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اداره تغذیه
اداره سراهای دانشجویی

اداره رفاه دانشجویان
اداره تربیت بدنی◄ 
مرکز بهداشت، درمان و مشاوره◄ 



گاه اولين بازديد دکتر علي محمدي سرپرست دانش
دانشجوييو سراهاي سرويس ها سلف از 





مراسم تکريم و معارفه معاون دانشجويي پيشين و جديد دانشگاه ايالم

معاونتجديدسرپرستشکرينقيعليدکترآقايوپيشيندانشجوييمعاونصيديمهديدکترآقايمعارفهوتکريمآئينعمومي،روابطگزارشبه
مديرمقدمطفيلآقايبدني،تربيتادارهمديررضاييدکترانساني،منابعوپشتيبانيمعاونشيريدکترآقايجنابحضورباايالمدانشگاهدانشجويي

.گرديدبرگزاردانشجوييمعاونتحوزهدردانشجوييمعاونتکارکنانومديرانسايرواداريامور



واکسيناسيون دانشگاه ايالمراه اندازي سامانه 

https://ilam.ac.ir/vcr



https://www.ilam.ac.ir/dep/std/



پیاده روی
ی با اهدای جوایز به قید قرعه کش

به شش نفر از دانشجویان

شهدای گمنام تا زمین فوتبال دانشگاهمزار از 

به مناسبت روز دانشجو



ورزشیبرگزاری مسابقات ................................ به مناسبت روز دانشجو 



ت های توزیع بسته های دانشجویی به مناسب
شب یلداو روز دانشجو 



ي مقام نشست صميمانه مسئول نهاد نمايندگ
يدانشجويمعظم رهبري در دانشگاه با حوزه 

نشست1400/09/20شنبهروزدانشگاه،عموميروابطگزارشبه
معظممقامنمايندگينهادودانشجوييحوزهبينايصميمانه

مسئولرادمهدويالمسلمينوحجتاالسالمحضوربارهبري
حجتدانشگاه،دررهبريمعظممقامنمايندگينهادمحترم
سرپرستشکريدکتررهبري،نهادمعاونيعقوبياالسالم

ودانشجوييامورمديربالوميرابدکتردانشجويي،معاونت
ردرهبريمعظممقامنهادکارکنانودانشجوييمعاونتکارکنان
.گرديدبرگزارفرزانگانسالن



شودي برگزار مجشنواره دانشجوي نمونه 

آذرماه20آغاز ثبت نام از 



اهاي پايان اسکان دانشجويان مقطع کارشناسي در سر
آزمايشگاهيدانشجويي جهت انجام دروس 

با1400-1401تحصيليسالاولنيمسالدر:کردعنواندانشگاه،دانشجوييمعاونشکريدکتر
دارايکهدانشگاهکارشناسيدانشجوي250بهداشتي،پروتکلهايودستورالعملهاکاملرعايت
.افتندياسکاندانشجوييسراهايدرمتناوبومدتکوتاهبصورتبودند،عمليوآزمايشگاهيدروس

ماههايدربخصوصو1400-1401تحصيليسالاولنيمسالدراينکهبيانبادانشگاهدانشجوييمعاونشکرينقيعليدکترعمومي،روابطگزارشبه
اسکاندانشجوييسراهايدردانشجويي،پروژههايوآزمايشگاهيفعاليتهايانجامجهتدانشگاهکارشناسيدورهدانشجوي250تعداددي،وآذر

ودستورالعملهاکاملرعايتباوقبليبرنامهريزيبامختلف،زمانهايدردختردانشجوي185وپسردانشجوي65تعداد،ايناز:داشتاظهاريافتند،
.برساننداتمامبهراخودعمليدروسدانشجويي،سراهايدرمدتکوتاهحضورباتوانستندبهداشتي،پروتکلهاي

دانشجوي86و44،38،21،61ترتيببهپيرادامپزشکيوکشاورزيمهندسي،وفنيپايه،علومانساني،علوموادبياتدانشکدههاي:افزودشکري،دکتر
روز14رحداکثزمانيبازهدرآنهااسکانبهنسبتدانشجوييمعاونتحوزهکهکردند،معرفيجاريترمدردانشجوييسراهايبهاسکانجهتراغيربومي

.کرداقدام
دانشگاهنواکسيناسيوسامانهدرواکسنگواهيثبتايالم،دانشگاهدانشجوييسراهايبهدانشجويانورودشرط:شديادآوردانشگاه،دانشجوييمعاون

.بودندنمودهثبتراخودواکسکارتفوقالذکردانشجويتن250هرکهاست،/https://ilam.ac.ir/vcrآدرسبه
انکهچرامايند،نثبتراواکسنتزريقگواهيدانشگاه،واکسيناسيونسامانهبهورودبابايدايالمدانشگاهعزيزدانشجويان:کردخاطرنشانشکري،دکتر
ورزشيوامکاناتدانشجويي،سراهايسرويسها،سلف)دانشجوييمعاونتخدماتتماميازاستفادهدانشگاهها،فعاليتشدنحضوريازپساهللشاء

.بودخواهدمذکورسامانهدرآنثبتوکروناواکسنترزيقبهمنوط(مشاورهودرمانبهداشت،مرکزوبدنيتربيت



گزارش اوليه پرداخت وام هاي دانشجويي

مبلغ  به ریال وضعیت لیست تعداد دانشجو نوع تسهیالت
11،212،500،000 در حال پرداخت 524 وام تحصیلی
2،418،000،000 "" 97 شهریه شبانه

12،675،000،000 "" 206 ضروری روزانه
3،120،000،000 "" 16 ودیعه مسکن

42،000،000 "" 2 (بانک توسعه)وام ویژه دکتری
4،200،000،000 "" 70 (صندوق)وام ویژه دکتری

34،0455،000،000 ................. 915 جمع لیست





رفع مشکالت اتصال اينترنت
سراهاي دانشجويي



ويي تعمير موتورخانه سراي دانشج
دانش



يضدعفوني سراهاي دانشجوي



برخي تعميرات روزانه در 
سراهاي دانشجويي



ماني همايش پياده روي بزرگداشت شهادت سپهبد حاج قاسم سلي
گرديددر دانشگاه ايالم برگزار 



طالمدالدوکسب
ايرانمردانترينقويمسابقاتدر

قدرتيهايورزشجشنوارهوزمين
کشورغرب

انيلطفيامينمحمدآقايتوسط
ورزشيعلوميرشتهدانشجوي

ايالمدانشگاه



ارسرکتوسطنقرهوطالمدالدوکسب
مقطعدانشجويجعفريمليحهخانم

قاتمسابدرورزشيعلومارشدکارشناسي
چالوسدرکشوريجانبهچندتکواندو

اردويبهرهيدهگلشنخانمسرکاردعوت
تشرکجهتقايقرانيمليتيمسازيآماده

چينکشورهانگجومسابقاتدر



هاي عملي برگزاري کالس
ي علوم ورزشيدانشجويان رشته

هاي هبرنامه در رشتهاي فوقبرگزاري کالس
آقايان ورزشي، فوتسال، واليبال و بدنسازي

صبحگاهي بانوانو برنامه  





دکترآقایابتداکهداشتندشرکتدانشجویانازنفر80ازبیشکارگاهایندر
،خودکشیانواعوخودکشیمورددرهاواقعیتونادرستباورهایبیانبهاحمدی

داریخویشتنوهیجانتنظیموآوریتاب،مسئلهحلمهارت،استرسمدیریت
شیخودکازپیشگیریدربتابرنامهمعرفیوتشریحبهسپسوکردنداشاره

.گردیدتکمیلکنندگانشرکتتوسطنظرسنجیفرمپایاندر.پرداختند



راز کارگاه آموزشيبرگزاري 
ازدواج موفق

صبح10ساعت 1400/10/15



آب دانشگاه بصورت هفتگيکلرسنجي
توسط کارشناس بهداشت مرکز



برگزاري جلسـه شـوراي سياست گـذاري
مرکـز بهـداشت، درمـان و مشـاوره دانشگاه

ت،بهداشمرکزگذاریسیاستشورایجلسهاولین
هدفبا1400سالدردانشگاهمشاورهودرمان

یارزیابواجراحسنبرنظارتوهابرنامهتصویب
هایمعاونتبابیشترتعاملهمچنینومرکز

مورخشنبهسهروزدردانشگاهمختلف
باریاستحوزهجلساتسالنمحلدر1400/09/23

دنهامحترممسؤلدانشگاه،محترمریاستحضور
یسرئودانشگاهمحترممعاونینرهبریمعظممقام
دشبرگزاردانشگاهمشاورهودرمانبهداشت،مرکز

موردمرکزمشکالتومسائلجلسهایندرو
17نظرتبادلوبحثازپسوگرفتقرارارزیابی

.رسیداعضاتصویببهمورد



دستورالعمل پیشگیری ابتال به کرونا



با معاونت دانشجوييارتباط
ايالمدانشگاه 

www.ilam.ac.ir/dep/std

t.me/stdilamuni99


