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معاونت دانشجوئی دانشگاه سیستان و بلوچستان 

:  مقام معظم رهبری 

زحمات و خدمات ارزشمند سردار شهید حاج قاسم  سلیمانی  به اسالم 

. و مسلمین بی شک ذخیره ی ارزشمندی در دیوان عدل الهی است 



1399لغایت بهمن 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

:سراهاسطحدرویروسیهایبیماریشیوعازجلوگیریجهتآموزشیاقدامات-



اداره سراهای دانشجوئی

 تقویت فیبر نوری سراها  :



اداره سراهای دانشجوئی

 خریداری و تعویض دیگ های بخار سرای جدید دو  :



اداره سراهای دانشجوئی

 سم پاشی سراها :



اداره سراهای دانشجوئی

 الیروبی منهول های سراها  :



اداره سراهای دانشجوئی

تعمیرو احیاء تجهیزات اتاق سراها  :

((هواکش ها –فن کوئل ها –موتوریخچال ها )) 



اداره سراهای دانشجوئی

 نشست صمیمی با دانشجویان ساکن سراها و بررسی معضالت و مشکالت آنها  :



اداره سراهای دانشجوئی

 محترم دانشجوئی با سرپرستان سراهای دانشجوئی حوزه معاونت نشست صمیمی  :



اداره سراهای دانشجوئی

: تعمیرات سراهای دانشجوئی 



اداره سراهای دانشجوئی

: تعمیرات سراهای دانشجوئی 



اداره سراهای دانشجوئی 

اجرای شیوه نامه های بهداشتی در سراها و جمع آوری تشک های فرسوده و کهنه از سراهای دانشجوئی جهت حفظ سالمتی        -
:دانشجویان 



اداره سراهای دانشجوئی 

:جمع آوری فرش ها ی سراهای دانشجوئی و ارسال به قالیشویی جهت شستشو -



اداره سراهای دانشجوئی 

:  رنگ آمیزی سراها -



اداره سراهای دانشجوئی 

:  رعایت پروتکل های بهداشتی جهت برگزاری کنکور -



اداره سراهای دانشجوئی 

: شستشوی و ضد عفونی سجاده های نمازخانه سراها -



اداره سراهای دانشجوئی 

:دانشجوئیسراهایعفونیضدونظافت-



اداره سراهای دانشجوئی 

(برادران ) اجرای نظام آراستگی سرپرستان سراهای دانشجوئی -



اداره سراهای دانشجوئی 

(خواهران ) آراستگی سرپرستان سراهای دانشجوئی اجرای نظام -



اداره سراهای دانشجوئی 

( : خواهران ) شماره گذاری سراهای دانشجوئی -



اداره سراهای دانشجوئی 

: تهیه بسته های بهداشتی جهت تحویل به دانشجویان تحصیالت تکمیلی -



اداره سراهای دانشجوئی 

: QR راه اندازی سامانه حضور و غیاب دانشجویان بصورت -



اداره سراهای دانشجوئی 

قال اموال جمع آوری اموال دانشجویان با حضور نماینده حراست و پلمپ کمدهای سراهای تحصیالت تکمیلی و انت-
: به انبارهای سراهای دانشجوئی 



اداره سراهای دانشجوئی 

1و 12اجرای عملیات فنی ارتقاء درجه سراهای 



اداره سراهای دانشجوئی 

:  سم پاشی سراها وکانال های فاضالب 



اداره سراهای دانشجوئی 

 بازدید معاونین و مدیران دانشجوئی و طرح و توسعه و تیم همراه از سراهای دانشجوئی  :



اداره سراهای دانشجوئی 

 اجرای شیوه نامه های بهداشتی و رعایت پروتکل های بهداشتی در سراهای دانشجوئی:



اداره سراهای دانشجوئی 

 استقرار دستگاه  تایمکس و ثبت رکورد و اثر انگشت سرپرستان خانم  :



اداره سراهای دانشجوئی 

 ( :  دختران ) مجموعه عفاف و حجاب 12و 1بازسازی و ارتقاء سراهای



اداره سراهای دانشجوئی 

 تعمیر نمای بیرون سرویس بهداشتی مهمانپذیر سرای عفاف و حجاب  :



اداره سراهای دانشجوئی 

 تعمیر و بازسازی آبراه مسیر باران سرپرستی سرای عفاف و حجاب :



اداره سراهای دانشجوئی 

دانشجوئیسراهایهایپنجرهوهااتاقدرب–هاشیشهتنظیف:



اداره سراهای دانشجوئی 

 ادامه شستشوی فرش های سراهای دانشجوئی  :



اداره سراهای دانشجوئی

 ضد زنگ و رنگ آمیزی لوله های آبراه باران:



اداره سراهای دانشجوئی

 ( :  سرای عفاف و حجاب ) عایق بندی و بتن ریزی سراهای فرسوده



اداره سراهای دانشجوئی

 کف سرویس های بهداشتی سراهای عفاق و حجاب ( بندکشی ) عایق بندی و دوغاب  :



اداره سراهای دانشجوئی

 تدوین آئین نامه و نصب آن در محل ورودی سرای متاهلین :



اداره سراهای دانشجوئی

 تعویض توپی قفل درب اتاق های سراهای دانشجوئی  :



اداره سراهای دانشجوئی

 نصب المپ های کم مصرف در سرویس های بهداشتی :



اداره سراهای دانشجوئی

 ( : دختران ) نصب لوله آبراه باران بلوک رهبری



اداره سراهای دانشجوئی

 نصب و اجرای عملیات لوله گذاری سیستم فاضالب  :



اداره سراهای دانشجوئی

 رنگ آمیزی منهول های سراها :



اداره سراهای دانشجوئی

نصب تابلو برای نمازخانه ها و سالن مطالعه سراها  :



اداره سراهای دانشجوئی

 بازدید و سرویس کولرهای سراها  :



اداره سراهای دانشجوئی

 ( : سراها) نصب توری پنجره اتاق ها



اداره سراهای دانشجوئی

 نصب تابلوهای سراها با نام گذاری جدید :



اداره سراهای دانشجوئی

 نصب تابلوهای سراها با نام گذاری جدید  :



اداره سراهای دانشجوئی

دانشجوئیسراهایدرجالباسینصب:



اداره سراهای دانشجوئی

 (استفاده از ضایعات چوبی غیر ضرور) نصب قفسه بندی کتاب



اداره سراهای دانشجوئی

 بازدید دوره ای از روند رنگ آمیزی سراها :



اداره سراهای دانشجوئی

 بازدید دوره ای از روند رنگ آمیزی سراها :



اداره سراهای دانشجوئی

 لکه گیری و ترمیم گچ داخل اتاق های سراها  :



اداره سراهای دانشجوئی

 رنگ آمیزی جدول های سیمانی و فلزی سراها  :



اداره سراهای دانشجوئی

 تعویض لوله های تاسیسات سراها :



اداره سراهای دانشجوئی

 هرس درختان داخل محوطه سراها  :



اداره سراهای دانشجوئی

 کالس نحوه برخورد سرپرستان با تنش های دانشجوئی در سراها :



اداره سراهای دانشجوئی

 پاکسازی و نظافت پشت بام سراها با توجه به فرا رسیدن فصل زمستان  :



حوزه ستادی

 نصب آبراه باران ساختمان اداری مدیریت دانشجوئی  :



حوزه ستادی 

: ایزوگام  پشت بام ساختمان اداری مدیریت دانشجوئی 



حوزه ستادی 

: پیگیری جهت تعویض اساسی لوله های آب گرم  ساختمان امور دانشجوئی و ساختمان های همجوار -



حوزه ستادی

 برگزاری دوره کمک های اولیه و امداد نجات بصورت وبینار و عملی  :



حوزه ستادی 

usb(اپلیکشن ) طراحی و راه اندازی سامانه هوشمند  plus



حوزه ستادی 

 شرکت در مراسم بزرگداشت شهدای حادثه انتحاری مدرسه سیدالشهداء کشورافغانستان  :



حوزه ستادی 

 بازدید از روند پیشرفت زمین چمن مجموعه تربیت بدنی به دفعات  :



حوزه ستادی 

 نظام آراستگی و قفسه بندی انبارحوزه مدیریت دانشجوئی  :



حوزه ستادی 

 جلسه تکریم و معارفه معاون دانشجوئی و معاون پشتیبانی :



حوزه ستادی 

 تکمیل پرتال حوزه مدیریت دانشجوئی :



حوزه ستادی 

 اقدامات صرفه جویانه حوزه مدیریت دانشجوئی  :
عدد موتور فن کوئل 25برنامه ریزی و اقدام جهت تعمیر 1.

عدد چوب لباسی فلزی با لوله جهت سراها از محل ضایعات انبار فنی دانشگاه 200تامین 2.

تعمیر پرینتر و تلفن از محل انبار برگشتی دانشگاه جهت استفاده همکاران 3.

تهیه سیستم کامپیوتر از محل انبار برگشتی و بهبود آن توسط فناوری اطالعات و استفاده جهت انجام امور محوله 4.

ش تعمیر فن های هواک–پیشنهاد و حمایت از واحد تعمیرات دانشجوئی مبنی بر تعمیر موتور های یخچال ، تعمیر شیرآالت اهرمی و مخلوط 5.

الح ساختمانی واشر پیسوال و مص–تامین برخی از وسایل مورد نیاز حوزه تعمیرات سراها و انبار از محل انبار فنی مانند سری شیر و شلنگ کم مصرف 6.
مانند سنگ و سیمان 

متر با حداقل هزینه 60/000رنگ آمیزی سراها به متراژ 7.



قاسم سلیمانی برگزاری مراسم باشکوه شهادت سردار حاج 



{برادران } سراهای دانشجوئی اداره 

1.سامانهازبرداریبهرهواندازیراهusbplusسرادرساکندانشجویانالکترونیکیهایدرخواستثبتجهت

:هایزمینهدر
بااتاقتخلیه-4بهداشتمرکزازمجوزاخذ-3تکمیلیتحصیالتدانشجویانبرایاتاقتخصیص-2شخصیاموالتحویل-1

اتاقتخلیه.9مهماندرخواست.8مرخصیثبت.7وامدرخواست-6دانشجویانمشکالتحل-5دانشگاهوکالت

2.خرداد17تاریخازدانشجویاناموالتحویل

3.عدد30تعدادبهرضوان6سرایهایاتاقدربتعویض

4.عدد30تعدادبهسهدبیرستانسرایدیواریکمدهاینصب

5.پریزعدد150"رضوان9سرایویکدبیرستان،سهدبیرستان،دکتریوارشد10سراهایفرسودهپریزهایوکلیدتعویض،
"دوشاخهعدد50،کلیدعدد100

6.میزونئوپان،صندلی،کمد،تخت:قبیلاز"سراهاکلیهدراسقاطیوفرسودهاموالآوریجمع"



{برادران } اداره سراهای دانشجوئی 

7.وارشد10سرای،اتاق40:سهدبیرستان،اتاق40:یکدبیرستان"اندشدهتخلیهکاملبصورتکهاتاقهایینظافت
"اتاق20:دکتری

8.هایخچالکاملشستشویونظافت

9.سهدبیرستانودکتریوارشددهسراهایدرحراستنمایندهحضوربادانشجویاناموالآوریجمع

10.مرحلهچندطیتخته400تعدادبهسراهاهایفرشیشستشووآوریجمع

11.عدد1000تعدادبههااتاقهایتشککلیهخروجوآوریجمع

12.(شعله30)سراهاهایآشپزخانهگازهایاجاقسرویسوبازدید

13.(دستگاه6)فیلترهاتعویضوسراهاآبتصفیهدستگاههایسرویس

14.(اتاق15)9سرایهمکفطبقهو(اتاق40)یکدبیرستانشدهتخلیهکاملهایاتاقآمیزیرنگ



{برادران } اداره سراهای دانشجوئی 

15.عدد200:یکدبیرستانوسهدبیرستان،دهسرای"فرسودههایکوئلفنوهایخچالسرویسوتعمیر"

16.(عدد20)تشکو(عدد10)تختقبیلازرضوان4شمارهمهمانسرایتجهیز

17.(سرا10)سراهاکلیهپاشیسموضدعفونی

18.(عدد30)هااتاقدربتوپیو،دستگیرهقفلتعویض



{خواهران } اداره سراهای دانشجوئی 

1.سامانهازبرداریبهرهواندازیراهusbplusسراساکندانشجویانالکترونیکیهایدرخواستثبتجهت

-4بهداشتمرکزازمجوزاخذ-3تکمیلیتحصیالتدانشجویانبرایاتاقتخصیص-2شخصیاموالتحویل-1:هایزمینهدر

اتاقتخلیه.9مهماندرخواست.8مرخصیثبت.7وامدرخواست-6دانشجویانمشکالتحل-5دانشگاهوکالتبااتاقتخلیه

2.خرداد17تاریخازدانشجویاناموالتحویل

3.لوکبسهوحجابوعفافمجموعه"تیرماهدرآنهاکاملشستشویوحراستنمایندهحضوربااتاقهاازهایخچالخروج

"تکمیلیتحصیالت

4.سراهاکلیهنظافت



{خواهران } اداره سراهای دانشجوئی 

5.حجابمهمانسرایو(اتاق21)ادبیات8و(اتاق22)7سراهایدرشدهتخلیهاتاقهایآمیزیرنگ

6.عدد1000تعدادبهشدهتخلیهکاملاتاقهایازهاتشکخروجوآوریجمع

7.مجموعه،تخته61-3جدید،تخته61-2جدید،تخته61-رهبری"سراهاکلیهدرهافرششستشویوآوریجمع

"تخته65-عفافمجموعه،تخته43-حجاب

8.تکمیلیتحصیالتبلوکسهوعفافوحجابمجموعهدرشدهتخلیهکاملاتاقهایکاملضدعفونیونظافت

9.عفافوحجابمجموعهسراهایکلیههایبالکننظافتوتخلیه

10.3جدید-شعله16"2جدید-شعله17"رهبریسراهایگازهایاجاقسرویس"

11.3جدیدو2جدید"رهبریسراهایآبتصفیهدستگاههایسرویس"



اداره تغذیه

 کارواش نظافت کامل سلف سرویس ها و شتشوی شیشه های سلف کشتی با  :



اداره تغذیه

 ادبیات در ایام تعطیالت سم پاشی سلف سرویس  :



اداره تغذیه

 کشتی نصب حشره کش برقی در ورودی آشپزخانه و سلف سرویس  :



اداره تغذیه

 کشتی تخلیه چربی گیرهای سلف سرویس :



اداره تغذیه

 کشتی نصب سه عدد پرده باد در ورودی سلف و آشپزخانه  :



اداره تغذیه

 ادبیات تعویض المپ و تعمیر سیستم روشنایی سلف سرویس های دبیرستان و :



اداره تغذیه

 کشتی جابجایی اتاقک اتوماسیون تغذیه برادران و خواهران به انتهای سلف  :



اداره تغذیه

 تعویض میز و صندلی های طبقه پایین سلف سرویس ادبیات :



اداره تغذیه

 پخت و پز غذای رژیمی  :



اداره تغذیه

 ها سلف سرویس تعمیرتجهیزات  :



اداره تغذیه  

1.سرویسسلفتعطیلیازپسدبیرستانوادبیاتسرویسسلفکاملعفونیضدونظافت

2.دانشگاهآموزشتاییدمورد1399ترمبرایتحصیالتدانشجویانتغذیهسامانهنمودنفعال

3.دانشجویانرفاهصندوقبهارسالودانشجوئیغذایپرسهرشدهتمامقیمتهزینهمیانگینتعیین

4.دانشجویانرفاهصندوقبهدانشجوئیغذایقیمتپیشنهادارسالومنطقههایدانشگاهبامکاتبه

5.سنتیهایآشپزخونهارتقاءخصوصدرصندوقهایبخشنامهپیگیری
6.هاآشپزخونهارتقاءطرحقالبدرادبیاتسرویسسلفنیازموردتجهیزاتبرآورد
7.تکمیلیتحصیالتدانشجویانجهتکشتیسرویسسلفکاملعفونیضدونظافت
8.کشتیسرویسسلفدرغذاتوزیعمحلدردستکنندهعفونیضددستگاهنصب



اداره تغذیه

9.غذاطبخمحلوکشتیسرویسسلفدرغذابهداشتیتوزیعنحوهبرنظارت

10.نفوذهایربرابدرسرورهاامنیتجهتمایکروسافتسایتازوبسروروسروردیتاعاملسیستمایهفتهکردنروزبه
سرورهاامنیتیهایحفرهرفعومجازغیراحتمالی

11.1399-1400تحصیلیسالبرایرفاهصندوقنامهآیینطبقدانشجوئیغذایقیمتکردنروزبه

12.باگرفعجهتگسترجهانشرکتبهافزارنرمهایباگخوردبازوژتونافزارنرمروزانهتست

13.تلفنیوحضوریبصورتالتحصیلفارغدانشجویانحسابتسویهپیگیری

14.تغذیهاتوماسیونسیستمازروزانهگیریپشتیبان

15.شگاهدانرئیسههیاتطرفازقیمتتعیینوسنواتیوشبانهدانشجویانبرایدانشجوئیغذایقیمتبرآورد



اداره تغذیه

16.دانشجویانرفاهصندوقارتقاءطرحراستایدرادبیاتسرویسسلفتجهیزاتخریدوپیگیری

17.ادبیاتسلفشدهخریداریتاسیساتوتجهیزاتنقشهوهاطرحسازیآمادهومحلکارشناسیبررسی

18.بهداشتیهایپروتکلرعایتلحاظازدانشجوئیغذاتوزیعمحلوآشپزخانهپیوستهبررسی

19.ادبیاتسلفنشانیآتشهایکپسولشارژوپیگیری

20.رفاهصندوقبهادبیاتسرویسسلفآشپزخانهارتقاءطرحخصوصدرمکتوبگزارشاتارائه

21.رفاهصندوقسرویسوببهتغذیهسامانهاتصالخصوصدرصندوقبخشنامهپیگیری

22.رفاهصندوقسرویسوببهاتصالجهتنیازمکوردافزارنرموتجهیزاتخصوصدرکارشناسیبررسی

23.گانههفتهبصورتدانشجوییغذایمنوخصوصدرکارشناسی



اداره وام و رفاه 

سی بازدید کارشناسان صندوق رفاه از اداره وام و رفاه امور دانشجویی در رابطه با پایش ارتقاء سطح سراها و برر
: دانشجویان پرونده های وام 



اداره وام و رفاه 

وامپرداخت(الف:
1.ریال24/000/000مبلغبهجمعاًنفر4................................................................علویبنیادوام
2.ریال1/770/000/000مبلغبهجمعاًنفر16.............................................................مسکنودیعهوام
3.ریال2/037/000/000مبلغبهجمعاًنفر61.............................(تعاونتوسعهبانک)1نوعدکتریویژهوام
4.ریال7/140/000/000مبلغبهجمعاًنفر262.............................(رفاهصندوق)صندوقدکتریتحصیلیوام
5.ریال3/697/850/000مبلغبهجمعاًنفر233...................................................................شهریهوام

6.ریال600/000/000مبلغبهجمعاًنفر20..................................................دکتریویژهضروریوام
7.ریال2/480/490/000مبلغبهجمعاًنفر196.................................................................ضروریوام
8.ریال9/873/600/000مبلغبهجمعاًنفر1008................................................................تحصیلیوام



وام و رفاهاداره 

9.ریال8/250/000مبلغبهجمعاًنفر1..............................................................ایهستهدانشوام

10.ریال140/000/000مبلغبهجمعاًنفر7.....................................................................ازدواجوام

تسهیالتووامبازپرداخت(ب:

1.ریال12/672/060/027مبلغبهجمعاًبدهکاردانشجوینفر308برایاقساطدفترچهصدور

2.ریال39/380/011/322مبلغبهجمعاًبدهکاردانشجوینفر459تعدادبدهینقدیدریافت

3.التحصیلفارغدانشجوینفر221تعدادبرایپروندهادغاموحضوریغیروحضوریبصورتدانشجویانحسابتسویه
قبلسالیاناز



امور مالی 

1.دانشجوئیسراهایتعمیرات

2.وانتخودرودستگاهدوتعمیر

3.سراهاهایفرششستشوی

4.(دانشجوئی)تکمیلیتحصیالتدانشجویانبرایبهداشتیپکتهیه

5.دانشجوئیکاربرایافزارنرمتهیه

6.(دانشجویان)حمایتیصندوقافزارنرمتهیه

7.بهداشتمرکزتجهیز

8.کرونابهداشتیپکوبنرتهیه



مرکز بهداشت و درمان 

1 .هداشت و جذب و استقرار کارشناس تمام وقت بهداشت در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مطابق با آیین نامه مراکز ب
کشوردرمان دانشگاه های 

2 . دانشگاهمستمر در جلسات شورای بهداشت و ایمنی و ستاد کرونا حضور

3.درتبهداشهمیارانهمکاریباعلمیمقاالتترجمهاینفوگرافیک،آموزشی،فایلپوسترمورد50ازبیشتدوین
بهجامعهفراداسایرواعضاآساندسترسیبرایدانشگاهایمنیوبهداشتسامانهدرگیریقراروکرونابیماریخصوص
WWW.USB.AC.IR/HSEآدرس

4 . راه اندازی سامانه اختصاصی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه به آدرسhealth.usbplus.ir با قابلیت لینک به شبکه
دانشگاهمجازی دانشگاه جهت نوب دهی و دسترسی سریع به اخبار و اطالعات مربوط به حوزه سالمت و همیاران بهداشت

5 . دانشجویانها و دستورالعمل های بهداشتی مربوط به شاغلین، پیمانکاران و پروتکل تدوین

6 .یژه تدوین پروتوکل ها و دستورالعمل های بهداشتی مربوط به ورود و انجام فعالیت های پژوهشی در دانشگاه و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی

G:/نامه ها/WWW.USB.AC.IR/HSE
G:/نامه ها/health.usbplus.ir


مرکز بهداشت و درمان 

7.ووزشیآممعاونتهمکاریباپژوهشیامورانجامجهتدانشگاهدرحضورمتقاضیدانشجویانسالمتگواهیتایید
تکمیلیتحصیالت

8.دانشگاهتدارکاتسویازخریدوتاییدجهتضدعفونیهایمحلولتمامیمحتویاتآزمایشوتست

9.فرموالسیونبا%70الکللیتر50تولیدWHOشیمیگروههمکاریباویروسشیوعشروعدربهداشتمرکزدر
دانشگاه

10.بلوچستانوسیستاندانشگاهتولیدجراحیالیهسهماسکتولیدواجرااندازی،راهبرمستمرنظارت

11.هوشمندهمراهفنتلبهاتصالقابلیتنمودناضافهظرفیتبامتراوکسیپالسدستگاهتولیددرعلمیوفنیهمکاری

12.نشانیبهآنیفنامبادانشگاهاینترنتیسوپرمارکتاپلیکیشنتولیددرهمکاریودرخواستAnif.ir

13.ارکبهبازگشترونداجرایجهتاداریاموربهابالغوشاغلینکاربهبازگشتمخصوصفرمطراحیوتهیه

G:/Anif.ir


مرکز بهداشت و درمان 

14.وفناوریواحدهمکاریبادانشگاهایمنیوبهداشتسامانهدراظهاریخودالکترونیکیفرمنتظیموطراحی
دانشگاهاطالعات

15.هتجبهداشتوزارتسویازالزممجوزهایوالزاماتکسبوپیمانکارباقراردادعقدودرمانگاهبخشاندازیراه
درمانگاهپروانهصدور

16.بهداشتمرکزدرشدهتعیینروزهایدرپزشکمستمرحضورودانشگاهمعتمدپزشکقراردادتمدید
17.اهدانشگمعتمدپزشکازتاییدهکسببابهداشتمرکزدراستعالجیوپزشکیهایپروندهبندیدسته
18.دانشگاهخاصمواردکمیسیونبهارائهجهتدانشجویانپزشکیپروندهبررسیوبندیدسته
19.یروسوشیوعبرتمرکزبادرمانوبهداشتمرکزبهداشتکارشناسومعتمدپزشکخدماتووظایفشرحتدوین

کرونا
20.(اقدامدستدر)مشاورهودندانپزشکیسالمت،پایگاههایبخشدرمانوبهداشتمرکزنوسازیوتجهیز
21.دانشگاهکارکنانازنفر300برای1399خرداد14تاریخکارمحیطالزاماتو19-کوویدباآشناییمجازیدورهبرگزاری



مرکز بهداشت و درمان 

22.ازانشگاهدآندانشجوییمعاونتازدرخواستباچابهاردریانوردیدانشگاهکارکنانبرایآنالینکارگاهبرگزاری
1399مهردردانشگاهدرمانوبهداشتمرکزمدیرسوی

23.قطریازاولیههایکمکونجاتوامداد(بهداشتیهایپروتکلتمامیحفظبا)حضوریومجازیدورهبرگزاری
موراکارشناسانوها،خوابگاهسرپرستانبرایجمعیتسویازرسمیمدرکصدورواحمرهاللجمعیترسمیمدرس

1399دیوآذردرساعت25مدتبهدانشجویی

24.دانشگاهپرتوایمنیآزمایشگاهکارشناسانپزشکیمعیاناتپیگیریوتایید

25.درمانوبهداشتمرکزدرعلمیهیاتاعضایودانشجویانویزیتآمار:

نفر3100پانسمانوتزریقاتنفر3150عمومیپزشکویزیت

26.دانشگاهدرمانوبهداشتمرکزسالمتپایگاهبخشدربارداریبهمربوطمعایاناتوپیگیری

27.دانشگاهالمتسپایگاهطریقازدانشگاهجمعیتدرباردارمادرانتمامبرایآنفوالنزاواکسنتزریقانجاموپیگیری



مرکز بهداشت و درمان 

28 . سالمت مطابق با دستورالعمل رسیده از سوی دفتر مشاوره و( ایمیل به سازمان)بازدید و ارسال گزارشات ماهیانه
سازمان امور دانشجویان

29 .عایانات الزم واکسیناسیون کودکان ساکن در کوی اساتید دانشگاه از طریق حضور در مرکز بهداشت و درمان و انجام م
از سوی کارشناسان پایگاه سالمت مرکز بهداشت و درمان دانشگاه  

30 .پیگیری و اطالع رسانی در جهت تکمیل کارنامه سالمت جسم دانشجویان دانشگاه

31 .ارسال راه اندازی کانون همیاران سالمت جسم دانشگاه از طریق اطالع رسانی و رای گیری الکترونیکی تدوین و
اساس نامه کانون

32 .ل های برگزاری مسابقه طرح های جامع و پیشنهادات دانشجویان در زمینه فناوری سالمت و اجرای صحیح پروتوک
بهداشتی با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه

33 .ی در برگزاری دوره آموزشی توجیهی برای همیاران سالمت جسم و رابطان سالمت خوابگاه ها برای افزایش آمادگ
زمان بازگشایی دانشگاه



مرکز بهداشت و درمان 

34.اساسبرهدانشگاهایآشپزخانهوسرویسسلفوهاخوابگاهخصوصدربهداشتیهایدستورالعملابالغوتدوین
المللیبیناستانداردهای

35.دمعتمپزشکسویازتاییدوبالینیمعاینهطریقازالورودجدیددانشجویانبرایسالمتگواهیصدور

36.دانشگاهسرویسسلفودانشجوییهایخوابگاهبهداشتیعملکردبرمستمرنظارت

37.خوابگاهدرارپرستوپزشکحضوراظهاری،خودپرسشنامهثبتطریقازهاخوابگاهدرمستقردانشجویانغربالگری
جویاندانشبهنتایجارائهودرمانوبهداشتمرکزدرنمونهاخذخونآزمایشواحداستقراربالینی،عالئمثبتوها

38.ازتایجندرشدهمشاهدهمواردسایروخونیکملحاظازخونآزمایشنتایجطریقازدانشجویانسالمتپیگیری
(دختردانشجویانویژه)مرکزدرمستقرپزشکسوی

39.درایجنتثبتودارووغذارسمیهایآزمایشگاهبهارسالدانشجویان،غذاییموادوآبازبهداشتیگیرینمونه
درمانوبهداشتوزارتبهداشتیمعاونتمحیطبهداشتسامانه



مرکز بهداشت و درمان 

40.شورایهایلیستچکطریقازدانشگاهفضاهایدربهداشتیهایپروتکلصحیحاجرایروندبرنظارتHSE

دانشگاه

41.ودانشگاهماندروبهداشتمرکزسویازتلفنیتماسطریقازدانشگاهپرسنلوعلمیهیاتاعضایکلیهغربالگری
درمانوبهداشتوزارت4030سامانهدرمشکوکمواردثبت

42.سلیمانیقاسمشهیدمتمرکزغربالگریطرحدراستانبهداشتیمراکزکارشناسانباهمکاری

43.دانشگاهدرسراسریهایآزمونکلیهبرگزاریدرهاپروتکلرعایتبرنظارتوبهداشتیالزاماتبخشدرهمکاری
دانشگاهبهداشتمرکزکارشناسانحضوربا



مشاوره و روانشناسی   مرکز 

 تلفنیخدمات مشاوره
  حضور در همایش کشوری کانون های همیاران سالمت روان منطقه هشت و کسب عنوان کانون نمونه
نهمین شماره از گاهنامه مشاور به مناسبت روز زن
طراحی و چاپ  بنر در رابطه با آگاهی بخشی در پیشگیری از کرونا
جلسه  آگاهی بخشی در خصوص کرونا ویروس
 ایستگاه آموزش های اولیه پیشگیری ازابتال به بیماریCovid-19 بروشورو پخش
ویژه نامه ترم کرونایی
انتشار بروشور های سخن مشاور
انتشار پرسشنامه های الکترونیک دانشجویان
تهیه پوستر و اینفوگرافی از ویروس کرونا



و روانشناسیمرکز مشاوره 

طراحی و چاپ  پوستر در رابطه با آگاهی بخشی در پیشگیری از کرونا

 طراحی اینفوگرافیک مربوط به فعالیت های انجام شده به صورت همکاری

مشترک مرکز مشاوره  و مرکز بهداشت دانشگاه

اجرای طرح پایش سالمت روان

خدمات مشاوره تلفنی

ویژه نامه روز جهانی سالمت روان

 ترجمه و انتشار انیمیشن با موضوع سالمت روان

کارگاه آنالین پیشگیری از خودکشی

مسابقه کتابخوانی هفته سالمت روان



مشاوره و روانشناسیمرکز 

ویژه نامه دانشجویان جدیدالورود

کارگاه آنالین آموزش بخشایش

 کارگاه آنالین تاب آوری

کارگاه آنالین کنترل استرس مرتبط با کرونا

ویژه نامه همدلی در دوران کرونا

ویژه نامه روز جهانی بردباری

مسابقه کتابخوانی به مناسبت روز جهانی بردباری و هفته کتابخوانی

ویژه نامه روز جهانی نه به خشونت علیه زنان

کارگاه آنالین آموزش مهارت های زندگی



مشاوره و روانشناسی مرکز 

 ترجمه و انتشار انیمیشن با موضوع ایدز

کارگاه آنالین افزایش نشاط

چاپ بروشور افسردگی

مسابقه سراسری کتابخوانی با موضوع آشنایی با افسردگی

ویژه نامه روزه جهانی مهاجران

ویژه نامه حفظ اعتماد به نفس در ایام کرونا



اداره تربیت بدنی و فوق برنامه 

1 . 99بهشت اردی–جمع آوری اطالعات پایش سالمت دانشجویان  و ارسال به اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان

2 .زی جهتت برگزاری جلسه مدیران دانشگاههای زاهدان جهت برگزاری مسابقات وتهیه جوایز به صورت آنالین و برنامه ری
99تیرماه-میزبانی مسابقات پسا کرونا 

3 . تیتر و -برگزاری جلسه با هیات های ورزشی استان جهت برنامه ریزی مسابقات استانی پسا کرونا و نحتوه هزینته کترد
99ماه شهریور 

4 . 99تیر ماه -همکاری در برگزاری مسابقات آنالین شطرنج دانشجویان

5 . 99تیر ماه -همکاری در برگزاری مسابقات کاتای کاراته آنالین در بخش دختران و پسران

6 . 99تیرماه -همکاری در برگزاری مسابقات آنالین روپایی با توپ فوتبال



اداره تربیت بدنی و فوق برنامه 

7 . 99شهریور ماه -تعمیر اساسی دستگاه های بدنسازی سالن مهندسی

8 . 99شهریور ماه -99همکاری در تجهیز سالن کوثر جهت برگزاری آزمون عملی تربیت بدنی داوطلبین کنکور سال

9 . حضور کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه در کارگاه های ورزش همگانی مجازی سازمان امور دانشجویان

99شهریورماه -( در سامانه ستاو)

10 . 99شهریور ماه -پیگیری تعمیر اساسی سقف سالن بدنسازی مهندسی

11 . 99شهریور ماه-اختصاص سامانه وبینار جهت برگزاری کالس های ورزشی بصورت مجازی توسط مربیان ورزشی

12 . برگزاری مسابقات آنالین طناب زنی و پالنگ دربخش دختران و واریز هدایای نقدی به حساب منتخبین

13 . برگزاری مسابقات آنالین طناب زنی و روپایی در بخش پسران و واریز هدایای نقدی به حساب منتخبین

14 .اوطلبی حضور کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه در کارگاه های مجازی آشنایی با فضاها و اماکن ورزشی و نهضت د



اداره تربیت بدنی و فوق برنامه 

15.زادهفخریدکتروسلیمانیسپهبدشهیدانیادوارههمگانیورزشآنالینهفتگیمسابقاتبرگزاری

16.دانشگاهمصنوعیچمنزمینپروژهاتمامپیگیریواستانجنوبازبازدید،کارشناسی

17.دانشگاهدوومیدانیپیستپروژهاتمامپیگیریواستانجنوبازبازدید،کارشناسی

18.مهندسییکشمارهتندرستیسالنسقفاساسیتعمیرپیگیریوکارشناسی

19.کشورهایدانشگاهدختردانشجویانکاراتهقهرمانیآنالینمسابقاتدرشرکت

20.زمستانهجشنوارهمسابقاتآنالینبرگزاریدرریزیبرنامه

21.بهمن22ورزشیمجموعهبستهمدارهایدوربیناندازیراهوتعمیر
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