سال اول ،شماره یک ،بهار ۹۲

آخرین اخبار دانشگاه از:
معاونت فرهنگی
معاونت دانشـجویی
معاونت پژوهشی و فناوری
معاونت آموزش

دانشکدهها و سایر حوزههای اداری

برخی از افتخارات دانشگاه در شش ماه اخیر
مصاحبه بامدیرکل نظارت بر اجرای
طرحهای دانشگاه شاهد

مصاحبه با دکتر اکبر رهنما
و ...

صاحب امتیاز :معاونت فرهنگی دانشگاه شاهد
مدیرمسئول :دکتر محسن فرمهینی فراهانی
سر دبیر :عباس صادق مال و اجرد
مدیر داخلی :فرزانه عسگری
تایپ :میترا رضایی ملکی
صفحهآرایی :میثم حقوردی
همکاران این شماره:
زهره نظری ،کبری عنبری ،همایون
سلحشور ،روشنک پرتوی ،سمیه قدیری،
محمدعلی رجبی ،منیره اعظم تبرایی ،هدیه
مرتضوی ،حسین ساالری ،جمیله منصوری،
حمیدابراهیمی ،مرتضی نیکچهره
تلفن 51213040 :
تلفکس 51213041:

آدرس :تهران ،ابتدای آزادراه تهران-قم ،روبروی حرم مطهر حضرت امام
خمینی(ره) ،صندوق پستی ۲۱۰/۱۸۱۵۱

۴

اخبار دانـشگاه

۱۲

اخبار معاونتها
۱۲

معاونت فـرهنگی

۲۶

معاونت آموزشی

۲۹

معاونت پژوهش و فناوری

۳۲

معاونت دانشجویی

اخبار دانشـکدهها

۳۵
۳۵

پزشکی و دندانپزشکی

۳۹

علوم پایه

۴۰

فنی و مهندسی

۴۱

هنـر

اخبار حوزهها

۴۳
43

دفترنظارت و ارزشیابی

۴۶

اداره کل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

۴۸

اداره کل دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات

۵۰

بسيج کارکنان

دیگر مطالب

۵۱
۵۱
۵۳

اقتصاد مقاومتي و نقش دانشگاه در تحقق آن
اهم فعالیت های انتخاباتی صورت گرفته در دانشگاه شاهد ،در سال 1392

۵۱

اقتصاد مقاومتي و نقش دانشگاه در تحقق آن

۵۵

برخی از افتخارات دانشگاه در شش ماه اخیر

۵۹

جنگ نرم در یک نگاه

۶۴

رؤیای صادق

۶۶

مصاحبه با مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای طرحهای دانشگاه شاهد

۶۹

مصاحبه با دکتر اکبر رهنما

۷۰

اسامی اساتید ارتقاء یافته دانشگاه شاهد در شش ماه اخیر

۷۱

انتصابات

۷۲

سه سفـر کرده دانشگاه

سخن مدیرمسئول
حمد و سپاس خداوند را که این فرصت را در اختیار معاونت فرهنگی دانشگاه قرار
داد تا اولین شماره نشریه خبری دانشگاه را تهیه وبه چاپ برساند .بیش از دو دهه
از عمر دانشگاه می گذرد و دانشگاه شاهد ،شاهد موفقیتهای زیادی در عرصه های
علمی ،پژوهشی وفرهنگی بوده است .انعکاس مناسب این موفقیت ها می تواند ضمن معرفی بهتر
دانشگاه شاهد به عنوان دانشگاه ارزشی که به تعبیر مقام معظم رهبری خود گلخانهای عطرآگین
است،برای جامعه علمی کشور و هپویان عرصه علم و دانش در دانشگاه انگیزه مضاعف فراهم
آورد و ضمن ایجاد فضای هماندیشی و کارگروهی به تقویت جایگاه دانشگاه بیانجامد .نشریه
خبری دانشگاه در صدد انعکاس ظرفیت ها ،توانمندیها و اخبار فعالیت های انجام شده در حوزه
های مختلف دانشگاه ،معاونت ها و دانشکده ها است .اولین شماره دارای کم وکاستی هایی است
که امید است با مشارکت ویاری کلیه همکاران دانشگاهی و ارائه پیشنهادهای سازنده در رفع
آنها گام برداریم .برخود فرض می دارم تشکر وسپاس خود را را از ریاست محترم دانشگاه جناب
آقای دکتر ثقفی به خاطر حمایتهای بیدریغشان در شکلگیری این نشریه وهمچنین همکاران
ساعی ام در حوزه معاونت فرهنگی ورابطان خبری نشریه اعالم دارم.
دکتر محسن فرمهینی فراهانی
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اخبـار دانشـگاه

تجدید میثاق کارکنان دانشگاه با آرمان های امام راحل(ره)
کارکنان دانشگاه با آرمان های امام راحل همزمان با سایر دانشگاهیان در روز یکشنبه
 91/11/13و یکشنبه  12خرداد در مرقد امام (ره) حضور یافتند و ادا احترام کردند.

افتتاح آزمایشگاه مرجع تایید نمونه تجهیزات بدون سیم باند
وسیع در الیه دسترسی با حضوروزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
مراسم افتتاح آزمایشگاه مرجع تایید نمونه تجهیزات بدون سیم باند وسیع در الیه
دسترسی صبح سه شنبه  17اردیبهشت با حضور دکتر نامی وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات در دانشگاه شاهد برگزار شد .در این مراسم که دکتر مهدی نژاد نوری معاون
پژوهشی وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری و نیز دکتر براری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات حضوداشتند،دکترکامیارثقفی رئیس دانشگاه شاهد ضمن خیرمقدم به وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات و سایر حضار گفت :افتتاح این آزمایشگاه یک دستاورد بزرگ برای دانشگاه شاهد
می باشد که در عرصه های ارتباطات و فناوری اطالعات منافع آن قطعا شامل ملت شریف ایران
خواهد شد.
رییس دانشگاه شاهد در ادامه افزود :بخشی که تاکنون مغفول مانده و از دانشگاه ها انتظار می رود،
ایجاد تقاضا و کشف تقاضا در حوزه های نظریه پردازی مثل فاوا است که مورد نیازجامعه می باشد،
اگرچه مدل هایی که هم اکنون تحت عنوان توسعه مورد استفاده قرار می گیرد در سایر کشورها نیز
در حال اجرا است ،اما ایده های ما باید براساس ایده های انقالب اسالمی ودرزمینه نظریه پردازی
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صورت پذیرد ولذا ما باید بر اساس اهداف امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری در حوزه های راهبردی
حرکت کنیم و نقشه راه را در این زمینه ترسیم نماییم.
در ادامه دکتر براری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات با حمایت از طرح های دانشگاهی
خصوصا در دانشگاه شاهد گفت :این پژوهشگاه آماده حمایت کامل از دانشگاه ها در حوزه های
مختلف  ICTمی باشد.سپس دکتر مهدی نژاد نوری معاون پژوهشی وزارت علوم  ،تحقیقات و
فناوری گفت :خروجی دانشگاه های ما باید با تراز انقالب اسالمی حفظ شود.وی با اشاره به خارج
شدن دانشگاه ها از وضعیت صرفا» آموزشی گفت :باید به سمت دانشگاه تمدن ساز حرکت کرد
و دانشگاه های ما باید تابع نیازهای جامعه،کارآفرین باشند .در ادامه دکترمحمدحسن نامی وزیر
ارتباطات وفناوری اطالعات با اشاره به جایگاه ارزشمند دانشگاه شاهد در بین دانشگاه های کشور
گفت :وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات سیاست خود را در حمایت از دانشگاه ها و طرحهای
فناوری اطالعات قرار داده است.
در پایان این مراسم تفاهم نامه همکاری بین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و دانشگاه شاهد
به امضاء رسید.

مراسم بزرگداشت مقام معلّم
مراسم بزرگداشت روز معلم عصر دوشنبه  9ارديبهشت و باحضور جمع کثيري از اعضاي
هيأت علمي دانشگاه به همراه خانواده هايشان در باغ دربند تهران برگزار شد.در اين مراسم
که رييس دانشگاه،معاونين وجمعي از مسئولين دانشگاه حضور داشتند،حجت االسالم دکتر
معارفي عضو هيات علمي دانشگاه ومدير گروه معارف ضمن برشمردن اوصاف حضرت زهرا(س) به
تبيين صفت صديقه که مخصوص آن حضرت است پرداخت.
دکتر معارفي در ادامه افزود:امام باقر عليه السالم می فرماید :فاطمه زهرا(س) مفروض الطاعه است چرا
که آنحضرت محور عالم هستي است وهمه مخلوقات اعم از جن و انس بايد به حضرتش پناه ببرند.
در پايان اين مراسم از اساتيد نمونه به شرح زير تقدير بعمل آمد:
دانشکده پزشکی :دکتر محمدحسن قوسیان مقدم
دانشکده دندانپزشکی :خانم دکتر نوشین جالیر نادری
دانشکده پرستاری و مامایی :خانم دکتر مجیده هروی کریموی
دانشکده فنی و مهندسی :دکتر علیرضا بهراد
دانشکده علوم پایه :دکتر سید حجت اله مومنی
دانشکده علوم انسانی :دکتر محسن فرمهینی فراهانی
دانشکده هنر :دکتر خشایار قاضی زاده
دانشکده کشاورزی :دکتر علیرضا عسگریان زاده
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تقدیر از کارگران نمونه دانشگاه
مراسم روز کارگر در دانشگاه شاهد،چهارشنبه  11اردی بهشت از ساعت  8صبح در سالن
اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه برگزار شد .در این مراسم که با حضور دکتر
ثقفی رئیس دانشگاه ،معاونین ،مدیران و مجموعه کارگری و نیروهای خدماتی و شرکتی
دانشگاه برگزار شد ،دکتر محمد رضا فالح معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه ضمن
تبریک مناسبتهای این روز -والدت حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت امام خمینی(ره) و روز جهانی
کارگر -گفت :اگر ما در محیط کاری خود دارای محیط وفضای سبزنمونه ایم و اگر خستگی خود را با
استکانی چای برطرف می کنیم و  ...همه اینها را مدیون زحمات مجموعه کارگری دانشگاه هستیم.
در ادامه علی عابدی به نمایندگی ازمجموعه کارگری ضمن اشاره به راهکارهای شورای کارگری که
در تعامل با مسئوالن دانشگاه و برای رفاه بیشتر کارگران پیشنهاد شده است از همکاری صمیمانه و
دلسوزانه مسئوالن بویژه رییس دانشگاه تشکر و قدردانی کرد .سپس دکتر کامیار ثقفی رئیس دانشگاه،
طی سخنان مبسوطی ضمن تبریک مناسبت های این هفته،پیرامون اهمیت کار و کارگر به تفصیل
سخن گفت .رییس دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود افزود :فرمایشات بزرگان دین،حضرت
امام(ره) ومقام معظم رهبری همواره بر اهمیت خدمات این قشر زحمتکش ،فهیم ،کم توقع و صبور تاکید
فراوان دارد ولذا ما وظیفه داریم به نحو شایسته در رفع مشکالت این عزیزان گام برداریم.
دکتر کامیار ثقفی افزود:ترویج روحیه
کار وتالش وتحقق آن ونیز حمایت از
کار وتولید و سرمایه ایرانی در عناوین
مختلف در چند سال أخیر از سوی
رهبر معظم انقالب به عنوان شعار
سال تأکید شده است ولذا ما باید در
این مسیر با تمام توان حرکت کنیم.
این مراسم در ساعت  9:30با تقدیر
از  36کارگر نمونه دانشگاه از سوی
رئیس دانشگاه و معاونین پایان یافت.

تقدیرازرئیسدانشگاهشاهدومعاونفرهنگیدانشگاه
در برگزاری موفق نخستین جشنواره دانشگاه پاک

پس از برگزاری موفق جشنواره دانشگاه پاک با محوریت پیشگیری از سوء مصرف مواد
مخدر و توجه به سبک زندگی سالم دانشجویی در مورخ  91/12/13دکتر خواجه سروی
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم و دکتر دارا مدیرکل فرهنگی وزارت علوم و نماینده
وزیر در ستاد مبارزه با مواد مخدر از دکتر ثقفی رئیس دانشگاه شاهد و دکتر فراهانی معاون فرهنگی
دانشگاه بعنوان پیشگامان عرصه پیشگیری از مواد مخدر در دانشگاه ها و برگزاری جشنواره دانشگاه
پاک تقدیر و لوح سپاس اهدا نمودند.
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اختتامیه اولین جشنواره دانشگاه پاک در دانشگاه شاهد
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا
مراسم اختتامیه اولین جشنواره دانشگاه پاک با معرفی برترین های بخش رقابتی ،مسؤوالن
فرهنگی و اجتماعی و مراکز مشاوره فعال در زمینه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر
در دانشگاه ها برگزار شد.به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا ،رییس جشنواره دانشگاه پاک
دانشگاه های منطقه یک وزارت علوم روز یکشنبه در مراسم معرفی برترین های این
جشنواره اظهار داشت :دانشگاه ها در مبحث پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر می توانند چهار رویکرد
اساسی را تبیین و استفاده کنند.
دکترمحسن فرمیهنی فراهانی در مورد جشنواره دانشگاه پاک نیز گفت :فراخوان آثار جشنواره از آذرماه
 ۱۳۹۱منتشر شد و تعداد  118اثر به دبیرخانه رسید که شامل  14مقاله 28 ،اثر ادبی 74 ،اثر هنری،
یک نشریه و یک کار پژوهشی بود.رییس جشنواره دانشگاه پاک ادامه داد :پس از دو مرحله داوری،
تعداد  21اثر در  13بخش مختلف برگزیده شدند که امروز با اهدای لوح سپاس ،تندیس و جوایزی از
آنها قدردانی خواهد شد.اولین جشنواره دانشگاه پاک در سطح دانشگاه های منطقه یک وزارت علوم به
میزبانی دانشگاه شاهد در مورخ  ۹۱/۱۲/۱۳برگزار شد.

جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه شاهد
جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه شاهد سه شنبه سوم اردیبهشت با موضوع انتخابات
و جریان های انتخاباتی و با حضور مهندس مصطفی نوروزی در اتاق شورای دانشگاه
برگزار شد .در این جلسه که از ساعت  16آغاز شد جمعی از اساتید عضو هیئت علمی
دانشگاه نیز حضور داشتند .در پایان مهندس نوروزی به برخی از پرسش های مطرح شده از سوی
اساتید حاضر در جلسه پاسخ گفت.
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راهیان نور ویژه کارکنان دانشگاه شاهد
معاونت فرهنگی دانشگاه شاهد با همکاری بسیج کارکنان در اسفند ماه  1391اقدام
به برگزاری اردوی راهیان نور با عنوان «میهمانی شهیدان( »)2نموده است  .این سفر
نورانی با هدف آشنایی بیشتر کارکنان و خانواده های ایشان با رشادتها و دالوری های
شهیدان و ایثارگران و زنده نگه داشتن یاد و خاطره دوران دفاع مقدس برگزار گردید.
حضور پرشور بازدیدکنندگان در مناطق عملیاتی فتح المبین ،فکه  ،هویزه  ،اروندکنار  ،خرمشهر ،
شلمچه و پادگان دوکوهه به همراه برنامه های ویژه فرهنگی و روایت گری در مناطق از جمله
ویژگی های این سفر نورانی میباشد.

جلسه هم اندیشی اساتید
با موضوع سالمت اجتماعی و سبک زندگی

جلسه هم اندیشی اساتید با موضوع سالمت اجتماعی و سبک زندگی دوشنبه  21اسفند
با حضور حجت االسالم دکتر سهرابی در محل اتاق شورای دانشگاه برگزار شد .در این
جلسه که از ساعت  15الی  17:30به طول انجامید  30نفر از اساتید عضو هیآت علمی
دانشگاه نیز حضور داشتند و به بیان دیدگاههای خود حول موضوع مورد بحث پرداختند .در پایان
حجت االسالم سهرابی به پرسش های مطرح شده از سوی اساتید حاضر در جلسه پاسخ گفت.
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مراسم روز درختکاری در دانشگاه به روایت تصویر
مراسم روز درختکاری در دانشگاه به روایت تصویر (سه شنبه )91/12/15

دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه شاهد
با خانواده شهید برونسی
با عنایت به بیانات رهبر معظم انقالب پیرامون زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و
زمینه سازی برای آشنایی بیشتر نسل جدید با آرمانها و سیره عملی این بزرگواران،
ستاد شاهد دانشگاه در راستای اجرای عملی هرچه بهتر این رسالت بزرگ ،هر ساله در
ایام اهلل مبارک دهه فجر دیدارهایی را با خانواده معزز شهدا و ایثارگران و یادگاران این
عزیزان برگزار مینماید.
امسال نیز همزمان با میالد فرخنده پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) ،جمعی از دانشجویان دختر
شاهد و ایثارگر دانشگاه همراه با مسئولین ستاد شاهد ،در نشستی صمیمانه با حضور خانواده معظم
شهید برونسی در منزل ایشان در مشهد مقدس حضور بهم رسانیدند.
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دیدار رئیس دانشگاه با خانواده دانشجوی شاهد
«تکریم و تجلیل ازمقام شامخ ایثارگران در دیدار صمیمی رئیس دانشگاه و رئیس ستاد
شاهد و ایثارگر و همکاران ستادشاهد»
همزمان با فرارسیدن ایام ا...بهمن ماه وپیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ،عصر دوشنبه
دوم بهمن ماه رئیس دانشگاه و رئیس ستاد شاهد و ایثارگر به همراه جمعی از همکاران
اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر از خانواده شهید فاضل دیدار داشتند و از مقام شامخ شهید
وشهادت تجلیل نمودند.در ابتدای این دیدار دکتر امیدی مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشگاه به تبیین جایگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه پرداخت و گفت :رسالت اصلی
دانشگاه شاهد در وهله اول ترویج و تکریم آرمانهای شهدا و ایثارگران است .در ادامه دکتر ثقفی
رئیس دانشگاه که خود از جانبازان و ایثارگران  8سال دفاع مقدس می باشد ضمن تفقد از خانواده
شهید فاضل به بیان خاطراتی از جبهه و جنگ پرداخت .ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به
ضرورت توجه به علم و علم اندوزی وکسب مدارج برتر علمی واخالقی پرداخت و احترام و عنایت
ویژه به والدین بخصوص مادران وهمسران شهدا را یادآور شد.در ادامه این دیدار بررسی وضعیت
تحصیلی و آموزشی دانشجو مورد توجه و نکات الزم یادآوری گردید.
الزم به ذکر است که طی روزهای دوم الی پانزدهم بهمن ماه سال  1391دیدارهای متعددی با
خانواده های معظم شاهد وایثارگر دانشجو با حضور هیات رئیسه دانشگاه صورت گرفت.

جلسه صمیمانه با ریاست دانشگاه
جمعی از فعاالن فرهنگی دانشگاه با ریاست دانشگاه به بحث وگفتگو در مورد مسائل
مختلف فرهنگی پرداختند و در این زمینه رئیس دانشگاه رهنمودهایی جهت ارتقاء
فعالیتهای فرهنگی ارئه کردند.
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جشن بزرگ غدیر و تقدیر از اساتید سادات دانشگاه
در جشن بزرگ با حضور معاون فرهنگی دانشگاه وبا حضور جمع کثیری از
دانشجویان مراسم شاد ومتنوعی برگزار گردید ودر انتها از برخی از اساتید سادات
تجلیل به عمل آمد.

«ولی نایبی» کارشناس هنری دانشگاه
برگزیده جشنواره خوشنویسی شمسه
مراسم اختتامیه اولین دوره جشنواره خوشنویسی شمسه سه شنبه 16اسفند در تاالر ایوان
شمس و با حضور اساتید پیشکسوت هنرخوشنویسی و مسئولین شهرداری تهران برگزار
گردید و از نفرات برگزیده جشنواره تقدیر به عمل آمد .این برنامه که از سوی معاونت
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد از بین بیش از 3800اثر رسیده به دبیر خانه های این
جشنواره در مناطق  22گانه شهرداریهای تهران 13 ،اثر برگزیده شدند که اثر ولی نایبی کارشناس
هنری دانشگاه نیز جزء این آثار انتخاب گردید .
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اخبـار معاونتها
معاونت فرهنگی
اهدای خون توسط دانشجویان ،اساتید و کارمندان دانشگاه
شاهد با حضور تیم سیار انتقال خون استان تهران
با یاری خداوند و همت شورای مرکزی کانون هالل احمر دانشگاه شاهد هماهنگی های
الزم جهت انجام این امر خدا پسندانه انجام گرفت و تیم انتقال خون به همراه تجهیزات
کامل درروز دوشنبه مورخ  139۱/8/8وارد دانشگاه شدند و کار خود را شروع نمودندو از
قبل هماهنگی های الزم با مسئولین ساختمان ایثار انجام گرفته بود و صبح روز موعود
تخت خواب ها و برخی دیگر از تجهیزات در مکان های مقرر قرار گرفتند.
در این روز  ،اهدای خون تمامی خواهران و برادران داوطلب توسط تیم انتقال خون انجام شد ومراسم
با استقبال خوبی روبه رو شد و  63واحد خون از  80نفر گرفته شد الزم به ذکر است که همکاری
مسئولین ساختمان ایثار و دانشجویان و اساتید محترم و کارکنان عزیز نیز در اجرای این مراسم قابل
تقدیر و ستایش است و این مراسم یکی از موفقترین برنامه های اجرا شده در دانشگاه بود.
در نهایت عالوه بر پذیرایی از عزیزان تیم انتقال خون و دوستان شرکت کننده به تمامی این
بزرگواران که در این مراسم شرکت کرده بودند کتابچه و هدایایی به رسم یادبود داده شد.

برگزاری مراسم دحواالرض در دانشگاه شاهد
هیئت فاطمیون دانشگاه شاهد با هدف تعمیق و گسترش معرفت دینی اقدام به برگزاری
مراسم دحول االرض نمود .
این مراسم با مداحی حاج عبداهلل کرم نیا در روز پنج شنبه 20مهر ماه ساعت 23:30الی
 2:30در مهدیه پیامبر اعظم(ص) دانشگاه شاهد برگزار گردید.
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همایش «تجلی اخالص» به مناسبت روز دانشجو با حضور
ریاست محترم دانشگاه و تقدیر از فعالین فرهنگی
معاونت فرهنگی دانشگاه شاهد به مناسبت روز دانشجو در روز یکشنبه  91/9/19ساعت
 10صبح در مهدیه ی پیامبر اعظم (ص) همایش «تجلی اخالص» را با حضور ریاست
محترم دانشگاه جناب آقای دکتر ثقفی و معاونین دانشگاه برگزار نمود  .در این همایش
دکتر علی مرشدی زاده عضو هیات علمی دانشگاه و حجت االسالم والمسلمین هادوی
نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه سخنرانی نمودند و همچنین در ادمه از فعالین فرهنگی ،
تقدیر به عمل آمد.

تولید فلش کارت «دو بال صعود»
با موضوع کار و سرمایه ایرانی در دانشگاه شاهد
«کار ایرانی ،سرمایه ی ایرانی ،این ها دو بالند که تولید ملی با این دو بال حرکت
میکند» امام خامنه ای مدظله العالی

با توجه به نامگذاری امسال از طرف مقام معظم رهبری به نام سال «تولید ملی ،حمایت
از کار و سرمایه ایرانی» معاونت فرهنگی دانشگاه شاهد فلش کارت «دوبال صعود» را با موضوع کار
و سرمایه ایرانی تولید کرد .
این فلش کارت شامل فصل های ذیل می باشد :
فصل اول  :حمایت از تولید ملی و سرمایه ی ایرانی
فصل دوم  :تولید ملی در گذر تاریخ
فصل سوم  :تولید ملی از نگاه قانون اساسی
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«آسمان پالک نمی خواهد»

برگزاری سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه شاهد

معاونت فرهنگی دانشگاه شاهد با همکاری بسیج دانشجویی در دومین سالگرد تدفین شهدای
گمنام دانشگاه  ،اقدام به برگزاری مراسمی با عنوان «آسمان پالک نمیخواهد» نمود .
این مراسم با سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین احمد پناهیان و با حضور همسر شهید
اصغریخواه ساعت  ۱۴:۳۰روز دوشنبه  10مهرماه در مهدیه پیامبر اعظم(ص) دانشگاه
شاهد برگزار گردید  .همچنین به همین مناسبت صبح همین روز  ،جنب درب ورودی دانشگاه
ایستگاه صلواتی برگزار گردید .

برگزاری نشست «قطار انقالب»
شورای فرهنگی خوابگاه شهید آوینی با همکاری معاونت فرهنگی به مناسبت سالگرد
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران در مورخ  24و  91/11/25در نمازخانه خوابگاه
شهید آوینی نشست سیاسی قطار انقالب را با حضور دکتر نصیری برگزار نمود.

برگزاری مراسم پرفیض دعای عرفه
در جوار شهدای گمنام دانشگاه شاهد

همزمان با ایام شهادت سفیر کربال  ،مراسم پرفیض دعای عرفه به یاد شهدای عرفه پنج
شنبه  4آبان  ۱۳۹۱ساعت  14در جوار شهدای گمنام دانشگاه شاهد برگزارگردید .
این مراسم بعد از تالوت قرآن توسط قاری محترم مهدی نجابت آغاز گردید و در ادامه
دعای پرفیض عرفه با حضور ریاست محترم دانشگاه  ،دکتر کامیار ثقفی و معاونین محترم در جوار
شهدای گمنام دانشگاه شاهد با نوای دلنشین مداح اهلبیت حاج میثم احمدی پور برگزار گردید همچنین
بعد از اقامه نماز جماعت مغرب وعشا در مهدیه پیامبراعظم (ص) از دانشجویان روزه دار با آش نذری
پذیرایی گردید.

همایش هنر متعهد انقالبی با حضور محمدرضا سرشار و
ابوالقاسم طالبی و حامد زمانی در دانشگاه شاهد برگزار شد
محمدرضا سرشار در این همایش درباره ورود خود به عرصه هنر متعهد انقالبی گفت:
اولین کتاب خود را در سال  1355به چاپ رساندم و تاکنون بیش از  140عنوان کتاب
از من منتشر شده است.
وی افزود :اکثر آثار بنده ویژه کودکان و نوجوانان بوده و چند اثر برای بزرگساالن نیز به نگارش
درآورده ام.
وی عنوان کرد :در تمام عمرم ،هیچ گا ه در برابر اندیشههای غیردینی احساس حقارت نکردم و
افرادی که خداوند را نمیشناسند ،قابل ترحم نبوده و اینها افرادی کوچک هستند .این نویسنده متعهد
و انقالبی کشورمان در پایان خاطرنشان کرد :در حال نگارش کتاب «درباره ادبیات داستانی» هستم
که سه جلد آن منتشر شده و پنج جلد دیگر آن در دست نگارش قرار دارد.
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طالبی :هنرمند متعهد نباید از مخالفتهای مخالفان ناراحت شود
ابوالقاسم طالبی در همایش «هنر متعهد انقالبی» گفت :عنوان «هنر برای هنر» یک شعار بوده و
افرادی که سخن از هنر برای هنر میزنند ،افرادی متعهد هستند.
سیار :نگذارید شعر ب ه عنوان هنر اصلی کشور به فراموشی سپرده شود
محمدمهدی سیار نیز در این همایش در معرفی خود گفت :عرصه اصلی فعالیت بنده در دهه اخیر
به گونهای بوده که از فضای موسیقی فاصله گرفتم و به کار سرودن شعر در قالبهای کالسیک و
نو روی آوردم.
وی با بیان اینکه سه سالی است که در عرصه ترانه و شعرهای نوحه و هیئت های مذهبی فعالم،
افزود :خأل بزرگی در این فضا وجود دارد که باید به آن توجه شود.
این شاعر انقالبی کشورمان ادامه داد :هر ایرانی خود شاعر بالفعل است و ارزانترین هنر همان
شاعری می باشد و هنر با ذات و سرشت ایرانیها عجین شده است.
سیار عنوان کرد :کتاب «بیخوابی عمیق» اولین مجموعه شعری من بود که در قالبهای مختلف
سرودهام و توسط انتشارات سوره مهر این کتاب منتشر شده است.
وی تصریح کرد :کتاب «حق سکوت» توسط انتشارات فصل پنجم به چاپ رسید و موفق شد عنوان
کتاب برتر سال جمهوری اسالمی ایران را در حوزه شعر کسب کند و هم اکنون عضو هیئت علمی
پژوهشگاه مطالعات راهبردی در جبهه فرهنگی هستم.
نورایی :هنرمندان افراد متعهد کشور هستند
در ادامه مراسم ،علیرام نورایی به سخنرانی پرداخت و گفت :هنرمندان افراد متعهد کشور هستند و
من بیشترین تعهد هنر را در میان جامعه هنری مشاهده کردم.
وی اضافه کرد :تا پیش از ایفای نقش در فیلم «قالدههای طال» بالتکلیف بودم ولی با حضور در
این فیلم توانستم در تفکرات خود ثابت قدم شود.
در پایان این مراسم ،حامد زمانی آهنگ فیلم «قالدههای طال» و آهنگی در وصف امام هادی (ع)
را خواند.
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برگزاری ایستگاه صلواتی در هفته دفاع مقدس
معاونت فرهنگی دانشگاه شاهد با همکاری بسیج کارکنان به مناسبت هفته دفاع مقدس
با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صبح دوشنبه  ،سوم مهر  1391جنب درب ورودی
دانشگاه و صبح سه شنبه چهارم مهرماه 1391در سازمان مرکزی دانشگاه  ،ایستگاه
صلواتی برگزار نمود.

«پرنیان پاکدامنی»

همایش حجاب وعفاف (پرسش وپاسخ)

امورفرهنگی دانشکده علوم انسانی با همکاری معاونت فرهنگی با هدف تعمیق و گسترش
معرفت دینی عصر دوشنبه 24مهرماه  1391در مهدیه پیامبر اعظم (ص) همایش حجاب
وعفاف با عنوان «پرنیان پاکدامنی» برگزار نمود .
در ابتدا سرکار خانم معصومزاده مجری توانمند برنامه سمت خدا میهمانان برنامه را معرفی نمودند و
دکتر شکوفه گلخو عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا حجاب را از دیدگاه زیست شناسی بررسی نمودند
و بعد دانشجویان محترم نظرات خود را به صورت شفاهی مطرح نمودند ودرادامه ی برنامه دکتربهرام
بیات معاونت اجتماعی ناجا به سواالت دانشجویان پاسخ دادند  .و درآخر این همایش با اجرای گروه
حنانه پایان یافت.
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برگزاری تئاتر دانشجویی «آسمان سرخ»

کانون تئاتر دانشگاه شاهد با همکاری معاونت فرهنگی به مناسبت ایام سوگواری اباعبداهلل
الحسین با هدف تعمیق و گسترش معرفت دینی تئاتر «آسمان سرخ» را با موضوع شهادت
حضرت علی اصغر (ع) برگزار نمود .
تئاتر «آسمان سرخ» در روز یکشنبه  91/9/19در آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی برگزار گردید که
همه بازیگران این تئاتر از دانشجویان دانشگاه شاهد بودند .

برگزاری جلسه هفتگی زیارت آل یاسین
شورای فرهنگی خوابگاه شهید آوینی با همکاری معاونت فرهنگی جلسه هفتگی زیارت
آل یاسین را هر دوشنبه بعد از نماز مغرب و عشا در نماز خانه خوابگاه برگزار میکند.

برگزاری مراسم تعزیه خوانی
کانون تئاتر با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه به مناسبت ایام سوگواری سرور و ساالر
شهیدان در روز یکشنبه  91/9/12بعد از نماز ظهر و عصر مراسم تعزیه خوانی جنب
ساختمان ایثار برگزار نمود .

بازدید از موزه عبرت

شورای فرهنگی خوابگاه شهیدآوینی با همکاری معاونت فرهنگی به مناسبت سی و چهارمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران در مورخ  91/11/26از موزه عبرت بازدید نمودند.

برگزاری نشست ادبی
کانون شعر و ادب سه شنبه ها با حضور اساتید و شعرای دانشگاه نشست ادبی برگزار نمود.
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تجلیل از فعالین فرهنگی درعرصه دانشجویی

از فعالین فرهنگی درعرصه دانشجویی با حضور دکتر فراهانی در خوابگاه شهید آوینی
تجلیل شد .این مراسم که بعد از نماز مغرب وعشا در خوابگاه شهید آوینی برگزار شد از
جمعی از دانشجویان خواهر فعال فرهنگی تقدیر به عمل آمد.

برگزاری جلسه هفتگی زیارت عاشـورا

معاونت فرهنگی جلسه هفتگی زیارت عاشورا چهارشنبه ها در نمازخانه سازمان مرکزی
برگزار میکند.
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برگزاری نشست «پله های ترقی»
شورای فرهنگی خوابگاه شهید آوینی با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه در روز یکشنبه
 91/۱/1۷نشست پله ترقی را با موضوع سبک زندگی و با حضور استاد خوشبیان برگزار
نمود.

برگزاری مراسم احياء«شب لیله الرغائب»

مراسم احياء«شب لیله الرغائب» به همت هيأت فاطمیون دانشگاه پنج شنبه شب 26
اردیبهشت  ۱۳۹۲در مهديه پيامبراعظم صلي اهلل عليه وآله دانشگاه با استقبال جمع
کثیری از دانشجويان برگزار شد اين مراسم با قرائت قرآن كريم توسط حمید رضا
ایماندار از ساعت 24شروع وتا  4صبح ادامه داشت .در این مراسم ابتهال خوانی توسط
رضا خشنود اجرا شد .در ادامه حجت االسالم سرلک درباره ارتباط با خدا و نیایش سخنانی ایراد نمود
و همچنین مداحی و مناجات بسیار زیبای حاج سید علیرضا حسینی نژاد مورد استقبال دانشجویان
قرار گرفت این مراسم معنوی با صرف پذیرایی سحری به پایان رسید.

زیارت آل یاسین
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نمایشگاه اخالق انتخاباتی از منظر امام خمینی(ره)
و رهبر معظم انقالب

معاونت فرهنگی دانشگاه با صدور بیانیه ای جسارت به حرم
حجربن عدی صحابی پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) در سوریه
را محکوم کرد
اللهم العن َ
ظلم َّ
حق محمد و آل محمد و اخِ َر تابِع له علی ذلک
اول ظالم َ
َ
تعرض به مقدسات مسلمانان و قبور مطهر بزرگان اسالم و بدن های پاکی که نشانه
بزرگی از حقانیت اسالم و مکتب اهل البیت علیهم السالم است با هیچ دلیلی قابل توجیه نیست و در
نزد همه مسلمانان محکوم و مطرود است .مزدورانی که اکنون سوریه را به نا امنی کشیدهاند جرأت
جسارتی بس بزرگ را به خود دادند .البته باید منتظر وعده ی الهی باشند که می فرماید « یخربون
بیوتهم بایدیهم و ایدی المومنین» به دست خود یا مؤمنین خانه هایشان ویران خواهد شد .دشمنان
رسول خدا (ص) که اینک در لباس تروریست های وهابی سوریه تاب دیدن انوار هدایت و عشق
عالم افروز او را ندارند ،با اقدامی وقیحانه و موهنانه در تخریب و نبش قبر مضجع شریف اصحاب
گرامی رسول (ص) سعی در خاموش کردن خورشید محبت و معرفت به پیامبر اکرم (ص) و فرزندان
پاکش را دارند .کوردالن نمی فهمند که شعله ی محبت و ارادت به پیامبر خاتم (ص) ،با جسارت و
بیحرمتی به مقدسات به خاموشی نمی گراید .بلکه فرصتی را فراهم می کند تا الگوهای بی بدیل
مکتب والیت و دلدادگی بار دیگر در ساحت اندیشه های بشری جاری شود.
وهابیت پست ،چرا بس نمی کنید؟
اندازه خصومت یک قوم تا کجاست؟
گیرم که نبش قبر کنیدش چه فایده
اینک مزار ابن عدی در قلوب ماست
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برگزاری «جشن بزرگ مادر» همزمان
در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه شاهد
معاونت فرهنگی با همت شورای فرهنگی خوابگاهها با هدف تعمیق و گسترش فرهنگ
ناب اسالمی و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و بزرگداشت مقام حضرت زهرا (س) اقدام
به برگزاری جشن بزرگ مادر در تاریخ  92/2/10در خوابگاههای دانشجویی نمود.
اهم برنامههای برگزار شده در این جشن عبارتند از:
سخنرانی با موضوع مقام واالی حضرت زهرا (س) و مادر  ،مداحی و قرعه کشی سفر زیارتی مشهد
مقدس که اسامی منتخبین به شرح ذیل اعالم گردید .این افراد در قالب اردوی حرم تا حرم به هیأت
فاطمیون معرفی شدند.
 -1محمد دراجی
 -2محمد جعفر پور
 -3محمد مرادی
 -4علی ساالری
 -5علیرضا شیخ فندرسکی
 -6حسن کمیلی
 -7محسن رضایی
 -8محسن کریمی
 -9علی نصیری
 -10مهدی تقی زاده
 -11حسن پورکاظم
 -12علی اصغر شاکر
 -13علی علیپور
 -14بهنام اکرم مفرد
 -15سید ماهان رضوی
 -16ایمان شوکت آبادی
 -17محمد علی مجیدی

معاونت فرهنگی با هدف تعمیق و گسترش معرفت دینی و بزرگداشت مقام حضرت زهرا (س) اقدام
به برگزاری جشن بزرگ مادر به صورت همزمان در تمام خوابگاه های دانشجویی دانشگاه نموده
است .
سخنرانان  :حجج اسالم دهقان  ،آزادی  ،بطحایی  ،و همسر شهید اصغری خواه
مداحان  :حاج میثم احمدی پور  ،حمزه عسکری  ،مهدی نجابت  ،ستاری ،و گروه آل طه
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برگزاری نمایشگاه فاطمیه

ستاد وارث بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد در ایام شهادت حضرت زهرا (سالم اهلل
علیها) با هدف تعمیق و گسترش معرفت دینی از مورخ  26لغایت  28فروردین سال
جاری نمایشگاه فاطمیه را در محل ساختمان ایثار برگزار نمود:
از بخش های عمده این نمایشگاه می توان موارد زیر را برشمرد:
 بخش های فروش کتب مذهبی(با تخفیف ویژه) غرفه های فروش نرم افزار و سی دی های مذهبی و خوشنویسی غرفه آثار متبرک عتبات عالیات شامل  :کاشی ها،پارچه ها و پرچم ها و سنگ های عتبات بهمراهصندوق کمک به بازسازی عتبات عالیات و صندوق دلنوشته ها
 بخش با اساتید ،با حضور دکتر ردائی ،لواسانی ،پارسا ،معارفی و هادوی جهت پاسخگویی بهسواالت دانشجویان
 غرفه ثبت نام برنامه بازدید از تاسیسات و راکتور هسته ای سایت انرژی اتمی(تهران) ثبت نام مسابقه کتابخوانی انتشار ویژه نامهی فاطمی به همراه زیارت نامه حضرت زهرا ( سالم اهلل علیها) -ختم گروهی قرآن کریم بصورت حزب خوانی توسط دانشجویان

اعالم اسامی برگزیدگان جشنواره دانشگاه پاک
به میزبانی دانشگاه شاهد

جشنواره دانشگاه پاک در مورخ  91/12/13در محل موسسه فرهنگی شاهد با حضور دکتر
ثقفی رئیس دانشگاه  ،دکتر فراهانی معاون فرهنگی ،دکتر دارا مدیرکل فرهنگی وزارت
علوم و نماینده وزیر در ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار گردید .در این جشنواره از  22اثر
برگزیده در بخشهای مقاله ،فیلم ،کلیپ ،شعر ،داستان کوتاه ،طنز ،کاریکاتور و  ...تقدیر و به نفرات
برگزیده لوح تقدیر ،تندیس جشنواره و هدایای ارزنده ای اهدا گردید.
همچنین از مدیران و معاونین فرهنگی و مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور که در بحث
پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر پیشگام و فعال بودند نیز تقدیر بعمل آمد .همچنین دکتر فراهانی
معاون فرهنگی دانشگاه شاهد درخصوص اهمیت توجه به سبک سالم زندگی دانشجویی و توجه
به مهارت های زندگی سخنرانی نمود .دیگر سخنرانان مراسم دکتر دارا و دکتر نارنجیها بودند که
درخصوص توجه ویژه به بحث پیشگیری از مواد مخدر  ،مهارتهای زندگی در دانشگاه ها سخنانی
ایراد فرمودند.
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برپایی نمایشگاه دست برتر

ايراني مي تواند! اين جمله اي است كه شايد كوتاه ترين ،باالترين و بهترين توصيف را
از حكايت خواستن و توانستن جوانان اين سرزمين بيان نموده است .روزگاري بوده است
كه ساختن يك پيچ ،تأمين يك دارو ،تهيه يك قطعه صنعتي و  ...محتاج نظر و موافقت
بيگانه اي شده بود كه تمناي ايراني را مي طلبيد .اما اين روزها و اين سالها ،در گذر
سالهاي جواني و بالندگي انقالب اسالمي ،اين دستهاي توانمند ايراني است كه در هر زمينه و رشته،
دانش و تخصص واالي خويش را به رخ جهانيان مي كشاند .باور اين جمله كه «ما مي توانيم» در
كنار اميدها و همراهي هاي همهي ملت ايران از كوچكترين فرد تا باالترين مقام دولتي و كشور ،به
اهتزاز درآوردن نام و پرچم ايران در عرصه هاي علمي ،فناوري ،پزشكي ،هسته اي ،نجوم ،صنعت،
نظامي ،تكنولوژي و  ...را رقم زده است« .دست برتر» تابلوهاي كوچكي است از موفقيت هاي بزرگ
دستان ايرانيان كه توانسته است به عنوان سند افتخار ايران و ايراني در جهان به نمايش در آيد و
مصداق اين شعر حافظ كه....
سالها دل طلب جام جم از ما ميكرد آنچه خود داشت زبيگانه تمنا ميكرد
معاونت فرهنگی بمناسبت بزرگداشت سالروز پیروزی غرورآفرین انقالب اسالمی  ،اقدام به
برپایی نمایشگاه دست برتر با هدف
مروری بر دستاوردهای علمی و
فناوری جمهوری اسالمی ایران
نمود.این نمایشگاه از مورخ 28
بهمن لغایت  3اسفند  ۱۳۹۱در
ساختمان ایثاربرپا گردید.

جشن موالید کربال

به همت معاونت فرهنگی جشن موالید کربال با هدف بزرگداشت مقام واالی حضرت امام
حسین (ع)  ،حضرت اباالفضل العباس (ع) و حضرت امام سجاد (ع) و تکریم روز جانباز در
مورخ  92/3/22در محل نمازخانه ساختمان مرکزی برگزار گردید .در این مراسم باشکوه
از جانبازان گرامی دانشگاه تقدیر بعمل آمد و جناب آقای دکتر ثقفی رئیس محترم دانشگاه
هدیه ای را به رسم یادبود به یکی از جانبازان بزرگواربه نمایندگی از ایشان اهدا نمودند.
مولودی خوانی و سخنرانی در باب فضیلت ماه شعبان و موالید بزرگ آن از جمله دیگر برنامه های این
مراسم با شکوه در روز میالد علمدار کربال بود.
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معاونت آموزشی
پذیرش دانشجویان ممتاز در رشتههای وابسته به وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه شاهد جهت ادامه تحصیل متقاضیان ورود به دوره دکتری درسال تحصیلی -93
 ،92با استناد به ماده  8آیین نامه « ارائه تسهیالت به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره
های تحصیلی باالتر» (آییننامه شماره  22354مورخ  91/3/2وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری) بدون آزمون و از طریق بررسی و ارزیابی سوابق علمی و پژوهشی از بین دانش
آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد جهت نیمسال اول سال تحصیلی  92-93در
دوره های دکتری  ،به صورت مازاد بر ظرفیت دانشجو در رشته های زیر میپذیرد:.
 .1پژوهش هنر
 .2تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی
 .3روان شناسی بالینی
 .4مهندسی پزشکی ـ بیوالکتریک
 .5مهندسی برق ـ مخابرات (میدان)
 .6مهندسی برق ـ مخابرات (سیستم)
 .7مهندسی برق ـ قدرت
 .8مهندسی برق ـ الکترونیک
 .9مهندسی صنایع
 .10زیست شناسی ـ میکروبیولوژی
 .11زیست شناسی ـ فیزیولوژی گیاهی
 .12زیست فناوری -بیوتکنولوژی
 .13ریاضی (ریاضی کاربردی)
 .14ریاضی (ریاضی محض)
 .15مهندسی کشاورزی ـ زراعت و اصالح نباتات  -گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

پذیرش دانشجویان ممتاز

در رشتههای وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی در مقطع دکتری تخصصی در دانشکده علوم کشاورزی و
رشته مهندسی عمران گرایش سازه در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده فنی و مهندسی
راه اندازی میشود.پیرو درخواست دانشکدهها مبنی بر ایجاد و اجرای رشتهها و گرایشهای
جدید در دانشگاه ،و با توجه به موافقت دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت
علوم ،تحقیقات و فنـاوری از مهرماه سال جاری دانشجویـان جدیـد در رشتههای زراعتگرایش
فیزیولوژی گیاهان زراعی (دوره دکتری) و مهندسی عمران گرایش سازه (دوره کارشناسی ارشد)
پذیرش خواهند شد.
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اسامی اساتید نمونه دانشگاه شاهد
در سال  92اعالم گردید
این اسامی به همراه شرح کوتاهی از فعالیت های آنها در ادامه آمده است.

دکتر محمدحسن
قوسیان مقدم

دکتر مجيده
هروي

گروه آموزشي :بیوشیمی
دانشكده :پزشکی
مرتبه علمي :استادیار
سال آغاز همكاري با دانشگاه1370 :
تعداد مقاالت مجالت11 :
تعداد مقاالت همايش 38 :
تعداد طرحهاي تحقيقاتي (درون و برون
دانشگاهي)3 :
تعداد راهنمايي پايان نامه( 7 :دکترای حرفهای)

گروه آموزشي  :پرستاری
دانشكده  :پرستاری و مامایی
مرتبه علمي :استادیار
سال آغاز همكاري با دانشگاه138۰ :
تعداد مقاالت مجالت۴۱ :
تعداد مقاالت همايش ۱۰۳ :
تعداد كتاب (تاليف و ترجمه)۳ :
تعداد طرحهاي تحقيقاتی (درون و برون
دانشگاهي)۶ :
تعداد راهنمايي پايان نامه کارشناسی ارشد۳ :

دکتر محسن
فرمهینی فراهانی

دکتر سيدحجتاهلل
مومني

گروه آموزشي  :علوم تربیتی
دانشكده  :علوم انسانی
مرتبه علمي :دانشیار
سال آغاز همكاري با دانشگاه138۰ :
تعداد مقاالت مجالت( 24 :علمی پژوهشی) و
( 12مقاله علمی ترویجی وعلمی تخصصی)
تعداد مقاالت همايش 84 :
تعداد كتاب (تاليف و ترجمه)15 :
تعداد طرحهاي تحقيقاتی (درون و برون
دانشگاهي)15 :
تعداد راهنمايي پايان نامه کارشناسی ارشد43 :

گروه آموزشي  :رياضي
دانشكده  :علوم پايه
مرتبه علمي :استادیار
سال آغاز همكاري با دانشگاه13۷۱ :
تعداد مقاالت مجالت۱۶ :
تعداد مقاالت همايش ۳۰ :
تعداد كتاب (تاليف و ترجمه)- :
تعداد طرحهاي تحقيقاتی (درون و برون
دانشگاهي)۲ :
تعداد راهنمايي پايان نامه کارشناسی ارشد:
۳۰

دکتر نوشین جالیر
نادری
گروه آموزشي  :آسیبشناسی فک و دهان
دانشكده  :دندانپزشکی
مرتبه علمي :دانشیار
سال آغاز همكاري با دانشگاه138۱ :
تعداد مقاالت مجالت۳۰ :
تعداد مقاالت همايش ۱۵ :
تعداد كتاب (تاليف و ترجمه)۱ :
تعداد طرحهاي تحقيقاتی (درون و برون
دانشگاهي)۱ :
تعداد راهنمايي پايان نامه کارشناسی ارشد۱۷ :

دکتر خشایار
قاضی زاده
گروه آموزشي  :ارتباط تصویری و
تصویرسازی
دانشكده  :هنر
مرتبه علمي :استادیار
سال آغاز همكاري با دانشگاه13۷۹ :
تعداد مقاالت مجالت۳ :
تعداد مقاالت همايش ۸۴ :
تعداد كتاب (تاليف و ترجمه)- :
تعداد طرحهاي تحقيقاتی (درون و برون
دانشگاهي)۲ :
تعداد راهنمايي پايان نامه کارشناسی ارشد۴۳ :
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دکتر علیرضا
عسکریانزاده
گروه آموزشي  :گیاهپزشکی
دانشكده  :علوم کشاورزی
مرتبه علمي :دانشیار پایه ۱۱
سال آغاز همكاري با دانشگاه138۵ :
تعداد مقاالت مجالت۳۲ :
تعداد مقاالت همايش ۸۰ :
تعداد كتاب (تاليف و ترجمه)- :
تعداد طرحهاي تحقيقاتی (درون و برون
دانشگاهي)۶ :
تعداد راهنمايي پايان نامه کارشناسی ارشد۱۹ :

دکتر علیرضا بهراد

گروه آموزشي  :مهندسی برق الکترونیک
دانشكده  :فنی مهندسی
مرتبه علمي :استادیار
سال آغاز همكاري با دانشگاه138۳ :
تعداد مقاالت مجالت۱۴ :
تعداد مقاالت همايش ۴۰ :
تعداد كتاب (تاليف و ترجمه)- :
تعداد طرحهاي تحقيقاتی(درون و برون
دانشگاهي)۶ :
تعداد راهنمايي پايان نامه کارشناسی ارشد۲۲ :

معاونت پژوهش و فناوري
خيز بلند مركز چاپ و نشر
در راه اندازي نشريات الكترونيكي

با همت مديريت و كاركنان مركز چاپ و نشر و تالش مجموعه مديريت پژوهشي
دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه به تعداد نشريات علمي افزوده گرديد  .اين
نشريات به صورت الكترونيكي چاپ و در اختيار محققان و دانش پژوهان قرار مي گيرند.
در حال حاضر  8عنوان نشريه علمي در حال انتشار مي باشد كه  3عنوان آن به شرح
زير داراي رتبه
علـمي -پـژوهشي از كميسيـون نشـريات علمي كشور مي باشند.
 .1روانشـناسي باليني و شـخصيت
 .2دانشـور پزشـكي
Journal of Basic & Clinical Pathophysiology .3
شماره هاي چاپ شده اخير عبارتند از:
 .1شماره هاي  47-2 ، 47-1و  50مجله راهبردهاي بازرگاني
 .2شماره هاي  6و  7مجله دانش زراعت
 .3شماره  2مجله مطالعات جهان اسالم
 .4شماره هاي  1و 2مجله Journal of Communication Engineering
 .5شماره  1مجله Journal of Basic & Clinical Pathophysiology
عالقمندان ميتوانند با مراجعه به سايت دانشگاه شاهد و انتخاب سامانه نشريات علمي ،محتوي
نشريات را مشاهده نمايند.
همچنين چاپ سوم كتاب «طراحي سيستمهاي صنعتي تاليف دكتر مهدي بشيري و همكاران»
منتشر گرديد.

ارتقاء سامانه اطالعات پژوهشي

با ارتقاء سامانه اطالعات پژوهشي دانشگاه از اين پس نيازي به ارسال مستندات كاغذي
جهت تخصيص امتياز پژوهشي و يا دريافتهاي مرتبط نميباشد و اعضاي هيات علمي
با ثبت فعاليتها و قراردادن فايل الكترونيكي مستندات مربوط به فعاليتهاي پژوهشي خود
ميتوانند از مزاياي پژوهشي مورد نظر بهرهمند گردند.
عمده اخبار دفتر مطالعات و تحقيقات عبارتند از:
 .1راهاندازي سامانه الكترونيكي ثبت درخواستهاي تشويق مقاالت از ابتداي ارديبهشت ماه 1392
 .2پرداخت درخواستهاي حقالتشويق مقاالت واصله سال 1391
 .3اعالم ضربالعجل تسويهحساب پژوهانههاي سال  1390تا پايان ارديبهشت ماه
 .4پرداخت ما بهالتفاوت پيشپرداخت اول پژوهانه 1391
 .5شروع بررسي و امتيازدهي درخواستهاي پژوهانه 1392
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دسترسی به پایگاه نمایه استنادی علوم ایران ISCI
به کمک این نمایه استنادی که از مهمترین محصوالت مرکز استنادی علوم جهان
اسالم ( )ISCو به سه زبان فارسی ،انگلیسی و عربی است ،به موارد زیر میتوان
دستیافت:
• میزان استناد به مقاالت نویسندگان مختلف؛
• نویسندگان پرتألیف (دارای مقاالت زیاد) در حوزههای موضوعی مختلف؛
• مقاالت پراستناد در حوزههای موضوعی مختلف؛
• سهم هریک از رشتههای موضوعی در تولیدات علمی دانشگاهها؛
• مؤسسات و دانشمندان همکاریکننده در تولید علم در داخل و خارج از کشور؛
• سهم نشریات مختلف در انتشار مقاالت در حوزههای موضوعی مختلف.
همه کاربران محترم کتابخانه مرکزی و مرکز منابع علمی میتوانند به نشانیhttp://library. :
 shahed.ac.irیا http://sci.isc.gov.irاز این پایگاه استفاده ،با تلفن  51214117و آدرس
 library@shahed.ac.irارتباط برقرارکنند.

رشته تحصیلی «علوم کتابداری و اطالعرسانی»
به «علم اطالعات و دانششناسی» تغییرکرد

مطابق مصوبه هشتصد و پنجمین جلسه مورخ
 1391/06/28شورای برنامهریزی آموزش
عالی وزارت علوم ،تحقیقات و ف ّناوری ،عنوان
رشته تحصیلی «کتابداری و اطالعرسانی» در همه دورههای
تحصیلی به «علم اطالعات و دانششناسی» تغییریافت.
این موضوع بر اساس بخشنامه شماره  21/153268مورخ
 1391/07/23به معاونان آموزشی دانشگاههای اهواز ،امام رضا
(ع) ،بیرجند ،بوعلیسینا همدان ،تبریز ،تربیت مدرس ،تهران،
خوارزمی ،خلیج فارس ،سمنان ،شاهد ،شهید باهنر کرمان ،شهید چمران اهواز ،شهید مدنی آذربایجان ،شیراز،
عالمه طباطبایی ،رازی کرمانشاه ،زابل ،فردوسی مشهد ،قم ،یزد ،پیام نور و دانشگاه آزاد اسالمی ابالغشدهاست.
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گامهاي نوين دفتر پژوهشهاي كاربردي

 افتتاح آزمايشگاه مرجع تائيد نمونه تجهيزات بدون سيم باند وسيع در اليه دسترسيبا حضور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات  :مراسم افتتاح آزمايشگاه مرجع تائيد نمونه
تجهيزات بدون سيم در اليه دسترسي روز سهشنبه  92/2/17با حضور آقاي دكتر نامي
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ،آقاي دكتر مهدينژادنوري معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري ،آقاي دكتر براري رئيس پژوهشگاه فناوري اطالعات و ارتباطات ومسووالن
دانشگاه برگزار شد.
 عقد تفاهمنامه همكاري بين وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و دانشگاه شاهد :به منظوربهرهگيري موثر از فضاي مجازي با تاکید بر فناوري اطالعات و ارتباطات و در راستاي منافع ملي
و ارزشهاي بنيادين انقالب اسالمي  ،همكاري همه جانبه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و
دانشگاه شاهد در قالب تفاهمنامه اي مورد تائيد و تاكيد وزارت و دانشگاه قرار گرفت.
 عقد تفاهمنامه همكاري بين پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات و دانشگاه شاهد :به منظوربرقراري و گسترش همكاريهاي آموزشي پژوهشي ،تفاهمنامه همكاري علمي و پژوهشي بين
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات و دانشگاه شاهد به امضا رسيد.

کسب درجه علمی  -پژوهشی مجله JBPC
در جلسه مورخ  92/2/21کمیسیون تعیین
اعتبار علمی نشریات وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی مجلهJournal of Basic
and Clinical Pathophysiology
به دریافت رتبه علمی -پژوهشی مفتخرشد .مرکز چاپ و
انتشارات دانشگاه ،این موفقیت ارزشمند را به مدیرمسئول
و سردبیر نشریه خانم دکتر کیاساالری،دکتر خلیلی،
اعضای هیئت علمی گروه پزشکی و هیئت تحریریه نشریه
فوق تبریک عرضمینماید.
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معاونت دانشجویی

گلگشت های تفریحی خوابگاه ملت برگزار شد

به گزارش اداره تربیت بدنی اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه گلگشت های تفریحی
برای خوابگاه ملت به شرح زیر برگزار شد :
-1گلگشت دربند ،جمعه 92/1/30
-2گلگشت درکه ،جمعه 92/2/6
-3گلگشت آبشار سنگان ،جمعه 92/2/13
الزم به ذکر است در این گلگشت ها دانشجویان روزهای تعطیل خود را در طبیعت و مناطق خوش
آب وهوا به همراه ورزش و تفریح میگذرانند.

اجرای طرح کارنامه سالمت دانشجویان

اداره بهداشت و درمان دانشجویی از سال  1377با دریافت اطالعات مربوط به سوابق
پزشکی و روانشناختی دانشجویان ورودی جدید و انجام معاینات عمومی ،برنامه تشکیل
پرونده بهداشتی ،درمانی و پرونده سالمت روان را در قالب برنامه ریزی درون سازمانی پایه
ریزی نمود که بعد از تصویب طرح کارنامه سالمت در وزارت علوم تحقیقات و فن آوری در
سال ،1387این طرح همه ساله به صورت هماهنگ با آن وزارتخانه همزمان با ورود دانشجویان جدید
در دانشگاه شاهد نیز اجرا می شود.
این اداره عالوه بر ارائه اطالعات جمع آوری شده از این طرح به وزارات متبوع و تشکیل بانک اطلالعات
پزشکی و روانشناختی دانشجویان ،به ارائه خدمات درمانی ،مشاوره ای و انجام اقدامات پیشگیرانه به
افرادی که به نحوی بر اساس نتایج طرح نیاز به توجه و پیگیری دارند ،می پردازد.
قابل ذکر است خدمات درمانی به کلیه دانشجویان دانشگاه و همسر و فرزندان دانشجویان پسر در قالب
دستورالعمل درمان دانشجویان دانشگاه شاهد ارائه می شود.
دانشجویان می¬توانند هرگونه سؤاالت و مشکالت خود درخصوص خدمات درمانی را از طریق آدرس
الکترونیکی  h_student@shahed.ac.irو یا شماره  51213636با این اداره مطرح نمایند.
همچنین صفحه مربوط به اداره بهداشت و درمان دانشجویی در سایت دانشگاه به آدرس www.
 shahed.ac.ir/behdashtقابل دسترسی عموم می باشد.
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اجرای برنامه غربالگری فشار خون در دانشگاه
با توجه به شعار هفته سالمت در سال جاری با عنوان «فشار خون را جدی بگیریم» ،اداره
بهداشت و درمان دانشجویی دانشگاه اقدام به برگزاری برنامه غربالگری فشار خون در هفته
سالمت برای کارکنان دانشگاه نمود که با استقبال دانشجویان و کارمندان ،حدود  350نفر
در طرح شرکت نمودند .این برنامه در سازمان مرکزی و مجتمع ایثار اجرا شد.
پس از اجرای نمادین این طرح از سوی اداره بهداشت و درمان دانشجویی در هفته سالمت ،اولین مرحله
از طرح ارتقای سالمت ایرانیان در قالب غربالگری قد ،وزن و فشار خون و تشکیل پرونده الکترونیک
افراد باالی  30سال با همکاری دانشکده پرستاری ،در روزهای  15لغایت  17اردیبهشت ماه سال جاری
برگزار شد که مورد استقبال گسترده همکاران قرار گرفت.

به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاههای دانشجویی
برنامه های متنوعی برگزار شد

به گزارش اداره کل خدمات دانشجویی به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاههاي دانشجويي
«از تاریخ  21تا  29ارديبهشت ماه  »۱۳۹۲اقدامات ذیل انجام شد:
.برگزاری مسابقه (در قالب شعر ،نثر ادبی ،مقاله نویسی ،خاطره نویسی ،نقاشی ،کاریکاتور و
عکس) تحت عنوان « منشور اخالقی زندگی خوابگاهی « با رویکرد های اصالح الگوی مصرف ،ترویج
استفاده از محصوالت ایرانی ،ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ،گسترش فرهنگ کار جمعی ،ضمنا برای
برگزیدگان در هریک از موارد فوق جوایز ارزنده ای جهت اهداء در نظر گرفته شده است.
گفتنی است این مراسم فرصت مناسبی را برای مشارکت جمعی دانشجویان در امور خوابگاهی فراهم آورد
که طی آن دانشجویان بتوانند برای اداره خوابگاه ها در زمینه بهداشت و نظافت عمومی ،زیبا سازی ،نظارت
بر آیین نامه انضباطی خوابگاه و  ...فعالیت نمایند.
از دیگر برنامه های این هفته برپایی مسابقه آشپزي با حضور دانشجویان در خوابگاه دخترانه شهید آوینی
بود .در این مسابقه دانشجویان دست پخت خود را در معرض باز دید کنندگان قرار دادند .برای نفرات برتر
هدایای ارزنده ای در نظر گرفته شد.
.نصب دستگاه خودپرداز (عابر بانک)در داخل محوطه خوابگاه دخترانه شهید آوینی،
.کاشت گل در محوطه داخل و خارج خوابگاه .
.در پایان با بررسی اتاق های خوابگاه ها ی دانشجویی تعدادی از اتاق ها و دانشجویان ساكن آن به عنوان
نمونه معرفی شده که ضمن تقدیر جوائزی جهت اهداء برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است ،همچنین
از دانشجویان خوابگاهی فعال در عرصه های بهداشتی ،فرهنگي ،ورزشی تقدیر به عمل آمد.
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معرفی اداره کل خدمات دانشجویی
این اداره کل با همكاري كاركنان مجموعه و استفاده از نظرات و توانمنديهاي دانشجويان
گرامي در حد امکانات و ضوابط مقرر تأمين تسهيالت رفاهي از جمله تغذيه ،خوابگاه و پرداخت
وام هاي دانشجويي را عهدهدار ميباشد .این مديريت داراي سه اداره است:
 .1اداره رفاه دانشجويي
 .2اداره امور خوابگاهها
 .3اداره امور تغذيه
بدیهی است استفاده از تسهيالت رفاهي دانشجويي در دانشگاههاي كشور از قبيل تغذيه ،خوابگاه،كمك
هزينه تحصيلي ،وام شهريه و  ...مطابق ضوابط و مقررات بايد در سنوات مجاز تحصيل انجام پذيرد .سنوات
مجاز در مقاطع مختلف به ترتيب عبارتند از :
كارشناسي  :حداكثر  8ترم
كارشناسي ارشد :حداكثر  4ترم
دكتراي تخصصي  :حداكثر  8ترم
دكتراي حرفهای :حداكثر  14ترم
اداره رفاه دانشجويان
اداره رفاه مسئوليت برقراري وامهاي صندوق رفاه دانشجويان ،كار دانشجويي و  ...را عهدهدار است و اين
امور را با هماهنگي بين مسئولين امور دانشجويي دانشگاه و مسئولین ذیربط در صندوق رفاه دانشجویی
وزارتین علوم ... ،و بهداشت ... ،انجام ميدهد .خلل در امور آموزشي ،در اخذ امكانات رفاهي دانشجویان
تأثيرگذار است و منتج به عدم امكان استفاده از وام تحصيلي و ساير تسهيالت خواهد شد .بودجه اختصاص
داده شده برای وام از سوی صندوق رفاه دانشجویی وزارتین تعیین و دارای سقف مشخصی است.
 60درصد از دانشجويان مي توانند از تسهيالت مطابق با دستورالعمل اعالم شده از سوي صندوق رفاه
دانشجويان وزارتين علوم و بهداشت بهرهمند شوند.
اداره خوابگاه ها
دانشگاه شاهد با چهار واحد دانشگاهی (سه واحد در سطح شهر و یک واحد در پردیس دانشگاه) مجموعه
ای را تشکیل می دهد که حدود  2000نفر از فرهيختگان جامعه به عنوان نمايندگان فرهنگهاي متنوع
در آن حضور فعال دارند و در كنار دانش اندوزي اولين تجربه زندگي اجتماعي خود را در قالب يك زندگي
ساده اما پرشور و شعور سپري مينمايند.
واگذاری خوابگاه به متقاضيان پس از بررسی درخواست ها ،براساس ضوابط ومقررات مربوطه و تصمیمات
مسئولین ذیربط امکان پذیر است.
به منظور رعايت نظم و انضباط در محيط خوابگاهها و حفظ آرامش روحي ورواني كه بيشك تأثير به سزايي
در پيشرفت تحصيلي دانشجویان عزيز دارد رعايت آئين نامه خوابگاه ها براي كليه دانشجويان گرامي ساكن
در خوابگاهها الزامي است.
اداره تغذيه
غذاي يارانهاي دانشجويي در مقاطع مختلف فقط در سنوات مجاز ارائه خواهد شد.
در نيمسالهاي اضافي غذا به قيمت تمام شده به دانشجويان ارائه ميشود.
دانشجویان می توانند از رستوران آزاد ویژه اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشگاه استفاده نمایند.
در واحد كنترل كيفيت مواد اولیه و غذا از نظر کیفیت مواد اولیه ،پخت و پز و نحوه ارائه آن بازدید میشود
و مسئولیت انجام آن به عهده کارشناس صنایع غذایی ،ناظر واحد تغذیه به همراه تعدادی از دانشجویان
منتخب شورای صنفی دانشجویی می باشد.
دیگر اقدامات این اداره به قرار ذیل است:
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 برگزاری مناقصه طبخ و توزیع غذا در اسفند ماه و ابقاء پیمانکار سال گذشته و شروع قرارداد جدید از اولاردیبهشت سال 1392
 تغییردر نوع اقالم مصرفی جهت بهبود کیفیت غذا مانند دوغ  ،کره  ،برنج ... ، بازدید هفتگی و سرزده نمایندگان شورای صنفی دانشجوئی از محل طبخ و توزیع غذا صدور کارت تغذیه جدید ،کارت تغذیه المثنی و تسویه کارت تغذیه دانشجوئی -برگزاری نظرسنجی از کیفیت و کمیت غذای دانشجوئی و رستوران آزاد در بهمن 1391

درج تازه های سالمت در سایت دانشگاه

اداره بهداشت و درمان دانشجویی امکان دستیابی آسان به مطالب به روز و مورد نیاز دانشگاهیان
را در سایت دانشگاه شاهد فراهم کرده است .با توجه به نیاز دانشگاهیان و سؤاالت مکرر از
کارشناسان مربوط و همچنین با توجه به شایعات و شبهاتی که برخی موارد در زمینه موضوعات
مختلف مرتبط با بهداشت و سالمت مطرح می شود ،این اداره از ابتدای راه اندازی سایت جدید دانشگاه با
توجه به مأموریت های خود در امر آموزش سالمت ،در پی پاسخگویی به این نیاز اساسی بر آمده است .به این
منظور در صفحه مربوط به این اداره در سایت دانشگاه ،بخشی با عنوان «سالمت در رسانه ها» طراحی شده
است که در آن مطالب حوزه سالمت به تفکیک  15عنوان(از قبیل :تغذیه سالم ،بهداشت مواد غذایی ،ظروف
و یخچال ،بهداشت آب ،استخر و شناگران ،بهداشت پرتوها و تجهیزات الکترونیکی ،بهداشت کار ،ورزش و
سالمت ،آلودگی ها و  )...در معرض دید و استفاده عموم قرار گرفته است .عالوه بر این در منوهای دیگر از جمله
«آموزش سالمت» و «واحد بهداشت» ،مطالب آموزشی دیگری در قالب فایل ها و پیوندهای مختلف قرار داده
شده است و در بخش «پاسخ به سؤاالت» نیز به سؤاالت رایج در سطح جامعه و دانشگاه پرداخته می شود.
همچنین کلیه نشریات اداره کل بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی از سال  1389در منوی مربوط قابل
دریافت بوده و عالقمندان می توانند با ارسال یک ایمیل خالی به آدرس h_student@shahed.ac.ir
عالوه بر دریافت نشریات جدید این اداره کل ،مجموعه لینک های مرتبط با اخبار و مطالب حوزه سالمت را با
عنوان «بسته سالمتی» دریافت و پیشنهادات و نظرات خود را ارسال نمایند.
قابل ذکر است صفحه مربوط به اداره بهداشت و درمان دانشجویی در سایت دانشگاه به آدرس www.
 shahed.ac.ir/behdashtقابل دسترسی عموم می باشد.

مسابقه پرتاب دارت
به مناسبت هفته خوابگاهها در خوابگاه ملت برگزار شد

به گزارش اداره تربیت بدنی اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه مسابقه پرتاب دارت
به مناسبت هفته خوابگاه ها در خوابگاه ملت برگزار شد .این مسابقه با شرکت 55نفر از
دانشجویان برگزار شد و در نهایت افراد زیر به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند :
 .1علی کشاورزی راد  27امتیاز اول
 .2عقیل ناظم زاده  25امتیاز دوم
 .3علی اکبر لطفی  22امتیاز سوم مشترک
 .4علی اصغر شاکر  22امتیاز سوم مشترک
 .5روح ا ...محمد دینی  21امتیاز چهارم
 .6امین حکمت منش  20امتیاز پنجم
الزم به ذکر است آقای بهنام اکرم مفرد مسئولیت برگزاری
مسابقه را به عهده داشتند.
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اخبـار دانشـکدهها

دانشکده پزشکی و دندانپزشکی

برگزاری کالسهای آمادگی
برای برگزیدگان مسابقات جشنواره قرآنی

جلسات تخصصی آموزش تخصصی قرآن کریم برای برگزیدگان مسابقات جشنواره
قرآنی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با حضور اساتید و داوران بین المللی مسابقات
قرآن جناب آقای رجبی و سرکار خانم جمالی در دانشکده پزشکی و خوابگاه الزهرا در
حال برگزاری است  .این جلسات از سوی امور فرهنگی دانشکده پزشکی از اسفندماه
91آغاز شده و تا خردادماه ادامه دارد.
گفتنی است مسابقات بخش شفایی جشنوارهقرآنیدانشگاههایعلومپزشکی در  18فروردین با حضور
دانشجویان و اساتید و کارمندان دانشکده های علوم پزشکی و مرکز درمانی شهید مصطفی خمینی
در دانشکده پزشکی برگزار شد .

تقدیر از  48برگزیده مسابقات قرآنی و فرهنگی

در ایام والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)جوایز  48نفر از برگزیدگان مسابقات
جشنواره قرآنی و مسابقات فرهنگی دانشکده پزشکی که از سوی امور فرهنگی دانشکده
پزشکی در سطح دانشکده های علوم پزشکی و مرکز درمانی برگزار شده بود با همکاری
معاونت فرهنگی اهدا شد.

برگزاری مسابقه هفتگی دقایقی با قرآن

مسابقه هفتگی کتابخوانی از کتاب دقایقی با قرآن تالیف حجت االسالم قرائتی در
سه مرحله در اردیبهشت ماه از سوی امور فرهنگی دانشکده پزشکی برگزار شد.در این
مسابقه ،سواالت روز شنبه هر هفته بعد از نماز جماعت بین نمازگزاران در نمازخانه
دانشکده توزیع و روز چهارشنبه بعد از قرعه کشی توسط امام جماعت جوایز برنذدگان
مسابقات اهدا می شد .
برنده مسابقه اول :خانم محترم رنود
برنده مسابقه دوم :آقای میثم خلعتبری و خانم زینب کیانی نژاد
برنده مسابقه سوم :خانم نسیم نصرتی
و همچنین در محفل انس با قرآن به دانشجوی خانم آمنه جمعه زاده که به قید قرعه از بین شرکت
کنندگان انتخاب شد جایزه ویژه اهدا شد .

بازدیدازنمایشگاه تجهیزات و
موادآزمایشگاهی ساخت ایران
مسئولین ،مدیران وکارشناسان دانشکده پزشکی و مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید
مصطفی خمینی ازاولین نمایشگاه تجهیزات و موادآزمایشگاهی ساخت ایران دروزشنبه 20
اردیبهشت ماه بازدید نمودند.

برگزاری مرحله کتبی جشنواره قرآنی

مرحله مقدماتی بخش کتبی جشنواره قرآنی دانشگاههای علوم پزشکی کشور روز 25
اردیبهشت ماه ساعت 12در سالن شهید احدی دانشکده پزشکی با حضور دانشجویان و
کارمندان دانشکده های پزشکی ،پرستاری و دندانپزشکی برگزار شد .ودر رشته تفسیر  :خانم
فریبا انصاری (کارمند) ،خانم مریم ایوبی (دانشجو) و در بخش ترجمه :خانم مریم کلوتی (کارمند) و
خانم هانیه شاهمیر (دانشجو) به مرحله کشوری راه یافتند .

برگزاری دنتال آکادمی لیزی الکسیون

دانشکده دندانپزشکی شاهد با همکاری دنتال آکادمی لیزی الکسیون برگزار کرد.

برگزاری محفل انس با قرآن
محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان ممتاز کشوری در سالن همایش دانشکده پزشکی
با حضور جمعی از قاریان برجسته و سخنرانی دکتر معارفی برگزار گردید.

برگزاری جلسات آموزش قرآن و روانخوانی

جلسات آموزش قرآن و روانخوانی با حضور استاد ارجمند جناب آقای رجبی روزهای
دوشنبه هر هفته از تاریخ  16اردیبهشت به مدت  10جلسه در سالن شهید زین الدین
دانشکده پزشکی از سوی امور فرهنگی دانشکده برگزار می شود..
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دانشکده علوم پایه

سومين گرايش دکتري زيست شناسي از مهر ماه 1392
در دانشگاه شاهد داير مي شود
گروه زيست شناسي دانشگاه شاهد از سال  1379فعاليت خود را آغاز کرد و در حال حاضر در
مقطع کارشناسي رشته هاي زيست شناسي سلولي مولکولي گرايش ژنتيک و بيوتکنولوژي
در مقطع کارشناسي ارشد گرايش فيزيولوژي رشته علوم گياهي و گرايش فيزيولوژي رشته
علوم جانوري ،ميکرويبولوژي ،بيو تکنولوژي ميکروبي و همچنين در مقطع دکتري رشته هاي
ميکروبيولوژي و بيوتکنولوژي داير است و از مهر ماه  1392نيز رشته فيزيولوژي گياهي در مقطع دکتري
دانشجو خواهد پذيرفت.
شايان ذکر است رشته فيزيولوژي گياهي با علومي مانند بيوشيمي ،بيو فيزيک ،بيولوژي مولکولي در ارتباط
بوده و هدف از تاسيس دوره دکتري اين رشته تربيت نيروي متخصص است که عالوه بر درک و حل
مسائل بنيادي مربوطه ،قادر به برقراري ارتباط مناسب با ساير شاخه هاي زيست شناسي ،علوم کشاورزي
،بيوتکنولوژي و دارو سازي باشند.
 .1شناسایی ترکیبات ثانویه کاربردی در گیاهان بویژه جوامع مربوط به گونههای انحصاری یا در معرض
انقراض با تاکید بر متابولیت-های ثانویه دارویی تحت شرایط اکولوژیکی مختلف
 .2بررسی پروفایل پروتئینی و فعالیت آنزیمهای گیاهی در پاسخ به محرکها و تنشهای مختلف
 .3غربالگری گیاهان بومی کشور به منظور یافتن ترکیبات دارویی جدید با خواص ضد سرطانی ،ضد التهابی،
ایمنیزایی ،آنتیاکسیدانی ،ضدمیکروبی و غیره
 .4بررسی پاسخهای فیزیولوژیکی گیاهان در سطح متابولیسمی و ملکولی با تاکید بر پاسخ ژنهای درگیر
در متابولیسم ثانویه ترکیبات دارویی به الیسیتورها (محرکهای) زیستی و غیرزیستی
 .5بررسی تاثیر خاموشسازی ژنهای مختلف بر پاسخهای فیزیولوژیکی گیاهان با تاکید بر ژنهای درگیر
در متابولیسم ثانویه ترکیبات دارویی
 .6بیوتکنولوژی گیاهی با تاکید بر تولید ازمایشگاهی متابولیتهای ثانویه دارویی از طریق کشت ریشه مویی
و کشت سلول گیاهی
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دانشکده فنی و مهندسی
افتتاح آزمايشگاه مرجع تائيد نمونه تجهیزات بي سيم باند
وسيع در اليه دسترسي توسط وزير مخابرات و فناوري

در ارديبهشت ماه سال جاري آزمايشگاه مرجع تائيد نمونه تجهیزات بي سيم باند وسيع در اليه
دسترسيكه در دانشكده فني دانشگاه شاهد مستقر مي باشد توسط وزير ارتباطات و فناوري جناب
آقاي دكتر نامي با همراهي معاون محترم پژوهشي وزارت علوم ،رئيس محترم پژوهشگاه مخابرات
و فناوري رئيس دانشگاه و چندي از اساتيد و معاونين افتتاح گرديد .اين آزمايشگاه مرجع يكي از بزرگترين
آزمايشگاههاي مخابراتي كشور است كه مجهز به پيشرفته ترين تجهيزات اندازه گيري مي باشد و هدف اصلي
آن مرجع استاندارد براي استاندارد سازي و نيز نظارت بر كيفيت توليدات مخابراتي در كشور است.

پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد
در گرايش جديد عمران -سازه

دانشكده فني ومهندسي دانشگاه شاهد از مهر ماه سال جاري گرايش سازه را به ليست
گرايشهاي كارشناسي ارشد رشته عمران اضافه خواهد نمود .هدف از راه اندازي اين دوره از
كارشناسي ارشد تربيت افرادي است كه داراي توانايي مناسب جهت طراحي و نظارت بر اجراي
پروژه هاي تخصصي در زمينه  ،سازه نظير ساختمانهاي بلند  ،كوتاه  ،پيچيده و پلها مي باشد.

انتشار ويژه نامه دانشجويي شاب در دانشكده فني ومهندسي

اولين ويژه نامه دانشجويي مشترك بسيج ،انجمن اسالمي و شوراي صنفي دانشكده فني
ومهندسي با عنوان شاب منتشر و در دانشگاه توزيع گرديد  .هدف از اينكار اتحاد و يكپارچگي
تشكلهاي دانشجويي به فرمايش مقام معظم رهبري مي باشد .

مصاحبه دكتري رشتههاي مهندسي برق ،مهندسي
پزشكي و صنايع در دانشگاه فني ومهندسي

در اواخر ارديبهشت ماه سال جاري دانشكده فني ومهندسي دانشگاه شاهد طي يك مصاحبه
علمي و مذهبي تعداد  24نفر دانشجوي دوره دكتري را در جمع دانشجويان دانشكده فني
ومهندسي پذيرش خواهد نمود .اين دانشجويان در گرايشهاي مخابرات  -الكترونيك  -قدرت
 -مهندسي صنايع و مهندسي پزشكي دوره دكتري تحصيل خواهند نمود .

نمايشگاه اخالق انتخاباتي
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در روزهاي  4تا  6خرداد نمايشگاهي با مضمون اخالق انتخاباتي در دانشكده فني و مهندسي
برگزار گرديد  .اين نمايشگاه با محوريت انتخابات رياست جمهوري بر پا گرديد .هدف از اين
كار نشان دادن بايدها ونبايدهاي انتخاباتي و ايجاد انگيزه و همبستگي در بين افراد مي باشد .

دانشکده هنـر

برنامه نمایشگاه های فصل بهار و تابستان 92
« نگارستان شاهد »
گالری شماره یک:
نام هنرمند

موضوع
نمایشگاه

آثار آرشیوی نگارستان

نقاشی -پوستر

 92/3/9لغايت 92/3/21

حسین پرهیزکار

نقاشی

 92/4/4لغايت 92/4/11

شبنم رجبی

تصویر سازی

 92/4/23لغايت 92/4/31

نقاشی

 92/6/14لغايت 92/6/21

آفریده مرزبان -منیژه مرزبان  -بهناز فاتح نگارگری

زهره قجاوند

سیما باقرزاده

سارا صفری

زهره خدادادی

اکرم میر محمدی خلیل آباد

نقاشی
نقاشی

تصویر سازی

نقاشی

زمان برپایی نمایشگاه

 92/2/30لغايت 92/3/7
 92/3/23لغايت 92/3/30
 92/4/13لغايت 92/4/20
 92/6/3لغايت 92/6/12

 92/6/24لغايت 92/6/31

گالری شماره دو:
نام هنرمند

شهال محمدی

موضوع نمایشگاه زمان برپایی نمایشگاه

عکس

 92/2/30لغايت 92/3/7

عکس

 92/3/23لغايت 92/3/30

نقاشی

 92/4/13لغايت 92/4/20

امیر حسین ردایی

پوستر

لطف اله کارگر آریان

نقاشی

فاطمه امام دائی

نقاشی

مهدی فروغی

سجاد محمودی

نقاشی

 92/3/9لغايت 92/3/21
 92/4/4لغايت 92/4/11

 92/4/23لغايت 92/4/31
 92/6/3لغايت 92/6/12

آدرس  :تهران ،خیابان ولی عصر ،باالتر از بزرگمهر ،نرسیده به تقـاطع طالقـانی  -پالک ،519
نگارستان شـاهد ،تلفن 66969626 :
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مشارکت دانشکده هنر
در برگزاری همایش کارگاهی در خط خاطرات

به مناسبت بزرگداشت سالروز حماسه آزاد سازی خرمشهر ،سومین همایش کارگاهی طراحی
تصویر سازی با عنوان «خط خاطرات» با حضور  100نفر از دانشجویان دانشکدههای هنری
تهران در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار شد.
در این برنامه که با همکاری فرهنگستان هنر ،انجمن هنرهای تجسمی انقالب و دفاع مقدس به
مدت  2روز (دوم و سوم خرداد) برگزار شد ،تعداد  40نفر از دانشجویان هنر از دانشکده هنر شاهد به خلق آثار با
موضوع مقاومت و فتح خرمشهر پرداختند.
شایان ذکر است در این همایش اسـتادان دکتر حبیب اله صـادقی ،دکتر کاظم چلیپـا  ،دکتر خشایار قاضی زاده
 ،دکتر مرتضی افشاری و مرتضی اسدی ( اعضای هیأت علمی دانشکده هنر) کار نظارت بر اجرا و داوری آثار را
بر عهده داشتند .آثار خلق شده در این همایش در سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت که در آذر ماه سال جاری
برگزار می گردد به نمایش در خواهد آمد.

نمایشگاه گروهی نگارگری در نگارستان شاهد

نمایشگاهی از آثار نگارگری گروهی
از دانشجویان و دانش آموختگان
دانشکده هنر از تاریخ  19لغایت 26
اریبهشت ماه  1392در نگارستان
شاهد برگزار گردید .در این نمایشگاه تعداد 26
اثر تذهیب ،نگارگری و تشعیر از خانم ها زهره
بالدی ،افروز دهقان ،حدیثه زارع میرک آبادی،
زهرا سیدیان و مهسا شامردی در معرض دید
بازدیدکنندگان قرار می گیرد.
نگارستان شاهد به نشانی تقاطع طالقانی ولی
عصر (عج) ،نبش کوچه رحیم زاده  ،پالک 1537
 ،همه روزه (به جز ایام تعطیـل) صبح ها ازساعت
 9الی 12وعصرها از 15الی 18میزبان هنرمندان
وعالقمندان به آثارهنری می باشد.
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اخبـار حـوزهها
دفتر نظارت و ارزشیابی
چاپ دو مجموعه کیفیت آموزشی در دو دانشکده
علوم انسانی و کشاورزي
در جهت برنامه ریزی برای بهبود کیفیت و با عنایت به انجام طرح های ارزیابی درونی
در گروه های آموزشی دانشگاه ،تجمیع گزارش های ارزیابی درونی در دو دانشکده علوم
انسانی و کشاورزي در دفتر نظارت و ارزشیابی صورت پذیرفته و در قالب دو مجموعه
با عناوین«ارزشیابی کیفیت دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد بر مبنای ارزیابی درونی گروههای
آموزشی دانشکده» و «ارزشيابي کيفيت آموزش عالي بر اساس ارزيابي دروني گروههاي آموزشي؛
مطالعه موردي :دانشکده کشاورزي» به چاپ رسیده است.
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ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشگاه شاهد

با توجه به اهمیت ارزیابی درونی در ارتقاء و بهبود کیفیت و توسعه نظام دانشگاهی ،از
سال  1384موضوع ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشگاه شاهد با همکاری
سازمان سنجش آموزش کشور شروع شده و و در این زمینه دانشگاه شاهد در بین
دانشگاههای کشور جزو دانشگاههای پیشرو و فعال بوده و هم اکنون در اکثر گروه های
آموزشی آن ،این طرح به اتمام رسیده و گزارش آن به تایید سازمان سنجش آموزش کشور رسیده
است ،در برخی گروه ها هم مقدمات الزم برای انجام ارزیابی بیرونی ،به عنوان مرحله دوم الگوی
اعتبار سنجی ،فراهم شده است،گروه های آموزشی مجری این طرح و وضعیت آنها در زمینه ارزیابی
درونی و بیرونی در جدول زیر آمده است:

ردیف گروه ها
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وضعیت انجام وضعیت انجام ارزیابی
ارزیابی درونی بیرونی

1

علوم اجتماعی

اتمام

2

علوم تربیتی

اتمام

3

معارف اسالمی

اتمام

4

علوم کتابداری و اطالع رسانی

اتمام

5

الهیات

اتمام

6

مدیریت

اتمام

7

علوم سیاسی و جامعه شناسی
انقالب اسالمی

اتمام

8

روانشناسی

اتمام

9

زبان و ادبیات انگلیسی

اتمام

10

زبان و ادبیات فارسی

اتمام

11

تربیت بدنی و علوم ورزشی

اتمام

منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی

ردیف گروه ها

وضعیت انجام وضعیت انجام ارزیابی
ارزیابی درونی بیرونی

12

حقوق

اتمام

13

علوم باغباني

اتمام

14

گياهپزشکي

اتمام

15

زراعت و اصالح نباتات

اتمام

16

خاکشناسي

اتمام

17

زیست شناسی

اتمام

18

ریاضی کاربردی

اتمام

19

فیزیک

اتمام

20

قدرت -کنترل

اتمام

21

مخابرات

22

مهندسی صنایع

اتمام

23

مهندسی پزشکی

اتمام

24

مهندسی کامپیوتر

اتمام

25

الکترونیک

اتمام

26

عمران

27

دانشکده پزشکی

اتمام

28

ارتباط تصویری

درحال انجام

29

نقاشی

اتمام

30

پژوهش هنر

اتمام

31

کتابت و نگارگری

درحال انجام

درحال انجام

درحال انجام

منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
ارسال اعالم آمادگی گروه به
سازمان سنجش آموزش کشور
ارسال اعالم آمادگی گروه به
سازمان سنجش آموزش کشور

منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
ارسال اعالم آمادگی گروه به
سازمان سنجش آموزش کشور

---

منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
---

منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
---

منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
منتظر اعالم آمادگی گروه برای
انجام ارزیابی بیرونی
---
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اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

ایجاد امور کارکنان و اعضای هیأت علمی شاهد و ایثارگر
در دانشگاه شاهد

امور کارکنان شاهد و ایثارگر در راستای خدمت رسانی هر چه بیشتر به این عزیزان
اقدام به تشکیل این حوزه نموده است .این حوزه مسئولیت رسیدگی به امور ایثارگران
کارمند و هیأت علمی شاغل در دانشگاه را بر عهده دارد .این نهاد با حضور مشاور رئیس
محترم دانشگاه در امور ایثارگران جناب آقای دکتر امیدی مستقیم ًا زیر نظر رئیس محترم
دانشگاه اداره می گردد.
الزم به ذکر است کلیه قوانین  ،آیین نامه ها و دستور العمل های مربوط به امور ایثارگران شاغل با
بررسی و پیگیری این حوزه در حال اجرا می باشد .شما می توانید جهت آشنایی بیشتر به وب سایت
 http://shahed.ac.irدر قسمت حوزه ریاست ،اداره کل شاهد و ایثارگر ،امور کارکنان مراجعه
نمایید .ضمن ًا می توانید با شماره تماس های  51213112و  51213180جهت ارتباط با کارشناس
مربوطه در ستاد تماس حاصل نمایید.

هم اندیشی دانشگاه شاهد و بنیاد امور ایثارگران

شصت و دومین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه با حضور رئیس محترم دانشگاه
جناب آقای دکتر ثقفی ،معاونین محترم آموزشی ،پژوهشی ،دانشجویی و مدیرکل امور
دانشجویان شاهد ایثارگر به همراه مدیران و مسئوالن بنیاد شهید و امور ایثارگران در
روز یکشنبه  91/11/29در دانشگاه شاهد برگزار گردید .در این نشست مسائل آموزشی
 -فرهنگی و رفاهی این عزیزان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تکریم خانواده های محترم شهدا و ایثارگران
در ایام ا ...دهه فجر

هم زمان با فرا رسیدن دهه مبارک فجر و پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی  ،جهت
تکریم و تحلیل از مقام واالی شهدا و ایثارگران  8سال دفاع مقدس دیدار صمیمی و
دوستانه از خانواده محترم  8دانشجوی ایثارگر با همراهی رئیس محترم دانشگاه جناب
آقای دکتر ثقفی و مشاور ایشان در امور ایثارگران جناب آقای دکتر امیدی ،معاونین محترم؛ فرهنگی،
پشتیبانی و پژوهشی و برخی از مسئوالن محترم بنیاد شهید و همکاران این اداره کل انجام پذیرفت.

کتاب و کتابخوانی

به کلیه دانشجویان جامعه هدف همزمان با شروع نمایشگاه کتاب بن خرید اهدا گردید
تا بتواند در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (  11الی  12اردیبهشت
 ) 92بیش از پیش در جهت اعتالی فرهنگی کتاب و کتابخوانی و رضایت دانشجویان
فرهنگ دوست دانشگاه گام بردارد.
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تفسیر آیین نامه آموزشی جدید توسط مدیرکل امور
دانشجویان شاهد و ایثارگر در جمع دانشجویان جدید الورود

در پی تغییر ات عدیده در تسهیالت و آیین نامه های آموزشی دانشجویان شاهد و
ایثارگر جناب آقای دکتر امیدی در نشست صمیمانه با دانشجویان ورودی سال 91-92
به تغییر موضوعی این آیین نامه پرداختند و کلیه مطالب و تذکرات الزم را به این
عزیزان گوشزد نمودند .این نشست با پرسش و پاسخ دانشجویان از مدیر کل محترم ستاد به پایان
رسید  .الزم به ذکر است آیین نامه تسهیالت آموزشی شاهد و ایثارگر بازنویسی شد و مدیر کل
امور دانشجویان شاهد ایثارگر جناب آقای امیدی عضو کمیته نهایی تدوین این آیین نامه می باشند.

برگزاری اردوی زیارتی ،فرهنگی مشهد مقدس
از سوی اداره کل شاهد و ایثارگر

سفر زیارتی مشهد مقدس در دو گروه خواهران و برادران از طرف این اداره کل برگزار
شد .اردوی خواهران از تاریخ  91/11/9الی  91/11/13با زیارت قبور شهدای گمنام آغاز
گردید .این اردو با حضور مدیرکل محترم ستاد و جناب آقای حجت االسالم دکتر معارفی
برگزار گردید با عنایت به همزمانی این سفر معنوی با میالد منجی عالم بشریت محمد مصطفی
(ص) مسابقه ای با عنوان برترین عهد و پیمان در روز میالد پیامبر با امام رضا (ع) برگزار شد و به
برگزیدگان جوایزی اهدا گردید .در این سفر دانشجویان شاهد و ایثارگر توفیق دیدار از خانواده محترم
شهید معظم برونسی در منزل این بزرگوار را داشتند و از رهنمودهای همسر محترم شهید و خاطرات
آموزنده ایشان بهرهمند گردیدند.
ضمن ًا اردوی برادران در تاریخ  91/11/24الی  92/11/27با تجدید میثاق با شهدا و زیارت قبور
شهدای گمنام دانشگاه انجام پذیرفت.

برگزاری کارگاه آموزش روش صحیح مطالعه
کارگاه آموزش روش مطالعه و مدیریت زمان در دو زمان مجزا جهت دانشجویان جدید
الورود گروه پزشکی در تاریخ  91/8/15و گروه غیر پزشکی در تاریخ  91/8/29توسط
اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار گردید .این کارگاه و مدرس آن از سوی
دانشجویان مورد استقبال و استفاده قرار گرفت.

برگزاری اردوی یک روزه کاشان
در  2گروه خواهران و برادران

اردوی یک روزه کاشان همزمان با مراسم گالب گیری نیاسر در دو تاریخ  92/2/5و
 92/2/13با حضور  55نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر و مدیر کل محترم این اداره
کل برگزار گردید .ضمن ًا زیارت قبور امامزاده علی بن محمد باقر(ع) در مشهد اردهال و
مزار شاعر بزرگ ایران سهراب سپهری که در اول اردیبهشت سالروز درگذشت ایشان است از برنامه
های اجرایی این اردو بوده است.
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اداره کل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات

راه اندازی سرویس به روز رسانی آنتیویروس نود

راه اندازی این انتی ویروس جهت بروز رسانی می باشد که مزیت هایش نسبت به آنتی
ویروس های دیگر ساپورت کردن کاربرها می باشد همچنین به خوبی ویروسی یابی
می نماید.
به دلیل تحریم هایی که وجود دارد به راحتی می توانیم آنرا تهیه نماییم ،قابل دسترس است
ازپشتیبانی خوبی برخوردار است ،ریمو کردن کسپر آسان می باشد ،قیمتش نسبت به دیگر آنتی
ویروس ها ارزانتر می باشد.
آنتی ویروس نود  32یکی از معروفترین آنتی ویروسها می باشد که بار سبکی روی سیستمها داشته
و در عین حال قدرت مقابله با ویروسهای جدید را دارد .با توجه به اینکه بسیاری از افراد در دانشگاه
از این آنتی ویروس استفاده می نمایند و همگی برای دریافت آخرین پچها مجبور به دانلود از سایت
نود  32می باشند ،با راه اندازی این سرویس ،استفاده بهینه از پهنای باند صورت گرفته و دیگر الزم
نیست هر کاربر یک لینک مجزا به سرور نود  32بزند.
عالوه بر دانلود سریع آخرین پچها از داخل دانشگاه در مصرف پهنای باند به شدت صرفه جویی شده
و آنتی ویروس کامپیوتر ها همواره به روز می باشد.

مرتب سازی و منظم سازی خطوط تلفن های داخلی دانشگاه

پروژه مرتب سازی و منظم کردن خطوط تلفن دانشگاه ،واحد مخابرا ت در نظر دارد
جهت سهولت دسترسی ارباب رجوع و همکاران به شماره های دانشگاه چه از داخل
دانشگاه و چه از بیرون دانشگاه ( با اضافه کردن پیش شماره  )5121مرتب سازی و
بهینه سازی نماید .همانگونه که می دانید شماره های داخلی دانشگاه  4شماره ای می
باشد .در این پروژه شماره های دانشکده ها به ترتیب در پنج رنج مختلف مرتب سازی می شود.
دانشکده فنی ومهندسی با پیش شماره  ، 20دانشکده کشاورزی با پیش شماره  ،21دانشکده علوم
پایه با پیش شماره  22و دانشکده علوم انسانی با پیش شماره  24شروع می شوند .به ترتیب ریاست
 ،مدیریت گروه ها ،اعضای هیئت علمی می باشد .پروژه بعدی انجام این کار ساختمان مرکزی
دانشگاه می باشد
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اصالح ساختار وایرلس خوابگاه ملت

افزایش تعداد رادیوها و تعویض رادیوهای معیوب :جهت باال بردن بازدهی برای کاربران
و افزایش پهنای باند و حوزه دسترسی
راه اندازی اینترنت کتابخانه خوابگاه و از مهترین علت آن ساختار و معماری ساختمان
ملت و محل قرار گیری سوئیت ها می باشند که کاربران نسبت به موقعیت آنتن ها داشتند که با
توسعه تجهیزات و مدیریت پهنای باند و همچنین توسعه لینک رادیویی آن مهم نیز مرتفع گردید.
افزایش دو عدد سیستم سوئیچینگتهیه و پیگیری سیستم تجهیزاتی میکروتک جهت اجرای مانیتورینگ و مدیریت پهنای باند بهدلیل تعداد کاربران و تنوع میزان استفاده در طول شبانه روز
تدوین برنامه بازدید دوره ای در طی یک ماه کاریایجاد تمرکز و پوشش یکپارچه در سطح کل خوابگاه از لحاظ دسترسی به کلیه آنتن ها و عدممحدودیت جابه جایی برای کاربران

به روزرسانی اتوماسیون اداری

نسخه قبلی اتوماسیون اداری ورژن  5بود که به دالیل مختلف به روز رسانی نشده بود.
نسخه جدید اتوماسیون اداری ورژن  7می باشد با قابلیت های بسیار متعدد که برخی از
آن مزیت ها شامل ،دسترسی سریع کاربران به نامه ها می باشد.
همچنین از طریق کلیک راست بر روی نامه ها شما می توانید خیلی از کارها را در زمان
کمتر و سریعتر انجام دهید ونیز در ورژن قدیمی همه می باشد pdf.باز می شد و در ورژن جدید
همه نامه ها به فرمت  wordنامه ها در محیط که در این صورت در تمامی کامپیوتر ها فونت نامه
ها هیچ تغییری نمی کند.در نسخه جدید امکان ورق زدن کارتابل فراهم شده است و برای مشاهده
نامه ها نیاز ی به برگشت به صفحه کارتابل نمی باشد به این صورت که پس از بازکردن یک نامه و
مشاهده متن آن با استفاده از ابزار موجود در باالی صفحه می توانیم نامه های بعدی و یا مشاهده
نماییم pdf.قبلی را نیز در قالب همچنین در نسخه جدید با کلیک روی موضوع پاکت نامه در سمت
راست موضوع عالوه بر مشاهده متن نامه می توانیم تمامی دستورات و ارجاعات مربوط به نامه را
در باالی متن نامه مشاهده کنیم.
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بسیج کارکنان
اولین نشست بصیرتی گفتمان امام(ره) و رهبری
ویژه کارکنان دانشگاه شاهد

اولین نشست بصیرتی گفتمان امام و رهبری(والیت) با موضوع انتخابات ویژه کارکنان
دانشگاه با حضور جناب سرهنگ خزایی فرمانده محترم مرکز بسیج بنیاد شهید و امور
ایثارگران  ،جناب سرهنگ معینی مدیر محترم عقیدتی و سیاسی  ،برخی از اعضای
شورای مرکز و شورای پایگاه بسیج کارکنان دانشگاه شاهد و همچنین جمعی از پرسنل بیمارستان
شهید مصطفی خمینی روز سه شنبه مورخ  92/3/7در محل نمازخانه بیمارستان مذکور برگزار
گردید.
در این نشست که در ابتدا با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر همراه بود جناب سرهنگ خزایی به
ایراد سخنرانی پرداختند  ،ایشان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حماسه سوم خرداد روز ملی مقاومت
 ،ایثار و پیروزی به بیان نکات ارزشمندی از این حماسه پرداخته و خاطر نشان کردند بعد از این
حماسه و پیروزی بود که دشمنان پی به قدرت عظیم مردم ایران در پرتو تبعیت از مذهب شیعه
و اطاعت از رهبری آن بردند ایشان همچنین سالروز  14خرداد سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی
(ره) را گرامی داشته با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام حماسه سیاسی
و حماسه اقتصادی ویژگیهای یک عمل حماسی را بیان فرموده به اهمیت انتخابات  24خرداد
ماه که نماد حماسه سیاسی در سالجاری است از دو بعد داخلی و بین المللی پرداختند و حضور پر
شکوه ملت ایران در این انتخابات را در عرصه جامعه بین الملل حائز اهمیت فراوان و نشان قدرت
و صالبت جمهوری اسالمی ایران دانسته  ،انتخاب رئیس جمهوری شایسته و اصلح را از وظایف
یکا یک افراد جامعه برشمردند  .ایشان رهنمودهای مقام معظم رهبری را راهگشای ملت ایران در
انتخاب فرد اصلح دانستند.
این جلسه راس ساعت  14با ذکر صلوات خاتمه یافت.
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اقتصادمقاومتی

و نقش دانشگاه در تحقق آن
سخنان رهبری در چند سال اخیر و بویژه شعارهای سالهای اخیر ،یک بحث سیستماتیک
و یک منظومه اقتصادی ساختارمند را تشکیل می دهد .همت مضاعف و کار مضاعف ،
اصالح الگوی مصرف ،جهاد اقتصادی ،حمایت از تولید و سرمایه ملی ،حاکی از یک دکترین
اقتصادی است که از آن تحت عنوان «دکترین اقتصاد مقاومتی» نام برده می شود که نظریه پرداز آن
 ،مقام معظم رهبری است و لذا نباید با تعابیری همچون ریاضت اقتصادی  ،بودجه انضباطی ،رکورد
اقتصادی ،اقتصاد موازی و اقتصاد ترمیمی یکسان گرفته شود.
جمهوری اسالمی ایران ،از ابتدای پیروزی انقالب همواره با تحریم های اقتصادی از سوی دولت های
غربی تحت فشار قرار گرفته است .دول غربی از این اعمال فشارها به دنبال چند هدف هستند ( آدمی،
)1390
 .1خسته و دل زده کردن مردم ،از طریق استمرار و افزایش فشارهای اقتصادی ،که بتواند معیشت و
زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد و نارضایتی ایجاد نماید.
 .2مشروعیت زدایی از نظام جمهوری اسالمی
 .3مجبور کردن مسئوالن و مقامات جمهوری اسالمی ایران به تجدید نظر در سیاست خارجی ( بویژه
در عرصه فعالیت های هسته ای )
به نظر میرسد دانشگاه و نهادهای علمی برای تحقق اقتصادی مقاومتی  ،سه کار ویژه مشخص بر
عهده دارند.
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اول  :طراحی سبک زندگی مبتنی بر الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت؛ این سبک زندگی باید بر اساس
اعتماد به نقش ملی  ،روحیه جهادی و پرهیز از مصرف گرایی طراحی شود .مقام معظم رهبری در
فرمایشات اخیرشان سبک زندگی را متن تمدن ساز و بخش اساسی «تمدن نوین اسالمی» تلقی کردند.
دوم  :طراحی نظام آموزشی متناسب با اقتصاد مقاومتی ؛ کارکرد آموزش عالی باید تربیت نسلی متناسب
با شرایط و نیازهای کنونی و آینده است .
سوم  :گفتمانسازی و توسعه ادبیات اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ها ؛ بحث و تبادل نظر پیرامون جهاد
اقتصادی و توجه به ابعاد آن  ،هدایت پروژه ها به سمت مباحث مرتبط با اقتصاد مقاومتی ،اطالع رسانی
و تبیین به دانشجویان در خصوص شرایط خطیر کشور ،فرهنگ سازی برای تمرکز پروژه ها  ،تکالیف
 ،پایان نامه ها به نیازهای محسوس کشور ،از مجموع فعالیت هایی است که در این زمینه قابل طرح
است.
در چنین شرایطی  ،نقش و کارکرد دانشگاهیان ( اعم از استاد  ،کارمند ،دانشجو ) به مراتب بیش از
گذشته نمایان می شود  .در حالی که رسانههای معاند تمام تالش خود را برای ارائه تصویری سیاه و
القاء ناکارآمدی نظام در کنترل اثرات تحریم ها به کار میگیرند ،دانشگاهیان می توانند با فرهنگ سازی،
برگزاری نشست های تخصصی ،انتشار کتاب و نشریات به تنویر اذهان عمومی در خصوص هزینهبر
بودن حفظ استقالل کشور اقدام نمایند.
کارکرد نظام آموزشی آن است که کودکان و نوجوانان و جوانان را متناسب با شرایط و نیازهای آن برهه
تربیت کند  .اما متأسفانه در کشور ما این اتفاق به خوبی نمی افتد .به یک مثال از عملکرد آمریکا در
دشمن سازی می توان اشاره کرد ( پیغامی  ،عادل  ،مرداد )91
بنا بر نظر اکثر کارشناسان اقتصادی  ،فرهنگ واخالق کار در ایران ضعیف است و بنا بر این الزم است
فقدان فرهنگ و اخالق کار مناسب در جامعه به عنوان یک معضل اقتصادی و اجتماعی تلقی شود.
( معیدفر ، )1386 ،متأسفانه نتایج برخی تحقیقات نشان می دهد هر چه تحصیالت فرد بیشتر باشد،
اخالق کار وی پایین تر است .این امر لزوم شکل گیری اخالق حرفهای در اساتید  ،دانشجویان،
کارمندان را می طلبد .افزایش فرهنگ و اخالق کار می تواند کمک شایانی به شکل گیری اقتصادی
مقاومتی در دانشگاهها نماید.
تلقی از اقتصاد مقاومتی و محدود کردن آن در دایره تنگ «بودجه اقتصادی» ظلم به این واژه کلیدی
است.
مقام معظم رهبری در تعریف اقتصاد مقاومتی دو شاخص کلیدی را مطرح کرده اند یکی اینکه روند
پیشرفت کشور حفظ شود و دیگر اینکه آسیب پذیری نظام در مقابل ترفندهای دشمن کاهش یابد.
دکتر محسن فرمهینی فراهانی
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اهم فعالیت های انتخاباتی

صورت گرفته در دانشگاه شاهد در سال 1392
در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت انتخابات و بصیرت افزایی و انتخاب اصلح
معاونت فرهنگی دانشگاه شاهد فعالیت هایی را در این خصوص برنامه ریزی  ،هماهنگی و اجرا نموده
است که اهم این فعالیت ها به شرح ذیل می باشد:

۱

تشکیل کمیته هماهنگی فعالیت های انتخاباتی در دانشگاه
شورای فرهنگی دانشگاه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص برگزاری هر چه باشکوهتر
انتخابات با توجه به گفتمان اصیل انقالب اسالمی ،جهت هماهنگی و هم افزایی بیشتر حوزه های
فرهنگی دانشگاه از جمله نهاد رهبری  ،بسیج دانشجویی ،بسیج کارکنان ،بسیج اساتید ،انجمن اسالمی
و معاونت فرهنگی اقدام به تشکیل کمیته هماهنگی فعالیت های انتخاباتی در دانشگاه نموده است.
نظارت عالیه بر فعالیت های انتخاباتی در دانشگاه  ،هماهنگی و سرعت در برنامه ریزی و اجرا از جمله
وظایف این کمیته می باشد .جلسات این کمیته از مورخ  92/1/27بصورت هفتگی برگزار گردیده است.

۲

برپایی پاتوق انتخاباتی در سطح دانشگاه و خوابگاه ها
بسیج دانشجویی با هدف ارتقاء سطح بینش سیاسی دانشجویان اقدام به برگزاری پاتوق انتخاباتی در
دانشگاه و خوابگاهها نمود در این پاتوق انتخاباتی  ،به سواالت دانشجویان با بحث در خصوص انتخابات
پاسخ داده می شد که از استقبال خوبی برخوردار گردید.

۳

انقالب

نمایشگاه اخالق انتخاباتی از منظر امام خمینی (ره) و رهبر معظم

به همت معاونت فرهنگی دانشگاه شاهد نمایشگاه اخالق انتخاباتی از منظر امام (ره) و مقام معظم
رهبری تهیه و در دانشگاه برگزار گردید .این نمایشگاه متشکل از  36تابلو از فرمایشات امام (ره) و مقام
معظم رهبری با موضوعاتی همچون اخالق عملی انتخابات و اخالق تبلیغات می باشد.

تهیه و توزیع فلش کارت اخالق انتخاباتی از منظر امام خمینی (ره)
۴
و مقام معظم رهبری
معاونت فرهنگی دانشگاه شاهد با هدف بصیرت افزایی و نگاه ویژه به فرمایشات امام خمینی (ره) و
مقام معظم رهبری درخصوص انتخابات ،اقدام به تهیه و توزیع فلش کارت هایی با موضوع اخالق
انتخاباتی از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نموده است.

۵

باید و نباید های انتخابات از منظر مقام معظم رهبری

بسیج کارکنان دانشگاه شاهد با هدف بصیرت افزایی و انتخاب اصلح در انتخابات ریاست جمهوری
اقدام به تهیه نوشتار بایدها و نبایدهای انتخاباتی از منظر مقام معظم رهبری نموده و جهت بهره
برداری کارکنان دانشگاه از طریق سیستم اتوماسیون اداری در اختیارشان قرارداده است .این نوشتار
در چند شماره تهیه و تنظیم گردیده است.
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۶

انتخاباتی

نشست هماندیشی اساتید با موضوع انتخابات و جریانهای

بسیج اساتید دانشگاه شاهد با هدف ارتقاء سطح بینش سیاسی اساتید اقدام به برگزاری نشست هم
اندیشی اساتید با محوریت انتخابات و جریانهای انتخاباتی با حضور مهندس نوروزی نموده است.

سلسله نشست های انتخاباتی با دعوت از کاندیداهای انتخابات
۷
ریاست جمهوری
سلسله نشست های انتخاباتی با عنوان «حماسه حضور انتخاباتی در دانشگاه شاهد» با هدف بصیرت
افزایی و انتخاب اصلح در انتخابات ریاست جمهوری با حضور نامزدهای انتخابات و یا نمایندگان
ایشان برگزار گردید .از جمله مدعوین در این نشست ها آقایان دکتر زاکانی و دکتر واعظ زاده بودند
که پس از دیدگاهها و برنامههای خود در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی نیز حضور یافتند.

برگزاری جلسات بصیرت افزایی و ارتقاء سطح بینش سیاسی
۸
اعضای اصلی تشکل ها

تشکل های دانشجویی دانشگاه شاهد (بسیج دانشجویی و انجمن اسالمی دانشجویان) با هدف
ارتقاء سطح دانش و بینش سیاسی اعضای اصلی تشکل ها و هدایت جلسات دانشجویی با محوریت
انتخابات ریاست جمهوری اقدام به برگزاری جلسات بصیرت افزایی نموده است

تهیه و نصب بنرهای انتخاباتی (با محوریت انتخاب اصلح در
۹
انتخابات ریاست جمهوری )
معاونت فرهنگی دانشگاه شاهد با هدف ارتقاء سطح بینش سیاسی دانشجویان و کارکنان و پرشور
نمودن حماسه سیاسی در دانشگاه اقدام به تهیه و نصب بنرهای انتخاباتی با موضوع انتخاب اصلح
در انتخابات نموده است .فضا سازی فرهنگی  -سیاسی از جمله برنامه های تأثیرگذار در دانشگاه
بوده است.

۱۰

انتشار نشریات دانشجویی با محوریت انتخابات ریاست جمهوری

تشکل های دانشجویی دانشگاه شاهد (بسیج دانشجویی و انجمن اسالمی دانشجویان) با هدف ارتقاء
سطح دانش و بینش سیاسی دانشجویان و کارکنان اقدام به انتشار نشریات دانشجویی با موضوع
انتخابات نموده اند .نشریات تسنیم ،گذرگاه ،ایستگاه و فریاد سکوت مهمترین نشریات تشکل های
دانشگاه می باشند که با محوریت انتخابات ریاست جمهوری فعالیت ویژه داشتند.

54

برخی از افتخارات دانشگاه
در شش ماه اخیر

دانشگاه شاهد جزو  12دانشگاه برتر فرهنگی کشور
در ظل توجهات حضرت حق و عنایت حضرت ولی عصر(عج) نام دانشگاه شاهد ،در بین 12دانشگاه
برتر فرهنگی قرار گرفت .در تاریخ 91/10/26در جلسه مشترک معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
ها و نمایندگان وزیر در هیات نظارت بر تشکل های اسالمی  ،طی مراسمی ،با اهدای تندیس و لوح
تقدیر به معاون فرهنگی دانشگاه از تالش های فرهنگی دانشگاه در سال گذشته تحصیلی تقدیر شد.
این لوح بر مبنای ارزیابی فرهنگی دانشگاه های دولتی در سال  1390-91به دانشگاه شاهد اختصاص
یافته است .شایان ذکر است دانشگاه شاهد به عنوان دانشگاه برتر فرهنگی برای سومین سال متوالی
برگزیده شده است.

تقدیر از معاونت فرهنگی دانشگاه شاهد در همایش
مدیران فرهنگی سراسر کشور

در همایش مدیران فرهنگی سراسر کشور در مورخ  91/12/22در محل دانشگاه تربیت مدرس از مدیر
کل فرهنگی و همچنین مجموعه معاونت فرهنگی دانشگاه شاهد تقدیر بعمل آمد .در این مراسم که
با حضور دکتر خواجه سروی(معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم) دکتر دارا (مدیرکل فرهنگی وزارت
علوم و نماینده وزیر در ستاد مبارزه با مواد مخدر ) و حجت االسالم و المسلمین قرائتی برگزار گردید
لوح تقدیری به آقای عباس صادق دبیر جشنواره دانشگاه پاک اهدا گردید.

کسب دو رتبه برتر پنجمین جشنواره بین المللی هنرهای
تجسمی کشور از سوی دانش آموختگان دانشکده هنر
در پنجمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی کشور که توسط معاونت هنری وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و در  11بخش خوشنویسی (نستعلیق) -نقاشی -نگارگری -سفال و سرامیک -مجسمه
سازی -تصویر سازی -پوستر -کاریکاتور -عکاسی -فیلم -مقاالت علمی برگزار شد ،در بخش تصویر
سازی خانم افسانه مرادی دانش آموخته رشته کتابت و نگارگری دانشکده هنر رتبه اول و در بخش
پوستر رضا منجزی دانش آموخته کارشناسی ارشد گرافیک شایسته تقدیر شناخته شدند.اختتامیه این
جشنواره با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی از جمعی ازهنرمندان  13اسفند ماه در تاالر
وحدت تهران برگزار شد.

کسب رتبه اول نوزدهمین جشنواره سراسری
مطبوعات و خبرگزاری
در نوزدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری های کشور که توسط معاونت مطبوعاتی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد ،در بخش طرح و کاریکاتور ،محمد علی رجبی کارشناس فرهنگی
و دانشجویی دانشکده هنر شاهد موفق به کسب رتبه اول گردید .آئین اختتامیه این جشنواره با حضور
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،معاون مطبوعاتی و جمعی از اصحاب رسانه سه شنبه  8اسفند در تاالر
وحدت برگزار شد.
شایان ذکر است ایشان برای هشتمین بار موفق به کسب رتبه در این جشنواره گردید.
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انتخاب مركز مشاوره دانشگاه شاهد
به عنوان مركز مشاوره فعال

در مراسم بيست و دومين گردهمايي روساي مراكز مشاوره دانشجويي دانشگاه هاي تابعه وزارت علوم،
مركز مشاوره دانشگاه شاهد به عنوان مركز مشاوره فعال در منطقه يك(دانشگاه هاي شهر تهران) ،رسم ًا
انتخاب گرديده و لوح و تنديس افتخار از سوي معاون وزير علوم و رياست سازمان امور دانشجويان؛ دكتر
محمود مالباشي ،به اين مركز تعلق گرفت.
در اين مراسم از مراكز مشاوره ديگري كه عملكرد مثبت و قابل توجهي در مقايسه با ساير دانشگاه ها
داشتند ،نيز تقدير به عمل آمد.

انتخاب دو نفر از دانشجویان دانشگاه به عنوان
دانشجوی نمونه کشوری
به گزارش اداره فوق برنامه(اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه) 2 ،نفر از دانشجویان دانشگاه به شرح
زیر در مقطع کارشناسی ارشد ،به عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب شدند :
 -1ابوالفضل صادقپور دانشجوی ارشد رشته پژوهش هنر
 -2سید مجتبی حسینی فرد دانشجوی ارشد رشته مدیریت دولتی
الزم به ذکر است دانشجویان فوق الذکر لوح تقدیر و جوایزشان را در مراسمی از رئیس جمهور دریافت
نمودند .این موفقیت را به این عزیزان و تمام دانشگاهیان تبریک گفته و آرزوی توفیق روزافزون را برای
ایشان آرزومندیم.

موفقیت دانشجویان دانشکده پزشکی در چهارمین المپیاد علمی
دانشجویان علوم پزشکی دانشگاههای سراسر کشور
در چهارمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاههای سراسر کشور که در تاریخ  16الی 19
بهمن ماه  91در شهر تبریز برگزار شد دانشکده پزشکی شاهد در بین  47دانشگاه علوم پزشکی رتبه
چهارم راکسب نمود .
در این المپیاد خانم فاطمه سرو رتبه سوم در حیطه اخالق پزشکی و خانم فرزانه شجاع شفیعی رتبه پنجم
را در حیطه علوم پایه کسب نمودند .
این موفقیت را به دانشجویان  ،اساتید و کارکنان دانشکده و دانشگاه تبریک عرض می نماییم .
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تقدیر از فعالین عرصه پیشگیری از مواد مخدر
در دانشگاههای کشور
پس از برگزاری موفق جشنواره دانشگاه پاک با محوریت پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و توجه به
سبک زندگی سالم دانشجویی در مورخ  91/12/13از آقای صادق دبیر جشنواره دانشگاه پاک به عنوان
فعال در عرصه پیشگیری از مواد مخدر در دانشگاه ها تقدیر بعمل آمد.

اعطای نشان درجه یک هنری به استاد مرتضی اسدی
در اختتامیه پنجمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر که با حضور سید محمد حسینی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،معاون هنری وی و جمعی از هنرمندان کشور در تاالر وحدت برگزار شد ،نشان
درجه یک هنری کشوری در حوزه نقاشی به استاد مرتضی اسدی عضو هیأت علمی دانشکده هنر شاهد
اهداء شد.استاد مرتضی اسدی عالوه بر تدریس و عضویت در گروه نقاشی مرکز هنرهای تجسمی ،تا
کنون آثار نقاشی بسیاری را با موضوعات فرهنگی اعم از مذهبی ،ارزش های دفاع مقدس و انقالب
اسالمی خلق نموده است .در ضمن نامبرده تا کنون دبیری  ،داوری و مسئولیت اجرایی جشنواره های
معتبر داخلی مختلفی را در کارنامه خود دارد.شایان ذکر است پیش از این در سال  1389نشان درجه یک
هنری در بخش هنرهای تجسمی به استاد محمد علی رجبی و در چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی
فجر (سال  )90نشان عالی هنری در بخش نقاشی به دکتر کاظم چلیپا از اعضای هیأت علمی دانشکده
هنر شاهد تعلق گرفته است.

کسب دو مدال برنز در  37امين دوره مسابقات رياضي کشور
تيم دانشگاه شاهد در سي وهفتمين دوره مسابقات رياضي دانشجويي کشور که ازتاريخ  17تا 20
ارديبهشت ماه  92در دانشگاه سمنان برگزار شد با کسب دو مدال برنز و جايزه سه سال پيشرفت مستمر
در رتبه سيزدهم ايستاد .شايان ذکر است که مسابقات رياضي دانشجويي کشور از معتبر ترين وبا سابقه
ترين مسابقات در بين گروههاي رياضي دانشگاه هاي کشور است.
در اين مسابقات اعضای تيم را آقايان محمد علي ،روح اله مفيد  ،امين حسينقلي زاده ،عليرضا هاشمي و
خانم نيلوفر اقبالي تشکيل مي دادند سرپرستی تيم به عهده دکتر بهزاد نجفي با دستياري آقاي اعرابي
بوده است.
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جنگ نرم در یک نگاه
بررسی تاریخی جنگ ها نشان می دهد
که تا سال  1945غالب جنگ ها ،جنگ
سخت بود و پس از آن با توجه به دو
قطبی شدن جهان به بلوک شرق و بلوک غرب
شاهد دور جدیدی از رقابت ها میان آمریکا و
شوروی سابق هستیم که در ادبیات سیاسی جهان
به جنگ سرد مشهور شد .جنگ سرد ترکیبی از
جنگ سخت و جنگ نرم می باشد که طی آن دو
ابر قدرت در عین تهدید های سخت از رویارویی
مستقیم با یکدیگر پرهیز می کردند.
با فروپاشی شوروی در سال  1991میالدی و پایان
جنگ سرد کارشناسان بخش جنگ در ایاالت
متحده با استفاده از تجارب دو جنگ جهانی و
دوران جنگ سرد دریافتند که می شود با هزینه
کمتر و بدون دخالت مستقیم در سایر کشورها به
اهداف سیاسی ،اقتصادی و ...دست یافت که در
ادبیات سیاسی جهان به جنگ نرم شهرت یافت.
تعریف جنگ نرم
جنگ نرم را می توان هرگونه اقدام نرم ،روانی و
تبلیغات رسانه ای كه جامعه هدف را نشانه گرفته
و بدون درگیری و استفاده از زور و اجبار به انفعال
و شكست وا می دارد .جنگ روانی ،جنگ سفید،

جنگ رسانه ای ،عملیات روانی ،براندازی نرم،
انقالب نرم ،انقالب مخملی ،انقالب رنگی و ...از
اشكال جنگ نرم است.
به عبارت دیگر جنگ نرم مترادف اصطالحات
بسیاری در علوم سیاسی و نظامی می باشد .در
علوم نظامی از واژه هایی مانند جنگ روانی یا
عملیات روانی استفاده می شود و در علوم سیاسی
می توان به واژه هایی چون براندازی نرم ،تهدید
نرم ،انقالب مخملین و اخیراً به واژه انقالب رنگین
اشاره كرد.در تمامی اصطالحات باال هدف مشترك
تحمیل اراده گروهی بر گروه دیگر بدون استفاده از
راه های نظامی است
اهداف جنگ نرم
اهداف جنگ نرم می تواند به اهدافی كه بانی راه
اندازی جنگ نرم آن را دنبال می كند ،نیز وابسته
باشد ولی با توجه به ماهیت اصلی جنگ نرم می
توان تا حدودی به برخی از مهمترین اهداف آن
اشاره كرد:
تالش برای بحرانی و حاد نشان دادن
1
اوضاع كشور از راه ارائه اخبار نادرست و نیز تحلیل
های نادرست و اغراق آمیز.
استحاله سیاسی به منظور ناكارآمد
2
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جلوه دادن نظام مورد هدف و تخریب و سیاه
نمایی اركان آن نظام.
ایجاد رعب و وحشت از مسائلی
3
همچون فقر ،جنگ یا قدرت خارجی سركوبگر و
پس از آن دعوت به تسلیم از راه پخش شایعات
و دامن زدن به آن برای ایجاد جو بی اعتمادی و
ناامنی روانی.
اختالف افكنی در صفوف مردم و
4
برانگیختن اختالف میان مقام های نظامی و
سیاسی كشور مورد نظر در راستای تجزیه سیاسی
كشور.
ترویج روحیه یاس و ناامیدی به جای
5
نشاط اجتماعی و احساس بالندگی از پیشرفت
های كشور.
تبلیغات سیاه (با هدف براندازی و
6
آشوب) به وسیله شایعه پراكنی ،پخش تصاویر
مستهجن ،جوسازی از راه پخش شب نامه ها و...
تقویت نارضایتی های ملت به دلیل
7
مسائل مذهبی ،قومی ،سیاسی و اجتماعی نسبت
به دولت خود به طوری كه در مواقع حساس این
نارضایتی ها زمینه تجزیه كشور را فراهم كند.
چه افراد و تشكل هایی هدف جنگ نرم
هستند؟
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اقشار مورد نظر بانیان جنگ نرم بستگی به هدف
آنها دارد كه میان مدت است یا عمومی و با توجه
به هدف اقشار را تحت نظر می گیرند اما در حالت
كلی می توان گفت كه گروه های هدف در جنگ
نرم ،رهبران ،نخبگان و توده های مردم هستند.
نخبگان نیروهای میانی را تشكیل می دهند و می
توانند به عنوان تصمیم گیران و تصمیم سازان
یك حكومت مطرح باشند .نخبگان جامعه مدنی
مانند رهبران احزاب و ...هم با آشفتگی ذهنی
خود ،می توانند ترس را به ذهن مردم انتقال دهند،
وحشت ایجاد كنند و روحیه ملت را درهم بشكنند.
در بعضی موارد برای رسیدن به اهداف مورد نظر
خود گروه ها و اشخاص خاص و تأثیرگذار را مورد
هدف قرار می دهند و از آن گروه یا فرد برای رسیدن
به اهداف خود استفاده می كنند .مانند استفاده از
قومیت های مختلف یا خواص و نخبگان فرهنگی
وعلمی.با توجه به اینكه در جنگ نرم از ابزارهای
رسانه ای ،فرهنگی و علمی استفاده می شود
پوشش آن برای طبقات مختلف بیشتر و متفاوت
تر است .جنگ رسانه ای می تواند توده های مردم
را تحت تأثیر قرار بدهد و به همین شكل در جنگ
علمی نخبگان را مورد هدف قرار دهد .افراد مورد
نظر جنگ های نرم وابسته به هدف جنگ های نرم
نیستند بلكه به دلیل اینكه در جنگ نرم ابزارهای

مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد در نتیجه افراد
بیشتری درگیر می شوند اما در جنگ سخت كه تنها
ابزار مورد استفاده ابزار نظامی است تنها گروه های
نظامی (و در موارد معدودی غیر نظامیان) در طرف
مقابله قرارمی گیرند.
در جنگ نرم عالوه بر استفاده از ابزارهای رسانه
های ،فرهنگی و علمی برای نفوذ در طبقات و اقشار
مختلف از تاکتیک های متنوعی مختلفی استفاده می
شود.
تاكتیك های جنگ نرم
تاكتیك هایی که که بانیان جنگ نرم دنبال می کنند
بسیار و بستگی به اهداف  ،شرایط و برخی متغیر
های دیگر دارد در ادامه به برخی از تاكتیك های
جنگ نرم اشاره می شود:
شایعه :شایعه در فضایی تولید می شود كه امكان
دسترسی به اخبار و اطالعات موثق امكان پذیر
نباشد.
كلی گویی :محتوای واقعی بسیاری از مفاهیمی
كه از سوی رسانه های غربی مصادره و در جامعه
منتشر می شود ،مورد كنكاش قرار نمی گیرد.
تولیدات رسانه های غربی در دو حوزه سیاست
داخلی و خارجی ،مملو از مفاهیمی مانند جهانی
شدن ،دموكراسی ،آزادی ،حقوق بشر و ...است .اینها
مفاهیمی هستند كه بدون تعریف و توجیه مشخص،
در جهت اقناع مخاطبان در زمینه ای مشخص بكار
گرفته می شوند»
دروغ بزرگ :این تاكتیك قدیمی كه هنوز هم مورد
استفاده فراوان است ،عمدت ًا برای مرعوب كردن و
فریب ذهن حریف مورد استفاده قرار می گیرد.
پاره حقیقت گویی:گاهی خبر یا سخنی مطرح می
شود كه از نظر منبع ،محتوای پیام ،مجموعه ای
به هم پیوسته و مرتب است كه اگر بخشی از آن
نقل و بخشی نقل نشود ،جهت و نتیجه پیام منحرف
خواهد شد.
ارائه پیشگویی های فاجعه آمیز :در این تاكتیك
با استفاده از آمارهای ساختگی و سایر شیوه های
جنگ روانی (از جمله كلی گویی ،پاره حقیقت گویی،

اهریمن سازی و )...به ارائه پیشگویی های مصیبت
بار می پردازند كه بتوانند حساسیت مخاطب را نسبت
به آن افزایش داده و بر اساس میل و هدف خویش
افكار وی را هدایت نمایند.
حذف (سانسور)
در این تاكتیك سعی می شود فضایی مناسب برای
سایر تاكتیك های جنگ نرم به ویژه شایعه خلق
شود تا زمینه نفوذ آن افزایش یابد .در این تاكتیك
با حذف بخشی از خبر و نشر بخشی دیگر به ایجاد
سوال و مهمتر از آن ابهام می پردازند و بدین ترتیب
زمینه تولید شایعات گوناگون خلق می شود.
جاذبه های جنسی :استفاده از نمادهای اروتیكال از
تاكتیك های مهم مورد استفاده رسانه های غربی
است به طوری كه می توان گفت اكثر قریب به اتفاق
برنامه های رسانه های غربی از این جاذبه در جهت
جذب مخاطبان خویش به ویژه جوانان كه فعالترین
بخش جامعه هستند ،بهره می گیرند.
ماساژ پیام :در ماساژ پیام ،از انواع تاكتیك های
گوناگون (حذف ،كلی گویی ،پاره حقیقت گویی،
زمان بندی و )...جنگ نرم استفاده می شود تا پیام بر
اساس اهداف تعیین شده شكل گرفته و بتواند تصویر
مورد انتظار را در ذهن مخاطب ایجاد كند .در واقع در
این متد ،پیام با انواع تاكتیك ها ماساژ داده می شود
كه از آن مفهوم و مقصودی خاص برآید.
ایجاد تفرقه و تضاد :ازجمله اموری كه در فرآیند
جنگ نرم مورد توجه واقع می شود ،تضعیف از
طریق تزریق تفرقه در جامعه هواداران و حامیان
حریف است .ایجاد و القاء وجود تضاد و تفرقه در
جبهه رقیب باعث عدم انسجام و یكپارچگی شده و
رقیب را مشغول مشكالت درونی جامعه حامیان خود
می كند و از این طریق از اقتدار و انرژی آن كاسته و
قدرتش فرسوده شود.
ترور شخصیت :در جنگ نرم بر خالف جنگ سخت،
ترور فیزیكی جای خود را به ترور شخصیت داده
است .در زمانی كه نمی توان و یا نباید فردی مورد
ترور فیزیكی قرار گیرد با استفاده از نظام رسانه ای و
انواع تاكتیك ها از جمله بزرگ نمایی ،انسانیت زدایی
و اهریمن سازی ،پاره حقیقت گویی و ...وی را ترور
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شخصیت می كنند و از این طریق باعث افزایش
نفرت عمومی و كاهش محبوبیت وی می شوند.
تكرار :برای زنده نگه داشتن اثر یك پیام با تكرار
زمان بندی شده ،سعی می كنند این موضوع تا
زمانی كه مورد نیاز هست زنده بماند .در این روش
با تكرار پیام ،سعی در القای مقصودی معین و جا
انداختن پیامی در ذهن مخاطب دارند
توسل به ترس و ایجاد رعب :در این تاكتیك از
حربه تهدید و ایجاد رعب و وحشت میان نیروهای
دشمن ،به منظور تضعیف روحیه و سست كردن
اراده آنها استفاده می شود .متخصصان جنگ نرم،
ضمن تهدید و ترساندن مخاطبان به طرق مختلف
به آنان چنین القاء می كنند كه خطرات و صدمه
های احتمالی و حتی فراوانی بر سر راه آنان ممكن
كرده است و از این طریق ،آینده ای مبهم و توام
با مشكالت و مصائب برای افراد ترسیم می كنند.
مبالغه :مبالغه یكی از روشهایی است كه با اغراق
كردن و بزرگ نمایی یك موضوع ،سعی در اثبات
یك واقعیت دارد .كارشناسان جنگ روانی ،از این
فن در مواقع و وقایع خاص استفاده می كنند.
غربی ها همواره با انعكاس مبالغه آمیز دستاوردهای
تكنولوژیك خود و اغراق در ناكامی های كشورهای
جهان اسالم سعی در تضعیف روحیه مسلمانان در
تقابل با تمدن غربی دارند.
تبدیل جنگ نرم دشمن به فرصتی برای
افزایش قدرت نرم
هر ملتی و كشوری دارای منابع قدرت نرم است كه
شناسایی و تقویت و سازماندهی آن ها می تواند
براساس یك طرح جامع تبدیل به یك فرصت و
هجوم به دشمنان طراح جنگ نرم شود.
به عنوان مثال ،منابع قدرت نرم در ایران را می
توانیم «ایدئولوژی اسالمی»« ،قدرت نفوذ رهبری»،
«حماسه آفرینی ها» و «درجه باالی وفاداری ملت
به حكومت» بدانیم كه در راهپیمایی ده ها میلیونی
در  ٢٢بهمن امسال در سراسر كشور ،برای طراحان
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جنگ نرم پیامی روشن داشت.
همچنین از منابع قدرت نرم ملت ایران می توان به
موارد زیر اشاره كرد:
 در اختیار داشتن افراد دانشمند ،خالق و باهوش؛ داشتن تحصیل كردگان زیاد؛ تراز باالی دانایی و نرخ سواد دانشگاهی؛ اراده و عزم ملی برای پیشرفت و آبادانی كشور؛ وجود اقشار مختلف با انگیزه و دارای شوق كه ازروحیه ملی و حماسی برخوردارند.
نقش دانشگاهها برای مقابله با جنگ نرم
برخی راهکارها و رویکردهای ارائه شده در زیر می
تواند در این زمینه توسط نهادهای مسئول در دانشگاه
ها ،مورد توجه قرار گیرد:
اول .تمرکز انحصاری و ویژه بر «دغدغه ها و
گفتمان های مطرح شده از سوی مقام معظم
رهبری» { اهتمام و نگاه ویژه «مقام معظم رهبری»
به دانشگاه ها و مطرح شدن گفتمان های خاص از
سوی ایشان با عناوین« :عدالت خواهی»« ،جنبش
نرم افزاری و نهضت تولید علم»« ،بصیرت سیاسی»،
«استقالل دانشگاه ها از احزاب»« ،تفکیک نقادی از
معارضه»« ،ارتقاء فکر و فرهنگ دینی در دانشگاه
ها»« ،ضرورت تعمیق معرفت دینی دانشجویان»،
«دشمن شناسی»« ،مهندسی فرهنگی» و} ...
دوم .یاری رساندن به «تشکل های دانشجویی
خودی» به منظور تقویت توان فکری و اعتقادی آن
ها از طریق برگزاری دوره های آموزشی.
سوم .ارتقاء بخشی به کمیت و کیفیت «فعالیت
های فرهنگی مساجد دانشگاه ها» به ویژه در موضوع
هایی از قبیل سخنرانی ها ،مسابقات ،نشست های
آموزشی ،مباحثه و مناظره و...
چهارم .استفاده از ظرفیت های اثرگذاری بسیار
باالی «قله های علمی و نخبگان ممتاز حوزه های
علمیه» در راستای الگودهی به نسل دانشجو و در
دست گیری فضای فرهنگی دانشگاه ها از طریق
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حضور هر چند اندک آن ها در دانشگاه ها.
پنجم .انتشار «نشریه دانشجویی سراسری» در
دانشگاه ها به منظور پاسخ دهی به پرسش ها و
شبهات و نقد مقاالت مندرج در نشریات دانشجویی
دگراندیش و برقراری ارتباط مکتوب با دانشجویان.
ششم .برگزاری نشستی با حضور تمامی نهادها و
مراکز فرهنگی مرتبط با دانشگاه برای دستیابی به
«توافق و هم سویی» حقیقی و بلندمدت.
هفتم .بازنگری در «نیروهای انسانی» بکار گرفته
شده در کادر فکری و اجرایی و ارتقاء دادن مالک ها و
معیارها صالحیت تصدی این جایگاه ها.
هشتم .راه اندازی «حلقه ها و گروه های فکری و
مطالعاتی در دانشگاه ها» به صورت منظم و با مدیریت
نیروهای کارآمد حوزوی.
نهم .وارد شدن در حوزه «اجرا» با تکیه بر برنامه
ریزی کارشناسانه و عالمانه و مدیریت هوشمندانه.
نتیجه گیری
بررسی مقوله جنگ و منازعات میان کشورها نیز
نشان می دهد که تا پایان جنگ جهانی دوم ،غلبه
با جنگ های سخت متکی بر قدرت سخت است،
لکن از این تاریخ به بعد انواع جنگ های دیگر د رکنار
جنگ سخت موضوعیت پیدا می کند جنگ نرم را می

توان هرگونه اقدام نرم ،روانی و تبلیغات رسانه ای كه
جامعه هدف را نشانه گرفته و بدون درگیری و استفاده
از زور و اجبار به انفعال و شكست وا می دارد .جنگ
روانی ،جنگ سفید ،جنگ رسانه ای ،عملیات روانی،
براندازی نرم ،انقالب نرم ،انقالب مخملی ،انقالب
رنگی و ...از اشكال جنگ نرم است .رسانه ها شامل
رادیو ،تلویزیون و مطبوعات ،عرصه های هنر شامل
سینما ،تئاتر ،نقاشی ،گرافیك و موسیقی ،انواع سازمان
های مردم نهاد و شبكه های انسانی در زمره ابزار
جنگ نرم به شمار می آیند .برخی تاکتیک های جنگ
نرم شامل :شایعه ،كلی گویی ،دروغ بزرگ ،پاره حقیقت
گویی ،انسانیت زدایی و اهریمن سازی ،ارائه پیشگویی
های فاجعه آمیز ،حذف(سانسور) ،جاذبههای جنسی،
ماساژ پیام ،ایجاد تفرقه و تضاد و ...میباشد .برای
مقابله با جنگ نرم هم برای دانشگاه ها راهکارها
و رویکردهای توسط صاحب نظران و متفکرین ارائه
شده که توسط نهادهای مسئول در دانشگاه ها،
میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
مجید دارابی
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رؤیـای صادق
شهیدان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی نمونه هایی از انسانهای پاک و خداگونه ای
بودند که در یک برهه از زمان و درهنگام بروز جمهوری اسالمی در این خطه خاکی
زندگی می کردند.آنها با تحصیل در دانشگاه دفاع مقدس و کسب مدارج باالی علمی و
اخالقی سرانجام با عنوان شهید از این دانشگاه بزرگ فارغ التحصیل شدند شهیدان به
مصداق آیه قرآن کریم زنده اند و لکن ما نمی توانیم این نوع زنده بودن را درک کنیم.
در سال  89و قبل از دفن شهدای گمنام دردانشگاه شاهد و بدون هیچ اطالعی از این برنامه فرهنگی
خوابی دیدم که بعدها به وقوع پیوست و من این رویا را یکی از دالیل زنده بودن شهیدان می دانم.
شبی درخواب دیدم که با جمعی از دوستان دانشگاه شاهد بصورت یک اردو در منطقه غرب کشور
به یک روستای سر سبز و خوش آب و هوا رفتیم .درحین کوهپیمایی در یک منطقه سرسبز با یک
خانواده مواجه شدیم که پدر خانواده یک پیر مرد بود.
ایشان از جمع ما خواستند حاال که شما تا اینجا آمده اید ما یک شهید داریم که کفن هم شده اند
ولی دفن نشده اند و شما کمک کنید تا ایشان را دفن کنیم در جمع دوستان با هم صحبت کردیم
که تا حاال ما کسی را دفن نکردیم و تجربه اینکار را نداریم ولی ایشان از ما خواست شما مسلمان
هستید باید بتوانید دفن کنید .خالصه در جمع ما قرار شد کار دفن و تلقین به عهده من باشد .وقتی
که من کفن حامل جنازه را داخل قبر گذاشتم و بندهای کفن را باز کردم دیدم جنازه سر ندارد وقتی
بیشتر بندهای کفن را بازکردم یک قطعه از استخوان سینه را دیدم که شکل خاصی داشت و در نظر
من شکل این استخوان ماندگار شد.
صبح که از خواب بلند شدم این خواب با جزئیات آن در خاطرم مانده بود .چند روزی گذشت یک روز
در دفتر کارم در دانشکده پزشکی مشغول فعالیت بودم ک یکی از معاونین محترم دانشگاه تماس
گرفت و گفت در جلسه ای که در حضور رئیس محترم دانشگاه برگزار شده بود قرار شده است دو
نفر از شهدای گمنام را در دانشگاه شاهد دفن کنیم و تصمیم گرفته اند برای دفن شهدا یک نفر از
دانشجویان و یک نفر از اساتید که فرزند شهید هستند اینکار را انجام دهند و قرار شده است که از
اساتید شما اینکار را انجام دهید .آیا امکان شرکت برای شما مقدور است؟ من بالفاصله یاد خواب چند
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شب قبل افتادم و جواب مثبت دادم  .و قطع ًا خواب من در این پاسخ تأثیر داشت .سرانجام روز تشییع
جنازه فرا رسید .حال و هوای عجیبی داشتم یاد زمان دفاع مقدس افتادم به طرح جامع دانشگاه
مراجعه کردم و به محل مهدیه رفتم .از طریق مسئولین مربوطه ما رابه محل قبور مطهر شهدا بردند
و توجیهات الزم را انجام دادند .قرار شد من در قبر شمالی و دوست دانشجویم درقبر جنوبی قرار
بگیریم .حدود یک ساعت درداخل قبر بودم .خیلی از نظر روحی برایم مناسب بود و مشغول قرائت
قرآن و زیارت عاشورا بودم  .پس از گذشت یکساعت یکی از مسئولین مراجعه کرد و گفت شما باید
جایتان عوض شود و قرار شد من در قبر جنوبی و دوستم در قبر شمالی باشد .درحالی که علت را
نمی دانستم ولی این جابجایی انجام شد .بهرحال پس از مدتی جنازه ها را آوردند جنازه مربوط به
قبر جنوبی را که داخل قبر گذاشتند قرار شد برای تلقین بندهای کفن را باز کنم وقتی قسمت سر
را بازکردم متوجه شدم جنازه فاقد سر می باشد .بالفاصله یاد خواب افتادم که شهیدی را دفن کردم
که سر نداشت .وقتی بندهای قسمت بعدی را باز کردم دقیق ًا استخوان سینه را که چند وقت قبل در
خواب دیده بودم مشاهده کردم و بسیار شگفت زده شدم! بهرحال باآنکه آن روز برایم روز بیاد ماندنی
بود ولی تحقق آن رویا برایم بسیار جالب بود .مدتی گذشت وقتی به این رویا و این عمل فکر کردم
آن را مصادق این آیه دانستم که کسانی را که در راه خدا کشته می شوند مرده نپندارید بلکه زنده
اند ولی شما نمی دانید ( ولکن ال تشعرون)  .اگر قب ً
ال آن خواب را ندیده بودم شاید دعوت دوستان را
بدلیل تراکم کاری نمی پذیرفتم ولی شهدا قب ً
ال از دفن در دانشگاه حتی بایک رویا می توانند مراسم
دفن خودشان را برنامه ریزی کنند .امید است بتوانیم با تدبر در این گونه رویاهای صادقانه گوشه ای
ازمفهوم « شهیدان زنده اند » را به نسل بعد منتقل کنیم.
دکتر محمد حسن قوسیان مقدم
عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی
گروه بیوشیمی و فارماکولوژی
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مصاحبه با مدیر کل دفتر نظارت
بر اجرای طرحهای دانشگاه شاهد
محمد فروغی
متولد1351 :
شهر :شهرری
تعداد فرزند (اختیاری) 3 :فرزند دختر
مدرک تحصیلی  :لیسانس مدیریت دولتی
وضعیت ایثارگری (اختیاری)  :فرزند و برادر شهید
سوابق اجرایی و مدیریتی (:با ذکر سال)
فرمانده بسیج کارکنان دانشگاه به مدت  2سال ،معاون مدیر کل
تدارکات به مدت  3سال ،مدیر کل تدارکات حدود  5سال ،مدیر کل نظارت بر اجرای طرح ها و تعمیرات
اساسی و هم زمان سرپرست دفتر مهندسی حدود یکسال و نیم و مدیر نمونه سال  1389دانشگاه شاهد

در راستای تحقق اهداف توسعه دانشگاه شاهد دفتر نظارت بر اجرای طرح ها و
تعمیرات اساسی دانشگاه مجری توسعه زیرساختها و حفظ و بهسازی اماکن موجود
دانشگاه می باشد.
این دفتر در حوزه پروژه های عمرانی جهت دستیابی به اهداف و وظایف محوله از حوزه مشاوران و
پیمانکاران ذیصالح در قالب قراردادهای طراحی ،نظارت و اجرا استفاده می نمایند .ذی ً
ال بخشی از
پروژه های در دست اقدام اشاره می گردد.
مجتمع آموزشی ایثار بلوک های 3و4و5
عملیات اجرایی بلوک  3در مرداد  88شروع و در پایان سال  91به اتمام رسید این بلوک که در 3
طبقه با مساحت حدود  2900مترمربع طراحی و ساخته شده است دارای  22کالس درس ،سه اتاق
اساتید و قرائت خانه و فضای بهداشتی می باشد که از آغاز سال  92آماده بهره برداری می باشد
همچنین ساخت بلوک های 4و  5ساختمان ایثار نیز با مساحت حدود  4700مترمربع آخرین حلقه
از تکمیل فضای آموزشی موسوم به امورکالسها و با نگرش به تحصیالت تکمیلی خواهد بود که
عملیات طراحی آن توسط مشاوران آغاز و تا  3ماه آینده عملیات برگزاری مناقصه ساخت و اجرای
این پروژه به پیمانکار انجام می پذیرد.
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مسجد دانشگاه
عملیات اجرایی ساخت از اسفند سال  1390آغاز گردید و پیشرفت کار تا کنون حدود  25درصد
بوده است عملیات اسکلت این پروژه ظرف دو ماه آینده به اتمام می رسد و عملیات سفت کاری نیز
آغاز شده است .فضاهای مسجد مشتمل بر شبستان های مردانه و زنانه به متراژ  1756مترمربع و
اتاقهای اداری فضای بهداشتی صحن و ایوان و مناره ها در مجموع  4814مترمربع می باشد که از
این حیث یکی از باشکوه ترین مساجد دانشگاهی خواهد .با توجه به برنامه ریزی های انجام شده
به نظر می رسد با تامین منابع مالی الزم توسط دانشگاه ،برای تکمیل این پروژه ،مشکلی در این
خصوص ایجاد نگردد.
سالن همایشها
عملیات اجرایی این پروژه از مرداد  1391آغاز گردید و تا کنون حدود  65درصد پیشرفت داشته
است .اکثر عملیات ابنیه خارج و داخل سالن به پایان
رسیده است و با توجه به اینکه حجم عمده امور
مربوط به تامین مصالح و تجهیزات (از قبیل پوشش
سقف و دیواره ها ،صندلی ،سیستم صوتی ،سقف
کاذب و  )...می باشد ،عمده مصالح و تجهیزات
مورد نیاز تهیه شده است و امید می رود این پروژه
ظرف  3ماه آینده به بهره برداری برسد پروژه سالن
همایشها مشتمل بر فضاهای ذیل است سالن اصلی
با ظرفیت  238نفر ،البی و فضای نمایشگاهی ،اتاق
مهمان و فضای آبدارخانه و محوطه فضای سبز

اطراف پروژه که بودجه ساخت و تکمیل این پروژه از سوی دانشگاه نیز تامین گردیده است.
پروژه دانشکده های هنر و کشاورزی
عملیات بررسی و کارشناسی این پروژه ها به انجام رسیده و طراحی پروژه های مذکور از سوی مشاوران در
حال انجام است و به یاری خداوند بزودی عملیات برگزاری مناقصه ساخت و اجرای این بناها به پیمانکار
انجام می پذیرد.
پروژه یادمان شهدا
عملیات اجرایی این پروژه با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه شاهد از ابتدای سال 1392
آغاز و مقرر است ظرف  8ماه آینده به پایان برسد طرح یادمان نشأت گرفته از میدان لؤلؤ بحرین (نماد
مقاومت و پایداری شیعیان بحرین) است با ارتفاع  32متر که در کارگاه مربوطه در حال ساخت است .در
حال حاضر عملیات خاکبرداری محوطه تمام شده و پیمانکار در حال اجرای فونداسیون یادمان می باشد.
الزم به ذکر است در اطراف یادمان عالوه بر فضای سبز مکانهای مسقف نیز برای انجام فعالیت های
فرهنگی مذهبی با طرحی زیبا در نظر گرفته شده است.
در پایان ضمن تقدیر و سپاس ویژه از حمایت ها ،همراهی و پشتیبانی فراوان و بی دریغ رئیس محترم
دانشگاه که باعث در مسیر توسعه قرار گرفتن دانشگاه شده است ،اظهار امیدواری می کنیم که با تالشها و
کوشش مستمر و پیگیری کارشناسان متخصص و متعهد اجرای پروژه های فوق الذکر در برنامه زمانبندی
پیش بینی شده تکمیل و مورد بهره برداری مجموعه دانشگاهیان شاهد قرار گیرد .الزم به ذکر است در
آینده نزدیک در خصوص پروژه های در حال بررسی و اجرا ،به شما عزیزان اطالع رسانی می گردد.

دانشگاه شاهد در مسیر توسعه

بلوک  3امور کالسها تکمیل و آماده بهره برداری شد.
این ساختمان که در  3طبقه وبه مساحت حدود 2900متر مربع میباشد،دارای  22کالس
درس،سه اتاق جهت اساتید ،کتابخانه و فضاهای بهداشتی است .ظرف  4سال گذشته
تاکنون یازده هزار پانصد مترمربع فضای آموزشی در قالب بلوکهای 1و2و 3وبا نام مجتمع ایثار به
دانشگاه اضافه گردیده است.ساخت بلوکهای 4و 5امورکالسها با مساحت حدود 4700مترمربع آخرین
حلقه از تکمیل فضاهای آموزشی موسوم به امورکالسها و با نگرش به تحصیالت تکمیلی می باشد
که کار طراحی آن در دست اقدام است..
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مصاحبه با آقای دکتر اکبر رهنما
اکبر رهنـما
مدیرگروه رشته علوم تربیتی دانشگاه شاهد
نام و نام خانوادگی  :اکبر رهنما
متولد 1343 :
شهر  :همدان
تعداد فرزند  2 :فرزند
مدرک تحصیلی  :دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت
مدرس
لطفاً مختصری در مورد سوابق آموزشی ومدیریتی خود بیان فرمائید؟
از سال  1378همزمان با اخذ درجه دکتری رسم ًا مدیرگروه علوم تربیتی بوده
ام تا کنون به جز دو سال 1388-89هم اکنون استادیار پایه  21می باشم مدارک
دانشیاری بنده نیز به تصویب کمیته منتخب دانشکده رسیده و به وزارتخانه ارسال گردیده است  ،با
حدود  19سال سابقه تدریس در دانشگاههای شاهد  -تربیت مدرس -تربیت معلم  -بوعلی سینای
همدان  -عالمه طباطبائی و دانشگاه آزاد اسالمی مؤلف  3کتاب و  4ترجمه در زمینه علوم تربیتی
هستم و همچنین قریب به  20عنوان مقاله علمی  -پژوهشی و 80عنوان مقاله علمی  -ترویجی و
علمی  -مروری و مقاالت کنفرانس های داخلی و خارجی تدوین کرده ام.
لطفاً گروه علوم تربیتی را بیشتر معرفی نمائید؟
گروه علوم تربیتی یکی از گروهای قدیمی دانشگاه می باشد که از همان سالهای اولیه تأسیس
دانشگاه یعنی از سال  1369تأسیس گردیده  ،گرایش کارشناسی آن «مدیریت و برنامه یزی
آموزشی» و گرایش های کارشناسی ارشد شامل «تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت
اسالمی)» « ،برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی» است .تعداد دانشجویان کارشناسی در حال
حاضر حدوداً 80نفر و تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد در 3رشته( گرایش) حدود  45نفر می باشند.
وضعیت تحصیلی دانشجویان این رشته نسبت ًا خوب و بلکه عالی است دلیل آن کثرت قبولی در دوره
های کارشناسی ارشد دانشگاههای معتبر می باشد .در هر سال حدود  25درصد قبولی کل دانشکده
علوم انسانی به رشته علوم تربیتی اختصاص دارد .تا کنون  8نفر از فارغ التحصیالن رشته تاریخ و
فلسفه آموزش و پرورش نیز در دانشگاههای دولتی در مقطع دکتری قبول گردیده اند که نشان از
موفقیت روزافزون آنان دارد و تعدادی هم در دانشگاه آزاد در مقطع دکتری مشغول تحصیل هستند.
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توانمندیها و مشکالت گروه علوم تربیتی چه هستند؟
به نظر بنده گروه علوم تربیتی توانمندی های بالقوه و بالفعل زیادی دارد به نقاط مثبت آن به ترتیب
می توان به جوان و با انگیزه بودن اعضای هیأت علمی c.v ،پژوهشی بسیار باالی اعضای گروه به
نحوی که در حال حاضر از بین  5عضو گروه سه نفر با درجه دانشیاری می باشند مشارکت فعاالنه
اعضای گروه در امور اجرائی  ،آموزشی و پژوهشی دانشکده و دانشگاه بنحوی که بدون استثناء درهر
سال یکی از اعضای گروه به عنوان استاد نمونه یا پژوهشگر نمونه انتخاب می شوند .
ارتباط سازنده و مثبت اعضای گروه (اساتید) با دانشجویان از جمله نقاط مثبت میباشد در کنار آن
برخی محدودیت ها و کاستی ها نیز وجود دارد از جمله اینکه اعضای هیأت علمی مورد نیاز برخی
از رشته ها مانند برنامه ریزی درسی و آموزشی در حال حاضر کامل نیست وانشاء ا ...باید در آینده
کامل گردد .جهت کیفیت بخشی به خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه شده توسط گروه بهتر است
گرایشهای تحصیلی هر یک به گروه های تخصصی جداگانه تبدیل گردد.مشکل دیگر گروه مربوط
به کثرت و تعدد گروه های آموزشی دانشکده است در حالی که اگر مث ً
ال یک دانشکده روانشناسی
و علوم تربیتی به صورت جداگانه مانند سایر دانشگاههای بزرگ وجود داشته است وضعیت بهتر
خواهد بود .از نظر برخی از امکانات مانند اتاق تکنولوژی آموزشی و داشتن کتابخانه غنی بانکهای
اطالعات علوم تربیتی و دسترسی به این منابع اعضای هیأت علمی و دانشجویان با محدودیتهایی
روبرو هستند که خود میتواند از محدودیت و مشکالت گروه باشد.

اسامی اساتیدارتقاء یافته دانشگاه شاهد
در شش ماه اخیر
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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نام ونام خانوادگی

دکتر جالل نظرزاده

مرتبه

دانشکده

دانشیاری

فنی مهندسی

دانشیاری

پزشکی

دکتر فاطمه حاجی قاسمی

دانشیاری

دکتر علی دواتی

دانشیاری

پزشکی

دانشیاری

کشاورزی

دکتر غالمحسین قائدی

دکتر محسن فرمهینی فراهانی

دانشیاری

دکتر محمدحسن میرزامحمدی

دانشیاری

دکتر محمدرضا شعیری

دانشیاری

دکتر علیرضا عسگریان زاده

دکتر حمیدرضا حسنی

استادی

پزشکی

علوم انسانی
علوم انسانی

فنی مهندسی

علوم انسانی

انتصابات

طی احکام جداگانهای ازجانب جناب آقای دکتر ثقفی رئیس محترم دانشگاه
انتصابات زیر درفروردین واردیبهشت ماه 1392صادرگردید

ردیف

نام و نام
خانوادگی

1

دکترسعید صفری

2

دکتر محمدرضا
روح اللهی

3
4
5
6

دکتر زاهد غفاری
هشتجین
دکتر حوریه
صادری

دکترمحمد
قوسیان مقدم

دکتر طوبی
غضنفری

7

دکترعلیرضا
رضازاده

9

دکتر محمود
کاظمیان

8

10
11

دکترجابر کریمی

دکترفریال
طالقانی

دکتر محسن
خلیلی

12

دکتراشرف
پیراسته

13

دکتر رزا حقگو

14

دکترالهام
عمارتکار

15

دکتر کیومرث
نظری مقدم

17

دکتر غالمرضا
معارفی

16

دکتر اظهر معین

پست

تاریخ
انتصاب

دانشکده

سرپرست گروه آموزشی
مدیریت صنعتی

فروردین  92دانشکده علوم انسانی

مدیرگروه ترمیمی

فروردین  92دانشکده دندانپزشکی

مدیرگروه علوم سیاسی و
جامعه شناسی انقالب اسالمی

فروردین  92دانشکده علوم انسانی

مدیرگروه میکروب شناسی

فروردین  92دانشکده پزشکی

مدیرگروه بیوشیمی و
فارماکولوژی

فروردین  92دانشکده پزشکی

مدیرگروه ایمونولوژی و انگل
شناسی

فروردین  92دانشکده پزشکی

معاون پژوهشی

فروردین  92دانشکده کشاورزی

معاون آموزشی

فروردین  92دانشکده کشاورزی

مدیرگروه اقتصاد بهداشت

اردیبهشت 92دانشکده پزشکی

مدیر گروه پریودنتولوژی

اردیبهشت 92دانشکده دندانپزشکی

مدیر گروه فیزیولوژی

خرداد 92

دانشکده پزشکی

مدیر گروه بهداشت وپزشکی
اجتماعی

خرداد 92

دانشکده پزشکی

مدیر گروه دندان پزشکی
اطفال

خرداد 92

دانشکده دندانپزشکی

مدیر گروه طب سنتی

خرداد 92

دانشکده پزشکی

مدیر گروه اندودنتیکس

خرداد 92

دانشکده دندانپزشکی

خرداد 92

خرداد 92

دانشکده پزشکی

مدیر گروه معارفاسالمی

خرداد 92

دانشکده علوم انسانی

سه سفـر کرده دانشگـاه
مهندس عبدالحسین تقوی درگذشت
مهندس عبدالحسین تقوی کارشناس دفتر مطالعات و تحقیقات
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه دار فانی را وداع گفت.
این ضایعه اسفناک را به تمامی همکاران دانشگاه و خانواده محترم
آن مرحوم تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز
از دست رفته رحمت واسعه الهی و برای خانواده و دوستان ایشان
صبر و اجر مسألت می نماییم.

مهدی جیرانی به لقاء اهلل پیوست
مهدی جیرانی خامنه پس از  3سال تحمل بیماری ،عصر سهشنبه
اول اسفند دار فانی را وداع گفت .مراسم تشییع و خاکسپاری وی
صبح چهارشنبه دوم اسفند در میان حزن و اندوه زایدالوصف
دوستان وهمکاران او و با حضور جمعی از مسئولین و کارکنان
دانشگاه شاهد و نیز معاون وزیر بهداشت در قطعه  222بهشت
زهرا(س) برگزار شد.
مهدی جیرانی که سالها در دانشگاه شاهد در مسئولیتهای
مختلف از جمله به عنوان مدیر کل بودجه وتشکیالت و مدیر کل رفاه وامور اجتماعی مشغول
بکار بوده است،چندی پیش جهت ادامه خدمت به وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
منتقل شد.همچنین مراسم سوم وهفتم آن مرحوم صبح جمعه چهارم اسفند در مسجد نظام
مافی جنت آباد برگزار شد.

دکتر نادر اکرامی نسب به دیار باقی شتافت
دکتر نادر اکرامی نسب عضو هیات علمی و رئیس اسبق دانشکده
فنی و مهندسی ،معاون اسبق طرح و توسعه و مدیر گروه عمران
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شامگاه پنجشنبه هفتم دیماه در اثر
بیماری به دیار باقی شتافت.گفتنی است دکتر نادر اکرامی نسب دارای
دكتري مهندسي عمران گرايش عمران از انگليس بود که سوابق
علمی-پژوهشی زیر بخشی از فعالیتهای آن مرحوم در حوزههای
مختلف بوده است.
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سال  ۹۲را به عنوان «سال حامسهی سیاسی و حامسهی
اقتصادی» نامگذاری میكنیم و امیدواریم به فضل پروردگار،
حامسهی اقتصادی و حامسهی سیاسی در این سال به دست
مردم عزیزمان و مسئوالن دلسوز كشور تحقق پیدا كند.
مقام معظم رهبری

دانشگاه شـاهد خود گلخانهای عطرآگین است.
مقام معظم رهربی

