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پیامرب اکرم
ل ا ْغ ُد ب ِْاسمِ اللَّ ِه فَ ِإ َّن اللَّ َه بَا َر َك أِلُ َّم ِتي يِف بُكُو ِر َها
یَا َع يِ ُّ

يا عىل! بامداد را با «بسم اللَّه» رشوع كن كه حق تعاىل مبارك
گردانيده براى امت من ،آغاز روزها را.
کشفالغمة ،ج ،3ص190
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سخنمدیرمسئول
خبرنامه پیش رو ،انعکاس اخبار دانشگاه با تأکید بر سه ماهه سوم
سال ( 1392مهر ،آبان و آذر) اعم از اخبار معاونت  ها ،دانشکده  ها
و حوزه  های مختلف دانشگاه میباشد .استقبال خوبی که از چاپ
اولین شماره نشریه خبری دانشگاه به عمل آمد ،دست اندرکاران
تهیه نشریه را در راستای تحقق اهداف نشریه که همانا انعکاس
اخبار فعالیت  های انجام شده ،ظرفیت و توانمندی  های دانشگاه
در حوزه  های مختلف میباشد ،مصمم ساخت تا تالشی مضاعف
داش��ته باش��ند .قوت و غنای نش��ریه تا اندازهای به انعکاس به
موقع اخبار از حوزه  های مختلف دانش��گاه به معاونت فرهنگی
بر میگردد و بدیهی اس��ت کاس��تیهایی دارد که امید است با
مشارکت کلیه همکاران دانشگاهی و ارائه پیشنهادهای سازنده
در رف��ع آنها گام برداریم .همچنین هیأت تحریریه نش��ریه از
کلیه اعضای هیأت علمی ،کارمندان و دانشجویان که تمایل به
ارائه مقاله و پژوهش در زمینه  های مختلف از جمله :راهکارهای
ارتقاء کیفیت دانش��گاهی ،س��بک زندگی (با تأکید بر س��بک
زندگی دانش��گاهی /دانش��جویی) ،دانشگاه اس�لامی ،فرهنگ
ایثار و ش��هادت ،فرهنگ س��ازمانی ،اخالق حرفهای و ...دارند،
دعوت به همکاری مینماید .دسترسی به دومین شماره نشریه
دانشگاه همچون شماره اول عالوه بر نسخه الکترونیکی آن در
سایت دانش��گاه ،به صورت چاپی به تعداد محدود نیز در اختیار
خوانندگان محترم قرار خواهد گرفت.
در پای��ان وظیف��ه خود میدانم تش��کر و س��پاس بیحد خود را
از رئی��س محترم دانش��گاه جن��اب آقای دکتر ثقف��ی به خاطر
حمایت  های بیدریغش��ان در ش��کل گیری و تداوم این نشریه
و همچنین همکاران س��اعیام در حوزه معاونت فرهنگی بویژه
سرکارخانم فرزانه عسگری و جناب آقای عباس صادق و رابطان
خبری نشریه اعالم دارم.
دکتر محسن فرمهینی فراهانی
معاون فرهنگی

اخــبـار
دانشـگاه

نشریهخـبری
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نشست صمیمانه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
با مسئوالن دانشگاه شاهد

حضرت حجت االس�لام و المسلمین جناب آقای ش��هیدی نماینده ولی فقیه در بنیاد و معاون
رئیس جمهور و رئیس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران صبح روز یکش��نبه  92/8/26در نشس��تی
صمیمانه با حضور رئیس دانش��گاه ش��اهد جناب آقای دکتر ثقفی و معاونین دانشگاه ،روسای
دانش��کدهها و مدیران کل ،ضمن تشکر و قدردانی از جناب آقای دکتر ثقفی و معاونان ایشان،
به جهت ارائه گزارش  های کامل ،کس��ب موفقیت  های دانشگاه شاهد را موجب افتخار بنیاد و
جامعه هدف دانستند.
در ابت��دای این نشس��ت جناب آقای دکتر ثقفی توضیحات��ی را در خصوص عملکرد ،اهداف و
برنامه  های دانش��گاه و پس از آن نیز هر یک از معاونین ،گزارشی از عملکرد حوزه  های مربوط
بیان نمودند .در ادامه آقای دکتر ثقفی گزارش��ی از فعالیتهای عمرانی دانش��گاه ارائه کردند.
س��پس حجت االسالم و المسلمین شهیدی ضمن تش��کر از گزارش  های کامل ارائه شده در
جلسه ،بر اساس اخبار و ارزیابی  های صورت گرفته ،کسب موفقیت  های دانشگاه شاهد را موجب
افتخار بنیاد و جامعه هدف دانستند و هماهنگی و تالش بیش از پیش برای تحقق اهداف واالی
حضرت امام خمینی را از تش��کیل دانشگاه شاهد ،که همانا مطرح شدن دانشگاه به عنوان
الگ��وی فرهنگی و علمی دانش��گاه  های
دیگر میباشد را خواستار شدند.
در ادام��ه حجت االس�لام و المس��لمین
ش��هیدی لزوم برگزاری جلس��ات بیشتر
با بنیاد را یاد آور ش��دند و اظهار داش��تند
هماهنگی  ه��ای الزم جه��ت برگ��زاری
جلس��اتی با وزیران علوم و بهداشت ،برای
رفع مش��کالت موجود و ارتق��اء وضعیت
دانش��گاه بعمل خواهد آم��د .نماینده ولی
فقیه در بنیاد ،رفع موانع موجود در خصوص
جایگاه حقوقی دانش��گاه شاهد را با توجه
به نگاه وی��ژه و تأکید مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) امری مهم دانس��ته و به اهتمام
مس��ئولین بنیاد و دانش��گاه در این زمینه
تأکید نمودند.
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برگزاری جلساتمشترک رئیس محترم دانشگاه شاهد
و وزرای علوم و بهداشت
به دنبال هماهنگیهای به عمل آمده از سوی نماینده محترم ولی فقیه و ریاست محترم بنیاد
شهید و امور ایثارگران ،جناب آقای دکتر ثقفی رئیس محترم دانشگاه شاهد طی نشستهایی
جداگان��ه در مورخ  92/9/18با جناب آقای دکتر قاضی زاده هاش��می وزیرمحترم بهداش��ت،
درمان و آموزش پزشکی و در مورخ  92/10/1با جناب آقای دکترفرجی دانا وزیر محترم علوم،
تحقیقات و فناوری دیدار و ضمن ارائه گزارشی از وضعیت دانشگاه شاهد ،راه کارهای ارتقاء و
بهبود وضعیت دانشگاه را مورد بررسی قرار دادند.

تالش دانشگاه شاهد برای راه اندازی دوره دكتری مطالعات
سیاسی انقالب اسالمی به ثمر نشست
شورای گس��ترش آموزش عالی
در جلس��ه مورخ  92/7/20خود با
راه اندازی دوره دكتری مطالعات
سیاس��ی انق�لاب اس�لامی در
چهار گرایش اندیش��ه سیاس��ی
رهبران انقالب اس�لامی ،بازتاب
انقالب اسالمی در جهان اسالم،
جامعه شناسی سیاسی جمهوری
اس�لامی ایران و آین��ده پژوهی
انقالب اسالمی در دانشگاه شاهد موافقت كرد.
الزم به یاد آوری است كه برنامه درسی رشته مذكور در نتیجه تالش  های دانشگاه به خصوص
اساتید گروه علوم سیاسی و جامعه شناسی انقالب اسالمی و همكاری اعضای كمیته مطالعات
انقالب اسالمی دفتر برنامهریزی آموزشی وزارت علوم و با صرف حدود  1400نفر ساعت كار
تهیه و در هشتصد و سی و پنجمین جلسه شورای برنامهریزی آموزش عالی مورخ  92/4/9به
تصویب رسیده بود.

کسب "درجه یک مثبت" مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید
مصطفی خمینی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
مرک��ز پزش��کی آموزش��ی و درمانی
ش��هید مصطفی خمینی با عنایت
ب��ه ارزیاب��ی که همه س��اله توس��ط
وزارت بهداش��ت درم��ان و آموزش
پزش��کی صورت میگیرد با توجه به
تغییر ش��اخصها و فرآیند ارزشیابی
بیمارستانها از روش سنتی به روش
استقرار استانداردهای اعتبار بخشی،
اقدام��ات اصالح��ی وس��یعی را در
فرصت زمانی آبان ماه  90لغایت آبان
 92به انجام رساند.
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در م��ورخ  92/5/22پ��س از بازدید کارشناس��ان مربوطه ،امتیازات مش��روحه ذیل در  6حوزه
ارزشیابی شده کسب گردید:

امتیازات کسب شده در هریک از حوزه و شاخه ها
حوزه مدیریتی
شاخه ها

امتیاز کسب شده از 100

مدیریت و رهبری

87

پرستاری

80

منابع انسانی

74

بهبود کیفیت

64

کمیته بیمارستانی

74

حوزه حقوق گیرنده خدمت
شاخه ها

امتیاز کسب شده از 100

حقوق گیرنده خدمت

75

حوزه بهداشتی
امتیاز کسب شده از 100

شاخه ها
رختشوی خانه

76

بهداشت حرفه ای

60

بهداشت محیط

81

مدیریت پسماند

81

استریلیزاسیون مرکزی

65

حوزهپاراکلینیک
شاخه ها

امتیاز کسب شده از 100

تصویربرداری

78

مدیریت داروئی

84

آزمایشگاه

67

فیزیوتراپی

66

طب انتقال خون

60

حوزه بالینی
شاخه ها

امتیاز کسب شده از 100

اورژانس

52

بلوک زایمان

84

دیالیز

78

شیمی درمانی

50

کنترل عفونت

61

کودکان

68

روانپزشکی

54

داخلی

__

آنژیوگرافی

54

اتاق عمل و بیهوشی

58

جراحی

64

CCU

77

ICU

62

NICU

__

11
حوزهپشتیبانی
شاخه ها

امتیاز کسب شده از 100

آتش نشانی

76

تغذیه

58

ساختمان

71

تدارکات

81

مدارک پزشکی

58

فناوری اطالعات

57

تاسیسات

74

مهندسی پزشکی

88

جدول نتایج مقایسه ای

*

عناوین

بیمارستانشهید
مصطفی خمینی (ره)

بیمارستانهایتابعه
د.ع.پ.ایران

بیمارستانهایکشور

درصد رعایت کلیه استانداردها

68

61

56

درصد مدیریتی

78

60

55

درصد حقوق گیرنده خدمت

75

68

54

درصد بهداشتی

73

64

51

درصد پاراکلینیک

71

62

56

درصد پشتیبانی

69

59

52

درصد بالینی

64

62

59

دانشگاه علوم پزشکی ایران

بر اساس امتیازات کسب شده فوق ،برای نخستین بار ،مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید
مصطفی خمینی موفق به کس��ب " درجه یک مثبت" گردید .الزم به ذکر است درجه
یک مثبت ،شامل بیمارستانهایی است که واجد پتانسیل باال برای تالش جهت کسب درجه
یک عالی در آینده نزدیک میباشد.

جشنواره سراسری تشکلهای دانشجویی افسر جوان
بهمن ماه 1392

معاونت سیاس��ی نه��اد نمایندگی مقام معظ��م رهبری در
دانشگاهها برگزار میکند.
موضوع جش�نواره :تولیدات و محصوالت تشکلهای
دانشجویی
قالبهایی که در آن جشنواره برگزار میگردد به شرح ذیل
میباشد:
فیلم و صوت ،عکس ،پوستر ،مستند سازی ،نقاشی ،کاریکاتور ،نشریه ،جزوه  های مطالعاتی ،کتاب،
بیانیه  ها ،پاورپوینت ،کلیپ ،نرم افزار ،بروشور ،اینفوگرافی ،سایت ،وبالگ ،نشریه الکترونیک و...
ش��رکت کنندگان جشنواره تا تاریخ  10دی ماه  1392فرصت دارند آثار و محصوالت تولیدی
خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
جهت ثبت نام به سایت جشنواره به آدرس ذیل مراجعه نمائید.
آدرس وب سایتwww.afsarjavan.ir :
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وضعیت پروژههای عمرانی دانشگاه شاهد دریک نگاه
جناب آقای دکتر ثقفی درنشس��ت رئیس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران با مسئوالن دانشگاه
ش��اهد در صبح روز یکش��نبه  92/8/26اهداف و برنامههای دانش��گاه را ترس��یم و وضعیت
پروژههای عمرانی دانشگاه (مجتمع ایثار ،مسجد ،یادمان شهدا ،سالن همایشها ،دانشکده  ها
و خوابگاههای در حال ساخت) را ارائه کردند .گزارش زیر مروری بر برخی از اسالیدهای ارائه
شده در این جلسه است.
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مراسم گرامیداشت هفته بسیج
مراسم گرامیداشت هفته بس��یج چهارشنبه  6آذر
بعد از نماز ظهر و عصر درنمازخانه سازمان مرکزی
دانش��گاه و ب��ا حضوردکتر ثقفی رئیس دانش��گاه،
معاونی��ن و مدیران کل دانش��گاه و جمع کثیری از
بسیجیان دانشگاه برگزار شد.
در ابت��دای این مراس��م ک��ه با قرائ��ت زیارت
پرفیض عاش��ورا آغ��از گردی��د ،مهندس مهدی
بی��ات فرمانده بس��یج کارکنان دانش��گاه ضمن
خیر مقدم به حاضرین به عملکرد و فعالیتهای
بس��یج کارکنان دانشگاه اش��اره کرد و از رییس
دانشگاه ،ش��ورای فرهنگی دانشگاه و واحدهای
فرهنگ��ی ،روابط عموم��ی و تربیت بدنی و فوق
برنامه بخاطر همکاری با بسیج کارکنان دانشگاه
تشکر و قدردانی نمود .در ادامه دکتر کامیار ثقفی
رئیس دانش��گاه ضمن اشاره به تشابه تأسیس بسیج و دانشگاه شاهد و اهداف متعالی آنها
از جه��ات متعدد به موضوع س��بک زندگی با توجه به رهنموده��ای مقام معظم رهبری در
این خصوص پرداخت .در ادامه نماهنگ زیبایی
با موضوع «سبک زندگی اسالمی» که با استفاده
از س��خنان مقام معظم رهبری تدوین ش��ده بود
به نمایش گذاش��ته ش��د .در پایان این مراسم با
شکوه به برگزیدگان مسابقات مختلف فرهنگی و
ورزشی بسیج به شرح زیر هدایایی تقدیم گردید.
اسامی برگزیدگان مسابقات بشرح زیر میباشد:
مسابقات ورزشی هفته بسیج
نوع مسابقه

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

تیراندازی

علیرضا خانی پور

حسین تقی بیگی

هادی حسین عسگری

دو و میدانی

مجیدعلیجانی

سلیمان رضایی

حسین زروانی

دارت

علی اکبر سبحانی

علی صادقی

هادی حسین عسگری

مسابقات ورزشی هفته دفاع مقدس
نوع مسابقه

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

تیراندازی

محمد فروغی

سید وحید موسوی

بهزادنصیریان

دو و میدانی

مجیدعلیجانی

محمد ترکمان پری

اکبری نقدی پری

مسابقات فرهنگی
نفر اول

نفر دوم

نوع مسابقه
همراه با عاشورائیان

فاطمه حاجی قاسمی

سعید صادقی

سالمت خانواده در رمضان

شهال مجید پور

حمید ابراهیمی
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نمایشگاه ماه غریب
نمایش��گاه « ماه غریب» با موضوع محرم ،توس��ط آقای علی عبدالحسینی از تاریخ 92/9/16
لغایت  92/9/22در ساختمان ایثار برگزار گردید.

طرح شهید تهرانی مقدم

برگزاری نمایشگاه آثار هنری با موضوع غدیر
ب��ه مناس��بت ای��ام مب��ارک عی��د
غدی��ر نمایش��گاه آثار هن��ری علی
عبدالحس��ینی با عن��وان "غدیر" در
ساختمان ایثار برپا میباشد.
الزم به ذکر است این نمایشگاه تا اول
آبان ماه دایر بود.

س�ـــال اول
ش�مـــاره 2
زمسـتـان92

نشریهخـبری
دانشگاه شاهد
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گردهمایی بزرگ “پیروان والیت”

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج گردهمایی بزرگ “پیروان والیت” صبح روز یکشنبه سوم
آذر ماه با حضور س��ردار انصاری قائم مقام بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران و همچنین معاونین،
مدیران و روس��ای مراکز وابسته بنیاد ش��هید و امور ایثارگران و با حضور پرشور بسیجیان بنیاد
ش��هید و امورایثارگران وس��ازمانهای تایعه در سالن سید الش��هدا واقع در میدان هفت تیر
برگزار شد.
در این مراس��م پس از تقدیر و تشکرس��رهنگ خزایی -فرمانده مرکز مقاومت بسیج بنیاد  -از
حض��ور خواهران و برادران بس��یجی ،معاونین و مدیران در ای��ن همایش،گزارش تصویری از
عملکرد بسیج بنیاد در قالب نماهنگ به نمایش در آمد.
در ادامه مراسم سردار انصاری قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایراد سخنرانی پرداخت.
پایان بخش این مراس��م اهدا لوح به بس��یجیان نمونه س��ال  1392بود که از دانش��گاه شاهد
محمدرضا صفاپور،محمد جالو وخانم فریده زرین بعنوان بسیجی نمونه و مهدی بیات فرمانده
بسیج کارکنان دانشگاه شاهد نیز بعنوان فرمانده نمونه مرکز بسیج بنیاد شهید معرفی شدند.

سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت
س��ومین جش��نواره جهانی هنر مقاومت از تاریخ  5آذر
لغایت  30آذر در فرهنگس��تان هنر جمهوری اس�لامی
ایران برگزار میگرید.
این جشنواره از سوی انجمن هنرهای تجسمی انقالب
و دفاع مقدس برگزار میگردد و دبیرکل آن دکتر حبیب
ا ...صادقی عضو هیأت علمی دانشکده هنر میباشد.
الزم به ذکر است آیین گشایش این جشنواره در روز سه
شنبه  5آذر و از ساعت  18در «سالن ایران» فرهنگستان
هنر جمهوری اسالمی ایران برگزار میگرید.
آدرس مح��ل برگزاری جش��نواره :خیاب��ان ولی عصر،
خیاب��ان طالقانی غربی ،خیابان ش��هید ب��رادران مظفر،
ش��ماره  ،125موسسه فرهنگی هنری صبا فرهنگس��تان هنر جمهوری اسالمی ایران .بازدید
برای عموم  92/9/5لغایت  92/9/30از ساعت  10الی  19همه روزه به جز ایام تعطیل.
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اخـــــبـار
معاونتها
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معاونتفرهنگی
نشست صمیمانه رئیس دانشگاه با کارکنان معاونت فرهنگی

دکتر ثقفی رئیس دانش��گاه صبح چهارش��نبه اول آبان ماه با حضور در دفتر معاونت فرهنگی در
دی��داری صمیمانه ضمن قدردانی از تالش  های کارکنان حوزه س��تادی معاونت فرهنگی،ضمن
بیان دیدگاه  های راهبردی خود ،فعالیتهای حوزه فرهنگی را قابل قبول دانسته و تالش بیشتر
این مجموعه را در راس��تای اهداف و اولویت  های نظام اس�لامی و دانشگاه شاهد ،بیش از پیش
خواستار شد.
در ابتدای این نشست صمیمی ،دکتر فراهانی معاون فرهنگی دانشگاه ضمن عرض خیرمقدم و
تشکر از حضور رئیس دانشگاه در جمع کارکنان مجموعه فرهنگی ،به بیان دیدگاه  ها و برنامه  های
این معاونت پرداخت .سپس کارکنان معاونت نیز به بیان مسائل حوزه خود پرداختند.
در ادامه رئیس دانشگاه با بهرهگیری از فرمایشات مقام معظم رهبری " تعارف (شناخت)  +تعامل
(همکاری) و هم افزایی" را سه رکن یک برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی دانست و گفت:شناخت
و هم��کاری میتوان��د موجب هم افزایی در امور فرهنگی ش��ود .دکتر ثقف��ی مهمترین هدف را
پافشاری بر روی ارزش  ها و تقویت جایگاه والیت برشمرد و توجه ویژه به کیفیسازی برنامه  ها با
داشتن برنامه منسجم ،و طراحی و بروز رسانی برنامه راهبردی را با توجه به ضرورت  ها ،اولویت  ها
و در نظر گرفتن زمان خواستار شد.
در ادام��ه دکتر ثقفی با اش��اره به رضـایتمندی مقام معـظم رهبـ��ری از مجموعه فعالیت  های
صورت گرفته در دانش��گاه ش��اهد ،این امر را هم مایهی مباهات و هم مس��ئولیت زا و تکلیف
آور دانست .رئیس دانش��گاه با تأکید بر سند
دانش��گاه اس�لامی ،گام برداش��تن در جهت
تحقق آن را مورد توجه قرارداده و آرمان غایی
را تهیه زیر س��اخت  ها برای رسیدن کشور به
تمدن نوین اسالمی دانست و همت و تالش
در این مسیر را با توجه به کلیه ظرفیت  های
موجود دانشگاه ،خصوص ًا دانشجویان متعهد
آن ،مهمترین قدم معاونت فرهنگی برشمرد.

معاونت فرهنگی
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سومین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه شاهد

اگر برای خداست بگذار گمنام بمانم.
معاونت فرهنگی دانش��گاه شاهد در سومین س��الگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه ،اقدام به
برگزاری مراسمی به عنوان «آسمان پالک نمیخواهد» نمود .این مراسم که مورد استقبال و
توجه ویژه دانشجویان و کارکنان و اساتید دانشگاه قرار گرفت ،در روز شنبه مورخ  92/7/13با
حضور س��ردار امیر سرتیپ دربندی و عباس بیات (عمو بیات) و اجرای نقاله خوانی با موضوع
«دف��اع مقدس» و مداح��ی حاج میثم
احمدی پور در مهدیه پیامبر اعظم
برگ��زار گردی��د .در پایان این مراس��م
ریاست محترم دانش��گاه و معاونین و
مدیران محترمبا حضور بر مزار شهدای
گمن��ام با اهدای گل با این دو ش��هید
تجدید میثاق نمودند.
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معاونت فرهنگی

برنامه  های ویژه ماه محرم در دانشگاه شاهد
حسین سرچشمه خورشید است و  ...بدان
که سینه تو نیز آس��مانی الیتناهی است ،با
قلبی که در آن چش��مه خورشید میجوشد
و گ��وش کن که چه خ��وش ترنمی دارد در
تپیدن حسین ،حسین ،حسین ( ...شهید سید
مرتضی آوینی )
معاونت فرهنگی با هدف تعمیق و گسترش
مع��ارف دین��ی اقدام ب��ه برگزاری مراس��م
عزاداری حضرت سید الشهدا در دهه اول محرم در دانشگاه شاهد نمود.
برنامه  های ویژه ماه محرم در دانشگاه شاهد
 -1مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین در مهدیه پیامبر اعظم 

به همت هیأت دانشجویی فاطمیون مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین در دهه اول محرم بعد از

نماز ظهر وعصر در مهدیه پیامبر اعظم  با مداحی برادر حاج میثم احمدی پور برگزار شد.
 -2مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین در نمازخانه سازمان مرکزی
به همت معاونت فرهنگی مراس��م عزاداری اباعبداهلل الحس��ین در دهه اول محرم ساعت
 7/45با مداحی برادران احمدی پور – ترنج -عسکری برگزار شد.
 -3مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین در خوابگاه امام حسین
به همت معاونت فرهنگی مراس��م عزاداری اباعبداهلل الحسین در دهه اول محرم به مدت
 5ش��ب از ش��ب اول در نمازخانه خوابگاه امام حسین به همراه سخنرانی و مداحی برادران
احمدی پور – نجابت و عسکری برگزار شد.

معاونت فرهنگی
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کارگاه آموزش شعر

مراسم شعر خوانی «آبروی آب»
کانون ش��عر و ادب دانش��گاه شاهد با
همکاری معاون��ت فرهنگی در مورخ
 92/9/10با هدف ترویج فرهنگ ایثار
و ش��هادت و بزرگداش��ت ایام محرم
اقدام به برگزاری مراس��م شعر خوانی
«آب��روی آب « 2نم��ود .ش��عر خوانی
ش��اعران آیینی کش��ور از جمله آقایا
ن س��هرابی و صرافان و مراسم نقاله
خوانی و ش��عر خوانی دانش��جویی از
برنامه  های این مراسم بود.
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معاونت فرهنگی

برپایی ایستگاه صلواتی
معاون��ت فرهنگی دانش��گاه
ش��اهد ب��ا ه��دف تبیین و
گسترش معارف دینی اقدام
به برپایی ایستگاه صلواتی به
مناسبتهای مختلف مذهبی
مینماید .توزی��ع ویژه نامه  ها
و فلش کارتهای فرهنگی
از جمل��ه برنامه  های ضمنی
ای��ن ایس��تگاه  های صلواتی
میباشد.

برگزاری مراسم جشن میالد امام رضا
به همت معاونت فرهنگی ،مراس��م جشن میالد
ام��ام رض��ا در م��ورخ  92/6/26در نمازخانه
س��ازمان مرکزی برگزار گردید .سخنرانی حجت
االس�لام و المسلمین عیس��وند و مدیحه سرایی
ح��اج میثم احمدی پور از جمل��ه برنامه  های این
مراسم میباشد.

برگزاری جلسات هفتگی زیارت آل یاسین در خوابگاه خواهران
ش��ورای فرهنگ��ی خواب��گاه
ش��هید آوینی با هدف تعمیق
و گسترش معارف دینی اقدام
ب��ه برپایی جلس��ات هفتگی
زیارت آل یاس��ین نمود .این
مراسم که بسیار مورد استقبال
دانش��جویان قرار گرفته است
در خوابگاه  ه��ای دیگ��ر نی��ز
برگزار میگردد.

برگزاری دوره تفسیر قرآن کریم
ام��ور فرهنگ��ی دانش��کده علوم انس��انی با
هم��کاری کان��ون ق��رآن و عترت اق��دام به
برگزاری دوره  های تفس��یر قرآن کریم نمود.
این دوره  ها که بسیار مورد استقبال قرار گرفت
اس��ت در دو س��طح کارکنان و دانش��جویان
برگزار میگردد.

معاونت فرهنگی
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اللـه
دیدار با جانبازان آسایشگاه ثار ّ
شورای فرهنگی خوابگاه شهید آوینی به همراه جمعی از دانشجویان خواهر دانشگاه شاهد در
م��ورخ  92/9 /20ب��ه منظور تجلیل از مقام واالی جانبازان دوران دفاع مقدس در آسایش��گاه
جانبازان ثاراهلل حضور یافتند و با اهدا گل به دالور مردان دوران هش��ت س��ال دفاع مقدس ،از
رشادت  ها و جانبازی  های ایشان قدردانی نمودند.

برنامه  های دهه والیت در دانشگاه شاهد
« الیوم اکملت لکم دینکم »
داستان غدیر از عظمت و ضرورت والیت خبر میدهد .رسول صلیاهللعلی هوآله در آن هنگام و
در زیر آن آفتاب سوزان .آن همه جمعیت را برای چه نگه میدارد و چه پیامی برایشان دارد.
این پیام اساسیترین پیام دین او بود و به راستی رسول صلیاهللعلی هوآله بر عظمت و ضرورت
آن واقف بود ،که مردم را در آن گرمای س��وزان نگه داش��ت و رس��الت آس��مانی خویش را به
مسلمانان ابالغ فرمود.
برنامه  های مختلف دانشجویان و کارکنان دانشگاه شاهد در دهه والیت:
 طرح جامع :
معاونت فرهنگی عصر دوش��نبه  29مهر
ماه بمناسبت عید غدیر اقدام به برگزاری
مراسم جشن بزرگ عید والیت در مهدیه
دانش��گاه نمود .در این مراس��م باشکوه
حجت االسالم والمسلین ادیب یزدی به
بیان اهمیت واقعه غدیر و والیت پرداخت
و در ادامه شاعر اهل بیت مجید تال
به ش��عر خوانی پرداخت .این مراس��م با
مدیحه سرایی ذاکر اهل بیت حاج میثم احمدی پور به پایان رسید.
 خوابگاه شهید آوینی:
به همت شورای فرهنگی خوابگاه شهید آوینی  4آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشا جشن عید
غدیر در نماز خانه خوابگاه شهید آوینی برگزار گردید .از جمله برنامه  های این مراسم :نمایش
نامه خوانی با موضوع طنز ،و دف نوازی گروه آل طه که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.
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 دانشکده علوم انسانی:
ام��ور فرهنگی دانش��کده علوم
انسانی به مناسبت عید غدیر و در
سالروز میالد امام هادیاقدام
به برگزاری جشنی  29مهر ماه از
ساعت  10-12در سالن همکف
دانشکده علوم انس��انی نمود .از
جمل��ه برنامه  های این جش��ن،
پخش مولودی و سخنرانیهایی
با محور غدیر،برگزاری مس��ابقه
غدیر و فضاس��ازی این ایام بود .نمایشگاهی نیز از چهل حدیث گرانقدر امام هادی برگزار
گردید و حین حضور درمراسم ازاساتید دانشجویان و کارکنان با توزیع شیرینی پذیرایی گردید.
 سازمان مرکزی:
معاونت فرهنگی دانش��گاه شاهد با هدف تعمیق
و گس��ترش معرفت و بصیرت دینی به مناس��بت
ده��ه والیت  1آبان ماه بع��د از نماز عصر در نماز
خانه س��ازمان مرکزی جش��ن عید غدی��ر برگزار
نمود .در این مراس��م حجت االسالم والمسلمین
عاشوری به اهمیت واقعه غدیر پرداخت .مراسم با
مدیحهسرایی ذاکر اهل بیت آقای عسکری خاتمه یافت.

برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه شاهد
انجمن اس�لامی دانشجویان
دانشگاه شاهد بمناسبت روز
دانشجو میزبان آقای کوثری
عضو کمیس��یون امنیت ملی
مجلس ش��ورای اس�لامی و
آق��ای حامد زمان��ی خواننده
س��رودهای ضد اس��تکباری
دی��روز ،امروز ،فردا -دلتنگ و
مرگ بر آمریکا بودند .در ابتدای این مراس��م بیانیه انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شاهد
قرائت ش��د .س��پس آقای کوثری به بیان تاریخچه واقعه  16آذر  ،1332دالیل استقامت ملت
ایران در مقابل تحریم  ها و تهدیدها و مسئله هسته ای ...پرداختند.
اجرای زنده سرودهای آقای
زمان��ی و همچنی��ن قرع��ه
کشی دو کمک هزینه مشهد
مقدس و یک کمک هزینه
کرب�لا توس��ط ح��اج آقای
ه��ادوی از دیگر برنامه  های
این مراسم بود.
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فراخوان شعر آئینی

برگزاری مراسم جشن سالروز آغاز امامت حضرت مهدی
به همت معاونت فرهنگی مراسم جشن
س��الروز آغاز امامت حضرت ولیعصر امام
مه��دی در مورخ ش��نبه 92/10/21
در محل نمازخانه س��ازمان مرکزی و با
حضور رئیس و کارکنان دانش��گاه برگزار
گردید .در این مراس��م حاج میثم احمدی
پور به مدیحه سرایی پرداخته و در پایان
از میهمانان پذیرایی بعمل آمد.
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مراسم گرامیداشت روز کارمند
مراسم جش��ن گرامیداشت
روز کارمند صبح دوشنبه 4
شهریور از ساعت  11صبح
در س��الن س��لف سرویس
با حضور رئی��س ،معاونین،
مدی��ران و جم��ع کثیری از
کارمندان دانش��گاه ش��اهد
برگزار شد.
در ابتدای این مراسم باشکوه
حجت االسالم و المسلمین
دکتر معارفی-عضو هیأت علمی دانش��گاه -ضمن اشاره به جایگاه ارزشمند کارمندان درنظام
اسالمی به تبیین این جایگاه مهم در عرصه خدمت رسانی پرداخت.
در ادامه گروه تواش��یح و همخوانی "نورالس��اجدین" با ارائه برنامهای بسیارزیبا این مراسم با
شکوه را به مدح اهل بیت عصمت و طهارت-علیهم السالم -زینت بخشیدند.
سپس حجت االسالم والمسلمین دکتر هادوی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانش��گاه در سخنان کوتاهی از زحمات کارمندان دانش��گاه تقدیر کرد .در ادامه دکتر فراهانی
معاون فرهنگی دانشگاه نیز در سخنانی روند انتخاب کارمندان نمونه را بیان نمود.

در پایان این مراس��م از کارمندان نمونه و بازنشستگان سال  91دانشگاه به شرح زیر تقدیربه
عمل آمد.
نام و نام خانوادگی

محل خدمت

مهدی صادقی

کارمند نمونه حراست

حمیدرضا عباسیان

کارمند نمونه دفتر تحصیالت تکمیلی

فریبا وهابی

کارمند نمونه (دانشکده پرستاری و مامایی)

حسین عابدی

رئیس اداره نمونه تدارکات

فاطمه گودرزی

معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشکده پزشکی

هادی حسین عسگری

مدیر نمونه حراست

معاونت فرهنگی

نام و نام خانوادگی

آخرین محل خدمت

نسرین سراج کهن

اداره کل امور اداری

حسین مصباحی شبستری

حراست

محمد حسین مظفری سخویدی

حراست

سید محسن موسوی

دانشکده پزشکی

ارشد مولوی

حراست

سید علی میری

دانشکده هنر

تراب نقی پور قلعه جوقی

حراست
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برگزاری مراسم " سبک زندگی قرآنی"
با حضور حجت االسالم و المسلمین حاج آقای قرائتی
کانون قرآن و عترت دانشگاه شاهد
با هم��کاری معاون��ت فرهنگی در
راس��تای تبیین و گس��ترش معارف
دینی و قرآنی در مورخ س��ه ش��نبه
 92/9/26اقدام به برگزاری مراسمی
با عنوان " س��بک زندگی قرآنی" با
حضور حجت االس�لام و المسلمین
ح��اج آقای قرائت��ی نم��ود .در این
نشس��ت صمیمانه حجت االس�لام
و المس��لمین حاج آق��ای قرائتی با
سخنان شیوای خود در خصوص مسایلی همچون نماز ،شکر نعمت  های الهی ،ازدواج بهنگام،
س��اده زیستی و ...مطالب ارزش��مندی را بیان فرمودند که بسیار مورد استقبال دانشجویان و
کارکنان دانشگاه واقع گردید.
همچنی��ن در ابتدای مراس��م آیاتی چند از
قرآن کریم توس��ط قاری بین المللی آقای
سعید طوسی تالوت گردید.
از دیگ��ر بخش  ه��ای این مراس��م ،توزیع
اولین " نش��ریه صوتی آوا " و همچنین فرم
عضویت کانون قرآن و عترت میباشد.
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برگزاری " طرح ایمان" در دانشکده علوم انسانی
امور فرهنگی دانش��کده علوم انسانی در ایام ماه مبارک
رمضان اق��دام به برگزاری "طرح ایم��ان" با محوریت
برداش��ت  های ذهن��ی از آیات س��وره حج��رات نمود.
طرح ایمان در قالب  های مس��ابقه :ش��عر ،داستان ،متن
ادبی ،پیامک ،مقاله ،فیلم ،عکس ،نقاش��ی ،خوشنویسی
و گرافی��ک و در س��طح بخ��ش اس��اتید ،کارمندان و
دانشجویان و خانواده ایشان برگزار گردید.

مراسم دعای پرفیض عرفه
مراسم دعای پرفیض عرفه به همت هیأت
فاطمیون دانشگاه ،سه شنبه  23مهر ماه در
مهدیه پیامبر اعظم با حضور مس��ئولین
و اس��تقبال بیش از  700نفر از دانشجویان
و کارکنان دانش��گاه برگزار شد .این مراسم
با قرائت قرآن کریم از س��اعت  14آغاز و با
س��خنرانی و قرائت دعای پرفیض عرفه با
نوای دلنش��ین حجت االسالم و المسلمین
س��ید رضا عب��داهلل زاده برگزار ش��د .پایان
بخش این مراس��م معنوی ،قرعه کش��ی کمک هزینه کربال و مش��هد مقدس در بین شرکت
کنندگان بود.

برتری غرفه دانشگاه شاهد درجشنواره قرآنی
دانشگاه  های علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه ارومیه
دومین جش��نواره فرهنگی دانشگاه  های
علوم پزش��کی کشور به میزبانی دانشگاه
ارومی��ه برگزار گردید .در این جش��نواره
هر کدام از دانش��گاه  های شرکت کننده
غرف��های جهت برپایی نمایش��گاه آثار و
دستاوردهای خود تدارک دیدند .از جمله
غرفه  های برتر دراین جش��نواره به لحاظ
بصری و محتوایی غرفه دانش��گاه شاهد
معرفی گردید.
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برگزاری کارگاه  های " فرهنگ ،پویایی ،سالمت "
معاونت فرهنگی دانشگاه شاهد با هدف کاهش آسیب  های اجتماعی دانشجویان و زمینه  های
پر خطر محیط  های آموزش��ی از طریق توانمندس��ازی فرهنگی و آموزش��ی اقدام به برگزاری
کارگاه  ه��ای "فرهنگ ،پویایی و س�لامت" نمود .این کارگاه در س��ه هفت��ه متوالی از مورخ
 92/8/16لغایت  92/9/7در مجتمع آموزش��ی ایثار و جهت آشنایی دانشجویان ورودی جدید
مقطع کارشناسی با حضور معاون اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران جناب آقای
کاهه و دیگر اساتید این حوزه برگزار گردید.
استقبال خوب دانشجویان از مباحث این کارگاه  ها از نقاط قوت این طرح میباشد.

برگزاری مراسم پرشکوه « احیاء شب دحواالرض در کهف الشهدا»

معاونت فرهنگی دانش��گاه ش��اهد با هم��کاری هیأت
فاطمیون مراسم پرش��کوه « احیاء شب دحواالرض در
کهف الشهدای تهران» در مورخ  92/7/8ساعت  22با
حضور پرشور بیش از  600نفر از دانشجویان و عاشقان و دلباختگان شهدای گمنام برگزار نمود.
در این مراسم نورانی حجت االسالم والمسلمین اقای دکتر مرتضی آقا تهرانی با بیانات شیوای
خود به اهمیت دحواالرض در آیات و روایات پرداخته و به بیان فرمایشات امام جعفر صادق
در این خصوص اش��اره نمودند و در ادامه حاج میث��م احمدی پور به مناجات خوانی و مداحی
پرداختند ،همچنین با توزیع ویژه نامه دحواالرض و سحری این مراسم معنوی پایان یافت.
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مراسم مدافعان حرم
بس��یج دانش��جویی دانشگاه
ش��اهد با هم��کاری معاونت
فرهنگی
ش��نبه  27مه��ر اق��دام ب��ه
برگزاری مراسم مدافعان حرم
نمود.
ای��ن مراس��م بع��د از اقامه
نماز مغرب وعش��ا در مهدیه
پیامب��ر اعظ��م  با حضور
دانش��جویان و کارکن��ان
دانش��گاه ،با قرائ��ت زیارت
عاشورا آغاز گردید .همچنین حجت االسالم والمسلمین حلواییان به بیان ویژگیهای محبان
اهل بیت (علیهم الس�لام) اش��اره نمود و تاس��ی به ایش��ان در همه امور زندگی را وظیفه هر
مسلمان دانست .وی همچنین شهدا را از جمله محبان واقعی ایشان معرفی نموده که با پیروی
از فرمایشات معصومین صراط حقیقی اسالم ناب را یافت .در پایان ،این مراسم با نوای معنوی
حاج مهدی سلحشور ،خاتمه یافت.

مراسم «هلهله عرشیان » باحضور استاد دهنوی برگزار شد
درسالروزازدواج حضرت علیوحضرت
فاطمه زهرا معاونت فرهنگی باهمکاری
کانون مهدویت یاس��ین ودانش��کده فنی
ومهندس��ی اق��دام ب��ه برگزاری مراس��م
جش��ن «هلهله عرش��یان» دوش��نبه 15
مهرماه درمهدیه پیامبراعظمدانش��گاه
برگزارشد.
دراین مراسم باشکوه که با استقبال جمع
کثیری ازدانشجویان دانش��گاه برگزار شد
پس از تالوت آیاتی ازقرآن کریم ،گلرخی
دبیرکانون مهدویت یاس��ین به موضوعات
کارب��ردی ِوی��ژه دانش��جویان درقال��ب
کارگاههایی که در آینده نزدیک بامحوریت
«جامعه مهدوی» اشاره نمود.در ادامه گروه
تواش��یح «نورالس��اجدین»درمدح حضرت
امیرالمومنین وحض��رت زهرابرنامه
زیبایی اجرانمودند،درادامه حجت االسالم
والمس��لمین دهنوی س��خنرانی خودرا به
بحث «همتای��ی درازدواج» اختصاص داد.
استاد دهنوی بااشاره به چهار مولفه تناسب
وهمتای��ی درازدواج ش��امل تناس��ب  های
اعتق��ادی – مذهبی -اقتصادی وفرهنگی
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گف��ت :تمامی این چهارش��رط توامان
هستند ونمی توان گفت پسرودخترمی
توانند ازلحاظ اعتقادی هم نظرباش��ند
ول��ی ازجهت فرهنگی وی��ا اقتصادی
تناس��ب نداشته باش��ند .لذامشکالت
عم��ده زوجین ازعدم برق��راری رابطه
صحیح بین این چهارش��رط میباشد.
این کارش��ناس مذهبی دربخش دوم
سخنان خود به س��واالت دانشجویان
درابعاد مختلف پاسخ داد که کثرت سواالت به حدی بود که حاضران تقاضای جلسه دیگری در
راستای همین موضوع را از استاد دهنوی داشتند .پایان بخش این برنامه مدیحه سرایی آقای
رستمی بود که شوروحال خاصی را دراین مراسم ایجاد نمود.

افتتاح نمایشگاه « ارتباط با شهدا دو طرفه است » با حضور معاون فرهنگی
روایتی از سبک زندگی شهدا
در جهت پاسداشت مقام شهدای هشت سال دفاع مقدس و نقش الگویی سبک زندگی شهدا
نمایشگاه « سبک زندگی شهدا» در مجتمع آموزشی ایثار با حضور معاون فرهنگی و مدیرکل
و کارشناسان فرهنگی و جمعی از دانشجویان افتتاح گردید.
این نمایشگاه به مناسبت سومین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه دوشنبه  8مهر لغایت
 14مهر در ساختمان ایثار و همزمان در تمام دانشکده  های دانشگاه برگزار میگردد.
زندگی ش��هدا پاک و پاکیزه اس��ت و امروزه میتواند الگوی زندگی تمام اقشار جامعه از جمله
دانشجویان باشد اگر سبک زندگی شهدا در جامعه رونق یابد بسیاری از ناهنجاری  ها و مشکالت
اجتماعی در جامعه کاهش مییابد.
بنابر فرمایش��ات مقام معظم رهبری برای رس��یدن به تمدن نوین اس�لامی باید در دو بخش
فعالیت صورت گیرد
 -1در بخش ابزاری  -2در بخش متنی خوش��بختانه در بخش ابزاری پیش��رفت  های خوبی
صورت گرفته لیکن در بخش متنی که بخش اصلی و حقیقی و در واقع همان س��بک زندگی
اس��ت نیاز به تالش گس��ترده ای است ،نمایشگاه حاضر تالشی در این جهت است .نمایشگاه
برگزار ش��ده در پی آن است که مولفه های«سبک زندگی شهدا» را در ابعاد مختلف همچون
خانواده ،سبک ازدواج ،نوع لباس ،رفتار در محل کار ،رفتار با رئیس و مرئوس ،رفتار با فرزند و
دوست و  ...در قالب نمادین و سمبلیک و با بهره گیری از جاذبه  های هنری به تصویر بکشد.
چرا که الگوپذیری از زندگی شهدا عامل اساسی در ترویج سبک زندگی اسالمی است.
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استقبال از دانشجویان جدیدالورود
چهارشنبه  27ش��هریورماه ،از
سوی معاونت فرهنگی دانشگاه
شاهد از دانشجویان جدیدالورد
با اهداء گل و شیرینی استقبال
ش��د .دانش��جویان همزمان با
ثبت ن��ام ،اقدام به تکمیل فرم
پایش وس��نجش توانمندی  ها
و مـهارت  های خ��ود نمودند.
همچنی��ن در ای��ن برنام��ه
تش��ـکل  ها و کـانون  ه��ای
فرهنگ��ی ب��ا همکاری ای��ن معاونت به معرف��ی برنامه  های خود به منظور ج��ذب و پذیرش
دانش��جویان عالقه مند به فعالیت  های فرهنگی پرداختند .شایان ذکر است سایر دانشجویان
عزیز میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اعالم همکاری ،به این معاونت واقع در ساختمان
مرکزی مراجعه نمایند.

برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی « اخالق در اداره »
معاونت فرهنگی دانش��گاه شاهد به مناسبت گرامیداشت روز کارمند
اقدام به برگزاری مس��ابقه کتابخوانی « اخالق در اداره» تألیف آیت
ا ...حس��ین مظاهری نمود و با توافق ص��ورت گرفته با دفتر بودجه،
تش��کیالت و آموزش کارکنان به ش��رکت کنندگان درمسابقه امتیاز
 8ساعت آموزش ضمن خدمت تعلق گرفت .همچنین به  3نفر برتر
مسابقه ،کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اهدا گردید.

برگزاری مسابقه کتابخوانی « حیات فرات»
به همت معاونت فرهنگی و به مناسبت
بزرگداشت ایام محرم و شهادت ساالر
شهیدان مسابقه کتابخوانی «فرات
حی��ات» برگزار گردید .ب��ا هماهنگی
ص��ورت گرفت��ه ب��ا دفت��ر بودج��ه و
تشکیالت و آموزش کارکنان به شرکت
کنندگان در مسابقه با توجه به امتیازات
کسب شده  12-6ساعت امتیاز آموزش
ضمن خدمت تعلق گرفت و به نفرات
برتر جوایزی اهدا گردید.
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اولین پیش شماره «نشریه صوتی آوا»
ویژه نامه صوتی عطشان
اولین پیش شماره «نشریه صوتی آوا»،
ویژه اربعین حسینی با نام «عطشان»
در دانشگاه شاهد رونمایی شد.
ای��ن وی��ژه نامه صوتی ک��ه به همت
تع��دادی از دانش��جوهای عالقمن��د
دانشگاه ش��اهد و با همکاری معاونت
فرهنگی و ب��ه صاحب امتیازی کانون
دانش��جویی ق��رآن و عت��رت تولی��د
ش��ده اس��ت دارای  22قسمت شامل
بخش  ه��ای مناج��ات خوانی ،اش��عار
آیین��ی ،س��خنرانی ،داس��تان کوت��اه،
دکلم��ه و متن آیین��ی ،معرفی کتاب،
مقتل خوان��ی و ...همراه ب��ا مداحی و
نوحهس��رایی در وصف اربعین حسینی
میباشد.
ویژه نامه صوتی «عطشان» که در ایام محرم تا اربعین سید وساالر شهیدان ،طراحی ،نگارش،
تولید ،ضبط و تدوین آن انجام ش��ده است هدیهای اس��ت به بانو و آبروی دو عالم ،حضرت
زینب کبری(سالم اهلل علیها)
شماره  های جدید «نشریه صوتی آوا» نیز در راه است؛
دانش��جویان عالقمند به همکاری با نشریه صوتی میتوانند در اولین فرصت به «دفاتر امور
فرهنگی دانشکده  ها و یا معاونت فرهنگی در ساختمان مرکزی» مراجعه نمایند.
آنچه در عطشان میشنوید:
* تو چقدر به من نزدیکی  /مناجات خوانی از مناجات امام حسین در دعای عرفه
* ز محرم نروم /شعر آیینی حسینی ()1
* و جاء الحسین(علیهم السالم)  /مقتل خوانی در باب شهادت حضرت علی اکبر
* حضرت عشق  /متنی درباره قهرمان کربال ،حضرت ابوالفضل عباس
* اینها دروغ است! باور نکنید!  /گلچین سخنرانی شهید مطهری درباره عاشوراودروغهای آن
* کربالی تو  /متنی درحسرت زیارت کربالی حسینی
* دیدار دوباره  /داستانی کوتاه و چندزبانه درباره شهدای نام آشنا
* چه بخوانیم؟  /معرفی چندین کتاب درباره امام حسین و عاشورایش
* اولین روضه تاریخ  /بازخوانی لحظه وداع امام حسین با برادر علمدارش
* ولی قولش نه!  /شعر آیینی حسینی ()2
* اسمی که نوشته شد!  /سخنرانی آیت ا...وحیدخراسانی درباره روضهخوانی وفضیلتش
* از الی الی مادر اصغر شروع کرد  /شعر آیینی حسینی ()3
* هدف من از این سفر ،امر به معروف و / ...وصیت نامه امام حسین به برادرش محمد حنفیه
* از عبرتهای عاشورایی  /حکایت»علی گندابی»که باگریه برابوالفضل عباسره یافت
* زیارت عاشورا  /سند و فضیلت زیارت عاشورای امام حسین
* نیا نیا گل نرگس!  /سخنرانی درباره امام زمان و وظایف ما منتظران
* در این قیام ،نقطه پرگار زینب است!  /تقدیم به بانو و آبروی دوعالم ،حضرت زینب کبری
و...
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برگزاری مسابقه عکاسی ( ویژه خوابگاه شهید آوینی )
ش��ورای فرهنگی خوابگاه شهید
آوینی با ه��دف افزایش روحیه
خودباوری و شکوفایی خالقیتها
در آب��ان  92اقدام ب��ه برگزاری
مس��ابقه عکاس��ی ب��ا موض��وع
"خواب��گاه و دانش��گاه" نمود .از
میان آثار ارسالی به دو نفر به قید
قرعه جوایزی اهدا گردید.

زهرا قیومی

معاونت فرهنگی

35

حکیمه روشن ضمیر

س�ـــال اول
ش�مـــاره 2
زمسـتـان92

نشریهخـبری
دانشگاه شاهد

اخـــــــــــبـــار
معاونت ها

36

معاونت آموزشی
دفترتحصیالتتکمیلی
پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت برای پردیس خودگردان
مقرر گردید در خص��وص نح��وه پذیرش زمان و مکان ثبت نام از طریق س��ایت دانش��گاه،
اطالعیه  های تکمیلی درج ش��ود .الزم به توضیح اس��ت در پردیس خودگردان در  9رشته در
مقطع کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو خواهد داشت.

پذیرش دانشجوی دکتری طب سنتی در بهمن 92
در آب��ان  92آزمون دکتری تخصص��ی وزارت
بهداش��ت ،انج��ام ش��د که در ای��ن راس��تا  8نفر
دانش��جوی دکتری طب سنتی در بهمن ماه  92در
این دانشگاه پذیرش خواهد شد.

اداره کل آموزش
راه اندازی سامانه پرداخت شهریه الکترونیکی در سامانه جامع
آموزشی دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 92-93
به منظور اتوماسیون پرداخت شهریه
توس��ط دانش��جویان ش��بانه وسایر
دانشجویان مشمول پرداخت شهریه،
سامانه پرداخت الکترونیکی شهریه
در سیس��تم جامع آموزشی دانشگاه
راه اندازی شد .در این سامانه میزان
شهریه دانشجویان و پرداخت آن به
صورت الکترونیکی صورت میگیرد.
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راه اندازی سیستم ارسال پیامک و گزارش وضعیت آموزشی
به دانشجویان در سامانه جامع آموزشی دانشگاه
با راه اندازی این سیستم دانشجویان با انتخاب موارد آموزشی مورد نظر خود در سامانه آموزشی
دانشگاه می توانند از طریق پیامک نسبت به آگاهی از وضعیت آموزشی خود اقدام نمایند.

دفتر برنامه ریزی آموزشی
برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه هوشمند توسعه آموزش عالی
با حضور نمایندگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور
کارگاه آشنایی با سامانه هوشمند توسعه آموزش عالی با حضور نمایندگان دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی کش��ور از جمله نماینده دانش��گاه ش��اهد در تاریخ  1392/8/12در ساختمان دفتر
گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار شد .بهره برداری
از این سامانه اقدامی ارزشمند در سطح ملی ،زمینه توسعه کیفی مطلوب آموزش عالی را فراهم
س��اخت .بر همین اس��اس از تاریخ  1392/9/1بررسی امکان ایجاد رشتههای تحصیلی در کلیه
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی صرف ًا از طریق سامانه هوشمند توسعه آموزش عالی وابسته به
دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی امکان پذیر خواهد بود.

موافقت با تأسیس مرکز تحقیقات مراقبت  های سالمندی
به استناد رأی صادره در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه  های علوم
پزشکی مورخ  ،1392/2/23با تأسیس « مرکز تحقیقات مراقبت  های سالمندی دانشگاه شاهد»
موافقت اصولی به عمل آمد.

موافقت با راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته
تاریخ علوم پزشکی
به استناد رأی صادره در دویست و بیست و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه  های
علوم پزشکی مورخ  1392/3/22با راه اندازی رشته تاریخ علوم پزشکی مقطع کارشناسی
ارش��د ناپیوس��ته با ظرفیت پذیرش  5دانش��جو ب��رای یک دوره به صورت مش��ترک با
دانش��گاه  های علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهش��تی ،ایران و تهران
موافقت به عمل آمد.

موافقت با تمدید مجوز رشته تخصصی پروتزهای دندانی
به اس��تناد رأی صادره دردویست و بیست و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه  های علوم
پزشکی مورخ  ،1391/12/28با تمدید مجوز رشته تخصصی پروتزهای دندانی با همان ظرفیت
قبلی موافقت به عمل آمد.
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موافقت با یک بار پذیرش دانشجو در رشته مطالعات سیاسی انقالب اسالمی
ش��ورای گسترش آموزش عالی در جلس��ه مورخ  1392/7/20خود با یک بار پذیرش دانشجو
در رشته مطالعات سیاسی انقالب اسالمی در مقطع دکتری در دانشگاه شاهد موافقت به عمل
آورد .تمدید پذیرش موکول به احراز شرایط گردید.

تأسیس گروه پژوهشی آکوستیک در دانشگاه شاهد
به اس��تناد نامه معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،شورای گسترش
آموزش عالی در جلس��ه مورخ  1392/3/18با تأس��یس گروه پژوهشی آکوستیک در دانشگاه
شاهد موافقت اصولی دو ساله تقاضا محور به عمل آورد.

موافقت قطعی با مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر
معماریکامپیوتر
شورای گس��ترش آموزش عالی در جلسه مورخ  1392/2/14با ایجاد رشته مهندسی کامپیوتر
معماری کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شاهد موافقت قطعی به عمل آورد.

موافقت با یک بار پذیرش دانشجو در رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش
فعالیت بدنی و تندرستی در مقطع کارشناسی ارشد
شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ  1392/2/28با یک بار پذیرش دانشجو در رشته
فیزیولوژی ورزشی گرایش فعالیت بدنی و تندرستی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شاهد
موافقت به عمل آورد .تمدید پذیرش موکول به احراز شرایط گردید.

طراحی فرم  های ترفیع بر اساس قوانین وزارتین
فرم ترفیع ساالنه بر اساس قوانین جدید ارتقاء وزارتین طراحی گردید و به دانشکده  ها ارسال
شد و نسخهای از آن بر روی سایت دانشگاه قرار گرفت.

موافقت اصولی با ایجاد پردیس خودگردان دانشگاه شاهد در شهر تهران
شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ  1392/4/15با ایجاد پردیس خودگردان دانشگاه
شاهد در ش��هر تهران موافقت اصولی به عمل آورد و در جلس��ه مورخ  1392/4/22با یک بار
پذیرش دانش��جو در دوره کارشناسی ارشد رش��ته  های به شرح ذیل در پردیس خودگردان آن
دانشگاه با ظرفیت حداکثر  15نفر در هر رشته موافقت به عمل آورد:
 -1مهندسی برق مخابرات
 -2مهندسی برق قدرت
 -3مهندسی برق کنترل
 -4مهندسی صنایع صنایع
 -5ریاضی محض
 -6فیزیک گرایش بنیادی
 -7مدیریت بازرگانی
 -8الهیات و معارف اسالمی علوم قرآن و حدیث
 -9کارآفرینی
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درخشش مركز چاپ و نشر در تولید آثار علمی
رشد چش��گمیر آثار چاپ شده دانش��گاه در شش ماه اخیر نشان از برجس��تگی مركز چاپ و
نش��ر در عرصه حضور علمی و ارتقاء جایگاه دانشگاه در س��طح ملی دارد .اهم این فعالیتها
بدین شرح میباشد.
 )1اخذ مجوز انتشار مجالت جدید به همراه فعالسازی سایت مربوط به آن شامل:

 مجله انگلیسی زبان؛)Journal of Electrical power and Energy conversion systems (JEPECS
 پژوهشنامه علمسنجی؛ اخالق و فرهنگ در پرستاری و مامایی؛ ادبیات مقاومت.كه بدین ترتیب شمار مجالت در حال انتشار به سیزده عنوان بالغ گردید.

 )2اخذ رتبه علمی -پژوهش��ی س��ه عنوان مجالت در حال انتش��ار از كمیس��یون
نشریات علمی كشور كه عبارتاند از:

 مجله انگیسی زبان  Journal of communication Engineering؛ مجله راهبردهای بازرگانی؛ مجله پژوهشهای آموزش و یادگیری.كه بدین ترتیب با احتساب مجالت قبلی تعداد مجالت علمی -پژوهشی دانشگاه مشتمل بر
هفت عنوان شده است.

 )3تازه  های نشر:

 نخستین شماره مجله انگلیسی زبان؛)Journal of Electrical power & Energy Conversion systems (JEPECS
 سومین شماره مجله انگلیسی زبانJournal of communication Engineering؛
 شماره های  4 ،3و  5مجله انگلیسی زبانJournal of Basic & Clinical pathophysiology؛
 نخس��تین شماره مجالت «پژوهش��نامه علمس��نجی»« ،اخالق و فرهنگ در پرستاری ومامایی» و «ادبیات مقاومت»؛
 دومین شماره مجالت «راهبردهای بارزگانی» و «پژوهش آموزش و یادگیری»؛ «مطالعات جهان اسالم» شماره های  4 ،3و 5؛« -دانش زراعت» شماره های 9 ،8و 10؛
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 «روانشناسی بالینی و شخصیت» شماره های  8و 9؛ «دانشور پزشكی» شماره های  23 ،22 ،21و 24؛ «مجله نگره» شماره های  23 ،22 ،21و .24عالقمندان میتوانند به منظور كسب اطالعات تكمیلی و مشاهده مقاالت منتشر شده ،سامانه
نشریات علمی دانشگاه شاهد را (روی سایت دانشگاه) مشاهده نمایند.
 )4چاپ ده عنوان كتاب های برجسته اعضای هیئت علمی دانشگاه شامل:

 «سیستم های دینامیكی و نظریه آشوب» اثر دكتر بهروز رئیسی؛ «روبات های جوشكار» اثر دكتر محمدحسین كاظمی؛ «طراحی برای شش سیگما» اثر دكتر امیرحسین امیری؛ «سیستم های دینامیكی ،مكانیك سماوی و مدارهای ماهوارهای» اثر دكتر بهروز رئیسی؛ «استراتژی جهانی برای پیشگیری و كنترل بیماری منتقله جنسی» اثر معصومه حیدری؛ «ده مورد در اخالق پزشكی» اثر دكتر اطهر معین وهمكاران؛ «كاربرد الگوریتم های ابتكاری و فراابتكاری در طراحی سیستم های صنعتی»اثر دكتر مهدی بشیری؛
 «نئوپالزی» اثر دكتر رضا صداقت؛ «مدل های آماری و نمودارهای الكترونیك برای فرایندهای با كیفیت باال»اثر دكتر امیرحسین امیری؛
« -جانورشناسی بیمهرگان (چاپ نهم)» اثر دكتر منیژه كرمی.

توسعه علمی رمز ماندگاری
در راستای توسعه علمی دانشگاه و ایجاد مراكز
تحقیقاتی مس��تقل و موثر در ام��ر تولید علم و
فن��اوری س��تاد مراكز تحقیقات��ی تالشهای با
ارزشی را طی ش��ش ماه اخیر به انجام رسانیده
كه اهم آن عبارتند از:
 -1اخ��ذ مج��وز اصول��ی پژوهش��کده علوم و
فناوری  ه��ای نوی��ن اطالع��ات و ارتباطات از
شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
 -2اخذ مجوز اصولی گروه پژوهشی آکوستیک از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری؛
 -3اخذ مجوز اصولی مرکز تحقیقات مراقبت  های سالمندی از شورای گسترش دانشگاه  های
علوم پزشکی؛
 -4راه اندازی مجدد آزمایشگاه تحقیقاتی زیست فناوری؛
-5تجهیز و راهاندازی آزمایشگاههای تحقیقاتی تنظیم پاسخهای ایمنی (فیتوشیمی،
ایمونوهیستوشیمی و االیزا) ،میکروبشناسی مولکولی و نوروفیزیولوژی (سلولهای بنیادی)؛
 -6حمایت معنوی از برگزاری دومین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران توس��ط مرکز
تحقیقات میکروبشناسی مولکولی (مهرماه ) 1392؛
 -7عقد تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب س��نتی با کتابخانه و موزه
ملی ملک و دانشگاه علوم پزشکی قم؛
 -8برگزاری دو کارگاه تخصصی تحت عناوین «آشنایی با پاتولوژی بیماریهای ریه و آسیب
شناسی» و «سلول شناسی ریه» توسط مرکز تحقیقات تنظیم پاسخهای ایمنی.
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توسعه رضایتمداری ارمغان تفكر خالق
با توس��عه قابلیتهای سامانه پژوهشی دانشگاه امکان مشاهده و پرینت بخش تسویه حساب
مال��ی قراردادهای پژوهانه ش��امل جزئیات مبالغ پرداختها و اس��ناد دریافت��ی فراهم گردید.
همچنین امکان دریافت کارنامه پژوهش��ی اعضای هیأت علمی در بازه زمانی تعریف ش��ده و
دریافت گزارشهای خاص از جمله قابلیتهای جدید سامانه میباشد.
عمده اخبار دفتر مطالعات و تحقیقات در شش ماه اخیر عبارتند از:
 -1ایج��اد بان��ک اطالعات��ی طرحهای کارب��ردی و پای��ان نامههای حمایت ش��ده در دفتر
پژوهشهای کاربردی ؛
 -2ایجاد دستری به بخش علم سنجی کتابخانه مرکزی دانشگاه ،جهت ثبت اعتبار نشریات
و مقادیر IFو AIF؛
 -3انعق��اد تفاهم نامههای پژوهانه س��ال  92و پرداخت پیش پرداخ��ت اول آن به میزان 25
درصد قرارداد؛
 -4انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه برای اولین بار به روش استفاده از سامانه پژوهشی؛
 -5اعالم فراخوان ثبت درخواست پژوهانه سال  93در بازه زمانی 16آذر لغایت  14دی ماه ؛

كتابخانه الكترونیكی پاسخ به نیاز امروز
كتابخان��ه مرك��زی دانش��گاه
با هدف پاس��خگویی ب��ه نیاز
امروز كاربران خود و در راستای
افزایش كیفیت و ارتفاء كارایی
سیستماتیك ،رویكرد نوآوری را
در چشم انداز فعالیت های خود
به كار بس��ته اس��ت كه بر این
اس��اس اقدامات زیر را میتوان
برشمرد.
 -1برقراری امکان عضویت
همزم��ان در کتابخانه ه��ای
دانش��گاه ش��اهد و تمدید
مهلت امانت منابع از طریق
اینترنت

همزمان با شروع سال تحصیلی  1392 – 93و تجهیز کتابخانه های دانشگاه شاهد به پورتال
کتابخانه دیجیتال شرکت پارس آذرخش (به نشانی مستقیم(http://library.shahed.ac.ir
امکان عضویت همزمان در کلیه کتابخانه  های دانش��گاه ش��اهد ب��رای اعضای هیات علمی،
دانشجویان و کارکنان این دانشگاه همچنین امکان تمدید مهلت امانت منابع از طریق پورتال
اینترنتی فوق فراهم اس��ت .عالقهمندان میتوانند به منظور کسب اطالعات بیشتر به بخش
«ورود به پورتال کتابخانه های دانش��گاه» واقع در صفح��ه اصلی-وبگاه کتابخانه مرکزی به
نشانی فوق مراجعه نمایند.
 -2دسترسی به سامانه امانت و سفارش مقاالت الکترونیکی (اسما)

دسترس��ی به س��امانه اسما (امانت و س��فارش منابع الکترونیکی) از تاریخ اول مهر ماه 1392
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برقرار شده است .از طریق این سامانه امکان دسترسی و سفارش مقاالت موجود در پایگاه های
اطالعاتی مهم و معتبر از قبیل:

 … ,Science Direct (Elsevier), SpringerLink, IEEE Xplore, Emeraldو دریافت
آنها از طریق ایمیل آکادمیک ) (@shahed.ac.irفراهم گردیده اس��ت .عالقه مندان به
منظور ثبت نام و استفاده از این س��امانه می توانند در داخل و یا خارج از محیط دانشگاه وارد
این س��امانه به نشانی  http://asma.irandoc.ac.irشده و از طریق لینک «عضویت»
اقدام نمایند .به منظور کسب اطالعات بیشتر و یا رفع هرگونه ابهام می توانید با نشانی پست
الکترونیکی  library@shahed.ac.irمکاتبه نمایید.
 -3برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با پورتال کتابخانه و منابع الکترونیکی آن

در راس��تای افزایش بهرهوری منابع و آش��نایی کاربران دانش��گاه با امکان��ات و قابلیت های
الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه ،کتابخانه مرکزی از ابتدای سال تحصیلی جاری و مطابق
روال سال های قبل ،اقدام به برگزاری دوره های آموزشی متنوع از قبیل آشنایی با قابلیت های
پورتال کتابخانههای دانشگاه (ویژه دانش��جویان ورودی  )1392نموده است .در همین راستا،
گروه های آموزشی و یا کلیه دانشجویان عالقهمند به برگزاری این دوره ها در محل دانشکده و
یا کالس خود میتوانند درخواست خود را به نشانی پست الکترونیکی کتابخانه مرکزی ارسال
نموده و یا با شماره تلفن ( 51214119آقای وفائیان) مطرح نمایند.

پیوند پژوهشهای كاربردی با دستگاههای اجرایی
تدبیریاستراتژیك
توسعه ارتباطات دانشگاه با مراکز مهم اجرایی و دستگاههای اقتصادی و استفاده هدفمند
از علم و اقتصاد به منظور بهرهوری بیش��تر ظرفیتهای علمی دانش��گاه که متعاقب ًا رشد
چش��مگیر حج��م قرارداده��ای تحقیقاتی را به دنبال داش��ته گویایی اس��تراتژیک جدید
دفتر پژوهشهای کاربردی اس��ت .انعقاد یازده ق��رارداد پروژههای تحقیقاتی کاربردی با
دس��تگاههای اجرایی با اعتبار بیس��ت و دو میلیارد و نهصد و شانزده میلیون و نهصد هزار
ریال و عقد تفاهم نامه همکاری با مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برای حمایت
از پایان نامههای تحصیالت تکمیلی از جمله فعالیتهای اخیر دفتر پژوهشهای کاربردی
بوده است.
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برگزاری مراسم هفته پژوهش

مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری سال  1392دانشگاه در مورخ سه شنبه 92/10/30
در محل سالن اجتماعات شهید مطهری مراکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد ،با حضور جناب آقای
دکتر ثقفی رئیس دانشگاه ،آقای سعید سمنانیان ،مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأتهای
امنا و هیأتهای ممیزه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،اعضای هیأت رئیسه دانشگاه ،مدیران
و اعضای هیأت علمی و همکاران ستادی حوزه پژوهش دانشگاه برگزار گردید.
در ابت��دا جناب آقای دکتر ثقفی ،رئیس محترم دانش��گاه ضمن ع��رض خیرمقدم به آقای دکتر
سمنانیان ،ایجاد دورههای تحصیالت تکمیلی و اصالح هرم هیأت علمی را از اهم فعالیتهای
دانشگاه در چند سال اخیر بر شمردند .ایشان در ادامه ،همکاری از سوی حوزه تحت مدیریت آقای
دکتر س��منانیان را برای تشکیل هیأت ممیزه در دانشگاه شاهد درخواست نمودند .سپس معاون
محت��رم پژوه��ش و فناوری،
س��رکارخانم کیاس��االری
ضمن تش��ریح سیاستهای
پژوهشی دانشگاه و همچنین
مسائل پیش روی دانشگاه ها،
گزارشی از عملکرد پژوهشی
دانشگاه در سال گذشته را به
اطالع حضار رساندند .سپس
جناب آقای دکتر س��منانیان
به ایراد س��خنرانی پرداختند.
ایش��ان در س��خنرانی خ��ود
ثبات در سیاس��تهای علمی
کش��ور را الزم��ه پیش��رفت
فناوری دانسته و جامع بودن
دانش��گاه شاهد را نقطه قوتی
ب��رای انج��ام فعالیته��ای
بین رش��تهای و ه��م افزایی
فعالیته��ای تحقیقات��ی بر
شمردند.
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در پایان جن��اب آقای دکتر جاللی
ندوش��ن مدیر کل محترم مطالعات
و تحقیقات گزارشی از نحوه انتخاب
پژوهش��گران برتر ارائ��ه دادند .به
برگزیدگان به ش��رح زیر لوح تقدیر
و هدایایی اهدا شد.
دانشکده پزشکی :دکتر علی دواتی
(پژوهشگر رتبه اول) ،دکتر محسن
خلیلی نجف آبادی(پژوهشگر رتبه دوم) ،دکتر محمد رضا واعظ مهدوی (پژوهشگر رتبه سوم)
دانشکده دندانپزشکی  :دکتر فرید عباسی (پژوهشگر رتبه اول) ،دکتر مهشید محمدی بصیر
(پژوهشگر رتبه دوم)
دانشکده علوم انسانی :دکتر فریده داودی مقدم( پژوهشگر رتبه اول) ،دکتر مهدی سبحانی
نژاد (پژوهشگر رتبه دوم) ،دکتر عباس کشاورز شکری ( پژوهشگر رتبه سوم)
دانشکده علوم پایه  :دکتر سید لطیف موسوی( پژوهشگر رتبه اول) ،دکتر ابوالفضل تاری و
دکتر اردشیر دولتی (مشترک ًا پژوهشگر رتبه دوم)
دانشکده علوم کشاورزی :دکتر حبیب عباسی( پژوهشگر رتبه اول) ،دکتر علیرضا عسکریان
زاده (پژوهشگر رتبه دوم) ،دکتر یاور شرفی ( پژوهشگر رتبه سوم)
دانشکده فنی و مهندسی :دکتر مهدی بشیری(پژوهشگر رتبه اول و پژوهشگر برتر دانشگاه)،
دکتر علیرضا بهراد (پژوهشگر رتبه دوم)
طرح تحقیقاتی کاربردی برتر دانش�گاه :طرح آقای دکتر پرویز اولیاء تحت عنوان « طرح
کالن تولید واکسنهای انسانی »
مرکز تحقیقاتی برتر :مرکز تحقیقات تنظیم پاس��خهای ایمنی به ریاست خانم دکتر طوبی
غضنفری
ً
آقای دکتر س�قراط فقیه زاده :به پاس زحمات و همکاری همیش��گی ایش��ان خصوصا در
مطالعات جانبازان شیمیایی
کارش�نا برتر پژوهش�ی دانش�کده ها :آقای کوروش اس��فنجانی کارش��ناس پژوهشی
دانشکده پزشکی
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عناوین نشریات فارسی و انگلیسی دانشگاه شاهد
عناوین نشریات فارسی دانشگاه شاهد
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گزیده فعالیتهای فرهنگی
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
(شهریور لغایت آذر ماه ) 1392
جشنواره فرهنگی روشنا

برگزاری سلس��له جشنوارههایی با عنوان «روش��نا» و با محوریت مسابقه کتابخوانی برای
دانشگاهیان از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و همکاری دفتر نشر
معارف
اولین گام از جشنواره مذکور در ایام فرخنده دههی والیت از عید قربان تا عید غدیر در قالب
مسابقه کتاب « خط روشن» برگزار شد .مسابقه کتابخوانی کتاب خط روشن که برگزیدهای
از کتاب شریف الغدیر عالمه امینی میباشد در  9روز و هر روز یک فصل از کتاب  Tاز روز
عرفه  1392/7/23الی عید غدیر  1392/8/2از طریق پیامک و وب سایت اینترنتی جشنواره
و با ارسال کد رمز موجود در کارت ضمیمه کتاب و پاسخ به سؤاالت هر فصل اجرا شد .حدود
 400نفر از دانشجویان ،اساتید و کارکنان دانشگاه شاهد در این طرح شرکت کردند.

نمایشگاه فرهنگی هیئت فاطمیون
به مناسبت ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان ،هیأت فاطمیون دانشگاه شاهد جهت تعظیم
ش��عائر اس�لامی وحس��ینی ،مجموعه نمایش��گاهی با محوریت محرم و فرهنگ حس��ینی
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و شناخت تحلیلی ابعاد قیام عاشورا
از  9تا  17آذرماه جاری در ساختمان
ایثاردانش��گاه وب��ا محوره��ای ذیل
برگزار نمود:
 -1برگ��زاری نمایش��گاه کتاب در
راستای ش��ناخت و بررسی تحلیلی
ابعاد قیام امام حس��ین و بررسی
انتقادی تألیفات در حوزه عاش��ورا و
امام حسین
 -2نمایشگاه عرضه محصوالت فرهنگی با محوریت عرضه نرم افزارهای تخصصی در حوزه
علوم اسالمی و عاشورا و امام حسین
 -3نمایشگاه عرضه محصوالت هنری در راستای تلفیق هنر وعاشورا با محوریت آثار خطاطی
و معرق ،خاتم کاری.
 -4سلسله نشست  ها و حلقه  های تخصصی در حوزه قیام عاشورا با هدف بصیرت افزایی ،رفع
شبهات و شناخت تحریفات قیام عاشورا با حضور کارشناسان مربوطه در قالب پرسش و پاسخ
و مناظره.
 -5ایستگاه صلواتی
 -6فضاسازی نمایشگاه با موضوع خرابه شام ،قتلگاه و...
 -7غرفه پالک زنی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تلفیق دفاع مقدس با قیام عاشورا.

ثبت نام جشنواره حکمت مطهر
نهمین جشنواره حكمت مطهر دانشگاهیان در دو بخش اساتید (نگارش كتاب و مقاله نویسی)
و بخ��ش دانش��جویی
(كتابخوان��ی ،پژوه��ش و
وبالگ نویس��ی) به همراه
مس��ابقات متنوع پیامكی
و اینترنت��ی و بخ��ش
ویژه کتاب ماه مطهر.
آبان م��اه 1392لغایت
اردیبهشت ماه 1393

ضمن ًا بخ��ش کتابخوانی
ش��امل کارمندان دانشگاه
نیز می شود.
جه��ت کس��ب اطالعات
بیش��تر به سایت جشنواره
به آدرس ذی��ل مراجع��ه
نمائید.
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دومین کارگاه خانواده مهدوی با عنوان خشت اول
دومین کارگاه خانواده مهدوی با عنوان خش��ت اول به
همت کانون مهدویت یاسین دوشنبه مورخ 92/8/13
در محل آمفی تئاتر دانش��کده علوم انس��انی با حضور
 70نفر از دانش��جویان برگزار شد .در این کارگاه دکتر
محمد ش��جاعی پیرامون خان��واده و روابط فی ما بین
دیدگاهه��ای خ��ود را مطرح نموده و به پرس��شهای
مطروحه از سوی دانشجویان پاسخ گفت.

سومین کارگاه خانواده مهدوی با موضوع افیون دوست
داشتنی و بازنگری در رابطه با جنس مخالف
س��ومین کارگاه خانواده مهدوی با موضوع افیون دوست داشتنی و بازنگری در رابطه با جنس
مخالف به همت کانون مهدویت یاس��ین یکش��نبه  92/9/17در محل آمفی تئاتر دانش��کده
علوم انس��انی با حضور  50نفر از دانشجویان برگزار ش��د .در این کارگاه استاد حسین گلرخی
پیرامون موضوع مورد بحث دیدگاههای خود را مطرح نموده و به پرسشهای مطروحه از سوی
دانشجویان پاسخ گفت.

ثبت نام هفدهمین مراسم جشن ازدواج دانشجویی
اهم برنامه  های این دوره:

 -1سفرهای زیارتی مشهد مقدس ،همسفر تا بهشت
 -2برگزاری کارگاه های آموزشی
 -3اجرای برنامه  های متعدد و متنوع فرهنگی و مسابقات کتابخوانی
سفرهای زیارتی ،فرهنگی و آموزشی مشهد مقدس ،ویژه زوج  های دانشجو دوره
شانزدهم(دانشجویان ثبت نام شده سال  )91و دوره هفدهم.
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برگزاری پنجمین دوره کارگاه دانش افزایی
ویژه اعضای هیئت علمی
س��ومین و چهارمی��ن
جلس��ه از پنجمین دوره و
دوره تکمیلی کارگاه دانش
افزای��ی و توانمند س��ازی
اعض��اء هی��أت علمی به
میزبانی دفتر نهادرهبری
ب��ا موض��وع اصول تعلیم
وتربیت اس�لامی دوشنبه
و س��ه ش��نبه م��ورخ
18و19شهریورازس��اعت
16الی19:30در س��اختمان مراکزتحقیقات دانش��گاه برگزارگردید .در این جلسه که  45نفر از
اعضای هیأت علمی دانشگاه حضور داشتندحجت االسالم و المسلمین پیش نمازی و حجت
االس�لام والمسلمین سرلک با نگاهی جامع به مقوله تربیت اسالمی به ارائه تعاریف متعدد از
مفهوم تربیت پرداختند و اصولی را به عنوان اصول محتوایی تربیت اسالمی بیان نمودند .در
طول جلس��ه نیز اساتید شرکت کننده دیدگاهها ونظرات خودرا حول موضوع مورد بحث بیان
داشتند .الزم به ذکر است به اساتید شرکت کننده گواهی پایان دوره اعطاء شد.
• برگزاری مراس��م دعای کمیل(پنج ش��نبه ش��ب ها) درخوابگاههای برادران و
خواهران
• برگزاری مراسم دعای ندبه در خوابگاههای برادران و خواهران
• برگزاری اردوهای قم _ جمکران ویژه خواهران و برادران
• برگزاری مراسم زیارت عاشورا ،دعای توسل و زیارت آل یاسین درخوابگاههای
دانشجویی
• برگزاری جشن میالد امام هادی درخوابگاه برادران در تاریخ 92/7/27
• برگزاری جلسات تفسیر قرآن درخوابگاه حضرت ولیعصر
• برگزاری جشن عید غدیر درخوابگاههای برادران و خواهران
•برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم درخوابگاههای برادران و خواهران

وب سایت مهدیه پیامبر اعظم 
وب س��ایت مهدیه پیامبر اعظم از سال  90و به
منظور اطالع رسانی در زمینههای علمی ،فرهنگی،
اجتماع��ی ،سیاس��ی ،هن��ری و  ...راه اندازی ش��د.
همچنین این وب سایت شامل بخشهایی از قبیل:
دانلود نرم افزار ،دانلود کتابهای الکترونیکی ،دانلود
نشریات الکترونیکی ،دانلود مجالت الکترونیکی و ...
میباشد.
در بخش پیوندها نیز شبکه کتابخوانان حرفهای ،مدتیوب ،مرکز فرهنگی اردوهای دانشجویی،
قرآن آنالین ،ازدواج دانشجویی و ...میباشد.
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جدول زمانی کارگاههای دانش افزایی اعضای هیات علمی
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
نام دوره

تاریخ

مدرس دوره

دوره اول :معرفت شناسی
اسالمی و فلسفه علم

90/10/13
90/10/20
90/10/26
90/11/11

(دکتر خسرو پناه)

دوره دوم :اصول تعلیم و
تربیت اسالمی

90/11/17
90/11/24
90/12/8
90/12/15

(دکتر ایمانی)

91/3/23

(دکتر بهجت پور)

91/3/24

(دکتر باقری )

91/4/5

(دکتر برنجکار)

91/4/6

(دکتر خسرو پناه)

91/8/29

(دکتر مسعودی)

91/9/13

(دکتر پسندیده)

91/10/12

(دکتر رنجبر)

91/11/3

(دکتر شرفی)

91/12/8

(دکتر شرفی)

91/12/15

(دکتر شرفی)

92/6/18

( استاد پیشنمازی )

92/6/19

(استاد سرلک)

92/2/5
92/2/12
92/2/19
92/2/26

(دکتر رجبی)

دوره سوم :معرفت شناسی
اسالمی و فلسفه علم

دوره چهارم :اصول تعلیم و
تربیت اسالمی

دوره پنجم :اصول تعلیم و
تربیت اسالمی

دوره ششم :تاریخ تمدن
فرهنگ اسالمی

ش�ایان ذکراس�ت دفتر نهادرهبری درنظ�ر دارد هفتمین دوره کارگاه  ه�ای دانش افزایی
اعضای هیات علمی رابا عنوان «اخالق پزشکی» دی و بهمن ماه  92برگزار نماید.
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دانشـکدهپزشـکی
برگزاری مرحله کتبی جشنواره قرآنی
مرحل��ه کش��وری بخ��ش کتبی
جش��نواره قرآنی دانش��گاه  های
علوم پزش��کی کشور روز دوشنبه
 31تیرماه در دانشکده پزشکی با
حضور 4نفر از برگزیدگان مرحله
مقدماتی برگزارشد.

کسب رتبه دوم حفظ 5جز هجدهمین جشنواره قرآنی
توسط آقای امید کاکاوند
در هجدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان ،اساتید و کارکنان دانشگاه  های علوم پزشکی کشور
که از تاریخ  24الی  27مرداد ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برگزار شد .آقای امید
کا کاوند دانشجوی پزشکی ورودی  91رتبه دوم را در حفظ  5جز کسب نمودند .این موفقیت
را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک عرض مینماییم.

برگزاری سومین محفل انس با قرآن کریم
س��ومین محفل انس با قرآن دانشکده روز
دوش��نبه 92/7/29و همزم��ان ب��ا زادروز
میالد امام هادی از س��وی کانون قرآن
و عترت دانش��کده پزش��کی برگزار شد .در
این مراسم حجت االسالم رجبی به سبک
زندگی خانواده  های قرآنی پرداختند ،سپس
حافظ روشندل مهران سلمانی با حضور در
جایگاه ومعرفی خود به س��واالت حاضرین
پاسخ دادند ،درادامه جوایز آقای امیدکاکاوند
نف��ر دوم حف��ظ  5ج��ز جش��نواره قرآن��ی
وزارت بهداش��ت و آق��ای مرتضی امیدی
نفر دوم حفظ  20جزمس��ابقات سراس��ری
ارت��ش و همچنین برگزیدگان مس��ابقات
قرآنی«دقایقی با قرآن» اهدا شد.

دانشکده پزشکی
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اهدای جوایز برندگان مسابقات دقایقی با قرآن
با آغاز سال تحصیلی جدید مرحله دوم مسابقهی هفتگی” دقایقی با قرآن” از تاریخ 92/7/7
از سوی امور فرهنگی دانشکده پزشکی در سطح دانشکده  های علوم پزشکی و مرکز پزشکی
آموزش��ی درمانی شهید مصطفی خمینی برگزار شد و جوایز سه دوره از برگزیدگان مسابقه
اهدا گردید.
اسامی برندگان مسابقات عبارتند از:
مسابقات شماره 4

1

خانم رنود

دانشکده پزشکی

2

خانم رنجبر

دانشکده دندانپزشکی

3

خانم بابایی

دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

1

خانم شهناز صفی

مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی

2

خانم لیال ملکی

مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی

3

خانم فریبا انصاری

دانشکده پزشکی

4

آقای حسین فعله گری

دانشکده پزشکی

1

آقای رضا جودکی

مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی

2

خانم فاطمه آقایی

مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی

3

خانم فاطمه نعیمی

دانشجوی دانشکده پزشکی

مسابقات شماره 5

مسابقات شماره 6

این مس��ابقه باهدف انس با معارف قرآنی و به صورت هفتگی برگزارمی ش��ود .جوایز مسابقه
شماره  4در جشن سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه و جوایز مسابقه شماره
 5و 6در سومین محفل انس با قرآن و که در روز میالد امام هادی برگزار شد اهدا گردید.
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دانشکده پزشکی

کسب مقام اول و دوم مسابقات سراسری قرآن کریم
در سیزدهمین دورهی مسابقات قرآن کریم نیروی هوایی ارتش آقای مرتضی امیدی دانشجوی
دانش��کده پزشکی مقام اول را در رش��ته حفظ  20جز ودر مسابقات سراسری قرآن کریم ارتش
ج.ا.ا مقام دوم را در رشته حفظ  20جزکسب نمودند این مسابقات در شهریورماه  92برگزار شد.

کسب رتبه ششم انفرادی در پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
در پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم
پزشکی که از تاریخ  92/6/22الی 92/6/25
در دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد
خانم فرزانه ش��جاع ش��فیعی مقام شش��م
انفرادی را در حیطه استدالل بالینی کسب
نمودند.
پنجمی��ن المپیاد علمی دانش��جویان علوم
پزش��کی با حضور  517نفر از  49دانشگاه
علوم پزش��کی در  4حیطه استدالل بالینی،
علوم پایه مدیریت نظام س�لامت و هنر در
آموزش پزش��کی برگزارشد واز بین  45تیم
شرکت کننده در حیطه استدالل بالینی ،تیم
دانشگاه شاهد به عنوان یکی از  9تیم برتر
به مرحله گروهی این حیطه صعود نمود.

برگزاری مراسم معارفه دانشجویان پزشکی جدیدالورود
مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده پزشکی روز چهارشنبه  92/7/3ساعت  8:30با
حضورمسئولین دانشکده ،معاون فرهنگی دانشگاه ،اساتید و دانشجویان در سالن شهید احدی
برگزار شد.
این مراس��م با تالوت قرآن و س��رود ملی آغاز شد و خانم دکتر گرشاسبی ریاست محترم
دانشکده ضمن خیرمقدم به دانشجویان جدید،با اشاره به تقارن هرساله حضور دانشجویان
جدیدالورود با ایام هفته دفاع مقدس به خاطراتی از شهدا اشاره نمودند و بر ضرورت تالش
و پش��تکار دانش��جویان پزش��کی تاکید نمودند در ادامه آقای دکتر فراهانی ضمن عرض
پیام خیرمقدم ریاس��ت محترم دانشگاه و هیات رئیس��ه به دانشجویان جدیدالورود برنقش
دانش��جویان به عنوان افس��ران جنگ نرم تاکید نمودند و در ادامه به معرفی فعالیت  های
فرهنگی در س��طح دانشگاه اش��اره نمودند و ویژگی  های دانشجوی فعال فرهنگی را بیان
نمودند از برنامه  های مراسم خیرمقدم نمایندهی تشکل  های دانشجویی و قرائت میثاق نامه
و عکس یادگاری با حضور مسئولین بود و پس از حضور دانشجویان در کالس شهید گمنام
کلیپ مراسم تدفین شهدای دانشگاه پخش شد در ادامه آقای دکتر دواتی معاون آموزشی
به قوانین آموزشی و افتخارات دانشجویان در آزمون دستیاری و المپیاد علمی اشاره نمودند
و خانم دکتر خوش زبان سرپرس��ت اس��اتید راهنما توضیحاتی پیرامون امور اساتید راهنما
بیان نمودند.
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قبولی 25نفر از دانش آموختگان دانشکده پزشکی در آزمون
دستیار تخصصی پزشکی کشور
بنا به اعالم معاونت آموزش��ی وزارت بهداش��ت 25نفر از دانش آموختگان دانشکده پزشکی در
چهلمین آزمون دستیار تخصصی پزشکی که پنجم اردیبهشت ماه  92برگزار شد پذیرفته شدند
ضمن تبریک اسامی پذیرفته شدگان آنان به شرح ذیل میباشد.
الزم به ذکر است در آزمون فوق خانم دکتر زهره خداشناس رتبه سی و هفتم کشوری را کسب
نمودند.
ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشگاه

رشته

1

احمد

آل آقا

گیالن

جراحی مغز و اعصاب

2

سیده سمانه

استقامت هنزائی

تهران

كودكان

3

امیر ارسالن

امین دارالضربی

شهید بهشتی

جراحی مغز و اعصاب

4

فاطمه سادات

باطنی

تهران

روانپزشكی

5

مهدیه

تقوایی

تهران

بیماریهای داخلی

6

ندا

جویان

بوشهر

بیماریهای داخلی

7

مرتضی

حقویردی

تبریز

پزشكی فیزیكی و توانبخشی

8

فرشته

حقیقت

ایران

روانپزشكی

9

لیال

حمزه لو حسین آبادی

تهران

كودكان

10

زهره

خداشناس

تهران

بیماریهای پوست

11

علی اصغر

خیرخواه وکیل اباد

یزد

بیماریهای داخلی

12

طاهره

رضائی نور

تهران

بیماریهای اعصاب

13

سارا

رضایی

تهران

روانپزشكی

14

فاطمه

سرلکی

كاشان

زنان و زایمان

15

سمیه

شالچی تبریزی

شهید بهشتی

طب اورژانس

16

موسی

علی احمدی

تبریز

گوش وحلق وبینی

17

ناهید

فضلی بنفشه ورق

قزوین

بیماریهای قلب و عروق

18

شبنم

گل محمدی

اهواز

جراحی مغز و اعصاب

19

حجت

مادرشاهی

بقیه اله

گوش وحلق وبینی

20

یسری

محجوب

شهید بهشتی

آسیب شناسی

21

ساناز

مقدمی مونقی

شهید بهشتی

كودكان

22

زهرا

نوری

تهران

بیماریهای داخلی

23

مریم

یارقلی

قزوین

زنان و زایمان

24

مریم

یحیائی باویل

ایران

پزشكی فیزیكی و توانبخشی

25

احمد

کمیلی موحد

شهید بهشتی

بیماریهای داخلی
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تقدیر از پزشک پیشکسوت ایران
همزمان با روز پزش��ک از آقای دکتر واعظ مهدوی هیات علمی دانش��کده پزشکی به همراه
اساتید ممتاز و پزشکان پیشکسوت ایران در همایش بزرگداشت روز پزشک تقدیر شد.
این مراس��م هرس��اله اول ش��هریور به مناسبت « زادروز ابوعلی س��ینا» و به منظور تجلیل از
پزشکان برگزار میشود.

گرامیداشت هفته دفاع مقدس
در آس��تانه فرارسیدن سالگرد شهدای گمنام دانش��گاه و در روزسوم مهرماه در مراسم معارفه
دانشجویان جدیدالورود کالس درس این ورودی مزین به شهید گمنام شد وبا حضور ریاست
دانشکده و معاون آموزشی در کالس کلیپ مراسم تدفین شهدا اکران شد
کسب رتبه چهارم کشوری آزمون پیش کارورزی توسط خانم فرزانه شجاع شفیعی

درپنجاه و دومین آزمون پیش کارورزی که در تاریخ  92/6/14از س��وی مرکز سنجش وزارت
بهداشت برگزار شد .خانم فرزانه شجاع شفیعی دانشجوی پزشکی دانشکده رتبه چهارم کشوری
را کسب نمودند .این موفقیت را به ایشان ،اساتید دانشجویان ومسئولین دانشکده و دانشگاه و
کارمندان تبریک عرض مینماییم.

برگزاری جلسه دفاع پایانه پنج دانشجوی دوره دکترای
پزشکی عمومی در مهرماه
تاریخ دفاع

ردیف

دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

1

آقای ابوالحسن
میرزایی ملک
آباد

مقایسهی روش آسپیراسیون
ترومبوز با آدنوزین داخل کرونری
جهت درمان پدیدهی عدم بازگشت
مجدد بدنبال مداخالت کرونری از
طریق پوست

آقای دکتر
محمدرضا رجبی

92/7/2

2

آقای سعید نظر
بیگی

اثر همودیالیز روی سیستم شنوایی
بیماران مبتال به مرحله انتهایی
نارسایی مزمن کلیه

آقای دکتر رضا
افشار

92/7/2

3

خانم نور فتاح

یافت اثر سیتوتوکسیک هواچوبه
بر ضد رده  های سلولی انسانی
آدنوکارسینوم معده

آقای دکتر محمدرضا
جاللی ندوشن

92/7/14

4

خانم سما
ملکیان

بررسی تاثیر درمان آکنه و لگاریس
شدید بر اعتماد به نفس

آقای دکتر مهران
حیدری سراج

92/7/23

5

خانم معصومه
پاشایی بهرام

تاثیر استازوالمید بر روی سردردهای
میگرنی در دوران قاعدگی

آقای دکتر
سیامک افشین
مجد

92/7/28

59

دانشکده پزشکی

برگزاری جلسه دفاع پایانه پنج دانشجوی دوره دکترای
پزشکی عمومی در آبان ماه
ردیف

دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

تاریخ دفاع

1

خانم نصیبه
پارسائی اطهر

موانع انجام فعالیت فیزیکی و رعایت رژیم
غذایی در دختران چاق و دارای اضافه وزن
مقطع راهنمایی شهر تهران 1390

خانم دکتر
اشرف پیراسته

92/7/2

2

خانم الهام
محبی

بررسی عوامل روانی اجتماعی و محیطی
مرتبط با فعالیت جسمانی دانش آموزان مقطع
راهنمایی شهر اصفهان سال 1390

خانم دکتر
اشرف پیراسته

92/7/2

3

خانم نفیسه
رضوان نیا

فراوانی اختالالت خواب در شیرخواران
 6ماه تا  2سال مراجعه کننده به درمانگاه
بیمارستان مصطفی خمینی در سالهای
 1391تا 1392

خانم دکتر
حاجیه برنا

92/7/14

4

خانم مریم
عروجی

یافته  های ریوی سیتی اسکن با رزولوشن
باال در بیماران کالژن وسکوالر در بیمارستان
مصطفی خمینی در سالهای  1388تا 1392

آقای دکتر سید
علی گلستانها

92/7/23

5

آقای حسین
مس کار

تعیین اثر حفاظت عصبی تجویز ماده اپی
گالوکاتکین گاالت در یک مدل تجربی بیماری
پارکینسون با استفاده از  -6هیدروکسی
دوپامین

آقای دکتر
محمدحسین
قینی

92/7/28

بازدید جمعی از دانشجویان پزشکی از سازمان انتقال خون
نه نفر از دانشجویان کارآموزبهداشت و پزشکی اجتماعی به همراه
کارشناس گروه بهداشت در روز دوشنبه  92/7/22با حضور در اداره
کل منطقهای س��ازمان انتقال خون اس��تان تهران واقع در خیابان
وصال از بخش  های مختلف آن بازدید نمودند.

برگزاری مراسم یادبود درگذشت مرحوم شعبان تیموری
مراسم یادبود درگذشت مرحوم شعبان تیموری از پرسنل متعهدو دلسوز دانشکده پزشکی روز شنبه
 25آبان ماه باحضور مسئولین دانشکده و دانشگاه ،اساتید ،دانشجویان و کارمندان و خانواده ایشان
در سالن شهید احدی دانشکده برگزار شد.
دراین مراس��م پس از تالوت آیات قرآن حجت االس�لام رجبی ضمن عرض تسلیت به بازماندگان
ایشان،با اشاره به آیات قرآن به حقوق والدین و وظایف فرزندان در مقابل آنان اشاره نمودند ،و فرمودند
خداوند بزرگ در قرآن كریم ،پیوس��ته انسان را به نیك رفتاری نسبت به والدین خود فرمان میدهد:
«بالوالدین احسانا» .وافزودند سزاوار است مومنان افزون بر نیکی به والدین ،دعای امام سجاد درباره
والدین در صحیفه سجادیه (دعای بیست وچهارم) را بخوانند و ایشان با اهدای کتاب صحیفه سجادیه
به فرزند آن مرحوم بر قرائت دعای والدین تاکید نمودند .در ادامه مراس��م مداح اهل بیت آقای ترنج
با توجه به تقارن این مراس��م با س��ومین روز شهادت امام حسین و شهادت امام سجاد به ذکر
مصیبت پرداختند .و حاضران با قرائت فاتحه برای آن مرحوم طلب مغفرت کردند.
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دانشـکدهپرستاری
مرکز تحقیقات سالمت سالمندی دانشکده پرستاری مامایی
به تصویب رسید
طی نامه ارسالی از وزیر وقت بهداشت جناب آقای دکتر محمد حسن طریقت منفرد به ریاست
محترم دانشگاه شاهد ،اعالم گردید که به استناد رأی صادره در دویست و چهل و پنجمین جلسه
مورخ  92/2/23ش��ورای گسترش دانش��گاه علوم پزشکی ،با تأسیس مرکز تحقیقات سالمندی
دانشگاه شاهد مرتبط با دانشكده پرستاری و مامایی ،موافقت اصولی به عمل آمده است.

برگزاری همایش اخالق و فرهنگ در پرستاری و مامایی در
تاریخ  30بهمن 1392
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد با استعانت از خداوند متعال همایش اخالق و فرهنگ
در پرستاری و مامایی را در تاریخ  30بهمن  1392برگزار مینماید.

راه اندازی فصلنامه علمی پژوهشی

« اخالق و فرهنگ در پرستاری و مامایی»
به همت مدیریت دانشکده

فصلنامه علمی پژوهش��ی « اخالق و فرهنگ در پرس��تاری و مامایی» دارای موافقت اصولی
جهت اخذ رتبه علمی پژوهش��ی از کمیس��یون نشریات علوم پزشکی کشور ،از پژوهشگران و
نویسندگان محترم دعوت مینماید تا مقاالت ارزشمند علمی پژوهشی خود را از طریق آدرس
اینترنتی  http://ecnm.shahed.ac.ir/editorارسال نمایند.
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عنوان

مجله اخالق و فرهنگ در پرستاری و مامایی

صاحب امتیاز

دانشگاه شاهد

مدیر مسؤول

دکتر محمدرضا حیدری ،استادیار دانشگاه شاهد

سردبیر

دکتر نفیسه ظفرقندی ،دانشیار دانشگاه شاهد

مدیر اجرائی

رضا نوروززاده ،عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

دوره انتشار

فصلنامه

زمینه فعالیت علمی

پرستاری و مامایی ،پزشکی و علوم مرتبط با سالمت

نشانی

تهران .خیابان ولی عصر ،تقاطع طالقانی .کوچه
شهید رحیم زاده پالک  .6دانشکده پرستاری و
مامایی شاهد

پست الکترونیکی

ecnm@shahed.ac.ir

اهداف نشـریه
بدیهی اس��ت که پیش��رفت جوامع امروزی درگرو رشد و توسعه علمی است .انتقال یافته های
علمی و انجام تحقیقات و مبادله اطالعات بین دانش��گاه ها عامل تعیینکننده توسعه علمی و
زمینهس��از خودکفایی در تحقق س�لامت همه جانبه جامعه است .انتشار این مجله فرصتی را
فراه��م میآورد تا ایده ها و رهنمودهای جدید در قلمرو اخالق پرس��تاری و مامایی از زوایای
گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گیرند .بنابراین به منظور توسعه و نشرعلوم پرستاری مامایی،
مجله علمی پژوهشی اخالق و فرهنگ در پرستاری و مامایی در زمینه  های تحقیقاتی مرتبط
با اهداف زیر منتشر خواهد گردید:
 -1ثبت و نشر نتایـج تحقیقات در زمینه فرهنگ و اخالق در پرستاری و مامایی به منظور ارتقاء
سطح آگاهی علمی ،تولید و نشر دانش پرستاری و مامایی
 -2کمک به توسعه علم و پژوهش در سراسر کشور
 -3ت�لاش بـ��رای ورود و عضـویـ��ت در بــانک های اطـالعـاتـی و ش��بکه های اینترنتی
بیـنالمللی
-4کمـک به ارتقـای سطـح پـژوهش و نهادینه کردن پژوهش در زمینه پرستاری و مامایی
 -5انتشار بـه مـوقع یافته های جدید پژوهشی در زمینه پرستاری و مامایی به منظور گسترش
مرزهای دانش
 -6تـالش جهت ارائة ایده های نو به منظور رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کش��ور در زمینه
پرستاری و مامایی
 -7ایجـاد بستـر مناسب جهـت ایجـاد ارتبـاط میان پژوهشگران و مراکز علمی ،پژوهشی
 -8اطـالع رس��ـانی در زمینـه های پـژوهش��ـی تخصصی پرس��تاری و مامایی و کمک به
جلوگیری از فعالیت های مشابه در کشور

س�ـــال اول
ش�مـــاره 2
زمسـتـان92

نشریهخـبری
دانشگاه شاهد

اخـــــــــــــبـــار
دانشکدهها

62

دانشـکده علوم انسانی
معرفی دانشـکده علوم انسانی

از آنجا که رسول گرامی اسالم میفرماید« :علیكم بمكارم االخالق فان اهلل بعثنی بها» بر
شما الزم است كه مكارم اخالق را تحصیل كنید پس به درستی كه خداوند مرا مبعوث كرده
تا به آنها دعوت كنم و بر این اس��اس امور فرهنگی دانش��کده علوم انس��انی سعی در ترویج
فرهنگ و اخالق اسالمی دارد.
از مهمترین ویژگیهای پیغمبر اسالم و جانشینان معصوم ایشان ،در گام اول ایجاد تحول
در روح و روان م��ردم ب��وده و در گام دوم ایجاد زمینه تحصیل خصایص پس��ندیده و اجتناب
از صفات رذیله و پس��ت با آش��نا نمودن آنها با خداوند بوده اس��ت .چنانچه امام صادق
میفرمایند « :إن البر و حس��ن الخلق یعمران الدیار و یزیدان فی االعمار » :كارهای نیكو و
اخالق پسندیده شهرها را آباد و عمرهای  -انسانها -را زیاد می كنند.
روش ایج��اد تحول و دگرگونی در منشها و خصلتها یکی از اهداف و س��رفصل  های امور
فرهنگی دانش��کده علوم انس��انی میباش��د که با الگوگیری از فرمایشات مقام معظم رهبری
اهمیت این مسئله نمایان است:
«ما فرهنگ را بس��تر اصلی زندگی انس��انمیدانیم نه فقط بستر اصلی درس خواندن و علم
آموختن فرهنگی هر کش��ور بس��تر اصلی حرکت عمومی آن کش��ور است حرکت سیاسی و
علمیاش در بس��تر فرهنگی اس��ت .فرهنگی یعنی خلقیات و ذاتیات یک جامعه و بومی یک
ملت تفکراتش ،ایمانش و آرمانهایش اینها تش��کیل دهنده مبانی فرهنگ یک کشور است»
نکته  های ناب جلد یک ص 50

آنچه که به نظر ایشان برای جوانان و دانشجویان کشور مهم و حیاتی است و میتواند هدف و
حاصل کار فرهنگی باشد چند امر است که در رأس آنها موارد مهم ذکر میشود:
 -پرورش روح ایمان و تقوا در بین جوانان و دانشجویان و تقویت ارتباط با خداوند.
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 تقویت روحیه علم آموزی و پیش��تکار و تالش برای علم در بین جوانان و دارا بودن اهدافبلند و همتی واال.
 ایجاد محیطی همراه با معنویت در دانشگاه برای تربیت دانشجویانی متدین و اجازه ندادن بهبیحرمتی به حجاب در محیط دانشگاه.
 شناسایی انقالب اسالمی و اهمیت آن و جایگاه و موقعیت آن در جهان کنونی. شناساندن هویت اسالمی ایران دانشجویان به آنها و جلوگیری از خودباختگی در برابر غرب. شناساندن ارزشهای اسالم و انقالب و دفاع مقدس. تقویت روحیه امید و نشاط و عزم و اراده در بین جوانان برای دستیابی به اهداف چشم انداز 20ساله.
 بیتفاوت نبودن نسبت به سرنوشت کشور. ترغیب و تشویق به صفات فاضله مانند صداقت و اخالص.حال با تعریف اهداف فوق به عنوان سرفصل  های فعالیت  های فرهنگی ،آن هم در مرکز مهم
و سر نوشتسازی چون دانشگاه ،باید با استفاده از تمامی امکانات موجود و اهتمام همه عوامل
مربوط ،زمینه را به گونهای فراهم نمود تا از طریق راههای مختلف بتوان به اهداف موفق دست
یافت ،از جملهی ابزار و راههای دستیابی به این اهداف میتوان موارد ذیل را نام برد:
• برگزاری کالس  های آموزشی و ترویجی و قرآنی در دانشگاه.
• دعوت از بزرگان و صاحبنظران برای تقویت بنیه علمی و نظریه پردازی.
• دع��وت از اف��راد فاضل و با تقوا و صاحب دل برای تق��وت روحیه تقوا و معنویت در محیط
دانشگاه.
• برگ��زاری نمایش��گاههای مختلف عکس ،پوس��تر ،بن��ر ،کتاب و نیز برگزاری مراس��م  ها و
جشن  های دینی.
• برگزاری اردوهای تفریحی آموزش��ی همراه با کارهای فرهنگی و مسابقات و زیارت و تکیه
بر امور معنوی.
• مسابقات کتابخوانی در موضوعات مختلف.
• شرکت دادن دانشجویان به عنوان برگزار کننده و عامل در اجرای کارهای فرهنگی.
• نصب نمادها و تذکره های اخالقی و نوشته های دینی در محیط دانشگاه و تابلوها.
در کالم آخر ،امور فرهنگی دانش��کده انس��انی میکوش��د تا با به کارگیری همهی عوامل و
ظرفیت  های موجود و همچنین توانایی و امکانات تمام مس��ئولین و کارشناس��ان مربوطه ،در
جهت تحقق هرچه بیش��تر اهداف و آمال فرهنگ ساز و هویت ساز دانشجویان حرکت کند و
دانشگاه را به محیطی برای تحصیل توأمان علم و فرهنگ و ادب و تقوا مبدل سازد.
دانشکده علوم انس��انی ،برای
برگزاری و احیای امور فرهنگی
ابتدائ��ا در محیط دانش��کده و
س��پس در محی��ط دانش��گاه،
کوش��یده اس��ت تا بابرگزاری
جلسات مس��تمر کارشناسی و
ایج��اد ارتباطات موث��ر و بهره
گیری از تمامی پتانس��یل  های
موجود بتواند گامهایی اثر گذار
در راه تعالی فرهنگ متعاملین
با این دانشکده ،اعم از اساتید،
دانشجویان و کارکنان بردارد.
طبق مصوب شورای فرهنگی
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این دنش��کده به ریاست
دکت��ر رس��ول روش��ن،
ریاست محترم دانشکده
و همچنی��ن اعض��ای
دیگر از جمله سرکارخانم
ش��یخ محم��دی بعنوان
دبیر ش��ورا ،جن��اب آقای
دکترغف��اری و س��رکار
خانم دکت��ر خلیل اللهی
و همچنی��ن جناب آقای
ش��اکری بعنوان اعضای
ش��ورای فرهنگ��ی و
همچنی��ن نماینده  ه��ای
دانش��جویی از پایگاه  های بسیج ،انجمن اسالمی و س��تاد شاهد و ایثار گر ،پیش از آغاز سال،
تقویم اجرایی فرهنگی دانش��کده جهت پیش بینی و انجام هر چه بهتر امور تنظیم میگردد.
در پایان امور فرهنگی دانش��کده علوم انس��انی منتظر دریافت پیشنهادات و طرح  های سازنده
دانشجویان ،اساتید و کارکنان میباشد.
امور فرهنگی دانشکده علوم انسانی

برگزاری مراسم جشن نیمه شعبان
امور فرهنگی دانشکده علوم انسانی در ایام والدت با سعادت حضرت مهدی صاحب الزمان
مراس��م جشن نیمه شعبان یکشنبه 2تیر  1392در س��الن اجتماعات دانشکده علوم انسانی با
استقبال جمعی از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم جناب آفای حجت االسالم و المسلمین عیسوند پیرامون سبک زندگی مهدوی
سخنانی ایراد نمود.
در حاش��یه مراسم نمایشگاه کتاب با محوریت مهدویت نیز برگزار گردید و همچینین مداحی
جناب آقای عبدالحس��ینی بخشی از برنامه جشن بود که با برش کیک میالد با حضور معاون
محترم فرهنگی دانش��گاه جناب آقای دکتر فراهانی و مسئولین دانشکده و پذیرایی حاضرین
پایان یافت.

برگزاری کارگاه دوره  های تفسیر موضوعی قرآن کریم
امور فرهنگی دانشکده علوم انسانی کارگاه دورهای تفسیر موضوعی قرآن کریم از روز دوشنبه
8مهر  1392در س��اعت  13-15در س��طح کارمندان دانش��گاه و س��اعت  15-17در س��طح
دانش��جویان دانش��گاه با هدف تاکید بر تعمیق و گس��ترش معرفت و بصیرت قرآنی در سالن
اجتماعات دانش��کده علوم انسانی با حضور استاد برجسته قرآنی آقای دکتر رضوی و استقبال
جمعی از کارکنان دانشگاه برگزار کرد.
طبق نظر خواهی بعمل آمده در پایان دوره ،مقرر گردید این دوره با حضور اس��تاد رضوی در
ترم  های آتی ادامه یابد.
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برگزاری ایستگاه صلواتی در سالروز شهادت امام محمد باقر
به همت امور فرهنگی دانشکده علوم انسانی یکشنبه  21مهر  1392در سالن همکف دانشکده
علوم انسانی برگزار گردید.
در این مراسم احادیثی از آن حضرت بین دانشجویان توزیع گردید و شرکت کنندگان پذیرایی
گردیدند

جشن غدیر
ب��ه همت امور فرهنگی دانش��کده علوم انس��انی
جش��ن غدیر با هدف بزرگداش��ت مق��ام والیی
حض��رت امیرالمومنین امام علی علیه اس�لام در
تاریخ  92/7/29در س��الن همکف دانشکده علوم
انسانی برگزار گردید .در این مراسم مسابقه غدیر1
برگزار شد و بسته فرهنگی شامل ویژه نامه و سی
دی قس��یم الجنه و النار بین دانش��جویان توزیع
گردید.

برگزاری نمایشگاه حدیث معرفت
امور فرهنگی دانشکده علوم انسانی به منظور
بزرگداش��ت مق��ام عرفانی مرح��وم آیت اهلل
بهجت و بهره مندی از س��خنان گهربار
این عارف اندیش��مند در نظ��ر دارد به زودی
نمایشگاهی در ساختمان ایثار و دانشکده  های
طرح جامع و ساختمان مرکزی برگزار نماید.
محور این نمایشگاه بیانات اخالقی -مهدوی
و نماز و  ...میباشد.

برگزاری مراسم جدیدالورودها
به همت امور فرهنگی دانشکده علوم انسانی جشن جدیدالورودهای دانشکده در تاریخ 92/7/8
در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی از ساعت 10-12برگزار گردید.
در این مراس��م مسئولین دانشگاه جناب آقای آقای دکتر فالح در ارتباط با حوزه اداری و مالی
دانشگاه سخنانی ایراد نموده و سپس مسئولین دانشکده جناب آقای دکتر روشن رئیس دانشکده
علوم انسانی - ،جناب اقای ذوالفقاری معاون آموزشی دانشکده در ارتباط با قوانین آموزشی -
پژوهشی و فرهنگی سخنانی ایراد کردند.
در ادامه نمایندگان تش��کلهای دانش��جویی و کانون ش��عر و ادب به معرفی تش��کل خود
پرداختند.
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گزارش تصویری از همایش جدیدالورودهای 92

نمایشگاه  های برگزار شده سال 1392دانشکده علوم انسانی
پوستر
 )1پوسترهای قدوم یار -تاییدات قرآنی -حقیقت شب قدر با محوریت حجاب و میالد حضرت
فاطمه زهرا 92/1/22 الی92/1/28
 15 )2پوستر ،با محوریت حجاب  92/1/22تا92/1/28
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کتاب

 )1نمایشگاه کتاب منتخبی از کتب با محوریت مهدویت و حضرت مهدی در سالروز
میالد امام زمان92/4/2 
 )2توزیع کتاب زندگانی سردار دالور کربال حضرت ابوالفضل العباس92/8/20
 )3نمایشگاه کتاب منتخبی از کتب با محوریت حضرت فاطمه در ایام میالد حضرت
فاطمه92/2/11 
 )4نمایشگاه کتاب منتخبی از کتب با محوریت محرم و ایام عزاداری ساالر شهیدان حضرت
امام حسین92/8/15 

نشریات
 )1نشریه توشه روز دانشجو92/9/16 92
 )2نشریه پالک  59هفته دفاع مقدس 92/6/31الی92/7/7
 )3پالت لمینت  های سر در کالس  های دانشکده با محور احادیثی از ائمه معصوم و قیام
عاشورا 1392/8/12
 )4نشریه دیواری زن در اسالم وفات حضرت زینب92/3/4 
 15 )5نشریه دیواری حجاب در ایام والدت حضرت فاطمه92/2/10
 )6نشریه دیواری لیله الرغائب و دعا و اعمال ماه مبارک رجب و اندر احواالت ماه رجب 92/2/28
 )7نشریه دیواری دعای مطالعه در ایام امتحانات 92/3/16
 )8نشریه دیواری روشنایی چشم پیامبر مبعث رسول اکرم92/3/13 
 )9نشریه دیواری زیارتنامه شهدا اربعین امام حسین

ویژه نامه ها
 )1ویژه نامه با محوریت بهداشت در ماه مبارک رمضان (تیر ماه )92
 )2در ماه مبارک رمضان ویژه نامه ثواب اعتکاف(تیر ماه )92
 )3ویژه نامه استکبارستیزی  13آبان1392
 )4ویژه نامه چرا به عیادت من نمیآیید؟ شهادت حضرت زهرا 92/1/22 الی92/1/28
 )5اربعین ساالر شهیدان امام
حسین92/10/2
 )6توزیع بسته فرهنگی ویژه غدیر 92/7/29
 )7ویژه نامه شهادت امام محمدباقر
92/7/21

فضاسازیفرهنگی
 -1طراحی و چاپ تمثال مقام معظم رهبری
و امام خمینی جهت نصب در کالسها
 -2فضاسازی فرهنگی و انقالبی به
مناسبتهای مختلف
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موفقیت دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث
در المپیاد دانشجویی کشور

هجدهمین دوره آزمون  های المپیاد دانش��جویی کش��ور در دو مرحل��ه غیر متمرکز و متمرکز
برگزار گردید .در مرحله غیر متمرکز در قطب اول علمی کشور ،آقایان سجاد صحرایی ،محمد
ابراهیمی درمیانی و خانم رقیه اسماعیلی به ترتیب موفق به کسب رتبه  های اول ،دوم و چهارم
گردیدند.
در مرحله نهایی آقای سجاد صحرایی موفق گردید در بین برگزیدگان قطب  های علمی کشور
و نفرات برتر آزمون کارشناسی ارشد رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص دهد.
الزم به ذکر اس��ت دانش��جویان رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد برای چهارمین سال
متوالی است که توانسته اند در المپیاد علمی دانشجویی قطب اول علمی کشور موفقیت بدست
آورند.
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اخبار آموزشی دانشکده علوم انسانی

تالیف دو کتاب توسط اساتید گروه علوم تربیتی
_ کتابهای نظریه  های تربیتی و مکاتب فلسفی گروه علوم تربیتی دانشگاه توسط انتشارات
آییش به زیور طبع آراسته شد.
همچنین کتاب هنر و تعلیم و تربیت توس��ط آقایان دکتر اکبر رهنما و دکتر محسن فرمهینی
فراهانی دانشیار گروه علوم تربیتی و صاحب موسوی و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش(دبیر دبیرستانهای تهران) ازچاپ خارج شده است.
_ اولین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه فلسفه به دانشگاه راه یافتند.
_ از مهر  92در گروه فلس��فه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش فلسفه
اسالمی و کالم اسالمی صورت گرفت.

نتایج آزمون دکتری ارشد روان شناسی اعالم شد
در ای��ن دوره ک��ه چهارمین دوره میباش��د چهار نفر دانش��جو پذیرفته ش��ده اند که مجموع
دانشجویان به  16نفر میرسد.
گرایش رشته روان شناسی در هر سه مقطع روان شناسی بالینی میباشد.

موافقت با ایجاد دوره  های دکتری ()phd
در رشته  های مختلف دانشکده علوم انسانی
درخواس��ت ایجاد دوره دکتری در رش��ته  های برنامه ریزی درس��ی و تاریخ و فلسفه آموزش و
پرورش حقوق خصوصی علوم قرآن و حدیث نیز به وزارت علوم ارس��ال شده است که مراحل
نهایی خود را میگذراند.

راه اندازی دوره دكتری مطالعات سیاسی انقالب اسالمی
ش��ورای گسترش آموزش عالی در جلس��ه مورخ  92/7/20خود با راه اندازی دوره دكتری
مطالعات سیاسی انقالب اسالمی در چهار گرایش اندیشه سیاسی رهبران انقالب اسالمی،
بازتاب انقالب اسالمی در جهان اسالم ،جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسالمی ایران و
آینده پژوهی انقالب اسالمی در دانشگاه شاهد موافقت كرد .گفتنی است كه برنامه درسی
رشته مذكور در نتیجه تالش و پیگیری  های طاقت فرسای گروه علوم سیاسی و مطالعات
انقالب اسالمی و با صرف حدود  1400نفر ساعت كار تهیه و در هشتصد و سی و پنجمین
جلسه شورای برنامهریزی آموزش عالی مورخ  92/4/9به تصویب رسیده است .این برنامه
درس��ی از تاریخ تصویب در کلیه دانش��گاهها و مؤسسات آموزش عالی واجد شرایط قابل
اجرا بوده و دانشگاه شاهد نیز از مهر ماه  1393در سه گرایش این رشته ،دانشجو پذیرش
خواهد كرد.
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دانشـکده فنی و مهندسی

جشنجدیدالورودها
در مهر ماه س��ال جاری جش��ن جدیدالورودیهای دانشکده فنی مهندس��ی با حضور رئیس
دانشکده ،معاونین و اساتید وهمچنین مدیرکل محترم آموزش جناب آقای دکتر بهراد در آمفی
تئاتر دانشکده برگزار گردید.

کسب درجه علمی پژوهشی نشریه مهندسی مخابرات
نشریه انگلیسی زبان مهندسی مخابرات journal of communication engineering
به سردبیری جناب آقای دکتر حسنی رئیس دانشکده فنی مهندسی در جلسه مورخ  8آبان ماه
 92کمیسیون نشریات وزارت علوم -تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه علمی پژوهشی
گردید.

نمایشگاه دفاع مقدس
در اوایل مهرماه س��ال  92نمایش��گاهی با مضمون ش��هدا و دفاع مقدس در دانشكده فنی و
مهندسی با همکاری معاونت فرهنگی برگزار گردید .این نمایشگاه با محوریت شهدا بر پا گردید
که هدف از برپایی آن ترویج فرهنگ شهادت ،رشادت و ایستادگی میباشد.

71

دانشـکدهکشــاورزی
انتصاب معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم کشاورزی
همزمان با آغاز س��ال جدید ،آقای دکتر علیرضا رضازاده ب��ه عنوان معاون پژوهش و فناوری
جدید دانش��کده علوم کش��اورزی منصوب و از زحمات جناب آقای دکتر جابر کریمی تقدیر و
تشکر بعمل آمد.

انتخاب و معرفی پژوهشگران برتر دانشکده علوم کشاورزی درسال92
با توجه به اینکه در آذر ماه هرس��ال به مناس��بت هفته پژوهش ،پژوهشگران سطوح مختلف
(دانشکده  ها ،دانشگاه  ها و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) انتخاب و معرفی میشوند ،امسال
هم کمافیالسابق با بررسی فعالیت  های تحقیقاتی اعضای هیات علمی دانشکده علوم کشاوزی
در ی��ک بازه زمانی دو س��اله ( 90/7/1لغای��ت  )92/6/31اعضای محترم هیات علمی ذیل به
عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شده اند:

رتبه اول

دکتر حبیب عباسیپور
گیاهپزشکی

رتبه دوم

دکتر علیرضا عسکریانزاده
گیاهپزشکی

رتبه سوم

دکتر یاور شرفی
علوم باغبانی

بازدیداعضای هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی از مرکز تحقیقات
کشاورزی سازمان انرژی اتمی
جمعی از اعضای هیات علمی به همراه رئیس و معاونین آموزش��ی و پژوهشی دانشکده علوم
کشاورزی روز یکشنبه  92/8/19از پژوهشکدهی کشاورزی سازمان انرژی اتمی کشور بازدید
بعمل آوردند .در این بازدید ضمن آشنایی با بخشهای مختلف پژوهشکده ،راهکارها و نحوهی
همکاری جهت انجام پایاننامه  های دانش��جویی و طرح  های تحقیقاتی مشترک مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.
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دانشکده کشاورزی

برگزاری کارگاه  EndNoteبرای دانشجویان تحصیالت تکمیلی با همکاری
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه
با هدف ارتقاء سطح کمی و کیفی بهرهگیری
از منابع گوناگ��ون برای انجام پایان نامه  های
دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا
و همچنین اس��تفاده از اب��زاری کارآمد برای
استناد صحیح به منابع در طرح  های تحقیقاتی،
کارگاه آم��وزش نرم اف��زار  EndNoteدر
تاریخ  های  5و  9آذرماه سالجاری در دانشکده
علوم کشاورزی برگزار شد.

برگزاری نمایشگاه از دستاوردهای پژوهشی در سطح دانشکده
به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاهی از دستاوردهای پژوهشی دانشکده از روز یکشنبه مورخ
 92/9/24لغایت روز سه شنبه مورخ  92/9/26در محل دانشکده علوم کشاورزی برگزار گردید.

برگزاری مراسم بزرگداشت و سخنرانی ویژه هفته پژوهش
همزمان با برگزاری نمایشگاه دستاورد  های پژوهشی
دانش��کده ،مراسم بزرگداشت و س��خنرانی ویژه هفته
پژوهش در روز دوشنبه مورخ  92/9/15در محل سالن
سمینار دانشکده برگزار شد.

فعالیتهایمرکز تحقیقات گیاهان دارویی در سال 1392
 -1تصویب  4طرح پژوهشی بمبلغ  887/785/000ریال با عناوین بشرح ذیل:
• بررسی میزان تحمل به تنش خشکی گیاه دارویی بالنگو()Lallemantia spp
مجری دکترحشمت امیدی• بررس��ی تنوع ژنتیکی برخی جمعیت  های بادرنجبویه ایران بر اس��اس شاخص  های ریخت
شناسی ،فیزیولوژیکی ،فیتوشیمیایی و مارکرهای مولکولی
– مجری دکتر داریوش طالعی
• بررسی تاثیر میزبانهای مختلف بر روی محصول و ترکیبات فیتوشیمیایی دو گونه سس
 مجری دکتر آیت اله رضایی• بررسی اثر تغییر سطح پلوئیدی بر عملکرد و محتوای متابولیت  های ثانویه گیاه بادرنجبویه
 مجری دکتر داریوش طالعی -2خرید تجهیزات آزمایش��گاهی بمبلغ  389/324/776ریال برای آزمایشگاه تحقیقاتی مرکز
از قبیل :اتوکالو  25لیتری-چمبر دارویی -یخچال آزمایش��گاهی-تانک الکتروفورز عمودی-
تانک الکتروفورز افقی -منبع تغذیه الکتروفورز -تانک تیوب ژلHotter Block -
 -3چاپ  9مقاله علمی در مجالت ISI
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دفرت نظارت و ارزشیابی
چرایی و چگونگی کیفیت بخشی به عملکرد دانشگاه
توسعه سیاس��ی و اقتصادی
منوط ب��ه توس��عه علمی و
فرهنگی و منش��أ دانش��گاه
هاست؛ پایگاههای اقتصادی
و سیاس��ی و حاکمیت مؤثر
و مقبول در دانش��گاه ریخته
میش��ود و آش��ناترین و
مردمیترین نهاد امیدبخش
برای توسعه پایدار ،دانشگاه
اس��ت؛ از نظ��ر تم��اس ب��ا
افراد جامعه ،نظ��ام آموزش
از باالتری��ن می��زان تماس
و ارتب��اط برخ��وردار اس��ت
بطوری که نظام آموزشی از
نظر نیروی انسانی باالترین
تعداد افراد شاغل را در میان
دس��تگاههای دولتی در بر دارد ،عالوه بر آن تعداد قابل توجهی از افراد کش��ور به عنوان
یادگیرنده (دانش آموز و دانش��جو) ،بطور مستقیم یا غیر مستقیم به نحوی با فعالیت  های
یاددهی -یادگیری س��رو کار دارند .از س��وی دیگر نظام آموزش عالی به عنوان پدیدهای
هدفمند دارای دو بعد کمی و کیفی اس��ت که رش��د متعادل و موزون آن مستلزم رشد در
هر دو بعد به موازات یکدیگر اس��ت .رشد و گسترس کمی نظام آموزش عالی بدون توجه
به کیفیت ،مس��ائلی چون ترک تحصیل ،اضافه عرضه نیروی انس��انی متخصص و عدم
فرصت جهت خالقیت و در نهایت اتالف منابع مالی و انس��انی را بوجود میآورد .در این
شرایط چنانچه دانشگاه  ها بخواهند بطور مطلوب به ایفای رسالت  های خود بپردازند ،الزم
اس��ت اعتماد ذینفعان خود (جامعه ،دولت ،هیأت علمی ،دانشجویان و  )...را نسبت به این
موضوع که کوش��ش  های دانش��گاهی از کیفیت الزم برخوردار است ،جلب کنند و از سازو
کارهای الزم برای بهبود کیفیت اس��تفاده نمایند .زمان��ی که کیفیت مراکز آموزش عالی
خوب و مطلوب نباش��د ،آینده خوبی هم از نظر علمی و هم از نظر فنی آن کشور نخواهد
داش��ت ،و یا مس��لم ًا رضایت بخش نخواهد بود .کیفیت پایین آموزش ،باعث بوجود آمدن
فقر نیروی انسانی متخصص و ماهر میشود و در نتیجه اهداف برنامه  های رشد و توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کش��ور با مشکالت زیادی روبرو خواهد شد و این موضوع
فعالیت دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی کشور را زیر سؤال میبرد ،چرا که نقش مهم و
اساسی دانشگاه  ها همانا ،گرفتن استراتژی  های سنجیده و قابل اجرا جهت توسعه و تربیت
نیروی انس��انی متخصص و ماهر جهت رشد و پیشرفت کشور میباشد .در واقع کیفیت و
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ارتقاء آن هدف متعالی هر نظام دانشگاهی است که بیتوجهی به آن موجب اتالف منابع
انسانی و مادی بیشماری میشود.
منشاء کیفیت را بایستی در مجموعه  های صنعتی و سازمان  های تولیدی جست ،که بتدریج
کاربرد آن در س��ازمان  های آموزشی مورد توجه واقع شده است و بر این اساس ،کیفیت را
برپایۀ معیارهای زیر تعریف میکنند:
الف) نیازهای مصرف کنندگان (مشتریان)
ب) تناسب با اهداف (مقاصد) مورد نیاز
ج) فرایند بهبود مستمر
د) دستیابی به اهداف در بهترین زمان ممکن
فرز کیفیت را به عنوان موضوعی که همه افراد به نوعی با آن درگیر هستند ،میداند و بیان
میکند که نیمی از کیفیت همیشه با عینیت همراه نیست و با ذهنیت افراد حرکت میکند
و به همین خاطر به راحتی قابل سنجش و اندازهگیری نیست.
سازمان جهانی استاندارد ،کیفیت را عبارت از :مجموعه ویژگی  ها و خصوصیات یک فرآورده
یا خدمت که نمایانگر توانایی آن در بر آوردن خواس��ته  های بیان شده یا اشاره شده باشد،
میداند .در زمینه کیفیت در آموزش عالی نیز تعاریف متفاوتی ارائه شده است و هر یک از
آنها تمرکز و توجه به بخش خاصی از نظام آموزش عالی دارد:
تعریف یونس��کو از کیفیت نظام آموزشی عبارت اس��ت از میزان تطابق وضعیت موجود با
یکی از حالتهای زیر:
الف :استانداردها (معیارهای) از قبل تعیین شده.
ب :رسالت ،هدف و انتظارات.
برحس��ب این تعریف کیفیت نظام آموزشی را میتوان بر مبنای هر یک از عناصر (عوامل
تشکیل دهنده) نظام آموزشی ارزیابی کرد .یعنی چنان چه عناصر نظام آموزشی (درونداد،
فراین��د ،محص��ول ،برونداد و پیامد) را در نظر بگیریم بر اس��اس هر یک از آنها میتوان
کیفیت را به شرح زیر تعریف کرد:
کیفیت دروندادها :عبارت است از میزان تطابق دروندادهای نظام (ویژگی  های رفتار ورودی،
قابلیت  های مدرسان ،برنامه درسی و غیره) با استانداردهای از قبل تعیین شده یا هدف  ها
(انتظارات).
کیفیت فرایندها :عبارت اس��ت از میزان رضایت بخشی فرایندهای یاددهی– یادگیری و
سایر فرایندها (ساختاری ،سازمانی و پشتیبانی)
کیفیت محصول :عبارت اس��ت از اینکه تا چه اندازه بروندادهای واس��طهای نظام (نتایج
امتحانات نیمسال تحصیلی ،ارتقاء از یک پایه تحصیلی به پایه باالتر و  )...رضایت بخش
هستند.
کیفیت بروندادها :عبارت است از اینکه تا چه اندازه نتایج نظام آموزشی (دانش آموختگان،
نتای��ج پژوهش  ه��ا و آثار علم��ی دیگر و خدمات تخصصی عرضه ش��ده) در مقایس��ه با
استانداردهای از قبل تعیین شده (با هدف  ها و انتظارات) رضایت بخش هستند.
کیفیت پیامدها :عبارت اس��ت از اینکه وضعیت اشتغال به کار دانش آموختگان (از دیدگاه
خودش��ان ،استخدام کنندگان و به طور کلی جامعه اس��تفاده کننده از خدمات آنان) تا چه
اندازه رضایت بخش است.
با عنایت به رویکرد سیستمی مورد اشاره در فوق و نیز الگوی اعتبار سنجی میتوان برای
بهبود عملکرد سیستم دانشگاه در ابتدا در مورد مجموعهای از عوامل موثر در ارتقای کیفیت
توافق حاصل نمود و در ادامه در مورد هر یک از آنها با توجه زمینه  ها و متناسب با شرایط
به تعریف نشانگرها در مورد آنها پرداخت.
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در نمودار زیر نشانگرهای سه حوزه (هیأت علمی ،دانشجویان و فرایند تدریس و یادگیری) که
مهمترین حوزه  ها میباشند ارائه میگردد:

بهبود عـملکرد دانـشگاه
هیــــات علمـــی

دان���ش���ج���وی���ان

تركیب و توزیع اعضا
هیات علمی

ترکیب و توزیع
دانشجویان

فعالیتهایآموزشی
اعضا هیات علمی و

نحوه پذیرش
دانشجویان

م��ی��زان ح��ض��ور اعضا
ه���ی���ات ع��ل��م��یدر
دان��ش��گ��اه ب��ه منظور
مشاوره با دانشجویان

پیرشفتتحصیلی
دانشجویاندانشگاه

م��ی��زان رض��ای��ت اعضا
هیات علمی از دانشگاه
و فعالیتهای آن و
تسهیالت و خدمات
ب��رخ��ورد اع��ض��ا هیات
ع��ل��م��ی دان��ش��گ��اه با
همکاران و دانشجویان

رابطه دانشجویان
دانشگاه با اعضا هیات
علمی دانشگاه

فراینـــد تدریــس
و یــــادگیـــــری
روشهای تدریس
مناسب و تکنولوژی
آموزشی مورد استفاده
اعضا هیات علمی
ارزیابی از آموخت ههای
دانشجویان و بازخورد
نتایجارزشیابیهای
پیرشفت تحصیلی به
دانشجویان

نظر دانشجویان دانشگاه
درباره برنامهها و
تهایدانشگاه
فعالی 
آگاهی دانشجویان
از اهداف دانشگاه و
حقوق و وظایف خود
آگاهی دانشجویان
دانشگاه از حقوق و
وظایف خود
خدمات و تسهیالت
اعطایی به دانشجویان

در مجموع بایدگفت موضوع کیفیت در نظام آموزش عالی که یکی از ارکان مهم و حیاتی است
به طور غیر مس��تقیم تأثیر بسزایی بصورت غیر مستقیم بر سرنوشت کشور دارد ،چرا که کیفیت
میتواند به عنوان ترکیبی از کارآیی ،بهرهوری ،اثربخش��ی ،پاسخگویی ،توان نوآوری و وضعیت
آموزشی بیان شود از طرف دیگر کیفیت به خودی خود ایجاد نمیگردد و برای آن بایستی برنامه
ریزی جامع و منظم داش��ت لذا مس��ئولین و برنامه ریزیان همیشه باید کیفیت را مورد توجه قرار
دهند و در بهبود و ارتقای آن تالش نمایند .با توجه به پیگیری جدی تر مقوله کیفیت در دانشگاه،
این مقاله تنها مقدمهای در بحث کیفیت دانشگاهی است و در شماره  های آتی بصورت دقیق و
مفصلتر این پدیده حیاتی در آموزش عالی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه شاهد.

77

اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات

همگام با دیتا سنتر(مراکزداده )
مراکزداده (دیتاسنترها )DATACENTER
مرکز داده ( )Data Centerبه مجموعهای از سرویس گرها ،زیرساخت های ارتباطی/امنیتی
و تجهیزات الکترونیکی گفته میشود که برای ارایه ،نگهداری و پشتیبانی از سرویس های تحت
شبکه (اینترنت/اینترانت/اکسترانت) بکار گماشته میشوند .مرکز داده ،بسته به نوع کاربردی که
برای آن تعریف شده است ،میتواند به عنوان یک مرکز پردازشی ،مرکز ذخیره داده ،مرکز جمع
آوری داده و یا تمامی این موارد عمل کند.
در دانشگاه شاهد ،مجموعه دیتاسنتر دانشگاه در کنار بخشهای پشتیبانی تجهیزات ،نرم افزار
و مخابرات در قالب اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات مشغول به خدمت رسانی میباشد.

نگاه اجمالی برساختار کلی مراکز داده
مراکز داده ،به صورت کلی میتوانند شامل قسمت های زیر باشند:
 .1سیستم شبکه
 .2سیستم های نرمافزاری
 .3سیستم توزیع قدرت
 .4سیستم ذخیرهسازی
 .5سیستم تأسیسات
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معرفی کارشناسان واحد دیتا سنتر
کارشناسان دیتاسنتر دانشگاه ،آقایان سید امید سیدی ،امیر احمدوند و سعید پشمی هستند که
پس از گذش��ت چندین س��ال اس��تقرار در این موقعیت و روبرو شدن با انواع مسائل شبکه ،به
گفت��ه مدیرکل فناوری اطالعات و ارتبطات ،ه��م اکنون به نیروهایی توانمند و قابل اطمینان
بدل ش��دهاند .در ادامه مطالبی که برگرفته از صحبت با کارشناس��ان دیتاسنتر میباشد ،آورده
شده است.

نگاهی اجمالی بر برخی از فعالیتهای این حوزه
 -1بهینهسازی زیر ساخت فیزیکی و نرم افزاری شبکه دانشگاه طی چندین مرحله تا به امروز
 -2ارتقاء  IOSتمامی تجهیزات سویچینگ و روتینگ دانشگاه
 -3نظارت بر عملکرد کلیه تجهیزات شبکه در دانشگاه
 -4نظارت بر عملکرد سرورهای دانشگاه
 -5مدیریت شبکه و اینترنت
 -6راه اندازی و نظارت بر پروژه زیر ساخت ارتباطی دانشگاه با خوابگاه  های امام حسین و
دمشق از طریق شبکه خصوصی و تجهیزات رادیویی بیسیم
 -7پشتیبانی از ارتباط شبکه دانشگاه
با کلیه دانشکده  ها و مراکز سطح شهر
 -8راهب��ری س��رویس پس��ت
الکترونیکی
 -9راهبری و کنترل آنتی ویروس در
دانشگاه
 -10راه اندازی سرویس مانیتورینگ
برای بررسی برخط وضعیت سرورها
و تجهیزات
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چالش  های موجود در فرایندهای اجرایی دیتاسنتر از نظر کارشناس این حوزه
 -1لزوم پاس��خ گویی تلفنی و فوری به صورت آنی و موردی پیرو درخواسـت  های واحدهای
مختلـف دانشگاه و ارائه خدمات شایسته به همکاران در زمان  های مختلـف ساعات کار و حتی
روزهای تعطیل و پاسخ گوئی به سطح توقعات متنوع و تأمین نظر همکاران و مدیران ذیربط
 -2تماس  های تلفنی مکرر از کلیه واحد  های داخل پردیس شاهد و نیز سطح شهر:
در صورت وجود هر مشکلی که اغلـب هم خارج از حیطه اختیارات این مرکز اسـت (همچون
مشکالت مخابراتی ،کندی و یا قطع اینترنـت) تلفن  های مکرر و متوالی مانع از تمرکز ما برکار
و پیگیری مشکل میشود.
 -3قطعی مراکز (ارتباطات مخابرات) :باتوجه به اینکه ارتباطات تمامی مراکز وابسته از طریق
زیرساخت مخابرات انجام میپذیرد و متاسفانه مخابرات سیستم قابل اطمینانی در حوزه ارسال
داده ارائه نمینماید ،در اکثر روزها ،ش��اهد قطعی یک یا چند مرکز میباش��یم که حل آن از
حیط��ه اختیارات ما خارج اس��ت و تنها میتوانیم وجود خط��ا در ارتباط را به مخابرات گزارش
دهیم ولی باید پاسخ گوی تمامی افراد برای قطعی شبکه باشیم .از طرفی وجود نارضایتی در
بین همکاران و ش��اهد ایجاد اختالل در س��رویسها برای ما سنگین است و متاسفانه در این
زمینه کاری از دس��ت ما بر نمیاید و باید منتظر باشیم تا مخابرات
مشکل را حل کند.
 -4شرایط فیزیکی نامناسب مانند:
 .aوجود آلودگی صوتی ش��دید (ناش��ی از کار دائم سیستم خنک
کننده و سرورهای موجود)
 .bوجود امواج شدید الکترومغناطیس ناشی از کار سیستم  ها
 .cعدم وجود نور کافی و نور آفتاب و دید به خارج از محیط
 .dکمبود جا جهـت نگهداری تجهیزات و وسایل مورد استفاده
مشکالت مربوط به نویز صوتی موجود در مرکز بسیار زیاد میباشد
و اغلب برای دریافت اندکی آرامش مجبور هستیم دقایقی در راهرو
قدم بزنیم گرچه بدلیل مسئولیت کاری سنگین ،این زمان نمیتواند
از یک دقیقه تجاوز کند!

جذابیت  های کار در دیتاسنتر از نظر کارشناس این حوزه
بدلیل عالقه ش��خصی که مباحث شبکه و سیستم عامل داریم ،فعالیتهای این عرصه تمام ًا
برای ما جذاب هس��تند .خصوص ًا اینکه هر روز ی��ک نکته جدید یاد میگیریم .از طرف دیگر،
احساس خدمت رسانی علیرغم تمامی سختی ها ،شیرین است.
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اجرای طرح سنجش سالمت دانشجویان ورودی جدید
طرح س��نجش س�لامت
دانش��جویان ورودی جدید
طبق دس��تورالعمل وزارت
علوم ،تحقیقات و فن آوری
توس��ط اداره کل بهداشت،
درمان و مشاوره دانشجویی
اجرا شد.
در ای��ن ط��رح کلی��ه
دانش��جویان ورودی جدید
مقاط��ع کارشناس��ی و
کارشناسی ارشد همزمان با ثبت نام ،فرم  های پایش سالمت جسمی را تکمیل نمودند و پس
از انجام معاینات مربوط توسط پزشک ،پرونده سالمت برای آنان تشکیل گردید.قابل ذکر است
دانشجویانی که بنا به نظر پزشک نیاز به معاینات تکمیلی داشته اند به پزشک متخصص ارجاع
شده اند
عالوه براین طرح پایش سالمت روان دانشجویان مقطع ارشد نیز همزمان با ثبت نام آنان انجام
ش��د و این طرح برای دانشجویان مقطع کارشناس��ی نیزمطابق با برنامه اعالم شده به ایشان
درهنگام ثبت نام در فاصله زمانی  15مهر لغایت  15آبان انجام گردید.
دانشجویان میتوانند جهت اطالع از نحوه بهره مندی ا زخدمات بهداشتی ،درمانی و مشاوره در
دانشگاه شاهد ،به آدرس  www.shahed.ac.ir/behdashtمراجعه نمایند.

انتشار سلسله نشریات «مشاروه و بهداشت»
اداره کل بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی در
ادامه انتشار سلسله نشریات «مشاوره و بهداشت»،
در آخرین شماره منتشر شده خود در آبان ماه 1392
(شماره  )58به موضوعات ذیل میپردازد:
 .1اعتماد به نفس و تأثیر خودباوری بر ما
 .2دیابت جوانان
 .3نکاتی درباره آب س��الم /قسمت هفتم :بررسی
ادعای شرکت  های فروش دستگاه  های تصفیه آب خانگی
 .4توصیه  های ایمنی در فصل سرما
قابل ذکر اس��ت فایل سلسله نش��ریات «مشاوره و بهداش��ت» در صفحه مربوط به اداره کل
بهداش��ت ،درمان و مشاوره دانشجویی در سایت دانشگاه به آدرس www.shahed.ac.ir/
 behdashtقابل دسترسی و مشاهده است.
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برگزاری دوره آموزش بهداشت اصناف در دانشگاه
با پیگیری  های اداره بهداشت و درمان دانشجویی و با همکاری مرکز آموزش بهداشت اصناف
ش��هر ری ،دوره آموزش��ی ویژه بهداشت عمومی طی ده روز و با عناوین بهداشت مواد غذایی،
بهداش��ت فردی ،بهداشت آب ،کمک  های اولیه و  ...برای  36نفر از متصدیان سلف سرویس،
فروشگاه جنب دانشکده فنی و مهندسی و همچنین کارکنان مهدکودک برگزار شد.
در انتهای این دوره پس از برگزاری آزمون ،برای شرکت کنندگان گواهینامه معتبر از سوی
مرکز بهداشت جنوب صادر خواهد شد.
قابل ذکر است طبق آیین نامه اجرایی اصالح ماده  13قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی
و بهداش��تی ،كلیه متصدیان و كارگران و اشخاصی كه در مراكز تهیه ،تولید ،توزیع ،نگهداری
و فروش مواد خوردنی ،آش��امیدنی ،آرایشی و بهداشتی و اماكن عمومی اشتغال دارند ،موظفند
دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی كه معاونت سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكی تعیین و اعالم مینماید ،گذرانده و گواهینامه معتبر آنرا دریافت نمایند.

طرح غربالگری فشار خون و شاخص توده بدنی()BMI
به مناس��بت روز جهانی غذا و تغذیه طرح غربالگری فشار خون و شاخص توده بدنی()BMI
طی دو روز از سوی اداره بهداشت و درمان دانشجویی برای کارکنان دانشگاه اجرا شد.
در این طرح که به منظور شناس��ایی افراد در معرض خطر و آگاه نمودن آنان جهت پیشگیری
از بروز بیماری  های زمینهای به خصوص قلبی و عروقی ،فش��ار خون و دیابت صورت گرفت،
 118نفر از کارکنان مش��ارکت داش��تند که از بین آنان  25نفر دارای فشار خون باال و  58نفر
با شاخص توده بدنی باال و در رده
افزایش وزن و چاقی بودند.
ل��ذا هم��کاران محترم ک��ه نتایج
غربالگری آن  ها همزمان با اجرای
طرح به اطالعش��ان رسیده ،الزم
اس��ت جه��ت پیگی��ری وضعیت
س�لامت خود ب��ه مراک��ز درمانی
مراجعه نمایند.
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نظارت بر عرضه خدمات در فروشگاه  های مواد غذایی
با انتخاب مدیر عامل جدید ش��رکت تعاونی مصرف کارکنان دانش��گاه و با توجه به اینکه این
شرکت متولی اصلی اداره فروشگاه  های مواد غذایی در سطح دانشگاه میباشد ،اداره بهداشت
و درمان دانش��جویی دانش��گاه به منظور امکان نظارت مؤثرتر بهداشتی ،توافقنامهای را با آن
ش��رکت و اداره کل امور دانش��جویی تنظیم نمود و به امضاء طرفین رس��اند که اهم موارد آن
عبارت است از:
لزوم بررس��ی صالحیت  های عمومی و بهداشتی متصدیان فروشگاه  ها قبل از بکارگیری آنان،
الزام متصدیان به انجام معاینات دورهای و دریافت کارت بهداش��ت و همچنین گذراندن دوره
آموزشی بهداشت اصناف مطابق مقررات وزارت بهداشت ،استفاده از لباس کار تمیز و مناسب،
عدم عرضه مواد غذایی دس��ت س��از و فاقد مشخصات بهداشتی ،استفاده از ابزار کار ،ظروف و
وسائل مورد تأیید از نظر بهداشتی و ...
درضمن شماره  های تماس با اداره بهداشت و درمان دانشجویی جهت طرح شکایات
بهداشتی عبارت است از51213187-51213017 :

برگزاری سلسله مسابقات با موضوعات مختلف سالمت
برای دانشجویان

اداره بهداش��ت و درمان دانش��جویی به منظور افزایش آگاهی  های دانش��جویان در خصوص
موضوعات مختلف مرتبط با س�لامت ،سلس��له مس��ابقاتی را از طریق فضای مجازی برگزار
مینماید.
در این مسابقات که آخرین موارد آن به مناسبت «هفته بدون دخانیات» و «هفته پیشگیری از
مسمومیت ها» برگزار شد ،برای تعدادی از افراد شرکت کننده که به کلیه سؤاالت مطرح شده
پاسخ صحیح دادند ،به قید قرعه هدیه اشتراک سه ماهه هفته نامه سالمت در نظر گرفته شد.
در حال حاضر نیز مسابقهای با عنوان «آلودگی هوا» در حال برگزاری میباشد که دانشجویان
میتوانند با مراجعه به سایت دانشگاه به آدرس  www.shahed.ac.ir/behdashtدر این
مسابقه شرکت نمایند.
قابل ذکر است مهلت شرکت در این مسابقه تا  25دی ماه بوده و نتایج به مناسبت  29دی ماه،
همزمان با روز هوای پاک اعالم خواهد شد.
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برنامه روز جهانی غذا و تغذیه
به هم��ت اداره بهداش��ت و
درمان دانشجویی دانشگاه و
با همکاری انجمن اسالمی
دانش��جویان دانشکده علوم
پای��ه ،برنام��ه س��خنرانی و
پرس��ش پاس��خ به مناسبت
روز جهان��ی غ��ذا و تغذیه و
به منظور آشنایی با خطرات
ناش��ی از مص��رف بیرویه
انواع غذاهای آماده پرچرب
و تنقالت فاقد ارزش غذایی
ناکافی ،با حضور دکتر مسعود
کیمیاگ��ر عضو هیأت علمی
دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهش��تی روز سه ش��نبه 16
مهرماه در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه برگزار شد.
در این جلس��ه که کارکنان ودانشجویان دانشگاه حضورداشتند ،دکترکیمیاگر پیرامون غذاهای
آماده پرخطر وارداتی از فرهنگ غرب (معروف به فست فود که دارای چربی  های اشباع شده،
نمک زیاد و مواد نگهدارنده میباش��ند) ،انواع نوش��ابه  های گازدار و تنقالت فاقد ارزش غذایی
کافی نظیر انواع پفک ،چیپس و  ...هشدارداد و نسبت به لزوم گنجاندن غذاهای اصلی در رژیم
غذایی تاکید نمود.
وی غذاهای اصلی را درچهار گروه :نان و غالت-شیر و لبنیات -میوه و سبزیجات-گوشت و
پروتئین  ها برشمرد و افزود :تغذیه سالم در دو کلمه خالصه میشود :اعتدال و تنوع.
دکترکیمیاگر در توضیح این دو مقوله گفت :اعتدال یعنی هر چیز را به اندازه مصرف کردن و
پرهیز از افراط وتفریط؛ و تنوع یعنی روزانه از چهارگروه اصلی غذاها در س��بد مصرف خانواده
گنجانیده شود که البته بسیاری از این مواد غذایی دارای طعم مطبوعی نیز هستند که میتوان
با به کار بردن ظرایفی س��اده برای خوش��مزه نمودن آن ها ،این مواد غذایی مفید را جایگزین
مواد غذایی پرخطر در رژیم غذایی نمود.
این استاد دانشگاه ،شیر را کاملترین منبع غذایی برشمرد و تاکید کرد مصرف روزانه یک لیوان
شیرموجب تامین نیازهای تغذیهای میشود.
در پایان این مراس��م دکتر کیمیاگر به س��ؤاالت حضار پاسخ گفت و بر لزوم تأمل در اظهارات
برخی افراد فاقد تخصص کافی در امر تغذیه و همچنین لزوم پرهیز از افراط و تفریط در روی
آوردن به غذاهای طبیعی و ترک غذاهای صنعتی تأکید نمود.
ایش��ان در این باره خاطرنش��ان نمود گرچه مصرف محصوالت غذایی ارگانیک و طبیعی در
اولویت قرار دارد ولی با توجه به افزایش جمعیت کره زمین ،نیازهای گس��ترده و متنوع جهان
امروز ،محدودیت در تأمین محصوالت غذایی طبیعی و لزوم اطمینان از س�لامت محصوالت
غذایی ،چارهای جز اس��تفاده از فراورده  های غذایی صنعتی و یا غیرارگانیک وجود ندارد که به
طور حتم باید بر نحوه و میزان استفاده از انواع آفت کش  ها و کودهای شیمیایی نظارت کامل
صورت گیرد و هرچه بیش��تر تالش ش��ود که روش  های مطمئن تری را در فراوری انواع مواد
غذایی به کار برد؛ لذا نمیتوان به طور کلی این فراورده  ها را از س��بد غذایی مردم حذف نمود
ضمن اینکه برخی اظهار نظرات اغراق آمیز در نفی سالمت مصرف فراورده  های غذایی صنعتی
صحیح نمیباشد.
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اداره کل خدمات دانشجویی
تابستان  92و اداره کل خدمات دانشجویی
در خوابگاه  های دانشجویی

 اسکان کلیه دانشجویان کلیه واجد شرایط معرفی شده از سوی معاونت آموزشی و تحصیالت
تکمیلی در طول تابس��تان  92در خوابگاههای دانش��جویی پس��رانه مل��ت و دخترانه حضرت
زهرا"س".
 ثبت نام و اس��کان کلیه دانش��جویان جدید الورود متقاضی خوابگاه و اسکان دانشجویان واجد
شرایط
( ورودی  های قبل) در خوابگاهها در آغاز نیمسال .93-92
 راه ان��دازی آزمایش��ی س��امانه خوابگاه��ی در نیمس��ال اول  93-92با توجه ب��ه قابلیت و
توانمندیهای سامانه مذکور .انشاا ...در نیمسال دوم  93-92کلیه امور دانشجویان از طریق آن
سامانه انجام خواهد شد.
 تجهیز و آمادهس��ازی خوابگاه امام حس��ین"ع" در ابتدای نیمس��ال اول  93-92و انتقال و
جابجایی دانشجویان از خوابگاه ملت به خوابگاه امام حسین"ع" ،از محاسن این خوابگاه نوساز
بودن و کوتاهی مسافت بین خوابگاه تا پردیس دانشگاه میباشد.
 نصب دستگاه خودپرداز (عابر بانک تجارت)برای خوابگاه  های شهید آوینی و امام حسین "ع"
همزمان با شروع سال تحصیلی.

آغاز سال تحصیلی همراه با اداره رفاه دانشجویی
با توجه به اعتبار تخصیص یافته از س��وی صندوق رفاه وزارتین علوم ... ،و بهداشت ... ،ثبت نام
وام  های دانشجویی ازقبیل تحصیلی ،ضروری ،حج ،ودیعه مسکن ،نوبت دوم( شبانه) برای حدود
 20درصد از دانش��جویان انجام که پس از بررس��ی وکنترل مدارک ارسالی و رفع نواقص موجود
نسبت به تکمیل پرونده متقاضیان اقدام ،در آخر مراتب به تفکیک و از طریق سیستم اتوماسیون
یکپارچه صندوق رفاه به هر یک از وزارتخانه  ها ارسال و تا حصول نتیجه (واریز وام  ها به حساب
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دانشجویان) پی گیری  های الزم توسط اداره رفاه دانشجویی اداره کل خدمات دانشجویی انجام
میگردد.

فعالیت (کار)دانشجویی
به منظور تقویت حضور و مشارکت دانشجویان در ارائه خدمات به دانشجویان در زمینه مشورتی و
نظارتی به طور متوسط سالیانه حدود  2746نفر دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی( کارشناسی،
کارشناس��ی ارش��د و دکترای عمومی) در قالب فعالیت (کار) دانش��جویی با دانش��گاه همکاری
مینمایند.

بیمه دانشجویی
از مهر ماه سال تحصیلی جاری همانند سال  های گذشته ،همه دانشجویان در مقاطع مختلف
تحصیلی تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی ،قرار گرفته اند.

ایا ب و ذها ب دانشجویان در دانشگاه
به منظور رفاه دانش��جویان و س��ایر مراجعان به پردیس دانش��گاه سرویس  های ایاب و ذهاب
دانش��جویی ،با نظارت معاونت دانش��جویی دانش��گاه ،در تمامی روزها در حال انجام وظیفه و
خدمت رسانی به شرح ذیل میباشد:
مسیر  های سرویس دهی عبارتند از:
 از مبدا پردیس دانش��گاه به مقصد ایس��تگاه مترو حرم مطهر حض��رت امام خمینی "ره" و
بالعکس،
 درمحوطه پردیس دانشگاه برای جابه جایی دانشجویان و کارکنان و مراجعه کنندگان
 از مبدا خوابگاه پسرانه امام حسین"ع" به پردیس دانشگاه و بالعکس (ضمنا برای برنامه ریزی
دقیق تر در س��رویس دهی برگه  های نظر س��نجی بین دانشجویان ساکن خوابگاه توزیع گردیده
است).

سلف سرویس دانشگاه ه از خرداد ماه  1392تاکنون
 تامین وعده ناهار در ایام امتحان درکلیه خوابگاه  های دانشجویی.
 تعمیر تجهیزات آش��پزخانه مانند دیگ ،فر ،کباب پز اتوماتی��ک و ،...تعویض کلیه المپ و
مهتابی س��الن  های غذاخوری و محوطه آش��پزخانه برای ایجادروش��نائی مورد نیاز ،شستشو و
تعویض و پرده و رومیزی سالن  های غذا خوری.
 با نظارت اداره کل بهداش��ت ،درمان ...و به منظور ارتقاء بهداش��ت محیط ،طی سه مرحله
سمپاشی و تله گذاری در فضای داخل و خارج آشپزخانه و سالن  های غذاخوری انجام شد.
 همچنین با برگزاری دوره آموزش بهداشت و شرکت پرسنل شاغل در آشپزخانه در کالس  ها
ضمن برخورداری از آموزش  های الزم و ضروری پس از اتمام دوره مذکور موفق به اخذ گواهی
پایان دوره شدند.
 در راستای استفاده از نظرات سازنده و ارزشمند دانشجویان و کارکنان استفاده کننده برای ارائه
بهتر خدمات و جلب رضایت بیشتر ،نظرسنجی از غذای دانشجوئی و رستوران آزاد صورت پذیرفت.
 همزمان با آغاز سال تحصیلی ،ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود و صدور کارت جدید تغذیه
انجام شد.
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اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر
اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه دانشجویان متاهل
با عنایت به ارج نهادن به کانون خانواده ،اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه دانشجویان متاهل
شاهد و ایثارگر در تابستان  92از سوی ستاد شاهد برگزار گردید .دانشجویان واجدالشرایط همراه
با خانواده خود در این سفر زیارتی ،فرهنگی شرکت نمودند.

نشست صمیمانه دانشجویان شاهد با اساتید راهنما
در راس��تای ارتقاء سطح علمی و رشد اس��تعدادهای دانشجویان شاهد و ایثارگر در این اداره کل
نشس��ت صمیمانه دانشجویان شاهد ورودی  92با اس��اتید محترم راهنما تشکیل گردید .در این
جلس��ات که برای هر رش��ته تحصیلی به صورت جداگانه برگزار ش��د .اس��اتید ضمن معارفه با
دانشجویان به بیان نقطه نظرات ارزشمندی در خصوص لزوم برنامه ریزی در تحصیل و اهمیت
مطالعه پرداختند.

برگزاری کالس روش جستجو و مقاله نویسی جهت دانشجویان کارشناسی ارشد
در جلس��ه دانشجویان ارش��د ورودی  92با مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر بنا به در
خواس��ت دانش��جویان در خصوص برگزاری کالس روش جستجو و مقاله نویسی این کالس
در 10جلسه با حضور یکی از اساتید مجرب برگزار گردید.

برگزاری کارگاه روش صحیح مطالعه و کنترل اضطراب
این کارگاه در دو تاریخ 16و 30آبان  92در دو گروه پزش��کی و غیر پزشکی جهت دانشجویان
ش��اهد و ایثارگر ورودی 92در راس��تای آموزش صحیح روش مطالعه و شناس��ایی روشهای
یادگیری و کنترل اضطراب از سوی ستاد شاهد برگزار گردید.

برگزاری مسابقات دارت
مسابقات دارت از سوی اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر در
تاریخ  5آذر ویژه برادران و  12آذر ویژه خواهران در دانش��کده
علوم انس��انی برگزار گردید .برندگان در قسمت برادران :سعید
عاملی ،علی اصغر ش��اکر،احمد عظیمی،محم��د ناصر ریاحی
وخواهران :فاطمه محمدخانی،مرضیه کارشناس ،سیده مرضیه
یثربی و زهرا ملکی میباشند که از طرف ستاد هدایایی به این
عزیزان و کلیه شرکتکنندگان اهدا گردید.
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بسیج کارکنان دانشگاه شاهد
اردوی راهیان نور غرب کشور

اردوی راهیان نور غرب کشوراز تاریخ  92/6/20الی  92/6/23بصورت خانوادگی برگزار گردید.
دراین اردو ازمناطق عملیاتی مرصاد و همچنین یادمانهای ش��هداو ش��هرهای پاوه ،جوانرود
وکرمانشاه بازدید بعمل آمد.

بازدید از باغ موزه دفاع مقدس
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بسیج کارکنان دانشگاه شاهد

برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی
به همت بس��یج کارکنان دانش��گاه
شاهد – پایگاه والیت و با همکاری
اداره کل تربی��ت بدنی و فوق برنامه
دانشگاه مسابقات ورزشی بمناسبت
هفته دف��اع مقدس و هفته بس��یج
برگزارگردی��د ،این مس��ابقات که در
دو گ��روه خواهران و ب��رادران انجام
گرفت ،برگزیدگان مس��ابقات بشرح
زیر میباشند:
مسابقات ورزشی هفته دفاع مقدس
نوع مسابقه

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

تیراندازی

محمد فروغی

سید وحید موسوی

بهزادنصیریان

دو و میدانی

مجیدعلیجانی

محمد ترکمان پری

اکبری نقدی پری

مسابقات فرهنگی
نوع مسابقه

نفر اول

نفر دوم

همراه با عاشورائیان

فاطمه حاجی قاسمی

سعید صادقی

سالمت خانواده در رمضان

شهال مجید پور

حمید ابراهیمی

مسابقات هفته بسیج برادران
نوع مسابقه

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

تیراندازی

سید یوسف نبی زاده

علیرضا خانی پور

منصور محمدی راد

شنا زیر  40سال

اردشیر دولتی

اکبر نقدی پری

محمد ترکمان پری

شنا باالی  40سال

سید یوسف نبی زاده

عبدالرضا غالم احمدی

فریدون نور محمدی

دارت

مرتضی رضائی

علی صادقی

مهدی حیدری

مسابقات هفته بسیج خواهران
نوع مسابقه

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

شنا قورباغه

شراره عطارها

فضیلت فاضلی

محترم خیرالی

شنا کرال

فریبا زند

فضیلت فاضلی

فرزانه واسعی

شنا آزاد

محترم خیرالی

شراره عطارها و صغری عمایی

لیال الهیاری

دارت بیمارستان

پروین مقسم

پروین رجبی ،فاطمه ندیم،
لیال زاغری

فاطمه ابراهیمی

دارت دانشکده دندانپزشکی

سمانه شهریاری

پرستو شکرانی

فهیمه شیرازی

دارت طرح جامع

مریم افشار

شراره عطارها ،صغری عمایی

لیال الهیاری

تیراندازی

مریم افشار

احترام السادات طباطبایی و
جمیله منصوری

صغری عمایی

تنیس روی میز

مریم افشار

سعیده ملکی فراهانی ،فاطمه
احترام السادات طباطبایی
محمودی

بسیج کارکنان دانشگاه شاهد
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مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس

با حضور امیرس��رافراز ارتش اس�لام سردار سرتیپ غالمحس��ین دربندی همرزم شهید صیاد
ش��یرازی روز شنبه مورخ 92/6/30بعد از نماز ظهر و عصر در محل نمازخانه سازمان مرکزی
دانش��گاه وبا حضور رئیس محترم دانش��گاه ،معاونین ،مدیران کل وهمچنین حضور پرش��ور
همکاران برگزار گردید .سرداردربندی با بیان خاطراتی از سرلشگر صیاد شیرازی به اهمیت نماز
سر وقت در نزد ایشان و رمز موفقیت سرلشگر صیاد شیرازی پرداخت.

برگزاری 2همایش پیرامون موضوع مبانی تحکیم خانواده
ویژه خواهران
به همت واحد خواهران بس��یج
کارکنان دانش��گاه شاهد پایگاه
والیت  2همایش ویژه خواهران
با موضوع مبانی تحکیم خانواده
برگزار گردید.
همای��ش اول روز چهارش��نبه
اول آبان ماه ج��اری همزمان با
عید س��عید غدیر خم در س��الن
اجتماع��ات بیمارس��تان ش��هید
مصطفی خمینی با سخنرانی حجه االسالم والمسلمین دکتر معارفی عضو هیات علمی و مدیر
گروه معارف اس�لامی دانش��گاه با موضوع تضاد فکری والدین و تاثیر آن بر فرزندان تشکیل
ش��د.دکتر معارفی در این جلس��ه به نیازهای انسان و راهکارهای تربیت از جمله تقلید صحیح
اشاره کرد.
دومین همایش روز چهارش��نبه  8آبان ماه همزمان با س��الروز ش��هادت بسیجی شهید محمد
حسن فهمیده در نمازخانه سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید ،دراین مراسم حجت االسالم
محمد تقدیری مدیرحوزه علمیه حضرت عبدالعظیم شهرری به موضوع نقش و جایگاه والدین
در تربیت فرزندان پرداخت و با ذکر تعریف تربیت به مفهوم زندگی و سبک زندگی اسالمی و
عوامل تاثیر گذار بر تربیت از جمله وراثت ،محیط و توفیق یا همان دعای پدر و مادر در اسالم
اشاره نمود.
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بسیج کارکنان دانشگاه شاهد

اولین نشست بصیرتی گفتمان امام خمینی و
مقام معظم رهبری ویژه کارکنان دانشگاه شاهد
اولین نشس��ت بصیرت��ی گفتمان
امام و رهبری (والیت) با موضوع
انتخابات ،ویژه کارکنان دانش��گاه
با حضور جناب س��رهنگ خزایی
فرمانده محترم مرکز بس��یج بنیاد
ش��هید و ام��ور ایثارگ��ران ،جناب
س��رهنگ معین��ی مدی��ر محترم
عقیدت��ی و سیاس��ی ،برخ��ی از
اعضای شورای مرکزی و شورای
پایگاه بس��یج کارکنان دانش��گاه
ش��اهد و همچنی��ن جمع��ی از
پرسنل بیمارستان شهید مصطفی
خمینی روز س��ه ش��نبه مورخ
 92/3/7در مح��ل نمازخان��ه
بیمارستان مذکور برگزار گردید.
در این نشست که در ابتدا با اقامه
نماز جماع��ت 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 ش��یعه و اطاعت از رهبری آن بردند .ایش��ان همچنین
سالروز 14خرداد سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی را گرامی داشته با توجه به نامگذاری
امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ویژگی  های یک
عمل حماس��ی را بیان فرموده به اهمیت انتخابات  24خرداد ماه که نماد حماس��ه سیاسی در
سال جاری است ،از دو بعد داخلی و بین المللی پرداختند و حضور پرشکوه ملت ایران در این
انتخابات را در عرصه جامعه بین الملل حائز اهمیت فراوان و نشان قدرت و صالبت جمهوری
اس�لامی ایران دانسته ،انتخاب رئیس جمهوری شایس��ته و اصلح را از وظایف یکایک افراد
جامعه برشمردند .ایشان رهنمودهای مقام معظم رهبری را راهگشای ملت ایران در انتخاب
فرد اصلح دانستند.
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نظارت بر اجـرای طـرحها
اهم فعالیتهای سه ماهه اخیر دفتر نظارت بر اجرای
طرحها و تعمیرات اساسی

 .1پروژه سالن همایش دانشگاه شاهدبه زودی افتتاح میگردد

این پروژه با زیر بنای  1100مترمربع در دوطبقه با پیشرفت فیزیکی حدود  95درصد آماده بهره
برداری در آینده نزدیک میباشد.
این س��الن گنجایش  238صندلی را داش��ته و از جمله امکانات موجود در س��الن میتوان به
اجرای کارهای چوبی فاخر بدنه و س��قف س��الن ،مجهز به سیستم صوت وتصویربا پردازشگر
دالبی و ویدیو پروژکتور،دوربین مدار بسته و دوربینهای حفاظتی ،سیستم نور حرفه ای ،پرده
اکران برقی و سایر قابلیتهای موجود اشاره کرد.وجود فضاهای جنبی نمایشگاهی نیز در این
ساختمان در نظر گرفته شده است.
ضمنا تاسیس��ات زیر بنایی ش��امل اجرای خط برق به طول  350مت��ر ،خط فاضالب  90متر
طول ،آب شرب و بهداشتی  150متر طول ،دیوارهای حفاظتی بتنی پیرامونی  115متر طول،
محوطهسازی  2000متر مربع ،اجرای فضای سبز حدود 5000متر مربع اشاره کرد.
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نظارت بر اجـرای طـرحها

 .2خوابگاه پسران امام حسین افتتاح گردید
این خوابگاه شامل  80واحد آپارتمانی میباشد که در اختیار دانشگاه قرارگرفته است.این دفتر
با نظارت مس��تمر بر تکمیل کارهای باقیمانده داخلی و رف��ع نواقص مربوطه و پیگیری اخذ
انشعابات و تکمیل محوطه سازی ،تالش نموده که فضای مناسبتری جهت استفاده دانشجویان
محیا گردد،که به اهم آن اشاره میگردد:
نماز خانه  270متر مربع ،سالن ورزشی  361متر مربع ،سالن مطالعه  376متر مربع ،سایت رایانه
 154مترمربع ،سالن استراحت  350مترمربع.

 .3پروژه مسجد دانشگاه شاهد
این پروژه با پیشرفت فیزیکی  35درصد وبا تکمیل نسبی عملیات سفت کاری در مرحله اجرای
کارهای نازک با اولویت اجرای شبستان به منظور افتتاح سریعتر میباشد.

نظارت بر اجـرای طـرحها
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 .4پروژه یادمان شهدا
این پروژه دارای پیش��رفت فیزیکی حدود 70درصد اس��ت .محوطهسازی و برج فلزی یادمان
آخرین مراحل اجرایی خود را طی میکند و عملیات نازک کاری نما آغاز گردیده است.
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نظارت بر اجـرای طـرحها

 .5پروژه توسعه موتورخانه مرکزی
نظر به توسعه فضاهای آموزشی ،فرهنگی ،ورزشی دانشگاه افزایش ظرفیت تاسیسات زیر بنایی
دانش��گاه اجتناب ناپذیر بوده ،لذا توسعه موتورخانه مرکزی دانشگاه در دستور کار مدیران ارشد
دانشگاه قرارگرفت.
این پروژه با پیشرفت فیزیکی حدود  40درصد در حال اجرامی باشد ،عملیات اسکلت و سفت
کاری به اتمام رسیده است.
 .6نظ��ر به سیاس��ت گذاری و برنامهریزی کالن دانش��گاه در خص��وص اجرای کامل
طرح جامع دانش��گاه شاهد ،و تکمیل مجموعه س��اختمان  های مورد نیاز،پروژه  های
زیر درحال طراحی توس��ط مهندسین مشاور طرف قرارداد با دانشگاه در حال انجام
میباشد ،توضیح اینکه مراحل اولیه طراحی  ها عمدتا به اتمام رسیده و نقشه  های
فاز  2در دست طراحی میباشد که خالصه وار اشاره میگردد:

دانش��کده هنر در 3طبقه به مس��احت  7000مترمربع ،بلوک  4ام��ور کالسها در  4طبقه به
مس��احت  2096مترمربع ،بلوک  5امور کالس��ها در  4طبقه و به مس��احت  3352متر مربع،
مجموعه ورزش��ی چند منظوره شامل بدن سازی ،س��الن کشتی ،سالن ورزشهای رزمی ،تیر
اندازی به مس��احت  2960مترمربع ،دانشکده پزشکی به مس��احت  6400متر مربع ،دانشکده
پرستاری به مساحت  2797متر مربع ،دانشکده طب سنتی به مساحت  2037مترمربع ،مجموعه
کالسهای آموزش��ی و اتاق اس��اتید به مساحت  1680مترمربع .دانش��کده کشاورزی 6467
مترمربع.
 .7از جمله اقدامات دیگری که میتوان به آن اش��اره کرد بهس��ازی منظر و معماری
فضاهای عمومی دانش��گاه میباشد،که بطورمثال میتوان به رنگ آمیزی چراغهای
محوطه اشاره نمود.
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در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری
مبنی بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا
و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،وظیفه خود
دانستم گوش��های از کتاب پر افتخار هشت
س��ال دف��اع مقدس را ک��ه خود ش��اهد آن
ب��وده ام ،بیان نمایم .جس��ارت این حقیر در
بیان این خاطرات ،ناشی از اخالص ،تواضع و
فروتنی بسیاری از ایثارگرانی است که تنها
با خدا معامله کردن��د و حتی از بیان آنچه بر
آنان گذش��ته است ،امتناع میکنند و یا بخشی دیگر از این عزیزان ،فرصت
ثبت وقایع آن دوران سراسر افتخار را نیافته اند.
امید که در پیشگاه خدا ،شهدا و امام الشهدا شرمسار نباشیم .بعونک یا لطیف
هادی حسین عسکری

مدیر کل حراست دانشگاه شاهد

امروز باالخره موفق میشوم شناسنامهام را به بهانهی گرفتن كپی برای مدرسه از پدرم بگیرم.
ابتدا یك كپی از آن گرفتم و س��پس قس��مت تاریخ تولد را بوس��یله الك پوشاندم و تاریخ تولد
جدیدم را ثبت نمودم! و از روی آن كپی دیگری تهیه كردم .بدین ترتیب پانزده سالم تمام شد و
با كمی بخت و اقبال میتوانستم برگه اعزام به جبهه را دریافت نمایم .به اتفاق حسن موالیی كه
با كلك مشابه حاال همسن و سال شده بودیم (او در واقع یكسال واقعی از من كوچكتر بود) به
پادگان سپاه رفتیم .در آنجا یكی از مسئولین پایگاه كه از بچه های محل بود را دیدیم.
گفت :اینجا چكار میكنید؟
گفتیم :اومدیم ثبت نام برای اعزام به جبهه.
خنده معنیداری كرد و گفت :ولی شما كه هنوز به سن قانونی نرسیدید .نمیتونید برید جبهه.
با خوش��حالی كپی شناسنامه را نشان دادیم و گفتیم :ما پانزده سالمون تموم شده بنابراین حاال
میتونیم بریم جبهه.
اما در جواب گفت :پانزده سالتون تموم شده درست ،اما قدتون كه كوچیكه ،چكار میكنید؟
ب��ا ناراحتی گفتیم :آقای حاجیپور اذیت نكن تورو خدا ،ش��ما برگ��ه اعزام ما رو بده قول میدیم
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هركاری گفتن انجام بدیم .مزاحتمی ایجاد نمیكنیم.
گفت :حاال بیاید ببینم چكار میتونم بكنم.
آقای حاجیپور جلو راه افتاد و ما دوتا هم خوشحال بدنبالش .رفتیم اعزام بسیج كپی های شناسنامه
ما دوتا را داد به مس��ئول ثبت نام و گفت :اینا از بچه  های خوب پایگاه شهید كمالیزادهاند .ثبت
نامشون كن برن آموزش!
با تعجب گفتیم :آقای حاجیپور ما میخواهیم بریم جبهه نه آموزش.
دوتایی خندیدن و گفتن :شما هنوز آموزش ندیدید چطوری میخواهید با دشمن بجنگید .عجله
نكنید جنگ تموم نمیشه .اول آموزش بعداً اعزام.
گفتیم باشه .حاال كی باید بریم آموزش؟ مسئول ثبت نام گفت  7تیرماه.
از این به بعد روزها را میش��مردیم تا به  7تیرماه برس��یم .باالخره روز موعود فرا رس��ید و عازم
پادگان سیدالش��هداء در شهرس��تان كرج شدیم تا آموزش��هایی را كه میگفتند بسیار سخت
و طاقتفرساس��ت را ببینیم .چش��متون روز بد نبینه .به م��دت  40روز و در گرمای تیر و مرداد
سختترین آموزش  ها ،كالسها ،بدو بایست  ها و خشم شب   ها را تجربه كردیم .اما به امید اعزام
به جبهه خم به ابرو نیاوردیم و همه جوره با آموزش  ها ساختیم.
ب��ه هر تقدیر آموزش با موفقیت به پایان رس��ید و یك هفته اومدیم مرخصی تا آماده اعزام به
جبهه بشیم.
ح��اال دیگه خودم��ون رو بزرگتر از قبل حس میكردیم و به قول بچه ها،برای خودمون مردی
شده بودیم .روزهای خوب اعزام فرا رسید و طی یك رژه منظم در شهر و بدرقه گرم مردم ،آماده
س��وار ش��دن به اتوبوس  ها شدیم .درحال سوار ش��دن بودیم كه آقای حاجیپور از راه رسید و با
تعجب روبه مرتضی كاشی كرد و گفت :توكجا؟تو كه هنوز چند وقتی نیست جنازه بیسر برادرت
سعید را اُوردن .من نمیگذارم بری جبهه .در یك لحظه مرتضی از غفلت حاجی استفاده كرد و
پرید توی اتوبوس .حاجی هم بدنبالش اومد باال .دس��ت مرتضی را گرفته بود و مرتب میكشید
كه بیا پایین .مرتضی اصرار میكرد پدر و مادرم راضیند .شما چكار داری؟ در این كش و قوس،
آستین لباس مرتضی پاره شد و با ناراحتی گفت؟اص ً
ال دوست دارم برم شما چكارهاید؟
حاجی كه اصرار مرتضی را دید چارهای جز تس��لیم نداش��ت و با چشمانی اشكبار روی دوتامونو
بوسید و گفت :مواظب همدیگر باشید .خدا به همراهتون و از ماشین پیاده شد ...
حاال چند وقتیكه در كنار س��د دِز (دزفول) استقرار پیدا كردیم و آموزش  های پیشرفتهتری را یاد
میگیری��م .چند وقتیه آمادهباش اعالم كردن و زمزمه عملیات هم در بین گردان  ها پیچیده .در
طول این مدت فرصت مناسبی بود كه شنا هم یاد بگیرم و موفق شدم با شیطنت های یكی دوتا
از بچه ها ،دست و پا شكسته شنا رو یاد بگیرم.
خبر رسید كه برخی گردان  ها از جمله گردان ما باید به غرب كشور بره .لحظات جدایی از دوستان
بسیارسخت بود .اما تكلیف چیز دیگری را مشخص كرده بود و باید میرفتیم .جای اما و اگر نبود.
به ایالم رفتیم و از اونجا هم به سمت مرز عراق و بعدهم سر از ماووت عراق در آوردیم .ارتفاعات
بلند و سر به فلك كشیده گِردرش ،شیخ محمد ،قمیش و ...
این ارتفاعات چندماه قبل شاهد جانفشانی رزمندگان اسالم بود و به تازگی به آنها ُمشرف شده
بودیم .سعید برادر بزرگتر مرتضی كاشی هم در همین ارتفاعات به امام حسین اقتداء كرد و
بدون سر آسمانی شد.
ُ
ی��ادم میاد وقتی جنازهاش را اورده بودن ،مادرش مثل یك ش��یرزن فریاد میزد :پس��رم فدای
ابیعبداهلل .جوان ها نماز یادتون نره .ببینید س��عید من به امام حس��ین اقتداء كرد و بیس��ر
برگشت ...
حاال حدود  2ماهی میشد كه در منطقه ماووت عراق بودیم .ترددها و خبرها حاكی از جابجایی
نیرو در س��طح بسیار وس��یع از سوی هر دو طرف (ایران و عراق) است .اینها در شرایطی است
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كه قطعنامه  598سازمان ملل متحد تحت فشارهای آمریكا و متحدانش بر ایران تحمیل شده و
امام مجبور به نوشیدن جام زهر شده است !
ی��ادم میاد خبر قبول قطعنامه  598موقع نماز جماعت از بلندگو پخش ش��د .غوغایی بپا ش��ده
ب��ود .همه گریه میكردن و هیچكس ق��ادر به ادامه نماز نبود .تا اینكه فرمانده محترم لش��كر
سیدالش��هداء ،برادر حاج آقای فضلی بین بچه ها حاضر ش��د و از انجام وظیفه و تكلیف برای
بچه ها صحبت كرد.
با گریه میگفت :بچه  ها مگر نهاینس��ت كه ما به فرمان امام اینجائیم؟ پس اگر امام به این امر
راضیند ما چرا نافرمانی كنیم؟ امام گفت :بجنگید ،جنگیدیم .گفت :صلح كنید ،صلح میكنیم نه
یك كلمه بیشتر نه یك كلمه كمتر.
اگرچه خیلی سخت بود ولی بهر تقدیر خودمون رو تسلی میدادیم و با حسرت به روزهایی كه
گذرانده بودیم فكر میكردیم .چه كسانی در كنارمون بودند و آسمانی شدن بدون آنكه آنها را
بشناس��یم .هنر بزرگ امام این بود كه با نفس مسیحایی خویش همه را گردهم جمع كرده
بود .از دكتر و مهندس گرفته تا كارگر و كاسب و محصل و  ...و از همه مهمتر اینكه تو قادر به
تشخیص هیچیك از آنها نبودی .تواضع،اخالص ،ایمان و انجام تكلیف در اوج بود ...
خبر رس��ید كه دوباره بعد از چندماه حاال باید برگردیم جنوب .یواش یواش ش��روع به جمعآوری
وسایل كردیم .برامون خیلی سخت بود كه مناطقی را كه با جانفشانی زیاد بچه ها بدست اومده
ب��ود را رها كنی��م و برگردیم به مرزهای بینالمللی .اما چارهای نبود و ما مكلف به انجام وظیفه
بودیم .بعد از باركردن وس��ایل پش��ت كامیون  ها ،خودمون س��وار بر اتوبوس ها به سمت جنوب
حركت كردیم .به جنوب نرس��یده بودیم كه خبر رسید منافقین با همه تجهیزات و ادوات حمله
كردن و شهرهایی را كه تا چند روز قبل در مسیر حركتمون پشتسر گذاشتیم حاال مورد هجوم
ددمنشانه قرارگرفتن .وضعیت نگران كننده بود .زمزمههایی مطرح میشد .سئواالت متعددی در
ذهن كوچكمان نقش بسته بود.
مگ��ر ما قطعنامه را نپذیرفتیم؟ مگر آتش ب��س اعالم نكردن؟ پس این حمالت چگونه صورت
گرفته؟ و هزاران سئوال بیپاسخ دیگر ...
به جنوب كه رسیدیم خبرهای مسرتباری به گوش رسید .ارتش جمهوری اسالمی با همكاری
سپاه و بویژه فرماندهی مقتدر صیاد دلها (شهید صیاد شیرازی) در تنگه مرصاد روزگار منافقین
را سیاهتر از قبل كردن و طومار زندگی ننگین و خفت بارشون را یكجا پیچیدن.
فرماندهان میگفتن :منافقین از سمت غرب حمله كردن تا ذهن مسئولین جنگ را مشغول كنن
تا صدام بتونه از سمت جنوب حمله گستردهای را تدارك ببینه و از این طریق بتونن ایران را به
زانو درآورن .اما كورخونده بودن .گردان ها بسرعت تجهیز و راهی مناطق عملیاتی شدند .مقررشد
گردان ما به شلمچه بره و وظیفه دفاع از آن منطقه را برعهده بگیره.
یادم میاد قبل از حركت در اردوگاه كوثر جمع ش��دیم .به واقع این اردوگان قطعهای از بهش��ت
روی زمین بود .معمو ًال گردان ها قبل از عملیات توی این اردوگاه جمع میشدن و پس از توجیه
و تجهیز ،لحظات تلخ و شیرین وداع و خداحافظی را انجام میدادن.
فرماندهی گردان ،محمدعلی كریمی بود (بچه روس��تای باباسلمان شهریار) ابتدا بچه ها را گوشهای
جمع كرد .از انجام وظایف و تكلیف برامون صحبت كرد .بعدهم البه الی صحبت ،گریزی به كربال
زد .از اون شبهایی بود كه مهتاب آسمون را روشن كرده بود و بچه  ها سرهاشون بین زانوها قرار داده
بودن و همگی گریه میكردن .رس��می كه بین بچه  های جبهه و جنگ بود ،خواندن صیغه اخوت و
برادری در شب عملیات بود .قرار میگذاشتیم هركس شهید شد شفاعت بقیه را هم بكنه.
یادم میاد زانو به زانوی محمدعلی كریمی بودم و سمت دیگر هم مصطفی بختیاری (مصطفی
هم بچه روستای باباسلمان شهریار بود) جوان رشید و تنومندی كه بعد از شهادتش خبر قبولی
در دانش��گاه تهران (پردیس كرج) را به خانوادهاش دادن .غافل از اینكه اون قبل از ورودش به
دانشگاه ،آسمونی شده بود.
حاال دس��ت در دس��ت هم داده بودیم و فرمانده گردان صیغه اخوت را میخوند .گریه امان همه
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از راست :حسن موالیی (برادر سردار شهید حسین موالیی از سرداران شهید استان البرز)
هادی حسین عسکری
حجت االسالم نورانی (روحانی گردان امام حسین – تیپ الزهرا – لشگر ده سید الشهدا)
حجت االسالم عسکری (برادر هادی حسین عسکری – روحانی تیپ الزهرا – لشگر ده سید الشهدا) 
بهادر بابا (برادر سردار شهید صابر بابا از سرداران شهید استان البرز)

را بریده بود .بعد از خوندن صیغه ،حاال موقع خداحافظی و حركت بود .پیك مصطفی بودم .قبل
از عملیات میگفت :شب عملیات هیچكس نمیتونه با من بیاد .هركس بیاد یا شهید میشه یا
همون خاكریز اول و دوم زمینگیر میشه .اول شوخی گرفتم .از اونجائیكه میدونستم خیلی به
من عالقه داره ،گفتم :مصطفی ،منكه پیكتم حتم ًا منو با خودت میبری دیگه؟
با خنده گفت :اگر تونستی بیا!
دس��تمو انداختم دور گردنش و ش��روع كردم گریه كردن .آنشب خیلی گریه كردم .دائم شوخی
میكرد و میگفت :بیچاره چرا انقدر گناه كردی كه حاال گریه كنی؟ مثل من باش .ببین چقدر
میخندم و خوشحالم .اولش شوخی گرفتم ولی بعدها كه آسمونی شد و رفت تازه فهمیدم شب
وصال معبود برای همه عاشقان همینطوریه.
حاال دیگه شب از نیمه گذشته و وقت حركت رسیده بود .من ،مصطفی و حسن تالوت نشستیم
روی س��قف كامیون .بقیه بچه ها هم داخل كامیون ،و براه افتادیم .جاده اونقدر خراب و داغون
بود كه هرلحظه امكان افتادن ار روی ماشین بود .بخصوص اینكه باید چراغ خاموش میرفتیم.
حدود ساعت  2بامداد بود كه به منطقه موردنظر رسیدیم .پیاده شدیم و بعد از آخرین توجیهات،
پیاده ادامه مسیر دادیم تا به منطقه عملیاتی شلمچه رسیدیم.
دو تا از بچه های اطالعات و عملیات سپاه جلو بودن و ماهم پشت سرشون .سعی میكردم تحت
هیچ ش��رایطی از مصطفی جدا نشم .حاال دیگه اونقدر نزدیك شده بودیم كه صدای تانك ها و
بعض ًا صدای عراقی  ها را بخوبی میشنیدیم .در همین شرایط مصطفی سرغم اومد و گفت :حاال
وقتشه .برو عقب و گروهان برادر جعفری را با خودت بیار.
از راهی كه اومده بودیم ،برگشتم تا به موقعیت گروهان برادر جعفری رسیدم .پیغام رو دادم و جلو
افتادم و گروهان هم پش��ت س��رم .اگه اسمش رو غرور نذارم یك حس عجیبی داشتم كه مث ً
ال
چقدر بزرگ شدم كه یك گروهان به فرمان و پشت سرمن باید حركت كنن.
خالصه بعد از كلی نشس��تن و برخاس��تن دوباره به بچه  های خودمون رس��یدیم .مصطفی آروم
مهدی رس��تمی تیربارچی گروه��ان را صدا زد و گفت :مهدی « اهلل اكبر » كه گفتم امانش��ون
نمیدی .همه آرایش گرفته بودیم و منتظر فریاد « اهلل اكبر» .منم هرچی توان داشتم تو پاهام
جمع كرده بودم كه از مصطفی جا نمونم! در همین حس و حال بودم كه صدای تكبیر مصطفی
سكوت شلمچه را شكست و بدنبالش صدای رگبار تیربار مهدی رستمی.
ب��ا ش��روع درگیری منطق��ه به آتش و دود تبدیل ش��ده بود .هرلحظه گلول��ه و تیری از كنارت
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ماؤوت عراق – سال 1366

از راست :هادی حسین عسکری | شهید مصطفی بختیاری (فرمانده دسته یک گردان امام حسین)

میگذش��ت و دس��ته گلی را كنارت پرپر میكرد .اما فرصت ماندن نبود و باید بهر طریقی شده
عملی��ات را ادام��ه میدادیم .پا به پای مصطفی میدویدم .خاكری��ز اول و دوم را گرفتیم .من و
مصطفی تقریب ًا از بچه  ها جدا ش��ده بودیم و جلو رفته بودیم .نزدیك خاكریز س��وم كه رسیدیم
متوجه ش��دم كسی چیزی به سمت ما پرتاب كرد .تا بخوام خیز بردارم ،حس كردم كتف راستم
سوخت .صدای شدیدی هم توی گوشم پیچید .گفتم :مصطفی فكر كنم تركش خوردم.
گفت :اشكال نداره پاشو باید بریم جلو.
بلند ش��دیم و رفتیم به س��مت خاكریز سوم .روی خاكریز كه رسیدیم س��ه نفر عراقی با تیربار
منتظرمون بودن .ماهم امان ندادیم و بالفاصله بس��تیم به رگبار .صحنه بزمین افتادن عراقی ها
خیلی شبیه فیلم  ها بود .بدلیل خونی كه از دستم میرفت توی یك سنگر عراقی كمین گرفتم و
نشستم .توی همین لحظه بود كه از چیزی كه میترسیدم ،سرم اومد.
ً
مصطفی بلند شد و به سمت عراقی ها دوید و همینطور شلیك میكرد .اصال ترس تو وجودش
نبود .هرچه دورتر میش��د امیدم برای دیدن دوبارش كمرنگتر میش��د .حاال در شرایطی بودم
كه عراقی ها بین من و اون قرار گرفته بودن .چند لحظهای گذشته بود كه دیدم دونفر عراقی به
سنگرم خیره شدن .در یك لحظه بلند شدم و بطرف خاكریز دوم كه حاال بچه های خودمون در
اونجا مس��تقر بودن دویدم .هنوز چندمتری دور نش��ده بودم كه سنگر رفت روی هوا ،حرف های
مصطفی یواش یواش داشت به واقعیت میپیوست و من نگران این موضوع بودم.
وقتی رس��یدم روی خاكریز دوم ،حس��ن تالوت داشت تیربار حس��ن زندی رو رفعگیر میكرد.
گفتم :حسن دستم تركش خورده ،بیا ببندش .حسنم نامردی نكرد و چنان محكم بست كه خون
بصورت عادی هم دیگه جریان نداشت .با دست چپ برای جلوگیری از پیشروی عراقی ها شروع
به شلیك كردم اما خیلی تعادل نداشتم از طرفی با جثه كوچیكم نمیتونستم یكدستی اسلحه را
مهار كنم .حسن تالوت كنارم قرار گرفت و با تیربارش مشغول شلیك شد .سمت راستم رو نگاه
كردم دیدم یكی از بچه  ها از باالی خاكریز قل خورد افتاد پایین.
به بچه ها گفتم:كیه؟
مهدی رستمی گفت :فكر كنم محمود محمدیه.
رفتم سراغش ،تیرخورده بود وسط پیشونیش .خون تمام صورتش رو گرفته بود .چندبار صداش
كردم .زیرلب زمزمههایی میكرد و بعدهم ساكت شد .لحظات سخت و عجیبی بود .هنوز تو فكر
خاطرات محمود محمدی و شیطنتهاش كنار رودخانه دِز بودم كه دیدم مصطفی سر و كلهاش
پیدا شد .خیلی خوشحال شدم .صورتش رو بوسیدم و گفتم :كجا غیبت زد ؟
گفت :همین نزدیكی بودم ،دورم پر از عراقی بود .حیف! نارنجكام تموم ش��د و ا ِال پدرشون رو
درمیاوردم.
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البته قب ً
ال بچه های قدیمی گردان ار رش��ادتهاش گفته بودن .از خاموشكردن سنگر تیربارچی
عراقی ها تا سركار گذاشتن عراقی ها پشت بیسیم .مصطفی آرپیچی یعقوب جعفرقمی رو گرفت
و دوباره غیبش زد .فهمیدم كجا رفت ،یك تانك عراقی پش��ت خاكریز سوم بود و مرتب گلوله
میزد و با صدای وحشتناكش زمین و زمانرو بهم ریخته بود.
چند دقیقهای گذش��ته بود كه انفجار مهیبی همه جا رو روش��ن كرد .مصطفی رفته بود از سمت
راست خاكریز خودش رو به نزدیك تانك رسونده بود و منهدمش كرد .صدای تكبیر بچه ها بلند
شد .گرم خوشحالی بودم كه یكی از بچه های اطالعات و عملیات سپاه اومد و گفت :دارم میرم
گردان بعدی رو بیارم .مجروح ها هم بامن بیان عقب .به اتفاق برادر بهزادی و رئیسی كه وضعیت
بدتری نس��بت به من داشتن به عقب برگشتیم .در بین راه برادر كریمی فرمانده گردان را دیدم
كه با بچههاش در منطقهای موضع گرفته بودن .دست دادم و صورتش را بوسیدم .متوجه شدم
دستش تركش خورده ولی بخاطر روحیه بچه ها چیزی نگفت .به من اشاره كرد كه چیزی نگم.
مدتی پیادهروی كردیم تا به عقبهی لش��كر رسیدیم .برادر خادم فرمانده تیپ الزهرا علیهاسالم،
سعیدی معاون تیپ و برادر قاسمی یكی دیگر از معاونین لشكر جمع بودن .با دیدن ما آمبوالنسی
را مهی��ا ك��ردن كه ما رو به عقب ببره بعد از كلی باال و پایین پرت ش��دن به یك بیمارس��تان
صحرایی رسیدیم .تعداد زیادی مجروح روی تخت ها و كف بیمارستان دراز كشیده بودن .یكی
پاش در آس��تانه قطع شدن بود ،یكی پهلوش شكافته بود و  ...بعد از مداوای اولیه به بیمارستان
شهید بقایی اهواز منتقل شدیم .چند روز بعد برادر زندی را توی بیمارستان دیدم .تیر قسمتی از
پیشانیش را شكافته بود ولی وضعیتش خیلی وخیم نبود.
با خوشحالی احوالش رو پرسیدم .گفتم :از بچه  ها چه خبر؟ نگاه سنگینش رو حس كردم .گفت:
طاقتش رو داری بشنوی؟
بند دلم پاره شد .تقریب ًا مطمئن بودم یكی از شهدا كیه؟
گفت :همهی بچه ها رفتن .مصطفی ،مهدی رستمی ،حسن تالوت ،محمود محمدی ،شكوری
مقدم (بسیجی نوجوانی كه فقط  2شب میهمان ما بود و بعد هم آسمونی شد) .
بعد از ترخیص ار بیمارس��تان به كرج برگشتم .برای بعضی ها باور كردنی نبود كه مجروح شدن
ما بعد از قبول قطعنامه  598چه مفهومی داره؟ س��ئوال میكردن مگر آتشبس اعالم نش��ده؟
خبر نداشتن كه بعد از قبول قطعنامه ،بهترین و عزیزترین دوستان ما با سفاكی تمام دشمن ،به
خاك و خون غلطیدن .بعد از چند ماه دوباره به شهر برگشته بودم .در و دیوار شهر حس غریبی
برایم داش��ت .حتی در كنار خانواده نیز احساس خوشحالی نمیكردم .بعد از یك هفته استراحت
و علیرغم اصرار خانواده ،به جبهه برگش��تم .چادرها از بچه های قدیمی خالی بود و چهره  های
جدید در آنها اس��تقرار یافته بودن .مرور خاطرات بچه  ها و آیندهای مبهم ،بر س��نگینی داغمان
افزوده بود .خیلی از بچه ها هم به امر فرماندهان ،تسویه حساب كرده بودن و به شهر و دیارشون
برگشته بودن.
بعضی ش��ب ها به اتفاق برادر كریمی كنار رودخانه دِز میرفتیم و با مرور خاطرات بچه ها گریه
میكردیم .او اصرار میكرد كه تسویه كنم و به شهرم برگردم .هیچ عالقهای برای ترك جبهه
نداشتم .ولی دلیلی هم برای ماندن نبود .به اصرار خانواده و برادر كریمی مجبور به تسویه شدم
و با كولهباری از غم هجران دوستان شهیدم به كرج برگشتم.
امروز  25سال از آن روزگار میگذرد و فرزندان من و هزاران فرزند این مرز و بوم ،در سایه امنیت
و آرامشی كه به قیمت جان بهترین جوانان این كشور رقم خورده است روزگار میگذرانند و روز
به روز قله های جدیدی از علم و بالندگی را به نام « ایران » فتح میكنند.
روحشان شاد و راهشان مستدام
* توضیح اینکه :بخش��ی از خاطرات مربوط به قبل از قبول قطعنامه  598که در جنوب کش��ور
مستقر بودیم به دلیل عدم ثبت خاطرات آن روز ،متأسفانه درج نگردیده است.
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تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحوالت
مختلفجامعه

دکتر محسن فرمهینی فراهانی

مس��ائل جمعیتی از موضوعاتی اس��ت که باید به طور جامع ابعاد آن بررسی شود ،هم اکنون
باید در این زمینه اقدام کنیم و نباید منتظر وقوع رویدادی باش��یم و س��پس توجیه مذهبی را
پیگیری کنیم .سال  های  62تا  65انفجار جمعیتی در کشور رخ داد؛ اما در سالهای  71تا 72
به دلیل کنترل جمعیت ،رشد موالید از  3/2به  2/3درصد رسید و این گونه توانستیم جمعیت را
کاهش دهیم؛ اما از آن سال به بعد با سقوط آزاد جمعیت کشور رو به رو شدیم؛ به گونهای که
سرعت کاهش رشد جمعیت در ایران از سرعت کاهش رشد جمعیت متوسط جهانی قاره آسیا
و همچنین  26کشور منطقه مدیترانه شرقی بیشتر بوده است .این آمارها نشان میدهد نرخ
رش��د جمعیت کشورمان به شدت به سمت منفی شدن در حرکت است .وضعیت فرزندآوری
درکشورمان به شرایط بحرانی نزدیک میشود .با این روندی که طی میشود در حوالی سال
 2050در حدود  23تا  36درصد جمعیت کش��ور را افراد  60س��ال به باال تش��کیل میدهند.
آمارهای سازمان ملل متحد در سال  2100نشان میدهد که در  80سال آینده جمعیت ایران
به  31میلیون نفر کاهش خواهد یافت که  47درصد آن را افراد سالمند باالی  60سال تشکیل
خواهند داد و سالمندان بیش از آنکه بتوانند چرخ توسعه را برگردانند باید دوران بازنشستگی را
بگذرانند و به مراقبت نیاز دارند.
در زمینه ازدواج میانگین سن پسران  27سال و میانگین سن ازدواج دختران به  24سال رسیده
و این آمار رو به افزایش بوده که بسیار خطرناک است .در حال حاضر نرخ باروری کل کشور
 1.78فرزند است و این رقم به این معناست که هر خانواده ایرانی کمتر از دو فرزند دارد بنابر
این رتبه فرزندآوری ایران در بین  224کشور رتبه  146است که اسرائیل  75پله ،آمریکا 20
پله و ترکیه با نرخ باروری  32 ،2.15پله باالتر از ما قرار دارد.
حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اس�لامی در پی��ام به همایش ملی «تغییرات
جمعیت و ضرورت
جمعیتی و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه» با اشاره به اهمیت موضوع ّ
فرهنگس��ازی برای اقناع نخبگان در ارتباط با نیاز کش��ور به افزایش جمعیت ،خاطر نشان
کردند :مس��ئلهی نمای جوان برای کشور یک مسئلهی اساسی ،مهم و تعیین کننده است و
کش��ورهایی که در دنیا دچار پیری جمعیت ش��ده اند به دشواری راه عالجی برای مشکالت
ناشی از آن یافته اند که الزم است برای حل این مشکل در کشور کار علمی ،عمیق و اساسی
صورت پذیرد .چون فرهنگس��ازی در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی ،حرف
اول را میزند باید فرهنگسازی بشود که متأسفانه امروز این فرهنگسازی نیست.
مس��اله « کنترل جمعیت» ،یا تنظیم خانواده یا «سیاس��ت  های مربوط به جمعیت» از جهات
گوناگونی مایه بحث و بررس��ی است .تغییرات جمعیتی موضوع فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی
و مذهبی – اعتقادی ،اقتصادی و اساس�� ًا چند بعدی اس��ت .به عنوان مثال برژینسکی معتقد
است بجای حمله به ایران باید به فکر تغییر نسل در ایران بود .برژینسکی ،سیاستمدار کهنه
کار آمریکایی ،در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال در باره نحوه برخورد با ایران چنین
میگوید « :از فکر کردن به حمله پیش دس��تانه علیه تاسیس��ات هستهای ایران بپرهیزید و
گفت و گو با تهران را حفظ کنید ،باالتر از همه بازی طوالنی مدت انجام دهید چون زمان و
آمار جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست( ».روزنامه وال استریت ژورنال
در مارس ) 2009پس باید به مسألهای که اینچنین واکنش و تأمل سیاست مدار آمریکایی را
در پی داشته است به دقت توجه کرد و نباید از آن غافل شد .وقتی این سیاست مدار با تجربه
تا این حد از کاهش موالید خرسند و به نتایجش امیدوار است ،نباید از آن غفلت ورزید و برای
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نجات کشور ،سستی کرد.
رژیم صهیونیستی یکی از سیاست  های اساسی خود را افزایش جمعیت میداند .رشد جمعیت
رژیم صهیونیس��تی حدود  3در صد است؛ در حالی که ایران نرخ  1.8درصد را تجربه میکند
در رژیم صهیونیس��تی ،شعار « فرزند کمتر ،زندگی بهتر» را باور ندارند؛ نه به دلیل نیاز فعلی
ش��ان به جمعیت؛ بلکه چون فرزندآوری را وظیفهای ش��رعی میدانند .در عقاید آنان ،ازدواج
نکردن و نیز بچه دار نش��دن با وجود اس��تطاعت مالی و جس��می ،گناه شمرده میشود زنان
یهودی برای انجام وظایف مادری ،از بسیاری از مراسم مذهبی معاف میشوند .ساکنان رژیم
صهیونیستی ،پذیرفته اند که هر خانواده باید حداقل چهار فرزند داشته باشد .میزان حق اوالد و
پرداختی به کارمندان باال است و باعث کاهش انواع و اقسام مالیات  ها میشود؛ حتی کارمندان
بازنشستهای که فرزند بیشتری دارند ،حقوق بازنشستگی بیشتری میگیرند.
هرم سنی جمعیت ایران در سال )1389( 2010

هرم سنی کشور در سال  1950میالدی

هرم سنی جمعیت ایران در سال )1389( 2100

هرم سنی کشور در سال  2050میالدی

س�ـــال اول
ش�مـــاره 2
زمسـتـان92

نشریهخـبری
دانشگاه شاهد

دیـگـــــــــــر
مطالـــــــب

104

هرم س��نی جمعیت در ایران در س��ال  1950و  2010می�لادی و همچنین پیش بینی آن بر
اساس روند موجود در سال  2050و  2100میالدی در نمودارهای فوق نمایش داده شده است.
همانطور که در ش��کل نمایش داده ش��ده است هرم سنی کشور در حال گذر است .یعنی گذر
از یک س��اختار س��نی کام ً
ال جوان به ساختاری سالخورده (کوچک شدن قاعده هرم) .با توجه
به پیش بینی  های صورت گرفته میتوان گفت که وضعیت جمعیتی جمهوری اسالمی ایران
در پنجاه سال آینده در وضعیت مطلوبی نخواهد بود و به سمت کاهش جمعیت پیش خواهیم
رفت .ضمن آنکه جمعیت جوان و فعال کش��ور نیز به ش��دت کاه��ش خواهد یافت .افزایش
جمعیت سالمند نیز ضمن عدم توانمندی اقتصادی کافی ،نیازمند خدمات بیش تر بخش جوان
جمعیت خواهد بود.

آمار نرخ باروری در کشورهای مختلف جهان
"نرخ باروری میانگین تعداد فرزندانی است که یک زن در طول زندگی اش به دنیا میآورد".
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طبق آمار س��ازمان ملل متحد نرخ باروری در ایران در س��ال  2010کمتر از  1/8گزارش شده
است .این در حالی است که حداقل نرخ جانشینی برای منفی نشدن نرخ رشد جمعیت در یک
جامعه  2/1برآورد ش��ده اس��ت و این به معنی کاهش تدریجی جمعیت و نهایت ًا انقراض نسل
اس��ت .همان طور که در نمودار دیده میش��ود ،اصرار بر اجرای سیاست  های کنترل جمعیتی
باعث ش��ده نرخ باروری در کشورمان همتراز با کشور پرجمعیتی چون چین قرار گیرد .این در
حالی است که چین  20درصد جمعیت جهان را با تراکم  104نفر در هر کیلومتر مربع در خود
جای داده اس��ت اما کش��ور ما تراکم  42نفری در هر کیلومتر مربع فقط یک در صد جمعیت
جهان را در بر گرفته است.
متأسفانه پدیده تک فرزندی که در برخی از خانواده  های ایرانی رایج شده است معایب زیادی به
دنبال دارد؛ از جمله وابستگی شدید والدین به تک فرزندی یا بالعکس ،حساسیت افراطی والدین
به رفتار و گفتار تک فرزندی ،تجربه نکردن برخی احساس��ات به واس��طه نداشتن برخی اقوام
نظیر عمو و عمه ،ارتباط کمتر با همساالن و عدم رشد اجتماعی کافی ،به خطر افتادن استقالل
تک فرزندی و در یک کالم ،خطرات روحی و شخصیتی عدیده اشاره کرد.
در شماره آتی ابعاد این قضیه وراهکارهای افزایش جمعیت مورد بررسی قرار خواهدگرفت
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مصاحبه با آقای مهندس احسانیان

مدیر کل امور اداری دانشگاه شاهد
نام ونام خانوادگی :فرامرز احسانیان
متولد1351 :
محل تولد :سراب
تعداد فرزند2 :
مدرک تحصیلی :لیسانس

جناب آقای مهندس احسانیان لطفا در مورد سوابق اجرائی و مدیریتی
خود اطالعاتی به خوانندگان نشریه ارائه فرمایید؟
با درود به روح ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و شهدای گرانقدر و آرزوی عمر
با عزت برای رهبر فرزانه انقالب اسالمی و عرض سالم خدمت کلیه همکاران محترم و
تشکر از دست اندرکاران نشریه خبری دانشگاه از این که این فرصت را فراهم نمودند.بنده
تاکنون مسئولیت  های زیر را بعهده داشته ام:
 رئیس اداره کارگزینی بمدت یک سال. معاون اداره کل امور اداری بمدت دو سال. مدیر کل امور اداری بمدت ده سال. عضو هسته گزینش دانشگاه بمدت ده سال. عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه بمدت دوازده سال.لطفا اشاره ای به وظایف و عملکرد اداره کل اموراداری بفرمایید؟
به منظور آش��نایی همکاران با وظایف و عملکرد اداره کل اموراداری هر چند به صورت
گذرا من مطالب خود را در چهار بخش به صورت خالصه بیان میکنم.
 -1معرفی اداره کل اموراداری
 -2بیان گزیدهای از شرح وظایف اداره کل اموراداری و ادارات تابعه
-3خالصه عملکرد مجموعه اداره کل اموراداری
 -4نگاهی اجمالی به وضعیت نیروی انسانی دانشگاه
معرفی اداره کل امور اداری:
اداره کل امور اداری در حال حاضر در مجموعه تشکیالت سازمانی ،دارای سه اداره بشرح
ذیل میباشد:
 اداره کارگزینی اداره دبیرخانه مرکزی -اداره رفاه و امور اجتماعی
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شرح وظایف اداره کل امور اداری و ادارات تابعه بصورت خالصه:
اداره کل امور اداری:
 انجام کلیه امور اداری دانشگاه با رعایت مقررات ،دستورالعمل ها ،آئین نامه ها ،مصوباتهیات امناء و قوانین و مقررات جاری کشور.
 تهیه و تنظیم آئین نامه ها ،بخشنامه  ها و دستورالعمل  های اداری الزم. اداره و نظارت بر امور کارگزینی هیات علمی ،غیر هیات علمی ،دبیرخانه مرکزی و رفاهو امور اجتماعی.
اداره کارگزینی:
 تهیه و تنظیم احکام اعضای هیات علمی و کارمندان اعم از احکام افزایش حقوق سالیانه،اعطای پایه ،ارتقاء مرتبه ،تغییر و ضعیت استخدامی و.....
 تهی��ه و تنظیم قراردادهای همکاری کارمندان (پیمانی و قرارداد خدمات معین) .قراردادمحرومیت از مطب اعضای هیات علمی.
 بررسی و کنترل امور مربوط به مرخصی ,کارکرد ،ارزشیابی کارکنان. تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدها با در نظر گرفتن مقررات مربوطه. انجام کلیه امور مربوط به استخدام ،انتصاب ،ترفیع و  .....کلیه کارکنان. تهیه بانک اطالعاتی و ارائه آمار مورد نیاز واحد  های مختلف دانش��گاه و س��ایر مراجعذیربط.
دبیر خانه مرکزی:
 دریافت ،ثبت و توزیع نامه  های وارده و صادره. بایگانی مکاتبات عمومی دانشگاه. ارتباط با وزارتین علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از طریقاتوماسیون اداری.
اداره رفاه و تامین اجتماعی:
 انجام کلیه امور مربوط به بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر و حوادث کارکنان دانشگاه. تمهیدات الزم بمنظور استفاده مطلوب کارکنان از ساختمان  های دانشگاه در شهر مقدسمشهد و رامسر.
 عقد قرارداد بمنظور استفاده کارکنان از تسهیالت رفاهی سایر سازمانها و ارگان  ها.اعطای وام از طریق صندق قرض الحسنه دانشگاه و معرفی به بانک  های عامل.لطفا با توجه به وس��عت کار اداره کل امور اداری خالصهای از عملکرد
آن را در سال 92ارائه فرمایید؟
تالش میکنم این عملکرد را در قالب اداره  های مختلف ارائه دهم:
اداره کارگزین��ی :از آنجا که بس��یاری از فعالیت  ه��ای اداره کارگزینی چه در بخش هیات
علمی و چه در بخش کارمندی تهیه و ارائه نظرات کارشناسی بوده و به همین لحاظ کیفی
است لذا در قالب اعداد و ارقام نمیگنجد .ولی میتوان اشاره کرد که در طول سال قریب
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ب��ه  4500نوع حکم کارگزینی اعم از افزایش حقوق س��الیانه ،اعطای پایه ،طبقه ،تبدیل
وضعیت ،مزایای ایثارگری و 000صادر میگردد که صدور بعضی از آنها مستلزم صرف
س��اعتها وقت برای کارشناس��ی دقیق میباشد .سعی میشود تهیه و تنظیم این احکام
عالوه بر رعایت دقت و صحت در حداقل زمان ممکن صورت گیرد تا همکاران محترم از
مزایای مترتب بر احکام مربوطه بهره مند شوند.
 یکی دیگر از فعالیت  های عمده کارگزینی تمهید مقدمات تامین نیروی انس��انی موردنیاز دانش��گاه براس��اس مجوزهای صادره میباش��د که در این خصوص با درج آکهی در
روزنامه  های کثیراالنتشار و سایت دانشگاه ،مدارک متقاضیان اخذ ،طبقه بندی و با انجام
مصاحبه  های عمومی و تخصصی از طرف مس��ئولین مرتبط افراد حائز شرایط انتخاب و
برای طی سایر مراحل معرفی میشوند .البته شایان ذکر است که تامین نیروی انسانی در
بخش درمان به لحاظ حساس��یت کار و بازنشسته شدن نیروهای مراکز درمانی با جدیت
بیشتری دنبال میگردد.
 اداره دبیرخانه مرکزی :همکاران ش��اغل در این اداره ضمن ثبت کلیه احکام کارگزینیصادره توس��ط اداره کارگزینی و تکثیر آنها در  6برگ س��الیانه حدود  10/000مکاتبه را
ثبت و توزیع میکنند همچنین کلیه مکاتبات و مراسالت بین واحدهای مختلف دانشگاه
و سایر دستگاها و سازمانها از طریق دبیر خانه مرکزی صورت میگیرد.
 اداره رف��اه و ام��ور اجتماعی :در این حوزه عالوه بر معرفی همکاران برای اس��تفاده ازساختمان  های دانشگاه در شهر مقدس مشهد و رامسر که در طول سال قریب به 1300
خانوار از این امکانات بهره مند میشوند .قراردادهائی نیز برای برای استفاده همکاران از
تسهیالت رفاهی سایر ارگانها منعقد میگردد .به عنوان مثال در تابستان امسال با انعقاد
قرارداد با موسسه آبادگران جهاد کشاورزی برای استفاده از امکانات رفاهی آنها در خزر
آباد س��اری قرارداد این موضوع عملی ش��د همچنین به  400نف��ر از همکاران محترم از
طریق صندوق قرض الحس��نه دانشگاه یا با معرفی به بانک عامل وام اعطا شده است و
امور مربوط به بیمه تکمیلی همکاران با ارسال قریب به  5000پرونده درمانی به شرکت
بیمه طرف قرارداد دانشگاه برای دریافت هزینه درمانی در طول سال پیگیری میشود.
وضعی��ت فعلی نیروی انس��انی دانش��گاه در دو بخ��ش هیات علمی و
کارمندی چگونه است؟
بخش هیات علمی :دانش��گاه شاهد ش��اید تنها دانشگاهی در کشور باشد که به صورت
جامع هم دانش��کده گروه پزشکی (تابع قوانین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)
و هم دانشکده گروه غیر پزشکی ( تابع قوانین وزارت علوم تحقیقات و فناوری) دارد .سه
دانش��کده گروه پزشکی شامل دانشکده  های پزش��کی ،دندانپزشکی ،پرستاری و مامائی
دارای  134نفر عضو هیات علمی هستند که  41نفر از آنان دارای رتبه علمی استاد تمام و
دانشیاری میباشند و پنج دانشکده گروه غیر پزشکی شامل علوم انسانی ،علوم پایه ،فنی
و مهندسی ،علوم کشاورزی و هنر دارای  165عضو هیات علمی هستند که تعداد  23نفر
از آنها دارای رتبه علمی استاد تمام و دانشیاری میباشند.
 بخش کارمندی :تعداد نیروی انسانی دانشگاه در بخش کارمندی در حال حاضر 1108نف��ر بوده که  556نفر در مراکز درمانی و  552نفر در مراکز غیر درمانی دانش��گاه اعم از
دانشکده  ها و حوزه ستادی مشغول فعالیت میباشند 501 .نفر از این پرسنل دارای مدرک
تحصیلی لیسانس و باالتر و  621نفر با وضعیت استخدامی رسمی و رسمی آزمایشی127 ،
نفر مشمول قانون کار و مابقی پیمانی ،قرارداد خدمات معین هستند که این نشان دهنده
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ترکیب مناسب نیروی انسانی دانشگاه از لحاظ تحصیالت میباشد .ضمن ًا شایان ذکر است
که دانشگاه ش��اهد در به کارگیری عزیزان با اولویت ایثارگری شاهد یکی از دستگاهای
پیش��رو در این خصوص میباش��د که با توجه به ماهیت وجودی دانشگاه غیر از این هم
انتظار نمیرود به طوریکه در حال حاضر قریب به  227نفر از مجموعه کارکنان دانشگاه
اع��م از هیات علمی و کارمندی از عزیزان ایثارگرو دارای اولویت ایثارگری میباش��د که
مطمئن ًا وجود این عزیزان در دانشگاه شاهد موجب خیر و برکت است.
 با تاملی در ترکیب کارکنان دانش��گاه مش��اهده میش��ود که در گروه هیات علمی بهلحاظ داش��تن اعضای هیات علمی گروه پزش��کی و غیر پزشکی ،ودر گروه کارمندان به
لحاظ داشتن کارمندان مشمول قانون کار ،مشمول آئین نامه استخدامی دانشگاه و قانون
مدیریت خدمات کشوری و نیروهای شاغل در مراکز درمانی و غیر درمانی ضرورت دارد
که کارمندان ش��اغل در اداره کل امور اداری ،تخصص ،توانائی و اشراف کامل به قوانین
و مقررات و ....مربوط به هریک از حوزهای مرتبط را داش��ته باش��ند .لذا دقت و آش��نائی
ب��ه قوانین متنوع در انجام وظایف از ضروریات اجتناب ناپذیر کارشناس��ان این اداره کل
میباشد .ضمن ًا رویکرد اداره کل امور اداری در سال  های اخیر ارتقاء سیستم نرم افزاری در
حوزه امور اداری ،جذب نیروی کیفی متخصص و توانمند ،استفاده بهینه از نیروهای موجود
دانشگاه و حتی االمکان تامین و جایگزین نیروهای مورد نیاز واحدها از نیروهای موجود
برای جلوگیری از افزایش بیرویه نیروی انس��انی و تالش برای س��اماندهی تشکیالت
س��ازمانی واحدها و انطباق پست  های س��ازمانی با وظایف محوله و محل خدمت پرسنل
بوده است.
در انتها اگر پیشنهاد ونکته خاصی دارید بفرمایید؟
با توجه به اینکه امکان دارد س��وال  های بس��یار متنوعی در ارتباط با حوزه اداره کل امور
اداری از طرف کلیه همکاران محترم اعم از هیات علمی و کارمندان وجود داشته باشد لذا
پیشنهاد میشود متولیان محترم نشریه خبری دانشگاه شاهد ،با تعریف مکانیسمی نسبت
به اخذ سواالت و درج پاسخ  های مربوطه در نشریه مذکور اقدام نمایند.
ضمن ًا این اداره کل از هرگونه انتقاد و پیش��نهاد سازنده در راستای انجام مطلوب وظایف
و اصالح فرایند انجام امور با کمال احترام اس��تقبال میکند .الزم به ذکر اس��ت که آنچه
بیان ش��د خالصه بسیار کوتاهی از وظایف و عملکرد اداره کل امور اداری است .در پایان
الزم میدانم فرصت را غنیمت ش��مرده و از زحمات همکاران خود در مجموعه اداره کل
اموراداری که سعی در ارائه خدمات مطلوب به همکاران خود در واحدهای مختلف دانشگاه
را دارند تقدیر و تش��کر نمایم انشاا ...زحمات آنان عالوه برجلب رضایت کارکنان شریف
دانش��گاه در درگاه خداوند رحمان و رحیم مورد قبول واقع شود .همانا خدمت صادقانه به
خلق خدا نوعی عبادت است .والسالم من التبع الهدی
جناب آقای مهندس احسانیان ،از اینکه این فرصت را در اختیار نشریه
خبری دانشگاه قرار دادید از شما سپاسگزاریم .همکارانتان در معاونت
فرهنگی برای حضرتعالی آرزوی موفقیت و سربلندی دارند.
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مصاحبه با آقای دکتر تقی زاده – مدیر گروه زیست شناسی

نام و نام خانوادگی :مسعود تقی زاده
متولد1341 :
شهر :خاتم – یزد
مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی شیمی آلی

لطف ًا مختصری در مورد سوابق آموزشی و مدیریتی خود بیان فرمایید.
تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته شیمی آلی با اخذ دکتری از دانشگاه تهران در سال
 1379به پایان رسانده و از سال  1381با مرتبه استادیاری در دانشکده علوم پایه دانشگاه
ش��اهد مشغول به کار هستم .از س��ال  1385تا  1389به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات
علوم پایه و از بهمن  1390تا کنون به عنوان مدیر گروه زیست شناسی در خدمت همکاران
میباشم.
لطف ًا گروه زیست شناسی را بیشتر معرفی نمایید.
گروه زیس��ت شناسی در س��ال  1372با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی رشته زیست
شناس��ی گرایش علوم جانوری فعالیت خود را ش��روع نمود .سپس با راه اندازی رشته  های
زیست شناسی عمومی ،زیست شناسی سلولی – مولکولی گرایش ژنتیک و بیوتکنولوژی
صنعتی که بعداً به رش��ته سلولی – مولکولی گرایش بیوتکنولوژی تغییر نام یافت قعالیت
خود را گسترش داد.
هم اکنون این گروه در دوره کارشناس��ی در رشته زیست شناسی سلولی  -مولکولی با دو
گرایش ژنتیک و بیوتکنولوژی و در دوره کارشناس��ی ارش��د در رشته  های میکروبیولوژی،
بیوتکنولوژی میکروبی ،فیزیولوژی جانوری و فیزیولوژی گیاهی و هم چنین در دوره دکترا
در رشته  های میکروبیولوژی ،بیوتکنولوژی میکروبی و فیزیولوژی گیاهی دانشجو میپذیرد.
البته جهت راه اندازی دوره دکترای فیزیولوژی جانوری نیز اقدام گردیده است که امیدواریم
با جذب هیئت علمی مورد نیاز در آینده نزدیک در این رش��ته نیز پذیرش دانش��جو داشته
باشیم.
تا کنون تعداد  611نفر در دوره کارشناسی 121 ،نفر در دوره کارشناسی ارشد و یک نفر در
دوره دکترا دانش آموخته گردیده و در حال حاضر نیز  163نفر در دوره کارشناسی 47 ،نفر
در دوره کارشناسی ارشد و  16نفر در دوره دکترا مشغول به تحصیل میباشند.
تعداد اعضای هیئت علمی گروه  10نفر شامل  2نفر در مرتبه استادی ،یک نفر دانشیار و 7
نفر استادیار است که به همراه  6نفر کارشناس و کارشناس ارشد آزمایشگاه امور آموزشی
و پژوهشی گروه را به عهده دارند.
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توانمندی  ها و مش��کالت گروه
زیست شناسی چه هستند؟
این گروه از نظر شاخص  های آموزشی
و پژوهش��ی در ردیف گروه  های برتر
زیست شناسی در سطح دانشگاه  های
کشور میباشد به طوریکه دانشجویان
این گروه همواره در مس��ابقات علمی
نظیر المپیاد دانشجویی رتبه  های باال
را کس��ب مینمایند .همچنین دانش
آموختگان ای��ن گ��روه در امتحانات
ورودی دوره  های باالتر (کارشناس��ی
ارش��د و دکت��را) در دانش��گاه  ها و
پژوهش��گاهای مطرح کش��ور نظیر
پژوهش��گاه ملی ژنتیک و زیست فن
آوری ،دانشگاه تهران ،دانشگاه تربیت
مدرس و دیگر دانش��گاه  های برتر کشور پذیرش میشوند .همچنین تعدادی از دانش
آموختگان این گروه در دانش��گاه  های کش��ور به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به
کار میباشند که نشان از توانمندی اعضای هیئت علمی و کارشناسان گروه در انتقال
تجربیات آموزشی و پژوهشی به این دانشجویان دارد و به گواهی استادان صاحب نام
در این رشته پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد این گروه در حد پایان نامه دکترا
در بسیاری از دانشگاه  های کشور میباشد.
در بعد امکانات آزمایش��گاهی ،تعداد  14آزمایش��گاه آموزش��ی و پژوهش��ی ش��امل
آزمایش��گاه  های بیوتکنولوژی ،میکروبیولوژی ،گیاهی ،جانورشناس��ی ،ژنتیک ،کشت
بافت ،ش��یمی و بیوش��یمی با تجهیزات نس��بت ًا مناسب که بس��یاری از آنها از محل
طرح  های پژوهش��ی اعضای هیئت علمی که برای موسس��ات خارج از دانشگاه انجام
داده اند تهیه شده است فعال میباشند.
با این وجود به رغم توسعه گروه در زمینه پذیرش دانشجو و راه اندازی دوره  های جدید
به ویژه دوره  های تحصیالت تکمیلی ،متاس��فانه امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی به
فراخور این دوره  ها گسترش نیافته است .این کمبودها در کنار از کار افتادن تجهیزات
فعلی به دلیل استفاده زیاد و فرسودگی تاثیر نا مطلوبی در کارایی آموزشی و پژوهشی
اعضای هیئت علمی و به نوبه خود در کیفیت علمی دانش آموختگان خواهد داشت که
امید است با توجه ویژه مسئولین این مشکالت نیز مرتفع گردد.
از دیگر مشکالت گروه تعداد کم اعضای هیئت علمی میباشد .با دایر بودن دو رشته
کارشناس��ی ،چهار رشته کارشناسی ارش��د و سه رشته دکترای تخصصی تنها ده نفر
هیئت علمی تمام وقت در این گروه مش��غول فعالیت میباش��ند که این موضوع فشار
زیادی هم به اعضای هیئت علمی و هم به گروه وارد میآورد .امید اس��ت مس��ئولین
محترم دانش��گاه در زمینه جذب هیئت علمی مورد نیاز که به دفعات از س��وی گروه
درخواست شده همکاری بیشتری نمایند تا شاهد پیشرفت بیش از پیش گروه و کسب
موفقیت  های بیشتر برای دانشکده و دانشگاه باشیم.
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انتصابات
طی احکام جداگانهای از جانب آقای دکتر ثقفی رئیس محترم دانشگاه ،انتصابات ذیل از مهر
لغایت آذر ماه 1392صادر گردیده است.
1

دکترجابرکریمی

مدیرکل تحصیالت تکمیلی

مهر92

معاونت آموزشی

2

دکترعبداالمیربستانی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

مهر92

دانشکده کشاورزی

3

دکترسیدمحمدباقراخویراد

مدیرگروه اطفال

مهر92

دانشکده پزشکی

4

دکترپروین رهنما

سرپرست معاونت پژوهش و
فناوری

مهر92

دانشکده پرستاری

5

دکترشهریار پورفرزام

مدیرگروه داخلی پزشکی

مهر92

دانشکده پزشکی

6

دکترمرجانحشمتی

مدیرگروه تشریح وپاتولوژی

مهر92

دانشکده پزشکی

7

دکتررضانوروززاده

مدیرگروه پرستاری

مهر92

دانشکده پرستاری

8

دکترفرزانه گلفام

مدیرگروه جراحی

مهر92

دانشکده پزشکی

9

دکتریاورشرقی

مدیرگروه باغبانی

مهر92

دانشکده کشاورزی

10

دکترحبیب عباسی پور

مدیرگروه گیاه پزشکی

مهر92

دانشکده کشاورزی

11

دکترمحمدرضاسعیدی

مدیرگروه فیزیک

مرداد92

دانشکده علوم پایه

12

دکترامیرحسینامیری

مدیرگروه مهندسی صنایع

تیر92

دانشکده فنی ومهندسی

13

دکتر امیرحسین فروزان

مدیرگروه مهندسی پزشکی

تیر92

دانشکده فنی ومهندسی

14

دکترمحسن جاللی

مدیرگروه مهندسی برق
الکترونیک

تیر92

دانشکده فنی ومهندسی

15

دکترمحمود فردوسی زاده

سرپرست پژوهشکده علوم
وفناوری اطالعات و ارتباطات

آذر92

دفترریاست

16

دکترسروش اخالقی

مدیرگروه مهندسی برق و مخابرات

آذر92

دانشکده فنی ومهندسی

17

احترام السادات طباطبایی

تمدیدحکم معاون پشتیبانی
و منابع انسانی

آذر92

دانشکده کشاورزی

18

لیالطالب زاده

تمدیدحکم معاون پشتیبانی
و منابع انسانی

آذر92

دانشکده پرستاری

19

مهندس مهدی بیات

تمدیدحکم معاون پشتیبانی
و منابع انسانی

آذر92

دانشکدهدندانپزشکی

20

عبدالخالقهمتی

مدیرکل تدارکات

آذر92

معاونت پشتیبانی ومنابع
انسانی

21

محمد فروغی

تمدیدحکم مدیرکل دفتر نظارت
برطرحهاوتعمیراتاساسی

آذر92

دفترریاست

22

دکترسعید خدامرادی

تمدیدحکم معاون پژوهشی

آذر92

دانشکده علوم انسانی

23

دکترابوالفضلذولفقاری

تمدیدحکم معاون آموزشی

آذر92

دانشکده علوم انسانی

24

دکترمحمدرضاحیدری

تمدیدحکم رئیس دانشکده

آذر92

دانشکده پرستاری

25

جمیله منصوری

معاون مدیرکل خدمات دانشجوئی

آذر92

معاونت دانشجویی

تمدیدحکم رئیس بیمارستان
شهیدمصطفیخمینی

آذر92

بیمارستان شهید مصطفی
خمینی

27

لیالطالب زاده

سرپرست معاونت پشتیبانی
مرکزتحقیقات سالمندی دانشگاه

آذر92

28

دکترناهیدرژه

مراقبتهایسالمندی

آذر92

29

دکترمهدیپوررضائیان

معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی
وسرپرست پژوهش وفناوری

آذر92

 26دکترسیدسعید سید مرتاض

دانشکده هنر
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آرم دانشگاه شاهد

طراح در توضیح رنگهای به کار رفته در این نشانه به موارد ذیل اشاره
مینماید:
 استفاده از رنگ سبز برای شکل محراب تشدید کننده تداعی " فرهنگاسالمی " است.
 استفاده از رنگ سرخ برای شکل کتاب حاوی دو پیام است؛ هم نمادآموزش و معرف فضای علمی و فرهنگی و هم القای " فرهنگ شهادت"
با تاسی از حدیث نبوی ( مداد العلما افضل من دماء الشهدا).
 ش��کل دیگر محراب که رنگ آن س��رخ است ،نشانگر تکیه بر تداومتعلیم تا سر حد شهادت است.
 دو برگ کتاب که مقابل هم باز شدهاند و قسمت باالیی محراب گلالله را که نماد فرهنگ شهادت است؛ تداعی میکند.
 تلفیق دو محراب سبز و سرخ با توجه به زمینه سفید آن پرچم سه رنگنظام جمهوری اسالمی ایران را تشکیل میدهد.
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نشریهخـبری
دانشگاه شاهد

دیـگـــــــــــر
مطالـــــــب
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معرفی سایت دانشگاه شاهد

www.shahed.ac.ir

www.shahed.ac.ir

بخشی از محصوالت تولیدی معاونت فرهنگی دانشگاه شاهد

مرکز فروش021-51213040 :
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