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ویژهنامه هفتهی گرامیداشت خوابگاهها  95/2/25اولین روز از هفته خوابگاهها به نام مشارکت دانشجویی حقوق شهروندی

پاسخگویی به مطالبات
دانشجویان خوابگاه گل
نرگس
همزمان با اولین روز از هفته خوابگاهها صورت پذیرفت:

خوابگاهیها
خندوانهای شدند
در اولین روز از هفته گرامیداشت خوابگاهها ،برنامه
طنز خندوانه میزبان دانشجویان خوابگاهی دانشگاه
شد.
این برنامه همزمان با اولین روز از هفته خوابگاهها ،در
روز شنبه  25اردیبهشت ماه که با نام «خوابگاه؛ مشارکت
دانشجویی» نامگذاری شده است ،به همت روابطعمومی
معاونت دانشجویی و فرهنگی و با همکاری مدیریت
امور دانشجویی و با هدف ایجاد شادابی و نشاط در بین
دانشجویان خوابگاهی برگزار شد.
الزم به ذکر است ضمن استقبال پرشور دانشجویان
خوابگاهی از این مراسم ،با حضور  430نفر از دانشجویان
این برنامه برگزار شده و طی آن دکتر جمشید لطفی استاد
پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص مغز و
اعصاب ،با حضور در برنامه به مناسبت روز جهانی مقابله
با بیماری اماس به ارائه توضیحاتی پرداخت.
از دیگر بخشهای برنامه پربیننده و بانشاط خندوانه،
میتوان به اجرای رامبد جوان و برنامههای متنوع طنز و
استندآپ کمدی اشاره کرد.

شنبه؛ اولین روز هفتهی خوابگاهها

حضور دانشجویان خوابگاهی در برنامه خندوانه

دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه ،در سومین روز از هفته گرامیداشت
خوابگاه ها در روز دوشنبه مورخ  27اردیبهشتماه،
از خوابگاه دخترانه گل نرگس بازدید نمود.

در این بازدید که در سومین روز از هفته گرامیداشت
خوابگاه ها که با عنوان«خوابگاه؛ دانشجو ،سالم زیستی»
نامگذاری شده است ،صورت پذیرفت ،دکتر حسینی
رئیس دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی ،دکتر پورولی
سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشکده ،آزاد
سرپرست روابط عمومی معاونت ،مظاهری معاون مدیریت
امور دانشجویی ،مسئولین و دانشجویان این خوابگاه نیز
حضور داشتند.
در این بازدید دکتر خانی جزنی ضمن پاسخگویی
به سئواالت مطروحه دانشجویان خوابگاهی و بازدید از
توگو با دانشجویان پرداخت.
امکانات خوابگاه ،به گف 
همچنین در این خوابگاه دانشجویان طی نشستی که با
دکتر خانی جزنی و دکتر حسینی داشتند به طرح مواردی
از قبیل :تجهیز امکانات برای سالن ورزشی و کتابخانه،
خریداری تجهیزات مورد نیاز خوابگاه ،انجام مشاوره های
پزشکی در خوابگاه ،تهیه تجهیزات پزشکی و ...پرداختند.
الزم به ذکر است در این خوابگاه ،بازارچه خیریهای
توسط دانشجویان خوابگاهی به همراه «مسابقه آشپزی»
برپا گردید که کارشناسان تغذیه به آشپزی برتر و میز برتر
دانشجویان نیز جوایزی به رسم یادبود اهداء نمودند.

حضور آقای دکتر خانی جزنی و جناب آقای نریمانی در مجتمع خوابگاهی امام علی

(ع)

به نام خوابگاه پاک؛ دانشجو و تغذیه سالم شهروندی دومین روز از هفتهی خوابگاهها  95/2/26ویژهنامه هفتهی گرامیداشت خوابگاهها

برپایی بازارچهی خیریهی در
خوابگاه گل یاس

به همت شورای صنفی خوابگاههای معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،در آستانهی
فرارسیدن هفته گرامیداشت خوابگاهها ،بازارچه
خیریهای در روز چهارشنبه مورخ  22اردیبهشت ماه
در خوابگاه گل یاس برگزار گردید.

در این بازارچه خیریه که هر ساله در ایام نزدیک به هفته
گرامیداشت خوابگاه ها در شماری از خوابگاههای تابعه
دانشگاه برگزار می گردد ،دکترخانی جزنی معاون دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه ،نریمانی مدیر امور دانشجویی دانشگاه،
آزاد سرپرست روابط عمومی معاونت دانشجوییوفرهنگی
دانشگاه ،جمعی از مسئولین و دانشجویان نیز
حضور به هم رسانده و از این بازارچه بازدید نمودند.
در این مراسم دکتر خانی جزنی ضمن عرض خسته نباشید
به دانشجویان و آرزوی موفقیت برای ایشان ،از تالشهای
آنها جهت بر پایی چنین بازارچه خیریهای قدردانی نمود.
همچنین در خاتمهی این بازدید دکتر خانی جزنی،
هزینهای را جهت مشارکت در این امر خیر اهداء نمود.
الزم به ذکر است در این جشنواره انواع غذاهای محلی
که صرف حمایت از بیماران مبتال به سرطان می گردد ،به
نمایش گذاشته شد که مورد توجه مسئولین قرار گرفت.

برای اولین بار

تدوین طرح پیشنهادی
الگوی تغذیهی سالم در
دانشگاهها
مدیریت امور دانشجویی دانشگاه به منظور
یکسانسازی ارائه خدمات تغذیهای ،جلوگیری از
اقدامات و تصمیمگیریهای سلیقهای و همچنین
رعایت استانداردهای مواد غذایی در تهیه غذای
دانشجویان با حمایت مدیر کل دانشجویی وزارت
بهداشت و درمان آموزش پزشکی کشور و توسط
کارشناسان اداره تغذیه ،برای اولین بار طرح پیشنهادی
الگوی تغذیه سالم را در دانشگاه تدوین کرد.
مهندس مقدم رئیس اداره تغذیه ضمن اعالم خبر تدوین
الگوی تغذیه سالم اظهار داشت :امروزه تغذیه و انتخاب غذا
ال در ارتباط مستقیم میباشد.
با سالمت افراد جامعه کام ً
وی افزود :بررسی ها نشان می دهد نیمی از مردم کشور از
نظر تأمین تغذیه سالم دچار مشکل هستند .الگوی غذای

نادرست در سال های جوانی یکی از عوامل زمینه ساز
برای شروع بیماری های مزمن نظیر :چاقی ،بیماری های
قلبی و عروقی ،استئوپروز ،سرطان و ...در دوران میانسالی
است .رئیس اداره تغذیه گفت :انتخاب غذای مناسب
برای تأمین سالمت مطلوب دختران و پسران دانشجو که
آینده سازان این سرزمین هستند به توجه ویژه نیاز دارد .از
این رو ،دوره جوانی یک فرصت طالیی برای انجام هرگونه
مداخله در بهبود وضع تغذیه و سالمت افراد میباشد.
مهندس مقدم در ادامه بیان داشت :یکی از محورهای
اصلی خدماترسانی به دانشجویان در دانشگاههای علوم
پزشکی کشور موضوع تغذیه دانشجویی و یکسان سازی
روشها به منظور جلوگیری از اقدامات و تصمیم گیری های
سلیقه ای و رعایت استاندارهای مواد غذایی در اداره های

برگزاری بازاچه و جشنواره غذای خوابگاه سمیه

تغذیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور است که تسهیل
امور در این بخش از اهمیت باالیی برخوردار است.
همچنین مهندس مقدم در مورد الگوی تغذیه سالم در
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور گفت :این الگو
شامل سه بخش که شامل :دستورالعمل کنترل سالمت
غذا در آشپزخانه ها و غذاخوری های دانشجویی ،تعداد
واحدهای توصیه شده برای انواع گروه های غذایی ،برنامه
غذایی پیشنهادی یک ماهه در قالب دو منوی غذایی در
وعده صبحانه ،ناهار و شام است ،می باشد.

حضور آقای دکتر عمرانی ریاست دانشکده پیراپزشکی در خوابگاه شهید
عبدالحسینی

یکشنبه؛ روز دوم  هفتهی خوابگاهها
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ویژهنامه هفتهی گرامیداشت خوابگاهها  95/2/27سومین روز از هفتهی خوابگاهها به نام خوابگاه؛ دانشجو ،سالمزیستی شهروندی

گالبگیری کاشان ویژهی
دانشجویان خوابگاهی

بازدید اعضای شورای
سیاستگذاری سالمت
بهداشت روان وزارت
بهداشت از خوابگاه امام
(ع)
علی
اقدامات متعدد ادارهی روابط

اردوی تفریحی سیاحتی یکروزه کاشان-نیاسر در روز جمعه  ۲۴اردیبهشتماه به
همت انجمن اسالمی دانشجویان ( )۱۳۴۸برگزار گردید.
در این اردو که ویژه دانشجویان پسر خوابگاهی تدارک دیده شده بود ،برنامههای
شاد و مفرحی برگزار گردید .بازدید از پروژه گالبگیری در نیاسر ،آبشار نیاسر ،مجموعه
باغ و حمام فین ،صرف ناهار در باغ گلهای کاشان و ...گوشهای از برنامهای متنوع این
اردو بود.

اعضای شورای سیاست گذاری سالمت بهداشت روان وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی کشور از مجتمع خوابگاهی امام علی(ع) بازدید نمودند.

در سومین روز از هفته گرامیداشت خوابگاه ها که در روز دوشنبه مورخ  27اردیبهشت
ماه با نام«خوابگاه؛ دانشجو ،سالم زیستی» نامگذاری شده است ،دکتر قنبری رئیس شورای
سیاست گذاری بهداشت روان دانشجویان وزارت بهداشت ،دکتر نورباال مشاور وزیر
بهداشت در امور سالمت روان دانشجویان ،دکتر نژادجواد مدیر کل دانشجویی وزارت
بهداشت ،کریمی سرپرست اداره مشاوره وزارت بهداشت ،نریمانی مدیر امور دانشجویی
دانشگاه ،دکتر تهرانی سرپرست مرکز مشاوره دانشجویان دانشگاه و جمعی از مسئولین
دانشگاه در خوابگاه مذکور ،حضور یافتند.
دکتر قنبری در این نشست ضمن تبیین ساختار شورای سیاست گذاری بهداشت روان
وزارت بهداشت ،بیان کرد :استفاده از ظرفیت همتایاران مشاور و پناسیل دانشجویی به
پیشرفت اهداف این شورا کمک شایانی خواهد نمود.
دکتر نورباال در بخش دیگری از این نشست اظهار داشت :هر زمان که ما امور را دست
دانشجویان سپرده ایم ،کار با بهترین کیفیفت و در کمترین زمان ممکن انجام پذیرفته است
و در همین راستا امیدواریم که شورای سیاستگذاری بهداشت روان بتواند تعامالت خوبی
را با دانشجویان برقرار کند .وی همچنین به حضور مداوم مشاورین در خوابگاه ها و اهمیت
ارتباط تنگاتنگ با دانشجویان تأکید نمود.
در نشستی که دانشجویان این خوابگاه با اعضای شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت
داشتند ،به طرح مسائل و مشکالت خود پرداختند و از رهنمودهای اعضاء بهره مند
گردیدند .در بخش دیگری از این نشست اعضای شورای سیاستگذاری نیز ضمن آرزوی
موفقیت برای دانشجویان این خوابگاه ،به ارائه راهحلهای مفید به منظور حل مسائل
دانشجویان پرداختند.
دوشنبه؛ سومین روز هفتهی خوابگاهها

حضور اعضای شورای سیاستگذاری بهداشت روان
دانشجویان وزارت بهداشت در مجتمع خوابگاهی امام علی

(ع)

عمومی معاونت در هفتهی
گرامیداشت خوابگاهها

روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به مناسبت هفتهی
خوابگاهها اقدامات متعددی را در زمینهی اطالعرسانی و تبلیغات این ایام
صورت داد.
در همین راستا انجام فعالیتهایی نظیر طراحی ،تدوین و انتشار پوسترهای روزشمار
هفتهی خوابگاهها ،تغییر صفحه اتوماسیون اداری بر اساس روزهای نامگذاریشده در
این هفته ،طراحی بنر هفتهی گرامیداشت خوابگاهها ویژه هدر صفحهی اصلی پورتال
دانشگاه ،بارگذاری اخبار روزانه این هفته ،بازدید از خوابگاههای تابعه و ...نمونهای از
این فعالیتهاست.

اهدای جایزه به برترین ایده
مدیر امور دانشجویی از برگزاری مسابقه ایدهی برتر خبر داد.

نریمانی مدیر امور دانشجویی بیان کرد :مدیریت امور دانشجویی در نظر دارد که به
مناسبت فرارسیدن هفته خوابگاهها مسابقهای با موضوع راهکارهای نشاط و شادابی در
خوابگاه ها در سطح دانشگاه برگزار نماید.
وی افزود به ده نفر اول برترین ایده جوائزی اهدا می گردد.
الزم به ذکر است عالقهمندان جهت شرکت در این مسابقه بایستی فرم خود را به آدرس
الکترونیکی  daneshjoei@sbmu.ac.irارسال نمایند.

حضور حجت االسالم والمسلمین فرهادزاده مسئول محترم نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه در خوابگاه شهید عبدالحسینی

حضور جناب آقای دکتر خانی جزنی و جناب آقای دکتر حسینی ریاست
محترم دانشکده تغذیه و صنایع غذایی در جشنواره و بازارچه خیریه
خوابگاه گل نرگس

به نام سیمای مطلوب زندگی خوابگاهی؛ کارآفرینی و نوآوری چهارمین روز از هفتهی خوابگاهها  95/2/28ویژهنامه هفتهی گرامیداشت خوابگاهها

هفتهی
خوابگاهها

در مجتمع آموزش عالی
سالمت ورامین
دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه و رئیس مجتمع آموزش عالی سالمت
ورامین ،در ششمین روز از هفته گرامیداشت
خوابگاهها در روز پنجشنبه مورخ  30اردیبهشتماه،
از مجتمع آموزش عالی سالمت ورامین بازدید نمود.

در این بازدید که در ششمین روز از هفته گرامیداشت
خوابگاه ها که با عنوان«دانشجو ،مسئولین و خیرین»
نامگذاری شده است ،صورت پذیرفت ،معاون دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه از این مجتمع بازدید نمود.
همچنین در این بازدید دکتر خانی جزنی ضمن
پاسخگویی به سئواالت مطروحه دانشجویان به گفت و گو
با آنان پرداخت .الزم به ذکر است در خاتمه این بازدید
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و رئیس مجتمع
آموزش عالی سالمت ورامین برای دانشجویان این مجتمع
جدید التأسیس آرزوی موفقیت نمود.

بررسی
وضعیت تغذیه
دانشجویان

در بازدید معاون دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه از سلف
دانشکدهی پزشکی

دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 22اردیبهشت ماه
در ساعت توزیع ناهار از سالن غذاخوری دانشکده
پزشکی بازدید نمود.

در این بازدید که نریمانی مدیر امور دانشجویی ،مهندس
مقدم رئیس اداره تغذیه و منتظری دانشجوی عضو شورای
صنفی دانشکده پزشکی نیز حضور داشتند ،دکتر خانی جزنی
از نزدیک با دانشجویان به گفت و گو پرداخته و نظرات آن ها را
در خصوص وضعیت سالن غذاخوری و کیفیت غذا جویا شد.
گفتنی است دکتر خانی جزنی و هیأت همراه ضمن صرف
ناهار با دانشجویان در سلف دانشکده پزشکی دانشگاه،
منوی غذایی دانشگاه را بررسی و در جریان کیفیت و تنوع
غذایی منوهای خوابگاهی و دانشکده ای قرار گرفتند.
حضور جناب آقای زندی معاون دانشجویی و فرهنگی و
اساتید دانشکده پرستاری و مامایی در خوابگاه فردوس

حضور جناب آقای دکتررضایی طاویرانی
مدیر پژوهش دانشگاه در خوابگاه مالصدرا

برگزاری ضیافت شام درخوابگاه ولیعصر(عج) و
حضور جناب آقای دکتر خانی جزنی و جناب
آقای نریمانی در این نشست

برگزاری جشنواره و بازارچه
(س)
خوابگاه حضرت زینب

سه شنبه؛ روز چهارم هفتهی خوابگاهها
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ویژهنامه هفتهی گرامیداشت خوابگاهها  95/2/29پنجمین روز از هفتهی خوابگاهها به نام زندگی جمعی ،فعالیتهای فرهنگی ،امید و نشاط دانشجویی

خوابگاه زینب

(س)

هم خیریه برگزار کرد

در چهارمین روز از هفتهی خوابگاهها ،بازارچه خیریهای در خوابگاه حضرت
زینب(س) برگزار گردید.

مدعوین حاضر ضمن حضور در این بازارچه از محصوالت ارائه شده بازدید نمودند.
گفتنی است در این بازارچه انواع غذاهای محلی و پوشاک که صرف امور خیریه
میگردد ،به نمایش گذاشته شد که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.

حضور مسئولین این معاونت در
(ع)
مجتمع خوابگاهی امام علی

انجام اقدامات عمرانی متعدد در خوابگاه
(س)
حضرت زهرا

مظاهری معاون مدیر امور دانشجویی ،زعیم سرپرست ادارهی خوابگاههای خواهران و

همزمان با اولین روز از هفته خوابگاه ها دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه به همراه نریمانی مدیر امور دانشجویی ،دکتر وفائی مدیر تربیت
بدنی و تعدادی از مسئولین از مجتمع خوابگاهی امام علی(ع) بازدید نمودند.

در این برنامه دکتر خانی جزنی و هیئت همراه به بازدید از قسمت های مختلف این
مجتمع از جمله بوفه  ،فضای ورزشی و اتاق های خوابگاه دانشجویان پرداختند.
در خاتمه معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به استماع صحبت های دانشجویان
پرداخته و از نزدیک در جریان مسائل خوابگاهی این مجتمع قرار گرفتند.
چهارشنبه؛ روز پنجم هفتهی خوابگاهها

بازسازی رختشویخانه خوابگاه
بازسازی سالن مطالعهی خوابگاه با طراحی معاونت بهداشتی مطابق با استانداردهای
نور و روشنایی
بازسازی اتاق تأسیسات و رنگآمیزی
خریداری فرش و پشتی جهت سالن تلویزیون
نقاشی اتاقهای توزیع غذا

حضور جناب آقای دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ،جناب آقای دکتر خانی جزنی ،جناب آقای دکتر عباس زاده رییس دانشکده پرستاری و مامایی ،جناب آقای دکتر برگزاری جشنواره و بازارچه خیریه غذای خوابگاه
وحیدی رییس دانشکده داروسازی ،سرکار خانم دکتر جهانگیری رییس دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،سرکار خانم دکتر فالح معاون دانشجویی و حضرت زهرا(س) و مراسم جشن روز جوان
(س)
فرهنگی دانشکده پزشکی ،سرکار خانم دکترقمیان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست در مجتمع خوابگاهی حضرت زهرا

به نام خوابگاه؛ دانشجو ،مسئولین و خیرین ششمین روز از هفتهی خوابگاهها  95/2/30ویژهنامه هفتهی گرامیداشت خوابگاهها

مسئولین هم به خوابگاهها
رفتند

همزمان با هفته گرامیداشت خوابگاهها ،مسئولین دانشگاه ،اساتید و اعضای
هیأت علمی دانشکدههااز خوابگاهها بازدید نمودند.

این بازدیدها با حضور حجت االسالم فرهادزاده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه ،دکتر حسینی رییس دانشکده تغذیه و صنایع غذایی ،دکتر عمرانی
رئیس دانشکده پیراپزشکی ،دکتر عباس زاده رئیس دانشکده پرستاری و مامایی ،دکتر
طاویرانی مدیر فن آوری و تحقیقات دانشگاه ،زندی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده
پرستاری و مامایی ،سرابی و بهبهانی از اعضای هیئت علمی دانشگاه صورت پذیرفت.
در همین راستا حجتاالسالموالمسلمین فرهادزاده و دکتر عمرانی از خوابگاه
عبدالحسینی و دکتر طاویرانی از خوابگاه مالصدرا بازدید نمودند.
همچنین دکتر عباس زاده از خوابگاه حضرت زهرا(س) ،دکتر حسینی از خوابگاه گل
نرگس ،زندی ،سرابی و بهبهانی از خوابگاه فردوس نیز بازدید بعمل آوردند.
الزم به ذکر است مسئولین طی این بازدیدها ،نشستی با دانشجویان داشته و به بحث و
گفتگو در خصوص موارد و مسائل خوابگاهی پرداختند.

نشست صمیمانهی دکتر خانی جزنی با
دانشجویان خوابگاه سمیه
دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،در دومین روز از هفتهی
گرامیداشت خوابگاهها در روز یکشنبه مورخ  26اردیبهشتماه ،از خوابگاه
دخترانه سمیه بازدید نمود.
در این بازدید که در دومین روز از هفتهی گرامیداشت خوابگاهها که با عنوان«خوابگاه
پاک ،دانشجو و تغذیه سالم» نامگذاری شده است ،دکتر خلخالی زاویه رئیس دانشکده
توانبخشی ،دکتر رضایی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده توانبخشی ،نریمانی مدیر امور
دانشجویی دانشگاه ،طغرایی مدیر تعالی فرهنگی و فعالیتهای فوقبرنامه دانشگاه ،دکتر
وفایی مدیر تربیت بدنی دانشگاه ،دکتر تهرانی سرپرست مرکز مشاوره دانشجویان دانشگاه و
نیز حضور داشتند .همچنین در این بازدید معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از امکانات
این خوابگاه بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت موجود در این خوابگاه قرار گرفت
و دانشجویان نیز به طرح موارد درخواستی خود پرداختند.
الزم به ذکر است در این خوابگاه ،بازارچه خیریهای توسط دانشجویان ساکن در این
خوابگاه برپا شده بود که دکتر خانی جزنی از این بازارچه بازدید و برای دانشجویان جهت
برپایی این بازارچه ،آرزوی موفقیت نمود.

اقدامات مرکز بهداشت و
درمان دانشجویان

در هفتهی گرامیداشت خوابگاهها

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان
به مناسبت هفتهی گرامیداشت
خوابگاهها ،در تاریخهای 19و 25
اردیبهشتماه ،برنامه معاینه پزشکی
را برای دانشجویان ساکن در خوابگاه
گل نرگس و مجتپمع خوابگاهی حضرت
زهرا(س) اجرا نمود.
الزم به ذکر است در این برنامه ،کلیهی
مراجعین اعم از دانشجویان و کارکنان
خوابگاهها نیز مورد ویزیت و معاینه پزشکی
قرار گرفتند .همچنین این مرکز در سومین
روز از هفته گرامیداشت خوابگاه ها ،اقدام
به تجهیز ،زیباسازی و بازآرایی درمانگاه
مجتمع خوابگاهی حضرت زهرا(س) نمود.

بازدید جناب آقای دکتر خانی جزنی از مجتمع عالی سالمت ورامین

پنجشنبه؛ روز ششم  هفتهی خوابگاهها
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ویژهنامه هفتهی گرامیداشت خوابگاهها  95/2/29هفتمین روز از هفتهی خوابگاهها به نام خوابگاه؛ ورزش همگانی و اوقات فراغت

همزمان با پنجمین روز از هفته خوابگاهها صورت پذیرفت

جشن روز جوان ویژهی جوانان
(س)
خوابگاه حضرت زهرا

رئیس دانشگاه و هیئت همراه در روز چهارشنبه مورخ  29اردیبهشت ماه از
خوابگاه حضرت زهرا(س) بازدید به عمل آوردند.
در این مراسم که در پنجمین روز از هفته خوابگاهها که با عنوان«زندگی جمعی ،فعالیتهای
فرهنگی ،امید و نشاط دانشجویی» نامگذاری شده است ،دکتر پیوندی رئیس دانشگاه،
دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر وحیدی رئیس دانشکده
داروسازی ،دکتر عباس زاده رئیس دانشکده پرستاری و مامائی ،دکتر جهانگیری رئیس
دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،نریمانی مدیر امور دانشجویی دانشگاه ،معاونین
دانشجویی و فرهنگی دانشکدهها و دیگر مسئولین نیز به همراه دانشجویان حضور داشتند.
در ابتدای این مراسم دکتر پیوندی ،دکتر خانی جزنی و هیئت همراه از بازارچه خیریهای
که به همت دانشجویان ساکن در این خوابگاه برگزار گردیده بود بازدید نمودند و از نزدیک
در جریان روند احداث آشپزخانه صنعتی در این خوابگاه گردیدند .همچنین در ادامه
این مراسم رئیس دانشگاه نشست صمیمانهای را با دانشجویان در خصوص حل مسائل و

میهمانی باشکوه خوابگاه حضرت ولی
عصر(عج) در هفتهی گرامیداشت خوابگاهها
دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،نریمانی مدیر امور
دانشجویی و آزاد سرپرست روابط عمومی معاونت در روز سه شنبه مورخ 28
اردیبهشتماه ،از خوابگاه دخترانه حضرت ولی عصر(عج) بازدید نمود.

مشکالت خوابگاهی و دانشگاهی داشتند.
در این مراسم دکتر خانی جزنی ضمن عرض تبریک به مناسبت اعیاد خجسته شعبانیه،
هفته گرامیداشت خوابگاهها و روز جوان به تمامی دانشجویان خوابگاهی و همچنین
خیرمقدم به مسئولین که در این مراسم حضور داشتند ،اظهار داشت :جوانی فرصتی از
زندگی است که باید آن را بسیار مغتنم شمرد و قدر این موهبت الهی را دانست .جوانی
فرصتی است که بر خالف بسیاری از فرصت های دیگر ،تنها یک بار در اختیار همه قرار
میگیرد .همچنین دکتر خانی جزنی خاطر نشان کرد :فرصت جوانی ،طالییترین فرصتها
و نابترین موهبتهاست .بایستی از این فرصتها که در اختیار دانشجویان قرار گرفته
است به نحو احسن استفاده شود .در ادامه معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اظهار
داشت :دانشجویان بایستی به یاد داشته باشند که نسبت به مسائل جامعه و اطراف خود
بیتفاوت نباشند چرا که همراهی دانشجویان با مسئولین در هموار شدن مشکالت کمک
شایانی خواهد نمود .در خاتمه این مراسم معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بیان کرد:
عالوه بر این مسائل ،جا دارد با تأسی از شعار امسال هفتهی گرامیداشت خوابگاهها که
«بهبود فضای خوابگاهی» لقب گرفته است ،به این نکته اشاره کنم که عالوه بر این که
مسئولیت ما در خوابگاهها به عنوان یکی از ارکان جامعه دانشگاهی بسیار خطیر و دوچندان
است ،حضور دانشجویان خوابگاهی در کنار ما ،باعث دلگرمی و قوت قلب خواهد بود.
الزم به ذکر است در این مراسم با شکوه برنامه هایی از قبیل اجرای گروه سرود نسیم
قدر ،برگزاری مسابقه و اهداء جوایز به قید قرعه به برگزیدگان و ...از دیگر برنامههای
متنوع این مراسم بود.

در این بازدید که همزمان با چهارمین روز از هفته گرامیداشت خوابگاهها که با عنوان
«سیمای مطلوب ،زندگی خوابگاهی» نامگذاری شده است ،صورت پذیرفت ،مسئولین
مدعو با دانشجویان به صرف شام و استماع مسائل آنان پرداختند .در این بازدید دکتر خانی
جزنی از امکانات خوابگاه بازدید نمود و از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت دانشجویان
قرار گرفت .همچنین در این خوابگاه دانشجویان طی نشستی که با دکتر خانی جزنی
داشتند به طرح موارد درخواستی خود پرداختند.

