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اداره امور خوابگاهها:

تاسیسات انجام گرفته در خوابگاهها

تعداد

نام خوابگاه

رنگ آمیزی
رنگ آمیزی دیوارهای راهروها
تعویض درب چوبی اتاقها
سیمان کف حیاط
نصب دستگیره و قفل بر روی درب های جدید اتاقها
جمع آوری موکت های غیر قابل استفاده و موکت کردن راهرو
طبقه 1و 2
تعویض سیفون دو قلو
راه اندازی کولر
چوب لباسی
المپ کم مصرف
تعویض تعمیر و نصب .شیر آالت
نصب سیفون تک قلو
نصب برد در راهرو ورودی
برطرف کردن مشکل برق تعدادی از اتاقها
المپ مهتابی و المپ آویز
نصب محافظ یخچال
نصب شیشه
نصب آینه
نصب جعبه کمکهای اولیه
بر طرف کردن مشکل فاظالب در تمام طبقات
تعمیر و نصب و راه اندازی دستگاه دیجیتال
رفع نقص آبسردکن
تعمیر پنکه
نصب جامایع
تعمیر کلید و پریز
تعمیر فن کوئل
تعمیرات کولر آبی
تعویض توپی و سر توپی
تعمیرات +تعویض المپ مهتابی +تعویض ترانس
تعمیر و تعویض شیر آالت (آشپزخانه  +سرویس های
بهداشتی)
تعویض تهویه و توری پنجره
تعمیر ات درب اتاقها( قفل و دستگیره و لوال )
نصب پرده حجاب
کنده کاری حمامهای خوابگاه
نصب پرده حجاب
نصب چوب لباسی
سرویس کاری کلیه اجاقهای گاز
تعویض شیشه اتاق سرپرستی
شخم زدن و کاشت باغچه های خوابگاه
دریافت موکت  +تشک جدید
توزیع روفرشی به تمام اتاقها
تعویض المپهای سوخته
چک کردن تمام یخچالهای

 93اتاق
کلیه طبقات
8درب
3
-

خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه نوری

 6عدد
7عدد
11عدد
1عدد
 8عدد
69عدد
11عدد
 4عدد
2عدد
 4عدد
6
3
1عدد
 8عدد
21عدد
 19عدد

خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه نوری
خوابگاه 4
خوابگاه 4
خوابگاه 4
خوابگاه 4
خوابگاه 4
خوابگاه 4

 9عدد
 11عدد
 4عدد
-

خوابگاه 4
خوابگاه 4
خوابگاه 4
خوابگاه 4
خوابگاه 4
خوابگاه 4
خوابگاه 4
خوابگاه 4
خوابگاه 4
شهید چمران
شهید چمران
شهید چمران
شهید چمران
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11عدد
 12عدد
 3عدد
16عدد
 2عدد
 18عدد
 9عدد
 2عدد

شارژکپسولهای آتش نشانی
تعمیر اجاقهای گاز
تعویض کپسول گاز  11کیلویی
تعمیر یخچال
شارژ کپسول آتش نشانی
نصب رادیو جهت استفاده از اینترنت بلوک  1و 2
سم پاشی کل خوابگاه
تعویض شیشه های شکسته
نصب مبدل دیجیتال
نجاری (کمد  +جاکفشی)
سرویس کولرهای کلیه اتاقها
نصب شیشه پنجره راهروها
تعویض شیرآالت داخل حیاط
تعویض فالش تانک و نصب تهویه در کلیه سرویسها
تعویض کلید و پریز کلیه اتاقها و راهروهها
نصب چوب لباسی
تعویض موتور فن کوئل نمازخانه 9
تعویض شیشه درب سرویسهای بهداشتی
 111متر
نصب طناب رخت آویز
1عدد
نصب کابینت اجاق گاز آشپزخانه خوابگاه 9
3عدد
تعویض توپی و سر توپی
 9عدد
تعویض المپ
1عدد
تعویض تهویه
1عدد
تعمیر آبگرمکن
تعویض دستگیره درب سرویسهای بهداشتی
9عدد
شارژ کپسولهای آتش نشانی
 9عدد
تعویض نئوپان واحدهای خوابگاه
21عدد
تحویل تشک
 2عدد
راه اندازی فن کوئل اتاقهای 213،417
 1عدد
تعویض و تعمیرات درب اتاقها
تعویض موکت اتاق تلویزیون
 24عدد
تعویض المپ اتاقها
تعمیرو تعویض شیر آالت(توپی شیر مخلوط  +شیر روشویی  14عدد
الم دوش +سردوش +نافی شیر مخلوط)
11عدد
تعویض المپ
 17عدد
تعمیر فن کوئل اتاقها
3عدد
تعمیر درب اتاقها و کمد (قفل  +لوال +دستگیره)
 1عدد
تعمیر کلید و پریز  +فیوز +دو شاخه
 9عدد
نصب چوب لباسی
 41عدد
تعویض مهتابی+المپ کم مصرف
 4عدد
تعویض شیر مخلوط  +سر شیر
جمع آوری وسایل اسقاطی
مشکل فاضالب بصورت روزانه در کلیه خوابگاهها برطرف میشود

شهید چمران
فاطمیه 1
فاطمیه 1
فاطمیه 1
فاطمیه 1
فاطمیه 1
فاطمیه 1
فاطمیه 1
فاطمیه 1
فاطمیه 1
فاطمیه 2
فاطمیه 2
فاطمیه 2
فاطمیه 2
فاطمیه 2
خوابگاه2و9برادران
خوابگاه2و9برادران
خوابگاه2و9برادران
خوابگاه2و9برادران
خوابگاه2و9برادران
خوابگاه زینبیه
خوابگاه زینبیه
خوابگاه زینبیه
خوابگاه زینبیه
خوابگاه زینبیه
خوابگاه زینبیه
خوابگاه زینبیه
خوابگاه زینبیه
خوابگاه 1و 4برادران
خوابگاه 1و 4برادران
خوابگاه 1و 4برادران
خوابگاه 1و 4برادران
خوابگاه 1و 4برادران
خوابگاه 1و 4برادران
خوابگاه 9
خوابگاه 9
خوابگاه 9
خوابگاه 9
خوابگاه 9
خوابگاه 9
خوابگاه 9
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سایر فعالیتها :
-

نظافت و شستشوی کامل خوابگاه در ابتدای سال تحصیلی جدید

-

اسکان دانشجویان جدیدالورود با معرفی نامه از اداره امور خوابگاهها

-

بایگانی پرونده ها و صدور کارت اسکان

-

تحویل کلید اتاق و اموال موجود از قبیل تخت  ،کمد ،تشک ،به همراه رسید فرم شماره 1

-

ثبت فیش واریزی در لیست خوابگاه

-

انجام مشاوره توسط افراد متخصص و پاسخ به سواالت دانشجو ( روزهای مشخص در کلیه خوابگاهها )

-

برپایی نماز ظهر در کلیه خوابگاهها

اهم فعالیتهای اداره وام رفاه در بخش تسویه حساب مالی دانشجویان ،ثبت وامهای دانشجویی دانشجویان روزانه (کمک
هزینه تحصیلی  ،مسکن  ،ودیعه مسکن) و وام شهریه دانشجویان نوبت دوم به شرح ذیل می باشند
1ـ انجام تسویه حساب دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان
این اداره در مهرماه 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 بطریق تقسیط بوده اند به تعداد121نفر
ب :صدور گواهی عدم بدهی برای دانشجویانی که هیچگونه بدهی از بابت وام و خوابگاه به صندوق رفاه نداشته اند به
تعداد 011نفر
ج :ان جام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویانی که متقاضی پرداخت یکجای مبالغ بدهی خود به صندوق رفاه
دانشجویان بوده اند به تعداد 111نفر
2ـ ثبت تسویه حساب دانشجویان در سیستم گلستان دانشگاه به تعداد 021نفر
0ـ وامهای دانشجویی
ـ کمک هزینه تحصیلی:
کمک هزینه تحصیلی در مهر ماه از تاریخ  30/7/1ثبت نام اولیه شروع و تا تاریخ  30/8/01تمدید گردید .لیست  711نفر
از دانشجویان ثبت مستقیم گردید.
ـ وام اضطراری در مهرماه از تاریخ  30/7/1ثبت نام آغاز و تا تاریخ  30/8/01تمدید گردید .لیست  81نفر از دانشجویان
متقاضی ثبت سیستم گردید
ـ وام مسکن در مهرماه از تاریخ  30/7/1ثبت نام آغاز و تا تاریخ  30/8/01تمدید گردید ولیست  01نفر از دانشجویان
متقاضی ثبت سیستم گردید
ـ وام ازدواج در مهر ماه از تاریخ  30/7/1ثبت نام .و تا تاریخ  30/8/01تمدیدگردید و لیست 11نفر از دانشجویان متقاضی
ثبت سیستم سیستم گردید
-

وام ودیعه مسکن
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در مهر ماه از تاریخ  30/7/1ثبت نام .و تا تاریخ  30/8/01تمدیدگردید و لیست 11نفر از دانشجویان متقاضی ثبت
سیستم گردید
-

وام شهریه

وام شهریه در مهر ماه از تاریخ  30/7/1ثبت نام آغاز گردید و تا تاریخ 30/8/01تمدید شد ولیست 211نفر از دانشجویان
ثبت سیستم گردید
بیمه حوادث:
مکاتبات الزم با معاونت محترم اداری مالی و همچنین اداره کل آموزش دانشگاه در این زمینه انجام گردید و کلیه
دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه اعم از روزانه و نوبت دوم ورودی مهر و بهمن ماه به تعداد  7227نفر تحت
پوشش بیمه حوادث تحصیلی قرار گرفتند.

اداره تربیت بدنی و فوق برنامه

مقدمه:
تربیت بدنی دانشگاه یکی از ارکان ورزش کشور است که در سالمت روحی ،روانی و توسعه فرهنگ حرکت و پویاپی در اقشار جامعه
خصوصاً جوانان نقش به سزایی دارد در حقیقت مخاطبین ورزش دانشگاه ها مدیران آینده ساز کشورند که سالمت آنان ،پویایی
جامعه را تضمین می کند .در این راستا برگزاری کالسهای آموزشی ،برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و اعزام تیمهای ورزشی به
مسابقات مختلف منطقه ای و کشوری از جمله سیاست های این واحد دانشگاهیست که برگزاری این فعالیت های فوق برنامه ای به
منظور افزایش نشاط و شادابی در بین دانشجویان ،کارکنان و اساتید و مشارکت آنان در فعالیت های ورزشی و ایجاد حس رقابت
سالم ورزشی در بین آنها و شناسایی استعداد های جدید ورزشی می باشد.
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مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در حال حاضر داری بخش های زیر می باشد:

ورزش قهرمانی

دختران

ورزش دانشجویی
ورزش همگانی

ورزش دانشگاهی

پسران
دختران

ورزش کارکنان و هیاًت
علمی

پسران

آقایان
بانوان

وظایف:








برنامه ریزی جهت پرنمودن اوقات فراغت دانشجویان
برنامه ریزی و اجرای اردوهای تفریحی و ورزشی برای دانشجویان ،کارکنان و اعضاء هیات علمی
نظــارت بــر تشــکیل و برپــایی کالســهای فــوق برنامــه آموزشــی و تفریحــی بــه منظــور تقوی ـت بنیــه جســمی و روانــی
دانشجویان
تهیه گزارش و بروشور و مقاالتی در خصوص مسایل ورزشی
طراحی و اجرای مسابقات مختلف ورزشی در بین دانشجویان و کارکنان و اعضاء هیات علمی
ارزشیابی برنامه های ورزشی  ،خدمات فنی مربیان و کادر اداره تربیت بدنی
عقد قرارداد با مربیان رشته های مختلف ورزشی

 نظارت  ،تـدار
این مسابقات
 برنامه ریزی و دادن آموزشهای عملی و نظری به ورزشکاران در رشته های ورزشی مختلف

و تجهیـز تـیم هـای منتخـش دانشـجویان جهـت شـرکت در مسـابقات ورزشـی مختلـف و اعـزام آنهـا بـه

 استعداد یابی  ،غربالگری و انتخاب نفرات مستعد برای جذب در تیمهای ورزشی مختلف
 برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبتهای مختلف اعیاد اسالمی و شرکت در المپیادها و مسابقات قهرمانی کشور
 اعزام مربیـان و کارشناسـان ورزشـی بـه همـایش هـا  ،کنگـره هـا و کالسـهای بـازآموزی جهـت آشـنایی بـا قـوانین جدیـد
فدراسیونها
 میزبانی مسابقات قهرمانی منطقه  0کشور در رشته های مختلف ورزشی
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مرکز تندرستی
انجام طرح پایش سالمت جهت دانشجویان دختر و پسر از تاریخ  1030/7/20لغایت  1030/7/27به تعداد 00 :نفر کارکنان و
اعضای هیات علمی آقایان و بانوان  01نفر و  21دانشجوی پسر و  20دانشجوی دختر

برگزاری مراسم استقبال و تجلیل از دانشجوی مقام آور مسابقات آسیایی
 برگــزرای مراســم اســتقبال و تجلیــل از خــانم فریــده ظریــف دوســت دانشــجوی رشــته تربیــت بــدنی دانشــگاه زابــلمقــام آور مســابقات آســیایی اینچهــون کــره جنــوبی در رشــته کبــدی در تــاریخ  30/7/13بــا حضــور معــاون دانشــجویی جنــاب
آقــای دکتــر نصــرتی ،دکتــر دهقــانی ،مهنــد ،اکبــری زاده ،مهنــد ،میــر و....در محــل ســایت جدیــد دانشــگاه و برگــزاری
مراسم تجلیل از ایشان در تاریج  30/7/21در محل آمفی تهاتر سایت قدیم.
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برگزاری همایش پیاده روی

همایش پیاده روی کارکنان ،اعضای هیات علمی و دانشجویان به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و اولین سالروز تدفین
شهدای گمنام دانشگاه روز یک شنبه مورخ  30/7/27ساعت  7:01دقیقه از درب دانشکده هنر با حضور جمع کثیری از
همکاران و دانشجویان آغاز شد که پس از طی مسیر  2کیلومتر در محل یادمان شهدای گمنام با ذکر فاتحه و سپس انجام مراسم
قرعه کشی به پایان رسید.الزم به ذکر است در این مراسم حاج آقای قلندری نماینده نهاد رهبری و دکتر نصرتی معاونت محترم
دانشجویی و مهند ،علی میر مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه وآقای شاطری حضور داشتند که به قید قرعه به تعداد  12نفر
کارت هدیه به رسم یادبود اهدا شد.
خانم ها :وجیهه کریم کشته  -آرزو حیدری _ فاطمه میرشکاری -وحیده حمیدنیا -مرضیه حداد -نرگس بایگان
آقایان :حسن کریمی -عباسعلی میش مست -احمد نارویی -علیرضا شاطری -حبیب شهدادای -رضا خواجه داد
همایش پیاده
رویی
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برگزاری اردوی فرهنگی –ورزشی بسیج اساتیداردوی فرهنگــی ورزشــی بســیج اســاتید در روز جمعــه  30/7/18در محــل مجتمــع بقیــه ا ...العظــم چــاه نیمــه بــا حضــور
دکتر اوکاتی ،دکتـر رکـوعی  ،دکتـر الهـی  ،دکتـر نصـرتی و  ...برگـزار گردیـد در ایـن اردو تربیـت بـدنی و فـوق برنامـه دانشـگاه
با همکاری بسیج اسـاتید اقـدام بـه برگـزاری مسـابقات ورزشـی جهـت اعضـای هیـات علمـی و فرزندانشـان در دو بخـش بـانوان
و آقایان در رشته هـای :طنـاب کشـی ،دارت و فوتبـال دسـتی نمـوده و در پایـان بـه نفـرات برتـر هـر رشـته هـدایایی بـه رسـم
یادبود اهدا گردید.

نفرات برتر دارت بانوان:
نفر اول :هاله مریدی
نفر دوم :خیرالنساء کلبعلی
نفر سوم :راحله خانگیر
نفرات برتر طناب کشی بانوان:
تیم اول :ناهید سراب  ،لیال صالحی فر  ،مریم نوری ،
هاجر رئیسی  ،لیال رحمانی
تیم دوم :نسیم رهدار  ،شیما شریفی ،سارا صادقی  ،الهه باقری  ،مژگان بیات

نفرات برتر دارت دختران:
نفر اول :فاطمه گنجعلی
نفر دوم :فاطمه اصغری
نفر سوم :بهناز سام زاده
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نفرات برتر طناب کشی دختران:
تیم اول :بهناز سام زاده ،عرفانه بیات ،فاطمه گنجعلی  ،بهاره نجیمی ،ندا دهمرده
تیم دوم :الهه ابراهیمی ،مهراوه احمدی ،سارا داشاب ،مونس خمری  ،نگار حسن پور

نفرات برتر دارت پسران:
نفر اول :ایلیا فاخر
نفر دوم :امیررضا طباطبایی
نفر سوم :مجتبی مالیی نیا

نفرات برتر فوتبال دستی آقایان:
تیم اول :دکتر سعدتی  ،دکتر میردار
تیم دوم :مرتضی صالحی ،مرتضی محمدی
تیم سوم :دکتر نجیمی -قاسم مچمی
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نفرات برتر دارت آقایان:
نفر اول :محبی
نفر دوم :نارویی
نفر سوم :میردار

نفرات برتر طناب کشی آقایان:
تیم اول :میر آبادی ،گودرزی ،میردار ،سام زاده ،احمدی
تیم دوم :غالمعلی زاده ،عرب ،عرب ،حسینی  ،نخعی

 برگزاری اردوی فرهنگی ورزشی کارکنان آموزش و تحصیالت تکمیلیاردوی فرهنگی ورزشی در روز پنج شنبه  39/8/1در محل مجتمع بییعه ا ...اظع عم عاه نیمعه بعا حتعور دکتعر
دهمرده و جمععی از کارکنعان آمعوز

و تحتعیکت تکمیلعی برگعمار و مسعابیه دارت جهعت کارکنعانو بعانوان و

آقایان ) و فرزندانشان برگمار گردید و در پایان جوایمی به نفرات برتر اهدا گردید.

3131مهر

گزارش عملکرد حوزه معاونت دانشجویی

نفرات برتر دارت بانوان:
معصومه طاهری
فاطمه بارانی
زینش راشکی

نفرات برتر دارت آقایان:
عبا ،کریمی صالح
نادر خوبخواهی
صوفی

نفرات برتر دارت (فرزندان کارکنان)
محمد هادی نوری رئوف
فاطمه صاحش زاده
محمد فیروزی جهانتیغ

 مسابقات ورزشی نهمین جشنواره ورزشهای درون دانشگاهی)مهر (3131تنیس روی میز
ساظن نرجس در پردیس قدیم وخواهران)
نفر اول :نگار مژگان
نفر دوم :نجمه قادری
نفر سوم :خاطره خال دار

39/7/52

تعداد شرکت کنندگان 93 :نفر
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ساظن تهمتن در پردیس جدید وخواهران)

39/7/52

تعداد شرکت کنندگان 12 :نفر

نفر اول :حکیمه کریمی
نفر دوم :مریم زعیم باشی
نفر سوم :سلیمه پور امیری

محوطه خوابگاه برادران در پردیس جدید

39/7/53

تعداد شرکت کنندگان73 :نفر

نفر اول :ساسان حیدری
نفر دوم :آرش رضایی
نفر سوم :حسن یاسینی
محوطه خوابگاه برادران در پردیس جدید 39/7/53

تعداد شرکت کنندگان 25 :نفر

نفر اول :مهرداد وکیلی
نفر دوم :میثم قاعدی
نفر سوم :مرتضی علی نقی زاده

پاورلیفتینگ
ساظن رزمی

 39/7/52تعداد شرکت کنندگان 23 :نفر
نفر دوم  :محمد زارعی

نفر سوم  :مرتضی داغری زاده

وزن  00کیلوگرم :

نفر اول:احسان خمر

وزن  70کیلوگرم :

نفر اول:احسان زارعی

نفر دوم  :شادمان صحرایی

وزن 70کیلوگرم :

نفر اول:علیرضا حسینی

نفر دوم  :رضا مسعودی

نفر سوم  :هادی تقوایی

وزن  30کیلوگرم :

نفر اول:ابراهیم آرمنده

نفر دوم  :حامد بهراسمانی

نفر سوم  :سید حماد طباطبایی

نفر سوم  :هیمن فتحیانی  -حسین حمیدنیا
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شنا
* استخر هامون 39/7/57
 01متر پروانه:

تعداد شرکت کنندگانودانشجویان پسر)33 :نفر

نفر اول:علیرضا شیرمحمدیان

نفر دوم  :جعفر کاظمی

 01متر کرال پشت:

نفر اول:مصطفی آزادیان

نفر دوم  :علیرضا شیرمحمدیان

01متر کرال سینه:

نفر اول:فریدون گرگانی

نفر دوم  :صادق قربان نژاد

نفر سوم :جعفر کاظمی

نفر اول :صادق قربان نژاد

نفر دوم  :امیرعبا ،ذبیحی

نفر سوم :مهرداد وکیلی

 01متر قورباغه:

* استخر هامون 39/7/58

نفر سوم  :بهرام شیخی
نفر سوم  :سید جعفر حسینی

تعداد شرکت کنندگانودانشجویان دختر) 12 :نفر

 01متر کرال پشت:

نفر اول :سهیال شیرخوانی

01متر کرال سینه:

نفر اول :ملکه خنیفر

نفر دوم :نجمه قادری
نفر دوم  :نجمه قادری

نفر سوم :ملکه خنیفر
نفر سوم  :سهیال شیرخوانی

واظیبال خیابانی 39/7/52ظغایت 39/8/1
محوطه خوابگاه برادران در پردیس جدید

تعداد شرکت کنندگان 75:نفر

تیم اول :آرش رضایی -علی زارعی -رضا شعبانی -احسان زارعی پور -کیوان نوذری -یاسر ایزدی -درام دشت پور
تیم دوم :محمد قمری -علیرضا کر -حمیدرضا صادقی -سبحان فیروزی -کاوه کلته -حسن کریمی -رشید ایگدری
تیم سوم :مرتضی نوری -جهفر فالحی -علی ملکی -حسن مهرور -دانیال زارعی -میثاق بجلی
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محوطه خوابگاه برادران در پردیس قدیم

تعداد شرکت کنندگان 85 :نفر

تیم اول :بهزاد خیوه -ادریس اخدر -یونس سعیدیان -مجتبی کریمی -امین خداده -سجاد حسینی -حسین پوژه
تیم دوم :محمد برآبادی -محمد خیاطی -جواد راشکی -بهرام شیخی -محمد پهلوان -محمود پودینه -جواد شهرکی -مهرزاد
اولیایی
تیم سوم :جعفر آشوری -محمد حق پناه -عادل قربانی -محمدرضا سلیمانی -سعید اسماعیلی مقدم -محمد آزاد -ایمان فضل پور-
ابوالقاسم حسن نژاد
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ورزشهای رزمی
سالن رزمی

30/7/01

تکواندو
وزن  -00کیلوگرم :

نفر اول:مهدی مهاجر یوسفی

نفر دوم :خالق گرگیج

وزن  - 70کیلوگرم :

نفر اول :رسول خواجه

نفر دوم  :پیمان ولی زاده

وزن  -78کیلوگرم :

نفر اول :سجاد سرخه

نفر دوم:مهران عبا ،زاده

وزن  -78کیلوگرم :

نفر اول :صادق آتشگه

نفر دوم :میالد مالیی

وزن  -78کیلوگرم :

نفر اول :رامین کریم زاده نوبندگانی

نفر دوم :سجاد بقایی نائینی

کیک بوکسینگ
نفر دوم  :ایمان ذوالفقاری

وزن  - 00کیلوگرم :

نفر اول :فرید کشاورزی

وزن  -71کیلوگرم :

نفر اول :میثاق بجلی

نفر دوم  :جابر شعاعی

وزن  -70کیلوگرم :

نفر اول :جواد پیام

نفر دوم :سید رضا موسوی

نفر سوم  :مسلم کورکی
نفر سوم  :محمد یوسفی
نفر سوم  :سعید احمد

زاده
وزن  -71کیلوگرم :

نفر اول :هیمن فتحیان

نفر دوم  :مصطفی استواری

وزن  -81کیلوگرم :

نفر اول :سجاد نخعی

نفر دوم :زاهد آدینه

وزن  +81کیلوگرم :

نفر اول:سید حماد امید طباطبایی

نفر دوم  :حسن قلعه نو

مسابقات ورزشی هفته تربیت بدنی(62مهرلغایت(3131 /8/3

نفر سوم  :حسین بیلری

نفر سوم :سبحان ارزانی
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کفش پیاده روی
محوطه خوابگاه خواهران سایت قدیم  39/7/52تعداد شرکت کنندگان 57 :نفر
تیم اول  :مرضیه جاودان -نجمه قادری -ژاله غالمی
تیم دوم  :الهه یهقوبی -خدیجه کریمی -محبوبه کریمی
تیم سوم  :فریبا رحمانی -ثمین شاه بیگی -فاطمه نظری
محوطه خوابگاه خواهران سایت قدیم ونوری)

 39/7/52تعداد شرکت کنندگان:

 92نفر

تیم اول :سلیمه پور امیری -مریم زعیم باشی -طاهره درویشی
تیم دوم  :زهرا دیانتی -زینش جیله -زینش کیان
تیم سوم  :بهناز بهمنیار -سمیرا نارویی -فرخنده هاشمزهی
محوطه خوابگاه خواهران فاطمیه  1سایت جدید

 39/7/52تعداد شرکت کنندگان 99 :نفر

تیم اول :سهیال دین دارلو -فاطمه مرادی -شکوفه باهنر
تیم دوم  :رقیه دیلگونی -محبوبه علیزاده -خیرالنساء هاشم زاده
تیم سوم  :محبوبه ساالری -زهرا غالمی -زهرا فاتحی
محوطه خوابگاه خواهران فاطمیه  5سایت جدید

 39/7/52تعداد شرکت کنندگان:

تیم اول  :سیده مطهره حسینی -زهرا فالحی  -اسماء پرویزی
تیم دوم  :فاطمه رجایی -رجا امان دادی -زهرا رجایی
تیم سوم  :مهناز محمدیار -پریا نیکنام  -فاطمه امیدمحمدی

چرخ تانک
محوطه خوابگاه خواهران سایت قدیم  39/7/57تعداد شرکت کنندگان99 :نفر
تیم اول  :مرضیه جاودان -نجمه قادری -ژاله غالمی
تیم دوم  :سمانه افچنگی -مهدیه سرگزی -زهرا الهی
تیم سوم  :فریبا رحمانی -ثمین شاه بیگی -فاطمه نظری

 99نفر
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محوطه خوابگاه خواهران سایت قدیم ونوری)

 39/7/57تعداد شرکت کنندگان:

57

نفر
تیم اول :سلیمه پور امیری -مریم زعیم باشی -قمر نجفی
تیم دوم  :زهرا دیانتی -طاهره درویشی -طاهره مرادقلی
تیم سوم  :بهناز بهمنیار -سمیرا نارویی -فرخنده هاشمزهی
محوطه خوابگاه خواهران فاطمیه  1سایت جدید

 39/7/57تعداد شرکت کنندگان:

51نفر
تیم اول  :اختر بهاروند -محبوبه ساالری -زهرا فاتحی
تیم دوم  :رقیه دیلگونی -محبوبه علیزاده -سمانه نژاد حقیقی
تیم سوم  :هانیه غفارزاده -مه لقا معصومی -راحله فاریابی
محوطه خوابگاه خواهران فاطمیه  5سایت جدید

 39/7/57تعداد شرکت کنندگان:

تیم اول  :نفیسه السادات مسعودزاده -آذر داوری  -نادیا پورمشیر
تیم دوم  :سیده رفعت اعتمادی پور -سحر فرد -عصمت سارانی
تیم سوم  :صدیقه عیسی زاده -مرضیه خواهان نژاد -زهراجعفری پناه
فریزبی
محوطه خوابگاه خواهران سایت قدیم  39/7/53تعداد شرکت کنندگان 53 :نفر
نفر اول  :خدیجه کریمی
نفر دوم  :فریبا رحمانی
نفر سوم  :فاطمه ربانی نژاد

 53نفر
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محوطه خوابگاه خواهران سایت قدیم ونوری)  39/7/53تعداد شرکت کنندگان 93 :نفر
نفر اول :اسما فیروزی
نفر دوم  :سکینه شیرونی
نفر سوم  :قمر نجفی
محوطه خوابگاه خواهران فاطمیه  1سایت جدید

 39/7/53تعداد شرکت کنندگان 92 :نفر

نفر اول  :الهه نصراللهی
نفر دوم  :هانیه غفارزاده
نفر سوم  :رقیه دیلگونی
محوطه خوابگاه خواهران فاطمیه  5سایت جدید

 39/7/53تعداد شرکت کنندگان:

53

نفر
نفر اول  :ملیحه محمدزاده
نفر دوم  :مریم مالکی
نفر سوم  :فاطمه صالحی
طناب کشی
محوطه خوابگاه برادران در پردیس جدید

39/7/57

تعداد شرکت کنندگان 25 :نفر

تیم اول  :ابوالفضل ریگی -سعید عزیزی -محمد ضیغمی -جواد موسوی -مهران یارمحمدی
تیم دوم  :خلیل اهلل دیش مهر -سید حماد امید طباطبایی -محمد گیوه چی -امین محمدی -جواد رضایی
تیم سوم  :پدرام دشت پور -عابد سعادتمند -هادی عبدپور -مجید بهداد نژاد -امیر محمد صالح
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خالصه فعالیت های تربیت بدنی:
 برگزاری کال ،آموزشی شنا طرح تابستان جهت فرزندان کارکنان در دو بخش دختران و پسران بیمه کردن دانشجویان اعزامی به المپیاد ورزشی واریز حق شرکت تیم های اعزامی به المپیاد ورزشی دریافت فایل ثبت نام تیم های اعزامی به المپیاد ورزشی ثبت مشخصات دانشجویان و مربیان و سرپرستان در سایت پذیرش ارسال مشخصات اماکن و تاسیسات دانشگاه زابل به اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم انعقاد قرارداد با وزارت علوم پزشکی،بانک ملی،سپاه اعزام تیم دانشجویان دختر در تاریخ  30/0/17لغایت 30/0/20 اعزام تیم دانشجویان پسر در تاریخ  30/0/20لغایت 30/7/7 استعالم خرید و درخواست خرید ربات خرید وسایل ورزشی جهت سالنهای ورزشی تهمتن و رزمی پیگیری خرید توپهای والیبال و فوتسال پیگیری خرید اقالم مورد نیاز اماکن ورزشی (تی نخی وجارو و سبد) پیگیری جوشکاری و تعمیر باال بر بسکتبال سالن تهمتن پخش اطالعیه آموزش شنا کارکنان و اعضای هیات علمی (آقایان و بانوان ) برگزاری کال ،آموزش شنا جهت کارکنان خانم در تاریخ  30/7/0آقایان هیات علمی 30/7/0 تما ،با گروه تربیت بدنی جهت دریافت برنامه کالسهای آموزشی گروه برنامه ریزی جهت سالنهای ورزشی تما ،با گروه تربیت بدنی جهت برنامه ریزی سالنهای ورزشی بارگذاری فایل برنامه سالنهای ورزشی داخل سایت تربیت بدنی خرید وسایل ورزشی جهت سالنهای ورزشی تهمتن و رزمی طراحی بنرهای پیاده روی و تحویل آنها از چاپخانه پیگیری نامه پیامک و عکسبرداری و فیلم برداری از همایش پیاده روی درخواست وسایل پذیرایی جهت پیاده روی به مناسبت هفته ترتیت بدنی و اولین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه پیگیری درخواست جوایز هما یش پیاده روی به مناسبت هفته تربیت بدنی و اولین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه دعوتنامه روسای دانشکده ها و معاونت ها به مناسبت هفته تربیت بدنی و اولین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه به روز رسانی وبالگ پیگیری جهت ارتقاء سیستم اتوماسیون استخر برنامه ریزی برای کارکنان و اعضای هیات علمی جهت مراجعه به مرکز تندرستی تنظیم اطالعیه ی مرکز تندرستی و انتشار آن جهت مراجعه دانشجویان سایت قدیم و جدید به مرکز تندرستی انجام طرح پایش سالمت از کارکنان و اعضای هیات علمی انجام طرح پایش سالمت از دانشجویان مراجعه کننده برگزاری اردوی فرهنگی ورزشی کارکنان آموزش و تحصیالت تکمیلی -رنگ آمیزی و خط کشی زمین والیبال واقع در خوابگاه پسران سایت جدید

3131مهر

گزارش عملکرد حوزه معاونت دانشجویی

 جابجایی وسایل انبار تهمینه و تهمتن به موتور خانه استخر آماده سازی سالن تهمتن جهت برگزاری مسابقات ورزشی و تخلیه وسایل اضافی آن و انتقال به سالن رزمی برگزاری مسابقات هفته تربیت بدنی و جشنواره درون دانشگاهی از تاریخ  30/7/27لغایت  30/8/1در رشته:تکواندو،کیکبوکسینگ ،تنیس رو میز ،شنا ،والیبال ،پاور لیفتینگ  ،چرخ تانک ،کفش پیاده روی ،طناب کشی ،فریزبی
 پیگیری سند حق التعلیم نیم سال دوم سال تحصیلی 32-30 پیگیری سند جوایز ورزشی دانشجویان نیم سال دوم سال تحصیلی 32-30 پیگیری سند عوامل اجرایی مسابقات منطقه پنج دانشگاهای کشور برنامه ریزی جهت جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیات علمی آماده کردن طرح یک ساله ورزش کارکنان و اعضای هیات علمی آماده کردن طرح یکساله در مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی آماده کردن طرح یکساله اماکن و تاسیسات ورزشی آماده سازی سالن تهمتن جهت برگزاری مسابقات ورزشی و تخلیه وسایل اضافی آن و انتقال به سالن رزمی انتقال دروازه از محوطه خوابگاه پسران به زمین چمن پیگیری محل وتعبیه نصش میله والیبال درون محوطه خوابگاه پسران در پردیس جدید پیگیری خرید جارو برقی جهت سالن رزمی و ربات جهت استخر از تدارکات پیگیری خرید لوله آب جهت لوله کشی و آبیاری زمین چمن پیگیری خرید آب سرد کن جهت سالن رزمی و تحویل گرفتن آن تحویل کفپوش از انبار مرکزی و نصش آن در سالن امام رضا(ع) بازدید از زمین چمن و بررسی لوله کشی آب آن تحویل تابلو(هشدار) از نقلیه دانشگاه و انتقال آن به سالن تهمتن پیگیری خرید اقالم مورد نیاز اماکن ورزشی (تی نخی وجارو وسبد) پیگیری خرید قفسه جهت نگهداری توپ های سالن و انتقال آن به سالن تهمتن نصش بنرهای تبریک هفته تربیت بدنی در محوطه سایت قدیم و جدید هماهنگی با نقلیه جهت انتقال  2عدد میز تنیس از سالن تهمتن به محوطه خوابگاه پسران در سایت قدیم طراحی و نصش بنرهای استقبال از بانوی مدال آور مسابقات آسیایی در سایت قدیم و جدید و برگزاری مراسم استقبال از ایشاندر سایت جدید
 پیگیری و تحویل اقالم مورد نیاز اماکن ورزشی و تابلوی برق تاسیسات سالن تهمتن از انبار(تیر -مایع دستشویی و فیوزتردمیل)...
 پیگیری خرید روغن سیلیکون جهت سرویس تردمیل و دستگاههای بدنسازی سالن رزمی هماهنگی با نمایندگی در تهران جهت کنترل باکس و رگالژ تردمیل تحویل و انتقال وسایل اضافه تربیت بدنی و فوق برنامه به انبار امور خوابگاهها رنگ آمیزی زمین والیبال خوابگاه برادران ،زمین والیبال و زمین فوتبال کوی اساتید نصش تور دروازه های کوی اساتید انتقال  2عدد میله والیبال از سالن تهمتن به کوی اساتید هماهنگی با تاسیسات جهت-1:نصش یک عدد نور افکن در جلوی سالن تهمتن و دو عدد نور افکن در خوابگاه پسران سایتجدید جهت برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی  ،نصش پریزبرق و آب سرد کن در سالن رزمی -2رفع اتصالی برق زمین
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چمن و آب سردکن جلوی سالن تهمتن -0تعمیر تابلو برق سالن تهمتن و قفل کمدها و درب ورودی سالن رزمی -4تعویض فیوز
تردمیل و شیر آب سردکن سالن رزمی و کلید راه پله های سالن رزمی  -0انتقال وسایل جلوی سالن تهمتن به تاسیسات استخر
 ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود جهت مراجعه به مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دختر و پسر برنامه ریزی و زمانبندی مراجعه کارکنان و اعضای هیات علمی به مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی (بانوان ،آقایان) انجام تست از کارکنان (آقایان و بانوان) انجام تست از دانشجویان (دختر و پسر) پیگیری درخواست جوایز و پذیرایی همایش پیاده روی اطالع رسانی جهت همایش پیاده روی دانشجویان و کارکنان اعضای هیات علمی اطالع رسانی و نصش بنر جهت برگزاری مسابقات ورزشی نهمین جشنواره درون دانشگاهی و هفته تربیت بدنی یگیری درخواست اقالم مورد نیاز مسابفات ورزش هفتگی دانشجویان پیگ یری نصش بنرهای مسابقات ورزش نهمین جشنواره درون دانشگاهی هفته تربیت بدنی پیگیری خرید اقالم و تجهیزات مورد نیاز جهت برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و هفته تربیت بدنی -برگزاری مسابقات ورزشی بصورت هفتگی در روزهای جمعه درمحل محوطه خوابگاه های دختران و پسران



رنگ آمیزی و لکه گیری سالنهای غذا خوری (سایت جدید)



نظارت مستقیم و مستمر بر تهیه و نگهداری مواد غذایی تازه و بهداشتی از زمان خرید و تحویل به انبار و سرد
خانه ها تا زمان تحویل به آشپزها جهت طبخ (سایت جدید)



نظارت مستقیم و مستمر بر فرآیند طبخ و توزیع مواد غذایی از زمان تحویل جهت طبخ تا زمان توزیع و تحویل
غذا به دست دانشجو(سایت جدید)



تعویض برنامه غذایی(سایت جدید)



تعویض دربهای توری سالنهای ورودی سلف سرویس(سایت جدید)



تعویض درب توری آشپزخانه جهت (سایت جدید)



نصش درب توری سمت ورودی جنوبی آشپزخانه(سایت جدید)



جمع آوری و لیست برداری لوازم و تجهیزات مستعمل و فرسوده از آشپزخانه (سایت جدید)



جمع آوری و تعویض میز و صندلی های مستعمل از سالنهای غذا خوری(سایت جدید)



شارژ کپسولهای آتش نشانی (سایت جدید)



رنگ آمیزی سالنهای غذا خوری سلف سرویس (سایت جدید)



ثبت نام و توزیع کارت الکترونیک تغذیه برای دانشجویان جدیدالورود(سایت جدید)
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بهبود فضای داخلی رستوران آزاد (سایت جدید)



تعویض و تدوین برنامه غذایی جدید برای رستوران آزاد (سایت جدید)



تعویض و بهبود قیمت برنج شده در سلف سرویس (سایت جدید)



اعزام یک نفر سر آشپز جهت آموزش دوره های آشپزی به مشهد (سایت جدید)



تعویض روپوشهای کارگران و آشپزهای آشپز خانه (سایت جدید)



پاکسازی و نظافت فضا های ورودی سلف سرویس و بهبود فضای سبز موجود (سایت جدید)



تحویل دستگاه وب کیوسک از بانک تجارت به صورت امانت
جهت استفاده دانشجویان (سایت قدیم)



تغییر قیمت غذا(سایت قدیم)



تعمیر دربهای توری سلف(سایت قدیم)



تعویض شیرهای آبسردکنها (سایت قدیم)



ارتقاء کیفیت طبخ غذا
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انتقال سینی های مستعمل به انبار امور دانشجویی



شستشوی کامل انبارهای مواد غذایی



ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود جهت کارت الکترونیک تغذیه



تعمیر درب انبار سلف(سایت قدیم)



وزن کشی روزانه در هر وعده غذایی



لیست برداری اقالم مستعمل و مصرفی سلف شماره ( )1و تحویل به امور دانشجویی

-1سازمان دهی و تنظیم وقت مشاوران جهت حضـور در مرکـز مشـاوره و خوابگ اههـای دانشـجویی طبـق برنامـه اعـالم شـده بـه
سرپرستهای خوابگاهها و ارسال برنامه زمانی حضور مشاوران.
 -2عقد قرار داد با روانپزشک جهت ویزیت رایگان دانشجویان.
 -0ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف از قبیل ارتباط بین فردی ،ازدواج ،افسردگی ،مشاوره تحصیلی ،وسوا ،،اختالالت
سازگاری و  ....به دانشجویان در مرکز مشاوره و خوابگاههای دانشجویی طبق برنامه اعالم شده به سرپرستهای خوابگاهها.
 -4توزیع بروشور پیام مشاور شماره 107و  141و  142در خوابگاهها جهت استفاده دانشجویان.
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-5اجرای طرح همیاران سالمت با همکاری دانشجویان بـا شناسـایی دانشـجویان عالقمنـد بـه فعالیتهـای مشـاوره ای و بهداشـتی
بکارگیری شان در طرح همیاران سالمت.

-7اجرای طرح پایش کارنامه سالمت جسم و روان کلیه دانشجویان جدیدالورودسال  30و عقـد قـرارداد بـا درمانگـاه شـبانه روزی
سالمت جهت معاینات پزشکی دانشجویان
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مرکز بهداشت

توزیع وسایل بهداشتی به خوابگاه های سطح شهر و تعدادی از خوابگاه هایی که وسایل کمک
های اولیه را دریافت ننموده اند.
توزیع کردن آیین نامه های بهداشتی سلف سرویس ها به (سلف سرویس سایت قدیم و جدید).
بازدید از سلف سرویس سایت قدیم و جدید و گزارش آن به معاونت محترم دانشجویی ارائه نشده
است.
بازدید بهداشتی از خوابگاههای دانشجویی خواهران و برادران و ارائه گزارش
بازدید بهداشتی از بوفه ها  ،آالچیق های فروش مواد غذایی و اغذیه و سلف سرویس و ارائه گزارش

انجام مشاوره های بهداشتی (فردی-تغذیه) در خوابگاههای خواهران توسط کارشناسان بهداشتی مرکز مشاوره و
سالمت.
سم پاشی خوابگاهها دانشجویی و سلف سرویس دانشجویی سایت قدیم و جدید
تهیه و توزیع وسایل بهداشتی و کمک های اولیه در خوابگاهها

