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خبرنامه معاونت دانشجویی شماره سوم

http://pic.photo-aks.com/photo/nature/season/autumn/large/autumn_leaves_on_road.jpg


...آنچه در این خبرنامه می خوانیم

پیشگفتار

گسیده فعالیتها و اخبار حوزه معاونتی

 دانشجوییفعالیتها و اخبار اداره امور گزیده

 گسیده فعالیتها و اخبار اداره تربیت بدنی

گسیده فعالیتها و اخبار مرکس مشاوره، بهداشت و درمان



 

پیشگفتار          

 تواهی در آى آثار کِ است حاضز عصز ّای ٍیژگی هْوتزیي اس ارتباطات ٍ فٌاٍری علن، گًَاگَى ّای عزصِ در گستزدُ تحَالت            

 ٍ ّا چالش با را اٍ دیگز طزف اس ٍ کٌٌذ هی فزاّن را اًساى آسایش هَجبات طزفی اس تغییزات ایي .است هشاّذُ قابل سًذگی ابعاد

 رشذ ٍ اهزٍس دًیای در سًذگی بزای اًساًْا کِ ای گًَِ بِ ساسد، هی هَاجِ اخالقی ٍ فزٌّگی اجتواعی، ّای عزصِ در  فزاٍاًی هسایل

 قابل بخش گیزًذُ بز در کِ داًشجَیی ّای هحیط ٍ ّا داًشگاُ .باشٌذ بزخَردار خاصی هْارتْای ٍ ّا تَاًایی اس بایذ  جاًبِ ّوِ

 .اًذ شذُ سیادی ّای دگزگًَی ٍ ّا چالش درگیز هَجَد، گذار حال در فضای اس هتأثز اًذ، جاهعِ ًخبگاى ٍ جَاًاى اس تَجْی

  داًشگاُ، بِ ٍرٍد بذٍ در بَیژُ سًذگی، اس هقطع ایي خاص شزایط ٍ خَد تحصیل ٍ رشذ دٍراى حساسیت لحاظ بِ  داًشگاُ داًشجَیاى

  بِ ٍرٍد ٍ خاًَادُ در قبلی سًذگی اس گسستي بِ تَاى هی جولِ آى اس کِ کٌٌذ هی  تجزبِ را بیشتزی اجتواعی ٍ رٍاًی فشارّای

 ایي بِ عٌایت با لذا .کزد اشارُ عاطفی ٍ هعیشتی تحصیلی، هسایل هذیزیت داًشگاُ، هحیط با ساسگاری بِ ًیاس ٍ داًشجَیی سًذگی

  ای ٍیژُ اّتوام داًشجَیی، هشکالت هزجع عٌَاى بِ داًشجَیی هعاًٍت خصَص، ایي در داًشگاّی ّای دغذغِ ٍ هشکالت ٍ هسایل

 اس داًشجَیاى رٍیِ بی افشایش اعتبارات، کوبَد دلیل بِ هتاسفاًِ اها .دارد داًشجَیاى سالهت ارتقای ٍ اخالقی داًشجَیی، هسایل بِ

دیگز ٍ سهاى فزاخَر بِ داًشجَیاى تَقعات رفتي باال داًشجَیی، حَسُ بِ آى جذی ّای آسیب ٍ جاهعِ تَرم سٌجش، ساسهاى سَی

                 

      



 ٍ  هصایب کاّش ٍ حل بِ ًتَاًذ خَاّذ هی خَد کِ طَر آى داًشجَیی هعاًٍت  کِ است شذُ باعث درشت ٍ ریش ٍ هْن هشکالت         

 ّای دغذغِ هَجَد تَاًوٌذیْای ٍ اهکاًات با است ًوَدُ سعی ّوَارُ هعاًٍت ایي ٍلیکي .ًوایذ اقذام داًشجَیاى هشکالت

 فعالیت رشذ بِ رٍ رًٍذ شاّذ عشیش داًشجَیاى ّوکاری ٍ حق حضزت عٌایت با است اهیذ .بزساًذ حذاقل بِ را عشیش داًشجَیاى

  .باشین داًشجَیی هعاًٍت حَسُ ثوز هثوز ّای

با احترام  

محمد رمضانپور

مدیر امور دانشجویی و عضو شورای دانشجویی دانشگاه



معاونتی  گشیذه فعالیتها و اخثار حوسه  



دامغان دانطگاه در تومی دانطجوی جذب افشایص منظور ته پزورش و آموسش تا دانطگاه همکاری       

 پیوبى آقبی ٍ پطٍضش ٍ آهَظش ضییس اهبًی ػلی هحوس آقبی حضَض ثب ًطستی زاًطگبُ زض ثَهی زاًطجَی جصة افعایص هٌظَض ثِ        

 پطٍضش ٍ آهَظش هحل زض آشضهبُ 25 زٍضٌجِ ضٍظ زاًطگبُ هطبٍضُ هطکع سطپطست ٍ زاًطجَیی هؼبٍى پطٍضش، ٍ آهَظش هسیط پژًس

  اهکبًبت، ٍ ضطایظ هَجَز، ّبی ضضتِ ذصَظ زض هٌبست ضسبًی اعالع تب گطزیس هقطض ًطست ایي زض  .ضس ثطگعاض زاهغبى ضْطستبى

 ٍ آهَظش ازاضُ هسیطاى ّوکبضی ثب ضْطستبى سغح هساضس ثِ ضسبًی اعالع ثطای زاهغبى زاًطگبُ ضسُ گطفتِ ًظط زض اًساظّبی چطن

 آهَظش ٍ زاًطگبُ هسئَلیي عطف اظ ذصَظ ایي زض تط گستطزُ ّبی ضیعی ثطًبهِ ثطای هطتجظ ًطستْبی ٍ گطزز اًجبم پطٍضش

.یبثس ازاهِ پطٍضش

دامغان دانطگاه در جهانگزدی و مسافزتی خذمات دفتز ضعثه ایجاد پیگیزی         

 زض قغبض ثلیظ صسٍض جْت ٍیژُ زفتط یک ایجبز هقسهبت هسبفطتی، ذسهبت اظ استفبزُ زض زاًطجَیبى اهَض تسْیل هٌظَض ثِ        

 .است گطفتِ قطاض پیگیطی زست زض زاًطگبُ



بانو و عالمی مدیر بورس متقاضیان با دانشجویی معاون  نشست          

 زکتط ثَضس اظ هٌسی ثْطُ چگًَگی ذصَظ زض ایطبى ٍ گطزیس تطکیل هبُ آثبى 26 زض زاًطجَیی هؼبٍى حضَض ثب ًطست ایي        

 زاًطجَیبى زضذَاست ثِ ّوچٌیي .ًوَزًس اضائِ تَضیحبتی زاًطجَیی، هؼبًٍت سبهبًِ زض هقبلِ اضائِ ًحَُ ٍ چگًَگی ػبلوی،

.گطزیس توسیس ثبًَ ٍ ػبلوی هسیط ثَضس هْلت هتقبضی،

رفاهی –صنفی شورای دبیران از تقدیر               

   –صٌفی ضَضای سبثق زثیطاى احوسی جَاز هحوس آقبی ٍ آثبزی جؼفط اػظن ذبًن اظ 92/8/28 هَضخ زاًطجَیی ضَضای جلسِ زض            

.آهس ػول ثِ تقسیط ضفبّی

.



        

 ستبز زستَض ثب ایثبضگط ٍ ضبّس زاًطجَیبى فطٌّگی ٍ ضفبّی پژٍّطی، هسبئل ثِ ضسیسگی زض  تسطیغ ٍ تسْیل ّسف ثب کویتِ ایي         

 هسئَل ،(کویتِ ضییس) زاًطجَیی هؼبٍى حضَض ثب کویتِ ایي جلسِ اٍلیي .گطزز هی تطکیل ایثبضگط ٍ ضبّس زاًطجَیبى هطکعی

 هطبٍض اسبتیس زاًطگبُ، استقطاض هحل ایثبضگطاى اهَض ٍ ضْیس ثٌیبز فطٌّگی هؼبٍى آهَظش، هسیط ،(کویتِ زثیط) ایثبضگط ٍ ضبّس اهَض

  .ضس ثطگعاض 92/8/12 تبضید زض ایثبضگط ٍ ضبّس زاًطجَیبى

 

ضهزستان دانطجویی کمیسیون جلسات در ضزکت          

                            ایي زض .ًوَزًس ضطکت گطزیس تطکیل فطهبًساضی هحل زض کِ ضْطستبى زاًطجَیی کویسیَى جلسِ زٍ زض زاًطجَیی هؼبٍى          

 ثطگعاضی آًْب، ثِ هطثَط اهَض سبهبًسّی ٍ زٍلتی غیط ذَاثگبّْبی ثحث ضْطستبى، زض زاًطجَیبى اهٌیت ّوچَى هَضَػبتی جلسبت

  .گطزیسًس اتربش اجطا ثطای ذصَظ ایي زض تصویوبتی ٍ گطفتِ قطاض ثحث هَضز زاًطگبّْب زض زاًطجَیی هطاسن

تطکیل کمیته ستاد منتخة ضاهذ و ایثارگز             



مصوتات مهم ضورای دانطجویی     

ضَضا ضبّس حضَض اػضبی جسیسی ًیع ثَز . زض پبییع اهسبل حَظُ هؼبًٍت زاًطجَیی ثطگعاض کٌٌسُ سِ جلسِ ضَضای زاًطجَیی ثَز        

زفتط ًْبز ضّجطی ٍ اػضبی زاًطجَیی جسیس اضبضُ ًوبیٌسُ هؼبٍى هحتطم زفتط ًْبز ثِ ػٌَاى گلجطاضی کِ هی تَاى ثِ حضَض آقبی 

ّوچٌیي آقبی زکتط اضزیبًیبى ًیع ثِ ػٌَاى ًوبیٌسُ . آقبی هحوس گلچیبى ٍ آقبی فبتح اػضبی جسیس زاًطجَیی ضَضا ّستٌس. ًوَز

ثطذی اظ هصَثبت ٍ هَاضز هْن هغطٍحِ زض جلسبت ثطگعاض ضسُ  ثِ ضطح ظیط . ضَضای پژٍّطی زض جلسبت ضَضا حضَض ذَاٌّس یبفت

:هی ثبضٌس

 ای ثَزجِ تٌگٌبّبی ثِ تَجِ ثب هَاضز ایي ثِ سطیغ ضسیسگی ضاّْبی ٍ ذَاثگبّْب زض ضسُ ٍاگصاض اهکبًبت استْالک افعایص ثطضسی          

هَجَز

  ثِ ٍ ضسُ ضظضٍ ّبی ٍػسُ کٌسلی یب ضظضٍ ثِ زستطسی ظهبى کبّص ثِ تَجِ ثب ایٌکِ ثط هجٌی ضَضا پیطیي هصَثِ اجطای هٌظَض ثِ         

 اظ است ضسُ زازُ اجبظُ تغصیِ ازاضُ ثِ ضَز ًوی استفبزُ ٍ ضسُ ضظضٍ زاًطجَیبى تَسظ کِ ّبیی  ٍػسُ ّعیٌِ کبّص هٌظَض

 هحل اظ ضیبل 20000 هجلغ زاًطجَ تَسظ ضسُ ضظضٍ غصای اظ استفبزُ ػسم ٍػسُ سِ ّط اظای ثِ 92-93 تحصیلی سبل زٍم ًیوسبل

  .گطزز ٍاضیع زاًطگبُ اذتصبصی زضآهس هحل ثِ ٍ کسط زاًطجَ تغصیِ کبضت

              



زاًطجَیی کبض اتَهبسیَى سبهبًِ ثْجَز ٍ  تغییط

کطَضی ًوًَِ زاًطجَیی اًتربة  ثِ هطثَط اهَض اًجبم

ضفبّی-زاًطجَیی ٍ آهَظضی اعالػبت ثِ ٍالسیي زستطسی جْت جسیسالَضٍز زاًطجَیبى ٍالسیي کبضتبثل ثِ هطثَط اهَض اًجبم 

زاًطگبُ هرتلف ٍاحسّبی ثب اضتجبط ٍ زاًطجَیبى

فٌبٍضی هسیطیت حَظُ ّوبٌّگی ثب زکتطی ٍ اضضس کبضضٌبسی هقغغ زض زذتط زاًطجَیبى  ذَاثگبُ سین ثی ضجکِ کیفیت  اضتقبی 

اعالػبت

                 

برنامه های انجام شده در مرکس رایانه                



امور دانشجویی  اداره گسیده فعبلیتهب و اخببر   



رفبهی -برگساری انتخبببت شورای صنفی  

 دس آثبًوبُ 27 تبسیخ دس سفبّی –صٌفی ضَسای ًبهِ آییي ثشاسبس کبًذیذاّب صالحیت تبییذ اص پس سفبّی -صٌفی ضَسای اًتخبثبت          

  ًظبست، کویتِ تَسظ اًتخبثبت صحت تبییذ ٍ آساء ضوبسش اص پس .گشدیذ ثشگضاس سشٍیس سلف دسة جلَی ٍ خَاسصهی سبختوبى

 ٍ اصلی اعضبی عٌَاى ثِ حویذی صّشُ ٍ عضسی هحسي گلچیبى، هحوذ سلستبًی، هختبسی پَیب ًٍذ، کیبًی حسیي هحوذ آقبیبى

 فعبلیت داًطجَیی هعبٍى تَسظ ًبهجشدگبى حکن اثالغ ثب کِ ضذًذ ثشگضیذُ الجذل علی اعضبی عٌَاى ثِ سضبیی الْبم ّذاًٍذ، هشین

.ًوَدًذ  آغبص92/9/4 تبسیخ اص سا خَد



جلسه هم انذیشی مسئولین حوزه دانشجویی دانشگبه دامغبن بب خوابگبه داران غیر دولتی شهرستبن دامغبن

 هسئَلیي حضَس  ثب اًذیطی ّن جلسِ خَاثگبّْب ایي اهَس سبهبًذّی ٍ دٍلتی غیش خَاثگبّْبی هطکالت ٍ هسبیل ثشسسی هٌظَس ثِ         

 داهغبى ضْشستبى دٍلتی غیش ّبی خَاثگبُ هذیشاى ٍ داهغبى ضْشستبى اهٌیت پلیس ًوبیٌذُ خَاثگبّْب، اهَس ٍ داًطجَیی هعبًٍت

  ًحَُ ٍ چگًَگی دٍلتی، غیش ّبی خَاثگبُ هطکالت ٍ هسبیل دسثبسُ جلسِ ایي دس .ضذ ثشگضاس جبسی سبل هبُ آثبى پبیبًی سٍصّبی دس

  خَاثگبُ ٍ داًطگبُ ثیي هؤثشتش ٍ ثیطتش  هتقبثل  ّوکبسی ٍ گزاسی قیوت  ثٌذی، دسجِ  دادّب، قشاس سبصی یکسبى ّب، خَاثگبُ اداسُ

.ًظشضذ تجبدل ٍ ثحث اًتظبهی، ًیشٍی اهبکي اداسُ ٍ دٍلتی غیش داساى



ببزدیذ مسئولین دانشگبه از خوابگبه پسرانه گلستبن  

 ٍ سییسِ ّیبت اعضبی اص ثشخی پزیشفت، صَست گلستبى پسشاًِ خَاثگبُ دس داًطجَ سٍص آرس 16 هٌبسجت ثِ کِ ثبصدیذ ایي دس         

.ضذ ًظش تجبدل ٍ ثحث داًطجَیی ٍ آهَصضی هطکالت ٍ هسبئل خصَظ دس  کِ داضتٌذ؛ حضَس داًطگبُ هذیشاى
»

            

آرایشگبه مردانه در خوابگبه ابوررافتتبح    

.داًطجَیی ثشای سفبُ حبل داًطجَیبى اقذام  ثِ افتتبح آسایطگبُ هشداًِ دس خَاثگبُ اثَرس ًوَدُ استاهَس   



جلسه هم اندیشی سرپرستبن خوابگبه هبی خواهران بب مسئولین حوزه دانشجویی، فرهنگی و حراست        

 جلسبت سفتبس ٍ آداة حذٍد حفظ ًبهِ آییي جشای دس جذیت خصَظ دس داًطگبُ فشٌّگی ضَسای تصوین ثِ تَجِ ثب              

 هعبٍى حضَس ثب 92/9/6 هَسخِ چْبسضٌجِ سٍص دس  ّب ًطست ایي اص یکی کِ است گشدیذُ ثشگضاس هشتجظ افشاد ثب هتعذدی

 ٍ  اًضجبعی ضبثغیي –حشاست هحتشم هذیش -داًطجَیی هحتشم هذیش  -فشٌّگی هحتشم هعبٍى -داًطجَیی هحتشم

 ضذ، ثشگضاس ّب خَاثگبُ اهَس اداسُ هسئَلیي

نشست سرپرستبن خوابگبه هبی دختران بب مدیر دانشجویی     

جْت ثشسسی ٍ ّوبٌّگی ثشخی اهَسات خَاثگبُ ّب ٍ اًجبم ثشًبهِ ّبی دس دست کبس سشپشستبى، هسٍَلیي هحتشم اهَس خَاثگبُ ّب جلسِ      
.ای ثب حضَس هذیش داًطجَیی ٍ سشپشستبى ثشگضاس ًوَدًذ ٍ دسآى ثِ ثحث ٍ ثشسسی قَاًیي ٍ هقشسات اجشائی دس خَاثگبُ ّب پشداختٌذ



ببزدیذ مسئولین دانشگبه از خوابگبه هبی دانشجویی        

 ٍ اًجبم داًطجَیی ّبی خَاثگبُ اص داًطگبُ هسئَلیي ثبصدیذّبی ًیوسبل ّش سسن ثِ ٍ خَاثگبّْب اداسُ هسئَلیي ّوت ثِ         

 هسئَلیي ٍ داًطگبُ هذیشاى ٍ هعبًٍیي ثشخی ّب ثبصدیذ  ایي دس .گزاضتٌذ هیبى دس هسئَلیي ثب سا خَد هسبیل ٍ هطکالت داًطجَیبى

 گفتگَ ثِ آًبى ثب داًطجَیبى، خَاثگبّْبی اص ثبصدیذ ضوي ٍ یبفتِ حضَس خَاثگبّی داًطجَیبى جوع دس ّب خَاثگبُ اهَس اداسُ

  .ًطستٌذ

  ّبی خبًِ ًوبص دس صویوبًِ ًطستی دس داًطگبُ هسئَلیي داضت؛ داهِ ا 22:30 سبعت تب ٍ آغبص 19 اصسبعت کِ ثبصدیذّب ایي         

 آًبى ّبی ٍخَاستِ هسبئل دسجشیبى تب ًوبیٌذ ثیبى سا خَد سفبّی ٍ فشٌّگی ، آهَصضی هغبلجبت خَاستٌذ اصداًطجَیبى خَاثگبّْب،

.قشاسگیشًذ

 هغبلت اّن اص .ًوَدًذ عٌَاى سا خَد هغبلجبت آًْب، دسجوع داًطگبُ اصحضَسهسئَلیي خشسٌذی اثشاص ضوي خَاثگبُ، داًطجَیبى        

 هغبلعِ فضبی کوجَد ایٌتشًت، سشعت افضایص اهَستغزیِ، ٍدسهبى، ثْذاضت ثِ هشثَط هَاسد آهَصضی، هسبئل ثِ تَاى هی ضذُ عٌَاى

.ًوَد اضبسُ ...ٍ

•



ببزدید دانشجویبن غیر ایرانی از خوابگبه ابوذر           

 .پزیشفت صَست اثَرس  خَاثگبُ دس داًطگبُ آهَصضی ٍ سفبّی اهکبًبت ثشخی ثب آضٌبیی ّذف ثب 92/08/26 تبسیخ دس ثبصدیذ ایي       

 عشاق، لجٌبى، فلسغیي، یوي، تبجیکستبى، چبد، افغبًستبى، ًیجشیِ، سٌگبل، کطَسّبی اص داًطجَیبى ایي است رکش ضبیبى

 جزة دس داًطگبُ تَاًوٌذی ثشسسی هٌظَس ثِ ٍ ّستٌذ تحصیل ثِ هطغَل ایشاى داًطگبّْبی دس پبکستبى ٍ سَسیِ

 داًطجَیی هعبًٍت حَصُ اهکبًبت جولِ اص داًطگبُ اهکبًبت اص علَم ٍصاست هسئَلیي اص یکی ثب ّوشاُ غیشایشاًی داًطجَیبى

  .ًوَدًذ ثبصدیذ



اخبار اداره تربیت بدنیگسیده فعالیتها و 



تیم 11 حضور با پسران دانشگاهی درون فوتسال مسابقات برگزاری          

 سلوبى ٍرزشی سبلي هحل در 92/9/24 تبریخ تب 92/9/10 تبریخ از تین 11 حضَر بب پسراى داًشگبّی درٍى فَتسبل هسببقبت          

.شد برگسار فبرسی

 از سبحبًی اهید آقبی ٍ ًوَدًد کسب را سَم تب اٍل هقبم ّبی ترتیب بِ شبّیي کْکشبى، زریببر، : تین ّبی هسببقبت از دٍرُ ایي در        

.شدًد هعرفی هسببقبت از دٍرُ ایي در اخالق تین عٌَاى بِ 92 ستبرگبى تین ٍ گلسى بْتریي عٌَاى بِ زریببر تین

 فبرسی سلوبى ٍرزشی سبلي هحل در برتر ّبی تین حضَر بب ٍ داًشجَیی هعبًٍت هسئَلیي حضَر بب هسببقبت، ایي اختتبهیِ هراسن        

  .آهد عول بِ تجلیل هسببقبت برتر تیوْبی ٍ داٍراى از هراسن ایي در کِ شد، برگسار



گردیدند مقام کسب به موفق کشور 3منطقه مسابقات در که89 ورودی دانشجویان از تقدیر

  هسببقبت در هقبم کسب بِ هَفق تحصیل دٍرُ طَل در کِ آخر سبل داًشجَیبى از گردید هقرر داًشگبُ فرٌّگی شَرای هصَبِ بب

 آذر 16 هٌبسبت بِ کِ هراسوی پبیبى در ذیل داًشجَیبى از هٌظَر بدیي .آید بعول تقدیر سبل ّر آذر 16 در اًد شدُ هٌطقِ ٍ الوپیبد

 .آهد بعول تقدیر بَد گردیدُ برگسار

  هٌطقِ در کبراتِ اٍل هقبم ، افسار ًرم کبهپیَتر هٌْدسی 89232102 احودی سبًبز

 هٌطقِ در کبراتِ دٍم هقبم ، شٌبسی زهیي 89122113 دٍهْری حسیي

 هٌطقِ در تکَاًدٍ دٍم هقبم ، عوَهی فیسیک 89195138 هحودی علی

 هٌطقِ در تکَاًدٍ سَم هقبم ، ّب کبربرد ٍ ریبضیبت 89223206 اردستبًی هْراى

 هٌطقِ در فرًگی کشتی سَم هقبم ، شٌبسی زهیي 89192113 حکین حبهد

  هٌطقِ در شٌب سَم هقبم ، شٌبسی زیست 89116228 قٌبری اهیي هحود

 هٌطقِ در شٌب سَم هقبم ، کبربردی شیوی 89224116 شبّرٍدی هحود



3 منطقه در دانشگاه دانشجویان والیبال تیم چهارمی مقام کسب            

 

 تین کِ شد، برگسار شبّرٍد داًشگبُ در92/9/16 لغبیت 92/9/13 تین 8 حضَر بب کشَر، 3 هٌطقِ پسر داًشجَیبى ٍالیببل هسببقبت          

 هشْد فردٍسی ٍ هبزًدراى شبّرٍد، ّبی تین .شد هسببقبت از دٍرُ ایي در چْبرم هقبم کسب بِ هَفق داهغبى داًشگبُ ٍالیببل

 از پس داًشگبُ تین کِ شد آغبز هقدهبتی گرٍُ دٍ در ابتدا هسببقبت ایي .کردًد کسب را هسببقبت ایي سَم تب اٍل ّبی هقبم

 داًشگبُ تین از شکست قبَل ٍ ّستٌد بدًی تربیت ّبی گرٍُ دارای کِ سبسٍاری حکین ٍ بیرجٌد داًشگبّْبی ّبی تین بر پیرٍزی

.گَیین هی تبریک تین سرپرستبى ٍ سبعی ببزیکٌبى بِ را هَفقیت ایي ..یبفت دست گرٍُ دٍم هقبم بِ هشْد فردٍسی



گشیدٌ فعالیتها ي اخبار مزکش مشايرٌ، بهداشت ي درمان



داوشجًیان تحصیلي پیشزفت تأثیزگذاري در اساتید وقش بزرسي کارگاٌ بزگشاري       

  ثب زاهغبى زاًطگبُ علوی ّیأر اعضبء ٍ اسبسیس ٍیػُ زاًطجَیبى سحصیلی دیططفز سأطیطگصاضی زض اسبسیس ًقص ثطضسی کبضگبُ         

.ضس ثطگعاض ضْطکطز زاًطگبُ علوی ّیأر عضَ ضثیعی، زکشط حضَض

 هطکع کبضضٌبسبى ٍ علوی ّیأر اعضبء حضَض ثب ٍ زاًطگبُ کٌفطاًس سبلي زض1392/8/16 هَضخ دٌجطٌجِ ضٍظ زض کِ کبضگبُ ایي         

 ٍ یبزگیطی زض هؤطط عَاهل یبزگیطی، ضطایظ سحصیلی، هَفقیز ٍ یبزگیطی قجیل اظ هَضَعبسی ضس، ثطگعاض زاهغبى زاًطگبُ هطبٍضُ

.ضس هغطح ضثیعی زکشط سَسظ ّبلٌس گبًِ 6 ضٌبسی ضرصیز



فزهىگي معايوت همکاري با سالمت ي پًیایي فزهىگ، طزح اجزاي آغاس        

 اظ ضٍاًگطزاى، ٍ هرسض هَاز هصطف اظ دیطگیطی ٍ ذَزآگبّی :هَضَعبر ثب ظًسگی هْبضر ّبی آهَظضی کبضگبُ 12 قبلت زض عطح ایي        

.زیسًس آهَظش کبضگبُ ایي زض جسیسالَضٍز زاًطجَیبى اظ ًفط 423 سعساز .ضس ثطگعاض هبُ آشض 20 سب آثبى اثشسای

                                                                                                                                                                                                        

  درمان ي بهداشت مشايرٌ، مزکش با استان بهشیستي کل ادارٌ همکاري

زض هحل ازاضُ کل ثْعیسشی سوٌبى ثب ّسف ثطضسی چگًَگی آهَظش زاًطجَیبى زضذصَظ هجبحض  92/8/25جلسِ ای زض سبضید          

زض ایي جلسِ سَافقبسی هب ثیي زاًطگبُ ٍ . هطثَط ثِ هْبضر ّبی ظًسگی ٍ دیص اظ اظزٍاج، سَسظ هطکع هطبٍضُ زاًطگبُ ثطگعاض گطزیس

.ازاضُ ثْعیسشی  هغطح ٍ هقطض گطزیس کِ زاًطگبُ ثِ ایي هْن ثذطزاظز

                                                                   
وشست  داوشجًیي در خًابگاٌ وًرمحمد

 اضشغبل، ٍ سحصیلی هسبئل ثطضسی ّسف ثب ضٍاًطٌبذشی -اجشوبعی هَضَعبر ثِ عالقوٌس زاًطجَیبى اظ جوعی سَسظ ًطسز ایي        

.گطزیس سطکیل هطبٍضُ هطکع هطبٍضاى ضاّجطی ٍ ّسایز ثب



بزگشاري کارگاٌ ها  ي کالسهاي آمًسشي       

عضَ )آثبى هبُ ثب حضَض اسشبز اضجوٌس جٌبة آقبی زکشط هحوس ضثیعی  15کبضگبُ آهَظضی ثب هَضَع سحصیل، اضشغبل ٍ آیٌسُ، زض *  

ثب حضَض جوعی اظ زاًطجَیبى عالقوٌس، ثب ّوکبضی هعبًٍز فطٌّگی ٍ اجشوبعی زض سبلي ( هحشطم ّیئز علوی زاًطگبُ ضْطکطز

.  ذبًِ فطٌّگ ثطگعاض گطزیس

سطدطسز هطکع  )آثبى هبُ ثب حضَض اسشبز ًعوز الِ ضٍحبًی  7کبضگبُ آهَظضی سیخ ضٌبسی ضرصیز ٍ اضسجبط آى ثب هطبغل، زض *         

.  زض ًوبظ ذبًِ ذَاثگبُ ًَض هحوس سطکیل گطزیس( هطبٍضُ، ثْساضز ٍ زضهبى

بزگشاري کالسهاي آییه داوشجًیي يیژٌ داوشجًیان جدیدالًريد        

ثِ دیطٌْبز هطکع هطبٍضُ، ثْساضز ٍ زضهبى ثب ّسف ثطگعاضی هٌظن آهَظش ّبی هَضز ًیبظ زاًطجَیبى جسیسالَضٍز هبًٌس کبضگبّْبی       

ٍ ثب سصَیت  ضَضای هحشطم آهَظضی ... هْبضر ّبی ظًسگی، آضٌبیی ثب قَاًیي آهَظضی، هعطفی اهکبًبر ضفبّی ٍ قَاًیي اًضجبعی ٍ  

ّوچٌیي ثب سصَیت ضَضای . زاًطگبُ، ایي هطکع اقسام ثِ ثطگعاضی کالسْبی آییي زاًطجَیی ثطای زاًطجَیبى جسیسالَضٍز ذَاّس ًوَز

زاًطجَیی هقطض گطزیس ثطًبهِ ضیعی زض ذصَظ سطکیل ایي کالسْب ثِ عْسُ هطکع هطبٍضُ ثْساضز ٍ زضهبى ثَزُ ٍ ّوبٌّگی الظم ثب 

.کلیِ حَظُ ّبی ًیبظهٌس ثِ اضسجبط ثب زاًطجَیبى زض ایي ذصَظ اًجبم ضَز

.



کشًر سزاسز داوشگاههاي در درمان ي بهداشت مزکش تشکیل

 زاًطجَیی هعبًٍز ًظط ظیط زضهبى ٍ ثْساضز هطاکع سطکیل ثِ هَظف زاًطگبّْب زاًطجَیبى اهَض سبظهبى هحشطم ضیبسز اثالغ ثب         

 عجبضسٌس اذشصبصی اّساف ٍ اسز زاًطگبُ سالهز ٍ ثْساضز سغح اضسقبی ٍ سبهیي حفظ هطکع ایي سطکیل اصلی ّسف .اًس گطزیسُ

:اظ

.جسوی سالهز ٍ ثْساضز ثب هطسجظ هسبئل ٍ ًیبظّب ظهیٌِ زض زاًطگبّیبى ثیٌص ٍ زاًص سغح اضسقبی (الف        

هَسسِ سغح زض ای حطفِ هحیظ ثْساضز اضسقبی (ة       

زاًطگبّیبى سالهز دبیص ٍ اضظیبثی (ح       

 ثیوِ قطاضزازّبی دیوبًکبضی، قطاضزاز جولِ اظ ) هَسسِ سغح زض سالهز ثب هطسجظ ذسهبر ٍ فعبلیشْب ثط ًظبضر ٍ کبضضٌبسی (ر       

  (... ٍ زاًطگبّیبى

 هَسسِ هحل زض ًیبظ هَضز زضهبًی ذسهبر اضائِ سبهیي (ص     

فعبلیز هَضز ّبی ظهیٌِ زض سحقیقبسی ٍ هغبلعبسی ّبی دطٍغُ ٍ ّب عطح اًجبم زض هطبضکز ٍ ّوکبضی ٍ اجطا (ج



کشًر سزاسز ديلتي داوشگاههاي مشايرٌ مزاکش ريساي گزدهمایي

گطزیس ًظط سجبزل شیل هجبحض دیطاهَى ٍ ضس ثطگعاض ضطیف صٌعشی زاًطگبُ زض جبضی سبل هْطهبُ زض گطزّوبیی ایي  

 زاًطگبّْب زض هَجَز سحصیلی هطکالر اظ ًبضی اضغطاة کبّص ّسف ثب زاًطجَیبى سحصیلی –ضغلی هسیط دصیطی اًغجبق

 سَم ّعاضُ ضغلی ّبی چبلص ثب زاًطجَیبى سبذشي آضٌب

 اظزٍاج ّبی چبلص ٍ هسبئل ثطضسی

 زذشط زاًطجَیبى ثرصَظ زاًطجَیبى، ثیي زض آى ثِ گطایص ٍ هرسض هَاز هصطف هیعاى ثطضسی  

  دیطگیطی جْز زاًطجَیی جبهعِ زض فطاغز اٍقبر گصضاًسى ًحَُ ثِ زاًطگبّی هحشطم اسبسیس سَجِ ّوبیص، ایي زض سبکیس قبثل ًکشِ     

  .ثَز زاًطجَیبى ثیي زض اعشیبز گًَِ ّط اظ

.زاضشٌس حضَض ًطسز ایي زض ًیع زاًطگبُ هطبٍضُ هطکع هحشطم سطدطسز     




