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 سرمقاله

 ی پویادانشگاه پویا، جامعه

ی دانشگاهی همواره مورد پویایی و نشاط جامعه

تاکید و سفارش مقام معظم رهبری و ریااسا  

محترم جمهوری بوده اس . اصلی کاه ا  ن  

توا  به عنوا  یک ضرورت در جه  حرکا  می

همه جانبه به سم  پیشرف  و تعالی نام بارد. 

ی جاوا  و ایرا  عزیز ما به لافاج جااماعاه

دانشگاهی خود ا  این ظرفیا  و پاتاان ایا  

برخوردار اس  که  همچو  همیشه سرافارا  و 

سربلند راه پرعزت خود را با اتکا باه هامایان 

جوانا  فعال، پرنشاط و امیدوار طی نماید. چارا 

که با وجود ظرفی  جاواناا  در یاک ف اای 

توا  به رشد و باالاناد ای سر نده و شاداب می

شاک ح اور فردی و جمعی امیدوار بود. بای

فعاالنه، پیگیر و مفالبه محور  دانشجاویاا  باا 

 ویی مادیارا  دانشاگااه سعی، تالش و پاسخ

 یری این پویایی و نشاط خاواهاد ضامن شک 

بود. حو ه معاون   دانشجویی ضمان ماوظاج 

 اویای باه دان تن خود به پیگیری و پااساخ

مفالبات دانشجویا  جه  کارنمدتار ناماود  

ی های چهار انه خود با استقبال ا  هاماهحو ه

انتقادات، پیشنهادات و راهکارهای دانشجاویاا  

داند تا عامالاکارد  رامی، خود را نیز موظج می

های  مانی مخاتالاج باه ها را در با هاین حو ه

 اماا  در اطالع دانشجویا  عزیز برساند. و بی

ها و نگاه ویژه ریاس  محاتارم این میا  حمای 

دانشگاه جناب نقای دکتر بنادانای باه حاو ه 

دانشجویی در رفع مشکالت ماوجاود تاا ایار 

ب زایی داشته و دارد. ا  این رو شماره نخا ا  

 اهنامه خبری این معاون  روبروی شماس  که 

امید اس  در انجام رسال  خود بتواناد ماوفا  

 باشد.

 دکتر غالمرضا زمانیان

: خااواهااا  رییس جمهور

های ف ایی با نشاط در دانشگاه

 کشور ه تیم.

: شااور و مقام معظم رهبری

نشاط باید در محیط دانشگاه و در 

 های مختلج نمود پیدا کند.بخش

 خبر
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 نشریه داخلی حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 ها ) واحد برادران(اداره خوابگاه

 های کارشناسیاندا ی اینترن  در مجموعه خوابگاهاقدام و راه 

 رضوا  6و  5، 4، 3های نصب سرامیک کج خوابگاه 

   3نصب دستگاه تصفیه نب در خوابگاه دبیرستا 

  های برادرا ها و راهروهای خوابگاهدرصد اتاق 07رنگ نمیزی 

 تعویض چه  عدد اجاق  ا  و سرویس بقیه اجاق  ا ها 

  تعویض یا ده هزار مترموک 

 باه مایاز و  07و  3های دبیرستا  تجهیز سالن مفالعه خوابگاه

 صندلی مفالعه

  های خوابگاهتخته فرش اتاق 457ش تشوی 

  های خوابگاهای نما خانهمتر فرش سجاده 377ش تشوی 

  جه  اسکا  دانشجویاا  در  6تجهیز و رنگ نمیزی مهمان رای

 شرف دفاع

  عدد وسای  اتاق )شام  چاوب لابااسای،  0077نصب و تعویض

 نینه، قف  و دستگیره، موتور یخچال و....(

 و رفع مشکا  نب  3، 07، 9، 0های تعویض منبع کوئلی خوابگاه

  رم

 5931اسکان در ترم مهر 
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کارشناسی  دکترا

 ارشد

  کارشناسی

 ک  ساکنین 0076 500 000

 ورودی جدید 400 074 00

 ها ) واحد خواهران(اداره خوابگاه

  های حجابنشپزخانه در مجموعه خوابگاه 00احداث 

 های جدید خوابگاه حجابکشی  ا  در نشپزخانهلوله 

 های خواهرا  با قالیشوییهای تمامی اتاقش تشو و انتقال فرش 

 هاای )حاجااب، عافااف، های خوابگاهنصب موک  فرش در اتاق

 رهبری(

  و کاناار  00خوابگاه جدید، اتاق تلویزیو  0 ج کاری دیوار بلوک

 هادرب اتاق

 های ظرفشویی در خوابگاه عفافتعویض سینک 

  عفاف به موک ، فرش، یخچال و تاخا   00تجهیز کرد  خوابگاه

 هادر اتاق

 هاای )حاجااب و اندا ی اینترن  در مجموعه خوابگاهاقدام و راه

 عفاف(

  عدد تلویزیو   0نصبLED  هاای در سالن مفالاعاه خاواباگااه

 حجاب و عفاف

  های خوابگاهای نما خانهمتر فرش سجاده 377ش تشوی 

  جه  اسکا  دانشجویاا  در  6تجهیز و رنگ نمیزی مهمان رای

 شرف دفاع

 5931اسکان در ترم مهر  

کارشناسی  دکترا

 ارشد

  کارشناسی

 ک  ساکنین 0053 600 07

 ورودی جدید 403 040 07

های با عنای  و همکاری صمیمانه ریاس  محترم دانشگاه جناب نقای دکتر بندانی اقدامات ب یاری جه  بهبود و با سا ی مجموعه 95در تاب تا  

  ردد:های ور شی، استخر و... انجام  ردید. که در ادامه به بخشی ا  این اقدامات اشاره میهای خوابگاهی، سالنرفاهی خواهرا  و برادرا  در بخش
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 گزارش تصویری عملکرد تابستانه

  9های بهداشتی خوابگاه بازسازی سرویس

 

 بهمن  22های بهداشتی مجموعه ورزشی بازسازی سرویس

 

 واحد آشپزخانه در مجموعه خوابگاهی حجاب و عفاف  25ساخت 
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 ترمیم سلف سرویس ادبیات                 

 

 بازسازی کانال تاسیساتی مجموعه خوابگاهی عفاف و حجاب 

 بازسازی سقف و بهسازی استخر مجموعه شهید معین 

 

 گزارش تصویری عملکرد تابستانه
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 گزارش تصویری عملکرد تابستانه

 بازسازی چهار دستگاه چیلر 

 هارنگ آمیزی خوابگاه
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 عدد تشک خوابگاه کارشناسی ارشد برادران 933تعویض تعداد بلوک خوابگاهی برادران و خواهران و  29تعویض موکت 

 

  هادرب اتاقها و کمد MDFروکش

 

 گزارش تصویری عملکرد تابستانه
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 راه اندازی سامانه دانشجویی
هاا و سامانه دانشجویی در دو حو ه تعمیرات خوابگااه

امور تغذیه راه اندا ی شد. دانشجویا  جه   ابا  و 

پیگیری مشکالت خوابگاهی خاود و هاماچانایان 

های سرویس دانشگاه استفااده دانشجویانی که ا  سلج

تاواناناد باا ماراجاعاه باه ساایا              کنناد مایمی

http://reg.usb.ac.ir/     نظرات خود را پایاراماو

کیفی  غذا، برنامه غذایی، نحوه برخورد و عامالاکارد 

کارکنا  سلج سرویس و  هاماچانایان ناظارات و 

 پیشنهادات خود را در مورد بهبود وضعایا  بارنااماه

غذایی  ب  نمایند. بی شک نظرات ، پیشاناهاادات و 

تواند تا یر ب ازایای در رفاع انتقادات دانشجویا  می

مشکالت موجود و حرک  به سما  رفااه بایاشاتار 

دانشجویا  داشته باشد. امور دانشجویی ا  هر  اوناه 

 کند.انتقاد و پیشنهاد دانشجویا   رامی استقبال می
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برگزاری جلسه شورای صنفی دانشجویی و 

 مدیر مرکز بهداشت

ای با حضور اعضای صنفی دانشگاه و مدیر مرکز جلسه

در  5931بهداشت و مسئول فنی در تاریخ دوم آذرماه 

محل مرکز بهداشت و درمان دانشگاه برگزار گردید. در 

این جلسه اهم درخواست دانشجویان در خصوص 

پایگاه اورژانس، داروخانه و ارائه خدمات شبانه روزی 

درمانی بود که ضمن بررسی موارد مطرح شده، اقدامات 

صورت گرفته مبنی بر راه اندازی پایگاه اورژانس ارائه 

ها در دانشگاه به علت فصلی بودن کار ارائه گردید. همچنین مقرر گردید این گونه جلسات به صورت گردید و توضیحاتی مبنی بر عدم تمایل داروخانه

 ای استمرار یابد.دوره
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 انجام طرح پایش سالمت جسم دانشجویان جدیدالورود

تعداد  95مرکز بهداش  و درما  اعالم نمود در نیم ال  اول سال تحصیلی 

نفر ا  دانشجویا  جدیدالورود در مقفع کارشناسی،کارشناسی ارشد و  0606

دکتری طرح پایش سالم  ج م را انجام دادند. این پایش به صورت بررسی 

مولفه های سالم  ج می بوده که پس ا  اجرای طرح و  ب  داده ها در 

ها، ا  دانشجویانی که نیا مند ارائه خدمات و تحلی  داده spssنرم افزار 

 ردد به درمانگاه دانشگاه جه  ارائه خدمات پزشکی  ه تند درخواس  می

 های ال م مراجعه نمایند. و راهنمایی

بررسی پرونده های حذف پزشکی دانشجویان )کاهش آمار پرونده 

 های حذف پزشکی دانشجویان (

مدیر مرکز بهداش  دانشگاه سی تا  و بلوچ تا  اعالم نمود که 

های دارای درخواس  حذف پزشکی دانشجویا  در خوشبختانه نمار پرونده

ن ب  به سالهای  ذشته کاهش یافته   94-95نیم ال دوم سال تحصیلی 

اس . همچنین نقای دکتر قادری اعالم نمود طب  نمار بدس  نمده تعداد 

دانشکده بررسی  ردید  00مورد پرونده درخواس  حذف پزشکی ا    034

که باالترین نمار مربوط به دانشکده فنی مهندسی بوده و کمترین نمار 

 باشد.  مربوط به دانشکده پردیس می

تخفیف ویژه خدمات دندانپزشکی درمانگاه دانشگاه ویژه روز 

 دانشجو

نذر و راستای اهمی   06درمانگاه دانشگاه به مناسب  رو  دانشجو در رو  

ای در خصوص خدمات دندانپزشکی بهداش  دها  و دندا  تخفیفات ویژه

ارائه داده اس . خدمات ارئه شده شام  ویزی ، پر کرد  دندا ، کشید  

 .باشددندا ، جرم  یری و ... می

 گزارش کارکرد مرکز درمانی دانشگاه

طب   زارش م ئولین درمانگاه دانشگاه، این مرکز درمانی در دو مااه اول 

ا  دانشجویا ، کارمانادا  و اع اای  0067به تعداد  95نیم ال تحصیلی 

هیات علمی ارائه خدمات پزشکی داشته که این خدمات شااما  ویازیا ، 

 باشدتجویز ن خه، وص  سرم، تزریقات، بخیه، اعزام به بیمارستا  و ... می

 

تدوین دوره آموزشی در خصوص استاندارد های ایمنی در 

 هاآزمایشگاه

مرکز بهداش  دانشگاه در نظر دارد با هماهنگی مرکز بهداش  استا  اقادام 

به بر زاری یک دوره نمو شی در خصوص اساتااناداردهاای ایامانای در 

ها نماید و در این رابفه با یکی ا  اساتید برج ته دانشگاه عالاوم ن مایشگاه

پزشکی دعوت به عم  نمده اس .  این دوره به  ودی در دانشگاه سی تاا  

 و بلوچ تا  بر زار خواهد شد. 

 

 تهیه اقالم پزشکی جهت مقابله با بحران آنفلوآنزا 

مرکز درمانگاه دانشگاه طی بررسی وضعی  سرما و پیش بینی احتمال 

شیوع ننفلوننزا در خوابگاههای دانشجویی اقدام به تهیه اقالم پزشکی نموده 

اس  که در صورت موافق  م ئولین با تهیه این اقالم، بتوا  با شیوع 

 بیماری ننفلوننزا مقابله نمود.
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های مختلج بصاورت های ور شی ویژه خواهرا  دانشجو در ترم جاری در رشتهبرنامه

 رایگا  مفاب  برنامه فوق با ح ور   ترده دانشجویا  عزیز بر زار  ردید.

 95نبا   0بر زاری برنامه کوهنوردی در رو  جمعه 

 95نبا   09م ابقه دارت ویژه دانشجویا  دختر در رو  چهارشنبه 

 بر زار  ردید.

 

بر زاری دیداردوستانه فوت ال دانشجویا  دختر دانشگاه سی تا  و بلوچ تا  با 

 تیم پیام  هدا 

 

 ویژه خواهران
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برگزاری مسابقات شطرنج به مناسبت 

 هفته تربیت بدنی 

م ابقات شفرنج به روش سوئی ی بر زار 

  ردید. نفرات برتر این م ابقات عبارتند ا :  

 نفر اول : عارف شه بخش

 نفر دوم : عادل احراری

 نفرسوم : میالد فالحتی

 نفر چهارم :عباسعلی فالحتی

 نفر پنجم : وحید محمودی

 نفر ششم : جواد یوسفی
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هاا و های مختلف ورزشی ویژه برادران در ساالانزمانی برگزاری رشته برنامه

 5931-39های ورزشی دانشگاه در ترم اول مکان

 ویژه برادران

 آماده سازی چمن ورزشگاه دانشگاه

با تالش و هم  کارکنا  اداره تربی  بدنی و اداره ف ای ساباز 

بهمن دانشاگااه در  00دانشگاه،  مین چمن مجموعه ور شی 

 مراح  نماده سا ی و احیا  مر بخشی می باشد.
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 مسابقات هنرهای فردی زورخانه ای برگزاری 

 

م ابقات هنرهای فردی  ورخانه ای در بین دانشجویا  پ ر 

دانشگاه با استقبال بی نظیر ور شکارا  بمناسب  هفته 

 . تربی  بدنی در  ود  ورخانه شماره یک بر زار  ردید

 

 ویژه برادران

مسابقه مهیج و مفرح چرخ تانک با حضور 

 پرشور دانشجویان 

 

با ح ور   ترده و پرشور دانشجویاا  م ااباقاه 

مهیج چرخ تانک بر زار  ردید. ماقاام اول ایان 

 م ابقه به دانشجویا  ذی  اختصاص یاف 

نقایا  محمد ریی ی، کیاناوش فاالحای، رساول 

 خدابخش بامری وروهین 

 برگزاری مسابقات تنیس روی میز

م ابقات تنیس روی میز نقاایاا  باه 

 00مناسب  هفته تربی  بدنی با ح ور 

نفر بر زار شد. و در پایا  نفرات بارتار 

  :مشخص شدند

 مصففی جهرمی  :نفر اول

 سینا عبدالهی  :نفر دوم

 سعید ناطقی  :نفر سوم



  

 نشریه داخلی حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 برگزاری دوره آموزشی  ورزش پینت بال 

ح ور و استقبال پرشور بالغ بر یکصد و پنجاه نفر ا  

دانشجویا  ا  دوره نمو ش مقدماتی ور ش پین  بال 

با مدرسی نقای شهرکی در تاالر وحادت دانشاکاده 

 علوم تربیتی بر زار  ردید.
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، ماربایاان جلسه هم اندیشی مدیران

ومنجیان تربیت بدنی با هیات رئیاساه 

 دانشگاه

 رامیداش  هفته تربیا  بادنای  بمناسب  

جل ه هم اندیشی مدیرا  ودس  اندرکاارا  

اداره تربی  بدنی وفوق برنامه دانشاگااه رو  

در سالن کنفرانس  95مهرماه  09پنج شنبه 

درایان  سا ما  مرکزی دانشگاه بر زار شاد.

مراسم دکتر  مانیا  معاو  دانشاجاویای و 

دکتر غفرانی مدیر اداره تربی  بدنی دانشگاه 

به ارائه  زارشی ا  عملکرد و دساتااوردهاای 

ور شی دانشگاه پرداختند و مربیا  و ناجیا  

و عوام  تربی  بدنی دید اهها و نظرات خود 

  را مفرح نمودند.

 برگزاری مسابقات بسکتبال

م ابقات ب کتبال تک حلقه )جام دانشجو(

در دانشگاه بر زار  ردید. نتیجه پایانی این 

 م ابقات به شرح ذی  اس :

مقام اول: دانشکده ماهانادسای شاهایاد 

نیکبخ ، مقام دوم: دانشکده ادبیات و مقام 

 سوم: دانشکده علوم پایه
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 گزارش ویژه برگزاری مسابقه فوتبال دانشجویان

مقام    Aهای مختلج بر زار  ردید. در این م ابقات تیم دانشکده فنی و مهندسی شهید نیکبخ  م ابقات فوتبال چمن دانشگاه )جام دانشجو( بین دانشکده

این م ابقات را ا  اول، تیم تربی  بدنی و علوم ور شی مقام دوم و تیم دانشکده ادبیات و علوم ان انی مقام سوم را بدس  نوردند. در ادامه  زارشی تصویری 

 نمایید.مشاهده می

 

 گزارش ویژه



  

 نشریه داخلی حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان 

گاهنامه خبری حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه سیاساتاان و 

 بلوچستان                         

 5931نشریه داخلی، سال اول، شماره اول، دی ماه 

 

صاحب امتیاز: حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه سایاساتاان و 

 بلوچستان   

                        

 مدیر مسئول و سردبیر: دکتر غالمرضا زمانیان

 طراحی و تنظیم: سروش کیانی قلعه سرد

 

-دانشگاه سیستان و بلوچساتاان-بلوار دانشگاه-آدرس: زاهدان

 ساختمان مرکزی، حوزه معاونت دانشجویی 

 

   31595599250تلفن: 

 www.usb.ac.ir: سایت

 

ه 
فح

ص
04 
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 اجرای طرح پایش سالمت روان ویژه دانشجویان جدیدالورود

طرح  اینمرکز مشاوره دانشگاه سی تا  و بلوچ تا  همچو  سالهای  ذشته در شروع هر ترم تحصیلی اقدام به اجرای طرح پایش سالم  روا  نموده اس . 

ه نفر ا  دانشجویا  جدیدالورود اجرا  ردید که در این پرسشنامه ها سواالت مربوط به سالم  روا  مفرح  ردیده و پس ا  اتمام طرح اقدام ب 0777برای 

  ب  داده خواهد شد.

 

 برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی

 مرکز مشاوره دانشگاه در هر ترم تحصیلی کار اههای مهارت های  ند ی که شام  ارائه مفالب راجع به مهارت خودا اهی،مدیری  استرس،مدیری 

 خشم،مهارت های ارتباطی و... را بر زار مینماید. دانشجویا  میتوانند در هر ترم در این کار اهها  ب  نام نمایند .

 

 برگزاری کارگاه تربیت  مربی کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد

مهرماه اقدام به بر زاری کار اه نمو شی تربی  مربی کادر متخصص پیشگیری ا  اعتیاد نموده اس  . در این کار اه  04و  03مرکز مشاوره دانشگاه در تاریخ 

وجود می د بمشاورین ا  سا مانهای مختلج اداری شرک  نموده و مفالب مرتبط با نشنایی با مواد مخدر صنعتی و سنتی و م رات و نسیب هایی که  این موا

 نورد ارائه  ردید.


