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 صنفيهمايش شوراي 

در راستای تأکیدات سرپرست محترم دانشگاه فرهنگیان جناب آقای دکتر 

صنفی دانشجویی و ازآنجاکه از اهداف  ی امورمحمود مهرمحمدی در حوزه

 2ها و مراکز تابعه بر اساس ماده رفاهی در پردیس-مهم تشکیل شورای صنفی

ی و رفاه نامه شوراهای صنفی وزارت علوم، بهبود وضعیت امور صنفیآیین

دانشجویان است که این مهم جز با همدلی، افزایش آگاهی و تقویت نقش و 

ارد با در نظر ددانشجویی  معاونت های دانشجویی ممکن نیست؛توسعه فعالیت

 لوم،رفاهی وزارت ع –نامه شورای صنفیشده در آیینینیبتوجه به اهداف پیش

 2 افزاییه توانهمایش و دوربه منظور تقویت حضور و مشارکت دانشجویان، 

ماه بهمن 7 و 6رفاهی دانشجویان سراسر کشور را در تاریخ –روزه شورای صنفی

 در استان یزد برگزار نماید. 4931

 در طلیعه مولود رحمت

 شاکر و سپاسگزاریم که فرصتی دوباره داد تا برخوان نعمت را یخدا 

بیکران او سر به آستان ربوبی در ربیعی دیگر عطر مولود فخر عالم 

هِ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّانگیز هستی را با امکان را استشمام و رایحه دل

 از عمق وجود احساس کنیم. جَمِیعًا وَالَ تَفَرَّقُواْ

کمل ، شرافت و اکرامت یان و بنیاد انسانیت،بن ماه االول،یعربماه  

ی و ادآز ید و ماهخورشکمان آفرینش با طلوع ینرنگفضائل الهی در 

ی پاک نهادی است که به هاانسانیدآفرین امبخش و یروشن رحمت،

دنبال کیمیای حقیقت وجود در فضای الیتناهی دل به محبت الهی و 

 رپشتدپشتبندند تا سیر الی اهلل را دست در دست و ی( مع) یتباهل

 به نمادی از یگانگی و یکتایی و وحدت پروردگار به نمایش بگذارند.

یزی، خدمات و رفاه دانشجویی مفتخر است که ربرنامهاداره کل  

ی و با ین الهمتاعتقاد و اعتصام به حبل  با در این ایام میمون و مبارک،

انسانی از پنجره این نهال  نامحدودهای یتقابلبر ظرفیت و یهتک

، باب گفتگو و هماوردی را در راستای دستیابی به قامت بلند مطبوعاتی

ی زرین با هابرگی و تزیین کوشسخت، اراده و باهمتخود 

ید و همکاران در اسات ،دانشجومعلمانها، نظرات و انتقادات یدگاهد

جای این ملک سراسر افتخار به زیبایی بگشاید. باشد که شایستگی یجا

 ید. ی را او عنایت نماسفرهم

 ريزي، خدمات و رفاه دانشجوييمديركل برنامه

 «شوراي بررسي موارد خاص»صدور ابالغ روساي 

 

وزارت  47/93/4931مورخ  86812/9/14بر اساس مجوز شماره 

علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تفویض اختیار و وظایف 

های مدیریت امور پردیس»به « شورای بررسی موارد خاص»

های ابالغ رؤسای امور پردیس 96/49/4931در تاریخ  « استانی

استانی با امضا دکتر مهرمحمدی، سرپرست محترم دانشگاه 

فرهنگیان، صادر شد. از این پس شورای بررسی موارد خاص به 

یل های استانی تشکجای پردیس منتخب استانی در امور پردیس

 خواهد شد.

 



  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افتتاحیه گیت تردد در پرديس نسیبه تهران

مراسم افتتاحیه گیت تردد در پردیس نسیبه تهران با حضور دکتر مهرمحمدی 

در روز دوشننننننننبننه  

 انننجننام 99/93/4931

شنند. این موضننوع با  

همکنناری منندیریننت 

امور اسنننتنان تهران و پیگیری مجدانه پردیس نسنننیبه تهران و با تأمین اعتبار در   

خروج  تسنننهیل نظارت بر ورود و جهت خرید، از سننوی معاونت دانشننجویی   

 .دانشجومعلمان صورت گرفت

 شوراي صنفي

اساسنامه دانشگاه با صراحت و  2ماده یت سازمانی که در مأموریزی، خدمات و رفاه دانشجویی دانشگاه با عنایت به ربرنامهاداره کل 

شده بیان« اتنظارت بر ارائه خدمریزی و سازی، برنامهتقویت حضور و مشارکت دانشجومعلمان در نظام تصمیم»شفافیت به آن با مضامین 

تحقیقات و فناوری، هرساله به تحلیل  ها و مراکز آموزش عالی وزارت علوم،رفاهی دانشگاه–شورای صنفی نامهاست و همچنین آیین

 نماید. ها و مراکز آموزش عالی تابعه اقدام میرفاهی پردیس –عملکرد شوراهای صنفی

، مشارکت زک/مرپردیس 39 ات دریافت شده ازاطالع تحلیلدر  رای صنفی برگزار شد.انتخابات شو 31-39در سال تحصیلی 

همچنین  .درصدی( در انتخابات شورای صنفی به ثبت رسیده است که درواقع تبلور مشارکت پرشور دانشجومعلمان است 67) حداکثری

پردیس امام  درصد است. 69خواهران /مرکز پردیس 14درصد و در  63برادران  پردیس/مرکز 13مشخص شد میزان مشارکت در 

اند و درصد، بیشترین درصد مشارکت را به خود اختصاص داده 39جعفرصادق )ع( ایالم و مرکز آموزش عالی سلمان فارسی شیراز با 

 درصد است. 92نژاد یزد با پردیس شهید پاک کمترین درصد مشارکت متعلق به

  

 

 

 و 19به ترتیب  39و  32و  34های دانشجومعلمان ورودی

اعضا منتخب شورای صنفی ورودی را به خود  درصد 42و  19

بند  49طبق ماده  31اختصاص دادند و دانشجومعلمان ورودی 

 2آیین نامه شورای صنفی وزارت علوم بعد از گذراندن  8

 .دتوانند در انتخابات شورای صنفی کاندید شونسال مینیم

 تقويم اجرايي جديد میهماني و انتقال دانشجويان

ها ابالغ شد. طبق این به پردیس« تقویم اجرایی جدید میهمانی و انتقال دانشجویان» 22/93/4931/د مورخ 149/49638/99999طی بخشنامه شماره 

 بخشنامه:

 شود؛انجام می سامانه میهمانی و انتقال مروارید نام درفقط از طریق ثبتفرآیند میهمانی و انتقال  .1

 :ذیل است به شرح جدول 31-39انتقال دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی  زمان درخواست میهمانی و .2

جدول 

 بندیزمان

 ارائه درخواست دانشجو در سامانه تاریخ

 گروهی( –فردی )
 یدهپاسختاریخ 

و  رسیدگی به اعتراضات

ی اضطراری دانشجو هادرخواست

 در سامانه

 مقصد به مبدأ و دانشجو أ به مقصدمبد خاتمه خیتار شروع خیتار
 و مقصد مبدأپردیس 

 90/11تا  99/11 92/11 تا 90/19 21/19 تا 91/19 22/19/1901 22/90/1901 نیم سال دوم

 در دسترس است.« هابخشنامه»/د در قسمت 149/49638/99999بخشنامه شماره  *

 .دسترسی است در «هانامهآئین» قسمتمیهمانی و انتقال دانشجویان در  نامهشیوه *
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 دانشجوييچندمنظوره كارت 

های خرد های پرداخت الکترونیک به ویژه پرداختمندی دانشجویان از سرویسکه امکان بهرهدانشجویی کارتی است چندمنظوره کارت 

  نماید.دانشگاهی را فراهم می

 شجويانجويي براي داندانش چندمنظوره كارتمزاياي 
 خروج دانشگاه و کاربری به عنوان کارت شناسایی و سهولت تردد در گیت ورود 

  یا خرید کتابه دانشگاه به منظور امانت گرفتن کاربری در کتابخان 

 کاربری به عنوان کارت شناسایی در خوابگاه 

 های مربوط به تغذیه )کاربری در بوفه و رستوران(سهولت در پرداخت هزینه 

 وه نقد در مسیر تعامالت مالی دانشجویان با دانشگاهجحذف گردش و 

های دانشجو به وسیله کارت با استفاده از هزینهامکان پرداخت برخی از  

 های دانشجویی )هزینه غذا، شهریه ثبت نام، خوابگاه و ...(بن

 ارمندانکارائه خدمات الکترونیکی با کیفیت بهتر برای دانشجویان، اساتید،  

 اداری و خدماتی

 گردش آخر( 49های دانشجویی، مانده حساب، دسترسی به موجودی کارت )بن 

 ارژ تلفن همراهخرید ش 

 

 كار دانشجويي

های دانشنننجومعلمان در هنا و توانمندی منندی از خالقینت  منظور بهرهبنه 

های یتو جهت بخشیدن به فعال پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی دانشگاه

ها و متنوع اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی آنان و نیز کسنننب شنننایسنننتگی 

دانشنننجومعلمان در محیط آموزشنننی و فرهنگی و  عملی -تجارب علمی

نامه های محوله، بر اساس آیینایجاد حس تعهد نسبت به اجرای مسئولیت

ها و مؤسننسننات آموزش عالی اسننتفاده از تسننهیالت دانشننجویی دانشننگاه

وزارت علوم،  6/6/4932مورخ  442967/9/14)بخشننننننامننه شنننمنناره  

ار دانشنننجویی دانشنننگاه  نامه اسنننتفاده از کتحقیقنات و فناوری( شنننیوه 

/د 999/9669/99999شده است که طی بخشنامه شماره فرهنگیان تدوین

مننعنناونننت دانشننننجننویننی و نننامننه شننننمنناره       26/99/4939مننورخ 

معاونت توسنننعه و مدیریت  29/42/4939/د مورخ 299/49727/99999

در حال  شننده وها و مراکز تابعه دانشننگاه فرهنگیان ابالغمنابع به پردیس

 ت.اجرا اس

گیری اولیننه مبحننر کننار دانشنننجویی، جنندول روبرو  در گزارش

زه های خود را در بای اسنننت که گزارشها و مراکزدهنده پردیسنشنننان

 اند.موقع ارسال کردهکامل و به 96/98/31تا  99/98/31زمانی 

 

 پردیس یا مرکز استان ردیف

 البرز 4
 پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی

 ریرکبیامپردیس 

 قزوین 2
 پردیس شهید رجایی

 ی صدرالهدبنتپردیس 

 فارس 9
مرکز آموزش عالی زینب کبری )س( 

 کازرون

 گلستان 1
 یاخامنهپردیس آیت اله 

 پردیس امام خمینی )ره(
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آذربایجان 

 غربی

 پردیس شهید رجایی

 پردیس عالمه طباطبایی

ره( ) ینیخممرکز آموزش عالی امام 

 سلماس

 مرکز آموزش عالی شهید مطهری خوی

 اردبیل 6
 پردیس عالمه طباطبایی

 مرکز آموزش عالی آزادگان نیر

 پردیس شهید مدرس ایالم 7

 خراسان شمالی 8
 ع(محمدباقر )پردیس امام 

 ع(صادق )پردیس امام جعفر 

 پردیس شهید باهنر فارس 3

 مرکزی 49
 پردیس شهید باهنر

 پردیس زینب کبری )س(

 همدان 44
 مقصودیپردیس شهید 

 پردیس شهید باهنر

 


