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بسمه تعالي

اهم فعاليتهاي انجام گرفته اداره كل امور دانشجويان شاهدوايثارگردانشگاه زنجان
در راستاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت ودر غالب برنامه هاي مصوب ستاد و ابالغي از اول مهر ماه سال  1394تا پايان خرداد 95

-1

حضور فعال در ايام ثبت نام دانشجويان جديدالورود درسالن ثبت نام هفته آخر شهريور 94از  59نفر از دانشجويان شاهد وايثارگر (دكتري ا نفر ،ارشد  18نفر
و كارشناسي  40نفر ) ثبت نام بعمل آمد

-2
-3
-4

پيگيري مسئله شهريه دانشجويان شبانه و مسئله خوابگاه دانشجويان غير بومي روزانه و رفع مشكالت آنها
 78نفر دانشجوي شبانه تحت پوشش شهريه و 90نفر دانشجوي غير بومي روزانه ساكن در خوابگاه هاي ملكي داريم
معرفي دانشجويان جديدالورود كارشناسي بهه اسهاتيد مشهاور در رشهته ههاي ملتله مهرمهاه و بهمهن مهاه ( 94در آغهاز ههر تهرم انجهام مهي گيهرد )
(  37نفر دانشجويان جديدالورود و  22نفر دانشجويان در معرض خطر و مشروطي ) به  8نفر از اساتيد مشاور در دانشكده ها معرفي شده اند
باهدف  :بهبود وضعيت علمي دانشجويان در قالب برنامه  :اجراي طرح و معرفي دانشجويان به اساتيد مشاور طي دو ترم اول تحصيل و در صورت مشهرو
بودن

-5

برگزاري اردوي يكروزه پيش دانشگاهي براي دانشجويان جديدالورود (كارشناسي ،ارشد و دكتري ) به تعداد  40نفر مهرماه94
با هدف :آشنايي بابرخي ازاماكن ديدني استان -آشنايي با مقررات و آيين نامه ها و معرفي كانون علمي و فرهنگي ايثار و فعاليتهاي آن -جلهب مشهاركت
دانشجويان در فعاليتها  -در قالب برنامه  :بازديد از اماكن ديدني و تاريلي استان با اهدا هديه ورود

-6

برگزاري كارگاه آموزشي با عنوان جوان و آينده  .....با حضور آقاي دكتر چراغي
باهدف  - :باالبردن آگاهيهاي الزم براي بهتر زندگي كردن  -باال بردن اعتماد به نفس  ،باال بردن يادگيري ،مطالعه كردن و ...
درقالب برنامه :كارگاه نيم روزه با حضور 50نفر از دانشجويان

-7

ديدار با اسوه هاي مقاومت جانبازان  %70كه در هر ترم يک مورد
باهدف :آشنايي با روحيات اسوه هاي مقاومت و ارج نهادن به مقام و صبر و شكيبايي آنها -ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
در قالب برنامه  :ديدار اعضاي محترم ستاد شاهد

-8

برگزاري كالس فوق العاده آموزشي زبان انگليسي  504در  16جلسه اي
با هدف  :افزايش مهارت وتلصص در زبان انگليسي در قالب  :شركت  30نفر ازدانشجويان دركالسها

-9

برگزاري كالسهاي تقويت بنيه علمي
بنا به درخواست و نياز دانشجويان و عقد قرارداد با مدرسين درهرترم جداگانه( در ترم  941براي  46نفر  346ساعت -در تهرم  942بهراي  40نفهر 338
ساعت ) در مجموع در طول سالتحصيلي  94براي  86نفر  684ساعت برگزار شده
با هدف  :رفع اشكاالت درسي دانشجويان  -تقويت بنيه علمي و باال بردن ميزان يادگيري درقالب  :برگزاري كالسهاي تقويتي و گروه درسي

 -10برگزاري جلسه ستاد رسيدگي به امور دانشجويان شاهد و ايثارگردانشگاه مهرماه 94
با هدف بررسي و علل بروز مشكالت براي دانشجويان و ارا ئه راهكار مناسب براي رفع آن توسط اعضاي محترم
 -11برگزاري كميته منتلب ستاد شاهد (دفعات مكرر )
براي رفع مشكالت آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر بر اساس آئين نامه ابالغي
 -12ارسال كارنامه هاي دانشجويان پس از ثبت نهايي نمرات ( در پايان هر ترم انجام مي گيرد )
جهت اطالع مسئولين بنياد از وضعيت تحصيلي دانشجويان و براي واريز شهريه دانشجويان شبانه و كمک هزينه تحصيلي به دانشجويان روزانه بهه بنيهاد
شهيد پس از اتمام هر ترم ارسال مي شود
 -13ارائه گزارش مالي اساتيد مشاور و مدرسين كالسهاي تقويت بنيه علمي به بنياد شهيد ترم  ( 941در پايان هر ترم انجام مي گيرد )
جهت اخذ و پرداخت حق الزحمه آنان
 -14شركت در المپياد فرهنگي و ورزشي انتلابي المپياد كشوري دانشجويان شاهدوايثارگر منطقه اي شمالغرب در اروميه و آماده سازي تيم هاي ورزشي
در  6رشته ورزشي شركت كرديم كه در دو رشته ( دوي  200متر برادران و تنيس روي ميز انفرادي خواهران ) به المپياد كشوري راه يافتيم
باهدف  - :آماده سازي تيمهاي ورزشي جهت شركت در مسابقات  -غني سازي اوقات فراغت
درقالب برنامه  :برگزاري كالسهاي تمريني فوتسال براي برادران و واليبال براي خواهران و تيمهاي انفرادي(شنا  ،تنيس روي ميز و)....
 -15برگزاري اردوي زيارتي مشهد مقدس براي برادران معدل ال
براساس مصوبه ستاد شاهد با هزينه اسكان و تغذيه بعهده بنياد و هزينه اياب و ذهاب و گشت وگذار بعهده دانشگاه آخر بهمن ماه برگزار شد
 -16شركت در مراسم تجليل از دانشجويان دكتري ممتاز كشور
از دانشگاه زنجان نيز دو نفر آقاي اصغر رستم ميدان فرزند شهيد رشته دكتري جغرافيا و خانم ليال عبادي نيا فرزند شهيد در رشته شهيمي آلهي موفهق بهه
كسب عنوان دانشجوي ممتاز شاهد و ايثاگرسال  94كشوري شدند
 -17توزيع نوشت افزار و سهميه كپي
باهدف:حمايت
در قالب برنامه  :مساعدت در تهيه لوازم التحرير و سهميه كپي درهرترم به كل دانشجويان داده مي شود

 -18حضور در مراسم روز درختكاري و كاشت نهال بياد شهداي دانشگاه و ايجاد بوستان سرو قامتهان در جهوار شههداي گمنهام در19
اسفند 94
 -19برگزاري اردوي زيارتي مشهد مقدس ويژه خواهران آخر اسفند ماه 94
باهدف  - :تقويت بنيه معنوي و اعتقادي
درقالب برنامه  :زيارت بارگاه ملكوتي ثامن الحجج و ايجاد انس و الفت بين دانشجويان شاهد و ايثارگر  -بازديد از اماكن زيارتي ،تهاريلي
و ديدني شهر مشهد مقدس  -ديدار با علماء و مراجع تقليد  -برگزاري كارگاه آموزشهي و مههارتي  -اجهراي مسهابقات و برنامهه ههاي
فرهنگي اين اردو با حضور  30نفر از دانشجويان برگزار گرديد
 -20برگزاري انتلابات اعضاي شوراي كانون ايثار دانشجويان شاهدوايثارگربصورت حضوري و پيامكي
 -21تعويض تصاوير تابلوهاي شهداي دانشجو در سطح دانشگاه
 -22حضور در جلسات مديران منطقه شمالغرب در اروميه
 -23شركت مستمر درجلسات شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص داخلي و استاني براي پيگيري مشكالت آموزشي دانشجويان شاهد وايثارگر

 -24ايجاد كانال تلگرامي ايثار جهت اطالع رساني و ارتبا با دانشجويان شاهد و ايثارگر و دبيران كانون هاي ايثار دانشگاه هاي كشور
 -25انتشار نشريه ايثار بصورت ويژه نامه
 -26برگزاري جلسات متعدد با اعضاي مركزي كانون ايثارجهت تدوين برنامه ها
 -27معرفي دبير كانون جهت شركت درچهارمين نشست دبيران كانون ايثار كشور بابلسر  10ارديبهشت 95
 -28برگزاري كارگاه آموزشي نرم افزار اندنوت استاد از دانشجويان دكتري شاهد وايثارگر  13ارديبهشت 95
 -29مشاركت و مساعدت در اعزام تعدادي از دانشجويان شاهد وايثارگر با گروه معاونت فرهنگي به نمايشگاه بين المللي كتهاب تههران
 22ارديبهشت95
 -30برگزاري كارگاه تلصصي آموزش  XRDبا همكاري جهاد دانشگاهي استاد از دانشجويان دكتري شاهد وايثارگر  4خرداد 95
 -30مشاركت با نهادهاي فرهنگي دانشگاه در برگزاري ويژه برنامه مدافعين حرم وتجليل از خانواده هاي معظهم شههداي مهدافع حهرم
استان و تجليل از جانبازان دانشگاه زنجان و تجليل از سرداراوصانلو فرمانده قرارگاه حمزه سيدالشهداء(ع) شمالغرب كشور  ،فرمانده
فاتح شهرهاي الزهراء و نبل سوريه و دريافت كننده مدال فتح از دستان مبارک مقام معظم رهبري در  4خرداد 95

