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پیشگفتار

گسیده فعالیتها و اخبار حوزه معاونتی

 گسیده فعالیتها و اخبار اداره تربیت بدنی

گسیده فعالیتها و اخبار مرکس مشاوره، بهداشت و درمان

...آنچه در این خبرنامه می خوانیم



 

پیشگفتار          

  ٕٞیطٝ وٝ تٛ بش سالْ بٟاس، دٚباسٜ تِٛذ عاضك ٞای ا٘ذیطٝ بش سالْ بٟاس، ٌزاس اٚج ٔخّٛق بش سالْ ٚ بٟاس خاِك بش سالْ بٟاس، بش سالْ         

 حاِت اص ا٘ساٖ تعبیشی بٝ ٚ ص٘ذ ٔی سلٓ سا عٕش ٞای بٟاس بٟاس، دس ا٘ساٖ ٚ است بٟاس .جٛیی ٔی سا ص٘ذٌی حمیمت ٚ پایٙذٌی جاٚداٍ٘ی،

 یه دس ٚ ضٛد ٔی وطیذٜ سٚضٙایی ٚ ٘ٛس ٚ تاصٌی باِٙذٌی، لیاْ، تحشن، بٝ سایٝ ٚ ابٟاْ ایٟاْ، تىشاس، خستٍی، سىٛت، سوٛد، خٕٛد،

 ٞش .د٘یاست ٔسایُ بٝ دستشسی بشای بش ٔیاٖ ساٜ یه بٟاسی س٘سا٘س بٟاس، فصُ دسپشا٘تض طٛفا٘ی دسحمیمت .ضٛد ٔی طٛفا٘ی والْ،

.بخٛاٞیٓ اٌش اِبتٝ یافت، دٚباسٜ تِٛذ تٛاٖ ٔی بٟاس دس بٛد، خٛاٞذ سطحی سا بضسي ٞای ساَ ٘ىٙذ تجشبٝ سا بشصي بٟاسٞای وس

رٞٗ ٟٔٙذسی فشدی، س٘سا٘س بضسي، تصٕیٕات :است چیض سٝ بخص ٘ٛیذ ٚ طبیعت دس ص٘ذٌی سش ٚ باِٙذٌی فصُ بٟاس         

 ٚ جذیذ ٞای ضاخٝ وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞاٖ ٚ ٞاست ٘اأیذی ٚ سوٛد سیضاٖ بشف دٚسٜ ٚ تٛاٖ ٞای لّٝ دس ص٘ذٌی ٚ طبیعت ضٍفتٗ فصُ بٟاس         

 باال بٝ ٔیُ ٚ ٘ٛآٚسی خاللیت، تشلی، سضذ، تغییش، تٛا٘ایی، آٌاٞی، ٞای جٛا٘ٝ ٘یض رٞٗ باغ دس ٘طیٙذ، ٔی باغ طبیعت بش ٘ٛ ٞای بشي

.ضٛد ٕ٘ایاٍ٘شٔی سفتٗ

       ٘ٛآٚسی ٔٙبع سا فشصت .بضسي ٞای فشصت اغتٙاْ ٚ صحیح ٞای ا٘تخاب :است چیض دٚ ٔحصَٛ ا٘ساٖ ٚ است بضسي فشصت یه بٟاس        

.ٌزاس٘ذ ٔی تأثیش ٚ ٌزس٘ذ ٔی ٚ ٚص٘ذ ٔی ٔشتبٝ چٙذیٗ ساَ، دس وٝ ٞستٙذ ٞایی ٘سیٓ چٖٛ ص٘ذٌی ٞای فشصت بٟتشیٗ ٚ دا٘ٙذ ٔی

                          

          



 ضشٚع ، ص٘ذٌی سش ٚ أیذ دٚباسٜ، تِٛذ ٚ بیذاسی فشصت .است ٘یه ٞای فشصت اص ّٕٔٛ بٟاس ٚص٘ذ، ٔی بٟاس دس ٞا ٘سیٓ ایٗ بیطتش         

 دٞذ ٕ٘ی تغییش سا لٛٔی ٞیچ خذاٚ٘ذ” :فشٔایذ ٔی وشیٓ لشآٖ دس سحٕاٖ خذاٚ٘ذ .٘ٛساصی ٚ تغییش ٚ تٛوُ ٚ ضٛسدٚباسٜ بش٘أٝ، خٛب

 ٚ بٟاس دأٗ بٝ سا خٛیص دستاٖ .است حاال ٕٞیٗ تصٕیٓ ٚ تحَٛ استمای تغییش، فصُ ِزا ،“دٞٙذ تغییش سا خٛیطتٗ خٛد وٝ ایٗ ٍٔش

 ٚ ٔٛفمیت سٔض ٔٛفمیت، ٔضٜ ٔٛفمیت، ٔشص ٚ است حٛاِی ایٗ دس ٕٞیطٝ خذا وٗ، دساص ٔطشلی ٞای افك سٕت بٝ باِٙذٌی بٝ أیذ با

 سا ٞا ایذٜ ٚ رٞٗ بٟاس دس خذا سوٛع، دس ٕٞٛاسٜ خٕیذٜ أا ٚسیع بّٙذ، فشاخ، آبی، آسٕاٖ ٔا٘ٙذ بٟاس دس ا٘ساٖ اٚست، ٔٛفمیت صٔضٔٝ

  ...... باش داضتٝ یاد بٝ ٕٞیطٝ بٟاس دس سا خذا پس وٙذ ٔی تش لطًٙ

با احترام  

نعمت اله روحانی

مرکس مشاوره، بهداشت و درمان



معايوتی  گسیدٌ فعالیتُا ي اخبار حًزٌ  



 ریبست اصل حقیقی دکتر حضَر بب کٌفراس سبلي هحل در داًطگبُ فرٌّگی ٍ داًطجَیی هعبًٍت حَزُ کبرکٌبى هطترک جلسِ         

.گردیذ برگسار حَزُ دٍ ایي پرسٌل کلیِ ٍ فرٌّگی ٍ داًطجَیی هذیراى ٍ هعبًٍیي داًطگبُ،

 ًقطِ ّوچٌیي ٍ پرداختٌذ خَد کبری حَزُ در هَجَد هطکالت برخی بیبى بِ فرٌّگی ٍ داًطجَیی حَزُ کبرکٌبى جلسِ ایي در         

 ٍ خَد توبیل ٍ سَاالت بِ پبسخگَیی ضوي ایطبى ٍ کردًذ هطرح داًطگبُ ریبست بب هختلف هَارد بب ارتببط در را خَد ًظرات

  جبهعِ سبزاى آیٌذُ ٍ داًطجَیبى تربیت ٍ تعلین راستبی در کِ حَزُ دٍ ایي پرسٌل تالضْبی ّوِ از کبرکٌبى، هسبئل حل بر هسئَالى

.ًوًَذ قذرداًی کطٌذ هی زحوت ٍ تالش                 

.

                     دیدار ریاست داوشگاٌ دامغان با معايویه، مدیران ي کارکىان معايوت َاي داوشجًیی ي فرَىگی ي اجتماعی داوشگاٌ                          



   هعبًٍت حَزُ کبرکٌبى بب داًطگبُ کٌفراًس سبلي هحل در داًطجَیی هعبٍى برزآببدی ّبضوی دکتر 92/11/7 هَرخ دٍضٌبِ رٍز

 هعبًٍت حَزُ کبرکٌبى زحوبت از قذرداًی هٌظَر بِ ًیوسبل ّر پبیبى رسن بِ کِ صویوی ٍ گرم ًطست ایي در .کردًذ دیذار داًطجَیی

  .آٍرد فراّن هعبًٍت ایي هختلف ّبی حَزُ ّبی دغذغِ ٍ ّب چبلص بیبى برای خَبی فرصت ٍ گردیذ تطکیل داًطجَیی

دیدار معاون دانشجویی با کارکنان حوزه معاونت دانشجویی                 



        

 

کشًر 3شرکت معاين داوشجًیی داوشگاٌ در وشست معايویه داوشجًیی ي فرَىگی مىطقٍ                          

         

 تطکیل تْراى ًَر پیبم ٍ بببل ًَضیرٍاًی صٌعتی داًطگبُ دٍ در کِ فرٌّگی ٍ داًطجَیی هعبًٍیي ًطست در داًطجَیی هعبٍى         

 ّبی برًبهِ ٍ اّذاف بب آضٌبیی ّوچٌیي ٍ داًطجَیی رفبّی هسبئل بعضی بررسی ّذف بب ّب ًطست ایي .ًوَدًذ ضرکت گردیذ

.بَد گردیذُ تطکیل داًطجَیی هسبئل درخصَظ اهیذ ٍ تذبیر دٍلت



     
              

برنامه های انجام شده در مرکس رایانه                

تغییر فضبی  سبیت هعبًٍت داًطجَیی

  ُطراحی ٍ ایجبد سبهبًِ ارزیببی هعبًٍت داًطجَیی داًطگب

خَدارزیببی هعبًٍت داًطجَیی از طریق پرتبل ٍزارت علَم ٍ فٌبٍری

 در سبهبًِ خذهبت الکترًٍیکی هعبًٍت داًطجَیی  92ثبت ًبم داًطجَیبى ٍرٍدی بْوي

 رفبّی داًطجَیبى -جْت دسترسی ٍالذیي بِ اطالعبت آهَزضی داًطجَیی92اًجبم اهَر هربَط بِ کبرتببل ٍالذیي داًطجَیبى ٍرٍدی بْوي

ٍ ارتببط بب ٍاحذّبی هختلف داًطگبُ



گسیده فعالیتها و اخبار اداره تربیت بدنی



عالی آموزش موسسات و دانشگاهها 3منطقه آزاد کشتی مسابقات در دانشگاه دانشجوی قهرمانی           

  ضذ، برگسار ضْر ایي خاتن االًبیاء ٍرزضی سالي در کاضور عالی آهَزش هرکس هیسباًی بِ رٍز 2 هذت بِ کِ هسابقات از دٍرُ ایي در         

ُ ّای از کطتی گیر 135  سوٌاى، بیرجٌذ، هازًذراى، گلستاى، یسد، سبسٍار، بجٌَرد، ساری، بابل، گرگاى، هطْذ، فردٍسی داًطگا

.پرداختٌذ رقابت بِ ّن با فرًگی ٍ آزاد کطتی بخص 2 در کاضور ٍ حیذریِ تربت گٌبذکاٍٍس، ضاّرٍد، قَچاى، داهغاى،

 حضَر بِ تَجِ با کیلَگرم 74 ٍزى در هٌْذسی ٍ فٌی داًطکذُ داًطجَی آبادی قاسن الیاس آقای ّا، رقابت ایي پایاى در کِ        

    تبریک داًطگاُ داًطگاّیاى کلیِ ٍ ایطاى بِ را هَفقیت ایي .یابذ دست قْرهاًی هقام بِ اقتذار با تَاًست هطرح گیراى کطتی

.گَیین هی



خواهران درخوابگاههای ورزشی فضای اندازی راه             

 ساختي ّواٌّگ ٍ داًطجَیاى در سالن رٍحیِ تقَیت ٍ جسواًی ًیرٍی پرٍرش ّذف با هاُ اسفٌذ دٍم ًیوِ در بذًی تربیت ادارُ

.ًوَد خَاّراى ّای خَابگاُ در (پارکی سازی بذى) ٍرزضی فضای ایجاد بِ اقذام سالن، تفریحات ٍ بذًی تربیت فعالیتْای



دامغان دانشگاه در اساتید بسیج مسابقات برگساری         

 برگسار داهغاى داًطگاُ در اسفٌذهاُ اٍل پٌجطٌبِ رٍز سوٌاى استاى ّای داًطگاُ اساتیذ بسیج ٍرزضی -فرٌّگی هسابقات          

.گردیذ

 دارت ٍ تیراًذازی هیس، رٍی تٌیس ٍالیبال، فَتسال، ٍرزضی رضتِ پٌج در  استاى ّای داًطگاُ از تین 13 حضَر با هسابقات ایي           

 ٍ ضایستِ هیسباًی از آًْا اعضای ٍ ّا تین کلیِ برتر، ّای تین بِ جَایس اّذای ضوي هسابقات ایي درپایاى .ضذ برگسار داًطگاُ  در

.ًوَدًذ قذرداًی ٍ تطکر هسابقات، ایي داٍراى از  ّوچٌیي ٍ داهغاى داًطگاُ خَب بسیار

دامغان دانشگاه در شاغل بانوان تفریحی فرهنگی، اردوی برگساری 

 باًَاى ٍیژُ ًوک، دریاچِ بِ ٍرزضی تفریحی، یکرٍزُ اردٍی برگساری بِ اقذام 92/11/18 جوعِ رٍز در داًطگاُ بذًی تربیت ادارُ 

 در ضاغل باًَاى هیاى در ضادابی ٍ ًطاط رٍحیِ ایجاد جسن، ٍ رٍح سالهت باالبردى هٌظَر بِ اردٍ ایي .ًوَد داًطگاُ در ضاغل

.ضذ برگسار داًطگاُ



گشیدٌ فعالیتُا ي اخثار مزکش مطايرٌ، تُداضت ي درمان



 دامغان داوطگاٌ در ريان ي جسم سالمت پایص طزح اجزای           

 

         
.ضَد هی اًجام هشحلِ دٍ دس تْوي ٍ هْش ٍسٍدی داًطجَیاى تشای سالِ ّش سٍاى ٍ جسن سالهت پایص عشح

 تشعشف صهاى تا داًطجَیاى هطکالت پیگیشی ٍ است داًطجَیاى سالهت اص پایِ خظ یک آٍسدى تذست عشح ایي تشگضاسی اص ّذف

 الضاهی عشح ایي دس جذیذ ٍسٍدی داًطجَیاى کلیِ حضَس ٍ ضذُ تشگضاس پسش ٍ دختش داًطجَیاى تشای عشح ایي .است آى ضذى

  .است



ٌ َا مطايرٌ مزاکش ريسای گزدَمایي          کطًر سزاسز عالي آمًسش مًسسات ي داوطگا

         

 تثییي ٍ اسائِ هٌظَس تِ عَسی ًصیش خَاجِ داًطگاُ دس هاُ اسفٌذ 7 ٍ 6 سٍصّای هطاٍسُ هشاکض سٍسای ًطست ٍچْاسهیي تیست         

 ساصهاى سئیس صذیمی دکتش کِ گشدّوایی ایي دس .گشدیذ تطکیل آًْا پیشاهَى ّوفکشی ٍ هطاٍسُ هشکض جذیذ ّای تشًاهِ ٍ ّا سیاست

 پیشاهَى داضتٌذ، حضَس داًطگاّْا هطاٍسُ هشاکض سٍسای ٍ علَم ٍصاست هطاٍسُ هشکض دفتش سشپشست یعمَتی دکتش داًطجَیاى، اهَس

.ضذ ًظش تثادل ٍ تحث داًطجَیاى سٍی تش اثشگزاس عَاهل ٍ ّا آسیة تِ هشتَط هسائل



  دامغان داوطگاٌ در تًمي داوطجًی جذب افشایص مىظًر تٍ پزيرش ي آمًسش تا داوطگاٌ اودیطي َم 

  ٍ آهَصش سییس اهاًی علی هحوذ آلای حضَس تا ًطستی داًطگاُ، دس تَهی داًطجَی جزب افضایص دس پشٍسش ٍ آهَصش اداسُ تا گزضتِ جلسات پیشاهَى

  آهَصضی هعاٍى داًطجَیی، هذیش  ضْشستاى، ضَسای سییس صادُ صاسع آلای ضْشستاى، هذاسس هذیشاى پشٍسش، ٍ هذیشآهَصش پژًذ پیواى آلای ٍ پشٍسش

 دکتش اتتذا جلسِ، دسایي ضذ تشگضاس داهغاى داًطگاُ دس هاُ اسفٌذ 26 دٍضٌثِ سٍص داًطگاُ هطاٍسُ هشکض سشپشست ٍ داًطگاُ آهَصضی هذیش داًطگاُ،

 تیي استثاط تِ ّوچٌیي .کشدًذ تأکیذ دستگاُ دٍ ایي تیي تعاهل ٍ استثاط ضشٍست تش جلسِ، هْواًاى تِ همذم خیش ضوي داًطجَیی اهَس هذیش سهضاًپَس

ُ ّای ُ ی آهَصضی گشٍ  :گفتٌذ ٍ کشد اضاسُ پشٍسضی ٍ آهَصضی تخص ّای تا داًطگاُ ًضدیک تش ّوکاسی ٍ داًطگاُ آهَصضی تخص ّای ٍ پشٍسش ٍ آهَصش اداس

 تیاى سخٌاًی عی هطاٍسُ هشکض سشپشست سٍحاًی آلای اداهِ، دس .تشٍین پیص داًطگاُ تَهی ساصی سوت تِ تایذ پشٍسش، ٍ آهَصش ٍ داًطگاُ تیي ّوکاسی تا

 تسیاس پتاًسیل ّای ٍجَد تِ تَجِ تا :کشدًذ اضافِ ٍ .ّستٌذ تشتیت ٍ تعلین ٍ فشٌّگی هسائل تا هَاجِْ همذم خظ داًطگاُ ٍ پشٍسش ٍ آهَصش :داضتٌذ

ُ ّای دس ٍسٍد آهادگی پشٍسش ٍ آهَصش داًطگاُ، دس خَب ِ ی دس .داسد سا تعاهل هَسد حَص  تِ پشٍسش ٍ آهَصش هذاسس هذیشاى ٍ داًطگاُ هعاًٍاى جلسِ، اداه

ُ ّا تطشیح  اص ًوایٌذگاًی خَاستاسحضَس ٍ حوایت داًطگاُ تَهی ساصی عشح اص ًیض ضْشستاى ضَسای سییس صادُ صاسع آلای.پشداختٌذ خَد ًظشات ٍ دیذگا

 صَست داًطگاُ دس جذیذ ّای سضتِ ایجاد خصَظ دس سٌجی ًیاص ضْشستاى صٌعت تخص ًیاص تِ تَجِ تا تا ضذًذ  ضْشستاى اضتغال ضَسای دس داًطگاُ

 .پزیشد



نخستین جلسه شورای سیاست گذاری مشاوره و بهذاشت روان در دانشگاه دامغان         

ِ ّا تصَیة هٌظَس تِ داًطگاُ دسهاى ٍ تْذاضت هطاٍسُ، هشکض سیاستگزاسی ضَسای جلسِ اٍلیي          ٍ اجشا حسي تش ًظاست ٍ تشًاه

.ضذ تطکیل هاُ دی 21 دس داًطجَیی، هطاٍسُ هشکض فعالیت ّای اسصیاتی

ُ ّا دس داًطجَیی هطاٍسُ هشکض تطکیل جذیذ آئیي ًاهِ پیشٍ ًطست ایي           داًطجَیی هطاٍسُ هشکض عالی، آهَصش هَسسات ٍ داًطگا

 ُ  آسیة ّای اص پیطگیشی ٍ داًطجَیاى تشتیتی ٍ هعٌَی اخاللی، سٍاًی، سالهت سغح استمای ساستای دس تالش ّذف تا داًطگا

ُ  دس اجتواعی –سٍاًی .ضذ تشگضاس داًطگا



  "مطايرٌ ضغلي ي تحصیلي، تا تزکیة ي اوطثاق پذیزی در مسیز ضغلي"کارگاٌ آمًسضي 

  داًطگاُ داًطجَیی هطاٍسُ هشکض هیضتاًی تِ ٍ علَم ٍصاست دتیشخاًِ ّوکاسی تا 1392 سال هاُ اسفٌذ 1 ٍ تْوي 30 دس سٍصُ 2 کاسگاُ ایي

.ضذ ًظش تثادل ٍ تحث ریل هثاحث پیشاهَى ٍ گشدیذ تشگضاس الضّشاء

 ّا سًگ اساس تش خَدضٌاسی

 اسصضْا خَدآگاّی

 ضغلی تصویوی تی گیشی، تصوین

 ضغلی ّای ضخصیت

 خَدکاسآهذی

 پزیشی اًغثاق دس ًظشی هفاّین

 ّا تکٌیک ٍ فٌَى کاسیاتی، سفتاس

 ِاستخذاهی هَفك هصاحث

.داضتٌذ حضَس آهَصضی کاسگاُ ایي دس ًیض داًطگاُ هطاٍسُ هشکض هحتشم سشپشست



اجزای کالسُای آییه داوطجًیي يیژٌ داوطجًیان جدید الًريد        

 هثاحث هحَسیت تا داًطجَی آییي ّای کالس تشگضاسی تِ الذام هطاٍسُ هشکض آهَصضی، ضَسای ٍ داًطجَیی ضَسای هصَتات پیشٍ        

.ًوَد داًطگاُ دس الَسٍد جذیذ داًطجَیاى تشای ریل

آهَصضی لَاًیي تا آضٌایی

ّا داًطکذُ تا آضٌایی

داًطجَیی اخالق

ٍظیفِ ًظام لَاًیي تا آضٌایی 

داًطجَیی هذیشیت ٍ هعاًٍت حَصُ تا آضٌایی

فشٌّگی هعاًٍت حَصُ تا آضٌایی  

 ُصًذگی ّای هْاست ّای کاسگا

.ضذ تشگضاس داًطگاُ ّای حَصُ تواهی ّوکاسی ٍ ّواٌّگی تا ّفتِ 5 دس داًطجَیی آییي ّای کالس است رکش ضایاى      




