عملکرد دیماه حوزه معاونت دانشجویی
سال تحصیلی 99-94
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معاونت دانشجویی دانشگاه یکی از محوریترین و حساسترین معاونت های دانشگاه است که با بسترسازی مناسب نقش
پشتیبانی از حوزههای آموزشی و پژوهشی را به عهده داشته و با حفظ و ارتقاء نقش حمایتی خود در حوزههای تحت نظارت در
راستای ایجاد محیطی مطلوب برای محقق ساختن این اهداف گام برداشته است .این معاونت ارتباط مستقیم با دانشجویان
داشته و برنامهریزی ،اداره و هدایت کلیه امور دانشجویی دانشگاه از جمله خدمات دانشجویی (اسکان ،تغذیه و رفاه)،،
تربیتبدنی ،امور و سیاستگذاری و اتخاذ تمهیدات الزم در این راستا را در حدود مقررات و ضوابط مصوب و نظارت و ارزیابی بر
اجرای آنها را بر عهده دارد.

گزارش عملکرد خوابگاهها


جابجایی دانشجویان ساکن خوابگاه شهید چمران به خوابگاه فاطمیه ( 24 )1نفر –خوابگاه نوری  11نفر–خوابگاهفاطمیه
( 41 )4نفر ،تجهیز خوابگاه جهت استفاده دانشجویان ورودی بهمن 19



جابجایی دانشجویان ساکن خوابگاه سر گزی به خوابگاه فاطمیه ( 11 )4نفر –خوابگاه نوری  94نفر  -خوابگاه  9خواهران
 41نفر ،این خوابگاه در تاریخ  19/11/42تخلیه گردید



جابجایی دانشجویان روزانه ساکن خوابگاه نوری به خوابگاه فاطمیه ( )4به تعداد  9نفر

 صدور فیش اجارهبهای بهمن  99-94برای کلیه دانشجویان خوابگاههای ملکی (خواهران –برادران) از طریق
سیستم رفاه دانشجویان

 30نفر•

 21نفر •

 90نفر•

 27نفر•

•30نفر

خ4
برادران

خ1
برادران

فاطمیه 1

خ3
خواهرن

خ3
برادران

خ2
برادران

فاطمیه 2

خ4
خواهران

 62نفر•

 33نفر•

 32نفر•
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آمار دانشجویان فارغالتحصیل نیمسال اول 99-94



جلسه مدیر امور خوابگاهها با اعضای شورای صنفی جهت تحویل وسایل دانشجویان خوابگاهی در بین دو ترم در مورخه
19/11/49



جلسه مدیر امور خوابگاهها با کلیه سرپرستان خوابگاههای خواهران و برادران



نامه اخطار به کلیه دانشجویان شبانه ساکن خوابگاه ملکی (ظرفیت مازاد) جهت تخلیه اتاق تا تاریخ ،19/11/42
تسویهحساب با خوابگاه مربوطه و تحویل کلید به سرپرستی خوابگاه



نامه اخطار به دانشجویان فارغالتحصیل که جهت تسویهحساب و تخلیه اتاق به اداره امور خوابگاهها مراجعه نمایند.

جلسه توجیهی در ابتدای نیمسال دوم ویژه کلیه سرپرستان و سرپرستان شیفت خوابگاههای خواهران و
برادران با حضور مسئول محترم دفتر نهاد حاجآقای قلندری ،معاونت محترم دانشجویی ،آقای دکتر نصرتی و
مدیر کل امور دانشجویی ،آقای دکتر دهقانی و مدیر امور خوابگاهها مهندس خواجه داد برگزار شد.
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تعمیرات و تأسیسات :واحد خوابگاهها
نام خوابگاه

اقالم مصرفی و تعمیرات خوابگاهها (دیماه )99

خ  1و  2برادران

تعویض دو عدد شیشه (اتاق تلویزیون)

خ  1و  2برادران

نصب فن داخل آشپزخانه

خ  1و  2برادران

نصب جا کفشی نمازخانه

خ  1و  2برادران

تعمیر آرامبند درب ورودی

خ  1و  2برادران

تعمیر  14عدد دستگیره درب سرویسهای بهداشتی

خ  1و  2برادران

نصب چوبلباسی  4عدد

خ  1و  2برادران

تعویض المپ مهتابی  11عدد

خ شفیعی

تعویض المپ مهتابی  42عدد

خ شفیعی

تعویض شیرآالت طبقه  9و  2سه عدد

خ شفیعی

تعمیر آبگرم کن  9عدد

خ شفیعی

تعویض سیمکشی طبقه  41( 2متر)

خ شفیعی

تعویض دوش و الم حمام های طبقه  9و 2

خ شفیعی

تعویض کلید و پریز طبقه  11( 2عدد)

خ  4و  9برادران

تعویض موتور یخچال اتاق 412

خ  4و  9برادران

تعویض الم دوش ( 14عدد) +سر دوش ( 12عدد)

خ  4و  9برادران

تعویض توپی و سر توپی ( 41عدد)

خ  4و  9برادران

تعمیر صندلی های سالن مطالعه

خ  4و  9برادران

اضافه کردن صندلی به سالن مطالعه به تعداد  41عدد

فاطمیه 1

تعویض آبسرد کن حیاط خوابگاه
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فاطمیه 1

تعمیر درب و قفل کمد

فاطمیه 1

تعویض کپسول گاز  21کیلویی  6عدد

فاطمیه 1

تعمیر فنکوئلهای معیوب

فاطمیه 1

تعمیر فالش تانک

فاطمیه 1

تعمیر سقف کاذب طبقات سوم بلوک  9و بلوک 1

فاطمیه 1

تعمیر یخچال ( 4عدد)

فاطمیه 1

دوغ آبکاری کف آشپزخانه و سرویس بهداشتی طبقه دوم

فاطمیه 1

تعمیر آرامبند درب ورودی

فاطمیه 1

نصب چوبلباسی به تعداد  2عدد

فاطمیه 1

روغنکاری درب اتاقها +راهروها و تعمیر دستگیرهها

فاطمیه 1

تعمیر اجاقگازهای معیوب

فاطمیه 1

تعویض توپی و سر توپی شیر مخلوط ( 6عدد)

فاطمیه 1

تعویض المپ مهتابی  21وات ( 16عدد) +تعویض المپ  111وات ( 44عدد)

خ  9خواهران

نصب آینه در راهروها

خ  9خواهران

تعمیر فنکوئل اتاقها و سالن مطالعه ( 9عدد)

خ  9خواهران

نصب توری جهت پنجره اتاق 911

خ  9خواهران

تعویض مهتابی  21وات  11عدد +تعویض ترانس  21وات ( 12عدد)

خ  9خواهران

تعویض مهتابی  41وات  12عدد  +ترانس  41وات  49عدد

خ  9خواهران

تعویض توپی و سر توپی  11عدد

خ  9خواهران

برطرف شدن مشکل قطع برق اتاق 112

خ  9خواهران

تعویض تهویه سالن مطالعه

خ نوری

تعمیر آسانسور

خ نوری

تعمیر قفل درب اتاقها و سالن مطالعه ( 6عدد)

خ نوری

تعمیر اتاق مشاوره

خ نوری

تعمیر چراغ آترا ( 2عدد)

خ نوری

نصب شیشه درب ورودی خوابگاه

خ نوری

تعمیر درب یخچالهای طبقه دوم به تعداد ( 4عدد)

خ نوری

تعویض تهویه به تعداد ( 4عدد)

زینبیه 4

تعمیر فیوز های خوابگاه  +تعویض المپ کم مصرف  4عدد

زینبیه 4

تعویض توپی و سر توپی به تعداد  4عدد
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خ  2خواهران

نصب مهتابی  21وات ( 49عدد) +ترانس 21

خ  2خواهران

نصب مهتابی  41وات ( 11عدد)

خ  2خواهران

نصب المپ کم مصرف ( 2عدد)

خ  2خواهران

تعویض توپی و سر توپی ( 8عدد)

خ  2خواهران

هواگیری فنکوئل ( 6عدد)

فاطمیه 4

نصب پرده آشپزخانه طبقه 9

فاطمیه 4

تعویض المپ ( 11عدد)

فاطمیه 4

خارج کردن  41عدد شوفاژ خراب از خوابگاه

مقدار نفت مصرفی دیماه در کلیه خوابگاهها
خوابگاه نوری:

 0022لیتر

خوابگاه شفیعی:

 0022لیتر

خوابگاه چمران:

 0422لیتر

خوابگاه سرگزی

 0022لیتر
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عملکرد اداره وام و رفاه
اهم فعالیتهای اداره وام و رفاه در آذرماه در بخش تسویهحساب مالی دانشجویان ،پرداخت وامهای دانشجویی دانشجویان روزانه
(کمکهزینه تحصیلی ،ضروری ،مسکن ،ودیعه مسکن )...،وام شهریه دانشجویان نوبت دوم به شرح ذیل هست.
 -1انجام تسویهحساب دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان
اداره رفاه در آذرماه امور مربوط به تسویهحساب دانشجویان فارغالتحصیل را در سه بخش زیر انجام داده است.
الف :صدور گواهی عدم بدهی برای دانشجویانی که هیچگونه بدهی از بابت وام و خوابگاه نداشتهاند به تعداد  11نفر
ب :انجام امور مربوط به تسویهحساب دانشجویانی که متقاضی پرداخت یکجای مبالغ بدهی خود به صندوق رفاه
دانشجویان بودهاند به تعداد  91نفر
پ :صدور دفترچه قسط دانشجویان بدهکار که متقاضی پرداخت بدهی خود به طریق تقسیط بودهاند به تعداد  41نفر
 -4ثبت تسویهحساب دانشجویان در سیستم گلستان به تعداد  111نفر
 -9پرداخت وامهای دانشجویی در آذرماه
-

وام تحصیلی 112 :نفر

-

وام ضروری 69:نفر

-

ودیعه مسکن 16:نفر

-

وام مسکن 42 :نفر

-

وام شهریه 491 :نفر

-

وام ازدواج 411:نفر

7

اداره تربیتبدنی و فوقبرنامه


تهیه گزارش کلی از وضعیت اماکن ورزشی جهت ارسال به اداره کل تربیتبدنی وزارت علوم



ارسال گزارش عملکرد یکساله  14-19مدیریت تربیتبدنی و فوقبرنامه ،گزارش کلی وضعیت اماکن ورزشی ،گزارش
مسابقات ورزشی هفته تربیتبدنی و درون دانشگاهی ،چارت تشکیالتی تربیتبدنی و فوقبرنامه ،فعالیتهای روز دانشجو
به اداره کل تربیتبدنی وزارت علوم



انجام تستهای تندرستی جهت دانشجویان پسر و کارکنان (آقایان)



پیگیری جهت درج مطالب و گزارشات در سایت اداره کل تربیتبدنی وزارت علوم



تهیه گزارشها و مطالب سایت تربیتبدنی جهت درج درسایت دانشگاه



بهروزرسانی سایت تربیتبدنی و فوقبرنامه



پیگیری خرید پیکاپ و میله پیکاپ چاپگر مرکز تندرستی و مشاوره تندرستی



پیگیری جوایز مسابقات جشنواره درون دانشگاهی



پیگیری لوازم مورد نیاز استخر



راهاندازی بوفه استخر



انعقاد قرارداد با مربیان بهصورت حق التعلیم



تنظیم گزارشها مرکز تندرستی جهت ارسال به وزارت علوم



پیگیری واریز هزینه میزبانی مسابقات منطقه  6دانشگاههای کشور



برنامهریزی برای اعزام تیم جودو به مسابقات کشوری به میزبانی دانشگاه قم



برنامهریزی برای اعزام تیم کانگ فوتوآ جهت مسابقات کشوری به میزبانی دانشگاه قزوین



پیگیری واریز هزینه استخر توسط سپاه



آمادهسازی تیم فوتسال کارکنان جهت برگزاری فینال مسابقات جام شهدای کارمند



تنظیم و برنامهریزی جهت وقت سالن به دانشجویان و کارکنان



برنامهریزی برای اعزام تیم فوتسال دانشجویان جهت اعزام به مسابقات منطقه  6کشوری



بروز رسانی وبالگ تربیتبدنی و فوقبرنامه



پیگیری خرید وسایل مورد نیاز برای استخر هامون



برنامهریزی برای برگزاری مسابقات ورزشی نیمسال دوم  19-12دانشجویان



پیگیری خرید وسایل مورد نیاز سالن رزمی و بدنسازی



پیگیری خرید وسایل مورد نیاز سالن تهمتن و امام رضا (ع)



برنامهریزی برای آمادهسازی فضای ورزشی خوابگاه خواهران سایت قدیم



ارسال و ارائه گزارشها عملکرد تربیتبدنی و فوقبرنامه جهت فصلنامه فروغ دانشگاه زابل

8

اداره تغذیه
 -برگزاری اولین همایش انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار توسط دانشگاه زابل





بهمنظور برگزاری همایش کلیه صندلی های خراب داخل سلف تعمیر شد



زیباسازی فضای رستوران آزاد جهت پذیرایی از مهمانان همایش

پذیرایی از مهمانان در سه وعده صبحانه ،نهار (جوجهکباب و شوید پلو با ماهی) شام (کبابکوبیده با دورچین و
مخلفات)
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بازسازی فضای سبز اطراف سلف سرویس



نظارت مستقیم و مستمر بر تهیه و نگهداری مواد غذایی تازه و بهداشتی از زمان خرید و تحویل به انبار و سردخانه تا
زمان طبخ
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-بازدید معاونت محترم دانشجویی از سردخانهها

گزارش فعالیتهای مرکز مشاوره و سالمت در دی ماه سال 39

-1ارائه خدمات مشاورهای در زمینههای مختلف از قبیل ارتباط بین فردی ،ازدواج ،افسردگی ،مشاوره تحصیلی ،وسواس ،اختالالت
سازگاری و  ...به دانشجویان در مرکز مشاوره و خوابگاههای دانشجویی طبق برنامه اعالمشده به سرپرستهای خوابگاهها.

 -4برگزاری کارگاه مهارت زندگی ویژه کارکنان سلف سرویس ،سرپرستان و نگهبانهای خوابگاه.
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آموزش مهارت جراتمندی

 -9توزیع پیام مشاور شماره  121در خوابگاهها.

12

 -2بازدید از خوابگاههای دانشجویی خواهران و برادران و ارائه نکات بهداشتی به نیروهای خدماتی در خوابگاه.

 -2تهیه و توزیع لوازم کمک های اولیه نظیر (پنبه و گاز استریل ،باند ،بتادین ،چسب لکوپالست ،پماد سوختگی و )...در
ابتدای هر ترم به سرپرستان خوابگاههای دانشجویی خواهران و برادران.

 اطالعرسانی به دانشجویان دختر در خصوص ارائه قرص آهن رایگان در دفتر مشاوره و سالمت دانشگاه
 -6تهیه ،انتشار و توزیع بروشور با عنوان «چگونه بفهمیم کم خونی داریم» در بین دانشجویان دختر.
 -1توزیع قرص آهن (فروس سولفات) به دانشجویان بهمنظور پیشگیری از خستگی ،ضعف و بیحالی ناشی از کم خونی در
ایام امتحانات.
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 -8بررسی پروندههای سالمت جسم دانشجویان ورودی مهرماه 19
 -1غربال لیست آن دسته از دانشجویان نیازمند پیگیری پزشکی در طرح کارنامه سالمت جسم
 -11بازدید بهداشتی از سلف سرویس ،سالن های غذاخوری و آشپزخانه
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