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راجع به مس�ئله ی دانشگاه فرهنگیان و مس�ئله ی تربیت معّلم؛ امروز مهم ترین نیاز آموزش و پرورش 
کش�ور، معّلم است؛ مهم ترین نیاز، معّلم اس�ت. این دانشگاه و هر نقطه ای که تربیت معّلم بر آن صدق 
)مقام معظم رهبری( می کند، بایستی هم کّماً، هم کیفاً توسعه پیدا کند. 

   اجرای مفاد نامه شماره 50000/166545/411 
مورخه 1397/10/30  رییس محترم دانشگاه در 
خصوص رعایت اولویت های هزینه کرد اعتبارات 
تملک دارایی و س�رمایه در سراهای دانشجویی 

و آشپزخانه ها؛
   اج�رای مفاد نامه ش�ماره 50000/10386/410 
مورخ�ه 1397/7/18 ریی�س محترم دانش�گاه 
در خص�وص نح�وه اعم�ال کس�ورات رفاه�ی 

دانشجومعلمان ) 45٪(؛
  رعایت اصول حاکم بر رسیدگی به پروندهای 

انضباطی دانشجویان؛
 توجه به رویکردهای تربیتی و عدم اس�تفاده 

ابزاری از شورای انضباطی بدوی پردیس ها؛
 رعای�ت تبص�ره 8 ماده 4 بخش 3 ش�یوه نامه 
اجرای�ي انضباط�ي دانش�جویان وزارت علوم، 
تحقیق�ات و فناوري »صدور احکام انضباطی در 
خصوص دانش�جویان، تنها از طریق ش�وراهای 
انضباط�ی ص�ورت می گی�رد و س�ایر نهادها یا 
مس�ؤوالن دانش�گاه، جز در مقام اجرای احکام 
صادر ش�ده از س�وی ش�وراهای انضباطی، مجاز 
ب�ه ص�دور ی�ا اجرای مفاد هیچ ی�ک از تنبیهات 

انضباطی نیستند.«
 اطالع رس�انی الزم به دانش�جویان در خصوص 

امور مربوط به میهمانی و انتقال در زمان مقرر؛
 رعای�ت مف�اد بخش�نامه 50000/19451/410 
مورخ 97/12/18 در  ارس�ال پرونده های شورای 
بررسی موارد خاص دانشجویان به منظور تسریع 

در بررسی این پرونده ها؛
 اج�راي مف�اد آیی�ن نام�ه ها، ش�یوه نامه ها و 

بخشنامه های ارسالي به استان؛

 هزین�ه کرد بودجه ها در راس�تای فعالیت ها و 
برنامه های ابالغی؛

 برق�راری ارتب�اط با نهادها و هیات های اجرایی 
استان ها، و تشریک مساعی به منظور استفاده از 
پتانسیل های مالی، برنامه ای و استفاده از فضاهای 

فیزیکِی فرا سازمانی، خیرین ورزشیار؛
 عدم جابه جایي کارکنان شاغل در پست های 

حوزه دانشجویی؛
 نظارت بر حس�ن تکمیل س�امانه های معاونت 

دانشجویی
 نظ�ارت بر برگ�زاری آیی�ن دانش آموختگی، 
هفته س�راهای دانش�جویی، سیس�تم حضور و 

غیاب انگشتی؛
 اس�تفاده از ظرفی�ت ه�ای وزارت آم�وزش و 
پ�رورش در خصوص بکارگیری پزش�کان معلم، 
مش�اوران، کارشناسان تربیت بدنی دردانشگاه 

فرهنگیان؛
 استفاده از خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره 
ای درمان�گاه های فرهنگیان و مراکز بهداش�ت 
وزارت بهداش�ت، درم�ان و آم�وزش پزش�کی 

براساس تفاهم نامه منعقد شده؛
س�المت  س�واد  ارتق�ا  جه�ت  در  ت�الش   
دانش�جومعلمان ب�ا اس�تفاده از ظرفی�ت های 

پزشکان معلم و مراکز بهداشت؛
  افزای�ش نظ�ارت ه�ای بهداش�تی و ایمنی در 
هم�ه زمینه ه�ا )غذا، خوابگاه، آب آش�امیدنی، 
انبارموادغذایی و ...( با همکاری مراکز بهداشت؛
 ایجاد نشاط و شادابی و توام با بهداشت روانی 

در دانشگاه؛
 فراه�م س�ازی بس�تر الزم به منظور ش�رکت 

کارشناس�ان ح�وزه دانش�جویی در کارگاه ها و 
همای�ش ه�ای بازآموزی به منظور دس�تیابی به 

اطالعات روز در زمینه حرفه ای؛
 برگزاری مسابقات ورزشی و فعالیت های فوق 
برنامه در سطح پردیس ها و مراکز آموزش عالی 

تابعه و کشوری )همگانی و قهرمانی(؛
 فع�ال س�ازی انجمن ه�ای ورزش خوابگاهی، 
برگ�زاری دوره های مربیگ�ری، داوری و کارگاه 
های ورزشی به منظور غنی سازی اوقات فراغت 

دانشجو معلمان؛
 تش�ویق دانش�جو معلمان جهت ش�رکت در 
جشنواره های فرهنگی – ورزشی ایده پردازی و 
رسانه های ورزشی و اهمیتی که این جشنواره ها 
در تغییر نگرش دانشجو معلمان به فعالیت های 

ورزشی ایفا می نماید؛
  برنامه ریزی جهت استفاده حداکثری دانشجو 

معلمان از سالن های ورزشی؛
 اس�تفاده از مربی�ان رس�می و م�ورد تایی�د 

فدراسیون های ورزشی در فوق برنامه ورزشی؛
 هزین�ه ک�رد برگ�زاری رویدادها و مس�ابقات 
ورزش�ی از محل بودجه ابالغی اداره کل تربیت 

بدنی و در امد های اختصاصی؛
 تجهیز، اس�تاندارد س�ازی اماک�ن و فضاهای 

ورزشی؛
 نظارت بر حس�ن اجرای بیمه س�الن ها، اماکن 
ورزشی، کاردانشجویی، بیمه دانشجویی، کارت 

بهداشت کارکنان و...؛
  رعای�ت و اج�رای قوانین و مقررات حقوقی در 
اجرای فعالیت ها و مس�ابقات ورزشی و مدیریت 

اماکن و تجهیزات ورزشی؛

تندرس�تی و امنیت دو ش�رط اصلی در ارتقاء و 
پیش�رفت امر به ورزش به اندازه امر به تحصیل 
ج�دی اس�ت هم جذابیت و ه�م کیفیت غذای 

دانشجویی دارای اهمیت است.
ارتق�ای س�طح س�واد دانش�جو معلم�ان در 
زمین�ه بهداش�ت، تغذی�ه و ورزش افزای�ش 
س�طح بهداش�ت فردی، جمعی و پیش�گیری 
از بیم�اری های واگی�ردار تعامل و ارتباط موثر 
مدی�ران ب�ا دانش�جو معلمان اس�تفاده ابزاری 

از  ش�ورای انضباط�ی، گزین�ش و حراس�ت 
ارتقای س�طح رضایت مندی دانش�جو معلمان 
از خدم�ات دانش�جویی و ارائ�ه بهینه توجه به 
نیازه�ا و نظرات دانش�جو معلم�ان در خصوص 
 تغذی�ه و بهداش�ت ارتقای حس ارزش�مندی،
 ع�زت به نف�س و توانایی ه�ای روانی، حرکتی 
و جس�می دانش�جو معلم�ان برق�راری ارتباط 
و تب�ادل تج�ارب مش�ترک دانش�جو معلمان 
دانش�گاه ب�ا دانش�جویان س�ایر دانش�گاه ها 

اس�تفاده از فضاه�ا، امکان�ات، تجهی�زات و 
ظرفی�ت ه�ای س�ایر نهاد ه�ا ایج�اد امی�د و 
نش�اط  بین دانش�جو معلمان و پیش�گیری از 
ب�روز اورژان�س های روانی توج�ه به تجربیات 
 زیس�ته دانش�جو معلم�ان و تفاوت های فردی
 کنترل ش�رایط آموزش�ی و زیس�تی دانشجو 
معلمان با هدایت به مراکز مش�اوره ای اولویت 
اس�تفاده دانش�جو معلم�ان از فضاه�ا و  اماکن 

ورزشی )برون سپاری(

بهترین معلم، معلمی است که در سراها تربیت شود، بهترین معلم، معلم شبانه روزی است.
 )دکتر حسین خنیفر(



    ارائه خدمات  دانشجویی
 پیگیری مستمر و دائمی صدور احکام دانشجومعلمان 
جدیدالورود و صدور احکام آنان در بهمن ماه ۱۳۹۷ 

برای اولین بار در دانشگاه فرهنگیان؛
  پیگی�ری و به�ره مندی از س�همیه م�واد غذایی 
سوپس�یددار صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری برای اولین بار؛
  حمایت از ایجاد انجمن دانش آموختگان؛

  فرصت سازی برای کار دانشجویی؛
  پیگیری چاپ و صدورکارت دانش�جویی وانجام 
قرارداده�ای بیمه حوادث دانش�جویی، اس�تقرار 

بازارچه های دانشجویی؛
 بررس�ی و پاس�خ ب�ه درخواس�ت ه�ای میهمانی 

گروهی- فردی دانشجویان؛
  پیگیری و پاس�خ به مکاتبات نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و سایر ارگان ها و نهاد ها  درخصوص 
درخواس�ت های دانش�جویان)میهمانی و انتق�ال، 

بررسی موارد خاص و...(؛
  بزرگداشت  مناسبت های حوزه بهداشت  وسالمت 

و برگزاری کارگاه های آموزشی )هفته سالمت زنان، 
روز جهانی دیابت، روز جهانی غذا(؛

  برگزاری هفته بهداشت روان در حوزه صف و ستاد؛
  شرکت دانشجو معلمان همیار در سومین همایش 
کش�وری همیاران سالمت روان و کسب مقام برتر و 

نمونه در ارائه پوستر)دوسال متوالی(؛
  برگ�زاری انتخاب�ات و تش�کیل کان�ون همیاران 

سالمت در پردیس ها و مراکز آموزش عالی؛ 
  برگ�زاری آزم�ون ه�ای الکترونیکی ارتقا س�واد 

سالمت؛
 برگزاری کارگاه های مهارت زندگی و فضای مجازی 
به مناسبت هفته خوابگاه ها در سراسر پردیس ها و 

مراکز آموزشی؛
  حمایت و اعزام دانشجومعلمان جهت شرکت در 

نخستین همایش ملی همیار مشاور؛
 برگزاری جش�نواره  ورزش های همگانی دانشجو 

معلمان سراسر کشور؛
  برگزاری جشنواره ورزش های همگانی و بازی های 

بومی و محلی در پردیس ها و مراکز آموزش عالی؛

   برگ�زاری مس�ابقات و رویداده�ای ورزش�ی ب�ه 
مناس�بت هفته خوابگاه ها، هفته تربیت بدنی، روز 

معلم و دهه مبارک فجر و ...
   اع�زام دانش�جو معلم�ان نخب�ه ورزش�ی به تیم 
ه�ای مل�ی دانش�جویی فدراس�یون ورزش ه�ای 
دانشگاهی)کس�ب مق�ام س�وم در س�ومین دوره 
مسابقات بین المللی کاراته  سبک کیوکوشین، مقام 
سوم مسابقات جهانی اسپانیا در کاتای تیمی کاراته، 
مقام س�وم کاتای تیمی رش�ته کاراته در یازدهمین 
دوره مس�ابقات جهانی کاراته در ژاپن، مقام س�وم 
رقابت های جهانی رش�ته کاراته سبک کیوکوشین 

در باکو(؛
  ش�رکت مقام آوران مس�ابقات مناطق 10 گانه در 
چهاردهمین المپیاد فرهنگی – ورزشی دانشجویان 
دانش�گاه ها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری؛
   برگزاری انتخابات و تش�کیل انجمن های ورزش 
خوابگاه�ی در پردیس ه�ا و مراک�ز آم�وزش عالی 

دانشگاه فرهنگیان؛

   برگ�زاری کمیت�ه ها،کارگروه ها، دوره ها، 
جشنواره ها و نشست های تخصصی و...

  تشکیل کمیته نظارت بر میهمانی و انتقال سازمان 
مرکزی؛

 برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه؛ 
  برگ�زاری دوره مجم�ع عموم�ی انجم�ن دان�ش 

آموختگان دانشگاه فرهنگیان در مشهدمقدس؛
  تش�کیل جلسه ش�ورای انضباطی تجدید نظر در 

سازمان مرکزی؛
  تش�کیل جلس�ات شورای بررسی موارد خاص در 

سازمان مرکزی؛
  برگزاری مراسم روز دانشجو – 16 آذر؛

  برگزاری مراس�م اس�تقبال از دانش�جویان جدید 
الورود؛

  تشکیل کارگروه ستادی راه اندازی و بهره برداری 
از سامانه جامع اتوماسیون تغذیه؛

  تش�کیل نشس�ت شورای مش�ورتی حوزه تعلیم 
و تربیت؛

 برگزاری جشنواره روز روانشناس و مشاور؛
  برگزاری نشس�ت هم اندیشی جایگاه مشاوره در 
سراهای دانشجویی و اهمیت مراکز جامع آموزش و 

خدمات روانشناختی در دانشگاه فرهنگیان؛
  هماهنگ�ی انعق�اد تفاه�م نامه های مدیریت های 
اس�تانی دانش�گاه فرهنگیان با هیئت ها و نهادهای 

ورزشی استانی؛
  تش�کیل اولی�ن کارگ�روه تخصصی س�اماندهی 

فضاهای ورزشی؛
  هم�کاری ب�ا پردیس ه�ا جهت تهیه اس�تاندارد 

زمین های ورزشی بر اساس قوانین هررشته؛ 
  برگزاری نشست های تخصصی با فدراسیون های 

ورزشی؛
  برگزاری اولین جش�نواره کش�وری ایده پردازی و 

بازی های آموزشی-ورزشی؛
  برگ�زاری س�ومین جش�نواره کش�وری طراحی 

رسانه های ورزشی؛

   ارسال تقویم اجرایی مهمانی و انتقال  دانشجویان 
در خرداد ماه 1398؛

  تش�کیل کمیت�ه نظ�ارت ب�ر مهمان�ی و انتق�ال 
دانشجویان در سال 1398؛

  فع�ال س�ازی دبیرخانه های ش�ورای انضباطی به 
ص�ورت پایل�وت در چند اس�تان برگزاری جلس�ات 
ش�ورای انضباط�ی تجدید نظر در س�ازمان مرکزی 
برگزاری جلس�ات ش�ورای بررس�ی موارد خاص در 

سازمان مرکزی؛ 
  چاپ کتاب اقدام پژوهی در س�راهای دانش�جویی 
اجرای�ی نمودن مدل شایس�تگی برای سرپرس�تان 

شبانه روزی؛  
  برگ�زاری انتخاب�ات ش�ورای صنفی-رفاه�ی  
دانش�جومعلمان چ�اپ کتاب انچه یک سرپرس�ت 

سرای دانشجویی باید بداند؛ 
 بازنگری ش�یوه نامه س�کونت دانش�جومعلمان در 
س�رای دانشجویی  برگزاری هفته سرای دانشجویی 
تعام�ل مس�تمر و فعال با صندوق رفاه دانش�جویان 
وزارت علوم تهیه و ابالغ ضوابط و دستورالعمل های  

اجرایی- عملیاتی در حوزه تغذیه؛
  بازنگری شیوه نامه میهمانی و انتقال؛

  تدوی�ن ش�یوه نام�ه انتخ�اب سرپرس�ت نمون�ه 
کشوری؛

  خرید و استقرار سامانه رتبه بندی اماکن و واحدهای 
ارائه دهنده خدمات غذایی؛

  خری�د و نص�ب س�امانه جامع اتوماس�یون تغذیه، 
اس�تقرار دس�تگاه پوز)حضور و غیاب انگش�تی در 

ورودی بلوک های سراها(؛
  برگ�زاری دوره ه�ای توان افزای�ی روس�ا و دبیران 
ش�ورای بررس�ی موارد خاص مدیریت پردیس های 
استانی، رؤسای و دبیران شورای انضباطی وکاربران 

دانشجویي سامانه جامع گلستان؛
 دوره آموزشی آشنایی با سامانه سجاد وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری ویژه اعضاء ش�وراهای بررس�ی 

موارد خاص و انضباطی دانشجویان؛
  برگ�زاری دوره دانش افزایی کاربران اتوماس�یون 
تغذیه، رابطان صندوق رفاه، سرپرستان شبانه روزی، 

دبیران شورای صنفی-رفاهی؛
 برگزاری مراسم تقدیر از سرپرست نمونه کشوری، 

جشن دانش آموختگی، جشنواره دانشجوی نمونه ؛
 تألیف کتب و جزوات آموزش�ی ویژه سرپرس�تان 
مش�اوره،  کارشناس�ان  دانش�جویی،  س�راهای 

کارشناسان تربیت بدنی و دانشجومعلمان؛
  تش�کیل کمیته های تخصصی و انجام بازدیدهای 

دوره ای و نظارت مستمر؛
 تهی�ه گاهنام�ه علم�ی - تخصص�ی سرپرس�تان 

شبانه روزی؛
  استقرار بازارچه های دانشجویی؛

 برگزاری مجمع عمومی دانش آموختگان، حمایت 
از ایج�اد انجمن دانش آموخت�گان و راه اندازی دفتر 

مرکزی انجمن در استان تهران؛
 فرصت س�ازی ب�رای کار دانش�جویی )110،464 

ساعت(؛
 پیگی�ری چ�اپ و ص�دور کارت دانش�جویی، 
قرارداده�ای بیم�ه ح�وادث دانش�جویی، بیمه نامه 

مسؤولیت مدنی ؛
  تعمیر و بهسازی سلف سرویس ها و مکانیزه کردن 

تجهیزات آشپزخانه های پردیس ها ؛
  تاسیس، بازسازی و تعمیر »آشپزخانه های جوار« 

در مجاورت سراهای دانشجویی؛
  تعمیر، تجهیز و مقاوم سازی سراهای دانشجویی، 

بیمه فضا و تجهیزات سراهای دانشجویی ؛
 برگ�زاری دوره توانمندس�ازی و بالندگ�ی رابطان 

بهداشت و کارشناسان مشاوره؛
 ب�ه کارگی�ری پزش�ک مطاب�ق ب�ا ش�یوه نام�ه 

مصوب)ساعتی(؛
  تجهیز اتاق معاینه پزش�ک و مراکز تندرس�تی و 

مشاوره ورزشی ؛
  ارتقا نرم افزار کارنامه سالمت، سامانه سالمت روان 

و سامانه نظارت بهداشتی؛
 بزرگداشت مناسبت های حوزه بهداشت ، سالمت 
و مش�اوره و روانشناس�ی با هدف ارتقا س�طح سواد 

سالمت جسم و روان؛
  برگزاری دوره مجازی و وبینار در جهت ارتقاء سطح 

سواد سالمت دانشجومعلمان همیاران سالمت؛
  برگزاری جلسات هم اندیشی کارشناسان بهداشت 

دانشگاه های منطقه یک ؛
  برگزاری جشنواره غذای سالم در روز جهانی غذا 

با هدف ترویج الگوی غذایی سالم؛
  تهیه و تدوین مجله الکترونیک سالمت، نشریه پیام 

مشاور و پوسترهای و پمفلت های آموزشی؛
 تدوی�ن و اج�رای کارگاه برنام�ه توس�عه نش�اط 

دانشجویی؛
  هم�کاری ب�ا س�ازمان و انجم�ن ه�ای تخصصی و 
اعزام اس�اتید به کارگاه ها و همایش های ملی و بین 

المللی؛
 برگزاری سلسله نشست های گروهی در سراهای 
دانش�جویی ب�ا هدف ارتقاء کیفی�ت زندگی، تحکیم 

خانواده و ایجاد زمینه حیات طیبه؛
  نخس�تین س�مپوزیوم ویژه همیاران سالمت روان 

)400 نفر از همیاران فعال سراسر کشور(؛
  تجهیز مراکز مشاوره در استان ها 

  تدوی�ن گ�زارش مدیریت�ی برگ�زاری کارگاه های 
تخصصی توانمندسازی دانشجو معلمان؛

  برگ�زاری س�ومین همای�ش انجمن های ورزش�ی 
دانش�جویی با رویک�رد نهضت داوطلبی اس�تانی-

کشوری؛
  برگزاری بیست وچهارمین المپیاد ورزشی دانشجو 

معلمان دختر و پسر سراسر کشور؛
  شرکت در جشنواره ملی ورزش های همگانی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، مسابقات ملی فدراسیون 

ورزش های دانشگاهی استانی-کشوری؛
  توزی�ع س�رانه برگ�زاری مس�ابقات و فعالیت های 
ورزشی خوابگاهی به مناسبت های مختلف) انتخابی 

المپیاد(؛
 اجرای طرح جایزه استان دوستدار ورزش؛

  برگزاری  سومین جشنواره ایده پردازی ورزشی و 
بازی های آموزشی دانشجو معلمان؛

  برگزاری چهارمین جش�نواره طراحی رس�انه های 
ورزشی دانشجومعلمان؛

  برگ�زاری پنجمی�ن دوره بالندگی حرفه ای اعضای 
غی�ر هی�ات علم�ی و متخصصی�ن تربی�ت بدن�ی، 
نشس�ت های هم اندیش�ی علمی تخصصی مرتبط با 

فعالیت های تربیت بدنی دانشگاه؛
   برگزاری دوره های مربیگری، داوری و کارگاه های 

ورزشی؛
  تخصیص سرانه تملک و خرید تجهیزات ورزشی؛

   برگزاری دوره های بالندگی
 برگزاری دوره بالندگی دبیران ش�ورای انضباطی 

بدوی پردیس ها )استان قم(؛
  برگزاری دوره های بالندگی کاربران دانش�جویی 
س�امانه جامع گلس�تان )ویدئو کنفرانس -اردوگاه 

شهید باهنر تهران(؛
  برگ�زاری دوره ه�ای دان�ش افزایی سرپرس�تان 
ش�بانه روزی ب�ه ص�ورت منطقه ای)اس�تان ه�ای 
آذربایج�ان ش�رقی، فارس، خوزس�تان، خراس�ان 
رض�وی، چهارمحال و بختی�اری، مازندران، مرکزی 

و گیالن(؛

 برگزاری دوره دانش افزایی سرپرس�تان ش�بانه 
روزی جدی�د الورود )اس�تان ق�م(، رابطان صندوق 
رفاه دراس�تان ها )اس�تان تهران-اردوگاه ش�هید 

باهنر تهران( رابطان تغذیه)مشهد مقدس(؛
  برگزاری دوره توانمند س�ازی رابطان بهداش�ت 

دانشجویی، کارشناسان مشاوره؛
  حمایت از کارشناس�ان مش�اوره به منظور شرکت 

در همایش آسیب های نوپدید؛
  برگزاری دوره های ویدئو کنفرانس به منظور ارتقای 

کیفیت زندگی مشاوران و دانشجو معلمان 
 برگ�زاری 7 دوره افزای�ش س�واد س�المت ب�ا 

موضوع تغذیه س�الم، آش�نایی با بیماری های شایع 
گوارشی،کبد چرب، دیابت، کمک های اولیه و امداد،       
سالمت زنان و طرح غربالگری سالمت بانوان، فراهم 
س�ازی زمینه شرکت مش�اوران و دانشجومعلمان 

درکنگره پیشگیری از آسیب ها؛
  وبینار آموزش�ی- کاربردی کارش�ناس مسئوالن 
دانش�جویی و کارشناس�ان تربیت بدنی پردیس ها 
و مدیری�ت های اس�تانی، برگ�زاری دوره بالندگی 
متخصصی�ن تربیت بدن�ی دوره علمی- تخصصی 
کارشناسان تربیت بدنی در چهارمین دوره بین المللی 

مدیریت و رهبری در ورزش همگانی)CLC(؛

    تدوین طرح ها، الگوها و شیوه نامه های تخصصی 
و عقد تفاهم نامه ها

 تدوین طرح پیشنهادی »برنامه جامع مدیریت اوقات 
فراغت دانشجو معلمان در سراهای دانشجویی«؛

  تدوین طرح پیش�نهادی »ش�ورای حل اختالف و 
ارشاد دانشجویی«؛

  تهیه و تدوین الگوی شایستگی سرپرستان شبانه 
روزی؛

  بازنگری در شیوه نامه سکونت دانشجومعلمان در 
سراهای دانشجویی؛

  رتبه بندی سراهای دانشجویی؛
  تهیه شیوه نامه استقبال از دانشجو معلمان جدید 

الورود؛
  تهیه، تنظیم وابالغ جدول برنامه های غذایی الگو 
برای دانش�جومعّلمان مقیم در سراهای دانشجویی، 

جهت اجرای قطعی سیستم غذایی دو منویی؛
  طرح شیوه نامه و دستورالعمل نحوه ی پرداخت حق 

الزحمه پزشکان و مشاوران در جلسه هیأت امنا؛
  عقد تفاهم نامه با دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی؛

 ارائه طرح ساماندهی»استفاده دانشجو معلمان از 
سالن و فضاهای ورزشی در فعالیت های فوق برنامه 

ورزشی«؛
  تهیه وارس�ال تقویم اجرایی فعالیت های ورزش�ی 

پردیس ها و مراکز آموزشی؛
  تصوی�ب آئی�ن نامه انجمن های ورزش خوابگاهی 
پردیس ه�ا و مراک�ز آم�وزش عالی تابعه دانش�گاه 

فرهنگیان؛
   استقرار سیستم حضور و غیاب انگشتی در سراهای 

دانشجویی به صورت آزمایشی؛
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  راه اندازی س�امانه ها و بانک های اطالعاتی 
دانشجویی

 انجام امور میهمانی و انتقال دانشجویان از طریق 
سامانه جامع گلستان )برای سال تحصیلی و ترم تابستان(؛

  خری�د، نص�ب، تجهیز، راه ان�دازی و بهره برداری 
بهینه و مس�تمر از »سیستم اتوماسیون تغذیه« در 

پردیس های کشور؛ 
  طراحی و راه اندازی سامانه نظارت بهداشتی؛

  تکمیل خوداظهاری های سامانه کارنامه سالمت 
دانش�جویان ورودی س�ال 1397و تدوی�ن بخ�ش 

کارنامه سالمت روان؛
  تش�کیل و س�اماندهی بان�ک اطالعات�ی اماکن و 

فضاهای ورزشی؛

  ساماندهی بانک اطالعاتی نیروی انسانی پردیس ها 
و مراکز آموزشی سراسر کشور؛

  جم�ع آوری اطالع�ات دانش�جو معلم�ان نخب�ه 
ورزشی)جهت معرفی به فدراسیون ملی ورزش های 
دانش�جویی و اداره کل تربی�ت بدن�ی وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری(؛
  طراح�ی و اس�تقرار س�امانه اماک�ن و فضاه�ای 

ورزشی؛
 تهیه کتابچه، ویژه نامه، گاهنامه، پمفلت و... 

  تدوین ویژه نامه روز دانشجو
  تهیه بروش�ورهای متعدد با موضوعات بهداش�ت 
روان، امتحانات و روش های مطالعه، کنترل استرس 

و فعالیت های همیاران سالمت

  تنظیم ویژ نامه دوره ها ی بالندگی دانشجویی
 تهیه گاهنامه الکترونیکی تخصصی؛

  طراح�ی و تدوی�ن مجله الکترونیکی س�المت و 
نشریه پیام مشاور؛

  ویژه نامه دوره های قطبی برگزار شده سرپرستان 
شبانه روزی؛

  طراحی و تهیه پمفلت اصول»تغذیه ی اساسی و 
کاربردی« تنظیم برنامه های غذایی؛

   تنظیم، تهیه، چاپ و تکثیر بروشورهای عملکرد 
یکس�اله و»ره نام�ه معاون�ت دانش�جویی؛ اهداف، 

انتظارات و توصیه ها« ؛
  تهّیه، تنظیم و ارایه ی استانداردها/ضوابط یکپارچه/

منسجم، منطبق با اصول صحیح تغذیه و بهداشت؛
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