
بسم اهلل الرحمن الرحیم



معاونت دانشجوئی دانشگاه سیستان و بلوچستان 

:  مقام معظم رهبری 

،کنیدتولید علم است، من از شما جوانها و اساتید این انتظار 

بروید، فکر کنید، کار کنیدبه سراغ مرزهای دانش 

.کار و تالش می شود از مرزهایی که امروز دانش دارد، عبور کردبا 



( دوم بخش ) 1398عملکرد حوزه  معاونت دانشجوئی از بهمن 

: مدیریت امور دانشجوئی ( الف 

اداره سراهای دانشجوئی. 1

اداره تغذیه . 2

اداره وام و رفاه . 3

امور مالی . 4

مرکز بهداشت و درمان ( ب 

اداره تربیت بدنی و فوق برنامه ( ج

کمیسیون موارد خاص( د



اداره سراهای دانشجوئی

 نشست معاونت دانشجوئی با روسای ادارات حوزه مدیریت دانشجوئی

(1400/9/7: ) در خصوص باز گشایی دانشگاه 



اداره سراهای دانشجوئی

(1400/9/7) :  بازدید هیات رئیسه دانشگاه از سراهای دانشجوئی 



اداره سراهای دانشجوئی

(1400/9/7):دونرجسسرای(هاتوالتروشویی)فاضالبهایلولهاتصاالتتعویض



اداره سراهای دانشجوئی

 (1400/9/7: )ایزوگام سرویس های بهداشتی سرای نرجس دو



اداره سراهای دانشجوئی

 ( 1400/9/7: ) ترمیم پشت بام سرای نرجس یک



اداره سراهای دانشجوئی

 (1400/9/8: ) جمع آوری و احیاء مجدد رخت آویز سراها



اداره سراهای دانشجوئی



اداره سراهای دانشجوئی



اداره سراهای دانشجوئی

 (1400/9/10: ) لکه گیری و ترمیم دیوارهای گچی سرای نرجس یک



اداره سراهای دانشجوئی

 (  1400/9/7: ) تعویض المپ های کم مصرف و نصب حباب جهت تامین روشنایی حیاط مرکزی سراها



سراهای دانشجوئیاداره

(1400/9/7):آراستگینظامبستردرسراهااسقاطیلوازمسازیپاکوآوریجمع



اداره سراهای دانشجوئی 

(1400/9/14):(مازاداسقاطاموالازاستفادهبا)هزینهکاهشراستایدرسراهافرسودههایکوئلفنترمیمونوسازی



اداره سراهای دانشجوئی 

 1400/9/16( : روز دانشجو ) آذر 16برگزاری مراسم



سراهای دانشجوئی اداره

(1400/9/17):ازسراهادانشجویانامورسازمانسالمتومشاورهمرکزرئیسبازدید



اداره سراهای دانشجوئی 

 (1400/9/1: )طراحی لوگوی ادارات زیر مجموعه حوزه مدیریت امور دانشجوئی



ت تربیت بدنی و فوق برنامه یمدیر

عملکردگزارشوورزشیاماکن:



مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه 

  اماکن ورزشی :

(                                                                        ع )گود زور خانه امام علی 

بهمن 22سالن کشتی 



مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه 

بهمن 22بهمن                                          سالن والیبال 22سالن بدنسازی دانشکده مهندسی                                  سالن پینگ پنگ  



مدیرت تربیت بدنی و فوق برنامه 

اورهمشاتاقوآزمایشگاهادبیاتدانشکدهسالنادبیاتدانشکدهمعینشهیدسالن



مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه 

دبیات سالن بدنسازی دانشکده ااتاق تندرستی دانشکده ادبیات                                          اسنخر دانشکده ادبیات                                    



مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه 

بهمن                                   سالن تی آر ایکس دانشکده ادبیات 22زمین جمن مصنوعی                                             زمین فوتبال انسانی 



مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه 

: وبینارهای آموزشی  -

1400مهر 23تا 19نفر150برگزاری وبینار آشنایی با مهارت های ورزشی سالمت ساز دوران سالمندی با حضور
به مناسبت روز سالمند و هفته تربیت بدنی



مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه 



مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه 



مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه 

چ

بهمن دانشگاه22بسکتبال با همکاری هیأت بسکتبال استان در سالن 3برگزاری دوره داوری درجه 
1400آذرماه  14تا 10



مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه 

(کارمندان واساتید محترم)با تیم دانشگاه زابل( کارمندان واساتید محترم)برگزاری مسابقه دوستانه فوتبال  تیم دانشگاه 
به مناسبت روز دانشجو1400آذر11



مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه 

با تیم شرکت تولید برق حرارتی زاهدان( کارمندان واساتید محترم)برگزاری مسابقه دوستانه فوتبال  تیم دانشگاه 

به مناسبت روز دانشجو1400آذر12

با تیم شرکت تولید برق حرارتی زاهدان( کارمندان واساتید محترم)برگزاری مسابقه دوستانه فوتبال  تیم دانشگاه 
به مناسبت روز دانشجو1400آذر12



مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه 

(کارمندان واساتید محترم )لوح تقدیر به تیم فوتبال دانشگاه داء 

به مناسبت روز تربیت بدنی1400آذر16

(کارمندان واساتید محترم )اهداء لوح تقدیر به تیم فوتبال دانشگاه 
به مناسبت روز تربیت بدنی1400آذر16



مرکز بهداشت، درمان و مشاوره 

: روانهای آموزشی در حیطه سالمت برگزاری کارگاه-



مرکز بهداشت، درمان و مشاوره 



مرکز بهداشت، درمان و مشاوره 

...جلسات مشاوره فردی در حوزه های روابط بین فردی، روابط خانوادگی، مشاوره تحصیلی، ازدواج، افسردگی و رگزاری ب-



مرکز بهداشت، درمان و مشاوره 

:ونهنمعنوان همیار سالمت روان و کسب عنوان کانون کانون همیاران سالمت روان و فعالیت قابل توجه دانشجویان بهتاسیس -



مرکز بهداشت، درمان و مشاوره 

:روانغرفه دانشجویی با موضوعات سالمت برگزاری -



مرکز بهداشت، درمان و مشاوره 

:جامعهو توزیع نشریه های روانشناختی با موضوعات روز طراحی -



مرکز بهداشت، درمان و مشاوره 

:روان مسابقات کتابخوانی با محوریت ارتقا سالمت برگزاری -



مرکز بهداشت، درمان و مشاوره 

:جدیدالورودهای زندگی دانشجویی ویژه دانشجویان کارگاه آموزش مهارتبرگزاری -



مرکز بهداشت، درمان و مشاوره 

: ایدز کارگاه پیشگیری از برگزاری -



مرکز بهداشت، درمان و مشاوره 

: سمینار موفقیت تحصیلی برگزاری -



مرکز بهداشت، درمان و مشاوره 

:اعتیاد کارگاه پیشگیری از برگزاری -



مرکز بهداشت، درمان و مشاوره 

: امتحانات های مطالعه و کاهش استرس در دوران طرح خداقوت دانشجویی، آموزش روشبرگزاری -



مرکز بهداشت، درمان و مشاوره 

: کرونا اعضای کانون همیاران در مواجهه با بحران اضطراب آموزش -



مرکز بهداشت، درمان و مشاوره 

: بلوچستانمدیرکل دفتر مشاوره و سالمت از مرکز مشاوره دانشگاه سیستان و بازدید -


