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 تمديد حکم مدير امور دانشجويي دانشگاه

مدير »ئيس محترم دانشگاه، حکم مديريت دکتر مجيد ميراب بالو در سمت با حکم ر

 به مدت دو سال تمديد گرديد. 18/07/1399 از تاريخ« امور دانشجويي دانشگاه

مداري، رئيس دانشگاه در اين حکم خواستار اهتمام براي تحقق رسالت دانشگاه در پيشتازي، قانون

 .است شده کارآفريني و خالقيت ري،مدااخالق گرايي،پاسخگويي، مأموريت

  

 اداره تغذیه
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 راه اندازی رستوران مکمل دانشجویی ارغوان و 

 ▼ 1398و  1397های طی سال دانشجویی دانشگاه هایبازسازی سلف سرویس
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 1399های اداره تغذیه در سال مجموعه فعالیت

 

  ارتقای آشپزخانه مرکزی ◄
ها و ارتقای بهداشت رفاه دانشجویان مبنی بر صنعتی شدن آشپزخانهصندوق  در سال جاری با توجه به ابالغیه

ها، معاونت دانشجویی دانشگاه ایالم نسبت به بازسازی و ارتقای آشپزخانه مرکزی که با حمایت مالی صندوق رفاه آن

ی احی نقشهو پس از بازطر 1399و دانشگاه ایالم با اعتبار چهار میلیارد ریال صورت پذیرفت، از ابتدای بهار 

 های زیر را انجام داده است:آشپزخانه، فعالیت

 مترمربع 78تغيير کاربری و تجهيز سالن مخصوص ظرفشویی به مساحت  . 1
باشد. با توجه به ی آشپزخانه مرکزی، جداسازی سالن ظرفشویی از قسمت پخت و پز مییکی از اقدامات بهداشتی در مجموعه

ای )خارج از قسمت از هم تفکیک نشده بود، لذا در ابتدای کار نسبت به اختصاص سالن جداگانههای قبل این دو اینکه در سال

 78فضای آشپزخانه( برای شستشوی ظروف اقدام گردید. برای دستیبابی به این مهم، با جابجایی انبار مرکزی سالنی به مساحت 

ن کف و دیوارها، تعبیه دو پنجره بزرگ و تهویه مناسب، ایجاد کانال مترمربع را بازسازی کامل نموده و اقداماتی از قبیل سرامیک کرد

ی بعد، با حمایت صندوق رفاه های استیل انجام شد. الزم به ذکر است که در مرحلهفاضالب، برق کشی مناسب و نصب کابینت

 .گردیدک انجام شور اتوماتیظرفشویی و سیخهای دانشجویی اقدامات الزم جهت تجهیز سالن ظرفشویی با ماشین

 مواد غذاییسازی دسترسی و رعایت بهداشتیابی و جابجایی انبار مرکزی آشپزخانه در راستای بهينه. مکان2
های مرسوم از قبیل بازرسی روزانه و امور انبارگردانی با توجه به اینکه در گذشته، ورود و خروج مواد غذایی به انبار و سایر فعالیت

 های مستقلی برای انبار احداث گردید. گرفت، با جابجایی انبار مرکزی  ورودی و خروجیاز یک ورودی صورت می

بندی ميوه و گيری گوشت، مرغ، ماهی و شستشو و بستهسازی و سيخ. جداسازی و تجهيز فضاهای الزم برای آماده3

 ربع(مترم 7ای )هر یک به مساحت بندی و ایجاد چهار اتاقک شيشهسبزیجات با پارتيشن
های روزمره اما بسیار مهم از نظر یکی از مواردی که در بحث ارتقای آشپزخانه مرکزی مدنظر قرار گرفت، جداسازی فعالیت

-گیری مواد پروتئینی و سبزیجات و ماهی از یکدیگر بود که برای این منظور، چهار اتاقک شیشهسازی و سیخبهداشتی از قبیل آماده

ها به طور جداگانه مجهز به تخته گوشت، مترمربع( احداث گردید. هر یک از این اتاقک 7به مساحت ای کامالً مستقل )هر یک 

 باشند. کابینت و سینک استیل می

 ی مناسب. جداسازی و ایجاد اتاق مخصوص پُخت کباب با تهویه4
ی مناسب ق مخصوص پخت کباب با تهویهبا توجه به دمای باال و ایجاد دود زیاد در حین پخت هرگونه کباب، راه اندازی یک اتا

 های صنعتی قوی( از الزامات آشپزخانه ی مرکزی دانشگاه تشخیص داده شد.)استفاده از هواکش

 های آشپزخانههای خاکی منتهی به ورودیسازی و بتُن کاری مسيرها و خيابان. محوطه5
گیری غذاها جهت ارسال به سراهای دانشجویی بودند که به مسیرهای خاکی یکی از عوامل غیربهداشتی در حین رفت و آمد و بار

 ها اقدام گردید.منظور ارتقای بهداشت آشپزخانه، نسبت به بتن کاری آن
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 کشی آشپزخانه. تعميرات اساسی سيستم روشنایی و برق6
ات بهسازی آن انجام شد و کشی آشپزخانه، در راستای مدیریت سبز و کاهش مصرف برق، عملیبا توجه به قدیمی بودن سیستم برق

 های کم مصرف نسبت به باال رفتن میزان روشنایی آشپزخانه و پایین آمدن مصرف انرژی اقدام گردید.با استفاده از المپ

 های جدیدهای قدیمی و تعبيه هواکش. تعویض کليه کانال7
های قدیمی ود.  به همین دلیل، کلیه کانالیکی از مشکالت اساسی در آشپزخانه مرکزی، عدم تهویه مناسب درحین پخت غذا ب

 های جدید سیستم تهویه ی آشپزخانه بطور کامل نوسازی گردید. کشی جدید و نصب هواکشآشپزخانه مرکزی حذف و با کانال

 بام آشپزخانه مرکزی با ساخت و نصب پله فلزی. برقراری امکان دسترسی به پشت8
مرکزی، عدم وجود پله و دسترسی به پشت بام آن بود که با ساخت و نصب پله فلزی،  یکی از مشکالت اساسی ساختمان رستوران

 این مشکل مرتفع گردید. 

 های ميانی آشپزخانهکاری ستون. رنگ آميزی و نوسازی دیوارها و کاشی9
د دارد که در این مدت های خاص وجوآمیزی در زمانبا توجه به آمار باالی پخت و پز در آشپزخانه مرکزی، نیاز مبرم به رنگ

 های میانی اقدام گردید.کاری ستونآمیزی و ترمیم دیوارها و کاشینسبت به رنگ

 های جدید. تجهيز آشپزخانه با خرید دیگ10
دستگاه دیگ مخصوص  2های مالی صندوق رفاه دانشجویان و دانشگاه نسبت به خرید یک دستگاه ماشین ظرفشویی، با حمایت

 ستگاه دیگ مخصوص پخت خورش اقدام گردید.پخت برنج و یک د

 

 تفکیک رستوران های ویژه ی اساتید، کارکنان آقایان و خواهران  ◄
ی در پاسخ به درخواست مکرر اساتید و کارکنان ارجمند، رستوران های ویژه پرسنل دانشگاه در سه بخش ویژه

 اساتید، کارکنان آقا و کارکنان خانم تفکیک و تجهیز گردید. 
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 ▼ قبل از بازسازی –آشپزخانه مرکزی 

 
 

 ▼قبل از بازسازی  –آشپزخانه مرکزی 

   
 

 

 



 
1399سال  –دانشگاه ایالم  –گزارش عملکرد معاونت دانشجویی  10  

 

 ▼ ای(های شیشهبندی اتاقدر حال بازسازی )تخریب دیوار و شروع پارتیشن –آشپزخانه مرکزی 

 
 

 

 ▼ای( ههای شیشبندی اتاقدر حال بازسازی )تخریب دیوار و شروع پارتیشن –آشپزخانه مرکزی 
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 ▼ ای(های شیشهدر حال بازسازی )پارتیشن بندی اتاق –آشپزخانه مرکزی 

 
 

 



 
1399سال  –دانشگاه ایالم  –گزارش عملکرد معاونت دانشجویی  12  

 

 ▼ ای(های شیشهدر حال بازسازی )نصب شیشه های سکوریت اتاق –آشپزخانه مرکزی 
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 ▼ در حال بازسازی )تخریب دیوار جهت اتاق مخصوص ظرفشویی( –آشپزخانه مرکزی 
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 ▼ در حال بازسازی )نصب سرامیک دیوارهای اتاق مخصوص ظرفشویی( –زی آشپزخانه مرک
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 ▼ در حال بازسازی )نصب سرامیک دیوارهای اتاق مخصوص ظرفشویی( –آشپزخانه مرکزی 
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 ▼ های گالوانیزه(در حال بازسازی )ساخت کانال –آشپزخانه مرکزی 
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 ▼ آمیزی آشپزخانه(ی )رنگدر حال بازساز –آشپزخانه مرکزی 
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  ▼ محوطه سازی مسیرهای منتهی به آشپزخانه مرکزی
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 پس از بازسازی –آشپزخانه مرکزی 
 ▼آب هدایت کانال تعبیه و دیوارها سرامیک تکمیل: ظرفشویی مخصوص اتاق 

 
 ▼نصب ماشین ظرفشویی: ظرفشویی مخصوص اتاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1399سال  –دانشگاه ایالم  –گزارش عملکرد معاونت دانشجویی  20  

 

 ▼ی آشپزخانه مرکزیهاکاری ستونسنگ

  
 

 ▼ ای و نصب تابلوها(های شیشهپس از بازسازی )اتاق –آشپزخانه مرکزی 
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 ▼ ی هر بخش(پس از بازسازی )نصب تابلوهای ویژه –آشپزخانه مرکزی 
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 ▼ پس از بازسازی )رنگ آمیزی آشپزخانه مرکزی( –آشپزخانه مرکزی 

 
 

 ▼ پزاسب جهت قرارگیری دستگاه کبابکانال کشی مجزا با تهویه من
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پس از بازسازی )کانال کشی مجزا با تهویه مناسب جهت قرارگیری دستگاه کباب پز و  –آشپزخانه مرکزی 

 ▼ ها(اجاق
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 ▼ های آشپزخانههای خاکی منتهی به ورودیسازی و بتُن کاری مسیرها و خیابانمحوطه
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 ▼بام آشپزخانه مرکزی با ساخت و نصب پله فلزیی امکان دسترسی به پشت ربرقرا
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 دانشجویی یاداره سراها



 
1399سال  –دانشگاه ایالم  –گزارش عملکرد معاونت دانشجویی  29  

 افتتاح پردیس خوابگاهی خواهران

 ▼ 1398و  1397های طی سال بازسازی و نوسازی سراهای شهید مطهری و شهید ورمزیار
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 1399در سال  وییسراهای دانشجهای اداره مجموعه فعالیت

 

 آغاز عمليات بازسازی و نوسازی سراهای دانشجویی دانش و شهيد اختيارزاده

 خيران از یکی کمک و دانشجویان رفاه صندوق مالی حمایت با ،"هادانشگاه دانشجویی سراهای ارتقای"در قالب طرح 

 .گردید آغاز يارزادهاخت شهيد و دانش دانشجویی سراهای نوسازی و بازسازی عمليات  کشور، مطرح

ی مستمر دانشگاه ایالم برای نوسازی و بازسازی سراهای دانشجویی، با زارش روابط عمومی، در ادامه برنامهگ به

رایزنی مستمر ریاست محترم دانشگاه و معاونت دانشجویی با سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان و نیز 

ر طرح ارتقای سراهای شهید مطهری و شهید ورمزیار در سال گذشته، خوشبختانه ی موفق دانشگاه ایالم دپیشینه

 ،(درصد 40) رفاه صندوق مالی حمایت با یک سطح به  ی ارتقای سرای شهید اختیارزاده از سطح پنجتفاهم نامه

 ارتقای نیز و( درصد 30) ایالم دانشگاه و( درصد 30) هادانشگاه حامی خیرین از نژادمُصلیبنیاد فرهنگی  مالی  کمک

 50درصد( و دانشگاه ایالم ) 50از سطح پنج به سطح یک با حمایت مالی صندوق رفاه دانشجویان ) دانش سرای

 غاز شد.آ 16/5/1399 درصد( منعقد و عملیات اجرایی آن از روز پنجشنبه مورخ

اتاق و زیربنای  23نفر،  134فیت الزم به توضیح است که سرای دانشجویی پسرانه دانش )تحصیالت تکمیلی( با ظر

 باشد.ترین سراهای دانشگاه ایالم میاحداث شده و یکی از قدیمی 1374مترمربع در دو طبقه در سال  1500

متر مربع در دو طبقه در  1440اتاق و زیربنای  26نفر،  148همچنین، سرای دانشجویی شهید اختیارزاده، با ظرفیت 

اسکان دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی مورد بهره برداری قرار گرفته احداث شده و برای  1380سال 

 است.
 

 نصب دوربين در ورودی سراهای دانشجویی ◄
با توجه به اهمیت امنیت دانشجویان در سراهای دانشجویی و حذف حضور و غیاب دستی در آینده، نسبت به نصب دوربین در 

 درب ورودی سراها اقدام گردید.

 برقراری امکان دسترسی به پشت بام سرای شهيد مطهری با ساخت و نصب پله فلزی ◄
نسبت به نوسازی، بهسازی و ارتقای سرای شهید مطهری اقدام گردید و در سال جاری نیز ساخت و نصب پله  1398در تابستان 

 فلزی جهت دسترسی به پشت بام آن انجام گردید.

 خواهرانپارتيشن بندی گيت پردیس سراهای  ◄
رئیس  ومحترم دانشجویی وزارت عتف معاون با حضور جناب آقای دکتر صدیقی ) 98افتتاح پردیس سراهای خواهران در سال 

( انجام شد. ساختمان ورودی پردیس در دو طبقه ساخته شده است که در سال قبل تا حدودی تجهیز دانشجویان سازمان امور

رتیشن بندی ورودی همکف به منظور استقرار سرپرستان و بخشی نیز به عنوان اتاق انتظار گردید. اما در سه ماهه نخست امسال پا

های محترم دانشجویان انجام شد. در ضمن سیستم سرمایشی گیت نیز در طول این مدت تکمیل ی مهمانان و خانوادهجهت استفاده

 و راه اندازی گردید.
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 به همراه محوطه سازی ورودی(ساخت و نصب در ورودی پردیس سراهای برادران ) ◄
شروع و امسال در دستور کار قرار گرفت. خوشبختانه، ساخت و نصب درب  98طراحی در ورودی پردیس سراهای برادران از سال 

 باشد.ورودی انجام و در حال حاضر، محوطه سازی ورودی و دیوارکشی آن نیز در دست انجام می

 ضدعفونی کليه سراها ◄
ی کاری خود انجام داده است که یک های مختلفی در حوزهبیماری کرونا در کشور، معاونت دانشجویی فعالیتاز ابتدای شیوع 

بخش از آن، راه اندازی کمیته مداخله در بحران و برگزاری جلسات منظم و اضطراری در زمان بحران، انجام ضدعفونی سراها و 

تی در مجموعه ساختمان های این معاونت بوده است. در حال حاضر، با های دانشجویی و نظارت بر رعایت اصول بهداشرستوران

اسکان دانشجویان تحصیالت تکمیلی، ضدعفونی و پیروی کلیه پرسنل و دانشجویان از دستورالعمل های بهداشتی همچنان در 

 دستور کار این معاونت قرار دارد.

 سرویس کليه کولرها ◄
کرونا در کشور، نظم تقویم آموزشی را از روال عادی خود خارج کرده و با توجه به های گذشته، وجود بیماری بر خالف سال

باش کامل بسر برده و آمادگی خود را برای اسکان های دانشجویی، حوزه معاونت دانشجویی در آمادهاحتمال از سرگیری فعالیت

لذا سرویس و تعمیر کولرها در ایام گرم سال و  دانشجویان در هر زمان )بر اساس مصوبات استانی و دانشگاه( حفظ کرده است.

 های دیگر توسط نیروهای تأسیساتی این معاونت انجام شده است.قسمت

 های بهداشتی(اسکان دانشجویان تحصيالت تکميلی در سراها )بر اساس پروتکل ◄
های یلی که دروس عملی و فعالیتبر اساس مصوبات کمیته مداخله در بحران دانشگاه، امکان اسکان دانشجویان تحصیالت تکم

های عملی مرتبط با پایان نامه/رساله داشتند، میسر گردید. لذا در حال حاضر، سراهای الغدیر و دانش فعال بوده و بر اساس پروتکل

 بهداشتی، نسبت به اسکان دانشجویان اقدام شده است.

 

 ▼نصب دوربین در ورودی سراهای دانشجویی

  
 

 

 

 



 
1399سال  –دانشگاه ایالم  –گزارش عملکرد معاونت دانشجویی  35  

 

 ▼ان دسترسی به پشت بام سرای شهید مطهری با ساخت و نصب پله فلزیبرقراری امک

    
 

 ▼پارتیشن بندی گیت پردیس سراهای خواهران
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 ▼ساخت و نصب درب ورودی پردیس سراهای برادران )به همراه محوطه سازی ورودی( 
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 اختمان معاونت دانشجويي و فرهنگيسکردن ضدعفوني 

ان، سراهای دانشجویی و ی کرونا، معاونت دانشجویی از ابتدا شروع به ضدعفونی محل کار کارکنبا شیوع بیمار

-و رعایت فاصله فیزیکی از اولویت ها نموده است. در حال حاضر نیز استفاده از ماسک و دستکشسرویسسلف

 .پذیردن حوزه صورت میهای بهداشتی این معاونت بوده و در کنار آن ضدعفونی محل کار نیز توسط کارکنان ای

ند تشکر نموده و کنهای بهداشتی فعالیت میدر زمینه داند از تمامی کارکنانی کهمعاونت دانشجویی بر خود الزم می

 .تک شما را از خداوند منان آرزومندمسالمتی تک
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 .در دانشگاه ایالم برگزار گردید "نظارت و ارزیابی خوابگاه های غیردولتی استان"اولین جلسه 

 صیدی دکتر آقای جناب حضور با جلسه اولین غیردولتی، های خوابگاه ارزیابی و نظارت جدید امهننظر به ابالغ آیین 

 و دانشجویی، حوزه کارشناسان و مدیران ،(دانشجویی امور مدیر) بالو میراب دکتر ،(دانشگاه دانشجویی معاون)

، آموزشکده فنی دختران ایالم، و نماینده دانشگاه علمی کاربردی ای، حرفه و فنی دانشگاه استانداری، از نمایندگانی

 های غیردولتی در سالن فرزانگان دانشگاه ایالم برگزار گردید.خوابگاه

در ابتدای جلسه، معاون دانشجویی دانشگاه ایالم ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین جلسه، اشاره ای به تغییرات 

ی ارائه خدمات مطلوب به دانشجویان گرامی را از اهداف این ایجاد شده در آیین نامه داشتند و اجرای قوانین در راستا

معاونت دانستند. در ادامه، خالصه ای از تعداد و وضعیت خوابگاه های دانشجویی دولتی و غیردولتی استان توسط 

د های غیردولتی توسط حاضرین موری خوابگاهمشکالت موجود در زمینهدکتر میراب بالو ارائه گردید؛ و در نهایت 

 بحث قرار گرفت.

در پایان جلسه، دانشگاه ایالم به عنوان دانشگاه معین استان نسبت به تعیین افراد شورای نظارت استان اقدام و بدین 

 دکتر صیدی به عنوان رییس شورا و دانشگاه ایالم به عنوان دانشگاه دبیر انتخاب گردید.جناب آقای ترتیب، 
 

 
 

 

 



 
1399سال  –دانشگاه ایالم  –گزارش عملکرد معاونت دانشجویی  47  

 

 

 
 

  
 

  
 

   
 



 
1399سال  –دانشگاه ایالم  –گزارش عملکرد معاونت دانشجویی  48  

 

 
 

 
 

  
 



 
1399سال  –دانشگاه ایالم  –گزارش عملکرد معاونت دانشجویی  49  

 

 
 

  
 

 
 



 
1399سال  –دانشگاه ایالم  –گزارش عملکرد معاونت دانشجویی  50  

 

 
 

 
 

  



 
1399سال  –دانشگاه ایالم  –گزارش عملکرد معاونت دانشجویی  51  

 

 
 

  
 

 



 
1399سال  –دانشگاه ایالم  –گزارش عملکرد معاونت دانشجویی  52  

 

 
 

  
 

  
 

  



 
1399سال  –دانشگاه ایالم  –گزارش عملکرد معاونت دانشجویی  53  

 

 
 

   
 

 



 
1399سال  –دانشگاه ایالم  –گزارش عملکرد معاونت دانشجویی  54  

 

 
 

  
 

 



 
1399سال  –دانشگاه ایالم  –گزارش عملکرد معاونت دانشجویی  55  

 

 
 

 



 
1399سال  –دانشگاه ایالم  –گزارش عملکرد معاونت دانشجویی  56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفاهاداره 
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 پرداخت گردید 99-98ی دانشجویی نيمسال دوم سال تحصيلی هاتمامی وام

مسال دوم سال تحصیلی های دانشجویی نیدکتر میراب بالو مدیر امور دانشجویی دانشگاه ، بیان کرد: تمامی وام      

خت وام تحصیلی، شهریه شبانه، وام ضروری، ودیعه مسکن، ازدواج و ویژه دکتری به صورت کامل پردا ، شامل99-98

  گردید.

به گزارش روابط عمومی، دکتر مجید میراب       

بالو مدیر امور دانشجویی دانشگاه با اعالم اینکه 

 98-99هفت نوع وام در نیمسال دوم سال تحصیلی 

به دانشجویان دانشگاه ایالم پرداخت شده است، 

مورد وام تحصیلی به  411 بیان داشت: در مجموع

مورد وام شهریه  160 ریال، 2،119،300،000مبلغ 

مورد وام  124ریال،  1،917،500،000شبانه به مبلغ 

ریال، یک  594،200،000ضروری روزانه به مبلغ 

مورد وام ویژه  10ریال،  100،000،000مورد وام ازدواج به مبلغ  5ریال،  60،000،000مورد وام ودیعه مسکن به مبلغ 

ریال به  462،000،000وام ویژه دکتری )بانک توسعه( به مبلغ  مورد 22ریال، و  90،000،000  دکتری به مبلغ

 دانشجویان متقاضی پرداخت شده است.

مورد وام ویژه  114و  532،440،000مورد وام تغذیه به مبلغ  204بالو، افزود: در حال حاضر، دکتر میراب 

 .باشدمی  قدامریال نیز در دست ا 4،104،000،000دکتری )از محل اعتبارات صندوق( به مبلغ 

مورد  155الزحمه کار دانشجویی، گفت: همچنین مدیر امور دانشجویی دانشگاه در مورد پرداخت حق

 .گردید پرداخت ریال  311،437،000به مبلغ  98-99الزحمه کار دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی حق

های یی در ایام تابستان از طریق شماره تماسبالو، با بیان اینکه تمام کارکنان حوزه مدیریت دانشجودکتر میراب 

ها اعالم شده جوابگوی دانشجویان عزیز خواهند بود، تأکید کرد دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست و تمام فعالیت

 گیرد.به صورت الکترونیکی انجام می

به حوزه مدیریت مدیر امور دانشجویی دانشگاه همچنین از انجام امور تسویه حساب کلیه امور مربوط 

 و دانشگاه آموزشی امور محترم کل مدیر با گرفته صورت هایرایزنی با: گفت و دانشجویی در سامانه گلستان خبر داد 

 دانشجویان تمامی حاضر حال در کارها، روند در تسریع و وقت در جوییصرفه عزیز، دانشجویان حال رفاه جهت

 سامانه گلستان انجام دهند.های خود را در رخواستد تمامی توانندمی
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 1399در سال  رفاههای اداره مجموعه فعالیت

 

 های وامهای مستمر در پرداخت کلیههای دانشجويي و پیگیریثبت درخواست وام ◄

 نهايي کردن و پرداخت حق الزحمه کار دانشجويي  ◄

 صورت حضوری و غیرحضوریانجام امور مربوط به تسويه حساب و صدور دفترچه اقساط به  ◄
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 تربیت بدنیاداره 
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 1399در سال  تربیت بدنیهای اداره مجموعه فعالیت

 

  خواهران یسراها یسدر پرد سواریدوچرخه پیست احداث ◄
-با توجه به درخواست دانشجویان و در جهت توسعه فضاهای ورزشی سراهای دانشجویی، پیست دوچرخه

 احداث گردید. 1399مترمربع در بهار  1500مینی به مساحت سواری پردیس سراهای دختران در ز

 

 
 

 
 

 

 
 

 ساحلی در والیبال یک قطعه زمین احداث ◄

 خواهران یسراها یسپرد
به منظور توسعه فضاهای ورزشی سراهای 

دانشجویی، زمین والیبال ساحلی پردیس سراهای 

مترمربع در بهار  200دختران در زمینی به مساحت 

 گردید.احداث  1399

 

 برادران یسراها یسپرد ساحلی در والیبال یک قطعه زمین احداث ◄
به منظور توسعه فضاهای ورزشی سراهای دانشجویی و با توجه به درخواست دانشجویان، زمین والیبال ساحلی 

 احداث گردید. 1399مترمربع در بهار  200پردیس سراهای برادران در زمینی به مساحت 
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 ابقات ورزشی آنالینبرگزاری مس ◄

 مخاطبان مربی )سخنران( تاریخ فعالیت ردیف

ای ورزش در ارسال کلیپ يک دقیقه 1 

 خانه )ويژه هفته تربیت بدني(

دانشجويان، کارکنان و  - ماهآبان 3مهرماه لغايت  26 

 اساتید 

 دانشجويان احمدی -ملکي ماهدی 7آذر لغايت  23 تکواندو )پومسه( 2

 دانشجويان  انديشه ماهدی 7آذر لغايت  23 اتا(کاراته )ک 3

 دانشجويان غالمیان ماهدی 1-14 تنیس روی میز )سرويس هدفمند( 4

 دانشجويان و کارکنان پورصالحي ماهدی 14-28 والیبال )حرکات نمايشي( 5

 دانشجويان و کارکنان آزرم ماهدی طناب زني 6

 کارکناندانشجويان و  - ماهدی شطرنج آنالين 7

 ارائه خدمات ورزشی ◄
 مخاطبان تاریخ اتمام تاریخ شروع فعالیت ردیف

 مجموعه دانشگاه روز هر روز هر گندزدايي و ضدعفوني کردن اماکن ورزشي 1

 30لغايت  28 برگزاری کنکور آزمون عملي رشته علوم ورزشي 2

 ماه شهريور

 30لغايت  28

 شهريورماه

داوطلبان استان 

 ايالم

 مجموعه دانشگاه ايام کرونا ايام کرونا یه پروتکل تمريني ويژه دوره کروناته 3

 اداره تربیت بدني 1399شهريور  1399فروردين  ماهه دوم 6برآورد مالي و تهیه تقويم  4

 اداره تربیت بدني 1399اسفند  1399مهرماه  ماهه دوم 6برآورد مالي و تهیه تقويم  5

 دانشجويان 1399اسفندماه  1399مهرماه  ويان در سامانه سجادثبت اطالعات ورزشي دانشج 6

 دانشجويان 1399اسفندماه  1399فروردين  ثبت اطالعات ورزشي دانشجويان در سامانه ستاو 7

 بخش خصوصي 1399اسفندماه  1399فروردين  بستن قرارداد و اجاره زمین چمن طبیعي 8

ری های عملي )اضطراهمکاری در برگزاری کالس 9

 رشته علوم ورزشي(

 دانشجويان 1399تیرماه  1399تیرماه 

های عملي )اضطراری همکاری در برگزاری کالس 10

 رشته علوم ورزشي(

 دانشجويان 1399بهمن  1399بهمن 

های فوق برنامه کارکنان و تشکیل کالس 11

های الملل با رعايت پروتکلدانشجويان بین

 بهداشتي

دانشجويان و  روزهای زوج روزهای زوج

 کارکنان

ثبت سیستمي دانشجويان شرکت کننده در مسابقات  12

 مجازی

دانشجويان و  آخر اسفندماه اول فروردين

 کارکنان

و   1398آوران سال پرداخت جايزه مدال 13

کنندگان در مسابقات ورزشي مجازی سال شرکت

1399 

 

 1399زمستان 

 

 1399زمستان 

 

دانشجويان و 

 کارکنان



 
1399سال  –دانشگاه ایالم  –گزارش عملکرد معاونت دانشجویی  62  

 کن و تاسیسات ورزشیاما ◄
 تاریخ اتمام تاریخ شروع اماکن ورزشی ردیف

 1399دهه فجر    1399فروردين   احداث و تکمیل سالن تیراندازی دانشگاه 1

 1399دهه فجر   1389 تکمیل استخر دانشگاه 2

 1400 1399آذر   يابي و شروع به کار زمین کفپوش روبازمکان 3

 - 1399ماه دی اندازی دهکده ورزشي دانشگاهيابي، احداث و راهمکان 4

 1399 1399آذرماه  سواریتوسعه ايستگاه و پیست دوچرخه 5

 1399تابستان  1398 افتتاح و شروع به کار دو زمین والیبال ساحلي 6

های گرمايشي، سرمايشي اماکن ارزيابي و تعمیر سیستم 7

 ورزشي بر اساس چک لیست مربوطه

 1399اه آذرم 1399مهرماه 

 های ورزشیوبینارها و کارگاه ◄
 مخاطبین سخنران تاریخ موضوع ردیف

دانشجويان، کارکنان و  دکتر فردين فتاحي مهرماه 27 تغذيه ورزشي 1

 اساتید

دانشجويان، کارکنان و  خانم دکتر آزرم مهرماه 28 ورزش و بهداشت در دوران کرونا 2

 اساتید

دانشجويان، کارکنان و  زادهدکتر رستم علي مهرماه 29 زشيتجويز و پايش شدت فعالیت ور 3

 اساتید

الدين دکتر شمس مهرماه 30 تاثیرات کرونا بر ورزش کشور 4

 رضايي

دانشجويان، کارکنان و 

 اساتید

های اداره تربیت بدني شرکت کارشناس 5

 در وبینارهای مختلف وزارت عتف

اداره کل تربیت بدني  1399

 وزارت عتف

های ادارات اسکارشن

 تربیت بدني

 اماکن و تاسیسات ورزشی ◄
 تاریخ اتمام تاریخ شروع اماکن ورزشی ردیف

 1399دهه فجر    1399فروردين   احداث و تکمیل سالن تیراندازی دانشگاه 1

 1399دهه فجر   1389 تکمیل استخر دانشگاه 2

 1400 1399آذر   يابي و شروع به کار زمین کفپوش روبازمکان 3

 - 1399ماه دی اندازی دهکده ورزشي دانشگاهيابي، احداث و راهمکان 4

 1399 1399آذرماه  سواریتوسعه ايستگاه و پیست دوچرخه 5

 1399تابستان  1398 افتتاح و شروع به کار دو زمین والیبال ساحلي 6

های گرمايشي، سرمايشي اماکن ارزيابي و تعمیر سیستم 7

 چک لیست مربوطهورزشي بر اساس 

 1399آذرماه  1399مهرماه 
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 گندزدایی و ضدعفونی اماکن ورزشی 
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 برگزاری آزمون عملی رشته علوم ورزشی
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 تهیه پروتکل تمرینی ویژه دوره کرونا
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 آماده شدن سالن تیراندازی
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 تکمیل استخر دانشگاه ایالم
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 بقات مجازیبرگزاری مسا
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 انتصاب سرپرست مدیریت تربیت بدنی دانشگاه

 .گرديد منصوب ايالم دانشگاه بدني تربیت مديريت سرپرست عنوان به رضايي الدينشمس دکتر با حکم رئیس محترم دانشگاه،

 به ورزشی، علوم گروه استادیار رضایی الدینشمس دکتر دانشگاه، رئیس اکبریعلی دکتر سوی از حکمی طی عمومی، روابط گزارش به

 .گردید منصوب ایالم دانشگاه «بدنی تربیت مدیریت سرپرست» سمت

 
 هایشاخص و اهداف تحقق برای تالش ای،حرفه اخالق اصول به توجه خواستار رئیس دانشگاه در این حکم

 مداری،قانون پیشتازی، در دانشگاه رسالت تحقق برای اهتمام و( 1396-1400) دانشگاه ساله پنج استراتژیک برنامه

 است. شده کارآفرینی و خالقیت مداری،اخالق گرایی،مأموریت پاسخگویی،
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مرکز بهداشت، درمان و 

 مشاوره
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 1399در سال  و مشاوره مرکز بهداشت، درمانهای مجموعه فعالیت

 
 تاريخ گروه هدف عنوان فعالیت

 1399فروردین تا آخر خرداد کارکنان، اساتید و دانشجویان تب سنجي در ورودی دانشگاه

 در طول سال تحصیلی کارکنان، اساتید و دانشجویان در دانشگاه Dتوزيع قرص ويتامین 

 لیدر طول سال تحصی دانشجویان پايش سالمت دانشجويان

 در طول سال تحصیلی کارکنان، اساتید و دانشجویان مشاوره تلفني

 1399فروردین تا آخر خرداد کارکنان، اساتید و دانشجویان ويزيت پزشک و خدمات پرستاری

کلر سنجي روزانه از آب آشامیدني و پیگیری موارد نا 

 مطلوب

 1399در طول سال  کارکنان، اساتید و دانشجویان

پروتکل های بهداشتي در محیط  آموزش رعايت

 دانشگاهي و خوابگاهي به دانشجويان

 در طول سال تحصیلی کارکنان، اساتید و دانشجویان

پیگیری دستورالعمل های الزم جهت رعايت پروتکل 

 های بهداشتي در شرايط کرونا ويروس در دانشگاه

 در طول سال تحصیلی انیو دانشجو دیکارکنان، اسات

در خانه  #کمپین "ره استاني با موضوع  برگزاری جشنوا

 "بمانیم

 1399خرداد ماه دانشگاههای استان ایالم

در خانه #کمپین دانشجويي  "تهیه پوستر با موضوع

 "بمانیم

 اردیبهشت ماه دانشجویان دانشگاه ایالم

در خانه  #کمپین دانشجويي "تهیه کتابچه با موضوع

 "بمانیم

 ماه بهشتیارد ایالم دانشگاه دانشجویان

در خانه #کمپین دانشجويي"تهیه موشن گرافي با موضوع

 "بمانیم

 ماه بهشتیارد ایالم دانشگاه دانشجویان

در خانه  #کمپین داشجويي"تهیه پادکست با موضوع 

 "بمانیم

 ماه بهشتیارد ایالم دانشگاه دانشجویان

تهیه بروشور و فايل های آموزشي در خصوص کرونا 

 ويروس

 در طول سال تحصیلی اتید و دانشجویانکارکنان، اس

اخذ  تعهد نامه حضور در سراهای دانشجويي در بین 

 دانشجويان در خصوص رعايت پروتکل های بهداشتي

 در طول سال تحصیلی دانشجویان

 21/04/99 کارکنان و اساتید انجام تست انتي بادی کرونا

 23/04/99تا 

 در طول سال تحصیلی کارکنان، اساتید و دانشجویان اشتثبت نام در سامانه خوداظهاری وزارت بهد



 
1399سال  –دانشگاه ایالم  –گزارش عملکرد معاونت دانشجویی  76  

 در طول سال تحصیلی کارکنان جلسه با سرپرست و نیروی خدماتي سراهای دانشجويي

بازديد ماهیانه  از سراهای دانشجويي به منظور رعايت 

پروتکل های بهداشتي بر اساس چک لیست های ارسالي 

 وزارت علوم

 لیدر طول سال تحصی دانشجویان

تب سنجي دانشجويان کارشناسي که برای وسايل 

 خوابگاه مراجعه مي کنند

1399تیرماه  دانشجویان و سرپرستان خوابگاه  

نصب پوستر دستورالعمل روش صحیح شستشوی دستها 

 در سراهای دانشجويي

 در طول سال تحصیلی دانشجویان

تهیه فايل پیگیری گندزدايي اماکن عمومي دانشگاه و

وش های تهیه محلول گند زدايي محیط و آموزشي ر

 سطوح در مقابله با کرونا ويروس

 در طول سال تحصیلی کارکنان، اساتید و دانشجویان

 یدر راستا المياقدامات مرکز بهداشت و درمان دانشگاه ا

 یسراسر یآزمون ها یبرگزار

1399مرداد ماه  -  

نظارت بر آزمون های استخدامي تأمین اجتماعي و قوه 

 ضايیهق

1399شهریور ماه  -  

 30/06/99الی 28/06/99 - نظارت بر آزمون عملي تربیت بدني

و مرکز  الميدانشگاه ا نیماب یانعقاد تفاهم نامه همکار

 المياستان ا يپزشک یهاتيحوادث و فور تيريمد

 25/06/99 کارکنان، اساتید و دانشجویان

در  يو روح يسالمت جسم شيپا هیاطالع یبارگذار

 آموزش کل یدانشگاه و سامانه گلستان با همکار تيسا

 15/06/99 دانشجویان

و  يلیتکم التیتحص انيسالمت به دانشجو يارائه گواه

 یاسکان درسراها يالملل متقاض نیب انيدانشجو

 ييدانشجو

 در طول سال تحصیلی دانشجویان

اجرای طرح پايش سالمت جسم و روان برای 

 99دانشسجويان ورودی 

شجویاندان 1399از مهرماه الی آذر ماه    

مهرماه 24الی 18 کارکنان و اساتید و دانشجویان "سالمت روان برای همه"تهیه پوستر با موضوع   

دانشجویان و اساتید و کارکنان "همه برای روان سالمت" موضوع تهیه موشن گرافي با مهرماه 24الی 18   

دانشجویان و اساتید و کارکنان "مهه برای روان سالمت" موضوع تهیه  بروشور با مهرماه 24الی 18   

"بهداشت کار"کارگاه آموزش  1399مهر ماه  کارکنان و اساتید   

"کرونا و سالمت روان"کارگاه آموزشي  1399آبان ماه  کارکنان و اساتید   
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پیام های بهداشتي در رابطه با رعايت پروتکل های 

 بهداشتي

1399در طول سال تحصیلی کارکنان، اساتید و دانشجویان  

 با رابطه در بهداشتي بروشورهای آموزشي بهداشتي

بهداشتي های پروتکل رعايت  

1399در طول سال تحصیلی کارکنان، اساتید و دانشجویان  

 از دی ماه الی ... دانشجویان اجرای طرح احوال پرسي در ايام کرونا

مي زنم-ماسک-من #تهیه پوستر با موضوع پويش  ن، اساتید و دانشجویانکارکنا   در طول سال تحصیلی 

زنم مي-ماسک-من # پويش موضوع با تهیه بنر دانشجویان و اساتید کارکنان،  1399مهر ماه    

زنم مي-ماسک-من تهیه موشن گرافي با موضوع پويش دانشجویان و اساتید کارکنان،  1399مهر ماه   

با  "5ياريگران زندگي منطقه "جشنواره منطقه ای 

ضوع پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدرمو  

5تمام دانشجویان منطقه  1399آذر ماه    

تهیه پوستر با موضوع پیشگیری از سوء مصرف مواد 

 مخدر

1399خرداد ماه تمام دانشجویان دانشگاه ایالم  

تهیه کتابچه با موضوع اعتیاد و آثار سوء مصرف مواد 

 مخدر بر نوجوانان و جوانان

انشگاه ایالمتمام دانشجویان د 1399تیر ماه   

1399آذر ماه 10 کارکنان، اساتید و دانشجویان تهیه پوستر به مناسبت روز جهاني ايدز  

1399هفته آخرآذر ماه  کارکنان، اساتید و دانشجویان تهیه پوستر به مناسبت شب يلدا  

دانشجویان و اساتید کارکنان، تهیه پادکست به مناسبت شب يلدا 1399ه اواخر  آذر ما   

خدا قوت دانشجو در ايام  #تهیه پوستر با موضوع طرح

 امتحانات

12399تیر ماه  دانشجویان دانشگاه ایالم  

خدا قوت دانشجو در  #تهیه بروشور با موضوع  طرح 

 ايام امتحانات

1399تیر ماه  دانشجویان دانشگاه ایالم  

خدا قوت دانشجو  #تهیه موشن گرافي با موضوع طرح

متحاناتدر ايام ا  

1399تیر ماه  دانشجویان دانشگاه ایالم  
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 المیاستان ا یپزشک یهاتیحوادث و فور تیریو مرکز مد المیدانشگاه ا نیماب یانعقاد تفاهم نامه همکار

های پزشکی پیش بیمارستانی در دانشگاه نامه ارائه خدمات فوریتتفاهمبه همت مرکز بهداشت  درمان و مشاوره       

های پزشکی به دانشجویان و پرسنل دانشگاه ایالم، افزایش سطح دسترسی یالم با هدف تسهیل خدمات فوریتا

های پزشکی طبق استانداردهای سازمان اورژانس کشور و دانشگاه ایالم و برقراری عدالت در ارائه خدمات فوریت

های سازمان اورژانس ز مطابق با دستورالعملترین مرکز درمانی در صورت نیاانتقال بیماران و مصدومین به نزدیک

 اکبری و دکتر علیمرادی رسید.کشور، به امضای دکتر علی
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 تعمیرات و بازسازی پایگاه اورژانس
های پزشکی در محل ساعته فوریت24نامه دانشگاه ایالم و اورژانس استان در خصوص ایستگاه با عنایت به تفاهم      

های تمان قدیم پست دانشگاه جهت ارائه خدمات فوریت پزشکی به جامعه دانشگاهی، این مرکز با پیگیریساخ

 باشد.معاونت دانشجویی در حال تعمیرات و بازسازی می
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 دانشگاه ورودی در سنجیتب ◄
رتی به منظور های بهداشتی و نظابا شروع سال جدید و فراگیر شدن کرونا ویروس و اهمیت اجرای پروتکل

کاهش و جلوگیری از شیوع و ابتال به کرونا ویروس در محیط دانشگاهی، به همت مرکز بهداشت دانشگاه در مقابل در 

 سنجی و پایش سالمت بصورت روزانه و تمام وقت توسط این مرکز انجام شد.ورودی دانشگاه تست تب

 
 

 دی ویتامین قرص توزیع ◄
ح سالمت جسمی کارکنان و دانشجویان به صورت ماهانه در محل ورودی در این بخش با هدف افزایش سط

 دانشگاه اقدام به توزیع قرص ویتامین دی توسط مرکز بهداشت انجام پذیرفت.

 

 یانسالمت دانشجو یشپا ◄
با شروع فعالیت های اداری و آموزشی دانشگاه طرح پایش سالمت دانشجویان برای دو دسته از دانشجویان 

 گاه و غیر خوابگاهی در دستور کار مرکز بهداشت به صورت زیر قرار گرفت:ساکن خواب
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برای آن دسته از دانشجویانی که ساکن خوابگاه هستند با مراجعه حضوری به مرکز و در دست داشتن گواهی 

 سالمت از شبکه بهداشت محل سکونت و ثبت نام در سامانه خود ارزیابی بیماری کرونا وزارت بهداشت، گواهی

 های دانشجویی صادر گردید.حضور در خوابگاه

برای بقیه دانشجویان با در دست داشتن پرینت ثبت نام در سامانه خود ارزیابی وزارت بهداشت و تکمیل فرم تاییدیه 

 سالمت دانشجویان و تایید کارشناس مرکز در ورودی دانشگاه، مجوز حضور در دانشگاه برای شخص صادر گردید.

 
 

 تلفنی مشاوره ◄
با فراگیر شدن کرونا ویروس و عدم دسترسی حضوری به مرکز بهداشت، درمان و مشاوره جهت خدمات 

مشاوره و اهمیت کنترل بهداشت روان، طرح مشاوره تلفنی در دستور کار این مرکز قرار گرفت که قابلیت دسترسی به 

ن، اساتید، کارکنان و خانواده های این سه طیف را امکان پذیر نمود. شایان ذکر خدمات مشاوره ای برای دانشجویا

 است که میزان رضایتمندی و گستره زمانی این طرح در سطح باالیی بود.
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 یپزشک و خدمات پرستار یزیتو ◄
در این بخش به صورت روزانه خدمات پرستاری از قبیل مشاوره در خصوص افزایش سالمت جسمی، تست 

قند خون ، فشار خون ، قد و وزن بینایی سنجی و ... توسط پرستار مرکز انجام می گرفت و دو روز در هفته ویزیت 

 پزشک برای عموم دانشجویان و کارکنان و اساتید از ساعت یازده الی سیزده انجام می شود.

 

 و اثرات آن در نوجوانان و جوانان یاداعت کتابچه توزیع و یهته ◄
یاد و اثرات آن در نوجوانان و جوانان به مناسبت هفته پیشگیری از مصرف دخانیات در نوجوانان و کتابچه اعت

جوانان توسط سرکار خانم فرشته چراغی مشاور مرکز مشاوره دانشگاه تهیه شد و در کانال های دانشگاه و سایت های 

 خبری مرتبط منتشر شد. 

 
 

 دانشجویان به دانشگاهی و خوابگاهی حیطم در بهداشتی هایپروتکل رعایت آموزش ◄
با شروع فعالیت آزمایشگاه ها و دروسی که نیاز مبرم به حضور دانشجویان طبق مصوبه های ستاد بحران و 

معاونت آموزشی دانشگاه و اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط های خوابگاهی و دانشگاهی، آموزش این 

شت و مسولین مرکز در دستور کار قرار گرفت که بدون استثنا تمامی دانشجویان پروتکل ها توسط کارشناس بهدا

 های تحصیالت تکمیلی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.دوره
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 بمانیم خانه در # دانشجویی کمپین استانی برگزاری جشنواره ◄
با هدف کنترل  1398ر دانشجویان در سال در راستای اجرای تفاهم نامه منعقده بین وزارت کشور و سازمان امو

در خانه بمانیم با موضوع افزایش #کمپین دانشجویی جشنواره استانی  ها، های اجتماعی در دانشگاهکاهش آسیب

،فیلم کوتاه، موشن گرافی، پوستر و عکس برای ، پادکست خاطره و شعر  در بخش های  آوری، همدلی و نشاطتاب

 برگزار شد.ساتید دانشگاه های استان دانشجویان کارکنان و ا

آثار در بخش های مختلف برای جشنواره ارسال شد که طی غربالگری های اولیه توسط متخصصین  135تعداد 

اثر  11اثر طبق نظر هیأت داوران، تعداد  65اثر برای داوران مرتبط با هر بخش ارسال گردید که از بین این  65تعداد 

 شایسته تقدیر را دریافت کردند اثر  7مقام برگزیده و 
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 ویروس کرونا خصوص در آموزشی بروشورهای توزیع ◄
با فراگیر شدن کرونا ویروس و اهمیت آموزش به منظور کاهش و جلوگیری از شیوع و ابتال به کرونا ویروس 

ی در خصوص کرونا ویروس تهیه در محیط دانشگاهی به همت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه بروشور های

 و در کانال ها و سایت های مجازی دانشگاه منتشر شد. 
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 بهداشتی هایپروتکل رعایت خصوص در ییدانشجو یتعهدنامه حضور در سراها اخذ ◄
با توجه به تاکید و الزام بر رعایت پروتکل های بهداشتی  و کلیه دستورالعمل های ابالغی مرکز بهداشت، 

انشجویان ساکن سراهای دانشجویی، فرم تعهد نامه توسط دانشجویان تکمیل و به سرپرستان خوابگاهی توسط د

 تحویل داده شد.
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 مشاورین معرفی و آنالین یهاشرکت در کارگاه ◄
های آنالینی که توسط دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم مشاورین مرکز بهداشت دانشگاه ایالم در کارگاه

ی مشاورین مراکز مشاوره دانشگاهی کل کشور برگزار گردید، بصورت مجازی شرکت فناوری ویژه تحقیقات و

 نمودند.

 ویروس کرونا موضوع با گرافیپوستر و موشن یعو توز یهته ◄
با فراگیر شدن کرونا ویروس و اهمیت به آموزش به منظور کاهش و جلوگیری از شیوع و ابتال و همچنین 

همدلی و نشاط به همت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره پوسترو موشن گرافی هایی با محوریت افزایش تاب آوری، 

کرونا ویروس طراحی شد و در کانال ها و سایت های خبری دانشگاه منتشر گردید. شایان ذکر است که چندین اثر از 

ه بمانیم از سوی دفتر مشاوره پوسترها و موشن گرافی های ارسالی به وزارت جهت شرکت در گام اول کمپین در خان

 و سالمت کشوری برگزیده و معرفی شدند.  
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 سام سامانه اندازی راه و نصب ◄
طی ابالغیه دفتر مشاوره و سالمت در خصوص ثبت پرونده های مشاوره به صورت الکترونیکی این سامانه 

سترسی آسان و طبقه بندی شده به پرونده های باشد که به  کارشناسان مرکز امکان دنصب و در حال راه اندازی می

 دهد.مشاوره می

 

 بهداشت وزارت خوداظهاری سامانه در نام ثبت ◄
های بین های اداری و آموزشی دانشگاه با پیگیری مرکز بهداشت درمان و مشاوره و مکاتبهبا شروع ادامه فعالیت

م در سامانه خوداظهاری وزارت بهداشت شده و پیامک مرکز و معاونت نیروی انسانی کلیه کارکنان ملزم به ثبت نا

 نتیجه ثبت نام را به مرکز ارائه  نموده اند.

 
 

 دانشجویی سراهای خدماتی یروهایو ن سرپرستان با جلسه ◄
در این بخش به همت کارشناس بهداشت مرکز بهداشت درمان و مشاوره جلساتی با سرپرستان و نیروهای 

برگزار گردید که در این جلسه دستورالعمل پیشگیری و کنترل کروناویروس در این اماکن  خدماتی سراهای دانشجویی

ابالغ گردید و راه های انتقال، دوره پنهان و سرایت بیماری عالئم بالینی افراد مبتال، راه های پیشگیری از بیماری، در 

زام استفاده از ماسک و دستکش، روش های صورت بروز هر یک از عالئم مشکوک ایزوله شدن فرد در اتاق جداگانه،ال

تهیه محلول گندضدایی محیط و سطوح توضیح داده شد و فایل های  آموزشی تهیه شده توسط مرکز برای سرپرستان 

 باشد:ارسال شد و  از جمله مقررات عمومی ابالغ شده توسط کارشناس بهداشت به شرح زیر می
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 خوابگاه عمومی های مکان در نفر سه از بیش تجمع ممنوعیت  

 خوابگاه خارج از کننده مالقات و مهمان پذیرش عدم  

 خوابگاهی محیط در دخانیات استعمال عدم 

 آشپزخانه در ظروف کردن رها از دانشجویان خودداری  

 راهروها و عمومی های مکان در همراه تلفن با مکالمه ممنوعیت  

 و دانشکده دانشگاه، بیمارستان، در حضور برای جز به خوابگاه در حاضر دانشجویان خروج ممنوعیت ... 

 
 

 بهداشتی های پروتکل رعایت منظور به دانشجویی سراهای از بازدید ◄
با فراگیر شدن کرونا ویروس و اهمیت آموزش به منظور کاهش و جلوگیری از شیوع و ابتال به کرونا ویروس 

اهای دانشجویی فعال در دانشگاه انجام پذیرفت که در محیط دانشگاهی بازدیدهایی توسط کارشناس بهداشت از سر

در این بخش میزان رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله ضد عفونی کردن مرتب قسمت هایی نظیر نرده ها، 

دستگیره ها، میزها، صندلی ها و نقاطی در تماس تمامی افراد بوده، استفاده از ماسک و دستکش و مقررات عمومی 

 های دانشجویی و سرپرستان خوابگاه ها بازرسی شد.ابالغ شده به سرا
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  یکارشناس یاندانشجو سنجیتب ◄
با توجه به طوالنی شدن محدودیت های اعمال شده توسط ستاد پیشگیری از کرونا و ستاد بحران دانشگاه و 

الم شده از طرف معاونت وجود وسایل دانشجویان کارشناسی در خوابگاه های دانشجویی و با توجه به برنامه زمانی اع

دانشجویی )امور سراهای دانشجویی( برای تحویل وسایل به دانشجویان خوابگاهی و اهمیت پیشگیری و کنترل کرونا 

ویروس طرح پایش سالمت و تست تب سنجی از دانشجویان مراجعه کننده جهت تحویل وسایل در سراهای 

وره قرار گرفت. در این بخش به صورت روزانه و تمام وقت در دانشجویی در دستور کار مرکز بهداشت، درمان و مشا

گیت ورودی سراهای دانشجویی تب سنجی و پایش سالمت توسط مسوول مرکز از دانشجویان و خانواده های آنان 

 انجام پذیرفت.
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 مشاوره تلفنی 
مان و مشاوره جهت خدمات مشاوره و اهمیت کنترل با فراگیر شدن کرونا ویروس و عدم دسترسی حضوری به مرکز بهداشت، در    

بهداشت روان، طرح مشاوره تلفنی در دستور کار این مرکز قرار گرفت که قابلیت دسترسی به خدمات مشاوره ای برای دانشجویان، 

گستره زمانی این طرح در  اساتید، کارکنان و خانواده های این سه طیف را امکان پذیر نمود. شایان به ذکر است که میزان رضایتمندی و

 سطح باالیی بود.

 

 جشنواره استاني دانشجويي در خانه بمانیم در دانشگاه ايالم برگزار گرديد

آوری، همدلی و نشاط به  ، با موضوع افزایش تاب«جشنواره استانی دانشجویی در خانه بمانیم» معاون دانشجویی دانشگاه ایالم، بیان کرد:

 لیپ، با معرفی نفرات برتر در دانشگاه ایالم برگزار گردید.صورت متن، پادکست و ک

 
جشنواره استانی دانشجویی در خانه »د برگزاری ه گزارش روابط عمومی، دکتر مهدی صیدی معاون دانشجویی دانشگاه در زمینه رونب   

 با 1398 سال در که علوم، وزارت دانشجویان امور سازمان و کشور وزارت نامه تفاهم اجرای راستای در در دانشگاه ایالم، گفت: « بمانیم

های متعدد با حضور معاونتها منعقد شده است، پس از برگزاری جلسات هماهنگی های اجتماعی در دانشگاهبآسی کاهش کنترل هدف

دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، نمایدگان استانداری، مدیریت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره و اعضای کانون همیاران 

 آوری، همدلی و نشاط به صورت متن، پادکست و با موضوع افزایش تاب« جشنواره استانی دانشجویی در خانه بمانیم»سالمت، مقرر شد 

 کلیپ، در بهار سال جاری برگزار شد.
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 فراخوان انجام تست آنتی بادی
، با توجه به وضعیت 17/4/1399 رئیسه دانشگاه در جلسه مورخپیرو مصوبه هیات 

هشدار شیوع کرونا و ضرورت پیشگیری و مراقبت بیشتر، مرکز بهداشت، درمان و 

رسی وضعیت سالمت تمام مشاوره دانشگاه موظف گردید تا به منظور پایش و بر

 )Igm & IgG (دانشگاه تست آنتی بادی کرونا اعضای هیأت علمی و کارکنان

  .انجام دهد

 و برای سهولت و تسریع در بودهانجام شد برای تمامی پرسنل دانشگاه الزامی در تیرماه انجام این آزمایش که با نمونه گیری از خون   

)عج(، نمونه گیری در محل دانشگاه و در فضای آزاد صورت  قائم حضرت محترم بیمارستان ریاستموافقت با  آزمایش، روند اجرای

درصد از آن توسط  50که  بودتومان  60000آزمایش دو اعمال شد. هزینه ی نهایی این نیز تخفیف ویژه پرسنل دانشگاه ایالم گرفته و 

همچنین به منظور مدیریت  .کسر خواهد شد اساتید و کارکناناز حقوق  تومان( متعاقباً 30000درصد باقی مانده ) 50دانشگاه پرداخت و 

یک جدول زمانی  ی مختلف دانشگاهواحدهابهینه و جلوگیری از ازدحام و شیوع این بیماری در بین کارکنان، برای مراجعه ی کارکنان 

  .شد اطالع رسانیدر سامانه الکترونیک دانشگاه  تعیین و

 

 

 

    

 

کارکنانی معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه پس از دریافت نتایج آزمایشات به صورت محرمانه، با اطالع رسانی الزم به اعضای هیأت علمی و 

ربوطه و عدم حضور در که با مشخص شدن نتیجه ی آزمایش، مشکوک به کرونا بودند، بر انجام آزمایش های تکمیلی و مراجعه به مراکز درمانی م

در  محل دانشگاه به مدت دو هفته )با استفاده از مرخصی استحقاقی/ استعالجی( تأکید نمودند. همچنین مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه،

 خصوص نحوه قرنطینه شدن، میزان ابتال و شیوه های مراقبتی در منزل به ایشان مشاوره دادند.

 



 
1399سال  –دانشگاه ایالم  –گزارش عملکرد معاونت دانشجویی  92  

المت روان دانشجویی: با تعامل، دبیر کانون همیاران س

 ریزی و التزام به کارگروهی به موفقیت دست یافتیمبرنامه

دبیر کانون همیاران سالمت روان دانشجويي، تأکید کرد: با توجه به شور و نشاط دانشجويي 

که در چند سال اخیر بر دانشگاه ايالم حاکم است، کانون همیاران سالمت روان دانشجويي 

ترين زمان توانست، اهداف خود را ريزی و التزام به کارگروهي و در کوتاهبرنامهبا تعامل، 

 های مناسبي دست يابد.محقق نموده و به موفقیت

های این کانون، اظهار داشت: کانون ه گزارش روابط عمومی، آقای صفایی دبیر کانون همیاران سالمت روان دانشجویی، در زمینه اهداف و برنامهب   

 یاری و مشارکت جلب منظور به دانشجویی، مشاوره مرکز نظر زیر جویی همیاران سالمت روان، نهادی است غیر سیاسی و غیردولتی، که دانش

کند، که اهداف آن شامل: جذب، سازماندهی و تربیت دانشجویان به منظور آماده ویان و ارائه خدمات مستمر، فراگیر و اجتماع محور فعالیت میدانشج

ای به دانشجویان نیازمند، توسعه مشارکت دانشجویان در آنان در انجام خدمات همیاری و ارجاع و تسهیل ارائه خدمات مشاوره ساختن

های مرکز مشاوره از های مربوط به مشاوره دانشجویی، کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظایف و هدفها و فعالیتگیریها، تصمیمسازیتصمیم

ی آموزشی ترویجی، تالش در جهت تقویت روحیه انسان دوستی و نوع دوستی در بین دانشجویان، برگزاری سمینار، همایش و هاطریق برنامه

ی شور و نشاط و امید و تمرین مشارکت اجتماعی دانشجویان و هویت بخشی به های تخصصی در زمینه سالمت روان، تقویت روحیهنشست

 باشد.ه دانشجویان میهای داوطلبانه در جهت کمک بفعالیت

شوند، اظهار کرد: شناخته می« دانشجوی همیار»کنند، به عنوان آقای صفایی با بیان اینکه دانشجویانی که با این کانون همکاری می

دانشجوی همیار، دانشجوی داوطلبی است که ضمن عضویت در کانون دانشجویی همیاران سالمت روان، آمادگی خود را برای انجام 

دارد و رسانی و ارجاع دانشجویان نیازمند به خدمات مشاوره اعالم می ت مرتبط با سالمت روان، آموزش، پیشگیری، شناسایی، یاریخدما

گونه چشم داشتی و با این اعتقاد که برای اجتماع سودمند است ارائه نموده و در خدمات خود را از روی میل و رغبت و بدون هیچ

 نماید.ر مرکز مشاوره مشارکت میمحوهای اجتماعفعالیت

، گفت: با توجه به شور و نشاط دانشجویی 98-99های این کانون در طول سال تحصیلی دبیر کانون همیاران سالمت روان دانشجویی، درباره فعالیت

 محترم معاون صیدی دکتر دانشگاه، محترم ریاست اکبریعلی دکتر همیشگی و جدی حمایت با که در چند سال اخیر بر دانشگاه ایالم حاکم است و 

توان در این زمینه به کانون انجام گرفته که می این اعضای توسط خوبی هایفعالیت تاکنون دانشگاه، درمان و بهداشت مشاوره، مرکز مدیر و دانشجویی

نشینی کافه سالمت با موضع ری دو مورد شببرگزاری یازده مورد کارگاه آموزشی برای دانشجویان، برگزاری سه مورد مسابقه کتابخوانی، برگزا

های روان گردان ویژه دانشجویان ساکن سراهای دانشجویی، فضاسازی و زیباسازی محوطه مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه، شرکت در قرص

 نشاط افزایش راستای در شجوییدان گروهی هایبازی های اجتماعی استانی و دانشگاهی، اجرای پنج مورد های تخصصی آسیبسلسله نشست

 .نمود اشاره سالمت ایستگاه مورد چهار برگزاری و اجتماعی

ریزی و التزام به کارگروهی اعضای شورای مرکزی کانون در جریان آقای صفایی یادآور شد: مجموعه این عملکرد همراه با تعامل، برنامه

در دانشگاه 1398ا و مؤسسات آموزش عالی منطقه پنج کشور که در دی ماه ههای همیاران سالمت روان دانشگاهبرگزاری همایش کانون

 اعضای قبادی فاطمه و سعادتی سارا هاخانم و سقایی پوریا و ابراهیمی محمد ابراهیمی، احمد  ردید،اینجانب و آقایانگ برگزار کردستان 

 .گردیدیم اول رتبه حائز امتیاز، باالترین کسب با نهایت در که بودیم ایمنطقه همایش این در کنندهشرکت

سنجی و پایش وی در زمینه فعالیت کانون در ایام کرونا، بیان کرد: تشکیل تیم شناسایی کروناویروس با همکاری مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه، تب

های الزم سنجی و ارائه آموزشنشجویان و تب، تهیه و توزیع ماسک در بین دا98های دانشگاه در اسفد ماه سالمت کارکنان آشپزخانه و سلف سرویس

، همکاری در زمنیه ضدعفونی کردن محیط کار کارکنان 1398به دانشجویان، کارکنان و اساتید در زمینه پیشگیری از کرونا ویروس در اسفند ماه 

 کمپین استانی جشنواره برگزاری و کرونا راندو ویژه دانشجویی استعدادیابی مسابقه برگزاری دانشگاه، تهیه و انتشار بروشورهای مختلف برای

های کانون همیاران سالمت روان دانشجویی دانشگاه ایالم از زمان ورود مهمان ستان از جمله فعالیتا دانشگاهاین ویژه بمانیم خانه در دانشجویی

 ناخوانده کروناویروس به کشور بوده است.
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 یسراسر یآزمون ها یبرگزار یر راستاد المیاقدامات مرکز بهداشت و درمان دانشگاه ا
 ارشد و  ،یدکتر یآزمون ها هیدر کل یبهداشت یپروتکل ها تینظارت کارشناس بهداشت مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بر رعا

 یآزمون سراسر

 یارشد و آزمون سراسر ،یدکتر یآزمون ها هیحضور پزشک مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در کل 

 یاجتماع یفاصله گذار تیجهت رعا یامتحان یحوزه ها یورود یفضا یخط کش 

 آزمون ها یدر روز قبل از برگزار یحوزه امتحان یسالن ها و کالس ها یهوا هیو تهو نیداوطلب یها یصندل دمانینظارت بر چ 

 یامتحان یحوزه ها یراهروها، محوطه، سالن ها و کالس ها ،یخروج ،یورود یمباد یدر تمام یاجتماع یفاصله گذار تیرعا 

 به استفاده از ماسک نیو داوطلب ییالزام عوامل اجرا 

 آزمون یمورد استفاده برا یمناسب هوا در فضاها هینظارت بر تهو 

 یامتحان یحوزه ها یدر ورود نیداوطلب یتب سنج 

 قیتطب ییماسک، دستکش( توسط عوامل اجرا لد،یگان، ش) یحفاظت فرد لیاستفاده از وسا 

 نیبا داوطلبدهنده کارت آزمون 

 پس از هر آزمون یامتحان یمورد استفاده در حوزه ها یفضاها یها و تمام یصندل ییگندزدا 

 ییجهت انجام نظافت و گندزدا یاز لباس و حفاظت فرد یاستفاده کارکنان خدمات 

 نیو داوطلب ییعوامل اجرا یبرا یدست و پد الکل  یمواد ضدعفون هیته 

 

 

 

 

 

 ستخدامی تأمین اجتماعی و قوه قضاییههای امونزنظارت بر آ

نظر به برگزاری آزمون های استخدامی تأمین اجتماعی و قوه قضاییه به میزبانی دانشگاه ایالم کارشناس بهداشت و پرستار مرکز جهت      

رعایت دستورالعمل ها نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی و انجام تب سنجی از داوطلبین آزمون در طول آزمون حضور داشته و بر 

 نظارت داشتند.
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 نظارت بر آزمون عملی تربیت بدنی

ویژه خانم ها و آقایان، مرکز بهداشت  30/06/99الی   28/06/99با توجه به برگزاری آزمون های عملی تربیت بدنی در تاریخ های      

شت مرکز جهت نظارت بر پرتکل های بهداشتی و انجام تب سنجی در درمان و مشاوره دانشگاه اقدام به اعزام پرستار و کارشناس بهدا

طی روزهای آزمون نمودند و همچنین پزشکان خانم و آقا با معرفی این مرکز برای انجام معاینات پزشکی به گروه تربیت بدنی معرفی 

اشتی توسط کارشناس بهداشت مرکز صورت شدند .الزم به ذکر است قبل از برگزاری آزمون ها نظارت بر رعایت  دستورالعمل های بهد

 گرفت و لیست اقالم بهداشتی مورد نیاز جهت برگزاری آزمون به ایشان ارائه گردید.
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 بارگذاری اطالعیه پایش سالمت جسمی و روحی در سایت دانشگاه و سامانه گلستان با همکاری آموزش کل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مت به دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دانشجویان بین الملل متقاضی اسکان درسراهای دانشجوییارائه گواهی سال
 یلیتکم التیتحص انیدانشجو یبرا انیسالمت دانشجو شیطرح پا      

در دستور  ییدانشجو یاسکان درسراها یالملل متقاض نیب انیو دانشجو

 .گرفتقرار  ریکار مرکز بهداشت، درمان و مشاوره به صورت ز

هستند با مراجعه  متقاضی اسکان در سراهای دانشجویی که یانیدانشجو

سالمت از شبکه بهداشت  یبه مرکز و در دست داشتن گواه یحضور

کرونا وزارت  یماریب یابیمحل سکونت و ثبت نام در سامانه خود ارز

توسط کارشناسان مرکز ضمن انجام تب سنجی ، آموزش  بهداشت ،

تی مورد تأیید وزارت بهداشت به ایشان داده شد، و پروتکل های بهداش

فرم تعهدنامه و تأیید توسط مرکز بهداشت دانشگاه جهت  پس از  تکمیل 

 اسکان به اداره سراهای دانشگاه معرفی می شوند.

ثبت نام در سامانه خود  نتیبا در دست داشتن پر انیدانشجو هیبق یبرا و

و   انیسالمت دانشجو  هیدییافرم ت لیوزارت بهداشت و تکم یابیارز

دانشگاه، مجوز حضور در دانشگاه  یکارشناس مرکز در درب ورود دییتا

 .دیشخص صادر گرد یبرا
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 روز جهانی مبارزه با ایدز
ایدز عدد پوستر با موضوع روش های انتقال و عالئم بیماری  3تعداد  11/10/1399به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز در تاریخ     

توسط مرکز بهداشت، درمان و مشاوره با همکاری کانون های همیاران بهداشت و سالمت روان دانشگاه ایالم تهیه شد و در کانال تلگرام 

نفر  500نفر فالوور و گروه روابط عمومی کارکنان دانشگاه با  5000نفر عضو، پیج اینستاگرام دانشجویان دانشگاه با  4500دانشگاه با تعداد 

 ضو منتشر گردید. ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1399سال  –دانشگاه ایالم  –گزارش عملکرد معاونت دانشجویی  97  

 1399-1400رح پایش سالمت روان سال تحصیلـی ط
(نفر که در سامانه به صورت آنالین اقدام به تکمیل کارنامه سالمت روان نموده 1792طبق خروجی فایل اکسل از مجموع کل دانشجویان)

 رح زیر است:اند گزارش نهایی در خصوص اولویت و تشخیص های طرح شده به ش

 موضوع تعداد نتیجه مصاحبه

 سالم تشخیص بالینی 

 تعداد دانشجویان تکمیل کننده کارنامه سالمت روان 1792مهرماه: الکترونیکی 

 تعداد دانشجویان در معرض خطر :اولویت اول 145شناسایی شده: 126مصاحبه/پیگیری شده: 43 83

 تعداد دانشجویان در معرض خطر :اولویت دوم 17شناسایی شده: 10مصاحبه/پیگیری شده: 3 7

 تعداد دانشجویان در معرض خطر :اولویت سوم 52شناسایی شده: 46مصاحبه/پیگیری شده: 26 20

 تعداد دانشجویان در معرض خطر :اولویت چهارم 136شناسایی شده: 91مصاحبه/پیگیری شده: 82 54

 دانشجویان دارای مشکالت اجتماعی جدیتعداد  24شناسایی شده: 7مصاحبه/پیگیری شده: - -

 تعداد دانشجویان دارای مشکالت اقتصادی جدی 201شناسایی شده: 100مصاحبه/پیگیری شده: - -

 99جمع تعداد دانشجویان در معرض خطر دانشگاه در سال  575شناسایی شده: 380مصاحبه/پیگیری شده: - -

 مصاحبه MINI 236دعوت شده: 236اجرا شده: - -

 
 :الزم به ذکر است که آمار تشخیص های مطرح شده در خصوص این افراد به شرح زیر است

 

 A نفر)افسردگی(48

 B نفر )افسرده خویی(8

 C نفر)تمایل به خودکشی(8

 D نفر)هیپومانیا(14

 E نفر) وحشت زدگی(10

 F نفر )اضطراب اجتماعی(14

 G نفر)وسواس اجباری(22

 H نفر)اضطراب فراگیر(40

 

 .ای دو یا چند کد تشخیصی می باشند****برخی از افراد دار
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 های هفتـه سالمت روانبـرنامه

 تهیه پوستـر
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 تهیه موشن گرافی 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در دوران کـرونا "بهداشت کار "کـارگاه آموزشـی

با هدف پیشگیری از  اری اداره برنامه،بودجه و تحول اداری و بهره وری دانشگاه و مشاوره دانشگاه ایالم با همک درمان ،مرکز بهداشت   

نفر از کارکنان  240با حضور  برگزار نمود. این کارگاه  در مهرماه سال جاریرا کاربا موضوع بهداشت  اولین کارگاه آموزشیشیوع کرونا، 

 فاصله و 19 کووید با مبارزه دوم گام " جزوه رگاه سرفصل هایساعت به صورت مجازی برگزار گردید.در این کا 12دانشگاه بمدت 

 دانشگاهها  ارسالی از وزارت بهداشت را به شرح زیر توضیح دادند: در کار محیط سالمت الزامات و اجتماعی گذاری

 فاصله گذاری اجتماعی 

  غربال گری، مراقبت و باز توانی 

  اقدامات کنترلی سالمت محیط کار 

  آموزش بهداشت 
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 در دوران کـرونا "کرونا و سالمت "کـارگاه آموزشـی
 با مجازی آنالین ایالم کارگاه دانشگاه مشاوره و درمان بهداشت، مرکز همت با     

 اله فتح دکتر آقای جناب تدریس با کارکنان یویژه «کرونا و روان سالمت» عنوان

ردید. این کارگاه در گ برگزار ایالم پزشکی علوم دانشگاه علمی هیأت عضو محمدیان

 روان، سالمت و شادی برای هاییتکنیک بیان با ساعت8مدت  به جاری سال ماه آبان

 .ورزش برگزار گردید و تغذیه یدرباره نکاتی و استرس و اضطراب درمان

 

 

 

 تهیه پیام های بهداشتی در خصوص کرونا ویروس و انتشار در فضای مجازی
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 طرح همدلی با دانشجویان
در راستای همدلی و همراهی دانشگاه با دانشجویان در شرایط سخت و     

دشوار فعلی و برقراری تعاملی مؤثر و پویا و مسئوالنه برای کاهش اضطراب و 

فشار روانی ناشی از پیامدهای شیوع بیماری کرونا مرکز بهداشت درمان و 

اسایی و مشاوره دانشگاه ایالم طرح همدلی و احوال پرسی را با هدف شن

غربالگری دانشجویان از جنبه های مختلف روانشناختی، تحصیلی، اقتصادی و 

و ارائه خدمات تخصصی در جهت رفع مشکالت و حل مسائل دانشجویان  ...

 اجرا می کند.

دانشجو در دانشگاه  لیشاغل به تحص انیدانشجو یشامل تمام یجامعه آمار

 یارشد و دکتر ی،کارشناسیرشناس،کایمقطع کاردان انیدانشجو که شامل المیا

 یلیتحص یکارشناس به عنوان مصاحبه گر در رشته ها6طرح  نیا باشد دریم

 یو دکتر یتخصص مقاطع در یاجتماع یو مددکار ،مشاورهیروانشناس

 یریگیپ سپس کنند یم یهمکار یارشد و کارشناس ی،کارشناسیتخصص

رکز مشاوره امکان ارجاع به م قیشده از طر ییشناسا انیمشکالت دانشجو

و  یروان شناخت یلیمختلف تحص یحوزه ها در انیمجدد دانشجو یغربالگر

نموده است. و هم اکنون این طرح در دانشگاه در حال  و...را فراهم یاقتصاد

 اجراست.

 

 می زنم-ماسک -من #پویش 
ماسک در  از با هدف ترویج فرهنگ استفادهمرکز بهداشت درمان و مشاوه دانشگاه 

می زنم را برگزار کرد و آثاری  -ماسک -من #، پویشت پیشگیری از ویروس کروناجه

 در بستر فضای مجازی منتشر کرد. از جمله پوستر، بروشور،بنر و موشن گرافی 

 

 می زنم-ماسک -من #پوسترهای پویش 
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 موشن گرافی

می زنم-ماسک -من #پویش   

 



 
1399سال  –دانشگاه ایالم  –گزارش عملکرد معاونت دانشجویی  103  

 برگزاری جشنواره یاریگران زندگی دانشجویان دانشگاههای منطقه پنج

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره و کانون همیاران سالمت روان دانشگاه ایالم با همکاری ستاد      

های همیاران سالمت روان مبارزه با مواد مخدراستان ایالم و با مشارکت مراکز مشاوره و کانون

اهلل تهای منطقه پنج کشور )کردستان، رازی کرمانشاه، لرستان، صنعتی کرمانشاه و آیدانشگاه

بروجردی( اقدام به برگزاری جشنواره یاریگران زندگی در ترم جاری نمود، که خوشبختانه مورد 

 .استقبال دانشجویان قرار گرفت

این جشنواره، با هدف سطح دانش و فرهنگ دانشجویان و جامعه نسب به مسئله اعتیاد به مواد مخدر، 

ید محتوا، نقش آفرینی دانشجویان هنرمند و نشان دادن ایجاد انگیزه در دانشجویان فعال رسانه برای تول

تاثیر آنها در این عرصه،  ایجاد ارتباط بین دانشجویان طراح و هنرمند با ستاد مبارزه با مواد مخدر، 

پخش کردن آثار دانشجویان هنرمند در سطح منطقه به منظور ارتقاء سطح دانش عمومی نسبت به این 

 .رکت برای تمام دانشجویان در سطح منطقه  برگزار گردیدمسئله و  ایجاد زمینه مشا

جشنواره یاریگران زندگی در پنج محور، شامل: فرهنگ پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، افزیش 

دادن مشارکت مردم در پیشگیری از مواد مخدر،  درمان و کاهش آسیب های ناشی از سوء مصرف مواد 

ش شامل: فیلم کوتاه و کلیپ،  گفتن،  و   شش بخ "نه  "مخدر،  مقابله با عرضه مواد مخدر و  مهارت 

پویا نمایی )موشن گرافی(،  پادکست )نماهنگ(، عکس و پوستر،  شعر و خاطره نویسی و داستان کوتاه 

 .برگزار گردید
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش پادکست یها دهیبرگز

 

 

 

 

 

 

 منطقه پنج يزندگ گرانياريبه جشنواره  يآثار ارسال هیتعداد کل

 93تعداد کل آثار: 

 61: ديداوران گرد ليتحو ليکه به شرح ذ یتعداد آثار

 35بخش عکس و پوستر: 

 11)خاطره و شعر(: يبخش ادب

 4: لمیبخش ف

 6بخش پادکست: 

 5: يينما ايبخش پو
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 یینما ایبخش پو دهیبرگز
 

 

 

 

 

 بخش پوستر دهیبرگز

 

 

 

  بخش عکس دهیبرگز

 
 

 ار پوستر درگروه ها و شبکه های فضای مجازیانتش

مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشگاه با همکاری کانون همیاران سالمت روان به مناسبت شب یلدا و لزوم رعایت پروتکل های    

های فضای مجازی  بهداشتی و عدم حضور در دورهمی های  فامیلی اقدام به انتشار پوستر و پادکست آموزشی  با همین مضموم درشبکه

 نمودند 
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 پادکست یلــدایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدا قـوت در ایام امتحـانات #طـرح 
خدا قوت دانشجو در ایام امتحانات با همکاری کانون همیاراران #طرح   

سالمت روان دانشگاه به منظور کاهش استرس و اضطراب دانشجویان در این 

تشار  آثاری از جمله: پوستر، موشن گرافی ، بروشور در فضای ایام  اقدام به ان

 .  شبکه های اجتماعی نمودند
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 جشنواره یاریگران زندگی منطقه پنج کشور به کار خود پایان داد
نواره ياريگران زندگي بصورت مجازی های منطقه پنج کشور، اختتامیه جشاثر ارسالي دانشجويان دانشگاه 93با اعالم نتايج ارزيابي 

 .شد برگزار  در دانشگاه ايالم

اری ستاد مبارزه همک با ایالم دانشگاه روان سالمت همیاران کانون و مشاوره و درمان بهداشت، مرکز دانشگاه، عمومی روابط گزارش به   

های منطقه پنج کشور )کردستان، رازی المت روان دانشگاههای همیاران سبا مواد مخدراستان ایالم و با مشارکت مراکز مشاوره و کانون

اهلل بروجردی( اقدام به برگزاری جشنواره یاریگران زندگی در ترم جاری نمود، که خوشبختانه کرمانشاه، لرستان، صنعتی کرمانشاه و آیت

 مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.

و جامعه نسب به مسئله اعتیاد به مواد مخدر، ایجاد انگیزه در دانشجویان فعال  این جشنواره، با هدف سطح دانش و فرهنگ دانشجویان

 و طراح دانشجویان بین ارتباط ایجاد رسانه برای تولید محتوا، نقش آفرینی دانشجویان هنرمند و نشان دادن تاثیر آنها در این عرصه، 

هنرمند در سطح منطقه به منظور ارتقاء سطح دانش عمومی نسبت به این  د مبارزه با مواد مخدر، پخش کردن آثار دانشجویانستا با هنرمند

 .گردید برگزار  منطقه سطح در دانشجویان تمام برای مشارکت زمینه ایجاد مسئله و 
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جشنواره یاریگران زندگی در پنج محور، شامل: فرهنگ پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، 

 سوء از ناشی های آسیب کاهش و درمان مواد مخدر،  افزیش دادن مشارکت مردم در پیشگیری از

 فیلم: شامل بخش شش   و  گفتن، " نه " مهارت  و مخدر مواد عرضه با مقابله  مخدر، مواد مصرف

خاطره  و شعر  پوستر، و عکس ،(نماهنگ) پادکست  ،(گرافی موشن) نمایی پویا  کلیپ، و کوتاه

 نویسی و داستان کوتاه برگزار گردید.

اکبری رئیس دانشگاه در آئین اختتامیه اين جشنواره ضمن قدرداني از اهتمام معاونت ر عليدکت

 با مبارزه ستاد همکاری و عمل ابتکار از دانشگاه، مشاوره و درمان بهداشت، مرکز و دانشجويي 

 ی نمود.خرسند ابراز منطقه هایدانشگاه و مخدر مواد

هایی دانست که امه دانشجویی در بستر مجازی را از ظرفیتهای فوق برنرئیس دانشگاه ایالم فعالیت

های دولت به دلیل شیوع ویروس کرونا به درستی در دانشگاه ایالم مورد توجه قرار گرفته و یادآور شد: خوشبختانه به یمن ایجاد زیرساخت

 آید.ن ظرفیت، به خوبی به اجرا در میگیری از ایهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان با بهرهالکترونیک در دانشگاه، فعالیت

های فرهنگی و افزاید: با توجه به شیوع کروناویروس و عدم حضور دانشجویان در دانشگاه و انجام فعالیتاین گزارش درباره نتایج جشنواره، می

هیأت محترم داوران نتایج این جشنواره را به اثر از طریق دبیرخانه جشنواره دریافت شد، که بعد از بررسی  93دانشجویی بصورت مجازی، در مجموع 

 شرح ذیل اعالم نمود:

 بخش پادکست: -1

 بگیریم جدی را اعتیاد اثر با دریکوند سقایی پوریا - ایالم دانشگاه نفر اول:

 ای بنشینیدمبینا مرادی با اثر لطفا لحظه -شایسته تقدیر: دانشگاه رازی 

 همدلی رادیو اثر با اروانع مهدی - شایسته تقدیر : دانشگاه ایالم

 پويا نمايي: بخش -2

 اعتیاد اثر با عاروان مهدی - نفر اول: دانشگاه ایالم

 بخش عکس: -3

 امید نیک روش بابایی -شایسته تقدیر: دانشگاه کردستان 

 بخش پوستر: -4

 ای به نام مرگمهدی عاروان با اثر جاده -شایسته تقدیر: دانشگاه ایالم 

 ويسي:نبخش خاطره -5

 نفر اول: دانشگاه لرستان سعیده آموزگار با اثر درد ذهن

 نفر دوم: دانشگاه کردستان دالرام کریمی با اثر خاطرات تلخ گذشته

 تجارت یدوشنبه اثر با سبحانی سارینا کردستان دانشگاه نفر سوم:

 بخش شعر: -6

 نفر اول: دانشگاه ایالم مهدی عاروان با اثر دام اعتیاد

 هادیر : دانشگاه صنعتی کرمانشاه زهرا عزیزی با اثر قاتل پروانهشایسته تق

 ازخماری بکن دل اثر با درویشی کوثر لرستان دانشگاه شایسته تقدیر:

 شایسته تقدیر: دانشگاه رازی مبینا مرادی با اثر درد فراق

 شایسته تقدیر: علوم پزشکی ایالم ساناز محمودی با اثر انحطاط شب

 
 

https://www.ilam.ac.ir/img_bank/news/371399926-105ddcecdwfc.png

