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(بخش دوم )

اداره تربیت بدنی و فوق برنامه
مسابقات ورزشی نهمین جشنواره ورزشهای همگانی (اردیبهشت)39
8811نفرشرکت کننده

داژبال

محوطه خوابگاه خواهران در پردیس قدیم

() 39/2/1

تعداد شرکت کنندگان 11 :نفر
تیم اول  :سمیه شاهی مریدی – کبری یار محمدزهی – الهه شهداد نژاد – شیماکریمی پور
تیم دوم  :ژاله غالمی – مرضیه جاودان – زهرا الهی – زینب رحمانی
تیم سوم  :فاطمه حسن زاده – سمیه شادکام – سمیه غفاری – ندا بارک زهی

محوطه خوابگاه خواهران در پردیس جدید

( )39/2/5

تعداد شرکت کنندگان 55 :نفر
تیم اول  :فاطمه گلشاهی – آیلین خاقانی – پروانه جهانتیغی – مهسا ابراهیم نژاد
تیم دوم :معظمه اسکندری – بهناز برونوس – سمانه حسینی – فاطمه خانی
تیم سوم  :سحر رویین خوش – مهری رحمانی – صدیقه خدا دادی – رباب بابا پور

خوابگاه خواهران در پردیس قدیم( خوابگاه نوری )

39/2/5

تعداد شرکت کنندگان 11 :نفر
تیم اول  :سلیمه پور امیری – مریم زعیم باشی – طاهره درویشی – معصومه افضلی
تیم دوم  :مرضیه دیانت منش – عصمت ریگی – اسما علیزاده -رابعه پیری
تیم سوم  :نازنین بلوچ زهی – فاطمه عباس پور – فاطمه رئیسی – زینب غریب

کفش پیاده روی

محوطه خوابگاه برادران سایت قدیم () 39/2/1
تعداد شرکت کنندگان55 :نفر
تیم اول  :مسلم حیدری – ابوالفضل سر زارع – حمید کمر سبزی
تیم دوم  :محمد اسالم دهانی –اسلم جمشید زهی – نوید خیری

تیم سوم  :صادق شمس الدینی -تیمور رحمانی نیا – بهزاد عبدالهی نیا

محوطه خوابگاه برادران سایت جدید
تعداد شرکت کنندگان:

39/2/5

 56نفر

تیم اول :سبحان فیروزی – علی باال نژاد –سید حماد امید طباطبایی
تیم دوم  :ابوالفضل شهرکی – سهراب سرسبزی – فرزاد سارانی
تیم سوم  :قنبر رییسی – هاشم صیادی – ایمان ذوالفقاری

مچ اندازی

خوابگاه برادران سایت قدیم

 39/2/5تعداد شرکت کنندگان:

نفرات اول تا سوم
 -8محمد برزگر
 -2مرتضی شیخ
 -9فرزاد طاهری

خوابگاه برادران سایت جدید
تعداد شرکت کنندگان:
نفرات اول تا سوم
 -8مصطفی جهانی
 -2حامد بهر آسمانی
 -9جواد روشنایی

( )39/2/4

 93نفر

 14نفر

دومیدانی

خوابگاه برادران سایت جدید
تعداد شرکت کنندگان:

( ) 39/2/1

 56نفر

نفرات اول تا سوم
 -8حسن کویتی
 -2فرید کشاورزی
 -9یوسف آبادیان
خوابگاه برادران سایت قدیم
تعداد شرکت کنندگان:
نفرات اول تا سوم
 -8سعید نارویی
 -2محمد بهر آبادی
 -9عبداهلل اسالمی

 55نفر

( )39/2/3

مسابقات کفش پیاده روی

خوابگاه خواهران سایت قدیم
تعداد شرکت کنندگان:

( )39/2/4

 12نفر

تیم اول  :نجمه قادری – مرضیه جاودان – ژاله غالمی
تیم دوم  :عذرا حسینی – محدثه منگلی – مریم شکسته
تیم سوم  :طاهره میر زاده – زینب امیری – سارا فالحی

خوابگاه خواهران سایت جدید فاطمیه 2
تعداد شرکت کنندگان:

( ) 39/2/1

 96نفر

تیم اول  :مهدیه طالب عینی – عصمت سارانی – آیلین خاقانی
تیم دوم  :الهام بیژن پور – آذر حافظی – زهره محمدیان
تیم سوم  :زینب بیرانوند – زینب پور ندری – صدیقه خدا دادی

خوابگاه خواهران سایت جدید فاطمیه 8
تعداد شرکت کنندگان24 :

39/2/1

نفر

تیم اول  :شریفه دیالی – آسیه حقیقی – فروزان بازگیر
تیم دوم  :معظمه اسکندری – سمانه حسینی – بهناز برونوس
تیم سوم  :آناهیتا مراحل – فاطمه سارانی فرد -فاطمه خانی

خوابگاه خواهران سایت قدیم (نوری ) ( ) 39/2/3
تعداد شرکت کنندگان:

 24نفر

تیم اول  :سودابه سهامی -آتوسا حاج محمدی -نعیمه دهواری
تیم دوم  :الهام صادقی -معظمه بیدشکی -آزاده موسوی
تیم سوم  :مریم طهماسبی-سمانه براتی -مرجان دهقان پور

شوت فوتسال

تعداد شرکت کنندگان51 :

نفر

خوابگاه برادران سایت قدیم

39/2/86

نفرات اول تا سوم
-1مسعود آژیده

-2ابوالفضل روشنفكر
-3سعيد شهریاري نسب
خوابگاه برادران سایت جدید

()39/2/88

تعداد شرکت کنندگان28 :

نفر

نفرات اول تا سوم
-8محمد میرانی
-2پوریا یارمحمدی
-9مهران یارمحمدزائی

طناب کشی

خوابگاه خواهران سایت قدیم
تعداد شرکت کنندگان866:

( )39/2/86
نفر

تیم اول  :زهره آرمند – فروزان غالم زاده – فاطمه شیوا – مینا سعدی  -راضیه شیرازی
تیم دوم  :مهدیه ساالری – زینب امیری – الهه شهداد نژاد – فاطمه حافظی – فاطمه حسن زاده
تیم سوم  :الهه یعقوبی – فاطمه محمود زاده –سمیه فیضی – خدیجه کریمی – عالیه میری

خوابگاه خواهران سایت جدید فاطمیه 8

 39/2/88تعداد شرکت کنندگان:

 16نفر

تیم اول  :خدیجه بامری – زهره خواجویی – اسما سادات سلجوقی – نرگس کیخا مقدم – شیوا
سلجوقی
تیم دوم  :مهین کاظم زاده – فاطمه تکش – عاطفه دکالی – حمیده سرگزی – مریم رحیم آبادی
تیم سوم  :معظمه اسکندری – بهناز برونوس – فاطمه دهقان خلد – ریحانه سنگتراش – فاطمه
عشقی زاده

خوابگاه خواهران سایت جدید فاطمیه 2
تعداد شرکت کنندگان:

( )39/2/88

 46نفر

تیم اول  :فائزه محمدی-زهرا آویشی-مریم باقری –حدیث مهرپویا-فاطمه پناهی
تیم دوم  :مرضیه سلطانی نژاد -سحر رضایی -رجا امان دادی-مریم سرافرازی -سمانه آزادی
تیم سوم  :سحر خدابخشی -حمیده آزاد -مهسا مالمیر -الهام امینی -سارا زارع

خوابگاه خواهران سایت قدیم( نوری)
تعداد شرکت کنندگان:

() 39/2/81

 16نفر

تیم اول  :الهام صادقی-آزاده سادات موسوی-معظمه بیدشکی-ساناز رضایی-لیال جهانتیغ
تیم دوم  :سمیه موسایی-شیما توکلی -مریم امیری -معصومه تکش -مهشید طاهری
تیم سوم  :منیر مفتاح -فاطمه کیخا -زهرا بینا باجی -نعیمه دهواری -صفیه فرخانی

مچ اندازی

خوابگاه خواهران سایت قدیم
تعداد شرکت کنندگان 12 :نفر
نفرات اول تا سوم :
 -8ندا افشاری
 -2محبوبه بخشایش
 -9عالیه میری

( ) 39/2/85

خوابگاه خواهران سایت جدید فاطمیه 8

( )39/2/85

تعداد شرکت کنندگان 15 :نفر
نفرات اول سوم :
 -8زهرا کوچکی پور
 -2فاطمه چمنی
 -9بهناز برونوس
خوابگاه خواهران سایت جدید فاطمیه 2
تعداد شرکت کنندگان:
نفرات اول تا سوم :
 -8سیما میانجی
 -2رباب باباپور
 -9فاطمه سعادتیان

 24نفر

( ) 39/2/85

دوی سرعت

خوابگاه خواهران سایت قدیم
تعداد شرکت کنندگان:

( )39/2/84

 14نفر

نفرات اول تا سوم :
 -8محبوبه بخشایش
 -2زینب امیری
-9مهدیه رفیق خواه

طناب زنی

خوابگاه خواهران سایت جدید فاطمیه 8
تعداد شرکت کنندگان 92 :نفر
نفرات اول تا سوم :
 -8فاطمه سارانی فر
 -2سمیه استادی
 -9مریم فالحتی

( )39/2/83

مسابقات ورزشی هب مناسبت هفته خواب گاهها اردتشهبی 39
 8185نفر شرکت کننده

کبدی
محوطه خوابگاه برادران سایت جدید

(  ) 39 /2/8 3لغایت 39/2/24تعداد شرکت کنندگان:

 11نفر
تیم اول  :محمد جواد شهرکی-محمد خیاطی-محمد برآبادی -بهرام شیخ لنگی -سعید رضایی-
امین سندگل
تیم دوم  :سهراب سربزی رودی -ابوالفضل شهرکی-حامد پارسا-افشین تدین -منوچهر حسن زاده-
امین محمدی
تیم سوم  :حسن قلعه نو -حسین محمدنیا -جواد پیام-وحید مقدم نیا -ابراهیم سلطانی -علی خانی
قروت خوار

چرخ تانک

محوطه خوابگاه برادران سایت قدیم

 39/2/26تعداد شرکت کنندگان:

 93نفر

تیم اول  :محسن بیاد -موسی پهلوان -محمد ساالری
تیم دوم  :بهمن رشیدی -احمدآشنا  -سجاد سرفر
تیم سوم  :حسین کرمی -رامین نوری -میثم رضایی

محوطه خوابگاه برادران سایت جدید

 39/2/28تعداد شرکت کنندگان:

تیم اول  :مجتبی خرم – مجتبی بعیازی -علی سعیدی نژاد
تیم دوم  :عدنان مزرعه فرد -حامد گاللی -علی محمد محمدی
تیم سوم  :محمد اکبری -ستار دریس -نجم الدین محمدی

 99نفر

مسابقات دو با گونی

خوابگاه خواهران سایت قدیم

39/2/26

تعداد شرکت کنندگان:

نفرات اول تا سوم
 -8محدثه منگلی
 -2فرخ لقا بهادری
 -9سمیه هونک زهی

خوابگاه خواهران سایت قدیم (نوری)
تعداد شرکت کنندگان:
نفرات اول تا سوم
-8الهام صادقی
-2طاهره درویشی
-9فاطمه کیخا

 83نفر

( ) 39/2/26

 21نفر

خوابگاه خواهران سایت جدید فاطمیه 8
تعداد شرکت کنندگان:

( ) 39/2/28

 85نفر

نفرات اول تا سوم
 -8سمانه حسینی
 -2بهناز برونوس
 -9لیال پیری

خوابگاه خواهران سایت جدید فاطمیه 2
تعداد شرکت کنندگان 85 :نفر
نفرات اول تا سوم
 -8سیده مطهره حسینی
 -2خدیجه غنی عطوف
 -9رفعت اعتمادی پور

( ) 39 /2/28

دستمال

خوابگاه خواهران سایت قدیم
تعداد شرکت کنندگان56 :

( )39/2/22
نفر

تیم اول  :خدیجه کریمی-نوشین کلکلی-الهه یعقوبی-ناهید ابراهیمی
تیم دوم  :راضیه عباسی هوشیار-مریم صدیقی-سولماز حسنی-نسیم سندگل
تیم سوم  :ژاله غالمی-نجمه قادری-زینب رحمانی-فاطمه ربانی

هفت سنگ
خوابگاه برادران سایت قدیم
تعداد شرکت کنندگان:

(  39/2/22لغایت)39/2/29
 36نفر

تیم اول  :هادی بسطامی -مهدی سوری -مجتبی داوری -مسعود آژیده
تیم دوم  :محمد بهرآبادی -محمد حسین احمد پور -علی اسکندری -حسن پوربرارمردمی
تیم سوم  :کریم ارجمندی-کریم بخش یزدان پناه -نظیر تن زده -اسالم بشکار

دارت

خوابگاه خواهران سایت قدیم

( ) 39/2/29

تعداد شرکت کنندگان 52 :نفر
نفرات اول تا سوم
-8صدیقه ترانه
-2الهه یعقوبی
-9مریم موالیی
خوابگاه خواهران سایت قدیم (نوری)

تعداد شرکت کنندگان 95 :نفر
نفرات اول تا سوم
 -8سمیه موسایی
 -2آذر کاویانی
 -9مریم طهماسبی

( ) 39/2/29

خوابگاه خواهران سایت جدید فاطمیه 8

( )39/2/21

تعداد شرکت کنندگان 19 :نفر
نفرات اول تا سوم
-8صفورا احمدی
-2لیال شیخ لنگی
 -9مهسا موسوی
خوابگاه خواهران سایت جدید فاطمیه 2
تعداد شرکت کنندگان 96 :نفر
نفرات اول تا سوم
-8زهرا رجایی
-2اعظم غفاری
-9خدیجه غنی عطوف

( ) 39 /2/21

دارت

خوابگاه برادران سایت قدیم
تعداد شرکت کنندگان:

()39/2/21
 45نفر

نفرات اول تا سوم
 -8حسن خدادادیان
-2سعید شهریاری
-9علی موذنی
خوابگاه برادران سایت جدید
تعداد شرکت کنندگان:

( ) 39/2/25

 56نفر

نفرات اول تا سوم
-8یاسر ایزدی
-2فرشید محمدی
-9محمد صادق رحیمی خواه

چرخ تانک

محوطه خوابگاه خواهران در پردیس قدیم

 39/2/25تعداد شرکت کنندگان 95 :نفر

تیم اول  :معصومه بروشکی-نسرین صفایی-سمیه رحمانی
تیم دوم  :خدیجه کریمی-الهه یعقوبی-محبوبه کریمی
تیم سوم  :زینب رحمانی-فاطمه ربانی نژاد-فاطمه نجیبی

محوطه خوابگاه خواهران فاطمیه  8پردیس جدید
تعداد شرکت کنندگان:

28

( )39/2/25

نفر

تیم اول  :صفورا احمدی-افسانه بیگ علی-الهه بخشی
تیم دوم  :فریبا رسولی-عصمت رهبر-لیال شیخ لنگی
تیم سوم  :اسما دریکوند -اختربهاروند-آزاده گد علی نصب

محوطه خوابگاه خواهران فاطمیه  2پردیس جدید
تعداد شرکت کنندگان:

( )39/2/25

 24نفر

تیم اول  :زهرا غالمی -منیره سلحشور -زهرا فالحی
تیم دوم  :زهره بیگلری -فاطمه گلشاهی -زهرا امینی فرد
تیم سوم  :فاطمه احمدی -عاطفه شهرکی -سحر شیخ اکبری زاده

فریزبی

 خوابگاه خواهران سایت قدیمتعداد شرکت کنندگان:

( ) 39/2/24

 51نفر

نفرات اول تا سوم
-8عالیه قاسمی
-2فاطمه ربانی
-9سارا فالحی
خوابگاه خواهران سایت قدیم (نوری )
تعداد شرکت کنندگان52 :نفر
نفرات اول تا سوم
 -8مریم زعیم باشی
 -2بتول بناوند
 - 9منیر مفتاح

( ) 39 /2/24

فوتسال

از تاریخ (39/2/3لغایت)39/2/25
تعداد شرکت کنندگان:

 585نفر

تیم اول  :بهرام شیخ لنگی -محمد سنجرانی -سعید رضایی -سبحان فیروزی -علی لکزایی -یاسر
ایزدی -مجید شهریاری -مسعود شهریاری -محمد خیاطی -محمود پودینه -نوح پور عارفی-
هوشنگ دهواری
تیم دوم  :عباس عباس زاده -علی صابر منش -آیت مهرگل -جواد علی دادی -عباس مالشاهی -
یونس سعیدیان -کاظم شایان فر -محسن افضلی -سعید گوهری  -ابراهیم حمیده اصل  -اسماعیل
پیران -بابک لکزایی
تیم سوم  :ابوالفضل بارانی -خلیل اله دیب مهر -سجاد محمودی دوغایی -پیمان پهلوانی زاده-
امیرحسین خدنگی  -علی رضا ثانی حیدری -احسان راحتی  -پرویز بارانی -مرتضی بارانی -سامان
جاودانه  -امیر حسن زاده -سهراب سربزی رودی

همایش ایپده روی:
یازدهمين همایش پياده روي هفتگی ویژه کارکنان ،دانشجویان و اعضاي هيات علمی دانشگاه صبح سه شنبه
مورخ  33/2/2از ساعت  5117الی  8همچون هفته هاي قبل با حضورپرشور کارکنان بخش هاي مختلف دانشگاه
 ،برگزار شد.طبق روال معمول هر هفته شروع مسيرپياده روي از مقابل دانشكده هنر وتا مزار شهداي گمنام
ادامه یافت و پس از ذکر فاتحه برمزار شهدا ،مراسم قرعه کشی انجام شد و به افراد ذیل هدایایی تعلق گرفت.

خانم ها 1حسنيه سرگلزایی -زهرا فيروزکوهی -راحله پودینه ئی -طوبی بردبار -اعظم صوفی
آقایان 1محمد بندانی -حسين علی احمد -حسنعلی رزمی -ملک داد بومري -عباسعلی سراوانی

همایش ایپده روی:
دوازدهمين همایش پياده روي هفتگی ویژه کارکنان ،دانشجویان و اعضاي هيات علمی دانشگاه صبح سه شنبه
مورخ  33/2/3از ساعت  5117الی  8همچون گذشته با حضور همكاران محترم  ،برگزارکردیدو آغاز مسيرپياده
روي از مقابل دانشكده هنر وتا مزار شهداي گمنام ادامه یافت که پس از ذکر فاتحه برمزار شهدا ،مراسم قرعه
کشی انجام و به افراد ذیل هدایایی تعلق گرفت.

خانم ها 1فریبا مالكی -مریم ضيائی-آرزو جامی -طاهره قاسمی -وجيهه کریم کشته
آقایان 1محمدرضا دشتی -جمشيد ميرشكار -حميد شهرکی فالح -محمدبندانی -محمد نخ زري

همایش ایپده روی:
سيزدهمين همایش پياده روي هفتگی ویژه کارکنان ،دانشجویان و اعضاي هيات علمی دانشگاه صبح سه شنبه
مورخ  33/2/11از ساعت  5117الی  8همچون هفته هاي قبل با حضورپرشور کارکنان بخش هاي مختلف
دانشگاه  ،برگزار شد.طبق روال معمول هر هفته شروع مسيرپياده روي از مقابل دانشكده هنر وتا مزار شهداي
گمنام ادامه یافت و پس از ذکر فاتحه برمزار شهدا ،مراسم قرعه کشی انجام شد و به افراد ذیل هدایایی تعلق
گرفت.
خانم ها 1فرشته بامري -حسنيه سرگلزایی -نرگس بایگان -اعظم صوفی -فاطمه اویسی
آقایان 1محمد محبی -ابراهيم آذر کيش -مسعود رزمی -رضا رخشانی -عليرضا شاطري

همایش ایپده روی:
چهاردهمين همایش پياده روي هفتگی ویژه کارکنان ،دانشجویان و اعضاي هيات علمی دانشگاه صبح سه شنبه
مورخ  33/2/33از ساعت  5117الی  8همچون هميشه با حضور کارکنان بخش هاي مختلف دانشگاه از مقابل
دانشكده هنرآغاز وتا مزار شهداي گمنام ادامه یافت و پس از ذکر فاتحه برمزار شهدا ،مراسم قرعه کشی انجام
و به افراد ذیل هدایایی تعلق گرفت.

خانم ها1نگار هراتی -معصومه کاظمی -فرشته بامري -وحيده حميدنيا -منيژه شهرکی
آقایان 1حميد هراتی -عليرضا شيبک-مهدي ميرزایی-محمد محبی -محمدرضا پودینه

ششمین جشنواره ورزشی کارکنان واعضای هیات علمی به مناسبت هفته معلم

ج

مقدمه:
ششمین جشنواره مسابقات ورزشی کارکنان و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه
ازتاریخ  92/9/19در دو بخش آقایان و بانوان شروع  ،و در رشته های ذیل برگزار
گردید :
رشته های آقایان :فوتسال ،والیبال و تیراندازی با تفنگ بادی
رشته های بانوان :دارت  ،کفش پیاده روی و داژبال (وسطی)

مسابقات فوتسال و والیبال کارکنان و اعضای محترم هیات
علمی دانشگاه زابل

قرعه کشی روزیک شنبه مورخ 39/1/12ساعت  21ظهر با حضورسرپرستان  7تیم شرکت کننده
در دفتر مدیر تربیت بدنی دانشگاه برگزار شد و پس از اتمام قرعه کشی تیم ها در دو گروه قرار
گرفتند.
گروه اول :معاونت دانشجویی  ،مجموعه ورزش های آبی ( استخر)  ،دانشکده آب وخاک
گروه دوم  :پژوهشگاه  ،بسیج اساتید  ،فنی و حراست  ،اداره امور تغذیه(سلف)
در تاریخ  39/2/21بازی های فوتسال شروع  ،و تا تاریخ  39/9/89ادامه یافت که تیم های برتر
بترتیب ذیل :
تیم اول (قهرمان)  :معاونت دانشجویی
تیم دوم

:پژوهشگاه

تیم سوم

 :فنی و حراست

قرعه کشی مسابقات والیبال روز شنبه مورخ 39/1/12ساعت 12:22با حضورسرپرستان  6تیم شرکت کننده در محل سالن

ورزشی امام رضا (ع) دانشگاه برگزار شد و پس از اتمام قرعه کشی تیم ها در دو گروه قرار گرفتند.
گروه اول  :علوم دامی  ،معاونت اداری و مالی و تدارکات

گروه دوم  :معاونت دانشجویی  ،تربیت بدنی و نهاد رهبری

در تاریخ  39/2/21بازی های والیبال شروع  ،و تا تاریخ  39/9/82ادامه یافت که تیم های برتر
بترتیب ذیل :
تيم اول (قهرمان)  1علوم دامی
تيم دوم

 1تربيت بدنی

تيم سوم

 1نهاد رهبري

مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی

نفرات برتر 1
نفراول  1احمد نارویی
نفردوم  1حسن زور نيا
نفرسوم  1منصور مقدم

مسابقات دارت وکفش پياده روي (بانوان) روز دوشنبه مورخ  33/2/17ساعت  18133در سالن امام رضا (ع) با
حضور جعمی از همكاران برگزار گردید ونفرات برتر به شرح ذیل می باشد 1
نفرات برتردارت:
نفراول 1طاهره بامري
نفر دوم  1مریم جهان فر
نفر سوم  1طاهره حداد

نفرات برتر کفش پیاده روی
تيم اول 1معصومه کاظمی  ،طاهره حداد  ،مرضيه حداد
تيم دوم  1پردیس نخعی  ،فریده شهرکی  ،مریم جهان فر
تيم سوم  1طاهره بامري  ،عاطفه سليمی راد  ،صفيه جامی
نفرات برتر داژبال

چهارشنبه 39/1/27

تيم اول  1طا هره بامري  ،عاطفه سليمی راد  ،صفيه جامی
تيم دوم  1زینب راشكی  ،مهال وزیري  ،طاهره مالیی
تيم سوم  1پردیس نخعی  ،مریم ثانی شهرکی  ،مریم جهان فر

اداره امور تغذیه (سلف )

.1

بررسی کيفيت مواد اوليه بصورت روزانه

 .2نصب توري هاي پنجره آشپزخانه سلف سرویس شماره  1جهت جلوگيري ورود از حشرات به داخل
آشپزخانه

.3
.4
.7
.1

طبخ و توزیع غذاي جهت مراسم روز معلم
نصب و جوشكاري نرده هاي جلوي پيشخوان سلف شماره 1
سرویس کولرهاي سالن خواهران
پيگيري جهت تخليه چربی گير و سم پاشی ورودي آشپزخانه سلف شماره 1

 .5پيگيري جهت آسفالت درب ورودي آشپزخانه سلف شماره 1
 .8پيگيري جهت جوشكاري نرده هاي پله طبقه  2سلف شماره 1
 .3پيگيري جهت خرید  3333عدد کارت الكترونيک تغذیه
 .13پيگيري قرداد پشتيبانی اتوماسيون سلف
 .11پيگيري جهت تعمير دستگاههاي از قبيل چرخ گوشت ،سيب پوست کن ،خالل کن

مرکز مشاوره وبهداشت
-2ارائ ه خدمات مشاوره اي در زمينه هاي مختلف از قبيل ارتباط بين فردي ،ازدواج ،افسردگي ،مشاوره تحصيلي ،وسواس،
اختالالت سازگاري و  ....به دانشجويان در مركز مشاوره و خوابگاههاي دانشجويي طبق برنامه اعالم شده به سرپرست
خوابگاهها
 -2برگزاري كارگاههاي آموزشي مهارتهاي زندگي ويژه دانشجويان

 -3برگزاري كارگاههاي آموزشي مهارتهاي زندگي در محيط كار ويژه نگهبان ها و سرپرستهاي خوابگاههاي دانشجويي

 -4توزيع بروشورپيام مشاور به صورت ماهانه ،در خوابگاهها جهت استفاده دانشجويان.
-5برگزاري نمايشگاه پيشگيري از اعتياد درون خوابگاهي

