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دانشگاه باید بتواند یک جنبش نرم افزارِی همه جانبه و عمیق در اختیار این کشور و این ملت 
با قالب ها و نوآوری های  با پیشنهادها و  تا کسانی که اهل کار و تالش هستند،  بگذارد 
علمِی خودی بتوانند بنای حقیقی یک جامعه آباد و عادالنه مبتنی بر تفّکرات و ارزش های 

اسالمی را باال ببرند.
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(



رسمقاله 

در روزهای گذشته، بحث ها و گمانه زنی هایی در باره ی تفکیک دو پردیس تهران و کرج دانشگاه خوارزمی و یا 
مرکزیت کرج، مطرح و باعث نگرانی دانشگاهیان شد. موضوع با حساسیت ویژه ی دانشگاهیان و اطالعیه ای که 
وزارت علوم صادر کرد، منتفی شد. توضیح اینکه دانشگاه خوارزمی، قدیمی ترین مؤسسه  ی آموزش عالی کشور، 
دارای دو پردیس در تهران و کرج است. پردیس کرج در زمانی که این شهر جزو استان تهران بوده است، به عنوان 
فضایی برای توسعۀ دانشگاه در اختیار آن قرار گرفته  است. مأموریت این دانشگاه از ابتدا در سطح ملی تعریف شده  
است، نه استانی، و خوشبختانه اینک با تعیین این دانشگاه به عنوان دانشگاه محور برای همکاری های علمی و بین  
المللی دانشگاه  های ایران با کشور اتریش، به سطح بین  المللی ارتقا یافته است.  تاریخ یکصدسالۀ دانشگاه خوارزمی 
با تاریخ آموزش عالی کشور عجین و همراه است؛ در آستانۀ برگزاری یکصدمین سال تأسیس دانشگاه و آغاز فعالیت 
آموزش عالی هستیم و ضروری است که هویت و ارزش قدمت آن حفظ شود و شایسته و بدیهی است که از هرگونه 
اقدامی که به این پیشینه ی ارزشمند و افتخارآمیز و پیوند دیرین و وثیق آن با تاریخ آموزش عالی کشور آسیب      
می رساند، پرهیز شود. براستی بر ماست که شأن و منزلت دیرین ترین نهاد آموزش عالی کشور را پاس بداریم و در   

توسعه ی آن بکوشیم.
مدیریت دانشگاه، پردیس  های تهران و کرج را یک مجموعه تلقی می  کند و بر این باور است که هیچکدام به تنهایی 
نمی  توانند راه توسعه را در پیش بگیرند؛ بنابراین، برای توسعۀ همه جانبۀ دانشگاه، در پی تعیین دقیق مأموریت هردو 
پردیس است. برای فعالیت  های علمی که نیاز به فضای فیزیکی و تجهیزات بیشتری ازجمله آزمایشگاه است، در 
کرج برنامه ریزی می  شود. برای نمونه مرکز رشد را در کرج راه  اندازی کرده ایم. همچنین مقرر شده است که شهر 
سلول های بنیادی را با مشارکت و همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همزمان با یکصدمین سال 

تأسیس این دانشگاه در کرج تأسیس نماید.
برنامه ی راهبردی دانشگاه در تاریخ 1394/2/8 به تصویب هیأت امنای دانشگاه رسیده و چشم انداز آینده ی آن 
روشن است. راه اندازی رشته های بین رشته ای، همکاری روزافزون با صنعت و جامعه، توسعه ی همکاری با وزارت 
نفت از طریق مرکز پژوهشی نفت و ... جزو سیاست ها و برنامه های کلی دانشگاه است. دانشگاه خوارزمی در مسیر 
روشن و نویدبخش بین المللی شدن، گام های استواری برداشته است.  برگرداندن شأن و اعتبار دیرین ترین دانشگاه 
ایران به آن، در گرو این است که هردو بخش دانشگاه در تهران و کرج، با محوریت تهران، در حیطۀ مأموریت های 
خاص خود فعال و تقویت شوند و بدون همکاری این دوبخش، دانشگاه به برنامۀ راهبردی خود که قرار گرفتن در 
زمرۀ دانشگاه های سطح اول کشور است، نائل نخواهد شد. همراهی و همدلی تمام دانشگاهیان، تحقق این آرمان 

های واال را ممکن خواهد ساخت.
دکتر محمد علی سبحان اللهی 

رئیس دانشگاه 
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دکتر سبحان اللهی: رویکرد دانشگاه توجه به نیاز جامعه است

 مراسم خوشامدگویی آقای دکتر سبحان اللهی رئیس دانشگاه به دانشجویان ورودی جدید روز شنبه 95/7/10 ساعت 10 صبح با 
حضور این دانشجویان همراه خانواده هایشان در سالن غدیر پردیس کرج برگزار شد.

دکتر سبحان اللهی ضمن خوشامدگویی به حاضران، برخی افتخارات و پتانسیل های دانشگاه را معرفی کرد. وی گفت: رویکرد ما در 
آموزش و پژوهش »مشتری مداری« است. مشتری واقعی ما جامعه و نیازهای جامعه است لذا باید آموزش و پژوهش را به این سمت 

هدایت کنیم.
ایشان افزود: دانشگاه خوارزمی دانشگاهی جامع با 15 دانشکده در دو سایت تهران و کرج، دارای 14 هزار دانشجو، 500 هیأت علمی 

و 900 کارمند است.
دکتر سبحان اللهی در ادامه نکاتی پیرامون رشته های میان رشته ای، تقویت روابط بین الملل، تبادل دانشجو، دوره ها و پروژه های 
مشترک را بیان کرد. وی گفت: ضروری است دانشجویان عالوه بر کسب علم و تخصص در دانشگاه، مهارت های مدیریتی و تعامل 

با جامعه را بیاموزند و بینش فرهنگی خود را ارتقا دهند.
وی تبیین کرد: برای اولین بار در دانشگاه و در کشور بخشی با عنوان »تعامل خانه و دانشگاه« را ایجاد کردیم تا دانشجویان نیز با 

همفکری و مشارکت در توسعه و پیشبرد اهداف دانشگاه سهیم باشند زیرا که اعتقاد به خرد جمعی داریم.
دکتر سبحان اللهی در پایان خطاب به اولیای دانشجویان گفت: فرزندان شما عضو این خانه یعنی دانشگاه هستند بدین جهت توسعه 

دانشگاه به نفع، مصلحت و مایه افتخار فرزندان تان خواهد بود.
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آشناسازی  و  خوشامدگویی  مراسم  مهرماه،   15 پنج شنبه  روز 
دانشجویان ورودی 95 پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی در 
تاالر 17 شهریور برگزار شد. این مراسم با حضور آقایان دکتر 
اللهی رئیس دانشگاه، دکتر عبداللهی رئیس پردیس  سبحان 
معاونان  و  تکمیلی  تحصیالت  مدیر  متقی  دکتر  بین الملل، 
برنامه، رئیس دانشگاه  این  الملل برگزار شد. در  بین  پردیس 
و رئیس پردیس بین الملل با معرفی دانشگاه خوارزمی و تبیین 

مهم ترین استراتژی ها و اهداف آن در آینده پرداختند.
اللهی، ضمن اشاره به سابقه ی  ادامه آقای دکتر سبحان  در 
دیرین دانشگاه خوارزمی به  عنوان قدیمی ترین مرکز آموزش 
عالی کشور، پردیس بین الملل را به  عنوان یکی از واحدهای 
در  مهمی  جایگاه  که  کرد  توصیف  دانشگاه  مهم  و  فعال 

برنامه های آینده دانشگاه دارد.
بیان  به  سپس آقای دکتر عبداللهی رئیس پردیس بین الملل 
رویکرد نوین پردیس نسبت به آموزش و اهمیت ارتباط دانشگاه 

با صنعت پرداخت.
شایان ذکر است این مراسم با پرسش و پاسخ دانشجویان و 

مسئوالن دانشگاه خاتمه یافت.

مراسم خوشامدگویی به ورودی های 
جدید پردیس بین الملل

مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
برگزار شد

 95/7/5 دوشنبه  روز  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت  مراسم 
ساعت 10 تا 12 با حضور سرهنگ حسین نصیرزاده فرمانده 
محترم حوزه مقاومت بسیج وزارت علوم، دکتر سبحان اللهی 

پردیس  در سالن غدیر  کارکنان  و  دانشگاه، مسئوالن  ریئس 
کرج برگزار شد.

دکتر سبحان اللهی ضمن عرض خیرمقدم به حاضران گفت: 
برگزاری هر مراسم باید نتیجه داشته باشد. وی با طرح سوال 
»چرا دفاع مقدس علی رغم هجمه دشمن در سطح بین الملل 

پیروز شد؟ « گفت: ما از این پیروزی چه درسی می گیریم؟ 
دکتر سبحان اللهی در ادامه تبیین کرد: بحث اقتصاد مقاومتی 
که از طرف رهبر معظم انقالب مطرح شده است در واقع شکلی 
چه  دوره  آن  در  ما  است.  اقتصاد  صحنه  در  مقدس  دفاع  از 
برخوردی داشتیم؟ هم اکنون الزم است چه بکنیم تا بتوانیم 
در  افزود:  انجام دهیم. وی  احسن  نحو  به  را  وظیفه خودمان 
زمان دفاع مقدس هیچ کس به فکر منافع خود نبود؛ امروز نیز 
در جریان اقتصاد مقاومتی باید چنین تفکری وجود داشته باشد. 
دکتر سبحان اللهی در پایان گفت: کشور ما دارای پتانسیل های 
زیادی است و می تواند سال ها بدون وابستگی به نفت به مسیر 
خود ادامه دهد در صورتی که همگان به فکر توسعه و تحقق 

اهداف کشور باشند.
در ادامه سرهنگ حسین نصیرزاده فرمانده محترم حوزه مقاومت 
بسیج وزارت علوم، ضمن تشکر از آقای دکتر سبحان اللهی که 
با روحیه بسیجی و تالش فراوان در اداره دانشگاه پیش می رود؛ 
به ایشان لقب »یادگار جنگ« را داد. ایشان با بیان چند نکته 
پیرامون دالیل آغاز جنگ گفت: کشور ما به عنوان یک ژاندارم 
بود که با رخ دادن انقالب اسالمی، دست استکبار جهانی کوتاه 
می شود. وی افزود: دشمن با چند سال برنامه ریزی و با اشراف 
اطالعاتی و تجهیزاتی به کشور ما حمله کرد. اما مردم با رهبری 
امام خمینی )ره( همدلی، اخالص در مسیر خداوند قدم برداشتن 

و در نهایت پیروز شدند.
سرهنگ نصیرزاده تبیین کرد: رمز پیروزی در نسل گذشته و 
افزود:  انجام فرمان خداوند« است. وی  جدید »تابع بودن در 
نصرت خداوند، ایستادگی به لطف الهی، وحدت و همدلی از 

دیگر رموز این پیروزی است.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج وزارت علوم ادامه داد: هم اکنون 
جمهوری اسالمی ایران در جایگاهی قرار گرفته است که هیچ 
قدرتی نمی تواند به ما حمله کند. این ایستادگی و سربلندی 
باعث شده است به جای جنگ در محدوده کشورمان، در عراق 
و سوریه با داعش می جنگیم و دشمن اجازه نزدیک شدن به 

مرزهایمان را ندارد.
سرهنگ نصیرزاده در پایان گفت: امروز باید گوش به فرمان 
باشیم و پای اسالم و انقالب بایستیم. اقتصاد مقاومتی فقط به 
صورت کالم نباشد بلکه به شکل اجرایی با همدلی و وحدت 

پیش رود تا هم چون گذشته به سوی عزت حرکت کنیم.
این مراسم با تقدیر از خانواده محترم شهید مدافع حرم محمود 

نریمانی پایان یافت.
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نهمین جشنواره ملی حرکت، 3 تا 5 مهر ماه 1395 به میزبانی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان در سه بخش رقابتی »انجمن علمی 
فعال«، »انجمن علمی خالق« و »دانشگاه برگزیده« برگزار 

شد .
در این جشنواره بیش از 700 نفر از 96 دانشگاه همچنین 150 

نماینده از 50 دانشگاه علوم پزشکی کشور حضور داشتند.
این  در  نیز  دانشگاه خوارزمی  دانشجویی  علمی  انجمن های 
جشنواره موفق به کسب 8 مقام به شرح ذیل شد و در رده 
دانشگاه های برتر کشور از لحاظ تعداد مقام های کسب شده 

قرار گرفت:

1-انجمن علمی دانشجویی علوم گیاهی )انجمن علمی برگزیده 
در بخش انجمن برگزیده(

2-انجمن علمی تاریخ )انجمن علمی برگزیده در بخش نشریات 
علوم انسانی(

3-انجمن علمی علوم تربیتی کودکان استثنایی )انجمن علمی 
برگزیده در بخش خالق- حوزه مشارکت دانشجویی( 

4-انجمن علمی ریاضی )انجمن علمی شایسته تقدیر در بخش 
ترویجی(

5-انجمن علمی انجمن علمی سلولی و مولکولی )انجمن علمی 
شایسته تقدیر در در بخش نشریه(

افتخار آفرینی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه خوارزمی در 
نهمین جشنواره ملی حرکت

6-انجمن علمی زمین شناسی )انجمن علمی شایسته تشویق 
در بخش نشریه علوم پایه(

7-انجمن علمی روانشناسی )انجمن علمی شایسته تشویق در 
بخش آموزش(

رقابتی  بخش  در  برگزیده  )غرفه  خوارزمی  دانشگاه  8-غرفه 
نمایشگاه از میان 150 غرفه دانشگاهی(

مراسم اختتامیه این جشنواره روز دوشنبه 5 مهرماه با حضور 
وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  هاشمی  ضیاء  سید  دکتر 
علوم، ریاست دانشگاه شهید باهنر کرمان و برخی از مسئوالن 
وزارت علوم برگزار گردید و پس از آن دانشگاه های برگزیده 

معرفی شدند.
شایان ذکر است جشنواره ملی حرکت ویژه انجمن های علمی 
و  ایده های خالق  تکثیر  افزایی،  بر هم  تأکید  با  دانشجویی 
همه  دانشجویی  علمی  انجمن های  در  نشاط  و  انگیزه  ایجاد 
انجمن های  برترین  دستاوردهای  و  آثار  می شود.  برگزار  ساله 
علمی هر دانشگاه پس از برگزاری جشنواره حرکت دانشگاهی 
به جشنواره ملی حرکت ارسال می شود تا در حوزه هایی چون 
آموزش، ترویج، مسابقه، نشریه، کتاب، کارآفرینی، اختراع و... به 

رقابت پردازند. 
این توفیق و درخشش بزرگ را به دانشجویان عزیز 

و مسئوالن دانشگاه تبریک می گوییم.
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 روز یکشنبه 95/7/11 آزمایشگاه تحقیقاتی و تولیدی سلولیـ   مولکولی با مشارکت دانشگاه خوارزمی، مرکز رشد واحدهای فناوری و 
شرکت فرژن پویش ایرانیان، با حضور آقایان دکتر سبحان اللهی رئیس دانشگاه، مسئوالن دانشگاه خوارزمی، دکتر نورانی عضو هیأت 
علمی دانشگاه بقیه اهلل و عضو برد تخصصی مهندسی بافت و علوم سلولی و کاربردی وزارت بهداشت، آقای یزدی مدیرعامل شرکت 

فرژن پویش، خانم نجفی مدیر داخلی شرکت فرژن پویش در ساختمان دانشکده علوم زیستی افتتاح شد.
دکتر سبحان اللهی رئیس دانشگاه ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های علمی تحقیقاتی گفت: افتتاح این مرکز، نقطه ی عطفی در 
فعالیت های پژوهشی دانشگاه است. اقتصاد دانش بنیان از مباحث مطرح دنیاست و ارتباط صنعت و دانشگاه از مسائل مهمی است 
که باید از حرف و تفاهم نامه ها گذشته و عملیاتی شود. هماهنگی تولید و علم، قدم بزرگی است که باید جهت رهایی از اقتصاد تک 
محصولی به آن پرداخته شود. رئیس دانشگاه از اعضای هیات علمی به عنوان پتانسیل باالی دانشگاه یاد کرد که باید با همت آن ها، 

فاصله با سایر دانشگاه ها در ارتباط با صنعت کم شود.
در ادامه دکتر محمد نبیونی مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری ضمن تشکر و خیرمقدم به حاضران، هدف از افتتاح این آزمایشگاه را 

دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری های نوین زیستی از طریق انجام طرح های مطالعاتی و پژوهشی ازمایشگاهی عنوان نمود.
وی رسالت این آزمایشگاه را پیشرفت کشور در حوزه ی تولید علم در زمینه ی سلولی مولکولی و کاربردی شدن این علم به زیرساخت 

هایی در حوزه ی آزمایشگاه همچنین توسعه، بهبود و تسهیل روند انجام فعالیت های پژوهشی در علوم زیستی دانست.

دکتر نبیونی چشم انداز مرکز رشد را بدین شرح تبیین نمود:
- تبدیل شدن به یک مرکز علمی پیشتاز در خاورمیانه و منطقه

-کمک به ارتقای دانش تولید بافت غضروف به واسطه ی تحقیقات سلولی و مولکولی
-کمک به توسعه ی پایدار و خودکفایی در تولید بافت غضروف و به تبع آن، تولید علم و ثروت برای کشور.

افتتاح اولین شرکت دانش بنیان دانشگاه خوارزمی
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مرکز رشد تخصصی دانش مبارزه با مواد 
مخدر ناجا در دانشگاه خوارزمی افتتاح شد

سخنرانی بین المللی برای دانشجویان گروه 
زبان و ادبیات عربی

  
با  مبارزه  دانش  تخصصی  رشد  مرکز   95/7/11 یکشنبه  روز 
مواد مخدر ناجا با حضور دکتر محمد علی سبحان اللهی رئیس 
دانشگاه، سردار محمد مسعود زاهدیان رئیس پلیس مواد مخدر 

ناجا و مسئوالن دانشگاه خوارزمی در تهران، افتتاح شد .
دکتر محمد علی سبحان اللهی رئیس دانشگاه ضمن تبریک 
های  نیاز  به  خوارزمی  دانشگاه  گفت:  انتظامی  نیروی  هفته 
از پژوهشی و آموزشی توجه ویژه   امور اعم  جامعه در تمامی 

دارد و آمادگی دانشگاه را به همکاری با پلیس عنوان کرد.
در ادامه سردار محمد مسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر ناجا ضمن تقدیر و تشکر از توجه دانشگاه خوارزمی 
به بحث مبارزه با مواد مخدر گفت: پلیس با ورود به مباحث 
علمی توانسته هوشمندانه  فعالیت نماید و رویکرد پلیس، دانش 

محور است و ناجا در تمامی امور این شیوه را دنبال می نماید.

 روز یکشنبه 7/11/ 95 دکتر صبحی البستانی استاد موسسه 
پاریس،   »INALCO« تمدن های شرقی و  ها  زبان  ملی 
که به دعوت دانشگاه خوارزمی به ایران سفر کرده بود، برای 

دانشجویان گروه زبان و ادبیات عربی سخنرانی کرد.
وااللتزام«  والسیاسۀ  الثقافۀ  بین  »األدب  سخنرانی  عنوان 
)ادبیات؛ فرهنگ، سیاست و تعهد( بود و دکتر البستانی به مفهوم 

ادبیات متعهد و ارتباط آن با فرهنگ و سیاست پرداخت.
ایشان همچنین نکاتی پیرامون »چگونه شاعران می توانند بین 
تعهد به مسائل و قضایای کشورشان از جمله قضیه ی فلسطین 
از یک سو و زیبایی ادبی از سوی دیگر ارتباط برقرار کنند« 

بیان کرد.
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سمینار علمی آموزش تئوری روش نوین
FNIRS

دیدار مدیر مرکز تحقیقات خاورمیانه 
دانشگاه اینالکوی پاریس با مسئوالن 

دانشگاه

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه با همکاری شرکت فرژن پویش 
سمینار علمی تخصصی با عنوان » آموزش تئوری روش نوین 
FNIRS برای مطالعه عملکرد و همودینامیک مغز و کاربرد 
آن در علوم شناختی« ساعت 14 روز چهارشنبه 95/7/14 در 
آزمایشگاه تحقیقاتی و تولیدی دانشکده علوم زیستی در تهران 

برگزار شد.
در این سمینار مهندس مارکودات از کمپانی آرتینیس هلند به 
آموزش تئوری روش نوین FNIRSبرای مطالعه عملکرد و 
همودینامیک مغز و کاربرد آن در علوم شناختی در جمع استادان 

و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری پرداخت. 

 نشست مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات خاورمیانه و مدیترانه 
ای دانشگاه پاریس با مسئوالن دانشگاه روز سه شنبه 95/7/13 
در اتاق شورای دفتر ریاست دانشگاه در تهران با حضور آقایان 
دکتر سبحان اللهی رئیس، دکتر کریمی مدیر دفتر همکاری 
های علمی بین المللی، دکتر رسولی پور رئیس دانشکده های 
ادبیات و زبان ها و علوم انسانی و اجتماعی، دکتر اشکوری و 
دکتر پرچگانی عضو هیأت علمی دانشکده ی ادبیات و زبان 
های دانشگاه و دکتر صبحی البستانی استاد مؤسسه ی ملی 
زبان و تمدن های شرق، پاریس)INALCO(  و مدیر مرکز 

تحقیقات و مطالعات خاورمیانه و مدیترانه برگزار شد.
دکتر سبحان اللهی رئیس دانشگاه ضمن عرض خیرمقدم، به 
ارائه ی گزارشی از تاریخچه و توانمندی های علمی و پژوهشی 
استادان دانشگاه پرداخت و آمادگی دانشگاه را در تبادل علمی 
پژوهشی اعالم کرد و افزود: گسترش همکاری های فرهنگی 
و ادبیات و زبان ها، یکی از ابزارهای بسیار مهم برای نزدیک 
کردن فرهنگ و تمدن ملت هاست که باعث هم افزایی جهت 

توسعه ی جوامع انسانی می شود.
مشترک  علمی  انجام طرح های  دانشجو،  و  استاد  مبادله ی 
اینالکوی پاریس و  بین استادان دانشگاه خوارزمی و دانشگاه 
برگزاری همایش های علمی پژوهشی مشترک، احیای رشته 
ی زبان فرانسه در دانشکده ی ادبیات و زبان های دانشگاه، 
کمک  با  خوارزمی  دانشگاه  در  شناسی  شرق  مرکز  تأسیس 
علمی و لجستیکی مرکز شرق شناسی دانشگاه اینالکو فرانسه، 
در بخش پروژه ها، تعامالت فرهنگی ایرانی ـ لبنانی از دیگر 

مباحث پیشنهادی این نشست بود.
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) Iran Association انجمن سرمایه گذاران حرفه ای ایران 
پیش  واقع یک  در  که   of Investment Professionals
 CFA Institute است( با حمایت ) pre- Society( جامعه
و پیگیری دانشکده علوم مالی خوارزمی به منظور ارتقای حرفه 
سرمایه گذاری برای نخستین بار در ایران تشکیل می شود.

دکترکامران پاکیزه عضو هیأت علمی دانشکده علوم مالی گفت: 
اعضای این انجمن در حال تاسیس از افرادی تشکیل می شود 
اینکه کاندیدای آن  یا  یا تحلیل گر خبره مالی هستند و  که 

می باشند.
 CFA به  بعدی  مراحل  در  انجمن  این  امیدواریم  افزود:   وی 

Institute  تغییر نام دهد و تحت حمایت کامل قرار گیرد.
در  شدن  عضو  برای  الزم  شرط  حداقل  کرد:  تبین  ایشان 
که  باشد  می   CFA آزمون  یک  سطح  گذراندن  انجمن  این 
خوشبختانه با پیگیری انجام شده موافقت برای  ایجاد انجمن 
از CFA institute صادر شد و برای اولین بار نام ایران نیز در 

بین 147 جامعه تحلیلگر خبره مالی در دنیا اضافه شده است.
ایشان تبیین کرد: انجمن CFA سالیانه کنفرانس هایی را در 
کشورهای مختلف برای ارتقای حرفه سرمایه گذاری برگزار می 
کند که امسال این دوره در بوداپست مجارستان برگزار و ایران 

نیز در بین این کشورها حضور داشت.

انجمن سرمایه گذاران حرفه ای ایران تشکیل می شود

و  مالی  دانشجویان  ایران،  مالی  بازارهای  کنفرانس  این  در 
پیشرفت های علم دانش و حرفه مالی و سرمایه گذاری در 
ایران نیز مورد بحث و بررسی واقع شد که بسیار مورد توجه 

قرار گرفت.
وی با بیان اینکه جامعه های CFA در کل دنیا شبکه بسیار 
بزرگی از تحلیلگران خبره مالی را تشکیل می دهد عنوان کرد: 
اغلب این افراد در شرکت های سرمایه گذاری بزرگ، بانک 
های بین المللی بزرگ و نهادهای مالی دنیا فعالیت می کنند که 
این ارتباطات به سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار کمک 

کننده خواهد بود.
 CFA فعالیت  برای  الزم  مجوزهای  شد:  یادآور  پاکیزه  دکتر 
CFA Institute  در ایران از قبیل ایجاد مرکز آزمون و فعالیت 
انجمن تحلیلگران مالی از طرف قانونگذاران و ناظران خارجی 
در  اوفک  از  و جامعی  در عین حال مجوز کامل  و  اخذ شده 

وزارت خزانه داری آمریکا صادر شده است.
با وزارت علوم، سازمان  ایران مذاکره  افزود: در  پایان  وی در 
سنجش، سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان فنی و حرفه ای 
برای کسب مجوز فعالیت در داخل ایران در حالی ادامه دارد که 
متاسفانه مقداری سردرگمی در بین نهادهای داخلی وجود دارد 

که باعث کند شدن فرایند پیشروی فعالیت ها شده است.
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آقای دکرت خلیل رضایی .............................. دبیر شورای آزمایشگاه مرکزی

آقای دکرت محمدحسین مشهدی زاده ......... نائب رئیس شورای آزمایشگاه مرکزی

آقای دکرت میرهادی حسینی ....................... عضو شورای آزمایشگاه مرکزی

آقای دکرت جعفر کیوانی ............................. عضو شورای آزمایشگاه مرکزی

آقای مهندس مهدی گودآسیایی .................. رئیس کمیته اصالح الگوی مرصف و عضو شورای مدیریت سبز دانشگاه

آقای دکرت شهریار امیری ............................ عضو شورای راهربی مدیریت سبز دانشگاه

آقای دکرت میرهادی حسینی ...................... نائب رئیس شورای راهربی مدیریت سبز دانشگاه

آقای دکرت حسین محمدی ......................... عضو شورای راهربی مدیریت سبز دانشگاه

آقای دکرت علی کاتبی ................................. دبیر شورای راهربی مدیریت سبز دانشگاه

آقای دکرت نارصقلی سارلی .......................... عضو شورای راهربی مدیریت سبز دانشگاه

آقای دکرت علیرضا حریفی ........................... معاون آموزشی دانشکده شیمی

آقای دکرت مجتبی جاودان ........................... مسئول ارتباط دانشگاه با صنعت گردشگری

آقای دکرت عباس شکروی ............................ عضو شورای مرکزی مرکز پژوهشی نفت دانشگاه

آقای دکرت جواد اکربدوست ......................... عضو شورای مرکزی مرکز پژوهشی نفت دانشگاه

آقای دکرت بهزاد مهرابی  ............................. عضو شورای مرکزی مرکز پژوهشی نفت دانشگاه 

تقدیر و تشکر
آقای دکرت مجید ماسرتی فراهانی ............ در دوران تصدی معاونت آموزشی دانشکده شیمی

ابقاء
آقای دکرت مرتضی منطقی ....................... عضویت شورای فرهنگی دانشگاه

خانم دکرت هام کوچصفهانی .................... مدیریت گروه آموزشی علوم جانوری 
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دکتر عزیزاهلل حبیبی سرپرست معاونت فرهنگی 
دانشگاه شد

دکتر رسولی پور 
نماینده ی دانشگاه در نشست »گفتگوهای 

فرهنگی آسیایی ایران و اروپا« شد

دکتر نبیونی 
مسئول راه اندازی و هماهنگی انجمن های 
اسالمی سایر دانشگاه های استان البرز شد

 دکتر سبحان اللهی رئیس دانشگاه، با پذیرش استعفای معاون 
با  ایمانی، و  والمسلمین دکتر  پیشین فرهنگی حجت االسالم 
آقای دکتر  ایشان،  از خدمات و زحمات  تقدیر و سپاسگزاری 
عزیزاهلل حبیبی معاون دانشجویی را با حفظ سمت، به سرپرستی 

معاونت فرهنگی منصوب کرد.
برای دکتر حبیبی در دو عرصه ی مهم دانشجویی و فرهنگی، 

آرزوی سعادت و توفیق داریم.

دکتر نبیونی دبیر انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه خوارزمی 
و مسئول راه اندازی و هماهنگی انجمن های اسالمی سایر 

دانشگاه های استان البرز شد.
 

متن حکم:
 

جناب آقای دکتر نبیونی
با سالم

 به موجب این ابالغ، جنابعالی به مدت دو سال به عنوان دبیر 

دکتر  آقای  حکمی  طی  دانشگاه  رئیس  اللهی  سبحان  دکتر 
رسول رسولی پور رییس دانشکده ی علوم انسانی و اجتماعی 
را به عنوان نماینده ی این دانشگاه برای شرکت در نشست 
» گفتگوهای فرهنگی آسیایی و گفتگوهای فرهنگی ایران و 
اروپا« به رئیس مرکز همکاری های بین المللی وزارت علوم 

معرفی نمود.
ایشان  برای  پور  رسولی  دکتر  آقای  به  تبریک  ضمن عرض 
توفیق و تأیید الهی را آرزو می کنیم و امیدواریم حضور ایشان 
در این نشست ها، موجب پیشرفت دانشگاه خوارزمی در عرصه 

های فرامرزی شود.

انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه خوارزمی و مسئول راه اندازی 
انجمن های اسالمی سایر دانشگاه های استان  و هماهنگی 

البرز تعیین می شوید.
امید است با استعانت از الطاف پروردگار و همکاری مسئوالن 
انجام  در  استان  آن  فرهیخته  استادان  و  ها  دانشگاه  محترم 
و مصوبات  انجمن  اساسنامه ی  در چارچوب  وظایف محول، 

شورایعالی انقالب فرهنگی و مقررات مربوط موفق باشید.
 

محسن رهامی
دبیر کل انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها
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برگزاری کارگاه آموزشی 
پیشگیری اولیه از اعتیاد

نهمین همایش ملی زمین شناسی 
مهندسی و محیط زیست ایران 

برگزار شد

کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد به همت مرکز مشاوره 
و   15 شنبه  پنج  و  چهارشنبه  روزهای  در  خوارزمی  دانشگاه 
95/7/14، با حضور 33 نفر از کارشناسان استان البرز  )آموزش 

و پرورش( به مدرسی آقای دکتر فریدون یاریاری برگزار شد. 
برخی از مباحث عنوان شده در این کارگاه بدین شرح است:

o مقدمه و تاریخچه پیشگیری از اعتیاد
o مفاهیم مواد مخدر

o مغز، اعتیاد و عالیم مواد
o پیامدهای مواد، پیشگیری و طبقه بندی 

o مبانی و سیاست گزاری

 نهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست 
ایران به همت دانشکدۀ علوم زمین دانشگاه با حضور رئیس، 
مسئوالن اجرایی، رئیس و اعضای هیات علمی دانشکده علوم 
زمین شناسی در جمع صاحب نظران، استادان و دانشجویان، 
دانشگاه  شهریور  هفده  تاالر  در   95/7/  7 و   6 روز  دو  طی 

خوارزمی در تهران برگزار شد.
دکتر محمدعلی سبحان اللهی رئیس دانشگاه خوارزمی یاد و 
خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس را گرامی داشت و با آرزوی 
توفیق جهت تحقق اهداف کنفرانس، افزود: یکی از مشکالت 
امروز جامعه هدر رفت منابع )منابع طبیعی، انسانی و فیزیکی( 
همچنین استفاده غیر مطلوب از امکانات و تشدید وابستگی به 
اقتصاد نفتی به دلیل بی توجهی به علم در برنامه ریزی، اجرا و 

کنترل و نظارت است. 
رئیس دانشگاه، رویکرد جدید دانشگاه را تقویت ارتباط با جامعه 
برای شناسایی نیازهای جامعه، جهت دادن آموزش و پژوهش 
در برطرف کردن آن نیازها، تأکید بر رشته های میان رشته ای، 

و تقویت ارتباطات بین المللی  برشمرد. 
دکتر سبحان اللهی دانشکده  ی علوم زمین را یکی از قدیمی 
نظر  از  خوب  بسیار  علمی  توانمندی  با  ها  دانشکده  ترین 
بین  ارتباطات  تقویت  امر  در  پیشگام  دانشکده ی  و  استادان، 
المللی دانشگاه دانست و از برنامه های جدید این دانشکده با 
توجه به رویکردهای جدید دانشگاه به ایجاد رشته های جدید و 
میان رشته ای همچنین ارتباط با صنعت )آب و نفت(، همکاری 
و  دانشجو(  و  استاد  )تبادل  خارجی  و  داخلی  دانشگاه های  با 

برگزاری کنفرانس ها اشاره و تقدیر کرد.
تبریک  با  همایش  علمی  دبیر  عقدا  فاطمی  محمود  دکتر 
فرارسیدن هفته ی دفاع مقدس، علت شکست بسیاری از پروژه 

ها را عدم توجه به رشته ی زمین شناسی مهندسی دانست.
شناسی  زمین  دانش  اهمیت  گرفتن  نظر  در  با  افزود:  وی 
مهندسی در جامعه ی بشری، فراهم کردن شرایطی مناسب 
به منظور ارائه ی آخرین دستاوردها و یافته های علمی،  بحث 
و تبادل نظر بین محققان، استادان، دانشجویان و کارشناسان 
برگزاری موفق 8  دنبال  به  لذا  است.  امری ضروری  اجرایی، 
در  و  ایران  زیست  و محیط  مهندسی  زمین شناسی  همایش 
راستای توسعه و شکوفایی علمی کشور، نهمین همایش زمین 
شناسی مهندسی و محیط زیست ایران در دانشگاه خوارزمی 
برگزار می گردد. در این همایش سعی شده است موضوعات 
اصلی و مهم علوم مهندسی عمران و زمین شناسی مورد نظر 

قرار گیرد. 
دکتر فاطمی عقدا افزود: تعداد مقاالت ارائه شده به دبیرخانه ی 
همایش،150 مقاله است که از این تعداد 125 مقاله توسط 50 
داور از 30 دانشگاه مطرح کشور پذیرفته شده است. 58 مقاله 
ی شفاهی و 67 مقاله به شکل پوستر طی دو روز ارائه شد. ارائه 

ی دو کارگاه تخصصی، از دیگر برنامه های این همایش بود.
از سخنرانان کلیدی همایش دکتر ارومیه ای، دکتر ضیاءالدین 

شعاعی و دکتر ماشاءاهلل خامه چیان می توان نام برد.
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نخستین همایش بین المللی

»مداخله ی زودهنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا« برگزار شد

نخستین همایش بین المللی»مداخله ی زودهنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا« در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، این رویداد که در روز جمعه 16 مهر در سالن 17 شهریور برگزار شد، از بزرگ ترین و علمی ترین کنگره 

های جهان پیرامون توانبخشی کودک کم شنوا و ناشنوا محسوب می شود.
دکتر گیتا موللی دبیر علمی این همایش گفت: هدف از برگزاری این همایش علمی در ایران، ارتقای وضعیت توانبخشی کشور و به 

روز شدن اطالعات کارشناسان دست اندرکار و والدین و جامعه است.
دانشمندان در حیطه ی شنوایی شناسی، گفتاردرمانی،  ترین  برجسته  از  ایتانو یکی  ناگا  پروفسور یوشی  اینکه  به  اشاره  با  ایشان 
روانشناسی و آموزش کودکان ناشنواست و علم مداخله زودهنگام در کم شنوایی، مدیون پژوهش های گسترده ی 20 سال اخیر این 
دانشمند بنام در عرصه ی توانبخشی است، افزود: مداخله ی زودهنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا بسیار مهم است 

و در این همایش علمی حدود 70 مقاله علمی تخصصی برای حاضران ارائه شد.
ایشان حضور والدین پدر این نشست را به عنوان تصمیم گیرندگان و مربیان اصلی کودک کم شنوا و ناشنوا در برنامه های مداخله ی 
خانواده محور از ویژگی های این همایش بر شمرد و گفت: این همایش علمی را مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال دانشگاه 
علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاری انجمن علمی شنوایی شناسی ایران، انجمن علمی کودکان استثنایی دانشگاه خوارزمی، سازمان 

نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران و چندین مرکز علمی پژوهشی دیگر برگزار کردند.
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مراسم بزرگداشت »یادروز حافظ« برگزار شد

 روز شنبه 95/7/10 ساعت 17 تا 20 مراسم بزرگداشت یادروز 
خانه  و  تهران  دفتر  انجمن دوستداران حافظ  به همت  حافظ 
خوارزمی  دانشگاه  همکاری  با  انسانی،  علوم  اندیشمندان  ی 
و  مشتاقان  از  انبوهی  حضور  با  یونسکو  ملی  کمیسیون  و 
ارادتمندان خواجه ی رندان، در فضایی صمیمانه و ادیبانه، در 

سالن فردوسی خانه ی اندیشمندان برگزار شد.
سخنرانان این مراسم عبارت بودند از: استاد بهاءالدین خرمشاهی 
)حافظ پژوه معاصر(، دکتر محمود عابدی و دکتر بهادر باقری )از 
دانشگاه خوارزمی(، استاد منصور پایمرد )رئیس هیئت مدیره ی 
انجمن دوستداران حافظ(، دکتر عبدالمهدی مستکین )معاون 
فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو( و مهران محمدی )مدیر عامل 

انجمن دوستداران حافظ(.
 همچنین در این برنامه نشان دوستداری و عضویت افتخاری 
این انجمن به پاس سال ها تالش و پژوهش بی وقفه ی استاد 
خرمشاهی و دکتر عابدی در عرصه ی حافظ پژوهی، به این 

عزیزان اهدا شد.

چهارمین نشست شورای زنان دانشگاه 
خوارزمی

اولین جلسه ی شورای نظارت و ارزیابی 
عملکرد دانشگاه برگزار شد

 چهارمین نشست شورای زنان دانشگاه خوارزمی با حضور دکتر 
سبحان اللهی رئیس دانشگاه، دکتر مهناز آذرنیا مشاور رئیس 
دانشگاه در امور زنان، دکتر نسرین اکبری دبیر کمیسیون زنان 
خانۀ صنعت، معدن و تجارت و هیأت همراه، مرجان آقاجان زاده 
هوشیار عضو هیأت رئیسۀ اتاق مدیران زن کشور و نمایندگان 
زن دانشکده های مختلف دانشگاه روز یکشنبه 95/7/25 در 

دفتر ریاست دانشگاه در تهران برگزار شد.
دکتر سبحان اللهی رئیس دانشگاه ضمن خیر مقدم به حاضران، 
با ارائۀ گزارشی از پیشینۀ غنی دانشگاه در رشته های علوم پایه، 
ریاضیات و ... ، مأموریت دانشگاه را تقویت نیروی انسانی و 
تولید علم و در راستای رفع نیازهای جامعه در بخش آموزش و 
پژوهش دانست. ایشان، ارتباط دانشگاه با صنعت را مقولۀ بسیار 
مهم و پیچیده ای دانست که باید در سایۀ اعتماد صنعت به 
دانشگاه ها و جسارت دانشگاه ها در ورود به صنعت انجام شود 
و با توجه به اینکه بخش اعظم جمعیت دانشگاه در حوزه های 
دانشجویی و کارمندی را بانوان تشکیل می دهند، از آنان به 
عنوان سرمایۀ بسیار بزرگی یاد کرد که ارتباط فعالیت صنعتی 
آنان با دانشگاه، به نفع صنعت و جامعه است. در این نشست 
محورهای انعقاد تفاهم نامۀ همکاری در زمینه های آموزشی، 

پژوهشی  و کارآفرینی مطرح و بررسی شد.

روز سه شنبه  95/7/13 ساعت 16:30 عصر اولین جلسه ی 
شورای نظارت و ارزیابی عملکرد دانشگاه با هدف بررسي برنامه 

ی راهبردی دانشکده ها برگزار شد.
در این جلسه، اقدامات انجام شده توسط دانشکده ی تربیت بدنی 
بررسی شد. طبق برنامه ی زمان بندی شده، سایر دانشکده ها 
نیز به ارائه ی برنامه ی راهبردی، اقدامات و انتظارات خواهند 

پرداخت.
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ساخت طرح آزمایشی کوادکوپتر توسط 
دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی

سرپرستی  به  خوارزمی  دانشگاه  دانشجویان  نفرۀ   10 تیم   
محمد طهماسبی، نوع آزمایشی دستگاه کوادکوپتر را با هدف 
فیلمبرداری، عکاسی، حمل اشیاء سبک، امدادی و ... ساختند. 
این تیم دانشجویی طی چند ماه کار مداوم در کارگاه رباتیک 
دانشکده فنی همچنین گذراندن کالس پردازش تصویر برای 
بدست آوردن مهارت الزم در این زمینه، موفق به این اقدام شد.

در  کوادکوپتر  آزمایشی  طرح  پرواز  تست  اولین  است  گفتنی 
آمیز  موفقیت  دانشکدۀ  علمی  هیأت  محترم  اعضای  حضور 
بوده است. ساخت طرح آزمایشی کوادکوپتر با حمایت علمی 
آقای دکتر تورجی زاده عضو هیأت محترم علمی دانشکدۀ فنی 
رباتیک  و  مکانیک  علمی  انجمن  مشاور  استاد  و  مهندسی  و 

همچنین با حمایت مالی انجمن صورت گرفت. 
کوادکوپتر یکی از انواع وسایل پرندۀ بدون سرنشین است که 
زیرمجموعۀ دسترمالتی روتورها بوده که به دلیل کمک گرفتن 
از چهار پره برای نیروی پیشرانش، به عنوان کواد )چهار( کوپتر 
نامیده می شوند. این وسیله قابل برنامه ریزی برای کارهای 
امدادی،  اجسام سبک،  از جمله تصویربرداری، حمل  مختلف 

نظامی، جاسوسی و پردازش تصویر است.
نظر به تازه تأسیس بودن انجمن علمی مکانیک و 
ارزشمند  از تالش  ناشی  که  را  اقدام  این  رباتیک 
است،  مهندسی  و  فنی  دانشکده  دانشجویان  تیم 
آرزوی  عزیزان  این  برای  و  گوییم  می  شادباش 

سعادت و توفیق داریم.

کارگاه تخصصی بین المللی»سبک های 
روایی جدید و مساله ی گونه ی ادبی« 

برگزار شد

 گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی، کارگاه تخصصی 
بین المللی با عنوان »سبک های روایی جدید و مساله ی گونه 
و   14 در  خارجی  و  ایرانی  استادان  مشارکت  با  را  ادبی«  ی 
تهران  در  ادبیات  دانشکده  در  ساعت  مدت 16  به   95/7/15

برگزار کرد.
این کارگاه ویژه ی استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
گروه های زبان و ادبیات عربی سراسر کشور برگزار شده بود و 
مدرس ویژه ی آن، پروفسور صبحی البستانی استاد موسسه ی 
ملی زبان ها و تمدن های شرقی »INALCO« در پاریس بود.

طریق  از  مستقیم  ارتباط  کارگاه،  این  در  است  ذکر  شایان 
استاد  و  لبنانی  نویس  رمان  الضعیف  رشید  دکتر  با  اسکایپ 
دانشگاه آمریکایی بیروت برقرار شد و حاضران به گفت و گو و 

پرسش و پاسخ با وی پرداختند.
گفتنی است آقای دکتر میرزایی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و 
خانم دکتر فاطمه پرچگانی استادیار دانشگاه خوارزمی نیز دیگر 
مدرسان این دوره بودند. در این کارگاه، استادان و دانشجویان 
رشته ی زبان و ادبیات عربی کشور با آخرین تحوالت رمان 
نقد روایی در جهان عرب آشنا  نویسی، سبک های روایی و 

شدند.
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 »آزمایشگاه مکانیک خاک«

کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک تالیف آقای دکتر امیر حمیدی، 
با همکاری آقایان مهندسان مجید پورجنابی، روح اله سعادتی و 

جواد بختیاری چاپ شد.
این کتاب به معرفی دوازده آزمایش از مهمترین آزمایش های 
رایج در مهندسی ژئوتکنیک می پردازد .مطالعه این کتاب به 
مهندسین عمران عالقه مند به این حوزه و همچنین دانشجویان 

کارشناسی مهندسی عمران توصیه می شود.
این کتاب در مهرماه 1395 در تیراژ 500 نسخه توسط انتشارات 

دانشگاه خوارزمی به چاپ رسیده است.

 »االستیسیته و پالستیسیته«

کتاب االستیسیته و پالستیسیته اثر دکتر امیر حمیدی شامل 10 
فصل است و با مقدمه ای بر حساب تانسورها، تانسور تنش و 
تانسور کرنش آغاز می شود. در ادامه به مبانی مدلسازی رفتار 

پالستیسیته  تئوری  و  االستیسیته  تئوری  ها،  مکانیکی خاک 
در مهندسی ژئوتکنیک می پردازد. در فصول بعدی خواننده با 
کاربرد این تئوری ها در مدلسازی رفتار خاک ها آشنا خواهد شد 
و در فصول پایانی نیز به روش های پیشرفته در مدلسازی رفتار 
خاک پرداخته می شود. مطالعه ی این کتاب که در انتشارات 
دانشگاهی سیمای دانش به چاپ رسیده است، به دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی مهندسی عمران بویژه مهندسی ژئوتکنیک 

توصیه می شود.
 

»جایگاه میانجیگری در دادرسی کیفری«

فرشید  تألیف  کیفری  دادرسی  در  میانجیگیری  جایگاه  کتاب 
عبارت  به  یا  میانجیگری  مورد  در  افراسیابی  سعید  و  صوفی 
دیگر، وساطت و شفاعت، یکی از روش های حل اختالف است 
که در آن یک شخص ثالث به نام میانجی به طرفین اختالف 
در رسیدن به توافق کمک می کند. میانجیگری ممکن است 
به توافق طرفین نیانجامد و بی نتیجه بماند، در صورت موفقیت 
در دستیابی به توافق نیز مفاد آن معمواًل از سوی خود طرفین 

تعیین شده است.
حال موضوع جایگاه میانجیگری در چهار بخش جداگانه مورد 
»میانجیگری  به  اول  بخش  در  که  گیرد.  می  قرار  بررسی 
کیفری و ساز و کار دیرین حل منازعات« و در بخش دوم به 
»میانجیگری در دعاوی کیفری« و در بخش سوم به »نقش 
میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها 
»دردسرهای  به  چهارم  بخش  در  و  اسالمی«  فقه  متون  در 

میانجیگری« پرداخته می شود. 
توسط  جلد   1100 شمارگان  به   1395 سال  در  کتاب  این 

انتشارات قانون یار به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب ها 
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»مدیریت آموزشی«

کتاب مدیریت آموزشی ترجمه دکتر حسین عباسیان و خانم 
مریم ساسانیان به چاپ رسید.

تمام ویرایش های کتاب »مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق 
و عمل« بر پایه ی سه مفروضه در باره ی مطالعه و بررسی 

مدیریت آموزشی قرار دارد:
بنیادی در مورد سازمان های آموزشی در دسترس  1. دانش 

است اما اغلب استادان و مدیران از آن غافلند؛
2. مدل سیستم های اجتماعی باز مدرسه چهارچوب مفیدی 
ارائه می کند که این تئوری و تحقیق را برای مدیران آموزشی 

سازماندهی می کند و شرح می دهد؛ 
3. فعالیت های اداری زمانی که بهم وسیله ی تئوری و تحقیق 
مناسب هدایت شوند، می توانند بسیار منظم، منطقی و اثربخش 

باشند.
که  جدیدی هستند  موارد  شامل  ها  ویرایش  تمام  نتیجه،  در 
ضمن تلخیص و تحلیل دانش مناسب، برای حل مسائل عملی 

بسیار سودمندند.
این کتاب در چاپ دوم سال 1395 به تعداد 500 نسخه توسط 

انتشارات آراد منتشر شده است.

 »مشاوره ی گروهی«

با  نوشته ساموئل تی گالدینگ  کتاب »مشاوره ی گروهی« 
و  نوری  پور  لواف  فرشاد  زهراکار،  کیانوش  دکتر  ی  ترجمه 

علیرضا احمدیان در نشر روان منتشر شد.
این کتاب که در قالب 16 فصل و 671 صفحه منتشر شده 
است، یکی از کتاب های پرطرفدار در حوزه ی ارایه ی خدمات 
گروهی است که دیدگاهی جامع نسبت به این خدمات داشته و 
انواع گروه ها )آموزش روانی، تکلیف محور، مشاوره، رواندرمانی، 
و آمیخته(، پویایی های گروه، رهبری گروه، ضوابط اخالقی، 
فرایند مشاوره ی گروهی، خالقیت، پرداختن به ارایه خدمات 
در طول دوران رشد )کودکی، نوجوانی، بزرگسالی و سالمندی(، 
کار گروهی با جمعیت های دارای تنوع فرهنگی، و نظریه های 

مشاوره ی گروهی را مورد بحث قرار می دهد.
در این کتاب، فرایند مشاوره ی گروهی )آغاز نمودن یک گروه، 
دوره ی گذار در یک گروه: آشوب و هنجارگزینی، مرحله ی کار 
کردن در گروه: اجرا و  خاتمه دادن به یک گروه( به طور مفصل 

و در 4 فصل توصیف شده است.
جذاب  و  ساده  انتقال  کتاب،  این  ممتاز  های  ویژگی  از  یکی 
)تحلیل  گروهی  مشاوره  اصلی  های  نظریه  بنیادی  مفاهیم 
محور،  شخص  آدلری،  ی  مشاوره  درمانی،  واقعیت  تبادلی، 
آن  تاکید  و  نمایشگری  روان  و    REBTT،گشتالتی وجودی، 

برکاربست این نظریه هاست.
یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد این کتاب، پرداختن 
آن به گروه های اختصاصی )گروه هایی برای بیکاران، گروه 
های  گروه  هایشان،  خانواده  و  نظامی  کارکنان  برای  هایی 
مادران جدید، گروه های مدیریت خشم و پرخاشگری، گروه 
های تلفنی، گروه های استرس تروما، گروه های افراد ناتوان، 
گروه های پیشگیری، و گروه های پیشرفت( و نیز خالقیت در 
گروه ها )معرفی رویکرد شش کاله دی بونو برای خالقیت و 
مدل SCAMPER ابلر ( و کاربرد تمرین های خالقانه در خالل 
مراحل شکل گیری و تکامل گروه )شروع با موسیقی، درهم 
لولیدن، شعر به عنوان عامل شتاب دهنده برای گروه، ایستگاه 
قطار، منفعلـ  فعال، دایره ها، نقطه استقرار گروه، مساله غامض 
هملت، نقاشی دیواری گروه، قالب های گلی، تحرک، قیدها، 
نواحی، شیء معمولی، عمل کردن به گونه ای که قطعات طنز 
تصویر  طریق  از  خداحافظی  گفتن  خداحافظی،  آهنگ  آمیز، 
سازی ذهنی، بالون ها، رنگین کمان، و شعر های خاتمه دادن( 
است که در هیچ کدام از متون ترجمه شده مشاوره گروهی به 

فارسی یافت نمی شود.
با توجه به ویژگی های منحصر به فرد و یکتای کتاب مشاوره 
گروهی تالیف ساموئل گالدینگ و ترجمه دکترکیانوش زهراکار، 
فرشاد لواف پور نوری و علیرضا احمدیان در بین متون ترجمه 
استادان  به  آن  شده در حوزه ی مشاوره گروهی، مطالعه ی 
مشغول به تدریس و دانشجویان در حال فراگیری مشاوره و 
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درمان گروهی، و  فعاالن کار گروهی توصیه می شود.
قابل ذکر است که سایر آثار ترجمه ای دکتر کیانوش زهراکار  
با همکاری سایرین در حوزه ی درمان و مشاوره ی گروهی 

عبارتند از:
ـ   کری  جرالد  تالیف  ـ  گروهی  مشاوره  کاربست  و  نظریه   o

انتشارات ویرایش 
o مشاوره گروهی )مفاهیم و روش ها(  ـ تالیف رابرت برگ، 

گری لندرث و کوین فال ـ انتشارات ارسباران
o مشاوره و درمان گروهی گام به گام آدلری ـ تالیف منفورد 

سانستگارد، جیمز رابرت بیتر و پگی پلونیس ـ نشر دانژه 

 »تبیین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با 
بررسی دین اسالم و توسعه«

با بررسی دین  ایرانی پیشرفت  کتاب »تبیین الگوی اسالمی 
اسالم و توسعه« با نگارش دکتر حمزه نوذری چاپ شد.

این کتاب به دنبال پاسخگویی به این سوال است که نسبت 
دین اسالم و توسعه از نوع تعارض است یا تمایز و یا تکمیل. 
اگر قائل به تعارض و تمایز بین دین و توسعه باشیم، الگوی 
پیشرفت دینی منتفی است اما اگر مانند شریعتی به تکمیل بین 
دین اسالم و توسعه فکر کنیم، امکان تدوین الگوی پیشرفت 

ایرانی اسالمی ممکن است.
مسلمان  متفکران  های  دیدگاه  بررسی  بر  عالوه  کتاب  این 
درباب دین و توسعه، سعی دارد الگوی پیشرفت مد نظر شریعتی 
را تبیین کند.کتاب در بهار 95 و در شمارگان 1000 نسخه چاپ 

شده است.

از اردو تا سکو

بزرگترین رویداد ورزشی دانشگاه ها در قالب سیزدهمین المپیاد 
 101 حضور  با  کشور  سراسر  دانشجویان  ورزشی  فرهنگی 
دانشگاه و 2500 دانشجوی دختر از تاریخ 95/4/27 تا 95/5/5 
به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد در 8 رشته ورزشی فوتسال، 
بسکتبال، بدمینتون، تنیس روی میز، دو و میدانی، شنا، تکواندو 

و والیبال به مدت 9 روز برگزار شد.
دانشگاه خوارزمی با اعزام کاروان ورزشی دانشجویان دختر 
به تعداد 65 نفر ورزشکار، مربی و سرپرست در 7 رشته ورزشی 
فوتسال، بسکتبال، بدمینتون، تنیس روی میز، دو و میدانی، شنا 
و تکواندو به رقابت پرداختند و درپایان موفق به کسب یک 
مدال طال، پنچ مدال نقره، یک مدال برنز و رتبه ششم جدول 
فردوسی  تهران،  دانشگاه  ها  رقابت  این  در  شدند.  ها  رقابت 
مشهد و الزهرا )ص( به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند. 

نتایج کسب شده:
کسب مدال نقره مسابقات بسکتبال

کسب مدال نقره مسابقات تنیس روی میز و مقام 
سوم مسابقات دو نفره

کسب دو مدال طال و نقره مسابقات انفرادی شنا
کسب مدال نقره مسابقات انفرادی تکواندو

کسب مدال نقره مسابقات انفرادی بدمینتون

دانشجویان  ورزشی  فرهنگی  المپیاد  سیزدهمین  همچنین 
سراسر کشور در بخش پسران با حضور 120 دانشگاه و 350 
دانشجو پسر از تاریخ 95/5/10 تا 95/5/20 به میزبانی دانشگاه 
بسکتبال،  فوتسال،  ورزشی  رشته   10 در  و  مشهد  فردوسی 
بدمینتون، تنیس روی میز، دو و میدانی، شنا، تکواندو و والیبال 

به مدت 9 روز برگزار شد.
دانشگاه خوارزمی با اعزام کاروان ورزشی دانشجویان دختر به 
تعداد 53 نفر ورزشکار، مربی و سرپرست در 7 رشته ورزشی 
میدانی،  میز، دو و  تنیس روی  بدمینتون،  فوتسال، بسکتبال، 
شنا و تکواندو به رقابت پرداختند و در پایان موفق به کسب سه 
مدال طال، یک مدال نقره و پنج مدال برنز و رتبه پنجم جدول 
رقابت ها شدند. در این رقابت ها دانشگاه فردوسی مشهد تهران 
و فنی حرفه ای مازندران به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب 

کردند.  
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نتایج کسب شده:
کسب مدال نقره مسابقات انفرادی بدمینتون 

کسب مدال طال مسابقات انفرادی دو و میدانی در 
پرتاب چکش

کسب مدال برنزمسابقات انفرادی دو و میدانی در 
پرش سه گام

کسب مدال برنزمسابقات 4*100 متر امدادی در 
دو و میدانی 

کسب مدال برنزمسابقات 400*4 متر امدادی در 
دو و میدانی

فرنگی  کشتی  انفرادی  برنزمسابقات  مدال  کسب 
وزن 59 کیلو گرم

فرنگی  کشتی  انفرادی  برنزمسابقات  مدال  کسب 
وزن 98 کیلو گرم

کسب مدال طال مسابقات انفرادی شنا در 100 متر 
پروانه 

کسب مدال طال مسابقات انفرادی شنا در 200 متر 
قورباغه
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اولین جلسه هیأت ورزش های دانشگاهی 
استان البرز 

در سال تحصیلی جدید  برگزار شد

اولین جلسه هیأت ورزش های دانشگاهی استان البرز در سال 
تحصیلی جدید، به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش به منظور 
برنامه ریزی تقویم ورزشی با حضور مدیران تربیت بدنی دانشگاه 
های استان البرز، ریاست فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی 
به میزبانی دانشگاه خوارزمی در تاریخ 95/7/24  برگزار شد. در 
این جلسه آقای دکتر دهخدا رئیس فدراسیون ملی ورزش های 
دانشگاهی، حمایت خود را از برگزاری مسابقات قهرمانی در این 
استان همچنین حضور تیم های منتخب استان در مسابقات 

جهانی اعالم کرد.

برگزاری همایش پیاده روی صبحگاهی 
کارکنان 

گرامیداشت هفته دفاع مقدس

در راستای توسعه ورزش همگانی به مناسبت گرامیداشت هفته 
ورزش  برگزاری  به  اقدام  بدنی  تربیت  مدیریت  مقدس  دفاع 
صبحگاهی در تهران وکرج کرد. این همایش با حضور ریاست 
دانشگاه، معاون دانشجویی و سایر مدیران در تاریخ 95/7/5 
ساعت 7:30 الی 8:30 با حضور 280 نفر از کارکنان خانم وآقا 

در پردیس کرج  و روز سه شنبه 95/7/6 با حضور 190 نفر در 
تهران برگزار شد و در پایان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

اسامی برندگان دوچرخه در کرج:
مجید وفایی  o
زهرا مفتون  o

اسامی برندگان دوچرخه در تهران:
محمد رضا اجتهادی  o

صدیقه خانی  o
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برگزاری همایش پیاده روی همگانی 
دانشجویان گرامیداشت هفته دفاع مقدس

همایش پیاده روی همگانی دانشجویان به مناسبت گرامیداشت 
نفر   90 شرکت  با   95/7/11 یکشنبه  روز  مقدس  دفاع  هفته 
دانشجوی دختر و پسر در محوطه دانشگاه روبرو تندیس شهدا 

با حضور مسئوالن دانشگاه برگزار شد. 
شایان ذکر است در پایان مراسم به 14 نفر شرکت کننده به قید 

قرعه جوایزی اهدا شد.

برگزاری همایش پیاده روی صبحگاهی کارکنان

همایش پیاده روی صبحگاهی کارکنان به مناسبت روز تربیت 
بدنی و ورزش و در راستای توسعه ورزش همگانی در تاریخ 
95/7/26 از ساعت 7:30 تا 8:30 در پردیس کرج برگزاری شد. 
این همایش با حضور آقای دکتر حبیبی معاون دانشجویی و 
سایر مدیران دانشگاه، همچنین 150 نفر از کارکنان آقا و خانم 
از مقابل تندیس شهدا آغاز و در دانشکده تربیت بدنی و علوم 

ورزشی با برپایی نمایشگاه ورزشی به پایان رسید.
شایان ذکر است در خاتمه به 6 نفر از شرکت کنندگان به قید 

قرعه جوایزی اهدا شد.

برگزاری همایش پیاده روی همگانی 
دانشجویان 

همایش پیاده روی همگانی دانشجویان به مناسبت روز تربیت 
بدنی و ورزش  روز دوشنبه 95/7/27 با حضور آقای دکتر حبیبی 
معاون دانشجویی، سایر مسئوالن دانشگاه و حضور بیش 260 
نفر دانشجو از مقابل تندیس شهدا آغاز و پس از طی مسافت 
پارک دانشجو در محوطه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی 

با بازدید از غرفه سالمت و نمایشگاه ورزشی به پایان رسید. 
برگزاری نمایشگاه، آشنایی با رشته های جدید ورزشی سپک 
تاکرا، تگ راگبی و فوتبال حبابی همچنین نمایش فرود از دیوار 
دانشکده توسط دو دانشجوی سنگنورد و اهدای جوایز بخش 

پایانی این همایش بود. 
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برگزاری همایش پیاده روی همگانی 
دانشجویان دانشگاه های منطقه یک ورزش 

کشور

همایش پیاده روی همگانی دانشجویان دانشگاه های منطقه 
تا10  از ساعت 8  یک ورزش کشور روز سه شنبه 95/7/28 
به میزبانی دانشگاه تهران و با حضور 10 دانشگاه در دانشکده 

تربیت بدنی وعلوم ورزشی برگزار شد. 
این همایش پس از پیاده روی همگانی دانشجویان با حضور 
گرم وزیر محترم ورزش و جوانان و سایر روسا با اهداء یادبود 
به تمامی شرکت کنندگان و قرعه کشی 10 دستگاه دوچرخه 

به پایان رسید.  

کسب مدال نقره مسابقات سنگ نوردی  
قهرمانی آسیا 

مسابقات سنگ نوردی قهرمانی آسیا به میزبانی کشورجمهوری 
اسالمی ایران از تاریخ 6 تا 9 مهر ماه برگزار و آقای محمدمهدی 
به  موفق  دانشگاه  بدنی  تربیت  کارشناسی  دانشجوی  جلیلی 

کسب مدال نقره در رشته سرطناب در رده جوانان شد.

کسب مدال نقره مسابقات جهانی هنرهای رزمی

مسابقات جهانی هنرهای رزمی )رشته کیک بوکسینگ واکو( به 
میزبانی کره جنوبی سال2016 میالدی برگزار شد.

 در این مسابقات آقای حمید امنی دانشجوی کارشناسی ارشد 
تربیت بدنی دانشگاه موفق به کسب مدال نقره همچنین کسب 
 worl games  2017 جهانی  مسابقات  در  حضور  سهمیه 

لهستان شد.

برگزاری کوه پیمایی عمومی دانشجویان 
ورودی جدید )پسران(

جدید،  ورودی  پسر  دانشجویان  عمومی  پیمایی  کوه  برنامه 
با  در تاریخ 95/7/30 به تعداد 26 نفر به مقصد شهرستانک 

سرپرستی آقای روح اله توکلی برگزار شد.
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برگزاری کوهپیمایی عمومی دانشجویان ورودی 
جدید )دختران(

برنامه کوهپیمایی عمومی دانشجویان دختر ورودی جدید در 
تاریخ 95/7/29 به تعداد 35 نفر به مقصد ولیان با سرپرستی 

خانم زهرا تقوایی برگزار شد.

مسابقات کشوری کارکنان دانشگاه ها و 
ادارات و مراکز دولتی سراسر کشور

مسابقات کشوری کارکنان ادارات، مراکز دولتی و دانشگاه ها 
به  خوارزمی  دانشگاه  از  تیم  گردید. سه  برگزار  سراسر کشور 
عنوان تیم منتخب استان البرز در این مسابقات حضور داشتند.

والیبال )خانم ها(: تاریخ 95/7/23 تا 95/7/29 به مدت 7 روز، 
به میزبانی شهرستان رامسر، اردوگاه هفت تیر، مجموعه ورزشی 

شهید چمران
فوتسال )آقایان(: تاریخ 95/7/23 تا 95/7/29 به مدت 7 روز، 
به میزبانی شهرستان رامسر، اردوگاه میرزا کوچک خان جنگلی 

،مجموعه ورزشی شهید چمران
تنیس روی میز )آقایان(: تاریخ 95/8/2 تا 95/8/4 به مدت سه 
ورزشی  استان همدان، شهرمریانج، مجموعه  میزبانی  به  روز 

شهید حاج بابایی.
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مایعات داغ ننوشیم

مریم دژوان

کارشناس تربیت بدنی

 

پژوهش های اخیر پزشکان نشان می دهد که نوشیدن مایعات داغ، خطر ابتال به بیماری هایی از جمله سرطان مری را افزایش 
می دهد. در حالی که بسیاری از مردم فقط چاقی، استعمال تنباکو، دخانیات و مصرف الکل و اشعه ماوراء بنفش را از عوامل اصلی 
بروز سرطان می دانند. پزشکان نوشیدن مایعات داغ را نیز به این لیست اضافه کرده اند و آن را در کنار عوامل یاد شده دیگر در 

ابتالی افراد به بیماری سرطان از جمله سرطان مری مؤثّر می دانند. 

خستگی و از دست دادن صبر و تحّمل
پزشکان می گویند که نوشیدن مایعات داغ باعث افزایش خستگی وکم شدن آستانه تحمل افراد می شود. یک تحقیق انجام شده 
روی چند موتورسوار حرفه ای نشان داد که آن دسته از موتورسوارانی که به نوشیدن چای یا قهوه داغ عالقه دارند، نسبت به سایرین 

کم تحمل ترند و زود تر خسته می شوند. 

عدم تأمین آب مورد نیاز بدن
جالب است بدانید که نوشیدنی های های داغ نمی تواند جایگزین مایعات از دست رفته بدن باشند. این در حالی است که بدن انسان 
روزانه به مقادیر معّینی آب نیاز دارد. پژوهشگران دانشگاه ماساچوست بر این باورند که مایعات ولرم و سرد برای تأمین آب مورد 

نیاز بدن و رفع کم آبی آن مناسب ترند و در این زمینه نباید به مایعات و نوشیدنی های داغ تکیه کرد. 

از دست دادن لّذت نوشیدن
وقتی چای یا قهوه بیش از اندازه داغ باشد، مزه و طعم واقعی خود را نشان نمی دهد. پزشکان درجه حرارت مناسب چای یا قهوه 
را 58 درجه عنوان می کنند. این دما عالوه بر آنکه سالم است، باعث می شود تا نوشیدنی طعم و مزه خود را از دست ندهد و دهان 

را نسوزاند زیرا سوختگی دهان نیز می تواند زمینه ساز مشکالت دیگر باشد.

منبع: مجله علمی پزشکی

یادداشت 
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چراغ هدایت

سخن در باره ی قیام حسین )ع( بسیار گفته شده است؛ اما دراین میان، فلسفه ی قیام عاشورا از اهمیتی دیگر برخوردار است. در طول 
تاریخ، مصائب و خونریزی های زیادی به وقوع پیوسته است که هم در مورد اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم بوده است و 
هم غیر از آن؛ اما ماندگاری قیام امام حسین )ع( پس از  صدها سال و زنده ماندن آن تا کنون نشان می دهد که جنس آن با دیگر 

وقایع تاریخی تفاوت داشته است.
شاید یکی از مواردی که باعث زنده ماندن این قیام تاکنون شده است، این است که امام حسین )ع( یک مصلح است. این تعبیر از خود 
حضرت است؛ آنجا که در نامه ای به عنوان وصیت نامه به برادرشان محمد بن حنفیه نوشتند: مردم دنیا! مانند بسیاری از افراد نیستم 
که قیام کنم تا به نوایی رسیده باشم، مال و ثروتی تصاحب کنم، به ملکی رسیده باشم، این را مردم دنیا از امروز بدانند قیام من قیام 
مصلحانه است، من مصلحی در امت جدم هستم. قصد من امر به معروف و نهی از منکر است. قصدم این است که سیرت رسول خدا 
)ص( را زنده نمایم. روش علی مرتضی )ع( را زنده کنم. سیره ی پیغمبر )ص( ُمرد؛ روش علی مرتضی )ع( ُمرد؛ می خواهم این سیره 

و روش را زنده کنم. )مقتل الحسین، ص156(صص
از این جا می توان فهمید که چرا ائمه ی اطهار )ع( این همه دستور اکید داده اند که عاشورا باید زنده بماند و چرا این همه ثواب و اجر 
برای عزاداری سید الشهدا منظور شده است و بزرگان ما نیز برآن تأکید ویژه ای داشته اند؛ تا جایی که عارف بزرگ حاج شیخ عبدالکریم 

حائری (ره( می فرمایند روضه خوانی و گریه بر سیدالشهداء )ع( عمل مستحبی است که هزار واجب در آن است.
آری این همه تأکید بر زنده نگهداشتن یاد و خاطره ی امام حسین )ع( و یاران باوفایش، زنده نگهداشتن مکتب است؛ مکتبی که 
حسین )ع( آن را زنده کرد؛ مکتبی که از آن راستی و حقیقت به شور حیات، شور امر به معروف و نهی از منکر شود، اصالح مفاسد امور 

مسلمین در میان مردم سراسر عالم پیدا شود.
عاشورا روز تجدید حیات ماست. در این روز می خواهیم روح خود را در کوثر حسینی شست و شو دهیم و تجدید حیات کنیم. روح امر 
به معروف و نهی از منکر، روح شهادت و روح فداکاری همچنین احساس جهاد را در خود تقویت کنیم و در پایان این راه چیزی جز 

پیروزی و رستگاری نخواهد بود.
فلسفه قیام عاشورا، گناه نکردن است باید بدانیم گناهان ما زمانی بخشیده می شود که روح ما پیوندی با روح حسین بن شعار امام 
حسین )ع( در عاشورا چه بود؟ آیا جز احیای اسالم بود؟ فریاد بر سر این بود که چرا بیت المال مسلمین را عده ای به خود اختصاص 
داده اند؟ چرا حالل خدا را حرام و  حرام خدا را حالل می کنند؟ چرا مردم فقیر روز به روز فقیرتر و ثروتمندان، روز به روز ثروتمند تر 

می شوند؟
بدان امید که از پیروان راستین ائمه ی اطهار )ع( باشیم و رفتار و گفتار خویش را در مسیر زالل آن چشمه های الیزال نور قرار دهیم.

 
 
 

فاطمه سجادی
مسئول واحد خواهران

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خوارزمی

یادداشت 



تسلیت

سفر به خیر گل من که می روی با باد        ز دیده می روی اما نمی روی از یاد

 درگذشت یار وفادار و همیشه همراه و همدل دانشگاه، جاودانیاد حسین ناجح، برای همۀ ما واقعه ای تلخ 
و باورناپذیر بود. 

از درگاه الیزال خداوند بزرگ، برای آن عزیِز خوشنام و کوشا، شادروانی، آرامش و بخشش ایزدی؛ و 
بستگان ارجمندشان، صبر و اجر و سالمت و سعادت آرزومندیم.

همــکاران گرامــی فقــدان عزیزانتــان را صمیمانــه تســلیت مــی گوییــم و بــرای آنــان 
بخشــش و آرامــش ایــزدی و بــرای شــما ســالمت و ســعادت آرزومندیــم.

آقای دکتر محمد نخعی ............................. عضو هیأت علمی دانشکده علوم زمین
آقای دکتر احمد عاملی ............................. عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد

آقای دکتر غفور خوئینی ........................... عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
آقای احمد عزیزمحمدی .......................... همکار دانشکده فیزیک

خانم فریبا حیدری ..................................... همکار معاونت دانشجویی
آقای حسین خوئینی ................................. همکار دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

آقای هادی خوئینی .................................. همکار پردیس بین الملل 
خانم زینب والی صدیق ........................... همکار معاونت پژوهش و فناوری

آقای یداله جانجان ................................... همکار معاونت دانشجویی
آقای محمد رنجبر .................................... همکار گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
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گزارش تصویری روند تخریب ساختمان حوزه ریاست و ساخت برج 15 طبقة آموزشی

)تهران(
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