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سرآغاز

باسمه تعالی
هر مجموعه ای برای دستیابی به رشد و تعالی سازمانی خود از ابزارهای مختلف استفاده می کند. یکی 
از روش های موثر، ارزیابی عملکرد براساس شاخص های مقبول دستگاه های نظارتی و ستادی است. به 
همین منظور این معاونت در جهت معرفی فعالیت های سازمانی خود و همچنین ارایه اطالعات عملکردی 
به مدیران ارشد سعی نموده است فعالیت ها وگزارش های آماری خود را بر اساس مالک ها و شاخص های 

وزارت علوم وتحقیقات و فناوری ارایه نماید و مجموعه حاضر حاصل چنین روشی است.
الزم است از حمایت های ریاست محترم  دانشگاه و هیأت رئیسه محترم سپاسگزاری کنیم. همچنین 
وظیفه خود می دانیم که از صبر و تالش مدیران، کارشناسان، کارمندان  حوزه دانشجویی و سایر نیروهای 

همکار دانشگاه با این حوزه قدردانی و تشکر کنیم.
هرگونه انتقاد، پیشنهاد و نظرات شما موجب دلگرمی و سرافرازی ما می باشد. 

                                                         
معاون دانشجویی 

بهار 1396
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کشــور

مسابقات قهرمانی دانشجویی کشور

ورزش هــای  هیــأت  جلســه  اولیــن  برگــزاری 
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الف( دفتر تغذیه
1- نظـارت بـه طبـخ و توزیع صبحانه، ناهار و شـام دانشـجویان 

به طور مسـتمر
2- نظارت برکیفیت و کمیت مواد غذایی طبخ شده
3- تنظیم برنامه غذایی هفتگی هر دوهفته یک بار

4- تنظیـم گـزارش خریـد مـواد غذایـی پیمانـکار هـر 15 روز 
یک بـار

توسـط  خریـداری شـده  غذایـی  مـواد  قیمت هـای  5-کنتـرل 
پیمانـکار از طریـق سـایت میـدان تره بـار شـهرداری و یا عمده 

شهر فروشـان 
6- تنظیـم و ارسـال لیسـت مواد غذایی خریداری شـده توسـط 
پیمانـکار و ارسـال آن بـه مدیریـت محترم مالی جهـت پرداخت 

هزینه هـا هـر 15 روز یکبار
7- تنظیـم لیسـت غذاهـای طبخ و توزیع شـده توسـط پیمانکار 
و ارسـال آن بـه مدیریـت امورمالـی جهت پرداخت حـق الزحمه 

طبـخ و توزیـع هر ماه
8- پی گیـری جهـت رفـع نواقـص بوجـود آمـده در سـاختمان 

سـرویس سلف 

9- مقدار مواد غذایی توزیع شده جهت طبخ در سال 95

مقدارنوعمقدارنوع 
2500 مرغ

کیلوگرم
60/000 گوشت

کیلوگرم
برنج 
ایرانی

 38/000
کیلوگرم

برنج 
خارجی

 40/000
کیلوگرم

روغن 
نباتی

 18/000
کیلوگرم

15/000 ماهی
کیلوگرم

2/300 جوجه
کیلوگرم

10-آمار غذای توزیع شده درسال 95 توسط اداره تغذیه:
صبحانه :             40/918 پرس
ناهار:                307/734 پرس
شام:                168/683 پرس

رستوران آزاد:      30/000 پرس

مدیریت خدمات دانشجویی

تغذیه )پردیس کرج( 
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ایـن مدیریت مسـئول ارایه خدمات رفاهـی، تغذیه، صندوق قرض الحسـنه دانشـجویی و 
نظارت بر شـورای صنفی دانشـجویان  می باشـد.

ب( انبار تغذیه
1- نظـارت بر خریـد مـواد غذایی مورد 

نیاز روزانه آشـپزخانه
غذایـی  مـواد  گرفتـن  2-تحویـل 
و  پیمانـکار  توسـط  شـده  خریـداری 
سـردخانه یـا  انبـار  در  آن  نگهـداری 

3- نظـارت بـر خرید مـواد غذایی اصلی 
آشـپزخانه و نگهـداری آن هـا در انبار یا 
سـردخانه و خـروج آن هـا براسـاس آمار 

روزانه
غذایـی  مـواد  کیفیـت  بـر  نظـارت   -4

پیمانـکار توسـط  شـده  خریـداری 
5- کنتـرل کمیـت مواد غذایـی ورود و 

یـا خـروج مـواد غذایـی از انبار
ج( تعمیرات انجام شده

برنـج  دیـوار  کاشـی های  تعویـض   -1
شـوری

2- نصـب دوربیـن در طبقـات جهـت 
بیشـتر کنتـرل 

چوبـی  درب هـای  تعویـض   -3
کلیـه  در  بهداشـتی  سـرویس های 

ت طبقـا
غذاخـوری  دیوارپـوش  نصـب   -4

آزاد رسـتوران 
شیشـه ای  کشـویی  درب  نصـب   -5

آزاد رسـتوران  ورودی 

کافه کتاب خوارزمی:

کافـه کتـاب خوارزمـی در 
دانشـکده  همکـف  طبقـه 
ارایـه  آمـاده  ادبیـات  
خدمـات از جملـه: فـروش  
التحریـر،   لـوازم  کتـاب، 
و  فرهنگـی   محصـوالت 
و  مـواد غذایـی  عرضـه    

می باشـد. نوشـیدنی  

“

“
6- خریـد صندلـی مورد نیاز سـلف آزاد 

به تعـداد 200 عدد
7- نصب کفپوش قسـمتی از رسـتوران 

آزاد
د( برگزاری مراسم های مختلف

همایـش  میهمانـان  از  پذیرایـی   -1
بین المللـی نانـو بـه مـدت 3 شـبانه روز          

ناهـار- شـام( ) صبحانـه، 
گردهمایـی  میهمانـان  از  پذیرایـی   -2
بیـن المللـی ریاضی بـه مدت 3 شـبانه 

روز ) صبحانـه، ناهـار و شـام (
3- پذیرایـی از میهمانـان  مراسـم های 
جزئـی محـول شـده بـه اداره تغذیه در 

سـال طول 
ه( عملکرد واحد اتوماسیون

1-فـروش فیش غـذا بصـورت اینترنتی 
از تاریـخ 95/1/1 لغایـت 95/12/8 بـه 

مبلـغ 5/327/366/559 ریـال
2-نصـب دو دسـتگاه فیـش فراموشـی 

جهـت رفـاه بیشـتر دانشـجویان
ارتبـاط   wi-fiجهـت  مـودم  3-نصـب 
راحت دانشـجویان با اتوماسـیون تغذیه 

در محـل سـلف سـرویس
  



6 ص

روزنه - نشریه معاونت دانشجویی-  گزارش عملکردسال 1395 
       

الف( دفتر تغذیه
1- نظـارت بـه طبـخ و توزیع صبحانه، ناهار و شـام دانشـجویان 

به طور مسـتمر
2- نظارت برکیفیت و کمیت مواد غذایی طبخ شده
3- تنظیم برنامه غذایی هفتگی هر دوهفته یک بار

4- تنظیـم گـزارش خریـد مـواد غذایـی پیمانـکار هـر 15 روز 
یک بـار

توسـط  خریـداری شـده  غذایـی  مـواد  قیمت هـای  5-کنتـرل 
پیمانـکار از طریـق سـایت میـدان تره بـار شـهرداری و یا عمده 

شهر  فروشـان 
6- تنظیـم و ارسـال لیسـت مواد غذایی خریداری شـده توسـط 
پیمانـکار و ارسـال آن بـه مدیریـت محترم مالی جهـت پرداخت 

هزینه هـا هـر 15 روز یکبار
7- تنظیـم لیسـت غذاهـای طبخ و توزیع شـده توسـط پیمانکار 
و ارسـال آن بـه مدیریـت امورمالـی جهت پرداخت حـق الزحمه 

طبـخ و توزیـع هر ماه
8- پی گیـری جهـت رفـع نواقـص بوجـود آمـده در سـاختمان 

سـرویس سلف 
9- آمار غذای توزیع شده درسال 95 توسط اداره تغذیه:

صبحانه :             138/510 پرس
ناهار:                229/500 پرس 

شام:                166/320 پرس
10-  تعداد غذای رستوران آزاد حدود : 27000 پرس 

11- تعداد کارت های اتوماسیون فعال شده : 4520 کارت
12-  تعداد کارت های تسویه شده : 460 کارت

تغذیه )پردیس تهران( 

سلف سرویس دانشجویی- تهران
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غذا شامل صبحانه، 

ارائه سه وعده 

ناهار و شام به دانشجویان حتی 

در ایام تعطیل  به جز جمعه

صبحانه توزیع  1394
شده

5%

ناهار توزیع شده 1394
29%

شام توزیع شده 1394
16%

رستوران آزاد 1394
2%

 صبحانه توزیع 1395
شده

3%

ناهار توزیع شده 1395
27%

شام توزیع شده 1395
15%

1395 
رستوران 

آزاد
3%

صبحانه  1394
توزیع شده

6% ناهار  1394
توزیع شده

12%
شام  1394

توزیع شده
11%

 رستوران 1394
آزاد

صبحانه  3%1395
توزیع شده

17%

ناهار  1395
توزیع شده

28%

شام  1395
توزیع شده

20%

1395 
رستوران آزاد

3%

سلف سرویس دانشجویی- کرج

صبحانه توزیع 
شده

رستوران آزادشام توزیع شدهناهار توزیع شده
صبحانه توزیع 

شده
رستوران آزادشام توزیع شدهناهار توزیع شده

13941395

کرج 54226338785191669270004091830773416868330000

تهران 47672100590848892220013851022950016632027000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

نمودار مقایسه ای اداره تغذیه در سال های 1395- 1394

کرج تهران
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اداره رفاه دانشجویی

اداره رفــاه دانشــجویان دانشــگاه هماننــد پــل ارتباطــی بیــن عزیزان دانشــجو 
و صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری  می باشــد.

مبلغ به ریالتعدادنوع وام و تسهیالت رفاهی    
18428/840/375/000تحصیلی1
806/508/750/000مسکن / ودیعه مسکن2
4201/906/980/000ضروری3
741/300/000/000ازدواج4
73415/843/500/000شهریه5
4338/090/500/000ویژه دکتری6
28/000/000زیارت عتبات عالیات7

57384/000/000بنیاد علوی8

2255/500/000صندوق قرض الحسنه9

541961/363/000کار دانشجویی10
12000240/000/000قرارداد بیمه حوادث11

1866/960/000بیمه خدمات درمانی12

ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــ15قرارداد واحدهای رفاهی13

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ2184تسویه حساب دانشجویان14
ـــــــــــــــــــــــــــــــ626صدور دفترچه اقساط15

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ1851بایگانی پرونده فارغ التحصیالن16

ثبت و اسکن مدارک متقاضیان وام های 17
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ3642دانشجویی

انواع تسهیالت رفاهی، ویژه دانشجویان
وام تحصیلــی، وام مســکن، وام ضــروری، وام ضــروری مبتکــر، وام ضــروری حــوادث غیــر مترقبــه، وام 
ضــروری قهرمــان ورزشــی، وام اســتعداد درخشــان)تحصیلی و ضــروری دانشــجویان ممتــاز و نمونــه(، 
وام ودیعــه مســکن متاهلــی، وام تغذیــه، وام حــج عمــره و زیــارت عتبــات عالیــات، وام مــوارد خــاص، 
وام بیمــه پایه)خدمــات درمانــی(، وام بیمــه دانش)تکمیلــی درمانــی(، وام دانــش هســته ای، وام ودیعــه 
مســکن نخبگان)ویــژه نخبــگان تحــت پوشــش بنیــاد ملــی نخبــگان(، وام ودیعــه مســکن دانشــجویان 

متاهــل غیــر ایرانــی، وام شهریه)دانشــجویان شــبانه(
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همکاری و تعاون 

مشارکت

ایجاد همدلی  

شورای صنفی_ رفاهی دانشجویان

کافه کتاب خوارزمی

صندوق قرض الحسنه دانشجویی:
1- انجام تسویه حساب دانشجویان  فارغ التحصیل.

2- ثبــت نــام وام هــاي دانشــجویي )تحصیلــي، ضــروري، مســکن، 
بنیــاد علــوي، ازدواج، ودیعــه مســکن... (.

ــدوق قرض الحســنه  ــي صن ــاي پرداخت ــت اقســاط وام ه 3- دریاف
دانشــجویان و واریــز وجــوه بــه بانــک و ثبــت ســند مربوطــه در 

دفتــرکل.
4- افتتاح حساب )عضویت ( به تعداد بیست و یک نفر.

ــجویان  ــر از دانش ــج نف ــت و پن ــداد بیس ــه تع ــت وام ب 5- پرداخ
ــد. ــدوق مي باش ــو صن ــه عض ــد ک نیازمن

ــت  ــک و ثب ــدور چ ــي و ص ــاي پرداخت ــناد وام ه ــم اس 6- تنظی
ــک. ــاب بان ــا صورتحس ــا ب ــق آن ه ــر کل وتطبی ــا در دفت آن ه

7- واریز وجوه صندوق به بانک و ثبت سند مربوطه.
8- تحویــل و تنظیــم اســناد و مــدارک وام هــاي بنیــاد علــوي و 
ــاه  ــه اداره رف ــا ب ــي و ضــروري و مســکن ...وارســال آن ه تحصیل

دانشــجویان
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الف( شش ماه اول
1. برگـزاری کالس های آموزشـی در شـش رشـته دختران ویک 

رشـته پسـران جمعاً 423 نفر
2. برگـزاری برنامه هـای کوهپیمایـی عمومـی دانشـجویان در5 

برنامـه عمومـی ویـک برنامـه تخصصـی بـه تعـداد 250 نفر 
3. برگـزاری انتخابـات انجمـن هـای عمومـی وتخصصـی ورزش 
دانشـجویی بـه تعـداد 627 نفـر دانشـجوی دختـر و پسـر دبیـر 
انجمـن تخصصـی و3898 نفـر دانشـجوی دختـر و پسـر دبیـر 

کمیته هـای ورزشـی وعمومـی 
4. برگـزاری اردوی کاشـان تقدیـر از اعضـای فعـال انجمن هـای 

ورزشـی دانشـگاه به تعـداد 10 نفر
5. برگزاری جشـنواره بهاره مسـابقات ورزشـی دانشـجویان ویژه 
هفتـه خوابگاه هـا در 20 رشـته ورزشـی دختـران وپسـران بـه 

تعـداد 596 نفـر دختـر و856 نفر پسـر
دانشـگاه  دانشـجویان  آهنیـن  مـردان  مسـابقه  برگـزاری   .6

خوارزمـی 
7 برگـزاری جشـن ورزشـی تجلیـل از دانشـجویان مقـام آور در 

مسـابقات منطقـه یک ورزش کشـور

8. میزبانـی برگـزاری مسـابقات دانـش آموزی بهشـتیان زمینی 
کشـور )مبتال بـه بیماری سـندرم دان(

9. برگزاری نمایشـگاه کوهسـتان )آشـنایی با انجمن کوهنوردی  
و تجهیزات( 

10. برگزاری کالس های آموزشی فرزندان کارکنان در تابستان
11. اعـزام تیم هـای ورزشـی دانشـجویان بـه مسـابقات منطقـه 
یـک در دو رشـته تیـر انـدازی و پـرس سـینه بـا حضـور 15 نفر

12. اعـزام تیم هـای ورزشـی دانشـجویان دختر وپسـر دانشـگاه 
بـه سـیزدهمین المپیـاد فرهنگـی ورزش دانشـجویان سراسـر 

کشـور بـه تعـداد 63 نفـر دختـر و52 نفر پسـر 
13. صعـود گـروه کوهنـوردی کارکنـان آقـای دانشـگاه بـه قله 

دماونـد )بـام ایران(

مدیریت تربیت بدنی

 فعالیت ها در یک نگاه
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ب( شش ماه دوم
1. برگـزاری کالس هـای مربی گـری و داوری 

در 6 دوره بـا حضـور153 نفر    
2. برگـزاری همایـش پیـاده روی همگانـی 
کارکنـان گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقـدس 

بـه تعـداد 470 نفـر
3. برگـزاری همایـش پیـاده روی همگانـی 
دانشـجویان گرامیداشـت هفتـه دفاع مقدس 

بـه تعـداد 90نفر
4. اعـزام تیم های ورزشـی کارکنان دانشـگاه 
)آقایـان و بانـوان ( به مسـابقات کشـوری در 

4 رشـته ورزشـی به تعـداد 45 نفر
انجمـن کوهنـوردی  برنامه هـای  اجـرای   .5

دانشـجویان بـا حضـور 205 نفـر
6.کسـب افتخارات جهانی و آسـیایی توسـط 

دانشجویان دانشـگاه 4 نفر
همگانـی  پیـاده روی  همایـش  7.برگـزاری 
دانشـجویان بـه  مناسـبت هفتـه تربیت بدنی 

و ورزش بـه تعـداد 260 نفـر
8. برگـزاری همایـش   همگانـی کارکنـان بـه 
 مناسـبت هفتـه تربیـت بدنـی و ورزش بـه 

تعـداد 150 نفـر

قوی تریـن  ورزشـی  مسـابقات  برگـزاری   .9
مـردان گرامیداشـت 16 آذر روز دانشـجو 5 

کننده نفـر شـرکت 
10. برگزاری جلسـه هیات ورزش دانشگاهی 

البرز استان 
11. برگزاری مسـابقات همگانی در ششمین 

نانو کنگره 
هفتـه  پایـان  مسـابقات  برگـزاری   .12
خوابگاه هـای دختران و پسـران  در 6 رشـته 

بـه تعـداد 135 نفـر
13. اجـرای برنامه هـای انجمـن کوهنـوردی 

کارکنان
قایقرانـی  قهرمانـی  مسـابقات  14.میزبانـی 
دانشـجویان دختر وپسـر دانشـگاه ها و مراکز 

آمـوزش عالی سراسـر کشـور 
مسـابقات  پاییـزه  جشـنواره  15.برگـزاری 
درون دانشـگاهی دانشـجویان در 14 رشـته 

ورزشـی و بـه تعـداد 2378 نفـر
16.برگزاری مسابقات دهه فجر کارکنان
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1. برنامـه عمومی روسـتای آهار به شـکر 
 آب ) دختران  شـرکت کننـده 58 نفر(

مسـیر  کوهپیمایـی  عمومـی  برنامـه   .2
داوود)پسـران   امامـزاده  بـه  فرحـزاد 

نفـر(   30 کننـده  شـرکت 
مسـیر  کوهپیمایـی  عمومـی  برنامـه   .3
اورازان)دختـران   بـه  گیلیـرد  روسـتای 

نفـر(   53 کننـده  شـرکت 
4.برنامـه عمومـی کوهپیمایی مسـیر غار 

بورنیـک ) دختران(
5. برنامـه تخصصـی صعود بـه قله درفک 

تخصصی) پسـران(
دختـران    ( ولیـان   عمومـی  برنامـه   .6

نفـر(  35 کننـده  شـرکت 
7. برنامـه عمومـی شهرسـتانک ) پسـران 

شـرکت کننـده  26 نفر(
روسـتای   - طالقـان  عمومـی  برنامـه   .8
حسـنجون  ) دختـران  شـرکت کننـده 

نفـر(  40
9. برنامـه عمومـی تـار وهویـر  ) دختران  

شـرکت کننـده 40 نفر(
دختـران    ( درکـه  عمومـی  برنامـه   .10

نفـر(  20 کننـده  شـرکت 

کوهنوردی:
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انجمـن کوهنـوردی دانشـگاه خوارزمـی در ادامـه برنامه هـای شـش مـاه اول ورزشـی خـود از تاریخ 2 لغایت 4 شـهریور به مناسـبت 
بزرگداشـت هفتـه دولـت موفـق بـه صعود بـه بام ایـران قله زیبـای دماوند شـد.

 اعضـای شـرکت کننـده در ایـن برنامـه: 1. دکتـر محمد ولی مـدرس 2. دکتر مجیـد بیگی 3.مهنـدس مهدی گودآسـیایی 4. نعمت 
آزادی 5.سـجاد خورشـید ونـد 6. علـی یوسـفی 7. محمـد عزیزی 8. محمـود عباس نژاد 9. آیدین عاشـوری 10. رضا بنفشـه 

صعود به بام زیبای ایران قله دماوند:

کوهپیمایی دانشجویان دختر کرج به مقصد طالقان 95/12/5 به تعداد 28 نفر
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اعـزام تیم هـای ورزشـی بـه مسـابقات دانشـگاه های منطقه 
یـک انتخابـی قهرمانی

کسب مقام اول مسابقات تیراندازی دانشجویان

برگزاری مراسـم جشـن ورزشـی تجلیـل از قهرمانان ورزشـی 
دانشـگاه خوارزمی در مسـابقات منطقه یک ورزش کشـور سال 

94 روز دوشـنبه مـورخ 95/2/27 بـا حضور میهمـان ارزنده
 آقای علیرضا حیدری قهرمان اسبق کشتی جهان

انجمن هـای  انتخابـات  برگـزاری 
دانشـجویی ورزش 

ورزشـی  انجمن هـای  انتخابـات 
روز  نامـزد   12 حضـور  بـا  دانشـجویان 
دانشـکده  در   95/2/20 مـورخ  دوشـنبه 
تربیـت بدنـی برگـزار شـد  و آقـای امین 
به عنـوان  رای  بیشـترین  بـا  خالقـی 
دبیـرکل و خانـم فائـزه قره داغـی بعنوان 

شـدند. انتخـاب  رئیـس  نایـب 

برگـزاری اردوی یـک روزه بـه کاشـان جهـت  تقدیر 
از زحمـات اعضـای انجمن فعـال ورزش دانشـجویان 
دختـر سـال 94 در تاریـخ 95/3/6 بـه سرپرسـتی 

آقـای  محمد شـیرینی
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برگزاری مسابقات درون دانشگاهی دانشجویان 
ویژه هفته خوابگاه ها

 596 حضــور  بــا  مســابقات  ایــن 
رشــته  در 11  شــرکت کننده دختــر 
ورزشــی و856  شــرکت کننــده 
پســر در 13 رشــته ورزشــی در 
ســالن های  و  خوابگاه هــا 
ــرج  ــران و ک ورزشــی ته
  95/2/9 تاریــخ  از 
لغایــت95/2/30 
ــد.  ــزار ش برگ

برگزاری مسابقه مردان آهنین
ایـن مسـابقه روز دوشـنبه 95/3/3 در محوطـه دانشـکده علـوم  کرج با 
حضـو ر آقایـان دکتـر حبیبـی معاونـت دانشـجویی وقـت، جـوکار مدیر 

تربیـت بدنـی  برگزار شـد.
نفر اول فرشاد محمدی

نفر دوم سهراب خورشیدی
نفر سوم مهدی حاجی وند
نفر چهارم سجاد عزیز پور
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از اردو تا سکو
سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی سراسر کشور

بــا  المپیــاد  ســیزدهمین 
دانشــگاه   101 حضــور 
دانشــجوی   2500 و 
ــخ 95/4/27  ــر از تاری دخت
لغایــت 95/5/5 در 8 رشــته 
ــی )فوتسال،بسکتبال،  ورزش
روی  تنیــس  بدمینتــون، 
شــنا،  دوومیدانــی،  میــز، 
و  والیبــال(  تکوانــدو، 
و  دانشــگاه   120 حضــور 
350 دانشــجوی پســر 
ــت  ــخ 95/5/10 لغای از تاری
رشــته   10 در  و   95/5/20
ــی )فوتسال،بسکتبال،  ورزش
تنیــس روی  بدمینتــون، 
شــنا،  دوومیدانــی،  میــز، 
بــه  والیبــال(  تکوانــدو، 
میزبانــی دانشــگاه فردوســی 

مشــهد برگــزار شــد.

نتایــج کســب شــده 
دختــران:

ــابقات  ــره مس ــدال نق 1- م
ــکتبال بس

ــابقات  ــره مس ــدال نق 2- م
ــز  ــس روی می ــرادی تنی انف
و  مقــام ســوم مســابقات 

ــره دونف
ــره  ــال و نق ــدال ط 3- دو م

ــنا ــرادی ش ــابقات انف مس
ــابقات  ــره مس ــدال نق 4- م

ــدو ــرادی تکوان انف
ــابقات  ــره مس ــدال نق 5- م

ــون ــرادی بدمینت انف

نتایــج کســب شــده 
پســران:

ــره مســابقات  ــدال نق 1-  م
ــون  ــرادی بدمینت انف

ــابقات  ــال مس ــدال ط 2-  م
در  دوومیدانــی  انفــرادی 
ــز  در  ــش و برن ــاب چک پرت

ــه گام ــرش س پ
برنزمســابقات  مــدال   -3
ــر و 400*4متر  4*100 مت

امــدادی در دوومیدانــی 
برنزمســابقات  مــدال   -4
انفــرادی کشــتی فرنگــی 
وزن 59 کیلــو گــرم و 98   

ــرم  ــو گ کیل
ــابقات  ــال مس ــدال ط 5- م
 100 در  شــنا  انفــرادی 
متــر پروانــه و 200 متــر  

قورباغــه 

ــا دانشــگاه  ــن رقابت ه در ای
ــهد  ــی مش ــران، فردوس ته
به ترتیــب  )ص(  الزهــرا  و 
مقــام اول تــا ســوم را در 
بخــش دختــران و دانشــگاه 
فردوســی مشــهد، تهــران و 
فنــی حرفــه ای مازنــدران 
ــا  ــام اول ت ــب مق ــه ترتی ب
ــران  ــش پس ــوم را در بخ س

ــد. ــب کردن کس
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مسابقات المپیاد ویژه بهشتیان زمینی آریا
هشـتمین دوره مسـابقات المپیـاد دانـش آمـوزان انجمـن بهشـتیان 
زمینـی با حضـور 10 تیـم متشـکل از 136 ورزشـکار دختر وپسـر در 
سـه رشـته وزنه بـرداری، تنیس روی میـز، بدمینتون و پرتـاب پنالتی 
در تاریـخ 95/3/6 بـه میزبانـی دانشـگاه خوارزمـی و مدیریت تربیت 

بدنـی برگزار شـد.
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شرکت درمسابقات کشوری 
کارکنان دانشگاه ها و ادارات و 

مراکز دولتی سراسر کشور 
سـه تیم از دانشـگاه خوارزمـی به عنوان 
ایـن  در  البـرز  اسـتان  منتخـب  تیـم 

داشـتند. مسـابقات حضـور 
والیبـال ) خانم ها ( و فوتسـال ) آقایان(: 
مـورخ 95/7/23 لغایت 95/7/29 بمدت 
7 روز، بـه میزبانـی شهرسـتان رامسـر، 
اردوگاه هفـت تیـر و میرزاکوچک خان، 

مجموعه ورزشـی شـهید چمران 
تنیـس روی میز ) آقـا ( : مورخ 95/8/2 
بـه  روز  سـه  بمـدت   95/8/4 لغایـت 
میزبانـی اسـتان همـدان، شـهرمریانج، 
مجموعـه ورزشـی شـهید حـاج بابایـی 



مسابقات دانشجویی قهرمانی  کشور

کسب مقام دوم در مسـابقات قهرمانی 
جودو دانشـجویان پسر

کسـب دو مـدال طـال و یـک مدال نقـره حاصل 
تـالش جـودوکاران دانشـگاه خوارزمـی و مقـام 
دوم تیمـی در مسـابقات قهرمانـی دانشـجویان 
پسـر دانشـگاه هـا و موسسـات آمـوزش عالـی 
سراسـر کشـور بـه میزبانـی دانشـگاه شـیراز در 

بهمـن ماه سـال 95
اسامی نفرات تیم اعزامی:

طال 1- سـید حبیـب اهلل، سـید میرزاجانـی  مـدال 
2- سعید رضائیان   مدال طال 
3- مسلم بهمنی    مدال نقره 

مسابقات هندبال قهرمانی دانشجویان 
دانشگاه های سراسرکشور:

از  سـبزواری  حکیـم  دانشـگاه  میزبانـی  بـه  مسـابقات 
تاریـخ 95/11/7 لغایـت 95/11/16 برگـزار شـد. در این 
شـهید  الزهـرا،  طباطبایـی،  تیم)عالمـه   13 مسـابقات 
بهشـتی، دانشـگاه خوارزمـی و...( حضـور داشـتند.  طـال 

2- سعید رضائیان   مدال طال 
3- مسلم بهمنی    مدال نقره 

مسابقات کاراته دختران

مسابقات هندبال پسران



برگزاری اولین جلسـه هیـأت ورزش های دانشـگاهی اسـتان البرز در 
جدید تحصیلی  سـال 

حاضرین:
1- آقـای مسـعود جـوکار مدیـر تربیت بدنـی 
دانشـگاه خوارزمی و رئیـس هیأت ورزش های 

دانشـگاهی اسـتان البرز
2- آقـای دکتـر محمدرضـا دهخـدا رئیـس 

دانشـگاهی ورزش هـای  ملـی  فدراسـیون 
مدیـر  جـان  آخـش  موسـی  آقـای   -3
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  تربیت بدنـی 
هیـأت  رئیـس  نائـب  و  البـرز  اسـتان 
البـرز اسـتان  دانشـگاهی  ورزش هـای 

4- آقـای مجتبـی صفری سرپرسـت اداره 
علمـی  دانشـگاه  دانشـجویی  و  فرهنگـی 
هیـأت  دبیـر  و  البـرز  اسـتان  کاربـردی 

البـرز اسـتان  دانشـگاهی  ورزش هـای 
مدیـر  حقیقـی  مسـلمان  آقـای   -5
اسـالمی آزاد  دانشـگاه  تربیت بدنـی 

مسـئول  اسـدی  بنـی  امیـر  آقـای   -6
زیسـت  محیـط  دانشـگاه  تربیت بدنـی 

البـرز اسـتان 
7- آقـای صـادق عزیزخانـی مسـئول دفتـر و 
روابـط عمومی هیـأت ورزش های دانشـگاهی 

البرز اسـتان 
اماکـن  فرشـید کاظمـی مسـئول  آقـای   -8
البـرز اسـتان  دانشـگاهی  ورزش هـای  هیـأت 

مسـئول خزانـه  محمـد شـیرینی  آقـای   -9
البـرز اسـتان  دانشـگاهی  ورزش هـای  هیـأت 

.10- آقای سـجاد نعمت زاده مسـئول کمیته 
دانشـگاهی  ورزش هـای  هیـأت  بازاریابـی 

اسـتان البـرز

ایـن جلسـه بـه مناسـبت روز تربیت بدنـی و ورزش، باهـدف برنامه ریزی تقویم ورزشـی هیأت ورزش های دانشـگاهی اسـتان البـرز با حضور 
مدیـران تربیـت بدنـی دانشـگاه های اسـتان البـرز و ریاسـت محترم هیأت ورزش دانشـگاهی اسـتان البـرز در تاریـخ 95/7/24  در دانشـگاه 

خوارزمـی  برگزار  شـد.
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جشنواره پاییزه درون دانشگاهی 

مسـابقات در 13 رشـته ورزشـی بدمینتون، بسـکتبال ،شـطرنج، شـنا، آمادگی جسـمانی در آب، طناب کشی، فوتبال دسـتی، فوتبال ساحلی، 
فوتسـال، قوی تریـن مـردان، قایقرانـی، واترپلـو، والیبـال سـاحلی، والیبال، دارت، شـوت دروازه کوچک بـا حضور765 نفر)دانشـجوی دختر و 

پسـر( در اماکن ورزشـی ومحوطـه خوابگاه ها برگزار شـد.
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مسابقات قهرمانی قایقرانی کشور
اولیـن دوره مسـابقات قایقرانـی دانشـجویان دختـر و پسـر دانشـگاه ها و موسسـات آمـوزش عالی کشـور بـه میزبانـی دانشـگاه خوارزمی در 
رشـته روئینـگ، آ   ب هـای آرام، کایـاک یـک نفـره 1000 متـر، کایاک یک نفـره 200 متـر و روئینگ یک نفـره سـنگین وزن 1000 متر روز 

دوشـنبه مـورخ 95/9/29 در دریاچـه مجموعـه ورزشـی آزادی بـا حضور 8 دانشـگاه  برگزار شـد. 
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کسب افتخارات ملی و 
جهانی

27 ص

کسـب دو مدال طال مسـابقات رزمـی تیکن- 
رضاییـان  سـعید  توسـط  ریـو،  سـی  سـی 
دانشـجوی کارشناسـی ارشـد تربیـت بدنـی 
دانشـگاه خوارزمـی در کشـور کـره جنوبـی 

میـالدی  )2016(

نـوردی   سـنگ  مسـابقات  طـال  مـدال  کسـب 
هفدهمیـن دوره جـام فجـر انتخابـی تیـم ملـی و 
مسـابقات سـنگ نوردی  قهرمانـی آسـیا  توسـط 

آقـای محمـد مهـدی جلیلـی

آقـای حمید امنی دانشـجوی کارشناسـی ارشـد 
جهانـی  مسـابقات  در  دانشـگاه  بدنـی  تربیـت 
هنرهـای رزمی) رشـته کیـک بوکسـینگ و اکو( 
بـه میزبانـی کـره جنوبـی سـال2016 میـالدی 
موفـق به کسـب مـدال نقره مسـابقات وکسـب 
 World جهانـی  مسـابقات  حضـوردر  سـهمیه 

Games 2017میـالدی لهسـتان شـد.







 )پردیس کرج( 
فعالیـت هـای مربـوط بـه پذیرش،  ثبـت نـام خوابگاه و 

سرپرستی 
1- سـاماندهی و ثبـت نـام اینترنتـی خوابـگاه دانشـجویان از 

ابتـدای شـهریور مـاه 95 بـه صـورت گروهـی 
بـه صـورت  بهمـن  و  مهـر  ورودی  دانشـجویان  نـام  ثبـت   -2
اتوماسـیونی از طریـق سیسـتم گلسـتان و پرتـال دانشـجویی 

صنـدوق رفـاه

3-راهنمایـی و آموزش هـای الزم بـه دانشـجویان جهـت واریـز 
اینترنتـی شـهریه خوابـگاه در نیم سـال اول از طریـق سیسـتم 
دانشـجویان  بـرای  دانشـجویان  رفـاه  صنـدوق  اتوماسـیون 
دانشـجویان  بـرای  گلسـتان  سیسـتم  و  ارشـد  کارشناسـی 
کارشناسـی و در نیم سـال دوم فقـط از طریـق سیسـتم گلسـتان

4- ثبـت اطالعـات دانشـجویان بدهـکار اجاره بهـای خوابگاه در 
برنامـه جامـع اتوماسـیون صندوق رفـاه و سـامانه خوابگاهی

در  و درجه بنـدی خوابگاه هـا  اطالعـات شناسـنامه ای  5-ثبـت 
برنامـه سـامانه خوابگاهـی صنـدوق رفـاه

6- بررسـی و امتیاز بندی درخواسـت های 20 نفر از متقاضیان 

خوابـگاه متأهلـی و واگـذاری واحدهـای مربوطه به دانشـجویان 
واجـد شـرایط بـه تعـداد 12واحـد در نیمسـال اول و 2 نفـر در 

دوم نیمسال 

7- مکاتبـه بـا واحدهـای مختلـف دانشـگاه و یـا صنـدوق رفـاه 
واریـزی  اضافـه  و  پرونـده  اصـالح  خصـوص  در  دانشـجویان 
دانشجویان،اسـکان دانشجویان کارشناسـی ارشد و دکتری 95-

تابسـتان 170  نفـر( در  و فجـر )170  94 در خوابگاه هـای 1 
نفر 

8- ثبت نام دانشـجویان پسـر متقاضی خوابگاه در تابسـتان )30 
نفر( و مهر ماه )323( نفر با استفاده از سامانه گلستان 

9-  انجـام جابـه جایـی دانشـجویان درخوابـگاه خواهـران نیـم 
سـال اول و نیمسـال دوم 370 مـورد و خوابـگاه متاهلیـن 2 

مورد 

10-  ثبـت انصـراف دانشـجویان از خوابگاه بـرادران 30  مورد و 
انجام جابجایی اتاق 22 مورد  

11- تهیـه لیسـت امـوال موجـود در اتاق هـا و ثبت خسـارت در 
سـامانه گلستان 

مدیریتامورخوابگاههایدانشجویی
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13- صدور برگه تسویه حساب برای دانشجویان متقاضی 
14- کنترل ورود و خروج و فعال نمودن کارت تردد دانشجویان 

خوابگاهی با بهره گیری از سامانه خوابگاهی یاس 
15- تحویل اتاق به کلیه دانشجویان خوابگاهی 

میهمان سـرای  در  متأهـل  مهمـان  دانشـجویان  اسـکان   -16
نانـو گـروه  از میهمانـان کنگـره  میزبانـی  و  خوابـگاه متأهلـی 
آموزشـی فیزیـک، جشـن فـارغ التحصیلـی، مسـابقات قایقرانی 

و کنگـره ریاضـی جمعـا 174 نفـر 
17- پی گیـری حضـور و غیـاب دانشـجویان سـاکن در خوابگاه، 
صـدور بـرگ مذاکـره، تمـاس تلفنی با خانـواده دانشـجویان و ...

فعالیت های عمرانی و تجهیزاتی: 
1- شستشـوی فرش هـا  و موکت هـا جمعـا1146  مـورد، تهیـه 
و نصـب موکـت فرش در اتـاق مهمان سـرای خوابگاه هـا، نظافت 
کامـل اتاق هـاي بلوک های  دانشـجویي 1114 مورد، سمپاشـی 

16 مورد تمام بلوک های خوابگاه ها 
2- سـرویس کامـل و  راه انـدازی کولر  خوابگاه هـا، تهیه و توزیع 
پنکـه، تأمیـن سـرمایش بلـوک 5 و 6 خوابـگاه خواهـران، تهیـه 
بلوک هـای  از  تعـداد 80 دسـتگاه کولـر  راه انـدازی  و نصـب و 

فاقدساکن
3- سـرویس و راه اندازی  دسـتگاه رادیاتور شـوفاژ در خوابگاه ها 
880مـورد و نصـب 3700 متـر مربع نایلون جهـت کاهش ورود 

سرما به اتاق دانشجویان دختر   

4- تعویـض 200 عـدد کمـد فرسـوده در اتـاق دانشـجویان و 
جایگزینـي بـا کمدهاي مناسـب تـر و انتقال کمدهای فرسـوده 

بـه خـارج خوابگاه
تحصیلـي  درآغـاز سـال  دانشـجویان  کلیـد جهـت  تکثیـر   -5
در  جدیـد  رخت آویـز  عـدد   200 حـدود  نصـب  و  تهیـه  و 

خوابگاه ها  
6- تهیـه و نصـب 200 عـدد آئینـه سـایز 35* 70 در اتاق های 

دانشـجویان- دختـران و 91 مورد در سـرویس های بهداشـتی
7- تجهیز اتاق ها به تشک، بالش و پتو نو   

8- تعمیر 107 مورد یخچال معیوب در اتاق ها  
9- سـرویس و تعویـض اجـاق گازهـاي خوابگاه هـا  خواهـران 

تعویـض( مـورد   2 و  سـرویس  مـورد   140(
10-کاشـی کاری و بازسـازی  آشـپزخانه های خوابـگاه  8 و 11 
دختـران) 14 مورد( و ایزوالسـیون کف سـرویس های بهداشـتی 
بلوک هـای ) 8،9،10،12،13،14( کـه دچـار آبریـزش از سـقف 

بودنـد با مـواد نانو 
11-تعمیـر و بازسـازی حمام هـای متروکـه خوابگاه هـای بهمـن 
و خـرداد )90درصـد( و تهیـه و نصـب  40 عـدد هواکـش جهت 

نصب در سرویس ها و حمام ها   
12-خریـد و اسـتقرار 300 عـدد صندلی و 30 عـدد میز مطالعه 
در سـالن های مطالعـه  و جایگزینـی 80 عـدد از صندلی هـای 

سالن های مطالعه با صندلی های تعمیر شده  
13-پی گیـری امـور فنـی و برقی ) نجـاری، بنایـی، جوش کاری 
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و شیشـه بـری، قفـل و تعمیردرب های شکسـته و کمـد دیواری 
اتاق هـا، تعویـض شیشـه خوابـگاه 342، تعمیر و نصـب هواکش، 
داکـت کشـی، سـیم کشـی آنتـن تلویزیون، سـیم کشـی و رفع 
خرابـی تلفـن، نصـب پروژکتور سیم کشـی و تعویـض المپ، رفع 

قطعی اینترنت، رفــع اتــصالی بـرق و خاموشـی و ...(
14-پی گیـری امـور تأسیسـاتی خوابگاه)رفـع گرفتگـی لوله های 
تعویـض  اتصـاالت،  و  شـیرآالت  تعویـض  و  تعمیـر  فاضـالب، 
لوله هـای ترکیـده و پوسـیده، تعویـض علمک دوش و سـردوش 
و هواگیـری رادیاتـور و رفـع نشـتی آن، تعمیر آبسـردکن، نصب 
مخـزن و شـیرآالت مایـع دستشـویی،  تعویض کاسـه روشـویی 

شکسـته شـده و ...(
فعالیت های مربوط به فرهنگي ورزشي خوابگاه:

1-آغـاز بازسـازی بلـوک 15 خوابـگاه خواهـران بـا کمـک مالی 
صندوق رفاه دانشجویان ) پیشرفت پروژه: %60 ( 

2-سـاخت سـاختمان گیـت ورودی خوابـگاه دختران و پسـران 
بـا هـدف مدیریـت بهینـه اسـکان و ورود و خـروج دانشـجویان 

)%100(
خوابـگاه  در  فیلـم  پخـش  و  اجتماعـات  سـالن  3-راه انـدازی 
خواهـران و بـرادران بـا تجهیز آن به کف پـوش، ویدئو پرژوکتور، 

نمایش پـرده 
4- تجهیز و راه اندازی کارگاه آشپزی خوابگاه دختران  

5- نقاشـی و دیـوار ضلـع جنوبی بلوک 7 و بخشـی از بلوک 2 و 
3 دختران به منظور زیباسازی آن  

6- ایجـاد 6 دفتـر سرپرسـتی در بلوک هـای خوابگاهـی دختران 
عالوه بر دفتر سرپرستی اصلی خوابگاه جهت تسهیل  

7-پی گیـری انجـام فاز اول تکمیل روشـنایی محوطـه خوابگاه ها 
با نصب 55 عدد تیرک و تجهیزات روشنایی   

محوطـه  حصـار  و  فنـس  جزئـی  تعمیـرات  انجـام   -8
خوابگاه ها  

9- بسترسـازی الزم جهت  راه اندازی سـالن بدن سـازی خوابگاه 
خواهران، تجهیزات مدرن روز    

10-تهیـه و تحویـل اتیکـت شناسـایی کارکنـان خوابگاه هـا اعم 
از سرپرستان، خدمات و تأسیسات   

11-تجهیـز و راه انـدازی اتـاق فرهنـگ در خوابـگاه خواهـران و  
سیستم صوتی و صندلی    

مهمان سراها:      
1- نوسـازی و تجهیـز مهمان سـرای های  دانشـجویی خوابـگاه 
دختـران ) بلـوک 2 ( بـا 100 عـدد تشـک 100 عـدد بالـش 
50 عـدد پتـو و 30 متـر موکـت ، بلـوک 4  بـا خریـد سـرویس 
خـواب )90 دسـت ( ایجـاد پارتیشـن پذیـرش و مهمان سـرای 

خوابگاه برادران به تعداد 2 اتاق با ظرفیت 8 نفر   
2- تهیه و نصب آبسرد کن دو کاره     

3-راه انـدازی مهمان سـرای ویـژه متأهلیـن بـه تعـداد 2 واحد با 
ظرفیت 8 نفر   

گزارش عملکرد سیستم گلستان:  
1-سـاماندهی و ثبت نام اینترنتی خوابگاه دانشـجویان از ابتدای 

مورد شهریور ماه 95 به صورت گروهی1133 

2- ارائـه درخواسـت و مکاتبـه بـا شـرکت نوپـرداز اصفهـان در 
خصـوص سیسـتم گلسـتان )جمعـاً 46 درخواسـت( بـه شـرح 

: یل ذ
 درخواسـت هـای مربـوط بـه سیسـتم خوابـگاه 46 مـورد: )بـه 
توسـعه  و  ارتقـا  تغییـر،  نـوع درخواسـت: درخواسـت  تفکیـک 
امکانـات موجـود21، درخواسـت تغییـر اطالعـات1، درخواسـت 
اشـکال  از  ناشـی  اطالعـات  تغییـر  درخواسـت  پشـتیبانی4، 

اشـکال سیسـتمی11( رفـع  درخواسـت  سیسـتم، 
3-راه انـدازی درگاه پرداخـت الکترونیکـی اجـاره بهـای خوابگاه 
صندوق رفاه دانشـجویان در سیسـتم گلسـتان، راه انـدازی درگاه 
گلسـتان،  سیسـتم  در  خوابـگاه  ودایـع  الکترونیکـی  پرداخـت 
راه انـدازی درگاه پرداخـت الکترونیکـی اجاره بهـای خوابگاه های 

خودگردان در سیستم گلستان   
4- ایجـاد امکان درخواسـت اصالح پردازش درخواسـت انفرادی 

خوابگاه در سیستم گلستان   
5-  طراحـی و عملیاتـی نمـودن پردازش نحـوه پذیرش میهمان 
موقـت خوابگاه در سیسـتم گلسـتان مطابق با نیازهای دانشـگاه 
انتقـال سـوابق خوابگاهـی دانشـجویان در سیسـتم هـای قبلـی 

دانشگاه از سال 1388 تا 1393به سیستم گلستان  
6- طراحـی و واگـذاری وب سـرویس گلسـتان بـرای اسـتفاده 
جهـاد دانشـگاهی دانشـگاه خواجه نصیر در خصـوص گیت تردد 

که درحال انجام است.   
7- طراحـی و افـزودن فـرم تأخیر و تعجیل دانشـجویان در ورود 

بـه خوابـگاه به فـرم حضور و غیاب گلسـتان
8-پی گیـری طراحـی و پیـاده سـازی بخـش هـای مربـوط بـه 
تربیـت بدنـی، مدیریـت درمانـگاه و مدیریت فرهنگی به سـامانه 

گلستان  

مهمان سرای خوابگاه 4 - کرج 
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فعالیت مربوط به تعمیر و تجهیز خوابگاه ها 
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 )پردیس تهران( 

اداره خوابگاه ها:

 1- ثبـت نـام ورودي هـاي 95 در دو نیم سـال 2- صـدور مجوز 
بـراي کلیـه متقاضیـان هـر دو نیم سـال 3- ثبـت در خواسـت 
خوابـگاه دانشـجویي در سیسـتم گلسـتان و صنـدوق رفـاه  بالغ 
بـر 860 نفـر 4- صـدور فیـش بـراي هزینـه خوابـگاه 5- صدور 
مجـوز میهمـان 6-  پي گیـري مشـکل خوابگاه هـا 7- تسـویه 
حسـاب دانشـجویان دانشـگاه و پردیـس 8- تهیـه اطالعیه هاي 
مربوطـه 9- راه انـدازي سیسـتم اتوماسـیون غـذا در خوابگاه هـا 
10- نصـب 21 عـدد دسـتگاه اکسسـپونت 11- نصـب آیینه در 
واریـزي  لیسـت  تهیـه  بدن سـازي خوابگاه هـا 12-  سـالن هاي 
تشـکیل جلسـات مکـرر  دانشـجویي 13-  متفرقـه  فیش هـاي 
در خصـوص مشـکالت خوابگاه هـا 14- تهیـه وتنظیـم لیسـت 

دانشـجویان سـنواتي 93  15- واریـز فیش هـاي میهمـان   

خوابگاه الله زار:

نصـب  نصـب شیشـه سـکوریت 3-  تخلیـه سـپتیک 2-   -1 
آینه هـا در داخـل سـرویس ها  و حمـام 4- تجهیز اتـاق میهمان 
5- نصـب یـک دسـتگاه  بدن سـازي 6- تعمیـر سـرویس های 
بهداشـتي 7-  تعویـض منبـع انبسـاط در بـاالي پشـت بـام 8- 
سم پاشـي خوابـگاه 9- شسـتن کلیـه فرش هـاي خوابـگاه 10- 
جابه جایـي سـالن تلویزیـون بـا اتاق میهمـان و سـالن تلویزیون 
11- نصـب گیـت ورود و خـروج خوابـگاه 12- نصـب چـوب 
لباسـي 13-  اضافـه کـردن میـز مطالعـه14-  نصـب اینترنـت 
دو  تحویـل  اسـقاطي 16-  لـوازم  تخلیـه  مطالعـه 15-  سـالن 
دسـتگاه ماشـین لباسشـویي 17- اسـکان دانشـجویان در اتـاق    

خوابگاه بنت الهدي:

  1- شستشـوي فـرش 2- زیباسـازي نمـاي سـاختمان توسـط 
شـهرداري 3- تعمیرات شـیرآالت  و شیشـه   هاي سـاختمان 4- 
نصـب پرده اتاق ها  اسـکان 210 دانشـجو در خوابـگاه 5- تعمیر 

جـارو برقي و لـوازم دیگر    

خوابگاه توحید:

1- تعمیـرات رادیاتـور و پمـپ کولـر و شـیر االت 2- تعویـض 
المـپ و مهتابـي 3- تعمیـر یخچال هـا  4- تعمیـر قفل هـا 5- 
ثبـت نـام دانشـجویان 6- اسـکان دانشـجو در اتـاق 7- اسـکان 
8-ثبـت  اتاق هـا  در  دانشـجویان  جابه جایـي  و  میهمان هـا 
فرش هـاو  شستشـوي   -9 دانشـجو  انصـراف  و  تسویه حسـاب 
موکت هـا   10- بنایـي حمام هـا وسـرویس ها  11- تهیه لیسـت 
نواقصـي خوابـگاه 12-پي گیـري نصـب کولرهـا و سـرویس هاي 

خوابگاه  کولـر 

خوابگاه مطهري:

بنایـي  انجـام کارهـاي  بـراي پنجره هـا 2-  تـوري   1- نصـب 
و موکت هـا  تعمیـرات شـیراالت 4-  شستشـوي فرش هـا   -3
توزیـع  اتـاق   -7 مطالعـه  سـالن  گازکشـي   -6 سم پاشـي   -5
غـذا و سرپرسـتي گازکشـي 8- نصـب گیـت 9- نصب دسـتگاه 

اتوماسـیون غـذا  

خوابگاه بهارستان - تهران
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خوابگاه الله زار- تهران
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ردیف                              عنوان                                 تعداد

1                             کل مراجعین                         2900 
2                            ویزیت دانشجو                          900
3                             ویزیت کارمند                       2000
4                             گواهی سالمت                         495
5                              اعزام                                      15
6                              پانسمان                                 50
7                              بخیه                                      15
8                    دندانپزشکی                             350
9                     تزریقات                                  1500
10                   پرستاری سایر موارد                   210
11                   وصل سرم                                 115

             

ردیف                         عنوان                             تعداد
         

1               کل مراجعین                           2717
2                ویزیت دانشجو                             1912
3                ویزیت کارمند                              805
4                         گواهی سالمت                             730
5                اعزام                                       20
6               پانسمان                                99
7               بخیه و کشیدن بخیه                90

8                       دندانپزشکی                                 830   
9                تزریقات                          805
10                        پرستاری سایر موارد                       1023
11                وصل سرم                                  601

 

             

مرکز بهداشت و درمان

 )پردیس کرج(  )پردیس تهران( 
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1394-1395نمودار مقایسه اي مرکز بهداشت و درمان پردیس کرج سال 

ــه دلیــل اهمیــت موضــوع،  ــه ب ــه صــورت روزان ــرای انجــام  واکسیناســیون هپاتیــت  ب فراهــم کــردن امــکان مراجعــه متقاضیــان ب
فعال ســازی واحــد خدمــات مشــاوره ای بهداشــت زنــان، بازدیــد از آشــپزخانه دانشــگاه و خوابگاه هــای دانشــگاه و گــزارش مشــکالت 
موجــود بــرای رفــع مشــکالت در کوتاه تریــن زمــان ممکــن، اجــرای کارنامــه ســالمت بــه منظــور بررســی ســالمت کلیــه دانشــجویان 
ورودی جدیــد، تهیــه و توزیــع تراکت هــا و بنرهــای آموزشــی، فعــال نمــودن واحــد کارشــناس بهداشــت محیــط در کــرج بــه منظــور 
بازدیدهــای هفتگــی و ارائــه گــزارش، قــرارداد بــا بخــش خصوصــی جهــت تأمیــن آمبوالنــس مجهــز بــه صــورت شــبانه روزی، ادامــه 
همــکاری بــا مراکــز بیمــه )تأمیــن اجتماعــی ،خدمــات درمانــی، نیروهــای مســلح( بــه منظــور پذیــرش نســخ بیمــه ای درمانــگاه، عقــد 

قــرارداد بــا بیمارســتان شــهید رجایــی جهــت امحــاء زباله هــای عفونــی
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ر مقایسه اي مرکز بهداشت و درمان پردیس تهران سال    1394-1395نمودا



کیانـوش  دانشـجویی95/1/30دکتر  و عشـق  ازدواج  1- سـمینار 
زهراکار  

دانشـجویی95/2/18  زندگـی  و چالش هـای  2- سـمینار شـادی 
دکتر علی محمد نظری 

3- کارگاه آنچـه باید دختـران بداننـد20و95/2/27 خانم معصومه 
یکله 

4- کارگاه بیومغناطیس95/2/27 دکترفریدون یاریاری
5- کارگاه دوره مقدماتی پیشگیری از اعتیاد  14و95/7/15 

 دکتـر فریـدون یاریـاری کارشناسـان آمـوزش و پـرورش اسـتان 
ز لبر ا

بایـد  ازدواج  و  عشـق  دربـاره  جوانـان  آنچـه  کارگاه   -6
مـرادی  سـارا  خانـم   95/9/16،  95/8/25، بداننـد95/8/18/18 

خوابـگاه در  سـاکن  دختـر  دانشـجویان 
بداننـد  بایـد  ازدواج  و  عشـق  دربـاره  جوانـان  آنچـه  کارگاه   -7

95/8/24، 95/9/1، 95/9/22آقای محمد مهدی ذاکری 
افسـردگی؟95/9/13  اضطراب؟چـرا  خشـم؟چرا  چـرا  8-کارگاه 

اکبـری الیـاس  95/9/25آقـای   ،95/9/20،

 95/9/21  ،95/9/26 ازدواج95/8/2،  از  پیـش  آمـوزش  9-کارگاه 
آقـای محمـد خالقی

افسـردگی؟95/9/21  اضطراب؟چـرا  خشـم؟چرا  چـرا  10-کارگاه 
خانـم اعظـم رنجبـر دانشـجویان سـاکن خوابـگاه

11-کارگاه بررسـی وضعیـت تحصیلـی مشـروطی نیمسـال اول و 
دوم 94  95/9/24دکتـر فریـدون یاریـاری

 95/6/27 ورودی  دانشـجویان  روان  سـالمت  پایـش  طـرح   -12
نفـر2279 مشـاوره  مرکـز  الـی95/9/15 

13- طـرح سـیمای زندگـی دانشـجویان95/2/8 الـی  95/2/15 
مرکزمشـاوره647 نفـر

14- شـرکت در جلسـات: کارگاه آموزشـی مهارت هـای ارتباطـی 
مبتنـی بـر مـدل جهانـیDISC 95/4/29، جلسـه روسـای مراکز 
مشـاوره95/7/14، بیسـت و هشـتمین گردهمایـی روسـای مراکز 

11و95/8/12  مشاوره دانشگاه ها 
15- پخـش پوسـتر، پیـام مشـاوره ،تهیـه خبرنامـه و کتابچه هـای 

آموزشی

 

 )پردیس کرج( 

مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی
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تعدادوضعیت
515مجرد
90متاهل
605کل

تعدادجنسیت 
301مونث
99مذکر
400کل

آمار مراجعه کنندگان بر اساس مشکل / اختالل 

تعدادمشکل/اختاللتعدادمشکل/اختاللتعدادمشکل/اختاللتعدادمشکل / اختالل
19وسواس2مشکالت اقتصادي3انتقالي4مشاوره تحصیلي

8فوبي اجتماعي84سایر مشکالت20افت تحصیلي1سنوات
8اضطراب افسردگي مختلط22افسردگي خفیف90ارتباط بین فردي8حذف ترم

10سایر اختالالت اضطرابي23افسردگي اساسي86ازدواج6بي عالقگي به رشته
5اختالالت و مشکالت جنسي5افسرده خویي77خانوادگي12تغییر رشته
5اختالالت روان پریشي15اختالل دو قطبي31شکست عاطفي5مشروطي

7اختالالت شخصیت17اضطراب فراگیر10مشکالت جسمي1میهمان
14سایر اختالالت1سوء مصرف مواد4اقدام به خود کشي2فکر خودکشي

605کل

آمار مراجعه کنندگان بر اساس 
جنسیت 

آمار مراجعه کنندگان بر اساس مقطع   
تحصیلی

آمار مراجعه کنندگان بر اساس 
وضعیت تاهل
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تعدادمقطع
475کارشناسی

113کارشناسی ارشد
17دکتری تخصصی

605کل
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کارگاه آنچه جوانان درباره عشق و ازدواج باید بدانند.

کارگاه شادی و چالش های زندگی دانشجویی

کارگاه شادی و چالش های زندگی 
دانشجویی

کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد

کارگاه بررسی وضعیت دانشجویان مشروطی
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مناسـبت  بـه    95/2/26 مهـرورزی  بـرای  درنگـی  کارگاه   -1
بزرگداشت روز جهانی خانواده سرکار خانم حیدری 

2- اجـرای طرح بررسـی سـیمای زندگی دانشـجویان اردیبهشـت 
ماه 1395  

3-تـور بهداشـت روان ویـژه دانشـجویان پسـر بـا عنوان" سـال نو، 
اندیشـه نـو "  95/2/9

95/2/21بـه  و   95/2/20 عمومـی  روابـط  مدیریـت  کارگاه   -4
مناسـبت هفتـه خوابگاه هـا، خانم دکتـر حامدی ) خوابـگاه نرگس 

بنت الهـدی( و 
5- کارگاه سـوء مصـرف مـواد  95/2/22 و 95/2/25 بـه مناسـبت 
هفتـه خوابگاه هـا مـدرس سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر) خوابگاه 

شـهید صـدر و بقایی(
ویـژه  دانشـگاه  شـروع  اسـترس  کتابچـه  تنظیـم  و  تهیـه   -6

جدیدالـورود   دانشـجویان 
7- اجراء طرح پایش سـالمت جسـم و روان دانشجویان ورودی95  

با هدف تعیین وضعیت کلی بهداشت روانی دانشجویان 
8- پی گیـری مجدد دانشـجویان آسـیب پذیـر ورودی 94 از تاریخ 

لغایت95/7/24  95/7/17
9-افتتـاح کانـون یاریگـران با هـدف حمایت های روان شـناختی و 
مالـی از دانشـجویان آسـیب پذیـر با شـعار تالش می کنیـم تا دنیا 

جـای بهتـری برای زندگی شـود.

10- پی گیری وضعیت آموزشـی دانشـجویان مشـروطی سـال 94 
و دعـوت از ایشـان به مرکز

11- تهیـه و تنظیـم بروشـور خودمراقبتـی بـه مناسـبت هفتـه 
جهانـی خـود مراقبتـی )27 آبـان لغایـت 3 آذرمـاه(
12- برپائی غرفه های خود مراقبتی در کلیه خوابگاه ها 

13- کارگاه اعتیـاد بـه فضـای مجـازی 95/9/15 آقـای عبـاس 
بیگـی) نمازخانـه خوابـگاه شـهید صـدر(

14- برگـزاری نشسـت دانشـجویی بـا موضـوع نـگاه نو بـه زندگی 
95/9/22 دکتـر شـاهین فرهنگ)سـالن فرهیختگان(

15- گـزارش کارگاه » نیمـه گمشـده من« 95/10/9 آقای سـعید 
رجبی ) خوابگاه شـهید سـقائی(

16- تهیـه و چاپ بروشـور اضطراب امتحان " ویـژه ایام امتحانات" 
و بارگزاری روی سـایت دانشگاه

17- چاپ کارت ویزیت مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی
18- بارگزاری شـعار بهداشـت روانی سـال 2017 " افسـردگی بیا 

بـا هم صحبـت کنیم"
19- معرفـی کوچـه مرکـز مشـاوره و خدمـات روانشـناختی واحد 

تهـران بعنـوان کوچـه عـاری از دخانیات
20- برگـزاری طـرح ملـی رضایـت سـنجی از مراجعـان مراکـز 

مشاوره دانشجویی در سال تحصیلی 1395-96 

 )پردیس تهران( 

تعداد ویزیت 
روان شناسی و 

مشاوره

تعداد ویزیت 
روان پزشکی

تعداد ویزیت 
کانون یاریگران

تعداد ویزیت 
شورای بررسی 

موارد خاص

تعداد ویزیت 
ارجاعی از طرف 

حراست

تعداد ویزیت 
ارجاعی از 

طرف کمیته 
انضباطی

1651221743

212 نفرجمع کل

آمار مراجعه کنندگان

تالش می کنیم دنیا جای بهتری برای زندگی شود.
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کارگاه درنگی برای مهرورزی

تور بهداشت روان ویژه دانشجویان پسر با عنوان " سال 
نو، اندیشه نو" 

کارگاه شادی و چالش های زندگی 
دانشجویی

نشست دانشجویی با موضوع: نگاهی نو به زندگی

نشست دانشجویی با موضوع: نگاهی نو به زندگی
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مرکز ارتباطات و رسانه:

1- حضور در جلسـات مدیـران حوزه معاونت دانشـجویی و تدوین 
و پی گیـری صورتجلسـات ) 22 مورد(

2- طراحی و تدوین بنرهای مناسبتی) 43 مورد(
3- طراحی ویژه نامه )12عدد(

4- تهیـه و تدویـن ارزیابـی عملکرد حـوزه معاونت دانشـجویی در 
سـایت وزارت علوم

5- تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه معاونت دانشجویی 
6- درج اخبار معاونت در پورتال دانشگاه و معاونت دانشجویی

7- طراحـی و بـه روزرسـانی سـایت معاونـت دانشـجویی و 5 زیـر 
یت سا

8- تهیه و تدوین بروشورهای حوزه) 20 مورد(
9- طراحـی و تدویـن بنرهـا، پوسـترها و تراکت هـای انتخابـات 

شـورای صنفـی دانشـجویی

10- کارشـناس سـتادی و رابـط اجرایـی- هماهنگی امـور انتخاب 
دانشـجوی نمونه کشـوری سال 95

11- تهیه و تدوین گزارش های موردی 40 مورد

 

مرکز ارتباطات و رسانه و کامپیوتر دانشجویی
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از سمت راست: علیرضا احمدیان)دانشجوی مقطع دکترای مشاوره، مهرداد نوری کوپایی) دانشجوی مقطع دکترای مهندسی صنایع( و 
محمد بیطرفان ) دانشجوی م

الـف: تعـداد دانشـجویان رد درخواسـت شـده توسـط 
کمیتـه دانشـگاهی   78  نفـر 

1- عدم درج هر نوع فعالیت  در سامانه   51 نفر 
2- عدم درج فعالیت فرهنگی یا پژوهشی در سامانه 9نفر

3-عدم کسب حداقل امتیاز آزمون زبان 1 نفر  
4- عدم ارائه  مدرک آزمون زبان در سامانه  9 نفر

5-عدم کسب حداقل امتیاز آموزی مقطع قبلی 1 نفر
6-عدم کسب حداقل امتیاز فعالیت فرهنگی  4 نفر

7- عدم کسب حداقل امتیاز فعالیت پژوهشی  1 نفر
8- منقضی شدن زمان اعتبار آزمون زبان   2 نفر

توسـط  شـده  درخواسـت  رد  دانشـجویان  ب:تعـداد 
نفـر   13 سامانه   

ج:تعـداد پرونده هـای راه یافته بـه مرحلـه داوری نهایی 
نشگاهی دا

1-گروه ادبیات و علوم انسانی: 
کارشناسی: ) مدیریت بیمه(  1 نفر

دکترا: 6 نفر ) مشـاوره: 1 نفر، تاریخ پس از اسـالم: 2 نفر،تربیت 
بدنـی: 2 نفر، جغرافیا: 1 نفر (

گروه فنی و مهندسی:
کارشناسی ارشد: 1 نفر ) هوش مصنوعی(

 دکترا: 2 نفر ) صنایع(
تعداد مدارک بررسی شده اولیه :  263 فقره  

تعداد کل دانشجویان ثبت نام شده 
101 نفر

گزارش انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه کشوری سال 1395

برگزیدگان کشوری سال 1395
1- علیرضا احمدیان- دکترای تخصصی)PHD( )علوم انسانی(

2- مهرداد نوری کوپائی- دکترای تخصصی)PHD()فنی و مهندسی(
3- محمد بیطرفان-دکترای تخصصی)PHD( )علوم انسانی(

از سمت راست: علیرضا احمدیان) مقطع دکترای مشاوره(، مهرداد نوپایی) مقطع دکترای مهندسی صنایع( و محمد بیطرفان ) مقطع 
دکترای تاریخ ایران پس از اسالم(

49 ص
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سایت کامپیوتر خوابگاه های دانشجویی

مرکز کامپیوتر:
1- نصب و راه اندازي و پشـتیباني دسـتگاه هاي اکسـس پوینت 

براي سـالن غذاخوري دانشـجویي 2 دستگاه  
2- ارسـال پیامـک تبریـک بـه دانشـجویان در مناسـبت هـاي 
مختلـف )روز دانشـجو، اعیاد و جشـن هاي مذهبـي( و نیز اطالع 
رسـاني )شـهریه خوابگاهـي، برگـزاري همایش هاي دانشـجویي 

و مرکـز مشـاوره و ...( 
3- پشـتیباني فنـي )نـرم افـزاري، سـخت افـزاري و شـبکه ( از 
دانشـجویي  خوابگاه هـاي  کامپیوتـر  سـایت هاي  سیسـتم هاي 
دختران و پسـران - بیش از 50 دسـتگاه کامپیوتر و 4 دسـتگاه 

پرینتـر و 4 دسـتگاه اکسـس پوینت    
4- پشـتیباني فنـي )نـرم افـزاري، سـخت افـزاري و شـبکه ( از 
کلیـه سیسـتم هاي موجـود در حوزه معاونت دانشـجویي - بیش 
از 85 دسـتگاه کامپیوتـر ، 35 دسـتگاه پرینتـر و 25 دسـتگاه 
اسـکنر . بیـش از 120 مـورد نصب کامل وینـدوز و نرم افزارهاي 

عمومـي و تخصصي  
5- پشـتیباني فنـي )نـرم افـزاري، سـخت افـزاري و شـبکه ( از 
سـرور اتوماسـیون تغذیه )سـامانه افزایش اعتبار و رزرو اینترنتي 
غذا( - 2 دسـتگاه وب کیوسـک ، 10 دسـتگاه هوشـمند تحویل 

رزرو غذا     و 
6- پشـتیباني فنـي )نـرم افـزاري، سـخت افـزاري و شـبکه ( از 
سـرور اتوماسـیون خوابگاهـي و کنتـرل تردد - 6 دسـتگاه گیت 
تـردد و 15 دسـتگاه ثبـت تـردد کارت و اثرانگشـت - بازسـازي 
مبـادي ورودي خوابگاه هـا و نصب و راه انـدازي مجدد تجهیزات 

مذکور 
رفـع  و  دانشـجویي  حـوزه  مختلـف  قسـمت هاي  تجهیـز   -7

ITبخـش در  آنـان  ضـروري  نیازمندي هـاي 
8- ارتقـاء سـخت افـزاري سیسـتم هاي قدیمي همـکاران - 10 

ه  دستگا
9- ارتقـاء سیسـتم هاي سـایت کامپیوتـر خوابگاه پسـران - 15 

ه  دستگا
10 - ادغـام سـرور اتوماسـیون تغذیـه واحـد تهران با دانشـکده 
افـزاري  سـخت  و  افـزاري  نـرم  کامـل  بروزرسـاني  و  اقتصـاد 

اتوماسـیون تغذیـه واحـد تهـران - بهـار و تابسـتان 95    
11- تهیـه و تدویـن و ارائه آمار و گزارشـات مختلف دانشـجویي 

)آموزشـي، خوابگاهي، تغذیه و...( 
13- پیگیري و انجام امور محوله        
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 امور حسابداری

ف
هزینه انجام شده ابالغ اعتبار هزینه اي نوعردی

1/450/000/0001/377/914/500کار دانشجویي1
700/000/000572/319/470کمک به بیمه و درمان دانشجویي2
0423/247/400کمک به تغذیه دانشجویان3

2/350/000/0004/026/032/240خدمات ورزشي دانشجویي4

1/100/000/0001/685/488/523ملزومات و مواد مصرفي5
300/000/000750/536/219خدمات مشاوره اي دانشجویي6
تعمیر و نگهداري تجهیزات رفاهي 7

دانشجویي
1/500/000/0004/181/497/450

6/770/000/00016/269/434/661جمع کل8
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نمودار مقایسه ای هزینه کردها و ابالغ اعتبارهای سال 1395
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تجهیزات رفاهي 

دانشجویي
جمع کل

ابالغ اعتبار هزینه اي  1,450,000,0070,000,00002,350,000,001,100,000,00300,000,0001,500,000,006,770,000,00

هزینه انجام شده  1,377,914,50572,319,470423,247,4004,260,032,245,234,886,85219,536,7504,181,497,4516,269,434,6
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1- برگـزاري 12 جلسـه شـوراي انضباطـي بـدوي دانشـجویان 
جهـت بررسـي 176 مـورد گـزارش تخلفـات  ارسـال شـده بـه 

دبیرخانه. ایـن 
2-برگـزاري4 جلسـه تجدید نظر جهت بررسـي تعـداد 36 مورد 
اعتراض دانشـجویان نسـبت به احکام اولیه صادره و درخواسـت 

امحاء
3-  پاسـخ بـه تعداد 1566 مورد اسـتعالم ) 252 مـورد داخلي؛  
948 مـورد خارجـي؛ 366 مـورد داخلـي؛ از طریـق اتوماسـیون 

اداري (
4- شـروع فعالیـت شـوراي صیانـت فرهنگي دانشـگاه و اسـقرار  
دبیرخانـه آن در معاونـت فرهنگـي،  و برگـزاري 5 جلسـه کـه 
بـه عنـوان یـک شـوراي معیـن و تخصصـي  در راسـتاي اتخـاذ 
سیاسـت هـاي مقابلـه موثر با  مظاهـر تهاجم فرهنگي و آسـیب 

هـاي اجتماعي در دانشـگاه.
 تعداد آراي صادره: 176 مورد 

 تعداد آراي بدوي : 98 مورد
تعداد آراي تجدید نظر: 36  مورد 

  تعداد جلسـات : 21 ) 12 جلسـه بدوي ، 4 جلسـه تجدید نظر 
و 5 جلسه ارشاد(

انواع تخلفات:
الف. تخلفات عمومي :65مورد  

 ب. تخلفات اداري و آموزشي : 65 مورد        
ج. تخلفات سیاسي و امنیتي  : 0 

 د. تخلفات اخالقي : 46مورد

عملکرد 95

شورای انضباطی
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13911392139313941395
تعداد جلسات شوراي بدوي 251271312

تعداد جلسات تجدید نظر 106354

پاسخ به استعالم داخلي 380350210641618

پاسخ به استعالم خارجي 2504001501053948
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نمودار مقایسه ای عملکرد شورای انضباطی در  سال های 1391-1395

شوراهای انضباطی دانشگاه ها میتوانند به کلیه گزارش های رسیده در مورد 
دانشجویان از سوی هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج 
از دانشگاه رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود 

حکم صادر نمایند.
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عملکرد 95

کمیسیون بررسی موارد خاص 

زن ارشد مرد دکتری کارشناسی مشروطی سنواتی انتقالی میهمان  تأیید
نشده

بخشودگی
جریمه

شهریه/ 
استانی  بازگشت

به تحصیل مرخصی

 بررسی
 پرونده ها

 به
 تفکیک
 جلسات

23 21 33 1 11 12 9 1 0 12 7 12 11 6 269
24 24 35 1 12 4 19 0 0 12 13 3 5 5 270
29 22 27 2 21 15 4 9 3 8 13 9 6 4 271
31 30 26 0 35 29 6 6 4 9 1 8 8 7 272
9 19 2 1 25 17 0 3 3 2 1 4 3 1 273
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 274
11 19 30 5 8 4 10 1 0 4 4 4 7 3 275
10 11 13 1 6 4 8 2 0 0 2 8 4 1 276
18 23 31 1 7 1 13 2 0 5 6 16 10 8 277
45 46 41 9 31 28 37 8 0 9 5 21 21 2 278
200 215 238 21 156 114 106 35 10 61 52 86 75 38 جمع کل



کارشناسيدکتريارشد 
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گردش های علمی و دبیرخانه دانشجویی

پسردخترتا تاریخ   ازتاریخ   مقصد-گردش    نام سرفصل- درس        نام استاد راهنماگروه آموزشی

 مخاطرات طبیعی/عملیاتمهری اکبریعلوم جغرافیایی1
184همانروز95/1/25ایستگاه سینوپتیک محمدشهرهواشناسی

1717همانروز95/2/3لشگرک-فشمسنگ شناسی رسوبیخلیل رضاییزمین شناسی2

 جغرافیای سیاسی فضایمرادکاویانی رادجغرافیای سیاسی3
42همانروز95/2/6تهران خ طالقانی خبرگزاریمجازی

157همانروز95/2/7دلیجان-غار چال نخجیرآب شناسی کارستامیر صفاریعلوم جغرافیایی4
95/2/89/2/951818همدان-تویسرکان -مالیرسنگ شناسی دگرگونیشهریارمحمودیزمین شناسی5

222همانروز95/2/12طالقانژئومورفولوژیمروت افتخاریعلوم جغرافیایی6

166همانروز95/2/17مرکزتحقیقات علوم زمین-کرجزمین شناسی اقتصادیکریمی     زمین شناسی7

222همانروز95/2/18چالوس-گچسرژئومورفولوژیمروت افتخاریعلوم جغرافیایی8
82همانروز95/2/19جاده هراز- جاجرودآب شناسی سطوح ارضیعزت اله قنواتیعلوم جغرافیایی9

 امیرعلی طباخزمین شناسی10
82همانروز95/2/22جاده هراز-آبعلی- امامزاده هاشمآتشفشانی پیشرفتهشعبانی

 مخاطرات طبیعی/عملیاتمهری اکبریعلوم جغرافیایی11
184همانروز95/2/22ایستگاه سینوپتیک محمدشهرهواشناسی

 جاده هراز- محوریوش، روستایجغرافیای انسانیوحیدریاحیعلوم جغرافیایی12
157همانروز95/2/22بلده

عملکرد 95
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1717همانروز95/2/24اتوبان قزوین-کوهسارسنگ شناسی رسوبیخلیل رضاییزمین شناسی13
54همانروز95/2/25دلیجان-غار چال نخجیرهیدروئولوزی پیشرفتهمحمدنخعیزمین شناسی14

 زمین شناسیمحمدمحجلزمین شناسی15
42همانروز95/2/26جاده چالوسساختارپیشرفته2

 نمایشگاه گل وگیاه-پیکاناکوسیستم هااصغرطهماسبیزیست شناسی16
52همانروز95/2/27شهر

95/2/283/3/95142فیروزکوه آمل اصفهانعملیات زمین ایرانشهریارمحمودیزمین شناسی17

119همانروز95/2/30فیروزکوه تا زیرآبدیرینه شناسیجهانبخش دانشیانزمین شناسی18

 بنیان های نظریه برنامهجاودان- سقاسمیعلوم جغرافیایی19
ریزی فضایی منطقه ایی

اصفهان-شهرضا آباده-
95/3/195/3/5133شیراز

95/3/47/3/9553همدان-کرمانشاهمیکروتکتونیکرضانوزعیمزمین شناسی20
205همانروز95/3/8باغ گیاه شناسیاکوسیستم هااعظم سلیمیزیست شناسی21
95/3/1114/3/9553مریوان-اورامانجغرافیای سیاسی ایرانعبدیجغرافیای سیاسی22
95/4/2095/4/21153جاده چالوس- اشتهاردعملیات زمین شناسی ایرانسیدحسین هاشمیزمین شناسی23

مخاطرات طبیعی-عملیات مهری اکبریعلوم جغرافیایی24
155همانروز95/8/1ایستگاه سینوپتیک اقدسیههواشناسی

4--95/8/410/8/95قزوین- طالقانپایان نامه آقای علی شفیعیرضانوزعیمزمین شناسی25
-95/8/67/8/957اتوبان قزوین-کردانعملیات صحراییخلیل رضاییزمین شناسی26
284همانروز95/8/7قزوین- طالقانرسوب شناسیخلیل رضاییزمین شناسی27
152همانروز95/8/9سدلتیانژئومورفولوژیعزت اله قنواتیعلوم جغرافیایی28

95/8/1314/8/95155جاده چالوسعملیات زمین شناسی ایرانسیدحسین هاشمیزمین شناسی29

-95/8/1314/8/957اتوبان قزوین-کردانعملیات صحراییخلیل رضاییزمین شناسی30

-7همانروز95/8/18اتوبان قزوین-کردانعملیات صحراییخلیل رضاییزمین شناسی31

307همانروز95/8/19سدمخزنی طالقاناصول مهندسی سدعلی قنبریمهندسی عمران32

95/8/2021/8/95155جاده آملعملیات زمین شناسی ایرانسیدحسین هاشمیزمین شناسی33

 زمین شناسی ساختاریخلیل رضاییزمین شناسی44
کاربردی

-95/9/1819/9/957قم-تهران

95/9/1819/9/95155جاده چالوسعملیات زمین شناسی ایرانسیدحسین هاشمیزمین شناسی45

64همانروز95/9/21دلیجان-غار چال نخجیرآبشناسي کارستمحمدنخعیزمین شناسی46

 جغرافیای سیاسی وبرنامهمسلم قاسمیعلوم جغرافیایی47
ریزی گردشگری

-8همانروز95/9/21قم-ابیانه-کاشان

-95/9/2526/9/957قم-تهرانعملیات زمین شناسی ایرانخلیل رضاییزمین شناسی48

95/9/2526/9/95155جاده چالوسعملیات زمین شناسی ایرانسیدحسین هاشمیزمین شناسی49

155همانروز95/10/2جاده چالوس- اشتهاردعملیات زمین شناسی ایرانسیدحسین هاشمیزمین شناسی50

 نظرآباد-نجم آباد-روستایجغرافیای انسانیفرهادعزیزپورعلوم جغرافیایی51
شیخ حسن

155همانروز95/10/4

157همانروز95/10/8دماوند-پلور-روستای رینهپترولوژي سنگ آذریندالوریزمین شناسی52

77همانروز95/10/8مسیل های شمال تهرانمخاطرات رودخانهعزت اهلل قنواتیعلوم جغرافیایی53

قم-کاشان-فیروزکوه-عملیات زمین شناسی ایرانشهریارمحمودیزمین شناسی54
قزوین

95/11/510/11/95155

185همانروز95/12/12اتوبان قزوین-کردانعملیات صحراییخلیل رضاییزمین شناسی55
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روزنه - نشریه معاونت دانشجویی-  گزارش عملکردسال 1395 
       

دبیرخانه:

جمعتعداد ارجاعات داخلیتعداد نامه های ثبتی صادرهتعداد نامه های ثبتی واردهمحل

41281516522879پردیس تهران

35217131465315305پردیس کرج




