگاه تربیت معلمپاییز 1390- شماره هفتم

روزنه مدیریت 
خدمات دانشجویی Rozane

19 دانشگاه تربیت معلم

خوابگاه دختران:
1- ثبت نام و ارایه مجوز به 124 نفر در خوابگاه 
شهید مطهری و ثبت فیش های واریزی در سایت 

صندوق رفاه 
ساکنین  نفر    67 به  مجوز  ارایه  و  ثبت نام   -2
طبقات 11 و10 خوابگاه سمیه و ثبت در سایت 

صندوق رفاه 
3- ثبت نام و ارایه مجوز به 36 نفر ساکنین طبقه 

9 خوابگاه سمیه 
نفر ساکنین  به 130  مجوز  ارایه  و  نام  ثبت   -4

خوابگاه نرگس 
و  نرگس  خوابگاه  به  واریزی  فیش های  ثبت   -5
درآمدهای  حساب  به  سمیه   خوابگاه   9 طبقه 
کل       مبلغ  به   201 فیش  کل  تعداد  اختصاصی 

–/ 127/697/000 ریال 
6- اخذ فیش واریزی و صدور مجوز اسکان موقت 

برای 145 نفر در فروردین 1390
7- اخذ فیش بانکی و صدور مجوز اسکان موقت 
خرداد1390،  و  اردیبهشت  در  نفر   556 برای 

مجموع درآمد مبلغ -/21/070/000 ریال 
8- ارایه تسویه حساب به دانشجویان فارغ التحصیل 

اعم از خوابگاهی و غیرخوابگاهی 
9- پیگیری و نظارت بر امور جاری خوابگاه ها از 

جمله - مراجعات روزانه دانشجویان 
10- حل مشــکات بین فردی و حواشی زندگی 

خوابگاهی 
11- نظــارت و پیگیری نصب 6 عــدد کولر در 
راهرو  های خوابگاه سمیه )90/3/1(و )90/3/10(

12- توزیع تعدادی پنکه در برخی اتاق ها و سالن 
مطالعه و نمازخانه خوابگاه سمیه 

13- نظارت بر تعویض و رفع مشکل اجاق گازهای 
خوابگاه سمیه درتاریخ 90/3/1

14- پیگیری و رفع مشــکل کلیــه خرابی قفل 
و دســتگیره درب اتاق ها از تاریخ 90/2/27 الی 

90/3/1
15- پیگیری و نظارت بر نصب 2 عدد برج خنک 
کننده و راه اندازی سیســتم سرمایشی خوابگاه 

سمیه در خرداد ماه 
16- ســرویس و تعمیر کلیه فــن کوئل های در 

مورخه 90/3/23 خوابگاه سمیه 
17- توزیع امکاناتی از جمله سطل زباله کوچک 
پدال دار – بندکــس آبکش و آبچکان درخوابگاه 

سمیه در تاریخ 90/2/14
18- پیگیری خرابی های و ســرویس  های روزانه 

آسانسور خوابگاه سمیه 
19- نظــارت و پیگیری جهت اســتخدام نیروی 

خدماتی خانم به صورت ثابت درخوابگاه نرگس 
20- نظــارت و پیگیری نصب کانــال کولرها در 
تاریــخ 90/1/20 در خوابگاه نرگس و نصب کولر 

درتاریخ 90/3/11 
21- پیگیری و نصب سیســتم آمپلــی فایر در 

خوابگاه نرگس در تاریخ 90/1/27
22- پیگیری و نصب سیســتم آمپلــی فایر در 

خوابگاه شهید مطهری 
23- نظــارت بــر بازبینی و راه اندازی سیســتم 

سرمایش خوابگاه شهید مطهری
24- پیگیری برای نصب 8 عدد دوش حمام در 

خوابگاه شهید مطهری  
25- تعمیــر دو دســتگاه یخچــال و تحویل دو 

دستگاه یخچال به خوابگاه شهید مطهری 
26- تعمیــر و تعویــض قفــل وکلیــد برخی از 
واحدهای خوابگاه شهید مطهری )1،2،3، 8 ،13، 

 ) 24 ،20 ،17
27- بازبینی و تعمیر اجاق گازهای خوابگاه

درضمــن جنــس کار اداره امــور خوابگاه ها به 
شیوه ای است که بخش اعظمی از کار را نمی توان 
به صورت اعــداد و ارقام روی کاغذ ثبت و جهت 

تهیه گزارش مصور و کمی ارایه داد.
ورزش

سامت
تندرستی



روزنه

20

ت معلم
شگاه تربی

دان

Rozane مدیریت 
خدمات دانشجویی

خوابگاه پسران:

 انجام کار تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل  1–
از اداره خوابگاه ها

 پيگيــري و برطرف کــردن نواقص و مشــكالت  2–
تأسيســاتي خوابگاه به طور مرتب در چندين مرحله و 
نصب آينه و جامايع صابونی در تمامی ســرويس های 
بهداشــتی، تعمير و ســرويس کولرهای خوابگاه برای 
فصــل گرما و تعمير قفل و دســتگيره های تعدادی از 

اتاق ها
 خريــد تعــدادی از يخچــال و تحويــل آن به  3–

دانشجويان 
 نظافت کامل خوابگاه و جمع آوری وسايل اسقاطی  4–

در محوطه خوابگاه و انتقال آن به انبار دانشگاه
 تجهيز سايت کامپيوتر خوابگاه الله زار 5–
 سم پاشــي خوابگاه براي از بين بردن حشــرات  6–
موذي
 ثبت نام دانشــجويان کرج و تهران در تابســتان  7–

برای سكونت در خوابگاه الله زار
 جمع آوری وسايل اسقاطی در محوطه خوابگاه 8–
 توزيع ارزاق در بين دانشجويان ساکن خوابگاه 9–

 دراختيار قــراردادن لوازم مصرفــی مورد نياز  10–
دانشجويان از جمله تخت، بندکس، جا لباسی و کمد

 در مجموع تالش براي خدمات رســاني هرچه  11–
بهتر به دانشجويان و اســتفاده بهتر از امكانات رفاهي 

خوابگاه 

انتخابات
 شورای صنفی دانشجویان



پردیس تهران
 تعداد صبحانه توزیع شده: 29702 پرس  1–
 تعداد ناهار توزیع شده:  36952 پرس  2–
 تعداد شام توزیع شده :  29701 پرس  3–
 تعداد غذای طبخ شــده جهت مراســمات مختلف:  4–

1840 پرس
 تعداد غذای رستوران آزاد: 3863 پرس  5–
 تعداد غذای ارسالی به دانشکده تربیت بدنی: روزانه  6–

حدود 80 پرس 
 تعداد کارت اتوماســیون دانشــجویی فعال شــده:  7–

2789 کارت
 تعداد کارت اتوماســیون کارمندی فعال شده: 364  8–

کارت 
 تعداد کارت اتوماسیون جهاد دانشگاهی و شرکت ها:  9–

101 کارت 
 تعداد کارت اتوماسیون تسویه شده: 777 کارت  10–
 میزان آرد مصرفی ماهیانه در نانوایی: حدود 180  11–

الی 200  کیسه چهل کیلوگرمی 
 تعداد نان پخت شــده  با آردهای موجود: حدود  12–

80000 قرص نان در ماه
 نحوه واگذاری نانوایی: بهای نان تحویلی به سلف  13–

ســرویس ها به ازای هر قرص نان برابر مصوبه شورای آرد 
و نان بوده ومبلغ 7600000 ریال اجاره پرداختی توسط 

مستأجر به دانشگاه می باشد
 نحوه واگذاری بوفــه مرکزی: ماهیانه 3500000  14–

ریال
 واحدهــای صنفی واگذار شــده: رایانــه )ماهیانه  15–

1000000 ریــال( – آرایشــگاه )1200000 ریــال( – 
زیراکــس )1800000 ریــال( – بوفه خوابــگاه الله زار 

1200000 ریال(  
 با توجه به تعطیلی سلف سرویس های دانشجویی  16–

در ) پردیــس تهــران (، در طول تابســتان ســال 90؛ 
ســردخانه های قدیمی آشپزخانه شامل دو باب سردخانه 
باالی صفر و دو باب سردخانه زیر صفر به طور کلی مورد 
بازســازی و تبدیل به یک باب سردخانه باالی صفر و یک 
باب زیر صفر گردیدند.کمپرســور سردخانه های بازسازی 
شــده از کمپرســورهای موجــود در انبارهــای مجتمع 
حصــارک کرج که از ســال های دور موجــود بوده مورد 

استفاده قرار گرفتند.

23 نشریه معاونت دانشجویی دانشگاه تربیت معلمپاییز 1390- شماره هفتم

روزنه Rozane

تعداد صبحانه  
توزیع شده

تعداد ناهار توزیع  
شده

تعداد شام توزیع  
شده

تعداد غذاي طبخ 
شده جهت 

مراسالت مختلف

تعداد غذاي  -
رستوران آزاد

تعداد غذاي 
ارسالي به  

دانشکده تربیت 
بدني

تعداد کارت 
اتوماسیون فعال 

شده

تعداد کارت 
اتوماسیون 

کارمندي فعال 
شده

تعداد کارت 
اتوماسیون 
تسویه شده

تعداد نان پخت  -
شده

29702369522970118403863802789364777

800000

ا390نمودار گزارش عملکرد شش ماه اول سال 
اداره تغذیه پردیس تهران

تعداد

اداره تغذیه

ورزش
سامت

تندرستی

 به مناسبت ماه مبارک رمضان جهت رفاه حال دانشجویان ساکن در خوابگاه ها 10 قلم ارزاق شامل پنیر، قند، مربا، روغن مایع، تن  17–
ماهی، کنسرو لوبیا، چای کیسه ای، برنج، ماکارانی،خرما بین آنان توزیع گردید.

 در ایام تعطیات تابستانی، رستوران آزاد دانشگاه در پردیس تهران همه روزه با حدود پنج نوع غذا و مخلفات و با نرخ مصوب و  18–
تمام شده به دانشجویان و دانشگاهیان محترم خدمات رسانی می نموده است.                                                   



تعمیر و بازسازی سردخانه های 
پردیس تهران



 ارزیابــي کیفــي و کمــي تغذیه دانشــجویان و رفع  1–
کمبودهای احتمالی آن ها

 نظارت بر رعایت مقررات بهداشتي و شئونات اسامي  2–
و اخاقي در حین تهیه، طبخ و توزیع غذا

 نظارت و تأیید صورت وضعیت کار پیمانکار تغذیه 3–
 تامین اقام سهمیه ای تغذیه تهران برحسب درخواست  4–
آن ها
 پی گیــری تجهیز و راه اندازی آشــپزخانه دانشــکده  5–

ادبیات
 ارایــه 379121 پرس غذا به دانشــجویان و کارکنان  6–

تنظیم و ارایه برنامه غذایي متناســب بــا نیاز آن ها، تعداد 
کارت اتوماسیون دانشجویی فعال شده: 2789 کارت

 رسیدگي به نارسایي هاي فني، بهداشتي و تأسیساتي  7–
سلف سرویس و اهتمام در برطرف ساختن آن ها

 ارایه غذا به دانشجویان در سه وعده صبح، ظهر و شام  8–
به جز جمعه ها به همراه مخلفات مانند ماست، ترشي، خیار 

شور، میوه، سوپ، آش رشته و...
 ارایه سه وعده اي غذا به دانشجویان در ایام امتحانات  9–

حتي در روزهاي جمعه
 پي گیري و دریافت ســهمیه اقام غذایي دانشگاه از  10–

وزارتخانه
 ارایــه غذا به اردوها، مراســم، همایش ها و غیره به  11–

تعداد 11مورد
 فراهم ساختن تمهیدات الزم برای مناقصه پیمانکاری  12–

امور تغذیه با شرایط جدید به صورت واگذاری مواد نوع دوم 
به پیمانکار

 عدم انجام تعمیرات تابستانی مورد در خواست اداره  13–
تغذیه در سلف سرویس علیرغم مکاتبات زیاد

 بهسازی انبار مواد غذایی بر اساس دستورالعمل های  14–
بهداشتی

 تعمیر و بهسازی سقف کاذب سرویس های بهداشتی،  15–
نصب و نقاشــی نبشی بر دیوارها و ســتون های سالن های 

غذا خوری
 نصب درب و پنجره شکسته 8 مورد 16–
 شستشو و نصب مجدد پرده های سلف 17–

پردیس کرج

سلف سرویس دانشجویی- پردیس کرجرستوران آزاد - پردیس تهران



                      

                       

1- پرداخت وام تحصیلی به 786 نفر 
2- پرداخت وام ضروری به 213 نفر 

3- پرداخت وام حج عمره و عتبات عالیات 13 نفر 
4- پرداخت ودیعه مسکن به 32 نفر 

5- پرداخت شهریه شبانه به 2172 نفر 
6- پرداخت کار دانشجویی به 738 نفر 

7- معرفی 9 نفر از دانشــجویان به بیمه دانا برای 
دریافت خسارت حادثه 

8- صدور 880 فقره تسویه حســاب به دانشجویان: 
فارغ التحصیل، انصرافی، میهمان و انتقالی 

9- صدور 560 فقره دفترچه اقساط 
10- تکمیل بدهی تعداد 75 نفر از دانشجویان

11- معرفی یک نفر از دانشــجویان برای دریافت 
لیزینگ لپ تاپ  

12- مکاتبات اداری 193 فقره 
13- توزیــع عابربانک به ورودی 86 و ماقبل تعداد 

15 نفر    

اداره رفاه

روزنه Rozane
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اداره رفاه

ورزش
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0

500

1000

1500

2000

2500

وام 
تحصیلي 

وام حج وام ضروري 
عمره و 
عتبات 
عالیات 

ودیعه 
مسکن 

شهریه 
شبانه 

کار 
دانشجویي 

بیمه 
حوادث 

دانشجویي 

توزیع 
کارت عابر 

بانک 

صدور 
تسویه 
حساب 

مکاتبات 
اداري 

صدور 
دفترچه 
اقساط 

معرفي 
دانشجویان 

براي 
دریافت لب 

تاپ 

تکمیل 
بدهي 

تعداد 78621313322172738915880193560175

1390نمودار عملکرد شش ماه اول سال 



                                                        صندوق قرض الحسنه دانشجویی
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افتتاح حساب 

وام دانشجویان 

وام کارکنان 

1- افتتاح حساب )عضویت دانشجویان( تا شماره 2491  )38(
2- وام به دانشجویان عضو تا شماره 2452  )24 نفر(

پرداخت وام از حداقل 500 هزار ریال تا 5 میلیون ریال متغیر 
است

4- مدارک الزم برای عضویت  )کپی شناسنامه – کپی کارت 
دانشجویی – عکس – 50 هزارریال وجه نقد (

5- شرایط پرداخت وام 40 روز از تاریخ عضویت 
6- صدور دفترچه و کارت برای دانشجویان عضو شده و وام 

گیرنده 
7- پرداخت نقدی و چک مربوط به وجوه خوابگاه ها برای 

دانشجویان ساکن خوابگاه ها 
8- صدور چک مربوط به وجوه خوابگاه ها جهت صندوق های 

رفاه تهران 
9-  صدور تسویه حساب به دانشجویان فارغ التحصیل 

10- انتقال وجوه از حساب صندوق به حساب بانک و ثبت سند 
 ثبت اسناد و انتقال به دفترکل

نمودار فعالیت عملکرد شش ماه سال1390صندوق قرض الحسنه دانشجویی 

مدیریت تربیت بدنی



مسابقات قوی ترین 
مردان

مسابقات تنیس 
روی میر

مدیریت تربیت بدنی :

فعالیت هــاي مدیریت تربیت بدنــي را مي توان به 
چند بخش کلي تقسیم نمود که شامل: 

اداره آمــوزش: برگزاری کاس های آموزشــی 
ورزشــی دانشــجویان دختر، پســر و کارکنان و 
فرزندان آن ها، سنجش ســامت جسمانی و ارایه 
مشــاوره ورزشــی و برگزاری کاس های داوری و 

مربیگری برای دانشجویان
درون  مســابقات  برگــزاری  مســابقات:  اداره 
دانشگاهی، منطقه دو دانشگاه ها، کشوری و المپیاد 
برای دانشجویان، مسابقات منطقه دو دانشگاه ها و 

مسابقات کشوری کارکنان دولت
تهیه لوازم و تجهیزات ورزشي، فعالیت هاي عمراني

روزنه Rozaneمدیریت تربیت بدنی
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امســال مدیریت تربیت بدنی دانشــگاه تربیت معلم تهران به 
مناسبت استقبال از بهار و همچنین معرفی خانه دوچرخه به 
اهالی دانشگاه، همایش دوچرخه سواری در دانشگاه برگزار کرد 
که درتاریخ 7 اردیبهشت 1390 آقایان در محوطه دانشگاه و  
6 اردیبهشت 1390 بانوان در پیست دو ومیدانی دانشگاه  به 

دوچرخه سواری پرداختند.

الزم به ذکر اســت که  در این همایش ها جمعی از مسئولین 
دانشگاه حضور داشتند و در پایان به ده نفر از شرکت کنندگان 

به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

همایش دوچرخه سواری در استقبال از 
بهار1390  

مدیریت تربیت بدنی



مدیریت تربیت بدنیمدیریت تربیت بدنی

ت معلم
شگاه تربی

دان

Rozaneروزنه
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در بخش آمــوزش مدیریت تربیت بدنی  
در طول ترم گذشــته تا شروع امتحانات 
دانشجویان کاس های آموزشی ورزشی 
مورد درخواســت دانشجویان برگزار شد 
که در بخش دانشــجویی شــش کاس 
آموزشــی بــرای بانوان و ســه کاس 
آموزشــی برای آقایان طبق جدول ذیل 

برگزارگردید.
بخــش آمــوزش در قســمت برگزاری 
دوره هــای مربیگری بــرای خانم ها پنج 
دوره مربیگــری 1- کار با دســتگاه 2- 
ایروبیــک توجیهــی 3- داوری هندبال 

درجه3 و       4- والیبال درجه3 
5- بدمینتــون نیز بعد از اتمام امتحانات دانشــجویان 

برگزار کرد.
دوره هــای مربیگری ویژه آقایان نیز با 7 دوره به پایان 

رسید که دوره ها به شرح ذیل می باشد:
1- دوره مربیگری درجه d فوتبال                         

2 - دوره مربیگری بدمینتون درجه 3    
3-  دوره مربیگری بدنسازی درجه 3                

4- دوره مربیگری هندبال درجه 2 
5- دوره مربیگری والیبال درجه 3
6- دوره مربیگری کشتی درجه 3

7- دوره مربیگری فوتسال سطح 1 کنفدراسیون آسیا

کالس آموزش ورزشی دخترانتعداد افراد شرکت کننده
ایروبیک24
سوپرکنتاکت9

شنا97نفر در6 کالس
اسکیت16
تکواندو7
بدنسازی10

کالس آموزش ورزشی پسرانتعداد افراد شرکت کننده
مشت زنی14
تاپ فول کنتاکت8
تکواندو12
اسکیت16
تکواندو7
بدنسازی10

مرکز مشاوره 
ورزشی تندرستی

ه  ر و مرکزمشا
تندرســتی از ســال 
خود  فعالیت  گذشته 

را آغاز کرده است.
در ســه ماه اول سال 
فعالیت هــای   1390
خــود را بــا چــاپ 
تبلیغاتی  پوسترهای 
جهت اطاع رســانی 
بــه عمــوم و بخش 
آن ها در ســطح کرج 
)باشگاه ها، مدارس...( 

ادامه داد. 
ایــن مرکــز عــاوه 
بــر ارزیابــی بدنی و 
مشــاوره ورزشــی و 
ارایــه برنامــه به 80 
مراجعه کنندۀکارمند 
دو  در  دانشــجو  و 
و  اردیبهشــت  مــاه 
خرداد ســال 1390 
با چاپ بروشــورهای 
در  بدنی  تندرســتی 
زمینه هــای عــادات 
ورزش   و  غذایــی 
مراقبت های  و  چشم 
آن سعی بر آن داشته 
تا افراد را با چگونگی 
با  زندگــی صحیــح 
عادات مناســب آشنا 
دچار  کمتــر  تا  کند 
و  بدنــی  مشــکات 
بدنی  ناهنجاری های 
شایع در جامعه شوند

اداره آموزش

روزنهمدیریت تربیت بدنیمدیریت تربیت بدنیمدیریت تربیت بدنی Rozane
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مدیریت تربیت بدنی

ورزش
سامت

تندرستی



انجمن کوهنوردی دانشگاه که در طول سال 
گذشــته با برگزاری 18برنامــه کوهنوردی 
یکــی ازفعال ترین انجمن های دانشــگاه به 
حســاب می آمد در بهار امسال نیز دو برنامه 
کوهنــوردی برگزار کرد که ایــن دو برنامه 
صعود به ارتفاعات بند عیش و دشت پرسون 

بود. 
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مسابقات  طناب کشی

  مســابقات طناب کشی هفته خوابگاه ها با شرکت 4 تیم در 
محوطه خوابگاه پسران برگزار شد.

تیم اول: حامد ســعادت، ایمان ســیف الدینــی، محمود 
حاتمی، حمزه محمدی، محمد عباسی

تیم دوم: اصغر ســاعدی، فواد مبرز، ایوب محمدی، میثم 
اسدی مرتضی اسدی

تیم سوم: رضا انصاری، هادی فرزاد، مصطفی اسپک تبار، 
مهدی علوی 

مسئول برگزاری: حامد امرایی

       
مسابقات والیبال ساحلی 

والیبال ساحلی مســابقات والیبال ساحلی پسران در تاریخ 
1390/2/23 بــا حضــور 16 تیم در قالــب تیم های 3نفره 
برگزار شد.  دانشجویان در زمین والیبال ساحلی دانشگاه به 
صورت تک حذفی با هم به رقابت پرداختند و در پایان تیم 

فراغی به مقام اول دست یافت.
الدین یموتی و  تیم اول)فراغی (: جال جالیان، کمال 

عبدالناصر کر
مصطفی  حاتمی،  محمود   :)87 بدنی  )تربیت  دوم  تیم 

محمودی و حامد امرایی 
تیم سوم: سجاد مقدم، حامد وحدانیان و ابوالفضل خوشبخت    

مسئول برگزاری: صابر سارلی

فوتسال
از  دوره  این  در  نیز  فوتسال  پرشور  و  پرطرفدار  مسابقات 
مسابقات با حضور 27 تیم از بین دانشجویان برگزار شد. 
تندرستی  سالن  در   1390/2/28 تاریخ  از  مسابقات  این 
بوده  به صورت حذفی  مسابقات  اول  دور  که   شروع شد 
ولی دوره های بعد به صورت دوره ای برگزار شد و در پایان 
به   1622 مونیخ  و  دخانیات  خوزستان،  فوالد  تیم های  

ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
در ضمن مهدی یوسف وند نیز به عنوان بهترین بازیکن این 

دوره مسابقات فوتسال انتخاب شد.
مسئول برگزاری: حسین نظری

       
والیبال

مسابقات والیبال با شــرکت 8تیم در تاریخ 1390/2/19در 
سالن سامتی به روش 2 حذفی برگزار گردید که در پایان  
تیم بسیج دانشــجویی توانســت مقام اول را کسب کند و 
تیم های اتحاد و مونیخ 1622 به ترتیب به مقام دوم و سوم 

دست یافتند.
مسئول برگزاری: امین کانی
تیم اول )بسیج دانشجویی(:

محمــود حاتمــی، حامد ســعادت، رضا قهرمانــی، ایمان 
سیف  الدینی، اســماعیل عبدی، ابراهیم عطار سیاح، مهدی 
محمدی، مصطفی محمودی، حمید شیدایی، عظیم کانتری

تیم دوم )اتحاد(:
جــاالک مجیدی، محمــد مصلی نژاد، علیرضــا احمدوند، 
علی مقنیان، علی رحیمی، ســعیدفاح، امین دانشفر، امین 

شرری، سید اصغرحسینی، رضا منطقی
تیم سوم )مونیخ1622(:

علــی بــادران، دانیــال ثقفــی، محســن گودرزی،کمال 
یموتی،کامل حسینی، مهران کیانی، جال جالیان، مرتضی 

اخاقی، دانیال ایزدی، محمود اصغری 

       

بسکتبال 
تاریــخ  از  خوابگاه هــا  هفتــه  بســکتبال  مســابقات 
1390/2/26لغایــت 13909/3/9 با حضــور 8تیم برگزار 
گردید که در پایان تیم اتحاد توانســت مقام اول را کســب 
کند و تیم های ارشــد تربیت بدنی و بســیج دانشجویی به 

ترتیب به مقام دوم و سوم رسیدند.
اسامی بازیکنان تیم اول ) اتحاد(:

ســید علی رحیمی، چاالک مجیدی، سعید فاح، اسماعیل 
کدخدایی، ســجاد ورت دو حذفــی جعفری، وحید فتحی، 

فرهاد نجاتی، رامین ارغده، مهدی سلطانیان، علی مقنیان
اسامی بازیکنان تیم دوم)ارشد تربیت بدنی (:

جواد ادبی، آیدین ظریفی، امین کانی، رسول رضایی، بهنام 
مهدوی، علی ناصریان، مجتبی اسامجو، محمد مصلی نژاد، 

محمد یادگاری پور، امین دانشفر
 اسامی بازیکنان تیم سوم )بسیج دانشجویی(:

اسماعیل عبدی، سید حمیدهاشمی، حامدسعادت، ایمان 
عباسی، ابراهیم عطارسیاح، محمود حاتمی، رضا قهرمانی، 

صهیب احمدی، آکار عبداهلل زاده
مسئول برگزاری: بهادر حسنی زاده
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فوتبال

     این رقابت ها  با حضور 7 تیم 18 نفره  به صورت حذفی برگزار 
این  فینال  بدنی 86 در  تربیت  و  بدنی 87  تربیت  و 2تیم  گردید 
رقابت ها در مقابل هم قرار گرفتند تا یک بازی حساس  و پایاپای 

را رقم بزنند.
در این مسابقه که یک دیدار جنجالی بود در پایان 90 دقیقه بازی 
نتیجه 1 بر 1 مساوی اتمام یافت تا بازی به وقت اضافه بکشد اما تا 
پایان وقت اضافه نیز گلی در بر نداشت و رقابت به ضربات پنالتی 
کشید و باالخره این تیم تربیت بدنی 86 بود که توانست با نتیجه 

5-4تربیت بدنی 87 را شکست دهد و به مقام قهرمانی برسد.   
مسئول برگزاری: مرتضی میرزایی
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شطرنج
 رقابت دانشجویان در این رشــته نیز در تاریخ 1390/2/27 در 
محل سالن شطرنج دانشــگاه با حضور 12شرکت کننده برگزار 
گردید در پایان این دوره از مســابقات ادهــم موادی و مرتضی 
نیکــزاد مقام اول و دوم را کســب کردند و مرتضی ســلطانی و 
حسن بوالحســنی نیز به صورت مشترک به مقام سوم رسیدند.                               

مسئول برگزاری: سجاد جعفری

شنا
 در مســابقات شــنا دانشــجویان در دو بخش تیمی و انفرادی  
بــه رقابت پرداختند کــه در بخش تیمی مســابقات به صورت 
4×25برگــزار گردید امــا در بخش انفــرادی در 2ماده50 متر 

قورباغه و50 مترآزاد رقابت ها پیگیری شد.
مسئول برگزاری: امید جمشیدی

تیم اول )عطا گلشنی ،محسن 4×25آزاد
امجدی ،ایمان بخشوده نیا،کیوان 

مشیری(
نفراول )عطا گلشنی (50متر قورباغه
نفردوم )کیوان مشیری(50متر قورباغه
نفرسوم )حامد عیدی(50متر قورباغه

نفراول )عطا گلشنی (50مترآزاد
نفردوم )حامد امرایی(50مترآزاد
نفرسوم )کیوان مشیری(50مترآزاد

تنیس روی میز
 رقابــت دانشــجویان در ایــن رشــته بــا حضــور 24 نفر در 
تاریخ1390/2/27 در ســالن تربیت بدنی  به صورت دو حذفی 
برگزار شــد که در پایان مازیار بشــیری منش و روح اهلل فاضل 
مقام اول و دوم را کسب کردند و رضا جلوه و مسعود هیبت زهی 
مشترکاً به مقام سوم رسیدند. مجید قبادی نیز به عنوان بازیکن 

اخاق انتخاب شد.
مسئول برگزاری: رحیم مرادی

دوومیدانی

پرتاب وزنه،   مسابقات دوومیدانی جشنواره ورزشی در 6 ماده 
پرتاب نیزه، دو100متر، 200متر، 400متر و 800متر برگزار شد 

و نفرات برتر این رقابت ها به شرح ذیل می باشد:
مسئول برگزاری: مهدی محمدی

نفر سومنفردومنفراول

حمیدرضا پرتاب وزنه
میر زاهد

حسن بلقدرحامد عیدی

علی پرتاب نیزه
شاهرخی

احمد رجبیسعید ایمانی

سجاددو 100متر
جعفری

عادل 
عبداهلل زاده

صادق
 عزیز خانی

سجاد دو 200متر
جعفری

عادل 
عبداهلل زاده

سید حسین 
سید 

ابوالقاسمی

مرتضی وحید فتحیدو 400متر
اسدی

ابوذر 
خسروی

ابوذر رضا قهرمانیدو 800متر
خسروی

کیوان 
مشیری

آمادگی جسمانی
 

این رقابت ها با حضور 17دانشجو مورخ 1390/2/27 در  سالن 
پهلوانان برگزار شدکه رضا نوری، حسین امیری و مرتضی اسدی 

به ترتیب نفرات اول تاسوم این مسابقات شناخته شدند.
 مسئول برگزاری: وحید طوالبی

بدمینتون

 این رقابت ها با حضور 25 شرکت کننده در سالن ورزشی نشاط 
و  ناصری  فرزین  احمدی،  صهیب  پایان  در  که  گردید  برگزار 
سیروس جالی به ترتیب نفرات اول تا سوم را از آن خود کردند.

مسئول برگزاری: عبداله سیاه تیری
 

مدیریت تربیت بدنی

دارت 
مســابقات دارت نیز با حضور پرشور دانشــجویان در   خوابگاه 
بهمن در تاریخ 1390/2/24 برگزارشــد. این مسابقات با حضور 
45 دانشجو به صورت انفرادی انجام شد و در پایان علی شاهرخی 
مقام اول را کســب کرد، ســعید زرگوش دوم و آیت بهزادی و 

صادق نادری مشترکاً به مقام سوم رسیدند.
مسئول برگزاری: اصغر رضایی

رزمی آزاد
             

این مســابقات در روز سه شنبه مورخ1390/3/3 در محل سالن 
رزمی مجموعه ورزشــی پهلوانــان برگزار شــد.پ س از انجام 
وزن کشی شــرکت کنندگان که بالغ بر20 نفر بودند در سه وزن 
63- با حضــور 7نفر، 71-64 با حضور 8 نفر و 72+ با حضور 5 
نفر تقســیم شــدند. مبارزات در دو راند 2دقیقه ای برگزار شد. 

مسئول برگزاری: جواد کبریتی
 اسامی نفرات برتر به شرح ذیل می باشد.

محمد خرمیاول63-
علی نصیریدوم63-
میثم فرجیسوم مشترک63-
صادق عزیز خانیسوم مشترک63-

حمید امنیاول64-71
هیوا صالحدوم64-71
سعید تلخابیسوم مشترک64-71
احسانسوم مشترک64-71

 احمدی مالیری
حمید برقبانیاول72+
سید یونس رضویدوم72+

سعید تلخابیبهترین مبارز

پرش با گونی
 

در  برتر  نفر  فرهادی سه  و حسن  ملکی  رضا  ابراهیمی،  محمد 
هفته  نفردر   16 حضور  با  که  بودند  گونی  با  پرش  مسابقات 

خوابگاه ها برگزار شد.
مسئول برگزاری: حامد امرایی
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تکواندو )کیوروگی(
مســابقات تکوانــدو جشــنواره ورزشــی در 5 وزن بــا حضور 
42شــرکت کننده مورخ1390/2/27 در ســالن چنــد منطوره 
پهلوانان برگزار گردید و حسن آرایش به عنوان فنی ترین بازیکن 

انتخاب شد.
مسئولین برگزاری: صادق عزیز خانی و محمد شیرینی

پومسه
مسابقات پومسه نیز در دو بخش تیمی و انفرادی برگزار شد و 

اسامی نفرات برتر به شرح ذیل می باشد.

نفرسومنفر دومنفر اولسطح
صادق سطح 1

عزیزخانی
حمیدرضا 

مومنی
مصطفی 
تیموری

حسن سطح 2
ارایش

سید باقر رضا نوری
جعفریان

   تیم
صادق تیم اول

عزیزخانی
حمیدرضا 

مومنی
مصطفی 
تیموری

حسن تیم دوم
ارایش

سهیل نژاد رضا نوری
قربانی

هان مادانگ 
نفر سومنفر دومنفر اولنوع ضربه
بیشترین 

تعداد 
ضربات پا

حسن رضا نوری
آرایش

علی نصیری

حرکت نمایش
فلیپینی

صادق 
عزیزخانی

سهیل 
نژدقربانی

علی نصیری

ضربه در 
چند جهت

صادق 
عزیزخانی

سهیل علی نصیری
نژدقربانی

قوي ترین مردان دانشگاه تربیت معلم با 
نظارت مرحوم روح اهلل داداشي 

این مسابقه باهدف ترویج  اخاق پهلوانی و شور و نشاط و انگیزه 
در بین دانشــجویان خرداد1390 در ســالن بدن سازی دانشگاه 

برگزار شد.
این مســابقه در دو ســطح مقدماتی و پیشــرفته که مطابق با 
مســابقات پاورلیفتینگ بود شنبه1390/2/31ساعت21:30 در 

سالن بدن سازی با حضور45 نفر در وزن آزاد برگزار شد.
در نهایــت 8 نفر به مســابقه اصلــی که یکشــنبه1390/3/1 
ســاعت19الی23 با حضورمسئولین دانشــگاه و میهمانان ویژه 
شادروان آقای روح اهلل داداشی قوی ترین مرد ایران وجهان، علی 
داداشــی نائب رئیس پرورش اندام و پاورلیفتینگ استان البرز و 

دانشجویان برگزار شد.
مراحل مسابقه ی اصلی شامل:

غلتاندن الستیک
حمل چمدان آهنی 

وزنه تعادلی
 لیفت قدرتی 

کنده 

کادر برگزارکننده:
داوران: امیــن براتیان  به همراه  حمزه فرهادی و ســامان ولی 

نوری 
کمیته فنی: محسن شهولی، امید جمشیدی، فرزاد رومیانی،

یاسین حق پرست و حسین نظری
عکاس و خبرنگار: ایمان سیف الدینی

این مسابقات با همکاری مدیریت تربیت بدنی و باشگاه فرهنگی 
ورزشی برادران داداشی و جمعی از دانشجویان برگزار شد.

روزنهمدیریت تربیت بدنیمدیریت تربیت بدنیمدیریت تربیت بدنی Rozane
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ت معلم
شگاه تربی

دان

تیراندازی
 

مســابقات تیراندازی جشــنواره 
بهاره در تاریــخ 1390/2/24 از 
ســاعت 18 الی 20 در محوطه 
خوابگاه پســران بــا حضور 30 
شــرکت کننده برگزار شــد و با 
توجه به امتیازات به دســت آمده 
نفــرات ذیل به عنوان نفرات برتر 

انتخاب شدند.
1- مهدی محمدی 10 امتیاز                      
2- روح اهلل فاضل   7 امتیاز                     

3- مرتضی اسدی   5 امتیاز
مسئول برگزاری: آیت بهزادی

مچ اندازی
 3 در  24شرکت کننده  حضور  با  مچ اندازی  مسابقات   
وزن )سنگین وزن، میان وزن و سبک وزن( در محوطه 
هر  در  برتر  نفرات  اسامی  و  برگزار شد  پسران  خوابگاه 

وزن طبق جدول ذیل می باشد:
مسئول برگزاری: اصغر ساعدی

نفر اول :حمید امنیسبک وزن
نفر دوم: عثمان رستمیسبک وزن

نفر سوم: ولی اهلل منصوریسبک وزن
نفر اول: میثم اسدیمیان وزن
نفر دوم: علی عشقیمیان وزن
نفر سوم: وفا احمد جنگیمیان وزن

نفر اول: ایوب محمدیسنگین وزن
نفر دوم: ارسالن علویسنگین وزن
نفر سوم: فؤاد مبرزسنگین وزن

پرتاب پنالتی بسکتبال
رقابت های پرتاب پنالتی  مورخ 1390/2/28 در محوطه 

خوابگاه پسران با حضور 21 دانشجو برگزار شد. 
ترتیب  به  فتحی  وحید  و  رستمی  بال  دانش،  محسن 

مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

مسئول برگزاری: اسماعیل عبدی

مدیریت تربیت بدنی

دارت  
    

 رقابت دانشجویان در خوابگاه باغستان در رشته دارت نیز با حضور 34 نفر در تاریخ1390/2/24 
برگزار شد. علی محرابی، سید حسین میرابوالقاسمی و حسین نقشبند به ترتیب نفرات اول تا 

سوم این رشته بودند.

شطرنج
 

مسابقات شطرنج جشنواره ورزشی در خوابگاه باغستان در تاریخ1390/2/26با حضور 18دانشجو 
برگزار شد و سه نفر زیر حائز مقام های برتر شدند.

1- اشکان ویسی          2- سید مهدی ارشاد          3- احمداصانلو 

طناب زنی 
این مســابقات در تاریخ 1390/2/27در خوابگاه باغســتان برگزار گردید که 21 دانشجو در آن 
شرکت داشتند و در پایان سیامک باالزاده مقام اول را از آن خود کرد و جواد جعفریان و ابوافضل 

ضیافی به ترتیب مقام دوم و سوم را کسب کردند.

فوتبال دستی
 مسابقات فوتبال دستی با حضور 24 شرکت کننده در خوابگاه باغستان برگزار شد.

 احمد اصانلو، محمد عبداهلل پور و یوسف کوهی به ترتیب نفرات اول تا سوم معرفی شدند.

مچ اندازی
 این مسابقات در تاریخ 1390/2/25 به صورت تک حذفی با حضور 18 دانشجو برگزار شد و 

امید بابا و علی بلوچ و اصغر صیفی زاده به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

تنیس روی میز
سالن  در  تک حذفی  به صورت   1390/2/24 تاریخ  در  دانشجو   28 با شرکت  رقابت ها  این   

ورزشی خوابگاه برگزار شد. اسامی نفرات برتر به شرح ذیل می باشد:
1- یحیی نعمت زاده     2- سید ابوالفضل ضیافی  3- احمد فیضی زاده
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بسکتبال

 
 مســابقات بسکتبال با شــرکت تنها 4 تیم در جشنواره ورزشی 
دختران برگزار شــدکه اســامی 3 تیم برگزیده به شــرح ذیل 

می باشد:           مسئول برگزاری: مرضیه گرایی
تیم اول :

عطیه یوســفی، فاطمه صالحی، شــکوفه عباســی، نسترن 
ارشــادی، الهام زارعی، مریم توکلی منش، حبیبه السادات 

موسوی، خدیجه بهرمان به سرپرستی آزاده شریفی 

تیم دوم :
مهدیه  امانی،  سمیرا  عابدینی،  مرجان  کاووسی  فرشته 
دوست،  مسلم  مرضیه  رحمتی،  پگاه  زارع،  مهدیه  ابارزی، 
زهرا قشقایی، شقایق محمدی و با سرپرستی محدثه رحمانی

تیم سوم :
توزنده  عاطفه  جالی،  میر  السادات  فاطمه  زارعی،  بتول 
باقرپور،  آناهیتا  شیران،  صابر  الهه  مظفری،  فاطمه  جانی، 

آرزو لقمانی و با سرپرستی نازنین نیکجو 

       

فوتسال

فوتســال جشنواره ورزشــی نیز با حضور 6 تیم در 
تاریــخ 1390/2/21 به صــورت حذفی در ســالن 

تندرستی برگزار شد.
نجمه  آبجامه،  مرضیه  سوری،  آزاده  اول:  تیم 
جمالی، شهناز شفیعی، مرضیه نجاری، مهدیه فاح
تیم دوم: ســپیده علیزاده، زهره فصاحت، نرگس 
صالحی، پریســا غوطه ورفکر، اعظــم نظیری، آزیتا 

برزگری
تیم ســوم: زهرا حســینی، عاطفه توزنده جانی، 
فاطمه چاووشــیان، مهدیــه زارع، معصومه باقری، 

بتول زارعی، زینب غفوری
مسئول برگزاری: نسترن ارشادی

       
وسطی 

در ایــن رقابت ها  کــه در تاریــخ 1390/2/28 در محوطه 
خوابگاه دختــران برگــزار گردید4 تیم شــرکت کردند و 
مســابقات در قالب تیم های 5 نفره به صورت حذفی ادامه 
یافت وتیم ضربت مقام اول و تیم های tmu و تربیت بدنی 

87 به ترتیب دوم وسوم شدند.
تیم اول )ضربت(: زینب فتح اهلل زاده، ســهیا کاظمی، 

وحیده غفارزاده، فروزان فرج پو ، شکوفه بستوند
تیم دوم)tmu(: ســکینه حســن پور، فائزه زارع، فاطمه 

عبدلی، فاطمه فرج وند، طاهره محبی تبار
تیم سوم )تربیت بدنی 87(: سپیده علیزاده، الهام رجبی 

آزیتا برزگری، مبینا واسو، سمیرا اکبری
مسئول برگزاری: شیوا قادری

       

طناب کشی

در  نفره   7 های  تیم  قالب  در  تیم  با شرکت 10  مسابقات  این 
خوابگاه  محوطه  در  تک حذفی  صورت  به   1390/2/28 تاریخ 
دختران برگزار شد تیم انتگرال به مقام قهرمانی رسید و تیم های 

گادیاتوران87 و دالوران غرب به ترتیب دوم و سوم شدند.
تیم اول )انتگرال(: معصومه یوســفی، محیا جهانبخش، 
حلیمه الســادات هندی زاده، ژیا افشــاری، سهیا پرتوی، 

فاطمه شاه رفعتی، رقیه شکاری 
تیم دوم)گالدیاتوران87(: الهام زارعی، مهسا سعادتیان، 
سمیرا اکبری، آزاده شریفی، راضیه ضمیری، فاطمه صالحی، 

شکوفه قربانی
تیم ســوم )دالوران غرب(: زینب فتــح اهلل زاده، فریبا 
حیدری، ســهیا کاظمی، زهره رستمی، فاطمه عبدی، الهه 

اسدی زهره محمد بیگی                               
 مسئول برگزاری: مهدیه فاح

هفت سنگ
در بخش دختران با شرکت 4 تیم در تاریخ 1390/2/3 
در محوطه خوابگاه های دختران به صورت حذفی برگزار 
گردید سه تیم هوش مصنوعی، رایان و ضربت به ترتیب 

تیم های اول تا سوم این رقابت ها بودند.

مسئول برگزاری: نادیا کاظمی
تیم اول )هوش مصنوعی(: رقیه مرادی، ندا غیاثی، زهرا 

محمد بیگی، فرزانه حاجی صالحی 
تیــم دوم)رایان(: زهرا محمودی، زهــرا نادری، راضیه 

مسکنی، سمیرا اکبری
تیم سوم )ضربت(: زینب فتح اهلل زاده، سهیا کاظمی، 

زهره رستمی، فریبا حیدری
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ت معلم
شگاه تربی

دان

تیراندازی
 

مسابقات تیر اندازی دختران 
در هفته خوابگاه ها مورخ 

1390/2/26 در محل محوطه 
خوابگاه به صورت انفرادی برگزار 

شد.
عطیه شهرآشوب، آزاده شریفی 

و عاطفه سرداری به ترتیب 
نفرات اول تا سوم این رقابت 

بودند.
مسئول برگزاری: مهرآفرین 

عشیری

شنا
 مســابقات شنا دختران در جشنواره ورزشی بهاره در 4 
ماده 25متر کرال سینه )12 نفر(، 25متر کرال پشت    

)12نفــر(،50 مترقورباغه )9نفــر و 25متر پروانه)8نفر( 
مورخ 1390/2/24 در استخر دانشگاه برگزار شد.

مسئول برگزاری: بهناز سیدی اقدم
اسامی نفرات برتر در هر رشته در جدول زیر مشخص 

شده است.

نفراول : )مهردخت سلیمانی(25متر پروانه

نفر دوم : )فائزه صدر آبادی(25متر پروانه

نفر سوم : )پریسا عدسی فر(25متر پروانه

نفراول : )فائزه صدر آبادی (50 متر قورباغه

نفر دوم : )مهردخت سلیمانی(50 متر قورباغه

نفر سوم : )مهری حیدری(50 متر قورباغه

نفراول : )مهردخت سلیمانی(25متر کرال پشت

نفر دوم : )فائزه صدر آبادی(25متر کرال پشت

نفر سوم : )مهری حیدری(25متر کرال پشت

نفراول : )فائزه صدر آبادی (25متر کرال سینه

نفر دوم : )مهردخت سلیمانی (25متر کرال سینه

نفر سوم : )پریسا عدسی فر(25متر کرال سینه

دوومیدانی
 رقابت های پرتاب پنالتی  مورخ 1390/2/28 در محوطه 
با شرکت 20  متر  ماده 400  میدانی در  و  و رشته دو 
دانشجو در تاریخ 1390/2/22 در پیست دو و میدانی 

برگزار شد.
 فرشته کاوه ای، معصومه باقری و مهدیه زارع به ترتیب 

نفرات اول تا سوم این مسابقات بودند.
مسئول برگزاری: سارا محمد زاده

مدیریت تربیت بدنی

شطرنج 
مسابقات شطرنج دختران با حضور 8 نفر در تاریخ 1390/2/20 در سالن شطرنج دانشگاه به 
صورت تک حذفی برگزار شد. سیما رامیان و پریسا اسماعیل زاده به دلیل مساوی شدن بازی 
فینال هر2 به مقام اول رسیدند و فاطمه عقیقی مقام دوم را کسب کرد.                                

پرش با گونی    
 در این مسابقات که در تاریخ 1390/3/3 در محوطه خوابگاه ها برگزار شد 27 دانشجو شرکت 
داشتند که در پایان فاطمه کمانی مقام اول، نجمه راستگو مقام دوم و فاطمه مظفری به مقام 

سوم دست یافتند.                              
 مسئول برگزاری: سمیرا اکبری

آمادگی جسمانی 
آمادگی جسمانی هم یکی دیگر از رشته های رقابتی جشنواره بهاره بود که با حضور 10 دانشجو 
در تاریخ 1390/2/21 در سالن ورزشی پهلوانان برگزارشد و نفرات برتر به شرح ذیل معرفی 

شدند.        1- آزاده سوری        2- طاهره محبی تبار       3- مرضیه آبجامه
مسئول برگزاری: الهام داور پناه

دارت
یکی از پر شورترین مسابقات در بین دختران همین مسابقه دارت بود که در تاریخ 1390/2/28 
در سالن تلویزیون خوابگاه 8 با حضور 54 شرکت کننده برگزار شد که در پایان آزاده سوری و 
شکوفه قربانی مقام اول و دوم را کسب کردند الناز کاویانی و زهرا قشقایی مشترکاً به مقام سوم 

دست یافتند.    مسئول برگزاری: آزاده شریفی

 والیبال
در مسابقات والیبال دختران که با حضور 4 تیم در سالن تندرستی به صورت تک حذفی برگزار 

شد 2 تیم به عنوان تیم های برتر انتخاب شدند.
تیم اول: آرزو زندی، یاسمین حسین دوست، مریم پرموز، مژگان غامی، شکوفه عباسی، شکوفه 

قربانی، زهرا مصطفوی، سپیده علیزاده، آزیتا برزگری 
تیم دوم: بهناز سلطانلو، حبیبه السادات موسوی، مریم توکلی منش، فاطمه صالحی، مرضیه 

گرایی، خدیجه بهرمان، مرضیه نجاری، منیژه بهرامی، مرضیه سه کنجی
مسئول برگزاری: سمیرا اکبری

تنیس روی میز
 این رقابت ها با شرکت 30 دانشجو مورخ 1390/2/31در سالن پهلوانان برگزار شد و در پایان 

نفرات زیر حائز مقام برتر شدند.
1- سمیرا امانی    2- مرضیه سه کنجی     3- سپیده جهانگیری

مسئول برگزاری: آزیتا برزگری
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برگزاری اولین دوره مسابقات ورزشی متمرکز کارکنان

دانشگاه های منطقه 2 کشور

این مسابقات از تاریخ 1390/4/15 لغایت 1390/4/25 به میزبانی دانشگاه تربیت معلم و با حضور دانشگاه امیرکبیر
علم و صنعت، شهید بهشتی و دانشکده علوم اقتصادی در 5 رشته ورزشی شنا و دارت ویژه بانوان، فوتسال، تنیس روی 

میز و والیبال ویژه آقایان برگزار شد.

مدیریت تربیت بدنی با همکاری مدیران امور اداری و امور عمومی با هدف ایجاد روحیه نشاط، شادی و روزی به یاد ماندنی 
به مناسبت روز کارمند مورخ 1390/6/19 اقدام به برگزاری مسابقات ورزشی همگانی نمود. مسابقات در دو نوبت صبح و بعد 
ازظهر ویژه بانوان با حضور 30 نفر در رشته های دارت، طناب کشی، پرتاب حلقه و پرتاب پنالتی در محل پارک دانشگاه برگزار 

شد. 
مسابقات ویژه ی آقایان با حضور بیش از 190 نفر در رشته های دوچرخه سواری مهارتی، پنالتی کوچک، طناب کشی، پرتاب 

پنالتی، دارت و تیراندازی با تفنگ بادی در محل محوطه دانشکده ادبیات برگزار شد.
در پایان به برندگان مسابقات جوایز ارزنده ای اهداء شد.
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ت معلم
شگاه تربی

دان

      
 شرکت در اولین المپیاد ورزش های 

همگانی تفریحی و ورزشی دانشگاه های 
سراسرکشور

 
 این مســابقات با هدف اشاعه و گسترش فرهنگ ورزش 
همگانی در دانشــگاه ها با حضور 41 تیم از دانشگاه های 
کشــور به میزبانی دانشــگاه ایام از تاریخ 1390/4/28 
لغایت 1390/4/31 برگزار شــد. تیم دانشــجویان پسر 
دانشــگاه تربیت معلم تهران موفق به کسب مقام ششم 
تیمی و در بخش انفرادی آقای محسن کاظمی در رشته 

طناب زنی موفق به کسب مقام سوم شد.

      
 شرکت در مسابقات بسکتبال بین منطقه ای 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
سراسرکشور

این مســابقات ویژه دانشجویان دختر دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی سراســر کشور به میزبانی 
لغایت    1390/4/18 ازتاریــخ  بیرجند  دانشــگاه 
تربیت معلم  تیم دانشگاه  و  1390/4/27برگزارشد 
تهران با مربیگری  ســرکار خانم سوســن فتحی 

موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شد.

مدیریت تربیت بدنی

دانشگاه تربیت معلم
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جلسه شورای ورزش دانشگاه

اولین جلســه شــورای ورزش دانشگاه در سال 1390 روز شــنبه مورخ1390/6/27 ســاعت 9:30 الی 12 در دفتر شورای 
حوزه ریاســت با حضور اعضاء این شــورا: خانم دکتر حجازی زاده ریاست دانشگاه )رئیس شورا(، آقایان دکتر دانشیان)معاون 
پشتیبانی و مالی(، دکترکرم ) مدیر امور اداری(، دکتر شماعی )معاون دانشجویی(، دکتر معتمدی ) نماینده ی دکتر دهخدا 
ریاســت دانشــکده تربیت بدنی(، دکتر محمدی )مدیر تربیت بدنی(، دکتر  شجاع الدین ) مشاور رئیس  و  مدیر  کل  حوزه  
ریاســت( به عنوان متخصص تربیت بدنی،  دماوندی، حســنی زاده ) نماینده انجمن ورزش دانشــجویی(، نظری) کارشناس 

تربیت بدنی(، خانم ها امینی )مسئولین انجمن ورزش کارکنان( و دژوان )کارشناس تربیت بدنی( برگزار شد.

مدیریت تربیت بدنی

ورزش
سامت

تندرستی



      
رنگ آمیزی و کف پوش کردن سالن پهلوانان

 رنگ آمیزی و کف پوش کردن سالن ورزش پهلوانان با حمایت مالی جناب آقای دکتر کشتی دار مدیر کل محترم تربیت 
بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ریاست دانشگاه سرکارخانم دکترحجازی زاده از شهریور ماه آغاز و تا نیمه مهرماه 

سال1390جهت استفاده دانشجویان به اتمام رسید. 

مرکز بهداشت و درمان



                      

                       

                      

مرکز                        
بهداشت و 

درمان پردیس 
تهران

مرکز 
بهداشت و 

درمان پردیس 
کرج

خدمات مرکز بهداشت ودرمان :

مرکز بهداشــت و درمان دانشــگاه در پردیس تهران و 
پردیس کرج مشغول به فعالیت مي باشد.

در تمامی ایام ســال و با آغاز ترم تحصیلي جدید و ثبت 
نام دانشــجویان جدیدالورود، از ایــن عزیزان به منظور 
انجام اقدامات پزشکي و بهداشتي جهت تشکیل پرونده 
بهداشــتي، معایناتي از انجام مي گیرد. این مرکز داراي 
بخش هــاي داندانپزشــکی، واکسیناســیون، تزریقات، 

پزشک عمومي مي باشد.

روزنه Rozane
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مرکزبهداشت و درمان

تعداد عنوان ردیف

332 ویزیت دانشجو 1
400 ویزیت کارمند 2
12 گواهی سامت 3
1 اعزام 4
2 پانسمان 5
0 بخیه 6
2 شستشوی گوش 7
0 جراحی کوچک 8
29 پرستاری - سایر موارد 9
0 تزریق پنی سیلین 10
1 وصل سرم 11

67 تزریقات – سایر موارد 12

مرکز
بهداشت ودرمان

پردیس تهران

ویزیت  
دانشجو

ویزیت  
کارمند

گواهي 
سالمت

شستشوي بخیهپانسماناعزام
گوش

جراحي 
کوچک

 -پرستاري 
سایر موارد

تزریق پني  
سیلین

–تزریقات وصل سرم

سایر موارد

332

400

1212020

29

01

67

مرکز بهداشت و درمان  1390نمودار عملکرد شش ماه اول سال 
پردیس تهران



مرکز
بهداشت ودرمان

پردیس کرج
تعداد عنوان ردیف

3006 ویزیت دانشجو 1
1217 ویزیت کارمند 2
331 دندانپزشکی 3
19 اعزام 4
62 پانسمان 5

152 بخیه 6
4 شستشوی گوش 7
9 جراحی کوچک 8
29 9      پرستاری- سایر موارد
124 تزریق پنی سیلین 10
127 وصل سرم 11
1634 تزریقات – سایر موارد 12

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ناعزامدندانپزشکيویزیت کارمندویزیت دانشجو شستشوي  بخیهپانسما
گوش

  -پرستاري جراحي کوچک
سایر موارد

3006121733119621523929
ردیف 123456789

مرکز مشاوره دانشجویی



                      

                       

خدمات مشاوره اي درماني:
 مرکز مشــاوره و خدمات روان شناختی دانشجویي 
در زمینه هاي مختلف شغلي، تحصیلي، شخصیتي، 
ازدواج و خانوادگي خدمات مشاوره اي و روان درماني 
در ســطوح پیشــگیري و درمان به دانشــجویان، 
کارکنان دانشــگاه و در صورت امکان، مراجعان آزاد 

ارایه مي دهد.
 در این مرکز این خدمات توســط اســاتید مجرب 
دانشــگاه به صورت پاره وقت و همکاران کارشناس 
 ارشد مشاوره و روان شناسي به صورت تمام وقت ارایه 

مي گردد. 
نحوه اســتفاده از این خدمات به دین شکل است که 
افــراد به دفتر پذیرش مرکــز مراجعه نموده، بعد از 
مصاحبه اولیه فرم مشــخصات را پــر مي کنند و با 
توجه به مشکل عنوان شده حداکثر تا مدت 10 روز، 

وقت مشاوره براي آن ها منظور مي گردد.
 

کارگاه مهارت های 
پیش از ازدواج

کارگاه مهارت های 
زندگی 
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ت معلم
شگاه تربی

دان

1- جناب آقاي دکتــر فریدون یاریاري: 
مدیر مرکز، داراي دکتري روان شناســي 
که عاوه بر مدیریت مرکز، در زمینه هاي 
شخصیتي، تحصیلي و خانوادگي خدمات 

مشاوره  ارایه مي دهند.
2- خانم معصومه یکله: کارشناس ارشد 
مرکز مشــاوره به صــورت تمام وقت در 
زمینه هاي خانوادگي، ازدواج و تحصیلي 
به مراجعه کنندگان خدمات مشــاوره اي 

ارایه مي دهند. 
3- خانم مریم فردوسي: کارشناس مرکز 
مشــاوره به صورت تمام وقت  مسئولیت 
پذیــرش و مصاحبــه اولیــه را عهده دار 

هستند. 
4- خانم معصومه یوســفي: مسئول دفتر 
به صورت تمام وقت مسئولیت هماهنگی 

امور را به عهده دارند.
 مشخصات متخصصاني که به صورت 
مي کنند  همکاري  مرکز  با  پاره وقت 

به شرح زیر است:
1-  آقاي دکتر فریدون یاریاري: کارشناس 
و کارشناس ارشد روان شناسي بالیني و 
دکتري تخصصي روان شناســي کودکان 
اســتثنایي و تربیتي از دانشــگاه تربیت 

مدرس
زمینه مشــاوره: شــخصیتي، خانوادگي، 

تحصیلي، کودکان و نوجوانان 
2- آقاي دکتر ناصر همتي: روان پزشــک 
از دانشگاه علوم پزشــکي ایران و داراي 

بورد تخصصي روان پزشکي 
3- آقاي دکتر مرتضــي منطقي: داراي 
دکتري تخصصي روان شناسي تربیتي از 

دانشگاه تهران

 زمینه مشاوره: شخصیتي، خانوادگي، ازدواج
4- خانم دکتر مژگان حیاتي: دکتري تخصصي مشاوره 

از دانشگاه عامه طباطبائي
 زمینه مشاوره: ازدواج، خانوادگي، تحصیلي

5- آقــاي دکتر محمد حســین عبداللهــي: دکتري 
روان شناسي از دانشگاه ریون فرانسه

 زمینه مشاوره: شخصیتي، خانوادگي، ازدواج
6- آقاي دکتر جعفرحســني: دکتري روان  شناســي از 

دانشگاه تربیت مدرس
 زمینه مشاوره: شخصیتي، خانوادگي، ازدواج

7- خانم رقیه عسگري: کارشناس ارشد روان شناسي از 
دانشگاه تربیت معلم

 زمینه مشاوره: تحصیلي
8- آقاي ولي ا... رمضاني: فوق لیسانس روان شناسي از 

دانشگاه تربیت معلم
 زمینه  مشاوره: شخصیتي، ارتباطي

) مشاور و مددکار مرکز (:
9- خانم زهرا اخوي: کارشناس ارشد مشاوره از دانشگاه 

تربیت معلم
 زمینه مشاوره: شخصیتي، عاطفي

11- خانــم زینب حق شــناس: دانشــجوی ارشــد 
روان شناسی بالینی از دانشگاه تربیت معلم

 زمینه مشــاوره: ازدواج، تحصیلي، خانوادگي )مشاور و 
مددکار مرکز مستقر در خوابگاه (

13- خانم ریحانه درگاهیان: دانشــجوي فوق لیسانس 
روان شناسی بالینی دانشجوی ارشد روان شناسی بالینی 
ازدانشگاه تربیت معلم )مشاور و مددکارمرکز مستقردر 

خوابگاه ( 
14- آقاي فرهاد جوکار: کارشــناس ارشد روان شناسي 
عمومي از دانشــگاه تربیت معلم )مشاور و مددکارمرکز 

مستقر در خوابگاه (
 

پرسنل  مرکز مشاوره

مرکز مشاوره

گزارش عملکرد مرکز مشاوره
شش ماه اول سال 1390

 

 برنامه هاي اجرا شده
آقای  تاریخ 22و1390/2/21، شرکت   -1
دکتر فریدون یاریاری در کارگاه آموزشی 
دانشجویان((،  برای  معنوی  ))مهارت های 

در دانشگاه شیراز
به مناســبت  23و1390/2/22،  تاریخ   -2
کارگاه    5 اجــرای  خوابگاه هــا،  هفتــه 
در  ازدواج((،  از  پیــش  ))مهارت هــای 
دانشــکده روان شناسي از ساعت   8-16،  

با شرکت 120 نفردانشجو 
3- تاریخ 1390/2/26، به مناســبت هفته 
خوابگاه ها ســخنرانی آقــای دکتر جعفر 
حسنی در رابطه با )) روابط بین فردی (( 
در خوابگاه باغســتان از ساعت 23-21، با 

تعداد 30 نفر از دانشجویان
4- به مناســبت هفتــه خوابگاه ها پخش 
پوســتر و پیام مشاوره ارســالی از وزارت 

علوم در خوابگاه ها  
5- تاریخ 1390/2/25، به مناسبت هفته 
خوابگاه ها اجرای طرح نگرش ســنجی در 
خوابگاه هــا زیر نظر آقــای دکتر فریدون 

یاریاری از ساعت 7الی 10 شب  
6- تاریخ 28و29و1390/2/30، شــرکت 
آقای دکتــر فریدون یاریــاری در کارگاه 
آموزشــی 3 روزه ))آشــنایی و کاربــرد 
نوروفیدبــک در درمان و توانمندســازی 

مغزی((، در دانشگاه تهران  
7- اجرای طرح ارزیابی وضعیت ســامت 
روان دانشــجویان 88-86، به همراه فایل 
ورود اطاعــات بــه تعــداد 428 نفر از 

دانشجویان
8- تاریخ 1390/3/2، اجرای کارگاه 

)) پیشــگیری از اعتیاد (( توسط آقای ولی ا... رمضانی، 
ویژه کارکنان تهران در تاالر 17 شهریور از ساعت 8-12  
9- تاریخ 1390/3/4، شــرکت خانــم معصومه یکله و 
خانم ریحانه درگاهیان در کارگاه آموزشــی )) ازدواج و 

شکوه همسری (( در دانشگاه تهران
10- تاریــخ 4و 5 و1390/4/6، شــرکت خانم ریحانه 
درگاهیان در کارگاه آموزشی)) مددکاری ((، در دانشگاه 

فردوسی مشهد 
11- تاریخ 21و22و1390/4/23، شرکت آقای ولی ا... 
رمضانی در کارگاه آموزشــی ))مشاوره تحصیلی و نقش 
خانواده و اساتید در ارتقای تحصیلی دانشجویان ((، در 

دانشگاه صنعتی شریف 
12- تاریخ 8 و1390/4/29، شرکت آقای فرهاد جوکار 
در کارگاه آموزشــی)) نقش مشاوران همسال در ارتقاء 
سامت روان دانشجویان خوابگاهی((  در دانشگاه علوم 

انتظامی
13- تاریخ 14و1390/6/13، شرکت آقای دکتر یاریاری 
در بیستمین  گردهمایی روسای  مرکز مشاوره در شهر 

کرد
 

 

مرکز مشاوره

ورزش
سامت

تندرستی
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تعداد کل مراجعه کنندگان 
از تاریخ 1390/1/15لغایت 1390/4/5

        

                    سال تحصیلي          

جنسیت
سال  1390

69پسر

218دختر

287کل

علت 
مراجعه

سایر مواردشغليعاطفياجتماعيشخصیتيازدواجخانوادگيتحصیلي

2--17113339پسر

--30184186289دختر

تعداد کل تعداد مراجعه کنندگان به اساتید بر اساس تشخیص نهایي 
شش ماه اول  سال1390 

مرکز مشاوره

نمودارتعداد کل تعداد مراجعه کنندگان به اساتید بر اساس تشخیص نهایي                 
شش ماه اول  سال1390  

کارگاه مهارت های 
زندگی

مرکز مشاوره



کارگاه مهارت های پیش از ازدواج

دبیرخانه
                 دانشجویی



پردیس  واحد  دو  در  دانشجویی  معاونت  دبیرخانه 
تهران و کرج، عهده دار امور دفتری معاونت براساس 
گردش  و  می باشد  معین  و  شده  تدوین  روش های 
مکاتبات و مراسات ادرای را انجام می دهد، مراقبت 
و  وارده  نامه های  گردش  جریان  برحسن  نظارت  و 
صادره را در داخل و خارج سازمان تقبل می نماید و 
در واقع مرکز کنترل و هماهنگ کننده سیستم امور 

دفتری و گردش نامه های اداری می باشد.
انواع سیستم گردش مکاتبات اداری:

مراحل اول کار: نامه های وارده
کنترل نامه  -1
دریافت نامه  -2
ثبت در رایانه -3
ثبت در دفتر اندکس -4
ارجاع به مدیریت ها -5
توزیع بین اقدام کنندگان -6

 مرحله دوم: نامه های صادره
تهیه نامه -1
ثبت در رایانه -2
ارسال -3
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شرح وارده صادره

تعداد وارده ثبت شده برای واحدها 5758 -

تعداد صادره ثبت شده برای واحدها - 5877

تعداد ارجاعات - 10197

نامه های محرمانه 354

شرح وارده صادره

تعداد وارده ثبت شده برای واحدها 600 -

تعداد صادره ثبت شده برای واحدها - 1057

تعداد ارجاعات 1222 798

تعداد رونوشت ها 60 47

عملکرد شش ماه اول سال 1390 دبیرخانه پردیس کرج

عملکرد شش ماه اول سال 1390 دبیرخانه پردیس تهران

تعداد صادره ثبت شده براي تعداد وارده ثبت شده براي واحدها
واحدها

تعداد ارجاعات

60010572020

57585877

10197

پردیس تهران پردیس کرج

نمودار عملکرد دبیرخانه های پردیس تهران و کرج

دبیرخانه

ورزش
سامت

تندرستی

                      

                       



شوراهاي انضباطي از دیگر واحدهاي زیرمجموعه حوزه 
معاونت دانشجویي است که وظیفه رسیدگي به تخلفات 
احتمالي و رفتارهاي مغایر با شــئونات دانشــجوئي را 

عهده  دار است. 
شوراهاي انضباطي دانشگاه ها به دو بخش کلي تقسیم 

مي شوند:
الف :  شوراي بدوي انضباطي 

ب : شوراي تجدید نظر انضباطي

ابتدا در  تخلفات و شکایت مربوط به دانشجویان 
شوراي بدوي انضباطي مطرح مي گردد و چنانچه 
در این مسیر انتساب تخلف یا شکایت در خصوص 
دانشــجویي محرز گردد، منجر به صدور احکام 

اولیه مي شود.

محورهای تخلف:
الف– رسیدگي به جرائم عمومي دانشجو ) از قبیل 
تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، رشوه، 

اختالس(
ب- رسیدگي به تخلفات آموزشي و اداري

ج – رسیدگي به تخلفات سیاسي 
د- رسیدگي به تخلفات اخالقي 
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1- پاسخ استعام داخل دانشگاه: 260 مورد
2- پاسخ استعام خارج از دانشگاه: 2928 مورد

3- تهیه و تنظیم گزارش انجام کار: 3مورد 
4- رسیدگی به درخواست امحاء پرونده: 3 مورد

5- پاسخ استعام مدیریت گزینش کارکنان دانشگاه: 7 مورد
6- تشکیل جلسه بدوی: 8 مورد

7- تشکیل جلسه تجدید نظر: 5 مورد

گزارش عملکرد شورای انضباطی دانشگاه 
درشش ماه اول سال 1390

نمودار مقایسه عملکرد شورای انضباطی دانشگاه 
شش ماه اول در سال 1390

کمیته انضباطی
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پرونده هاي  
مختومه

درخواست 
امحاء 
پرونده

تشکیل 
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تشکیل 
جلسه  

تجدید نظر

ورزش
سامت

تندرستی

                      

                       



                      

                       

مرکز سایت خوابگاه های 
دانشجویی

اتوماسیون ورود و 
خروج خوابگاه ها

مرکز کامپیوتر:
جهت دسترســی به فناوری هــای روز دنیا و همچنین 
امکان دسترســی به اینترنت و خدمات کامپیوتری تمام 
وقت در دانشــگاه، مرکز کامپیوتر معاونت دانشجویی در 
ســال 1385 شــروع به کار کرد و پس از مدتی مراکز 
کامپیوتــر خود را در خوابگاه های دانشــجویی تهران و 

پردیس کرج راه اندازی کرد. 

روابط عمومی:
ارتباط و همــکاري و تأثیر متقابل یکي از ارکان زندگي 
اجتماعــي اســت در هر مجموعــه اي اجــزا و عناصر 
ذي تأثیر با همکاري در برنامه ریزي و همچنین تشریک 
مســاعي در اجرا توان خود را جهت دستیابي به اهداف 
مجموعــه افزایش مي دهنــد. از مدت هــا قبل حوزه 
معاونت دانشجویي به منظور گشودن راهي جدید براي 
اطاع رساني و ارتباط مؤثر و متقابل با اقشار دانشگاهي 
درصدد باز کردن» روزنه« تفاهم و همیاري بوده اســت 
لــذا در این راســتا مرکز روابط عمومي حــوزه معاونت 
دانشجویي از نیمه سال تحصیلي 87 شروع به کار کرد.
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فعالیت شش ماه اول 1390 مرکز کامپیوتر:
1- پشــتیبانی از کامپیوترهای حــوزه معاونت 
دانشــجویی واحد کرج و تهران )سخت افزاری و 

نرم افزاری(، بیش از 300 دستگاه کامپیوتر
2- پشــتیبانی از سایت های کامپیوتر خوابگاه ها 
)تعداد 8 سایت کامپیوتر در داخل خوابگاه های 

واحد کرج و تهران(
3-  پشتیبانی و رفع مشکات سیستم اتوماسیون 

تغذیه( نرم افزاری و سخت افزاری
4- پشــتیبانی و گســترش نرم افزاری سیستم 

اتوماسیون خوابگاه ها
5- پشتیبانی سیستم های اتوماسیون دانشجویی،  
بهــداری و ســرویس سیســتم ورود و خــروج 

خوابگاه ها 
8- راه انــدازی، نصــب و پشــتیبانی سیســتم 
اتوماســیون تحت وب اداره تغذیــه جهت رزرو 

اینترنتی و شارژ اعتبار از طریق اینترنت
9- به روز رســانی اطاعات موجــود در پورتال 

معاونت دانشجویی
10- پیگیری و پشــتیبانی  امور دیگر از  قبیل 
" سیســتم وایمکس اداره رفاه پردیس تهران و 
پردیس کرج، سیســتم اینترانت در خوابگاه های 
الله زار و مطهری، سیســتم وایمکــس خوابگاه 

باغستان و توحید تهران "
11- انجــام امور مربوط به وارد نمودن اطاعات 
دانشــجویان انصرافــی و اخراجی در سیســتم 
خوابگاه ها و هماهنگی با اداره تغذیه در این مورد
12- راه اندازی و پشــتیبانی سیســتم وایرلس  

خوابگاه های دانشجویی واحد کرج و تهران
13- آماده ســازی  و تکمیــل ســایت کامپیوتر 

خوابگاه جدید پسران )فجر(
14-  آماده ســازی شــبکه اینترنت در خوابگاه 

جدید پسران ) فجر(
15- مجــاز و غیــر مجــاز نمــودن کارت های 
دانشــجویان مجاز و غیر مجاز جهــت ورود به 

خوابگاه ها
16- نهیه و تنظیم گزارش و آمارهای دانشجویی  

و خوابگاهی

فعالیت شش ماه اول 1390 روابط عمومی:
1- طراحي و چــاپ بنرهــاي مختلف حوزه 

معاونت دانشجویي3 مورد
2- تهیه و تدوین نشریه روزنه 2 مورد ) گزارش 

عملکرد سال 1389 و سه ماه اول 1390(
معاونت  حوزه   POWERPOINTتهیه  -3

دانشجویي جهت جشن ورودي هاي جدید
4- حضور در خوابگاه های دانشجویی پردیس 
تهران جهت عکاسی از وضع موجود خوابگاه ها 
5- حضور در پردیس تهران جهت عکاسی  از 

وضع موجود حوزه معاونت دانشجویی
6- شرکت در جلسات کمیته بهبود فرآیندهای 
مدیریت بودجه و تشکیات )1 مورد( به عنوان 

نماینده معاونت دانشجویی
7- ارایــه فرآینــد عملکــرد حــوزه معاونت 

دانشجویی به مدیریت بودجه وتشکیات
8-  آماده ســازی، طراحی و تهیه پوسترها و 
تراکت های انتخاب دانشجوی نمونه کشوری 

مرکز کامپیوتر 
و روابط عمومی

ورزش
سامت

تندرستی



تنهاخداستکهمیماند
در گذشــت دردناک همکار عزیزمــان، جناب آقای حیدر جهان مهر 
 را به جامعه ی دانشــگاهیان دانشــگاه تربیت معلم تســلیت می گوییم.
آن همکار ســفر کــرده از همکاران حوزه معاونت دانشــجویی بود  که تا 
هنگام عروج به سوی معبود هیچ گاه از سعی و تاش خود جهت پیشبرد 

اهداف دانشگاه تربیت معلم به خصوص معاونت دانشجویی دریغ نکرد. 
نامش بلند و یادش در جوار خاطره پاکان و نیکان برقرار باد.


