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رسآغاز

باسمه تعالی
پویایی  و نشاط جامعه  ی دانشگاهی همواره مورد تأیید بوده است. اصلی که از آن می توان به عنوان 
لطف  به  ما  ایران عزیز  برد.  نام  تعالی  و  پیشرفت  به سمت  یک ضرروت در جهت حرکت همه جانبه 
جامعه ی جوان  و دانشگاهی خود از این ظرفیت و پتانسیل برخوردار است  زیرا که همچون  همیشه 
سرافزار و سربلند راه پرعزت خود را با اتکا به همین جوانان فعال، پرنشاط و امیدوار طی می کند. بی شک 
حضور فعاالنه، پیگیر و مطالبه  محور دانشجویان با سعی، تالش  و پاسخ گویی مدیران دانشگاه ضامن 
شکل گیری این پویایی  و نشاط خواهد بود. حوزه معاونت دانشجویی ضمن مسئول دانستن خود نسبت 
به  پیگیری و پاسخ گویی مطالبات دانشجویان؛  خود را موظف می داند تا عملکرد این حوزه را در بازه 
زمانی مختلف به اطالع دانشگاهیان برساند و بی گمان در این میان حمایت ها و نگاه ویژه ریاست محترم 
دانشگاه به حوزه معاونت دانشجویی تاثیر به سزایی داشته و دارد. در انتها وظیفه خود می دانم از صبر و 
تالش مدیران، کارشناسان، کارمندان حوزه دانشجویی  و سایر نیروهای همکار با این حوزه قدردانی و 

تشکر کنم. پیشنهاد و نظرات شما موجب دلگرمی و سرافرازی ما می باشد.
                                                                                                 

                                                                                   معاون دانشجویی و فرهنگی 
                                                                                             بهار 1397
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شرح وظایف:
فعالیت هاي مدیریت تربیت بدني را مي توان به چند بخش کلي تقسیم نمود که شامل: 

اداره آموزش: برگزاری کالس های آموزشــی ورزشی دانشجویان دختر، پسر و کارکنان 
و فرزندان آن ها، سنجش سالمت جسمانی و ارایه مشاوره ورزشی و برگزاری کالس های 

داوری و مربیگری برای دانشجویان
اداره مسابقات: برگزاری مســابقات درون دانشگاهی، منطقه دو دانشگاه ها، کشوری و 
المپیاد برای دانشــجویان، مسابقات منطقه دو دانشــگاه ها و مسابقات کشوری کارکنان 

دولت
تهیه لوازم و تجهیزات ورزشي، فعالیت هاي عمراني
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عناوین فعالیت های مدیریت تربیت بدنی در شش ماهه اول سال 96

عناوین فعالیت های مدیریت تربیت بدنی در شش ماهه دوم سال 96

8- برگزاری جشنواره بهاره مسابقات ورزشی دانشجویان ویژه 
هفته خوابگاه ها در 20 رشته ورزشی دختران وپسران به تعداد 

383 نفر دختر و294 پسر
9- همایش پیاده  روی دانشجویان شرکت کننده200 نفر 

10- برگــزاری کالس های آموزشــی فرزنــدان کارکنان در 
تابستان

11- صعود گروه کوهنــوردی کارکنان آقا به قله دماوند )بام 
ایران(

12- صعودگروه کوهنوردی کارکنان دانشگاه خوارزمی به قله 
آراگاتس 

10- برگزاری مسابقات تیم همگانی دانشجویان پسر دانشگاه 
خوارزمی : 7 نفر 

 11- برگزاری کالس های آموزشی ، تفریحی دوچرخه سواری 
ویژه کارکنان و دانشجویان به تعداد 300 نفر 

12- صعود گروه کوهنوردی دانشــجویان ) پسر ( دانشگاه به 
قله الوند  

13- برگزاری همایش پیاده روی به مناســبت صدمین سال 
تاســیس دانشــگاه خوارزمی با حضور 450  نفر از کارکنان و 

اعضا هیات علمی )پردیس کرج و واحد تهران (
15- میزبانــی مســابقات قهرمانــی منطقــه یــک ورزش 
کشوردانشــجویان دانشگاه ها : تکواندو ) دختر (، شنا ) دختر 

و پسر( 
16- شرکت و کســب مقام در مسابقات قهرمانی منطقه یک 
ورزش کشور دانشــجویان دانشگاه های کشور )تکواندو دختر 
وپسر( کشتی ازاد و فرنگی، شنا )دختر و پسر(،کاراته ) دختر و 
پسر(، تنیس روی میز) دختر و پسر( دو و میدانی ) دختروپسر 

(،به تعداد 100 نفر
17-ثبت رکورد با  مسافت 1536 کیلومتر به مدت یک ساعت 
با تجهیزات غواصی توســط خانم فریسا نیکومنش دانشجوی 

کارشناس ارشد تربیت بدنی 
18- برگزاری مسابقات فوتسال به مناسبت دهه مبارک فجر 

ویژه کارکنان ) تهران و کرج ( با حضور 150 نفر

1- برگزاری مسابقات کارکنان دولت استان البرز            
2- مســابقات تیم همگانی دانشجویان پســر دانشگاه خوارزمی 

تعداد 7 نفر 
3- برگزاری برنامه هــای کوهپیمایی عمومی دانشــجویان در9 

برنامه عمومی و یک برنامه تخصصی تعداد 289 نفر
4- آموزش دوچرخه سواری ویژه کارکنان تعداد 30 نفر 

5- برگزاری کالس های آموزشــی در شش رشته دختران و یک 
رشته پسران تعداد277 نفر 

6- برگــزاری برنامه های کوهپیمایی عمومی کارکنان در7 برنامه 
عمومی و تخصصی کارکنان تعداد110 نفر 

7- اعزام تیم های ورزشی دانشجویان به مسابقات کشوری
 در دو رشته تیر اندازی و پرس سینه با حضور 24 نفر

1- کســب مدال برنز در بازي هاي آســیایي داخل سالن و فنون 
رزمی آسیا در رشته کیک بوکسینگ ) عشق آباد 2017 ( توسط 

آقای حمید امنی
2- برگزاری کالس های آموزشــی در شش رشته دختران و یک 

رشته پسران به تعداد  374نفر
3- برگزاری برنامه هــای کوه پیمایی عمومی دانشــجویان  در8 

برنامه عمومی و یک برنامه تخصصی  به تعداد:230 نفر
4- شرکت در مسابقات منطقه یک کارکنان و اعضاء هیئت علمی: 
آقایان در چهار رشته  تنیس روی میز، والیبال،شنا، فوتسال و در 
بخش بانوان ) شــطرنج ، والیبال ،شنا ( تعداد شرکت کننده 54 

نفر 
5- برگزاری مســابقات آخر هفته در خوابگاه ویژه دانشــجویان 

دختر )داژبال و کندرانی ( شرکت کننده100نفر
6- برگزاری جشــنواره پاییزه مسابقات ورزشی دانشجویان در 7 
رشته ورزشی دختران وپسران به تعداد165 نفر دختر و167 پسر

7- اعزام تیم های ورزشــی جهت شــرکت در مسابقات کارکنان 
دولت ) اقایان ( : امادگی جسمانی و والیبال به تعداد 18 نفر  

8. برگزاری مســابقات ورزشی به مناسبت روز دانشجو) 16 آذر (  
با همکاری مدیریت تربیت بـــــدنی دانشگاه خوارزمی و شرکت 

باربیکن با حضور گسترده دانشجویان
9- برگزاری مســابقات کشــوری دو صحرانوردی ویژه دختران 
نوجــوان به میزبانی هیات دو میدانی اســتان البرز در دانشــگاه 

خوارزمی
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نمودارها

 نمودار مقایسه ای تعداد شرکت کنندگان در کالس های
آموزش مربیگری

  سال های   1394-1396

 ایروبیک،پیالتس و فیتنس، بادی ریتم، شنا، بدن سازی، تکواندو،
آمادگی برگزاری کالس مربیگری   والیبال، اسکیت دانشجویان، 
  جسمانی و ایروبیک در ّآب دختران و بدن سازی دانشجویان پسر

 نمودار مقایسه ای تعداد شرکت کنندگان در کالس های آموزشی
   سال های 1396-1394

تار حسنجون،دریاچه  طالقان-روستای  شهرستانک،   ولیان، 
الوند، چشمه دروان، غار یخ، فرحزاد، وریج،  وهویر، درکه 

 تهران دشت،آهار، روستای هرنج، عظیمیه و غیره

1393139413951396
دانشجویان مشارکت کننده در برنامھ ھای ورزش 

ھمگانی 2308353753794218

(  تعداد شرکت دانشجویان در رویدادھای ورزشی
)ساعت -نفر  32412165202132223562

تعداد شرکت کنندگان در کارگاه ھا و کالس ھای 
ورزشی 10229638751038
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            مسابقات کارکنان دولت استان البرزاولین المپیاد ملی ورزش همگانی 

  مسابقات ورزشي درون دانشگاهي دانشجویان دختر و پسر دانشگاه به مناسبت هفته خوابگاه ها از اواخر اردیبهشت ماه
 و تا پایان هفته اول خرداد  برگزار شد. این مسابقات در خوابگاه هاي پسران در رشته هاي فوتسال، والیبال، تنیس روي
 میز، شطرنج، دارت، پرس سینه و در بخش دختران در رشته هاي دارت ، شاربولینگ، طناب زني، مار وپله، شوت دروازه

  کوچک و پرتاب پنالتي برگزار شد

 مسابقات ورزشي درون دانشگاهي دانشجویان دانشگاه )جشنواره بهاره( بمناسبت
     هفته خوابگاه ها

میزبانی به  همگانی  ورزش  ملی  المپیاد  اولین   برگزاری 
96/5/4برگزار لغایت  تاریخ96/4/31  در  تهران   دانشگاه 
 شد. آقای سلمان آزمون مقام دوم انفرادی رشته آمادگی
دروازه نمودند.  کسب  خوارزمی  دانشگاه  از  را   جسمانی 

  کوچک و پرتاب پنالتي برگزار شد

البرز استان  دولت  کارمندان  ورزشی  مسابقات   افتتاحیه 
دولت کارکنان  حضور  با   96/6/30 مورخ  پنجشنبه    روز 
دارت، میز،  روی  تنیس  والیبال،  فوتسال،   ( رشته های    در 
و آقایان  بخش  دو  در   ) و طناب کشی   آمادگی جسمانی 
  خانم ها به میزبانی مجموعه ورزشی انقالب کرج  و با حضور
 مدیر تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی  برگزار شد.کوچک و

  پرتاب پنالتي برگزار شد
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مســابقات طــای  مــدال   کســب 
ــای ــط آق ــیاد توس ــدو یونیورس  تکوان
ــجوی ــور دانش ــی پ ــران ول ــادی تی  ه

ــی ــت بدن ــد تربی  ارش
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 مسابقات قهرمانی 

لغایت   96/2/13 تاریخ  از  مسابقات   این 
با حضور قم  دانشگاه  میزبانی  به   96/2/16 
 15دانشگاه و80 ورزشکار در دو بخش پاور
 لیفتینگ و پرس سینه برگزار شد و در پایان
 تیم دانشگاه خوارزمی موفق به کسب مقام

  اول شد. زار شد

 آقای محمد احمدی دانشجوی کارشناسی 
 تربیت بدنی دانشگاه موفق به کسب مدا ل

  برنز در رشته تپانچه خفیف شد زار شد

کارشناسی  دانشجوی  امنی  حمید   آآقای 
 ارشد تربیت بدنی موفق به کسب مدال نقره

و برنز در این مسابقات شد

 فریسا نکومنش راد دانشجوی ارشد تربیت
1536 مسافت  رکورد   دانشگاه   بدنی 
غواصی تجهیزات  با   کیلومتردریک ساعت 
 دراستخر را در کشور به نام خود به ثبت

 رساند

میزبانی به   96/11/17 شنبه  سه   روز 
مفتح ورزش  سالن  در  خوارزمی   دانشگاه 
در و  شد  برگزار  تیم    8 حضور  با   تهران 
البرز نور  پیام  تهران،  دانشگاه های   پایان 
نمود کسب  را  تاسوم  اول  مقام  الزهرا   و 
قرار چهارم  رتبه  در  خوارزمی  دانشگاه   و 

گرفت

میزبانی به   96/11/16 شنبه  سه   روز 
با حضور استخرکرج  در   دانشگاه خوارزمی 
پایان و دانشگاه  13 تیم  برگزار شد و در 

خوارزمی در رتبه چهارم قرار گرفت

پارولیفتینگ 
 بازی های همبستگی کشورهای اسالمی به

 میزبانی کشور آدربایجان
 مسابقات کیک بوکسینگ واکو و عشق

آباد قهرمانی آسیا

ثبت رکورد طی مسافت با تجهیزات
غواصی 

تکوانــدو قهرمانــی   مســابقات 
ــگاه های ــر دانش ــجویان دخت  دانش

  منطقــه یــک

دختر دانشجویان  شنا   مسابقات 
ورزش یک  منطقه   دانشگاه های 

کشور
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کوهنوردی  
  و

         کارکنان
دانشجویان  

  
اولین صعود سراسری دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور به قله الوند        

 صعود پر افتخار تیم کوهنوردی دانشجویان  دانشگاه خوارزمی به  اولین صعود سراسری دانشگاه های سراسر کشور
به قله الوند  مورخ 10 /8/ 96 لغایت96/8/12 به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا همدان

 صعود  پر افتخار انجمن کوهنوردی کارکنان دانشگاه خوارزمی به قله آراگاتس
 تیم کوهنوردی دانشگاه خوارزمی در تاریخ12 / 6  /96  لغایت 18 /6/ 1396 به “به قله آراگاتس ) ارمنستان ( صعود

  کردند

برنامه اجراشده دانشجویی
آبشار ولیان،  وریج،  فرحزاد،  مرادیخ،  غار  دروان،  چشمه   الوند، 
هرنچ، روستای  جاتسون،آهار،  دشت  کلکچال،   ایگل،توچال، 

عظیمیه، دریاچه قصر

برنامه اجراشده کارمندی
 آبشار سنگان، ارمنستان، آزادکوه، جاده چالوس، چشمه دروان،

دماوند، طالقان
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ورزش کارکنان: 

جشنواره تنیس روی میز آقایان )کارکنان و اعضای هیات علمی(:
این دوره از مسابقات صبح روز 96/9/21 در دانشگاه صنعتی شریف با حضور چهارده تیم )دو گروه چهارتیمه و دو 
گروه سه تیمه ( برگزار شد که در قسمت تیمی دانشگاه خوارزمی توانست مقام دوم را کسب  و در قسمت انفرادی 

نیز که با حضور 32 نفر انجام شد آقای دکتر حسن رضا زین آبادی صاحب مقام دوم شد.

تیم شطرنج بانوان:
این دوره از مسابقات صبح روز 96/9/21 در دانشگاه صنعتی شریف با حضور چهارده تیم )دو گروه چهارتیمه و دو 
گروه سه تیمه ( برگزار شد که در قسمت تیمی دانشگاه خوارزمی توانست مقام دوم را کسب  و در قسمت انفرادی 

نیز که با حضور 32 نفر انجام شد آقای دکتر حسن رضا زین آبادی صاحب مقام دوم شد.

تیم والیبال بانوان:
مسابقات شطرنج منطقه یک ورزش دانشگاه های کشور در روزهای 25 و 26 /96/9 به میزبانی  دانشگاه پیام نور 
تهران جنوب در سه  ماده سریع انفرادی، برق آسا انفرادی و سریع تیمی برگزار شد.تیم دانشگاه خوارزمی)خانم 

ناهید مدنی (  توانست در ماده سریع انفرادی مقام دوم این دوره از مسابقات را کسب کند.

مسابقات دهه فجرکارکنان:
 در  راستای گرامیداشت دهه مبارک فجر ستاد بسیج دانشگاه با همکاری مدیریت تربیت بدنی به برگزاری یک 
دوره مسابقات ورزشی در رشته های فوتسال ، والیبال و آمادگی جسمانی ویژه آقایان ازتاریخ 28بهمن تا 9 اسفند و 
مسابقات همگانی کارکنان خانم بصورت ایستگاهی در 5 ماده پرتاب دارت، شوت فوتسال ،شوت بسکتبال، ماروپله 

و طناب کشی اقدام نمود. 
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رفاه

خوابگاه ها

شورای صنفی

نمودارها

تغذیه

واحدهای رفاهی

مدیریت خدمات دانشجویی

دانشجویان

دانشجویان

دانشجویان

دانشجویان و کارکنان

دانشجویان و کارکنان
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شرح وظایف:
این مدیریت مسئول ارایه خدمات رفاهي، تغذیه، صندوق قرض 
الحسنه دانشجویي، خوابگاه های دانشجویی و نظارت بر شوراي 

صنفي دانشجویان مي باشد. 
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رستوران آزاد:

سرو  با  کرج  و  تهران  واحد  در 
ارایه   مسئول  متنوع  غذاهای 
و  دانشجویان   به  خدمات 

دانشگاهیان می باشد.

کافه کتاب خوارزمی:
طبقه  در  دانشگاه  کتاب  کافه 
و  ادبیات  دانشکده  همکف 
و  است  شده  واقع  انسانی  علوم 
دانشجویان می توانند در محیطی 
جذاب به مطالعه کتاب، گفت و 
سرو  تمایل  صورت  در  و  گو 

بازارچه دانشجویی:نوشیدنی های متنوع بپردازند.
در واحد کـرج دارای بخش های 
خدماتی)خشکشـویی،  مختلـف 
خطاطـی،  نانوایـی،  خیاطـی، 
عینـک فروشـی و ... (می باشـد.
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اداره رفاه دانشجویی:

وام  شهریه،  وام  تحصیلی،  وام 
حج  وام  ضروری،  وام  مسکن، 
وام  عالیات،  عتبات  و  عمره  و 
حوادث  وام  مسکن،  ودیعه 

غیرمترقبه و... 

بوفه های دانشجویی:
در واحــد تهــران و کــرج بــا 
نظــارت معاونــت دانشــجویی 
ــه  ــات ب ــه  خدم ــئول ارای مس
دانشــگاهیان  و  دانشــجویان  

. شــد می با

سلف سرویس دانشجویی:

وعــده  ســه  ارایــه  مســئول 
غذایــی صبحانــه، ناهــار و شــام 
بــه دانشــجویان حتــی در ایــام 
جمعه هــا  جــز  بــه  تعطیــل 

 . شــد می با
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عناوین فعالیت های اداره رفاه دانشجویی در سال 96
ف

مبلغ به ریالتعدادنوع تسهیاتردی

14967/966/660/000تحصیلی1

938/084/780/000مسکن2

7728/043/654/000ضروری3

101518/630/000/000ویژه دکتری4

781/560/000/000ازدواج5

550/000/000استعداد درخشان6

815/500/000وام صندوق قرض الحسنه دانشجویی7

2101/093/912/000کار دانشجویی8

13000405/616/250قرارداد بیمه حوادث دانشجویی9

بیمه خدمات درمانی دانشجویان بورسیه 10
خارجی

39228/800/052

-------------------2012ثبت تسویه حساب در فازدوصندوق رفاه11

-------------------832ثبت تسویه حساب در گلستان12

اســکن مدارک متقاضیــان وام صندوق 13
رفاه

1116-------------------

-------------------940بایگانی پرونده تسویه حساب دانشجویان14
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وام تحصیلي 
10% وام مسکن 

1%
وام ضروري 

5% کار دانشجویي 
1%

بیمه حوادث دانشجویي 
83%

نمودارها

139113921393139413951396
وام تحصیلی  395129142701253118421496
110381913793 وام مسکن
455424604177420772 وام ضروری
کار دانشجویی  1118523247318541210
بیمھ حوادث دانشجویی  117851010011400120001200013000
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نمودار مقایسه ای عملکرد اداره رفاه در سال1396

نمودار مقایسه ای عملکرد اداره رفاه در سال های 1391-1396  
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عناوین فعالیت های واحدهای  رفاهی دانشجویی در سال 96

عناوین فعالیت های صندوق قرض الحسنه دانشجویی در سال 96

1- اقدام برای تسریع و تکمیل فرایند قرارداد واحدهای رفاهی 
2- طراحی و تصویب تیپ قرارداد استاندارد واحدهای رفاهی با هماهنگی مدیریت امور مالی و مدیریت امور حقوقی دانشگاه

3- طراحی و پیاده سازی اسناد مزایده واحدهای رفاهی مطابق با نیازهای دانشگاه و حوزه دانشجویی
4- انجام مزایده برای انتخاب مستأجرین واحدهای رفاهی از طریق تبلیغات در پرتال اصلی دانشگاه

5- انجام امور مالی طی مراحل انعقاد قرارداد با مستأجرین واحدهای رفاهی برای سال تحصیلی 96-97
6- نظارت و سرکشی به واحدهای رفاهی در خصوص کنترل قیمت خدمات و ساعات منظم ارائه خدمات

7- پی گیری جهت استرداد و یا فعال نمودن مغازه هایی که در اختیار واحدهای دیگر قرار دارد
8- پی گیری رفع مشکالت و تعمیر تجهیزات بازارچه دانشجویی  
9- پی گیری نصب کارت بهداشت کلیه کارکنان واحدهای رفاهی

10- نصب کپسول اطفاء حریق در کلیه واحدهای رفاهی و شارژ آن ها
11- همکاری با شرکت ها و اپراتورهای مختلف و در اختیار گذاشتن فضای کانتر در دانشگاه برای ارائه خدمات مختلف مانند ارائه سیم 

کارت رایگان
12- پی گیری و تعمیر و نوسازی دستگاه های خشکشویی دانشگاه 

1- افتتاح حساب )عضویت دانشجویان( 
2- پرداخت وام به دانشجویان عضو،پرداخت وام از حداقل 500 هزار ریال تا 4 میلیون ریال متغیر است

3- صدور دفترچه و کارت برای دانشجویان عضو و وام گیرنده
4- پرداخت نقدی و چک مربوط به وجوه خوابگاه ها برای دانشجویان ساکن خوابگاه ها

5- صدور چک مربوط به وجوه خوابگاه ها جهت صندوق های رفاه تهران
6- صدور تسویه حساب به دانشجویان فارغ التحصیل

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

9-اعمال جریمه ها از دانشجویانی که وام گرفته اند ولی در پرداخت اقساط تأخیر دارند

هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست.آغاز هر کاری مهمترین قسمت آن است.
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عناوین فعالیت های اداره تعذیه) کرج و تهران( در سال 96

تعداد پرسیون غذاوعدهردیف

153473پرسشام1
64620پرسصبحانه2
336945پرسنهار3
43500 پرسرستوران آزاد4

آمار غذای توزیع شده در تهرانآمار غذای توزیع شده در کرج

1- تهیه و تنظیم تیپ قرارداد پیمانکاران  تغذیه و پی گیری و 
رفع نواقص تا حصول انعقاد قرارداد طبخ و توزیع و دستمزد غذا 

و ...
ماهیانه  ارسال صورت وضعیت  و  و رسیدگی  تنظیم  و  تهیه   -2

پیمانکاران تغذیه به امور مالی دانشگاه 
3- نظارت بر انبار مواد غذایي ، طبخ و توزیع غذا ، خرید مواد 

غذایي، کیفیت مواد غذایي
4- نظارت بر بهداشت سلف سرویس ها، پرسنل و کارکنان شاغل 

در آشپزخانه ها 
تغذیه  اتوماسیون  اعتباري  کارت  صدور  نحوه  بر  نظارت   -5

دانشجویان 
6- رسیدگي به انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در مورد تغذیه 

و اعالم به پیمانکار 
کیفیت  مورد  در  دانشجویان ساکن خوابگاه ها  از  نظرسنجي   -7

غذایي جهت برنامه ریزي هرچه بهتر تعداد دانشجویان 
برنامه غذایي به صورت ماهانه و درج آن در  8- تهیه و تنظیم 

سایت دانشگاه 
9- تهیه صورت وضعیت عملکرد پیمانکار طرف قرارداد به صورت 
حق الزحمه  پرداخت  براي  دانشجویي  معاون  به  اعالم  و  ماهانه 

ایشان برابر مفاد قرارد منعقده  

10- شناسایي مطلوب دانشجویان فعال به عنوان همکار افتخاري 
جهت نظارت بر توزیع شام و صبحانه در خوابگاه هاي دانشجوئي 

و پرداخت حق الزحمه ایشان برابر دستورالعمل کار دانشجوئي
افزایش اعتبار و رزرو غذا به  11- پي گیري مشکالت مربوط به 

صورت اینترنتي 
12- تهیه آمار پخت غذا به صورت هفتگي و ابالغ به پیمانکار

13- رسیدگی به نارسایي هاي فني، بهداشتي و تأسیساتي سلف 
سرویس و اهتمام در برطرف ساختن آن ها 

برنامه  ارایه  ارایه غذا به دانشجویان و کارکنان و تنظیم و   -14
غذایي متناسب با نیاز آن ها

15- برنامه ریزی و برنامه تهیه غذایی متناسب با فصول سال 
16- صدور کارت اتوماسیون تغذیه 

17-کنترل بهداشتی مواد غذایی اعم از کیفیت مواد اولیه و تاریخ 
تولید و انقضاء آن ها 

18-نظارت در تهیه و ارائه کارت بهداشتی پرسنل در امر تهیه 
غذا 

19- نظارت و رسیدگی بر عملکرد بوفه های دانشجوئی 
20-نظارت و رسیدگی بر عملکرد واحدهای صنفی دانشجوئی 

تعداد پرسیون غذاوعدهردیف

143303پرسشام1
62720 پرسصبحانه2
163689 پرسنهار3
12586پرسرستوران آزاد4
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نمودارها

نمودار مقایسه ای عملکرد اداره تغذیه در سال1396

نمودار مقایسه ای عملکرد اداره تغذیه  در سال های 1395-1396  
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 گزارش عملکرد سامانه دانشجویی گلستان 1396:
1- ساماندهی و ثبت نام اینترنتی خوابگاه دانشجویان از ابتدای شهریور ماه 96 به صورت گروهی

2- ارائه درخواست و مکاتبه با شرکت نوپرداز اصفهان در خصوص سیستم گلستان )جمعاً 36 درخواست( در سال 96 به شرح ذیل:
 أ( درخواست های پشتیبانی و ارتقاء مربوط به سیستم خوابگاه    36 مورد
 ب( درخواست تغییر، ارتقا و توسعه امکانات موجود              20 مورد
 ج( درخواست تغییر اطالعات      0 مورد
 د( درخواست پشتیبانی                      2 مورد
 ه( درخواست تغییر اطالعات ناشی از اشکال سیستم    0 مورد
 و( درخواست رفع اشکال سیستمی      14 مورد

3- انجام مقدمات الزم جهت انتخاب شرکت معتبر درخصوص گیت های کنترل تردد و حضور و غیاب خوابگاه
مکاتبه با بیش از 12 شرکت معتبر، برگزاری بیش از 10 جلسه بررسی پیشنهادات شرکت های مختلف، تشکیل کارگروه بررسی 

و انتخاب شرکت که در حال انجام است. 
انجمن علمی، جغرافیا، مددکاری  بار )8  اولین  برای  الکترونیکی  انجمن های علمی دانشجویی به صورت  انتخابات  4- برگزاری 
اجتماعی، علوم تربیتی، علم اطالعات، مهندسی کامپیوتر، شیمی، روانشناسی، مهندسی صنایع( از طریق سامانه گلستان در سال 

96
5- پی گیری طراحی و پیاده سازی بخش های مربوط به تربیت بدنی، مدیریت درمانگاه و مدیریت فرهنگی به سامانه گلستان 

به تفکیک درخواست 

مقایسه خدمات دانشجویی گلستان از سال 1396-1394
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 انتخابات شــورای صنفی - رفاهی دانشجویان در دانشــگاه خوارزمی پردیس کرج در دو مرحله ،دور اول رأی 
گیری در روز سه شنبه 96/2/26 و دور دوم در روز دو شنبه 96/3/1برگزار شد.

 میزان حضور دانشجویان در دور اول 1069 نفر و در دور دوم 685 نفر بود

 انتخابات شورای صنفی - رفاهی دانشجویان

انجام مدون فرایند برگزاری انتخابات شورای صنفی - رفاهی 
دانشجویان

- شــروع فراینــد انتخابــات شــورای صنفــی- رفاهــی در اردیبهشــت 
مــاه هــر ســال.

-تشــکیل کمیته هــای اجرائــی و نظــارت بــه دســتور معاونــت 
ــات. ــد انتخاب ــل از فراین ــه قب ــر دوهفت ــجوئی حداکث ــرم دانش محت

ــط  ــان توس ــه داوطلب ــام اولی ــت ن ــام و ثب ــت ن ــرم ثب ــل ف -تکمی
ــدت 3 روز. ــه م ــی ب ــه اجرائ کمیت

- اســتعالم از معاونــت آموزشــی و شــورای انضباطــی جهــت بررســی 
شــرایط داوطلبــی توســط کمیتــه نظــارت بــه مــدت 3 روز.

- اعالم لیست داوطلبان توسط کمیته اجرائی.
- درخواســت اعتــراض بــه بررســی شــرایط داوطلبــی توســط 

داوطلــب.
- رسیدگی به درخواست اعتراض به بررسی شرایط داوطلبی.

- تبلیغات کاندیداها به مدت 3 روز توسط داوطلبان.
- برگــزاری انتخابــات و رأی گیــری در یــک روز از ســاعت 9 لغایــت 

17 توســط کمیتــه اجرائــی.
- اعالم نتایج انتخابات توسط کمیته اجرائی.

- درخواست تجدید نظر در نتایج انتخابات توسط داوطلبان.
- رســیدگی بــه درخواســت تجدیدنظــر در نتایــج انتخابــات و 

ــه نظــارت. ــط کمیت ــاون دانشــجوئی توس ــزارش بــه مع گ
- تاییــد و اعــالم نتیجــه نهائــی بــه شــورای نظــارت توســط معــاون 

دانشــجوئی.
- صــدور احــکام منتخبیــن شــورای صنفــی - رفاهــی توســط معــاون 
ــی  ــی- رفاه ــورای صنف ــت ش ــروع فعالی ــور ش ــه منظ ــجوئی ب دانش

دانشــجویان
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فعالیت  خوابگاه ها ی تهران
1- ثبت نام نیمسال اول خوابگاه های بنت الهدی، مطهری، توحید، سهند و الله 

زار به تعداد   957 نفر در سیستم گلستان و صندوق رفاه 
2- ثبت اتاق و تحویل اتاق ها در سیستم گلستان و صندوق رفاه 

3- ثبت نام در تابستان  96 خوابگاه مطهری و توحید  به تعداد  138  نفر 
4- مراسالت اداری دورن و برون دانشگاهی

5- تســویه حساب  دانشــجویان فارغ التحصیلی   1225 نفر و پی گیری تسویه 
حساب مقطع قبلی دانشجویان ورودی جدید 

6- پی گیری نواقص وکمبودهای خوابگاه ها
7- تشــکیل پرونده ثبت نام وارسال به بایگانی خوابگاه های توحید، سهند، بنت 

الهدی و مطهری 686 پرونده  
8- ثبت اطالعات خوابگاهی و درخواســت خوابگاه دانشجویان ورودی جدید در 

سیستم گلستان   280 نفر ارشد  کارشناسی  دکتری 
9- ثبت فیش های درآمدهای اختصاصی  هزینه خوابگاه سهند  فیش مهمان و 

تسویه وارسال مجوز ورود دانشجویان به خوابگاه ها 
10- تجهیز خوابگاه سهند و اسکان    120  نفر دانشجو 

11- اسکان دانشجویان سنواتی  در خوابگاه های بهارستان وتوحید 
12- سمپاشی خوابگاه ها بصورت چند مرحله 

13- ثبت و ارسال فیش های ودایع   319 فقره
14- اسکان 52 نفر  دانشجوارشد سنواتی در ال له زار 

15- تعمیرات و تجهیزات مورد نظر

خوابگاه های
دانشجویی
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فعالیت  خوابگاه ها ی کرج
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رفاه

خوابگاه ها

شورای صنفی

نمودارها

تغذیه

واحدهای رفاهی

مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی دانشجویی

دانشجویان

دانشجویان

دانشجویان

دانشجویان و کارکنان

دانشجویان و کارکنان
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شرح وظایف:
شغلي،  مختلف  زمینه های  در  دانشجویي  روان شناختی  خدمات  و  مشاوره  مرکز 
در  درماني  روان  و  مشاوره اي  خدمات  خانوادگي  و  ازدواج  شخصیتي،  تحصیلي، 
امکان،  صورت  در  و  دانشگاه  کارکنان  دانشجویان،  به  درمان  و  پیشگیري  سطوح 
مراجعان آزاد ارائه مي دهد. دراین مرکز این خدمات توسط اساتید مجرب دانشگاه 
به صورت  ارشد مشاوره و روان شناسي  پاره وقت و همکاران کارشناس  به صورت 

تمام وقت ارائه مي گردد.

مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی دانشجویی
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گزارش عملکرد مرکز مشاوره  وخدمات روان شناختی  واحد تهران در سال 1396

- ثبت نام دانشجویان ورودی جدید و طرح پایش سالمت روان به تعداد 1237 دانشجو 
- پی گیری اموردانشجویان طرح پایش سالمت روان دچار اختالل تعداد حدود 200 نفر

- آماده سازی و توزیع کتابچه استرس ورود به دانشگاه ویژه دانشجویان ورودی جدید
- توزیع پیام مشاور در خوابگاه ها و سلف دانشکده ها

- اطالع رسانی به همکاران در خصوص کمک های غیرنقدی به دانشجویان تحت پوشش کانون یاریگران
- بازدید ازخوابگاه سهند توسط مسئول مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی

- برگزاری جلسه با دانشجویان کارورزی معرفی شده توسط دانشکده روان شناسی جهت همکاری با مرکز مشاوره
- برگزاری جلسه )کمیته مداخله در بحران( با سرپرست خوابگاه ها و نماینده حراست دانشگاه

- آماده سازی کتابچه ویژه شناسایی دانشجویات تحت فشار روانی با عنوان» شاید شما اولین کسی باشید که ...« 
- اهداء بن خرید لوازم التحریر به ارزش 100 هزار تومان در روز دانشجو به دانشجویان تحت پوشش کانون یاریگران 

- معرفی 4 دانشجوی تحت پوشش کانون یاریگران به دندانپزشکی و استفاده از خدمات رایگان 
- برگزاری طرح رضایت سنجی از مراجعان مراکز مشاوره دانشجویی در سال تحصیلی 1396-97

- برگزاری کارگاه »آشنایی پیش از ازدواج« در تاریخ 96/9/20 در خوابگاه شهید مطهری
- برگزاری کارگاه »شکست عاطفی«  در تاریخ 96/10/4 در خوابگاه توحید

- ارائه طرح و برنامه های اجرایی به معاونت دانشجویی در راستای درآمدزایی مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی
- مداخله و مدیریت مشکالت ایجاد شده برای دانشجویان)رفتار خود آسیب رسان(

- تشکیل دفترچه اورژانس دانشجویان در معرض خطر و پی گیری هفتگی شرایط ایشان
- تبلیغات و عضو گیری کانون همیاران سالمت

- اجرای طرح ملی سیمای زندگی دانشجویی از حدود 600 دانشجو در دانشکده های مختلف 
- تهیه و نصب پوستر عوارض استعمال دخانیات در خوابگاه های پسرانه

گزارش عملکرد سال  1396- شماره سیزدهم- روزنه - نشریه معاونت دانشجویی 34



تعداد ویزیت 
روانشناسی 

و مشاوره

تعداد ویزیت 
روانپزشکی

تعداد 
ویزیت 
کانون 

یاریگران
)مددکاری(

تعداد ویزیت 
شورای بررسی 

موارد خاص

تعداد 
ویزیت 

دانشجویان 
پی گیری 
سالمت 

روان

اجرای 
طرح ملی 

سالمت روان 
دانشجویان 
ورودی جدید

اجرای طرح 
ملی سیمای 

زندگی 
دانشجویی

208 64 68 24 200 1237 600

جدول مراجعه کنندگان بر اساس نوع ویزیت

جدول مراجعه کنندگان بر اساس مقطع تحصیلی و جنسیت

مجموع جنسیت مقطع تحصیلی

208
دختر پسر کارشناسی ارشد کارشناسی

102 106 166 42

اجراي طرح ملي 
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دانشجویي
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افتتاح
دفتر تحقیقات درمان های مکمل در حوزه روان شناسی

گزارش عملکرد مرکز مشاوره  وخدمات روان شناختی  واحدکرج در سال 1396

دفتر تحقیقات درمان های مکمل در حوزه روان شناسی در محل مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی در 
تاریخ 96/9/25 در پردیس کرج افتتاح شد.

اهم اهداف و فعالیت های این دفتر:
1- پژوهش در زمینه انواع درمان های مکمل موثر در حوزه روان شناسی همانند روان شناسی انرژی، اپی 

ژنتیک، لیزر درمانی، رایحه درمانی و نوروتراپی و....
2- بازآموزی فارغ التحصیالن داخل و خارج دانشگاه

در  مخدر  مواد  مصرف  »شیوع شناسی  ملی  طرح  اجرای   -1
دانشجویان«بر روی 900 نفر از دانشجویان در اردیبهشت ماه 96 
انجام شد و هماهنگی اجرای طرح مذکور در دانشگاه های استان 
به عنوان دانشگاه مادر در  توسط مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی 
پردیس  کرج،  شهرداری  کاربردی  علمی   ، نور  )پیام  البرز  استان 

فردوسی(    
توسط  دانشجویی  ازدواج  و  عشـق  اجرای سمیـنار   ،96/2/25-2
دکتر فریدون یاریاری و دکتر کیـانوش زهراکار با حضور   بیش از 

240 نفر دانشجو
3- چاپ سه خبرنامه در سال 96  و ارسال  35 نامه به کمسیون 

بررسی موارد خاص برای دانشجویان 

مربوط  کتابچه های  و  مشاوره  پیام  پوستر،  پخش   ،96/8/17-4
مرکز در محوطه دانشگاه 

دبیرخانه  جلسه  در  یاریاری  فریدون  دکتر  شرکت   ،96/8/22-5
شورای استانی مراکز مشاوره دانشگاه ها  در مرکز مشاوره دانشگاه 

تهران
6-20 و96/9/22، شرکت خانم زهرا تقویی فرد در کارگاه مقدماتی 
دانشگاه  در  مشاوره  مراکز  کارشناسان  ویژه  مددکاری  آموزشی 

شیراز 
مددکار  مشاور  رنجبر  اعظم  خانم  شرکت  13و96/10/14،   -7
طباطبایی  عالمه  دانشگاه  در  سالمت  همیاران  کارگاه  در  مرکز 
8- 96/11/23،24،25 ، شرکت خانم معصومه یکله و خانم اعظم 
از  پیش  آموزش های  مدرس  »تربیت  آموزشی  درکارگاه  رنجبر 

ازدواج« دراداره کل بهزیستی استان البرز 
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سوء مصرف عاطفياجتماعيشخصیتيازدواجخانوادگيتحصیلي
مواد

سایر 
موارد

7254773114799273

جدول مراجعه کنندگان بر اساس نوع ویزیت

جدول مراجعه کنندگان بر اساس مقطع تحصیلی و جنسیت

جنسیت مقطع تحصیلی

دختر پسر دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی
455 154 7 163 439

جدول مراجعه کنندگان بر اساس تاهل و تفکیک شغل

جنسیت تاهل

سایر کارمند دانشجو متاهل مجرد
20 40 549 105 504

ارجاع روانپزشکی مشاوره روان درمانی

6 105 443 55

جدول مراجعه کنندگان بر اساس نوع مداخله

دختر

75%

پسر

25%

کارشناسي
72%

کارشناسي ارشد
27%

دکترا
1%
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پزشکی

زنان

بهداشت

نمودارها

دندانپزشکی

پرستاری

دکتر علیرضا داودی
روحش شاد و یادش گرامی

مرکز بهداشت و درمان

دانشجویان و کارکنان

دانشجویان و کارکنان

دانشجویان و کارکنان

دانشجویان و کارکنان
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شرح وظایف:
مرکز بهداشت و درمان دانشــگاه در پردیس تهران و پردیس کرج مشغول به 

فعالیت مي باشد.
عالوه بر ایام سال با آغاز ترم تحصیلي جدید و ثبت نام دانشجویان ورودی جدید، 
از این عزیزان به منظور انجام اقدامات پزشکي و بهداشتي جهت تشکیل پرونده 
بهداشــتي، معایناتي از انجام مي گیرد. این مرکز داراي بخش هاي  دندانپزشک، 

واکسیناسیون، تزریقات، پزشک عمومي، زنان و ... مي باشد.

مرکز بهداشت و درمان
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گزارش عملکرد مرکزبهداشت و درمان در سال 1396

1- عقد قرارداد با بخش خصوصی به منظور نگهداشتن خدمات داروخانه ای و نیز هماهنگی با معاونت محترم 
غذا دارو استان البرز به منظور نظارت بر عملکرد داروخانه

2- اجرای کارنامه سالمت به منظور بررسی سالمت کلیه دانشجویان ورودی جدید که تعداد 1450نفر مورد 
معاینه قرار گرفتند و براساس میزان سالمت .یانوع بیماری مشخص  و جهت پی گیری به مراکز تخصص 

معرفی شدند.
3- دعوت از کارشناس بیماری های زنان از شبکه بهداشت  به صورت هفتگی و نیز برگزاری کنفراسهای 

آموزشی در خصوص زنان آسیب پذیر در خوابگاه ها
4- برنامه ریزی و اقدام جهت انجام واکسیناسیون هپاتیتB و آنفلونزا 

5- نظارت بر بهداشت خوابگاه ها، غذاخوری ها،  بوفه هاو ......
6- تهیه و توزیع تراکت ها و بنرهای آموزشی 

7- ارائه خدمات دندانپزشکی 
8- ارائه خدمات پرستاری، تزریقات، پانسمان و سرم و ...... 

9- فعال نمودن واحد کارشناس محیط در کرج به منظور بازدیدهای هفتگی وارائه گزارش
10- قرارداد با بخش خصوصی جهت تامین آمبوالنس مجهز به صورت شبانه روزی 

11- جذب و به کارگیری نیروهای متخصص
12- جذب دندانپزشک دوم با توجه به ازدحام بیماران

13- قرارداد با بیمارستان های سطح شهر جهت بستری بیماران
14 -توسعه خدمات داروخانه ای براساس نیاز بیماران

15-استقرار پزشک زنان در مرکز بهداشت تهران و پردیس کرج و متخصصان روانپزشک در درمانگاه پردیس 
کرج

16-فعال کردن واحد کارشناس بهداشت محیط در پردیس کرج به منظور بازدید های هفتگی و ارائه گزارش
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جدول مراجعه کنندگان بر اساس نوع ویزیت

وصل سرم  پرستاري سایر موارد تزریقاتدندانپزشکيبخیه         پانسمان     اعزام         گواهي سالمت  ویزیت کارمند  ویزیت دانشجوکل مراجعین 

1395 561718122805130035149105118023051233716
1396 63122852346012034012395132637511485852
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نمودارعملکرد مرکز بهداشت در سال 1396نمودار بر اساس نوع مراجعه کننده و ویزیت

تعداد عنوان

ف
ردی

2852 1  ویزیت دانشجو
3460 2 ویزیت کارمند
1203 3 گواهی سالمت
40 اعزام 4
123 پانسمان 5
95 بخیه 6

1326 دندانپزشکی 7
3751 تزریقات 8
9 پرستاری سایر موارد 1485
10  وصل سرم 852

نمودار مراجعه کنندگان بر اساس نوع ویزیت
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بدوی

بازگشت به تحصیل

میهمان و ...

نمودارها

مرخصی

تجدیدنظر

کمیسیون بررسی موارد خاص

دانشجویان

دانشجویان

دانشجویان

دانشجویان

دانشجویان
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شرح وظایف:
کمیسیون بررسی موارد خاص: 

دبیر کمیسیون بررســی موارد خاص معاون دانشجویی است. این کمیســیون بر حسب وظایف درخواست آموزشی 
دانشــجویان را که در چارچوب و مقررات موجود امکان پذیر نیســت، طبق آیین نامه های وزارت علوم و تحقیقات و 

فناوری بررسی و اعالم نظر می نماید

کمیسیون بررسی موارد خاص
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عناوین فعالیت های کمبیبون  بررسی موارد خاص در سال 96

• تعداد جلسات تشکیل شده: 12 جلسه 
• تعداد پرونده های بررسی شده: 510 پرونده 

گروه دوم: 
زیست شناسی )همه گرایش ها(   .1

جغرافیا )همه گریاش ها(   .2
تربیت بدنی و حقوق  .3

رشته هایی که بیشترین پرونده را داشته اند: 
گروه اول: 

ریاضی و فیزیک  .1
مهندسی عمران و صنایع  .2

مدیریت و اقتصاد ) تمام گرایش ها(  .3

آمار به تفکیک مقطع تحصیلی

آمار به تفکیک جنسیت
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جزئیات درخواست ها )سایر(آمار به تفکیک درخواست

جزئیات درخواست ها) مشروطی( 

جزئیات درخواست ها) سنواتی( 
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گردهمایی دانش آموختگان ریاضی

گردهمایی دانش آموختگان فیزیک 

گردهمایی دانش آموختگان جغرافیا 

تدوین شیوه نامه جایزه دکتر گلستانیان

  تدوین شیوه نامه جایزه دکتر جهانشاهلو

گردهمایی دانش آموختگان ادبیات )دیداردوست( 

گردهمایی دانش آموختگان زیست شناسی با 
همکاری دانشکده زیست شناسی 

راه اندازی باشگاه ادبی دانش آموختگان دانشگاه 
خوارزمی

ارتباط با دانش آموختگان شاغل به تحصیل یا 
پژوهش در دانشگاه های خارج از کشور

کارگاه کوانتوم اسپرسو

کانون دانش آموختگان
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فعالیت های انجام شده در سال 1396
ـ استخراج و تنظیم آمار و اطالعات مربوط به بیش از 55/000 اسامی دانش آموختگان 

ـ اقدام به طراحی سایت دانش آموختگان )در حال انجام کار(
ـ راه اندازی کانال تلگرامی دانش آموختگان

ـ ارتباط با کتابخانه اسناد ملی مجلس شورای اسالمی به منظور اخذ آرشیو نشریه قدیمی مهرگان ارگان جامعه لیسانسیه های دانشسرای 
عالی 

 ـ برگزاری جلســاتی بــا رئیس و معاون کتابخانه مرکــزی با جمعی از دانش آموختــگان به منظور تولید کتاب هــای صوتی با همکاری 
دانش آموختگان

ـ راه اندازی باشگاه ادبی دانش آموختگان دانشگاه خوارزمی
ـ ارتباط با دانش آموختگان شاغل به تحصیل یا پژوهش در دانشگاه های خارج از کشور

ـ دعوت از دانش آموختگان شاخص برای برگزاری سخنرانی و کارگاه های آموزشی در دانشگاه 
ـ دعوت از آقای دکتر جالل صادقی دانش آموخته رشــته فیزیک پژوهشگر پسادکترا در دانشگاهKansas State University   آمریکا 

برای برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار کامسول مولتی فیزیک 
 University of Centralــادکترا  در ــگر پس ــک پژوهش ــته فیزی ــه رش ــش آموخت ــباهنگ دان ــروش ش ــر س ــای دکت ــوت از آق ـ دع

ــو« ــآوری نان ــک و فن ــا در اپتی ــای آن ه ــاده ای و کاربرده ــای چند-م ــا موضــوع» فیبره ــرای ســخنرانی ب ــکا ب Florida   آمری
ـ  دعــوت از آقــای دکتــر مســعود شــاهرخی دانش آموختــه رشــته فیزیــک پژوهشــگر پســادکترا در کاتالونیــای اســپانیا بــرای ســخنرانی 

 »Hybrid Palladium Nanoparticles for Direct Hydrogen Peroxide Synthesis«با موضوع
ـ توافق دفتر دانش آموختگان با موسســه آموزشــی ماهان برای برگزاری کالس های آموزشی و آزمون آمادگی کارشناسی ارشد و دکتری 

)در پردیس کرج( با تخفیف بیش از   60 درصد برای دانش آموختگان دانشگاه خوارزمی
ـ گردهمایی های دانش آموختگان زیست شناسی با همکاری دانشکده زیست شناسی،  ریاضی، ادبیات )دیدار دوست(،  فیزیک، جغرافیا 

ـ همکاری با مدیریت فرهنگی دانشگاه برای جشن دانش آموختگان 
ـ تدوین شیوه نامه جایزه های دکتر جهانشاهلو  و دکترگلستانیان

ــ برگزاری کارگاه کوانتوم اسپرســو توسط دفتر دانش آموختگان با همکاری شــرکت نانو فناوران بیستون که موارد ذیل مورد بحث قرار 
گرفت:

آشــنایی بــا مبانــی نظــری نــرم افــزار و نظریــه تابعــی چگالــی، نصــب نــرم افــزار Quantum Espresso ، آشــنایی بــا محیــط نــرم 
ــای  ــازی پارامتره ــی بهینه س ــف و چگونگ ــبات مختل ــرای محاس ــل ورودی ب ــاختن فای ــوه ی س ــزار Quantum Espresso، نح اف
ــازی  ــه س ــبات بهین ــوذرت، محاس ــدی و نان ــدی، دو بع ــک بع ــاختارهای ی ــو س ــه و نان ــاختارهای انبوه ــاختن س ورودی،  نحــوه ی س
)Optimization( و راهلــش نیروهــا)Relaxation(، رســم نمودارهــای ســاختار نــواری، چگالــی حــاالت و چگالــی ابرالکترونــی دو 
  ،Vesta –Xcrysden بعــدی و ســه بعــدی، محاســبات طیــف پاشــندگی فونونــی، محاســبه ظرفیــت گرمایــی، آشــنایی بــا نــرم افــزار

نحــوه رســم خروجــی هــای نــرم افــزار

کانون دانش آموختگان
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فعالیت های انجام شده دفتر ستاد عمره و عتبات عالیات

گردش های علمی و دفتر ستادعمره و  عتبات عالیات

ودانشکده  در:دانشگاه،خوابگاهها،گروه  جدید  مرحله  نام  ثبت  شروع  رسانی  1-اطالع 
ها،محوطه،با بنر وپوستر.

2-اطالع رسانی تلفنی به منتخبین پذیرفته شده درقرعه کشی جهت تهیه وتحویل 
مدارک:

معافیت تحصیلی  دارای  دانشجویان پسر  تعهدمحضری  فرم  تحویل  تلفنی  2/1-اعالم 
ودر ادامه آقایان دارای کارت پایان خدمت. 

2/2- دریافت فرم تعهد محضری،ارسال فهرست دانشجویان به سازمان وظیفه عمومی 
استانهای :تهران/البرز

جهت دریافت مجوز خروج در تاریخ اعزام /صدور گذرنامه پسران دانشجو.
3-حضوردر:ستادعمره وعتبات دانشگاهیان و سازمان حج وزیارت جهت تعیین کارگزار 

زیارتی و نیز انتخاب مدیر وروحانی کاروان.

به  وتحویل  زائران   از  اعزام  مدارک  4-اخذ 
کارگزار زیارتی استان تهران-استان البرز)مکرر 

و درچندین نوبت(
دانشــجویان  زمینــی  5-1-تعــدادکاروان 
آخرســال1396- تــا  دخترمجردازابتــدا 

هوایی)120نفــر(. 3کاروان 
دانشــجویان  زمینــی  5-2-تعــدادکاروان 
آخرســال1396- تــا  ازابتــدا  پســرمجرد 

زمینی)80نفــر(. 2کاروان 
5-3-تعــدادکاروان هوایــی دانشــجویان پســر 
ــال1396-3کاروان  ــا آخرس ــدا ت ــرد ازابت مج

ــر(. هوایی)120نف
دانشــجویان  هوایــی  5-4-تعــدادکاروان 
تــا  /کارمندان/اســاتیدازابتدا  متاهــل 
. ) 400نفر ن) ا و ر 10کا -1396 آخرســال

از  اهدایــی  فرهنگــی   اقــالم  6-دریافــت 
انبــار بانــک ملــت -ســتادعمره وعتبــات 

دانشــگاهیان.
قبــل  توجیهــی  درجلســه  حضــور   -7
دانشــگاه-تحویل  درمســجد  ازســفرکاروان 

ازحاضــران پذیرایــی  اهدایــی-  اقــالم 
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گردش های علمی در سال 1396

گردش های علمی و دفتر ستادعمره و  عتبات عالیات

 پسر دختر اریخت    مقصد گردش       سرفصل درس استاد راهنما  گروه آموزشی  
 4 18 18/7/96 میدان امام خمینی/میدان مشق درک  وبیان محیط شهری اردستانی هنر و معماری 1
 17 17 26/7/96 میدان امام خمینی/میدان مشق آشنایی با سبک های معماری الهام پرویزی هنر و معماری 2
 9 24 27/7/96 طالقان)سدطالقان(–کرج  شناسیرسوب  خلیل رضایی زمین شناسی 3
 2 6 30/7/96 دره های شمال تهران مخاطرات مسیل های شهری وروستایی عزت اله قنواتی  جغرافیا طبیعی 4
 5 7 2/8/96 وستا:اسالم آبادزمان آبادشهرری/ر کارگاه اقتصاد و فضاء حسن افراخته برنامه ریزی روستایی 5
 4 18 4/8/96 کرج/قم/جمکران رسوب شناسی خلیل رضایی زمین شناسی 6
 2 22 6/8/96 کرج تهران/روستای وردیج برنامه ریزی وطراحی کالبدی فرهادعزیزپور جغرافیای  انسانی 7
 - 27 7/8/96 منطقه :کن،سولقان،امامزاده داود آزمایشگاه کارهای میدانی و ه کیانیطیب ژئومورفولوژی 8
 7 15 10/8/96 شمشک-زاگون-الگون-فشم محیط های رسوبی الهام اسدی زمین شناسی 9

 5 24 11/8/96 کرج/کردان/طالقان زمین شناسی علی اصغر دولتی زمین شناسی 10
 - 15 11/8/96 طالقان پیشرفته ایران ژئومورفولوژی امیر کرم افیا طبیعیجغر 11
 2 6 14/8/96 دره های شمال تهران های شهری مخاطرات مسیل عزت اله قنواتی جغرافیا طبیعی 12
 6 3 15/8/96 جاده کرج/مرکزتحقیقات13ک جریان درمحیط متخلخل مدنخعیمح زمین شناسی 13
 6 5 15/8/96 استان البرز/روستای برغان روستایی برنامه ریزی گردشگری مسلم قاسمی برنامه ریزی  14
ریزی گردشگریرنامهب 15  8 11 20/8/96و21 گرمسار،سمنان،شهمیرزاد،کیاسر هااکوسیستم ماسبیاصغرطه 
 8 11 20/8/96 ایستگاه سینوپتیک اقدسیه آب  روشهای پیشرفته آماری در مهری اکبری جغرافیای طبیعی 16
 8 13 23/8/96تا  27 انقم،دلیجان،کاش عملیات زمین شناسی ایران شهریارمحمودی زمین شناسی 17
 5 11 8/96/ 25و26 الموت-معلم کالیه-قزوین هیدروئولوژی ایران علی احمدآبادی ژئومورفولوژی 18
 5 25 25/8/96 جاده تهران ساوه  سنگ شناسی آذرین مرتضی دالوری شناسیمینزژئوشیمی 19
 9 11 1/9/96 هراز چالوس قم طالقان:جاده  عملیات زمین شناسی ایران شهریارمحمود زمین شناسی 20
 6 25 2/9/96 جاده:کرج/قزوین/طالقان فیزیکی زمین شناسی مرتضی دالوری زمین شناسی 21
 4 5 2/9/96 لی،دماوندرودهن،آبع طراحی فضاها وگردشگری طاهرپریزادی رنامه ریزی گردشگری 22
 2 22 2/9/96 (189799استان:قم،اصفهان)قدیم ایران جغرافیای شهری یشماع-فصیحی جغرافیای طبیعی 23
 4 26 2/9/96 جاده تهران ساوه سنگ شناسی آذرین مرتضی دالوری شناسیزمینژئوشیمی 24
 6 18 3/9/96 کرج/قم/جمکران رسوب شناسی رضاییخلیل  زمین شناسی 25
 6 2 5/9/96 غارچال نخجیر-دلیجان آبشناسی کارست محمدنخعی زمین شناسی 26
 4 26 9/9/96 جاده تهران ساوه سنگ شناسی آذرین مرتضی دالوری زمین شناسی 27
 9 11 16/9/96 جاده :هراز چالوس قم طالقان عملیات زمین شناسی ایران شهریارمحمود زمین شناسی 28
 5 5 16/9/96 کرج/قزوین طبیعت وشهردرتعالیم فرهنگ اسالمی علی شماعی ریزی  شهریبرنامه 29
 9 11 17/9/96 ز چالوس قم طالقانجاده :هرا عملیات زمین شناسی ایران شهریارمحمود زمین شناسی 30
 - 21 19/9/96 قزوین /بویین زهرا ایران جغرافیا ی  روستایی راختهفریاحی/ ی انسانیجغرافیا 31
 5 11 21/9/96 تهران،کاشان،کاروانسرامرنجاب آبشناسی سطوح زیرزمینی امیرصفاری طبیعیی جغرافیا 32
 18 3 26/9/96 موتورایرانخودروشرکت تحقیق  موتورهای احتراق داخلی سازایمان چیت مهندسی مکانیک 33
صغردولتیاعلی زمین شناسی 34  5 5 27/9/96تا  1/10 195847قدیم شهر:طبس/سمنان شناسی ساختاریتکتونیک ایران زمین 
 9 2 29/9/96 بازدید:پژوهشگاه صنعت نفت آنی ژئوشیمی الهام اسدی یزمین شناس 35
 9 11 30/9/96 جاده :هراز چالوس قم طالقان عملیات زمین شناسی ایران شهریارمحمودی زمین شناسی 36
 9 11 1/10/96 طالقانجاده :هراز چالوس قم  عملیات زمین شناسی ایران شهریارمحمودی زمین شناسی 37
 9 11 7/10/96 جاده :هراز چالوس قم طالقان عملیات زمین شناسی ایران شهریارمحمودی زمین شناسی 38
 9 11 8/10/96 جاده :هراز چالوس قم طالقان عملیات زمین شناسی ایران شهریارمحمودی زمین شناسی 39
 3 4 /11/10 جاده کرج قزوین/شهرک کاوش رادیوکریستاگرافی امیرعلی طباخ شناسیزمینشیمیژئو 40
 6 3 /11/10 تهران بعدعوارضی کرج/قزوین روش تجزیه وآنالیزدستگاهی بهزادمهرابی زمین شناسی 41
 9 11 /14/10 جاده :هراز چالوس قم طالقان عملیات زمین شناسی ایران شهریارمحمودی زمین شناسی 42
 9 11 /15/10 جاده :هراز چالوس قم طالقان عملیات زمین شناسی ایران یشهریارمحمود زمین شناسی 43
 4 4 9/11/96تا15 بندر چابهار هاژئوپلتیک ایران/جغرافیا سیاسی دریا عبدی/کاویانی ی سیاسیافیاجغر 44
 14 10 /10/12 /ساوجبالغکردان/طالقان صحراییعملیات  خلیل رضایی زمین شناسی 45
 14 10 /17/12 /ساوجبالغکردان/طالقان صحرایی وعملیاتعملیات  خلیل رضایی زمین شناسی 46



فعالیت های انجام شده مرکز کامپیوتر

فعالیت های انجام شده مرکز ارتباطات و ر سانه

مرکز ارتباطات و رسانه و کامپیوتر

1- نصب و راه اندازي  دستگاه هاي اکسس پوینت براي ساکنین ترم تابستان خوابگاه دختران 
2- نصب و راه اندازي  دستگاه هاي اکسس پوینت براي ساکنین ترم تابستان خوابگاه پسران 

3- پشتیباني فني)نرم افزاري، سخت افزاري و شبکه ( از سایت هاي کامپیوتر خوابگاه هاي دانشجویي دختران و پسران )واحد تهران 
و پردیس کرج(

4- پشتیباني فني)نرم افزاري، سخت افزاري و شبکه ( از سیستم هاي موجود در حوزه معاونت دانشجویي)واحد تهران و پردیس کرج(
5- پشتیباني فني)نرم افزاري، سخت افزاري و شبکه ( از سرور اتوماسیون تغذیه )سامانه افزایش اعتبار و رزرو اینترنتي غذا(پشتیباني 

فني )نرم افزاري، سخت افزاري و شبکه ( از سرور اتوماسیون خوابگاهي سرور اتوماسیون خوابگاهي و کنترل تردد
6- نصب و راه اندازي  دستگاه هاي هوشمند کنترل تردد اثر انگشتي در مبادي ورودي خوابگاه ها 

7- ارائه گزارشات مختلف دانشجویي به معاونت و مدیران حوزه
8-پیگیري و انجام امور محوله

1- طراحی و تدوین بنرهای مناسبتی 38 مورد
2- طراحی ویژه نامه )11 مورد(

3- تهیه و تدوین ارزیابی عملکرد حوزه معاونت 
دانشجویی در سایت وزارت علوم

4- تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه معاونت 
دانشجویی) نشریه روزنه( 

و  دانشگاه  پورتال  در  معاونت  اخبار  درج   -5
معاونت دانشجویی

معاونت  پورتال  رسانی  روز  به  و  6-  طراحی 
دانشجویی و پنج مدیریت زیر مجموعه
6- تهیه و تدوین بروشورهای حوزه

7-طراحی و تدوین بنرها پوسترها و تراکت های 
انتخابات شورای صنفی دانشجویی

8-  کارشناس ستادی و رابط اجرایی- هماهنگی 
امور انتخاب دانشجوی نمونه کشوری سال 96

معاونت  راهبردی  برنامه  تدوین  و  تهیه   -9
دانشجویی

معاونت  چارگون  سیستم  راهبری   -10
دانشجویی

11- تهیه و تدوین 47 مورد گزارش)کمیسون 
اسنانی، اسنانداری، رتبه بندی دانشگاه و ...(

معاونت  حوزه  مدیران  جلسات  در  12-حضور 
دانشجویی، تدوین و پی گیری صورتجلسات ) 

16 مورد(
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مرکز ارتباطات و رسانه و کامپیوتر
الف: تعداد دانشجویان رد درخواست شده توسط کمیته دانشگاهي   

82  نفر 
1- عدم درج هر نوع فعالیت  در سامانه   54 نفر 

2- عدم درج فعالیت فرهنگي یا پژوهشي در سامانه 8نفر
3-عدم کسب حداقل امتیاز آزمون زبان -  

4- عدم ارائه  مدرک آزمون زبان در سامانه  -
5-عدم کسب حداقل امتیاز آموزي مقطع قبلي 2 نفر

6-عدم کسب حداقل امتیاز فعالیت فرهنگي  4 نفر
7- عدم کسب حداقل امتیاز فعالیت پژوهشي 10 نفر

8- منقضي شدن زمان اعتبار آزمون زبان   4 نفر
 

گزارش انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه کشوری سال 1396
ب:تعداد پرونده هاي راه یافته به مرحله داوري نهایي دانشگاهي

1-گروه ادبیات و علوم انساني: 
کارشناسي: ) رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی(  1 نفر

نفر،  بدنی: 1  تربیت  نفر،  انگلیسی: 1  زبان  ) آموزش  نفر  دکترا: 3 
علوم تربیتی: 1 نفر(

گروه فني و مهندسي:
 دکتری: 1 نفر ) صنایع(

گروه علوم پایه:   دکتری: 2 نفر ) زیست شناسی جانوری 1 نفر و 
زیست شناسی گیاهی 1 نفر(

تعداد مدارک بررسي شده اولیه :  708 فقره  
تعداد کل دانشجویان ثبت نام شده: 89 نفر 

برگزیدگان کشوری سال 1396

1- گروه ادبیات و علوم انسانی: دکتری : 2 نفر ) آموزش زبان انگلیسی 1 نفر - تربیت بدنی 1 نفر (
2- گروه فنی و مهندسی: دکتری 1 نفر ) مهندسی صنایع(

از سمت راست: محمد امینی فارسانی شایسته تقدیر رشته اموزش زبان انگلیسی، 
ابوالفضل قرآیی نمونه کشوری رشته مهندسی صنایع

از سمت راست: محمد یوسفی نمونه کشوری رشته تربیت بدنی، ابوالفضل قرآیی 
نمونه کشوری رشته مهندسی صنایع






