.

اداره امور خوابگاهها
تأسیسات انجام گرفته در واحد خوابگاهها

تعداد مصرفی

نام خوابگاه

تعویض المپ مهتابی

 81عدد

خوابگاه 2و 3برادران

تعویض المپ  822وات

 22عدد

خوابگاه 2و 3برادران

المپ کم مصرف  022وات

 7عدد

خوابگاه 2و 3برادران

تعویض الم دوش حمام

 83عدد

خوابگاه 2و 3برادران

استارتر 022وات

 5عدد

خوابگاه 2و 3برادران

ترانس  022وات

 9عدد

خوابگاه 2و 3برادران

توپی شیر روشویی

 32عدد

خوابگاه 2و 3برادران

تعویض سر توپی شیر روشویی

 89عدد

خوابگاه 2و 3برادران

تعویض جا مایع

 3عدد

خوابگاه 2و 3برادران

تعمیر دوشاخه برق

 5عدد

خوابگاه 2و 3برادران

نصب سر دوش حمام

 2عدد

خوابگاه 2و 3برادران

نصب الم شیر روشویی

8عدد

خوابگاه 2و 3برادران

تعویض پریز برق

 3عدد

خوابگاه 2و 3برادران

تعویض جا مایع

 8عدد

خوابگاه  0خواهران

تعویض مهتابی  02وات 22 -وات

 6 -89عدد

خوابگاه  0خواهران

ترانس 02وات –  22وات

 8 -3عدد

خوابگاه  0خواهران

المپ کم مصرف

 88عدد

خوابگاه  0خواهران

نصب تهویه

 8عدد

خوابگاه  0خواهران

شیر فلکه گازی  8/2و 3/0

 5عدد

خوابگاه  0خواهران

تعویض سر دوش حمام

 9عدد

خوابگاه  0خواهران

فیلتر تصفیه کن

 5عدد

خوابگاه  0خواهران

تعویض توپی و سر توپی

 9عدد

خوابگاه  0خواهران

تعویض سیفون تک قلو و دوقلو

 8-3عدد

خوابگاه  0خواهران

مهتابی  02وات

 27عدد

ترانس  02وات و  22وات

 81-6عدد

خوابگاه  3خواهران

مهتابی  22وات

 85عدد

خوابگاه  3خواهران

استارت مهتابی

 02عدد

خوابگاه  3خواهران

المپ کم مصرف

 88عدد

خوابگاه  3خواهران

المپ حبابی

 82عدد

خوابگاه  3خواهران

نصب کلید دو پل

 2عدد

خوابگاه  3خواهران

تعویض فیلتر تصفیه کن

 0عدد

خوابگاه  3خواهران

خوابگاه  3خواهران

.

نصب توری پنجره

 5عدد

خوابگاه  3خواهران

تعویض توپی و سر توپی

 6-1عدد

فاطمیه 8

المپ مهتابی  02وات

 35عدد

فاطمیه 8

تعویض المپ  822وات

 21عدد

فاطمیه 8

نصب سیفون تک قلو

 7عدد

فاطمیه 8

تعویض الم شیر مخلوط

 0عدد

فاطمیه 8

نصب رخت آویز دیواری

 1عدد

فاطمیه 8

تعویض توپی و سر توپی شیر مخلوط

 85عدد

فاطمیه 8

تعویض کپسول  52کیلویی

 83عدد

فاطمیه 8

تعمیر چراغ آترا

 5عدد

زینبه 2

تعمیر پمپ آب خوابگاه

-

زینبه 2

تعمیر دستگیره حمامها

-

زینبه 2

تعویض کپسولهای اجاق گاز واحد  0و 2

 7عدد

زینبه 2

تعمیر اسپلیت

-

زینبه 2

تعویض المپ مهتابی

 7عدد

خوابگاه نوری

تعویض استارت  02وات

 7عدد

خوابگاه نوری

تعویض ترانس  02وات

 2عدد

خوابگاه نوری

تعویض کلید و پریز برق

 7عدد

خوابگاه نوری

تعویض توپی و سر توپی

 6عدد

خوابگاه نوری

تعویض فتیله چراغ آترا

1عدد

خوابگاه نوری

المپ آویز  32وات

 0عدد

خوابگاه نوری

رفع مشکل یخچال

 2عدد

فاطمیه 2

تعمیرات قفل کمد

 7عدد

فاطمیه 2

تعمیر دستگیره و قفل درب اتاقها

 5عدد

فاطمیه 2

نصب و تعویض شوفاژ

 22عدد

فاطمیه 2

المپ مهتابی

 31عدد

فاطمیه 2

تعمیرات تخت

-

فاطمیه 2

نصب چوب لباسی

 2عدد

فاطمیه 2

تعمیر شعله اجاق گاز ها

-

فاطمیه 2

المپ کم مصرف

 26عدد

چمران

المپ مهتابی

 82عدد

چمران

تعویض قطعات پمپ آب

 3عدد

چمران

تعویض سیفون ظرفشویی

 0عدد

چمران

تعمیرات آبگرمکن

-

چمران

.

فعالیتهای فرهنگی در سطح خوابگاهها:
-

برگزاری نماز جماعت و کالسهای آموزشی قرآن بصورت روزانه

-

نصب بنر شرح وظایف و مقررات خوابگاهی درکلیه خوابگاههای دانشجویی

-

پخت آش نذری در خوابگاه شهید چمران در تاریخ 93/9/0



به گزارش اداره امور خوابگاهها ،بازدید از خوابگاه 2و  3برادران با حضوردکتر نصرتی معاون دانشجویی ودکتر دهقانی
مدیر کل امور دانشجویی به همراه دکتر رکوعی معاون آموزشی و مهندس خواجه داد مدیر اداره امور خوابگاهها در تاریخ
 93/82/86صورت گرفت.

در این حضور دانشجویان با استقبال پر شور ،سواالت آموزشی و مسائل و مشکالت دانشجویی را مطرح نموده اند و
مسئولین مربوطه توضیحات الزم را ارائه نمودند.

.



برگزاری مسابقه کاریکاتور به مناسبت  86آذر ماه ( روز دانشجو)
برند گان مسابقه از بین آثار ارسالی به شرح ذیل توسط داوران و اساتید دانشکده هنر اعالم گردید
نفر اول سعیده میثمی

کارت هدیه به مبلغ  522222ریال

نفر دوم مالک امینی

کارت هدیه به مبلغ  022222ریال

نفر سوم محبوبه علیزاده و سینا مهماندوست

کارت هدیه به مبلغ  322222ریال

عملکرد اداره وام ورفاه

اهم فعالیتهای اداره وام و رفاه در آذر ماه در بخش تسویه حساب مالی دانشجویان ،پرداخت وامهای دانشجویی دانشجویان روزانه
(کمک هزینه تحصیلی،ضروری ،مسکن ،ودیعه مسکن )...،وام شهریه دانشجویان نوبت دوم به شرح ذیل می باشد.
 -8انجام تسویه حساب دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان
اداره رفاه در آذر ماه امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل را در سه بخش زیر انجام داده است.
الف :صدور دفترچه اقساط دانشجویان بدهکار که متقاضی پرداخت بدهی خود بطریق تقسیط بوده اند به تعداد 05نفر
ب :صدور گواهی عدم بدهی برای دانشجویانی که هیچگونه بدهی از بابت وام و خوابگاه به صندوق رفاه نداشته اند به
تعداد 92نفر
پ :انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویانی که متقاضی پرداخت یکجای مبالغ بدهی خود به صندوق رفاه
دانشجویان بوده اند به تعداد 32نفر
 -2ثبت تسویه حساب دانشجویان در سیستم گلستان به تعداد  855نفر
 -3پرداخت وامهای دانشجویی در آذر ماه
-

وام تحصیلی :

-

وام ضروری:

-

ودیعه مسکن:

-

وام شهریه:

 998نفر
 62نفر
 22نفر
 322نفر

 -0ثبت تأیید کارکرد کار دانشجویی در سیستم  362نفر

.

عملکرد اداره تربیت بدنی و فوق برنامه

-

هماهنگ کردن با مدیر خوابگاه برادران جهت گرفتن جارو برقی جهت نظافت سالن بدنسازی

-

نصب اطالعیه جهت تعطیلی اماکن ورزشی

-

انتقال میله های والیبال از خوابگاه برادران بعد از برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی

-

تعویض کنتاکتور و استپ استارت و کمک کنتاکتور تابلو برق سالن تهمتن

-

هماهنگی با تاسیسات جهت بستن تمام شیرفلکه های کولر های آبی سالن تهمتن

-

پیگیری سیستم گرمایش سالن تهمتن و امام رضا(ع)

-

درخواست لوازم تابلو برق بسکتبال (سیستم کنترل ریموت -میکرو سوئیچ – کلیدگردان)

-

درخواست توپ بدمینتون و سیم بوکسل نمره  6جهت تجهیز سالن های ورزشی

-

در خواست لوازم جهت سیستم گرمایش ( 3عدد کاربراتور 3 -عدد تسمه شماره  3 – 08عدد پولی شماره )1

-

پیگیری جهت نصب لوله های بخاری سالن تهمتن

-

پیگیری جهت آماده سازی چمن زمین فوتبال دانشگاه

-

انتقال یک عدد تور والیبال و دو بسته توپ بدمینتون به سالن امام رضا(ع) واقع در سایت قدیم

-

راه اندازی سیستم گرمایش سالن امام رضا(ع) و تهمتن

-

در خواست مواد شوینده جهت نظافت سالن تهمتن

-

هماهنگی با تاسیسات جهت نصب و تعبیه میله های والیبال

-

انتقال یک عدد دوچرخه به سالن امام رضا(ع) واقع در سایت قدیم

-

رنگ آمیزی زمین والیبال خوابگاه برادران

-

خرید شامپو و تحویل آن به استخر

-

نامه درخواست  32متر گونی جهت نظافت سالنهای ورزشی

-

تعویض فیوز تابلو برق سالن بدنسازی

-

در خواست خرید دستگیره جهت درب استخر

-

تنظیم نامه فیلمبرداری از فعالیتهای  86آذر به مناسبت روز دانشجو

-

درخواست پرداخت هزینه های استخر به بانک ملی

-

تعویض دستگیره درب استخر

-

پیگیری تعویض کنترل باکس تردمیل های موجود در سالن بدنسازی

-

هماهنگ کردن با تاسیسات جهت تعویض المپهای سوخته استخر هامون و سالن بدنسازی

.

-

نامه تمدید بیمه اماکن ورزشی به دکتر رهنما

-

نصب اطالعیه جهت برگزاری مسابقات والیبال

-

تحویل نامه پیشکسوتان به رئیس دفتر شهردار زابل

-

هماهنگی با تاسیسات جهت تعویض المپ های استخر و سالن رزمی و بدنسازی

-

انتقال یک عدد میز تنیس به سایت قدیم

-

نصب دو عدد بنر جهت اطالع رسانی دانشجویان خوابگاه برادران و خوابگاه خواهران

-

نامه درخواست لوازم ورزشی جهت مسابقات کارکنان سطح شهر

-

نامه رادیو شهری جهت پیاده روی دانشجویان به مناسبت  86آذر و رکورد آقای آشوری و فوتسال قرمز و آبی

-

انتقال  8عدد کپسول آتش نشانی از تاسیسات استخر به سالن تهمتن

-

تحویل یک عدد تور بدمینتون به سایت قدیم

-

هماهنگی با تاسیسات جهت تعمیر و راه اندازی بخاری سالن امام رضا (ع)

-

نصب یک عدد بنر اطالع رسانی در محل درب ورودی دانشگاه سایت جدید ثبت رکورد

-

تحویل گرفتن روزانه  32لیتر نفت جهت سوخت بخاری های سالن امام رضا(ع) و تهمتن

-

تحویل وسایل از انبارامور خوابگاه

-

هماهنگی با تاسیسات جهت باز کردن لوله های استخر

-

در خواست خرید چسب آکواریوم جهت شیشه استخر

-

درخواست کابل  3*2/5جهت تردمیلهای سالن بدنسازی

-

درخواست کمپرسور 8/82دوکاره آب سردکن مخزن دار

-

پیگیری تاسیسات جهت جابجایی آب سرد کن استخر و خرید وسایل جهت جابجایی

-

پیگیری تاسیسات جهت راه اندازی سینک ظرفشویی داخل بوفه استخر

-

پیگیری ترانس گیت ورود و خروج استخر

-

برگزاری بازی رفت و برگشت مسابقه والیبال دانشجویان پسر سالن امام رضا(ع) و تهمتن از تاریخ  93/9/1لغایت
 93/9/9به مناسبت والدت امام موسی کاظم (ع)

-

هماهنگی با مسئولین ثبت رکورد جهت ثبت رکورد طناب زنی آقایان ایوب نیکنام و جعفر آشوری

-

برگزاری مسابقه دوی همگانی ویژه دانشجویان پسر از سایت قدیم تا گلزار شهدا

-

هماهنگی با صدا و سیما و رادیو شهری جهت پوشش خبری مسابقه دوی همگانی و رکورد طنابزنی

-

هماهنگی با فوریتهای پزشکی جهت برگزاری مسابقه دوی همگانی و رکورد طنابزنی

-

هماهنگی با نیروی انتظامی جهت برقراری نظم و امنیت مسابقه دوی همگانی از دانشگاه تا گلزار شهدا

-

برنامه ریزی برای حضور تیم فوتسال کارکنان(آقایان) جهت شرکت در مسابقات کارکنان سطح شهر

-

برگزاری مسابقه والیبال جهت دانشجویان و کارکنان و اعضای هیات علمی

-

بروز رسانی و بالگ تربیت بدنی و فوق برنامه

.

-

بازدید از استخر و پیگیری خرید وسایل مورد نیاز استخر

-

انتقال دستگاه آنالیزور به خوابگاه سایت قدیم دختران جهت انجام تست تندرستی دانشجویان

-

آماده کردن مطالب سایت تربیت بدنی

-

انعقاد قرارداد رکورد طناب زنی آقایان آشوری و نیکنام با اداره ورزش و جوانان

-

درخواست تنخواه و البسه جهت مسابقات کارکنان دولت

-

درخواست خرید لباس جهت مسابقات فوتسال قرمز و آبی

-

در خواست لیست مورد نیاز جهت نظافت کلی استخر

-

نظافت کلی استخر

-

اعزام تیم دانشجویان دختر به مسابقات والیبال به مناسبت هفته بسیج

 61آذر 6393در دانشگاه زابل

مسابقه دوی همگانی به مناسبت  61آذر
بههه مناسههبت  86آذر روز دانشههجو و در ادامههه مسههابقات جشههنواره درون دانشههگاهی همههایش دوی همگههانی دانشههجویان پسههر
دانشگاه یک شهنبه مهور  93/9/86بها حضهور جمهع کثیهری از دانشهجویان ،سهاعت  82صهبح از مقابهل سهایت قهدیم تها گلهزار
شهدا برگزار شد که پس ازطی مسهیر  5کیلهومتری تها گلهزار شههدا و وبهاروبی و عطهر افشهانی مهزار شههدا و تجدیهد میثهاق بها
آرمان ههای شههدا و امهام شههدا بها حضهور حهاج آقهای قلنهدری( نماینهده محتهرم نههاد رهبهری دانشهگاه) جنهاب آقهای دکتهر
نصههرتی (معاونههت محتههرم دانشههجویی) مهنههدس علههی میههر( مههدیریت تربیههت بههدنی و فههوق برنامههه ) جنههاب آقههای مهنههدس
شاطری( مهدیر کمیتهه انضهباطی)وآقای ابهاذری (رئیس

یسی و زر ه یی م ینیی هر تان یا ل ی

و جمهع دیگهری

از مسئولین و دانشهگاهیان بها اههدای جهوایزی نقهدی از نفهرات برتهر و  82نفهر از شهرکت کننهدگان بهه قیهد قرعهه تقهدیر شهد.
فرمانههدهی نیههروی انتظههامی و معاونههت راهنمههایی و راننههدگی ،اورژانههس و فوریههت هههای پزشههکی و سههایرارگان ههها در برگههزاری
این رویداد همکاری داشتند.

.

نفرات برتر
-1

و لفض

ر هر

 -2جو د تسخ ده
 -3حند ص لحر
نفرات برتر به قید قرعه
 -1حسن ع لر پور
 -2ی ن یزدم
 -3حبسب  ...کوتش
 -4ص لح نجنم
 -5محند ه جر
-6

بح ل فسنز م

 -7عزیز ...

دم

 -8محند نآ دم
 -9انز کسخ
-11

عسد آتا ب

.

مسابقات فوتسال پیشکسوتان استان به میزبانی دانشگاه زابل

دانشگاه زابل بهه مناسهبت  86آذر روز دانشهجو اقهدام بهه برگهزاری مسهابقات فوتسهال پیشکسهوتان اسهتان نمهود کهه تهیم ههای
پیشکسوتان شهرسهتان ههای زابهل  ،زاههدان و سهراوان و تهیم دانشهگاه زابهل بهه مهدت  2شهب در سهالن ورزشهی امهام رضها(ع)
واقع در پهردیس قهدیم دانشهگاه زابهل بها ههم بهه رقابهت پرداختنهد.در شهب اول بهازی هها در سهاعت  22شهنبه مهور 93/9/85
تیم ههای پیشکسهوتان شهرسهتان زابهل بها پیشکسهوتان سهراوان و تهیم پیشکسهوتان زاههدان بها تهیم دانشهگاه زابهل در میهان
جمع کثیری از تماشاچیان و مسئوالن دانشگاه و شهرستان در رقابتی زیبا و هیجانی امتیازات زیر را کسب نمودند

پیشکسوتان دانشگاه زابل
پیشکسوتان شهرستان زابل
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پیشکسوتان زاهدان

 1 - 3پیشکسوتان سراوان

.

.

در بازی یک شنبه شب هم که ساعت  28در سالن ورزشی امام رضا(ع) در پردیس قدیم برگزار شد تیم پیشکسوتان زابل توانست
در ضربات پنالتی نتیجه بازی را در مقابل تیم پیشکسوتان دانشگاه  0-5به نفع خود به پایان رسانده و عنوان مقام اول این دوره از
بازی های پیشکسوتان را برای خود ثبت نماید و کاپ قهرمانی را از آن خود کند.
نتایج مسابقات:
بدین ترتیب تیم های  :پیشکسوتان شهرستتان زابتل مقتام اول ی پیشکستوتان دانشتگاه زابتل مقتام دومی پیشکستوتان
سراوان مقام سوم و پیشکسوتان زاهدان مقام چهارم این دوره از مسابقات را کسب نمودند.

ثبت رکورد طنابزنی دانشجویان دانشگاه زابل

ثبت رکورد طنابزنی آقایان ایوب نیکنام و جعفر آشوری از دانشجویان ورزشکار و توانمند دانشگاه زابل به مناسبت  86آذرروز
دانشجو در ساعت  86روز یک شنبه مور  93/9/86در محل سالن ورزشی امام رضا(ع) پردیس قدیم این دانشگاه در حضورآقایان
هادی رضایی ،حسین عمیدی ،حسن خد ادای داوران ومسئولین ثبت رکورد ایران و مسئولین محترم دانشگاه و جمع کثیری
ازدانشجویان برگزار شد که آقای ایوب نیک نام توانست با

 82885چرخش طناب در  62دقیقه رکورد طناب زنی کشور را که

 82922و متعلق به شهروندی زنجانی بود را جابجا کرد و به نام خود در کتاب رکوردهای ایران ثبت نمود تا افتخاری دیگر
نیز برای دانشگاه زابل ثبت شود همچنین آقای جعفر آشوری نیز توانست با  6172چرخش طناب با یک پا در  62دقیقه و 811
چرخش طناب با یک پا در  62ثانیه برای اولین بار در کشور این عنوان رکورد را به نام خود ثبت کند.

.

فوتسال آبی و قرمز

از دیگههر برنامههه هههای مههدیریت تربیههت بههدنی و فههوق برنامههه دانشههگاه زابههل بههه مناسههبت  86آذر روز دانشههجو و ادامههه مسههابقات
ورزشههی جشههنواره درون دانشههگاهی برگههزاری مسههابقات فوتسههال تههیم هههای آبههی و قرمههز دانشههجویان پسههر یههک شههنبه مههور
 93/9/86ساعت  89:32در محهل سهالن ورزشهی امهام رضها(ع) واقهع در پهردیس قهدیم در میهان شهور و هیجهان جمهع کثیهری
از تماشههاچیان و بهها حضههور مسههئوالن دانشههگاه دکتههر محمههود اوکههاتی صههادق (ریاسههت محتههرم دانشههگاه) ،دکتههر دهمههرده
(معاونههت محتههرم فرهنگههی و اجتمههاعی) ،دکتههر نصههرتی( معاونههت محتههرم دانشههجویی) ،دکتههر صههفدری (سرپرسههت محتههرم
حههوزه ریاسههت و روابههط عمههومی ) ،مهنههدس اکبههری زاده (مههدیر محتههرم امههور اداری) و مهنههدس علههی میههر مههدیریت تربیههت
بدنی و فوق برنامهه برگهزار شهد تهیم ههای آبهی و قرمهز بها ههم بهه رقابهت پرداختنهد و تهیم آبهی بها نتیجهه  8-2تهیم قرمهز را
شکست داد .

.

.

.

همایش پیاده روی
چهارمین همایش پیاده روی ویژه کارکنان ،اعضای هیات علمی و دانشجویان در نیم سال اول سال تحصیلی 93-90روز سه شنبه
مور  93/9/0با حضور جمع کثیری ازهمکاران محترم از مقابل دانشکده هنرآواز شد که در پایان پس از ذکر فاتحه بر مزار
شهدای گمنام مراسم قرعه کشی انجام و به نفرات ذیل جوایزی نقدی اهدا گردید.
خ هم ی  :هصنو ع دو نزه -ینب ر تکر -ماشسد گلسا هه -ر حله پودینه ئر -فنتاه زحسدم مسن
آق ی ل :حسن ر مر -مسعود ر مر -یحسر خ لقر -عب س تانکر -محند محبر

.

همایش پیاده روی
پنجمین همایش پیاده روی ویژه کارکنان ،اعضای هیات علمی و دانشجویان در نیم سال اول سال تحصیلی 93-90روز سه شنبه
مور  93/9/88با حضور جمع کثیری ازهمکاران محترم از مقابل دانشکده هنرآواز وپس از طی مسیر مورد نظر و ذکر فاتحه بر
مزار شهدای گمنام مراسم قرعه کشی انجام و به نفرات ذیل جوایزی نقدی اهدا گردید.
خ هم ی  :ر حله پودینه ئر -فنتاه هو ا رم -آر ز حسدرم -آر ز ج مر
آق ی ل :رض خو جه د د -عب س تانکر – ه صن تانکر – خ لق زم – صفن مالت یر – حنسد نبالهر

.

همایش پیاده روی
ششمین همایش پیاده روی ویژه کارکنان ،اعضای هیات علمی و دانشجویان در نیم سال اول سال تحصیلی 93-90روز سه شنبه
مور  93/9/25همچون گذشته با حضور پرشور همکاران محترم از مقابل دانشکده هنرآواز وپس از طی مسیر مورد نظر و با ذکر
فاتحه بر مزار شهدای گمنام با حضور مهندس علی میر مدیریت تربیت بدنی و جناب آقای مهندس شاطری به قید قرعه به نفرات
ذیل جوایزی نقدی اهدا گردید.
خ هم ی  :هنج

نزرم -هجنه ق م ده – نسه زحسدم مسن -لا م خ لقر

آق ی ل:ق م تانکر – د ززد زحسدم مسن – علسنض تسبک – محند محبر – حسسن مسنم – صفن مالت یر

.



بازدید مداوم و دقیق کارشناسان و مسئول اداره تغذیه از سالن های وذاخوری و نظارت بر بهداشت سالن ها و میزهای
وذاخوری مورد استفاده دانشجویان



نظارت بر توزیع وذا به مقدار معین به هر دانشجو و جلب رضایتمندی آنها در خصوص مقدار توزیع شده توسط کارکنان
بخش توزیع



نظارت بر توزیع وذا در دمای مناسب و گرم نگه داشتن وذا تا انتهای زمان توزیع

 ارائه اطالعات کامل و کافی به کارکنان توزیع در خصوص نحوه سرو وذا
 ارائه اطالعات کافی به کارکنان در خصوص نحوه بر خورد مناسب با دانشجو
 بازدید مداوم از میز های وذا خوری توسط مسئول سلف و مسر بودن در تمیزی کف  ،دیوار ها و ستونهای سالن وذا خوری

.

مرکز مشاوره و بهداشت :
 -8ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف از قبیل ارتباط بین فردی ،ازدواج ،افسردگی ،مشاوره تحصیلی،
وسواس ،اختالالت سازگاری و  ....به دانشجویان در مرکز مشاوره و خوابگاههای دانشجویی طبق برنامه اعالم شده به
سرپرستهای خوابگاهها.
-2اتمام ثبت داده های کارنامه سالمت جسم و روان در فایل مربوطه و ارسال فایل داده ها به وزارت علوم.
-3برگزاری کارگاه های پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه دانشجویان دانشگاه زابل به مدت  82روز در اتاق سمعی و بصری
مرکز مشاوره و سالمت دانشگاه زابل برگزار گردید هر کالس به ظرفیت  22نفر تشکیل ،و در کل  862نفر دانشجو در
کارگاه ها حضور یافتند و این دوره ها با استقبال مطلوب دانشجویان مواجه شد .و همچنین در پایان دوره به شرکت
کنندگان گواهی شرکت در کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد با امضاء مشترک دانشگاه و شورای هماهنگی ستاد مبارزه با
مواد مخدر استانداری اعطاء گردید .روند برگزاری کارگاه به این صورت بود که ،ابتدا اطالعیه ثبت نام از دانشجویان در
خوابگاه ها و سطح دانشگ اه نصب و دانشجویان عالقمند جهت شرکت در کارگاه در تاریخ های درج شده در برنامه
برگزاری ثبت نام نمودند و یک روز قبل از برگزاری به آنها پیامک ارسال شد تا به دانشجویان جهت حضور در کارگاه
یاد آوری گردد .همچنین در پایان هر کالس فرم الف ارزیابی از کارگاه به دانشجویان ارائه شد تا از دانشجویان از روند
برگزاری کارگاه بازخورد گرفته شود و دوره بعدی مطلوب تر برگزار گردد.

طالعسه ثبت ه م

د هشجوی ل:

.

حضور فع ل د هشجوی ل در ک رگ ه:

هن یش کسف ح زم مو د مخدر جات آتن یر مو د ز هوع ثن و آل ن دل ز رز ل

.

فع لست د هشجوی ل در کالس (منکز مش زره

.

-3تهیه و توزیع بروشور به مناسبت روز جهانی ایدز و تغذیه مناسب در شب های امتحان.

 -0بازدید بهداشتی از خوابگاههای دانشجویی خواهران و برادران و ارائه گزارش
 -5بازدید بهداشتی از بوفه ها  ،آالچیق های فروش مواد وذایی و اوذیه و سلف سرویس و ارائه گزارش
 -6انجام مشاوره های بهداشتی (فردی-تغذیه) در خوابگاههای خواهران توسط کارشناسان بهداشتی مرکز مشاوره و
سالمت.
-7تهیه و توزیع وسایل بهداشتی و کمک های اولیه در خوابگاهها

