اگر ملتی همت کند و دلسوزان این ملت وجود خود را وقف حرکت عمومی
این ملت به سمت معارف اسالمی و حقایق اسالمی کنند ،آنچه که به دست
آن ها خواهد آمد ،به قدری درخشان است که از افق حدس و گمان انسان هم
خارج است.
مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
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سرمقاهل

بیانیه آغاز سال تحصیلی

به نام آنکه جان را فکرت آموخت
چراغ دل به نور جان بر افروخت
ماه مهر بهار تعلیم و تربیت و ماه شروع مجدد جنبش عظیم مجاهدت گسترده در مسیر کسب علم و معرفت و فرصتی ارزشمند
برای تقویت پشتوانه های علمی و معنوی جامعه فرا می رسد.
هدف غایی آفرینش ،تکامل انسان می باشد و این نور علم است که به تکامل روح می بخشد .با شروع سال تحصیلی جدید
فضای کشور عطر آگین به رایحه دانش و آمیخته با تقویت روحیه مسئولیت پذیری نسل جوان برای خدمت به نظام جمهوری
اسالمی می شود که سر آغاز تحوالت روحی و فکری استعدادهای نهفته دانش آموزان و دانشجویان عزیز برای بالندگی میهن
اسالمی مان خواهد بود.
با امید به اینکه با اکسیر دانایی و توانایی مرزهای جدید علم و دانش و پژوهش را درنوردیم و با پیوند علم و ایمان ،قله های رفیع
بهروزی و پیروزی و کامیابی را فتح نماییم و با گام های مصمم و استوار ،ایران جاویدان را سرافراز و سربلند سازیم.
باشد تا چون موجی در بحر عظیم توسعه کشور عزیزمان ایران بخروشی جاودان آئیم.

					
با آرزوی توفیق الهی
دکرت محمدعلی سبحاناللهی
رسپرست دانشگاه

3

اجرایی شود.

دکترمحمدعلی سبحان اللهی ،سرپرست دانشگاه
خوارزمی :اعتقاد ما این است دانشجویان ،فرزندان ما،
سرمایه های نیروی انسانی و سرمایه های بزرگ این
کشورهستند.
به گزارش سیمای خوارزمی ،شنبه  3خرداد ،همایش معرفی دانشگاه
خوارزمی برای پذیرفته شدگان اولیه کنکور سراسری سال  94در سالن
 17شهریور مجموعه تهران برگزار شد.
دکترمحمدعلی سبحان اللهی ،سرپرست دانشگاه خوارزمی،
ضمن خیرمقدم به اولیاء پذیرفته شدگان اولیه کنکور سال جاری
دانشگاه ها گفت :با توجه به رتبه های کسب شده توسط شما ،ان
شااهلل پذیرفته شده هستید و این موفقیت را به شما عزیزان و خانواده
های شما تبریک می گویم و آرزوی توفیق دارم.
وی گفت :فلسفه وجودی این برنامه را که توسط معاونت آموزشی
دانشگاه برگزار شده ،معرفی دانشگاه و امکانات این مرکز علمی و
تحقیقاتی به پذیرفته شدگان عزیز و خانواده های آن ها قلمداد کرد.
ایشان دانشگاه خوارزمی را به عنوان اولین دانشگاه آموزش عالی مدرن
کشور از سال  1398به نام دارالمعلمین و بعد از فرازونشیب هایی به
دانشسرای معلم و تربیت معلم و با خارج شدن از ماموریت تربیت
معلمی خود به دانشگاه خوارزمی نام برد.
دکتر سبحان اللهی علت نامگذاری خوارزمی بر روی دانشگاه را وجود
موسسه معروف ریاضیات دکتر مصاحب به نام پدر ریاضیات جدید
ایران در این دانشگاه دانست.
وی درخصوص برنامه استراتژیک دانشگاه گفت :پیش بینی می شود
با پایان دوره  5ساله اول ،دانشگاه در جمع  10دانشگاه اول کشور باشد
و کلیه برنامه های راهبری ما درسایت دانشگاه ثبت شده ،راهکارهای
علمی و برنامه های عملیاتی برای آن در نظر گرفته شده است و مرکز
ارزیابی و نظارت بر برنامه راهبردی مستقر گردید تا برنامه راهبری

ایشان سیاست های دانشگاه را با توجه به رسالت دانشگاه ،تربیت
نیروی انسانی برای کشور و تولید علم دانست و اشاره کرد :ما بیشتر به
سمت راه اندازی رشته های مورد نیاز کشور حرکت کردیم و در سال
های اخیر در کل رشته های تحصیلی دانشگاه یک بررسی مجدد انجام
شد و میان رشته ای ها را در اولویت قرار دادیم 15 ،رشته را از این حوزه
را اضافه کردیم و درخصوص الحاق دانشگاه علوم اقتصادی سابق در
این دانشگاه ،فعال شدن بُع ِد اقتصادی یاد نمود که با دو دانشکده علوم
مالی ،که اغلب میان رشته ای و مورد نیاز کشور است و دانشکده اقتصاد
توانستیم در این حوزه هم به فعالیت بپردازیم.
ایشان با اشاره به پژوهشکده ها و موسسات زیر مجموعه دانشگاه
و دانشکده های جدید ،تعداد دانشکده ها را  14دانشکده و پذیرش
دانشجو تا مقطع دکتری را یادآورشد.
در بخش بین الملل برنامه ارتباط با دانشگاه های خارج را یاد کرد.
همچنین تبادل استاد و دانشجو ،پروژه ها و دوره های مشترک را
از برنامه های این مرکز بیان نمود و گفت :سعی در عملی کردن
تفاهم نامه های منعقد شده در خصوص نیازهای علمی و پژوهشی و
کاربردی با دستگاه های طرف قرار داد هستیم.
در پایان گفت :دانشگاه در حال برنامه ریزی برگزاری صدومین سال
تاسیس دانشگاه می باشد که ستادی هم به همین خاطرتشکیل
گردیده.
دکتر سبحان اللهی در پایان افزود :دانشجو مشتری اصلی و واقعی
دانشگاه است ،تمام واحدهای دانشگاه باید در خدمت دانشجو باشد .تا
حد امکان خوابگاه ها را به جهت رفاهی ،اینترنت ،بهداری و تعمیرات
اساسی آماده کردیم و اعتقاد ما این است دانشجویان فرزندان ما،
سرمایه های نیروی انسانی و سرمایه های بزرگ این کشور هستند و
هر چه توان داریم باید برای بهره وری از این سرمایه ها استفاده کنیم.
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برگزاری همایش معرفی دانشگاه
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ـی
ـاون آموزشـ
ـی معـ
ـر کیوانـ
دکتـ
دانشــگاه در همایــش معرفــی
دانشــگاه

دروس پایه رشته پزشکی را دارا می باشد و بدین جهت این رشته
جایگاه مهمی را در علوم تجربی دارد .عضو گروه برنامه ریزی زیست
شناسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت :دانشگاه خوارزمی اولین
دانشگاه کشور هست که گروه طبیعی را در ایران در مقطع کارشناسی
داشته و رشته زیست شناسی دانشگاه تهران از انشعابات دانشسرای
عالی گذشته یا دانشگاه خوارزمی است و دانشگاه خوارزمی در حوزه
علوم زیستی جزو گروه های اول کشور بوده و هست و بعضی مقاطع
دکتری این رشته مختص دانشگاه خوارزمی است.
او خاطر نشان کرد :در حوزه آموزش زیست شناسی ایران ،تنها
دانشگاهی که دو چهره ماندگار علوم زیستی را در دانشکده علوم
زیستی خود دارد دانشگاه خوارزمی می باشد.

برگزاری مراسم
روز کارمند در دانشگاه
ایشان ضمن بیان خیرمقدم به ارائه گزارش در خصوص رتبه های
قبولی دانشگاه در سال  93پرداخته و گفت :دانشگاه با  14دانشکده،
 4موسسه تحقیقاتی 4 ،پژوهشکده 2 ،قطب علمی 452 ،عضو هیئت
علمی و با مساحت  229هکتار ( 2هکتار در تهران و  227هکتار در
کرج) در حال فعالیت می باشد.
معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی بیان داشت 14 :دانشکده در سه
گروه آموزش تقسیم بندی شده اند:
1ـ گروه علوم انسانی و اجتماعی
2ـ گروه علوم پایه
3ـ گروه فنی و مهندس
4ـ گروه هنر (درحال راه اندازی)
ایشان خاطر نشان کرد :این دانشگاه با  72رشته در مقطع کارشناسی و
 6799دانشجو 155 ،رشته در مقطع کارشناسی ارشد با  5966دانشجو،
 66رشته در مقطع دکتری با  1687دانشجو ،فعالیت های آموزش خود
را ادامه می دهد.
سپس با توجه به گزارش سازمان سنجش به بیان رتبه های قبولی
شرکت کنندگان آزمون  93در رشته های مختلف دانشگاه خوارزمی و
جایگاه دانشگاه در بین دانشگاه های برتر کشور که به طور معمول در
رتبه های باال قرار دارد پرداخت و با معرفی رشته ها و گرایش های
دانشگاه به صورت تخصص به بیانات خویش خاتمه داد.
دکتر نبیونی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی دیگر
سخنران این همایش بوده که با اشاره به شیوه ارائه دروس زیست
شناسی در دنیا گفت :در کشوهای پیشرفته دانشجویان رشته زیست
شناسی هم به رشته پزشکی می روند چون این رشته  85درصد

به گزارش سیمای خوارزمی ،مراسم روز کارمند در تاریخ دوشنبه
 94/6/9در سالن غدیر دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس کرج و
و سه شنبه  94/6/10در تاالر  17شهریور دانشگاه در تهران با حضور
سرپرست ،مسئوالن و کارمندان دانشگاه برگزار شد.
دکتر محمدعلی سبحان اللهی ضمن خیرمقدم و درود به شهدای
انقالب و راه آزادی کشورمان ،بویژه شهدای هفته دولت شهید رجایی
و باهنرگفت :هر فردی با میزانی از شناخت وارد یک سازمان شده و
استخدام می شود .در واقع نباید فقط برای رفع نیازهای زندگی وارد
سازمان شویم بلکه می بایست به رسالت آن مجموعه هم توجه داشته
باشیم .دانشگاه با یک مأموریت و رسالت مشخص تشکیل شده است.
رسالت دانشگاه شامل تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه ،تولید
علم و خدمت رسانی به دستگاه های اجرایی کشور اعم از صنعت و
خدمات است
وی گفت :در تحقق این رسالت ،اهدافی تعریف می شود :چه اقداماتی
باید صورت گیرد تا در مدت زمان مشخص شده تولید علم داشته
باشیم؟ چه میزان تولید علم باید صورت گیرد؟ چه میزان با دستگاه
های اجرایی ،پروژه داشته باشیم و ...؟ حال برای انجام رسالت و
مأموریت ،ابزارهایی الزم است.
بحث نیروی انسانی ،تشکیالت و منابع مالی سازمان ،فضای فیزیکی،
آزمایشگاه ها و  ...هرکدام از این امکانات و اجزا همه در جهت اهداف،
انجام رسالت و مأموریت آن دانشگاه تعریف می شود
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سرکار خانم سحر گل نوروز پور
سرکار خانم فاطمه کمالی دهقان
سرکار خانم فاطمه علیرضایی
سرکار خانم مریم مغربی
سرکار خانم احترام صادقی لویه
سرکار خانم زهرا صابری تبریزی
سرکار خانم منیره تقوی
سرکار خانم شیرین چزانی شراهی
سرکار خانم نکیسا نبی زاده حقیقی
سرکار خانم زهرا احمد زاده
سرکار خانم شمسی امیری
سرکار خانم پدیده نواب زاده

سرپرست دانشگاه افزود :ما زمانی انجام وظیفه کرده ایم ،که اهداف کارکنان نمونه آقا :
نام و نام خانوادگی
سازمان تحقق پیدا کند و زمانی که سازمان به اهدافش برسد منافعش ردیف
جناب آقای ابراهیم صادقی مزیدی
به کل مجموعه برمی گردد .چنانچه شخص کار را بلد باشد و با انگیزه 1
جناب آقای مهدی یوسفی
2
جناب آقای محمد یوسف تیموری
انجام دهد گام مؤثری در پیشبرد اهداف و روند کاری سازمان خواهد 3
جناب آقای محسن نورریز
بود .در این زمینه آموزش کارکنان با توجه به نوع کار آن ها و نیاز 4
جناب آقای میر یوسف حسینی اقدم
5
سنجی آموزش بسیار دارای اهمیت است.
جناب آقای سید محمد موسوی
6
جناب آقای نعمت اله آخوند زاده
ایشان هم چنین در تاالر 17شهریور دانشگاه در تهران و در خصوص 7
جناب آقای میثم سالمی
الحاق دانشگاه علوم اقتصادی سابق به دانشگاه خوارزمی خاطر نشان 8
جناب آقای جواد صوفی املشی
9
جناب آقای مهدی گود آسیایی
کرد :این حرکت یک هم افزایی به حساب می آید که دانشگاهی با 10
جناب آقای حسین ناجح
رشته های کاربردی مفید و میان رشته ای در کنار دانشگاه خوارزمی با 11
جناب آقای فرهاد مصباح
قدمت و توان علمی و اجرایی باال می توانند بهتر به رسالت دانشگاهی 12
جناب آقای علیجان نوروزی مقدم
13
خود عمل نمایند.
جناب آقای محمد جمالی
14
جناب آقای حمید رضا احمد صادقی
وی در پایان گفت :جهت باال بردن انگیزه کارکنان یک سازمان سه 15
جناب آقای بهرام محمد سیدی امین
16
اصل احترام ،پاداش و ابزار مناسب ضروری است.
جناب آقای جهانبخش نوری نژاد
17
جناب آقای جواد بختیاری
در ادامه معاون مالی ،اداری و توسعه منابع و مدیر اداری دانشگاه به 18
ارایه گزارشی از برنامه های اجرایی دانشگاه پرداخت .تقدیر و تشکر از
کارکنان نمونه خانم:
نام و نام خانوادگی
 21نفر پیشکسوت و  32نفر کارمند نمونه هم چنین برگزاری جسله ردیف
سرکار خانم مهدیه خزایی
20
پرسش و پاسخ بخش پایانی این مراسم بود.

فهرست اسامی کارمندان ،کارشناسان و مدیران

کارمندان بازنشسته

ردیف نام و نام خانوادگی

1
2
3
4
5
6
7
8

جعفر یوسف
ماندگار داودی
ماندگار دماوندی
عبدالعظیم دلداده اصل
سعداله نیاز ایدلو
سرور مهرابی
علی فرحزادی
اقدس موگویی
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ذکرا  ..بهرامی
طاهره فرهنگ زارع
عمرانعلیخوئینی
عباس ایرانپور
بایرامعلیآبروشن
کوچک آقا موالیی
صدیقه حاج علی پور
اکبر جعفر زاده
نسرین شوق
صالح احدی
حسیننصیری
زین العابدین گلی پور
سید علی قریشی
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ساخت نانو
ساخـتارهـای فـوتونـیکی با
کاربرد در سلولهای خورشیدی

به گزارش سیمای خوارزمی ،دکتر محمدحسین مجلس آرا با بیان
اینکه مدیریت و استفاده بهینه از نور مهمترین ویژگی طراحی و ساخت
این نانو ساختارها بوده است گفت :این نانو ساختارها از قابلیت نوری
خوبی برخوردار هستند و با استفاده از این ساختار در یک نمونه از
سلول خورشیدی حساس شده با رنگدانه ،افزایش  26درصدی فوتو
جریان و  18درصدی بازده آن فراهم شده است .مجری این طرح به
کاربردهای این نانو ساختار اشاره کرد و افزود :این ساختار جدید هسته
ـ پوسته به دلیل قابلیت باالی نوری قادر است در جاهایی که نیاز به
بازتاب باالی ناحیه نورمرئی است به خوبی عمل کند ،این ساختار در
انواع مختلف سلول های خورشیدی ،رندوم لیزر ،صنعت خودرو و رنگ
قابل استفاده است.
وی گفت 15 :دانشجوی کارشناسی ارشد و فارغ التحصیل و پنج
دانشجوی دکتری در طراحی و ساخت این ساختار فعالیت داشتند.
عضوهیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت :با اشاره به لزوم حمایت
برای تولید نیمه صنعتی و صنعتی این سازه تاکید کرد :هم اکنون این
طرح در مرحله آزمایشگاهی قرار دارد .تایج این تحقیقات در مجله
(  ، Optical Materialsجلد  ،۴۷شماره  ،۹سال  ،۲۰۱۵صفحات
 ۵۱تا  )۵۵منتشر شده است.
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دو استـاد دانـشگاه خوارزمی
در لیست نخبگان علمی دنیا قرار گرفتند

به گزارش سیمای خوارزمی از مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و
فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( ،)ISCبر اساس داده های
منتشرشده از سوی مرکز طالیه داران علم تامسون رویترز ( ،)ISIدو
تن از استادان دانشگاه خوارزمی ،آقایان دکتر حمیدرضا جمالی دانشیار
گروه علم اطالعات و دانش شناسی و دکتر حسین آقابزرگ استاد فقید
دانشکده شیمی ،در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی
جهانی قرار گرفتند .معیار انتخاب و معرفی پژوهشگران برتر تعداد
استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آن هاست و بر این مبنا
افرادی که به باالترین سطح استناد بین المللی دست یافته اند توسط
 ISIدر زمره نخبگان برتر علمی دنیا قرار می گیرند .این موفقیت،
را به همکاران گرامی و اجتماع علمی دانشگاه خوارزمی تبریک می
گوییم و آرزومندیم با همت و تالش استادان ارجمند و دانشجویان
عزیز شاهد موفقیت های بیشتر دانشگاه در عرصه های علم ،تحقیق
و فناوری باشیم.

کسب عنوان مقاله برتر در چهل و پنجمین
کنفرانس ریاضی کشور

به گزارش سیمای خوارزمی ،در چهل و پنجمین کنفرانس
ریاضی کشور که از سوم تا ششم شهریور ماه سال جاری با
حضور شرکت کنندگانی از داخل و خارج کشور در شهر یزد
برگزار شد؛ مقاله آقای دکتر اسمعیل بابلیان با همکاری
آقای دکتر شهنام جوادی و خانم زینب طاهری از بین
حدود  400مقاله ارائه شده به عنوان مقاله برتر انتخاب و موفق به
دریافت جایزه دکتر عباس ریاضی کرمانی شد .الزم بذکرست این
کنفرانس از مهمترین و بزرگترین همایش های ریاضی کشور
است .روابط عمومی دانشگاه این موفقیت بزرگ را به برگزیدگان
این کنفرانس ،دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر و دانشگاهیان
تبریک می گوید.

دانشمند برتر انتخاب شدند

خانم دکتر شهربانو عریان عضو هیئت علمی و ریئس دانشکده
علوم زیستی و آقای دکتر کاظم پریور استاد بازنشسته دانشکده
علوم زیستی با داشتن فعالیت های درخشان علمی در زمره برترین
های علمی کشور و موفق به کسب حد آستانه الزم برای ورود
به سایت رندا (رصد نخبگان دانش ایران) در سال  1394شدند.
شایان ذکرست این دو محقق نخبه در سال  1391و  1392نیز در
پایگاه استنادی دانشمندان جهان اسالم نمایه شده بودند .سیمای
خوارزمی این درخشش چشمگیر را به ایشان و جامعه دانشگاهی دکتر سبحان اللهی :ما دانشگاه را در متن جامعه می بینیم
به گزارش سیمای خوارزمی ،دکتر محمدعلی سبحان الهی سرپرست
تبریک گفته آرزوی سالمت و موفقیت بیش از پیش دارد.
دانشگاه خوارزمی ضمن تبریک هفته دولت و سالم بر شهدای راه
برگزاری مسابقات قـهرمانی
آزادی ،شهدای انقالب به ویژه شهیدان رجائی و باهنر گفت :ما
کشوری دوی کوهستان ( )sky runningدانشگاه را در متن جامعه می بینم و رویکرد ما این است که همه
ما در یک نظام و در یک کشور و برای یک هدف تالش می کنیم،
در دانشگاه خوارزمی
زندگی می کنیم و هر کس ،وظیفه ای را به عهده گرفته و قبول
کرده ،انجام وظیفه می کند .موفقیت هر بخش و قشر از جامعه
موفقیت همه است.
بخش کوهنوردی در تربیت بدنی از جهاتی قابل توجه است ،تأثیر
گزاری آن در اهداف سیستم و نظام قابل توجه است چرا که بحث
کارگروهی و آرمانگرایی است ،بودن در طبیعت و نزدیک بودن به
آثار و قدرت مخلوقات خداوند است.
ایشان موفقیت برای ورزشکاران و به خصوص ورزشکاران استان
البرز را آرزو کرد و اشاره نمود دانشگاه ،در کنار مسئولین و مردم
استان است ،چون ما هر چه داریم از این نظام است ،از این امکانات
به گزارش سیمای خوارزمی ،پنجشنبه 5 ،شهریور  ،94دومین دوره مردمی و دولت است ،وظیفه داریم در اختیار مردم قرار دهیم و
مسابقات قهرمانی کشوری دوی کوهستان ( ) sky runningبرای تحقق اهداق نظام در کنار هم کار کنیم.
در دانشگاه خوارزمی به میزبانی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی سرپرست دانشگاه ضمن اشاره به تاریخچه دانشگاه خوارزمی و
استان البرز و مشارکت سازمان فرهنگی ورزش شهرداری برنامه صد ساله آن که جزو افتخارات استان البرز به حساب می
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اساتید دانشکده علوم زیستی به عنوان

کرج با حضور دکتر سبحان اللهی سرپرست دانشگاه خوارزمی،
مهندس وادی خیل معاون مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز،
آقای افشاری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج ،دکتر
کالنی معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان البرز و آقای
خزائی رئیس اسبق هیئت کوهنورزی برگزار شد.
در ابتدا برنامه با سخنان دکتر حسین محمدی رئیس هیئت
کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان البرز آغاز و با سخنان
مهندس وادی خیل معاون مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز و
جمعی از فعالین و پیشکسوتان این حوزه ورزشی و سخنرانی دکتر
سبحان اللهی ،سرپرست دانشگاه خوارزمی و تقدیر از برگزیدگان
همایش ادامه یافت.
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آید ،به مسئولین ورزش کشور اشاره نمود که تا حد وزارت ،تربیت
یافته رشته تربیت بدنی این دانشگاه هستند.
وی همچنین به سطح باالی رشته تربیت بدنی در سطح دکتری
در این دانشگاه و ورود رشته های کاربردی و میان رشته ای ها در
جمع رشته های دانشگاه با توجه به نیاز جامعه اشاره نمود.
در انتها ایشان با تشکر از دکتر حسین محمدی از حاضرین با اهداء
جایزه تقدیر و تشکر نمود.

در ادامه دکتر حسین محمدی رئیس هیئت کوهنوردی وصعود های
ورزشی استان البرز با بیان خیر مقدم و تقدیر از زحمات  20ساله
رئیس سابق هیئت کوهنوردی استان البرز جناب مهندس خزائی
اعالن نمود :آمادگی و توانمندی برای برگزاری رویدادهای ملی
و بین المللی به خصوص مسابقات آسیایی با توجه به حضور
پیشکسوتان گرانقدر و مسئوالن فعال استان وجود دارد.
ایشان گفت :رشته دوی کوهستان از سال  66و  67برای اولین
با در تهران برگزار گردید و در آن زمان مخالفان خاص خود را
داشت و اما باید گفت این رشته وظیفه تربیت امدادگران حرفه ای
نجات کوهستان را دارد و اگر از این منظر به آن نگاه شود بسیار
رشته مهمی است.
در پایان ضمن اعالم آمادگی دانشگاه خوارزمی درخصوص
میزبانی کلیه رشته های ورزشی در استان البرز از همه حاضرین
برنامه تقدیر و تشکر نمود.
در ادامه مهندس وادی خیل معاون مدیرکل ورزش و جوانان استان
البرز به سخنرانی پرداخت و اشاره کرد :ورزشکار فقط وظیفه اش
ورزش کردن نیست ،بلکه شاخص یک کشو ِر توسعه یافته است و
هیئت کوهنوردی به خوبی می تواند این نقش را ایفا نماید.
وی گفت :می توانید غی ِر ورزشکار بودن طالیه دار سالمت جامعه
هم باشید چون هم مفرح است و هم در دنیای حرفه ای خود را
نشان می دهد.
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تودیع و معارفه رئیس دانشکده
مدیریت دانشگاه خوارزمی

به گزارش سیمای خوارزمی ،جلسه تودیع دکتر بیژن عبداللهی
رئيس دانشکده حسابداری و مدیریت ،دکتر توحید فیروزان سرنقی
رئيس دانشکده مدیریت دانشگاه علوم اقتصادی سابق و معارفه
دکتر حمیدرضا آراسته با حضور اعضای هیئت رئیسه ،معاونان،
مدیران گروه های آموزشی و اساتید دانشکده های مربوطه برگزار
شد.
در ابتدای جلسه دکتر محمدعلی سبحان اللهی سرپرست دانشگاه
گفت :الحاق دانشگاه علوم اقتصادی سابق با دانشگاه خوارزمی
به مصلحت نظام آموزش عالی کشور بود که بحمدا ..پشت سر
گذاشته شد .سرپرست دانشگاه افزود :در اجرای مصوبه هیئت امنا
مبنی بر ادغام دانشکده های مدیریت ،پس از جلسات متعدد با
مسئوالن و اعضای هیئت علمی دو دانشکده بطور مشترک دکتر
حمیدرضا آراسته که دارای رتبه علمی استادی و سابقه کاری در
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،تدوین برنامه استراتژی دانشگاه و
فعالیت در مرکز ارزیابی کیفیت می باشد به عنوان رئيس دانشکده
مدیریت انتخاب شد.
دکتر سبحان اللهی از خدمات ارزنده دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی و رئیس اسبق دانشکده
و دکتر بیژن عبداللهی که در راه اندازی این دانشکده در دانشگاه
خوارزمی نقش اساسی داشتند و همچنین از خدمات دکتر توحید
فیروزان سرنقی در دوران تصدی مدیریت دانشکده مدیریت
دانشگاه علوم اقتصادی سابق قدردانی نمود.
سرپرست دانشگاه اذعان داشت :با توجه به اینکه دانشکده مدیریت
یکی از مهمترین شاخص های دانشگاه ها است؛ جهت ارتقاء
خدمات مطلوب به دانشجویان و اعضای هیئت علمی این دانشکده
و توسعه فضاهای فیزیکی آن ،عالوه بر ساختمان آن دانشکده در
خیابان سمیه 2 ،طبقه از ساختمان شماره  5نیز به این دانشکده
اختصاص داده شده است .در پایان با اهدای لوح تقدیر از خدمات
دکتر توحید فیروزان و دکتر بیژن عبداللهی تقدیر شد.

به گزارش سیمای خوارزمی ،جلسه تودیع دکتر علیرضا الهی و
معارفه دکتر بیژن عبداللهی سرپرست پردیس بین الملل دانشگاه
خوارزمی تهران با حضور اعضای هیئت رئیسه و معاونان پردیس
بین الملل ،در حوزه رياست دانشگاه در تهران برگزار شد.
دکتر محمدعلی سبحان اللهی سرپرست دانشگاه با تقدیر از
خدمات ارزنده دکتر علیرضا الهی گفت :تأسیس پردیس ها برای
رفع نیاز روز جامعه است و با توجه به محدودیت منابع دولتی و
توسعه کمی دانشگاه ها در چند سال اخیر ،تامین امکانات فقط
با تکیه بر منابع مالی دولتی امکان پذیر نیست و الزمست که
دانشکده ها عالوه بر استقالل مالی به عنوان یکی از منابع مالی
دانشگاه نیز باشند.

به گزارش سیمای خوارزمی ،جلسه تودیع حجت االسالم و
المسلمین دکتر غالمعلی معصومی نیا مسئول نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری دانشگاه علوم اقتصادی سابق با حضور دکتر سبحان
اللهی سرپرست دانشگاه ،حجت االسالم و المسلمین پوررضا مدیر
امور دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ،حجت
االسالم و المسلمین حاج صادق رزاقی مسئول نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه و معاون نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری برگزار شد.

دکتر محمدعلی سبحان اللهی سرپرست دانشگاه ضمن قدردانی
از خدمات دکتر معصومی نیا در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه علوم اقتصادی سابق؛ الحاق این دانشگاه با دانشگاه
خوارزمی را باعث هم افزایی دانسته و اظهار امیدواری کرد که
دانشگاه خوارزمی بتواند با امکانات خود خدمات ارزنده ای را برای
جامعه و دانشجویان عزیز ارائه دهد.
حجت االسالم و المسلمین حاج آقا پوررضا مدیر امور دفاتر نهاد
مقام معظم رهبری ،با تشکر از فعالیت های انجام شده توسط
دکتر معصومی نیا ابراز امیدواری نمود که از این پس شاهد فعالیت
های گسترده تری از نهاد رهبری دانشگاه با مسئولیت حاج آقا
رزاقی باشیم.
حجت السالم و المسلمین صادق رزاقی مسئول نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه ،با قدردانی از فعالیت های دکتر
معصومی نیا ،ارتباط خوب با دانشجویان را از خصوصیات بارز وی
دانست .در پایان با اهدای لوح تقدیر از خدمات حجت االسالم و
المسلمین دکتر معصومی نیا تقدیر بعمل آمد.
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تودیع و معارفه سرپرست پردیس
بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

تودیع و معارفه مسئول نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری دانشگاه علوم
اقتصادی سابق در دانشگاه خوارزمی
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دکتر بیژن عبدالهی
دکتر حمیدرضا آراسته
دکتر علیرضا محمودنیا
دکتر علیرضا مرادی
دکتر همزه نوذری
آقای مهدی رحمانی
آقای حسین قویدل معروفی
آقای منصور عسگری
آقای دکتر غالمعلی معصومی نیا
آقای دکتر جعفر جهان پناه
آقای دکتر احمد زنگانه
آقای دکتر علی انصاری
آقای دکتر عزت اهلل قنواتی

سرپرست بین الملل دانشگاه خوارزمی در تهران
رئیس دانشکده مدیریت
مدیر گروه فلسفه تعلیم و تربیت
مدیر گروه روانشناسی بالینی
رئیس اداره کار آفرینی دانشگاه
سرپرست گروه برنامه ریزی امور فرهنگی و اجتماعی
مشاور رئیس دانشگاه در امور حراست
سرپرست امور مالی
مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسالمی
سرپرست دانشکده فیزیک
مدیر گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مدیر گروه اموزشی حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رئیس دانشکده علوم جغرافیایی

تقدیر و تشکر از زحمات ایشان در دوران تصدی ریاست دانشکده مدیریت و حسابداری
دکتر بیژن عبدالهی
تقدیر و تشکر از زحمات ایشان در دوران تصدی سرپرست پردیس بین الملل دانشگاه تهران
دکتر علیرضا الهی
تقدیر و تشکر از زحمات ایشان در دوران تصدی ریاست دانشکده مدیریت
دکتر توحید فیروزان سرنقی
تقدیر و تشکر از زحمات ایشان در دوران تصدی مدیریت گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
دکتر یحیی قائدی
تقدیر و تشکر از زحمات ایشان در دوران تصدی مدیریت گروه روانشناسی بالینی
دکتر جعفر حسنی
تقدیر و تشکر از زحمات ایشان در دوران تصدی رئیس اداره کار آفرینی دانشگاه
دکتر حسین محمدی
دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی تقدیر و تشکر از زحمات ایشان در دوران تصدی ریاست دانشکده فیزیک
تقدیر و تشکر از زحمات ایشان در دوران تصدی مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
خانم دکتر سیمین توالیی
تقدیر و تشکر از زحمات ایشان در دوران تصدی ریاست دانشکده علوم جغرافیایی
دکتر حسن افراخته

نگاهی بر اداره رفاه کارکنان

مدیریت خدمات رفاهي از مباحث بنيادي مديريت منابع
انساني سازمان هاي امروزي بوده و مي باشد و نقش پررنگ و
تأثيرگذاري در شكل گيري انگيـزه ها ،پتانسيل و بهبود عملكـرد
يك سازمــان را ايفا مي كند .افزايش تسهيالت رفاهي از جمله
ايجاد زمينه هاي گردشگري ،تفريحي ،ورزشي و رفاهي همواره
باعث باال رفتن انگيزش و بهره وري كاري خواهد بود.
دامنه تسهيالت رفاهي و خدماتي ارتباط تنگاتنگي با نوع نگرش
سيستم مديريتي دانشگاه دارد كه دانشگاه خوارزمی داراي
امكانات رفاهي نسبت ًامناسبي مي باشد و مديريت آن از سالهاي
گذشته تاكنون تالش نموده تا با توسعه فعاليتها ،امكانات و يا
تسهيالت رفاهي خستگي امورجاري پرسنل را برطرف نمايد.

برخی از فعالیت های اداره رفاه كاركنان
 برنامه ريزي و نظارت و اداره امور رفاهي و گردشگري كاركناناز قبيل مهمانسراي مشهد و نگهداري و توسعه امكانات مجموعه.
 برنامه ريزي و تالش به منظور توسعه تسهيالت رفاهيكاركنان با هماهنگي مراجع زيربط و ارائه کارت رفاهی جهت
استفاده همكاران و خانواده ایشان از امکانات استخر دانشگاه.
 برنامه ريزي و نظارت بر انجام امور مربوط به تسهيالت بانكيهمانند وام هاي خريد خودرو ،خريد کاال جهت تهیه لوازم منزل
كه تاكنون بصورت مستمر و بدون هيچگونه محدوديتي پرداخت
شده است.
 تكريم و بزرگداشت مناسبت ها از جمله ميالد حضرت علي(علیه السالم) و ميالد حضرت زهرا (سالم اهلل) و تجليل از دانش
آموزان نمونه.
 ارتباط با ادارات رفاه سازمان ها و دانشگاه هاي ديگر و برنامهريزي جهت استفاده از امكانات رفاهي آنان.
 بيمه تكميلي درمان :برنامه ريزي منظم و دقيق و كارشناسيو مشاوره با كارشناسان مجرب بيمه جهت عقد قرارداد پس از
استعالم با شركت هاي بيمه اي و نمايندگي ها با توجه به نياز
همكاران و خانواده هاي آنان.

 اهتمام در راستای نظارت بر چگونگی ارائه خدماتشایسته در خصوص نگهداری و آموزش فرزندان 2
تا  6ساله همکاران در مهد کودک دانشگاه
 اعطای هدیه روز تولد به همراه کارت تبریک بهمناسبت سالروز تولد همکاران دانشگاهی.
 بيمه عمروحوادث :بررسي و عقد قرارداد بيمه عمر و حوادثتكميلي  ،عالوه بر بيمه عمر اجباري مصوبه هیئت وزيران(به
مبلغ  30/000/000ريال اين اداره مبادرت به عقد قرارداد بيمه
تكميلي 100/000/000ريالي با حق بيمه  46/145ريال نموده
كه جمع ًا  130/000/000ريال را در صورت فوت به افراد ذينفع
پرسنل زیر  70سال پرداخت نمايد.
ضمنا ( فرم تعیین استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر و حوادث
کارکنان ) به زودی در اختیار همکاران دانشگاهی قرار می گیرد.
 ارائه تسهيالت بيمه اتومبيل (ثالث و بدنه) با شركت بيمه ايرانكه بيمه بدنه با اقساط  10ماهه و بيمه شخص ثالث با اقساط
 5ماهه.
 ارائه كليه تسهيالت بيمه خدمات درماني اعم از تمديد،تعويض ،صدور المثني ،صدور اوليه.
 تالش در راستای گسترش خدمات رفاهی از جمله بهره مندیاز بن تخفیف فروشگاه ،رستوران ،باشگاه ورزشی ،مجموعه های
تفریحی و . ...
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گزارش

عملکرد اداره رفاه و بازنشستگی
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مرکز مشاوره
به گزارش سیمای خوارزمی ،مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی با
همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر مرکز مشاوره دانشگاه تهران ،
کارگاه آموزشی مقدماتی تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه
ازاعتیاد را در روزهای  5تا  6و  19تا  20خرداد ماه برگزار کرد.
برگزاری کارگاه تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه
ازاعتیاد ویژه کارشناسان حوزه علمیه استان البرز
(سازمان تبلیغات اسالمی کرج)
به گزارش سیمای خوارزمی ،سه شنبه  5خرداد ماه با حضور دکتر
فریدون یاریاری مدیر مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی کارگاه تربیت
کادر متخصص پیشگیری اولیه ازاعتیاد با همکاری ستاد مبارزه با مواد
مخدر مرکز مشاوره دانشگاه تهران ویژه کارشناسان حوزه علمیه استان
البرز(سازمان تبلیغات اسالمی کرج) آغاز و روز  6خرداد ماه پایان یافت.
در این دوره که درسالن مرکزمشاوره تشکیل شد  28نفر شرکت در
سطوح مختلف حوزوی و دانشگاهی حضورداشته و تحت آموزش قرار
گرفتند .
موارد مورد بحث کارگاه :
 )1شیوع شناسی مصرف مواد در جهان و ایران .
 )2تعریف مواد .
 )3مصرف  ،سوء مصرف  ،وابستگی .
 )4مکانیسم زیست شناختی مصرف مواد .
 )5عوامل زمینه ساز مصرف مواد و عوامل خطر و محافظ (فرد  ،مواد
 ،محیط).
 )6مواد :طبقه بندی ،اشکال روش مصرف ،آثار کوتاه و بلند مدت،
عوامل اثر گذار.
 )7عوامل و پیامدهای مصرف مواد (فردی ،خانوادگی ،اجتماعی،
فرهنگی )
 )8پیشگیری ( اولیه  ،ثانویه  ،ثالث  ،همگانی  ،انتخابی  ،موردی).
 )9مبانی و اصول پیشگیری  :راهبردها ،اصول و اثر بخشی.
 )10سیاست ها ،استراتژی ها و قوانین مرتبط با پیشگیری در جهان
و ایران.
کارگاه تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد
ویژه کارشناسان آموزش و پرورش استان البرز
به گزارش سیمای خوارزمی ،سه شنبه 19خرداد ماه با حضور دکتر
علیرضا مرادی عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم زیستی
کارگاه « تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد « با همکاری

ستاد مبارزه با مواد مخدر مرکز مشاوره دانشگاه تهران ویژه کارشناسان
آموزش و پرورش استان البرز آغاز و روز  20خرداد ماه پایان یافت.
در این دوره که در سالن مرکز مشاوره تشکیل شد  50نفر از کارشناسان
آموزش و پرورش استان البرز شرکت داشتند و تحت آموزش قرار
گرفتند .
در طی دو روز طبق جدول ذیل  ،موارد آموزشی توسط دو نفر از اساتید
ارائه گردید.
موارد مورد بحث کارگاه :
 )1مفاهیم اولیه اعتیاد و مغز.
 )2عوامل خطر ساز و محافظت کننده در سوء مصرف و وابستگی به
مواد در مدارس.
 )3انواع مواد و عوارض مصرف آن ها.
 )4نشانه های هشدار دهنده مصرف در دانش آموزان.
 )5تعریف پیشگیری  ،مدل های پیشگیری از مصرف مواد در نوجوانان
و مداخالت مبتنی بر مدرسه.
 )6آموزش مهارت های زندگی با تکیه بر دوران نوجوانی (اهداف ،
تاریخچه و دسته بندی مهارت ها).
 )7مهارت های ارتباط موثر و امتناع.
 )8تصمیم گیری و مقابله با استرس.
در پایان دوره به هر یک شرکت کنندگان هدایایی اهداء شد.

وزارت علوم دانشگاه ها و مراکز عالی دردانشگاه خوارزمی
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نـشسـت تـخصصی فـرماندهان حـوزه ها و پـایگاه ها ی

به گزارش سیمای خوارزمی ،نشست تخصصی فرماندهان حوزه ها و پایگاه های تابعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه ها و
مراکز عالی با حضور دکتر محمد علی سبحان اللهی سرپرست دانشگاه ،دکتر حسین نصیر زاده فرمانده مرکز بسیج کارکنان وزارت
علوم ،فرماندهان حوزه ها و پایگاه های تابعه ،معاونان فرهنگی حوزه ها و پایگاه ها روز سه شنبه  94/6/3در سالن  17شهریور
دانشگاه درتهران برگزار شد.
در ابتدای مراسم دکتر محمدعلی سبحان اللهی ضمن خوش آمد گویی به حاضران بیان کرد :ما همه برای یک نظام و یک هدف
فعالیت می کنیم وقتی سیستم را تعریف می کنیم می گوییم که یک سیستم اجزایی دارد که ارتباط مستقیم با هم دارند افتخار داریم
که این نظام در این مقطع زمانی تحقق پیدا کرده و ما از برکات این نظام بهرمند می شویم ،ما قبل از انقالب را دیده ایم ،خفقان را
دیده ایم و آرزوی امروز را داشتیم که اسالم حاکمیت پیدا کند که با حمایت بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران تحقق یافت.
سرپرست دانشگاه گفت :سیستم یک هدف را دنبال میکند و همه می دانیم که هدف این سیستم در نظام تجلی پیدا کرده و هر حرکتی
که در این نظام اتفاق بیفتد باید در این هدف بگنجد .اجزایی که مستقیم ًا به انقالب و نظام ارتباط پیدا می کنند اثرشان و اهمیتشان
بیشتر است چرا که دستاورد و نتیجه این نظام است .از جمله نهاد هایی که اینگونه ایجاد شده اند بسیج است.
سرپرست دانشگاه افزود :رسیدن به هدف های مشترک نظام ،هماهنگی تمام واحد ها را طلب می کند .باید با اعتقاد به نظام ارزشی
که داریم سعی در برطرف نمودن نقایص آن نماییم .ما بابت آن خون هایی که برای شکل گیری نظام ریخته شده در برابر پیشگاه
خدا ،وجدان مان و نسل بعدی باید پاسخگو باشیم .در پایان امیدوارم که در کنار شما در تحقق اهداف نظام کوشا باشیم.
در ادامه شرکت کنندگان به مباحث تخصصی برنامه در حوزه جنگ نرم ،دفاع مقدس و مسائل فرهنگی پرداختند.
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گزارش عملکرد حوزه مقاومت
بسیج کارکنان دانشگاه

• برگزاری اردوي زيارتي راهيان نور از تاريخ 94/1/7تا 94/1/11
جهت دانشگاهیان و خانواده ايشان است0
• ديدار از  30خانواده معظم شهداي دانشگاه ،كه در تاريخ 16و94/1/17
انجام شد.
• جشن میالد حضرت فاطمه زهرا (سالم اهلل) درتاریخ  94/1/19در محل
سالن غدیر پردیس کرج
• اولین جلسه شورای حوزه مقاومت بسیج دانشگاه با حضور جناب
سرهنگ نصیر زاده ،فرماندهی مرکز مقاومت بسیج وزارت علوم و
دانشگاه ها بهمراه تعدادی از اعضای شورای مرکز و معارفه آقای
دکتر رحمانی بعنوان فرمانده جدید حوزه دانشگاه خوارزمی در تاریخ
94/1/25
• برگزاري كالس های طرح صالحین تهران با موضوع اخالق
کارمندی از دوشنبه  94/1/24بصورت یک هفته در میان
• جشن میالد حضرت علی (علیه السالم) و جواد االئمه در محوطه
دانشگاه بهمراه مولودی خوانی و پخش شکالت و شیرینی در تاریخ
94/2/9
• شرکت در جلسات شورای معین و شورای فرهنگی دانشگاه و
تصمیم گیری و واگذاری اجرای برنامه های سوم خرداد و سالگرد
ارتحال حضرت امام (ره) به حوزه بسیج  94/1/24و 94/2/2
• برگزاری اردوی تفریحی گالبگیری کاشان ویژه خواهران با همکاری
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در تاریخ  23تا 94/2/25
• شرکت فرماندهان پایگاه های برادران در کالس های دوره های
رشد و تعالی در تاریخ های  5تا 94/2/7که توسط ناحیه بسیج ادارات
برگزار شد.
• برگزاری جلسه قرائت حدیث شریف کساء ویژه خواهران توسط
پایگاه کوثر بمناسبت آخر ماه مبارک رجب در تاریخ 94/2/29
• فضا سازی و آذین بندی دانشگاه بمناسبت میالد ائمه اطهار و سوم
خرداد روز ملی مقاومت ،ایثار و پیروزی و پخش مارش نظامی و توزیع
شیرینی در محوطه دانشگاه
• برگزاري همایش گرامیداشت سوم خرداد روز ملي مقاومت؛ ايثار و
پيروزي با انجام برنامه های متنوع در تاريخ 94/3/3در سالن غدیر
• شرکت در جلسات شورای معین و شورای فرهنگی دانشگاه در
تاریخ های 4و10و94/3/11

• ارسال پیامک به مناسبت های خاص به دانشگاهیان
• اجرای برنامه ها و مراسم های مختلف از جمله مراسم بزرگداشت
ارتحال حضرت امام خميني (ره) در دانشگاه ازجمله :فضا سازی
دانشگاه،برنامه بزرگداشت حضرت امام (ره) ،دیدار از جماران  ،ایستگاه
صلواتی
• فضا سازی و آذین بندی محوطه دانشگاه  ،دانشکده ها و اماکن
عمومی بمناسبت میالد با سعادت حضرت ولی عصر(عج)
• تجدید میثاق با امام راحل با حضور در حرم مطهر 94/3/12
• جشن میالد امام زمان (عج) و مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال
حضرت امام خمینی (ره) روز دوشنبه  94/3/11سالن غدیر پردیس کرج
• انجام تعمیرات در ساختمان حوزه بسیج کارکنان در پردیس کرج.
• جلسه شورای فرماندهی پایگاه حضرت فاطمه (سالم اهلل) در محل
حوزه بسیج کارکنان 94/3/18
• اردوی بصیرتی ،زیارتی مشهد مقدس ویژه دانشگاهیان و دانشکده
علوم اقتصادی و اعضای خانواده ایشان از تاریخ  22تا  27مردادماه به
تعداد 224نفر در قالب  75خانواده
• جلسه شورای فرماندهان و مسولین فرهنگی حوزه و پایگاه های
تابعه وزارت علوم و دانشگاه ها به میزبانی این حوزه در محل تاالر
 17شهریور پردیس تهران به تعداد  150نفر با حضور ریاست دانشگاه
• برگزاری زیارت پر فیض زیارت عاشورا بمناسبت میالد با سعادت
امام رضا (علیه السالم) در روز چهارشنبه 94/6/4
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عنوان :مدیریت و مهندسی بهرهوری
نویسنده :دکتر مح ّمدعلی سبحاناللّهی ،استاد دانشکدۀ ف ّنی و
مهندسی دانشگاه خوارزمی
در این کتاب مفاهیم بنیادی بهرهوری مورد بحث قرار گرفته
است و جهت اصلی کتاب به سوی تأکید بر بهبود بهرهوری است.
استفادهکنندگان از این کتاب خواهند توانست پس از آشنایی با مفاهیم
اساسی بهرهوری ،بر اثر آن در سازمانهای گوناگوناعم از دولتی یا
غیر دولتیـ وقوف یابند« .مفاهیم و تعاریف بهرهوری»« ،اندازهگیری
بهرهوری»« ،ارزیابی بهرهوری»« ،برنامهریزی بهرهوری»« ،بهبود
بهرهوری» و «بهرهوری نیروی انسانی» عنوانهای فصلهای
ششگانۀ این کتابند.

عنوان :توانمندسازی بیمهشدگان؛ رویکردی در نظام
سالمت ایران
نویسندگان :دکتر حمیدرضا ایزدبخش ،مهندس بهمن برزگر،
دکتر مرضیه زرینبال ماسوله ،مهندس سعید عطاییپور ،دکتر
نسیم غنبر طهرانی و دکتر انوشیروان محسنی بندپی
توضیح :این کتاب که با مشارکت سازمان بیمۀ سالمت
ایران منتشر شده است ،سرفصلی جدید در حوزۀ پژوهش و
سیاستگزاری برای کمک به حل برخی از چالشهای حال و
آیندۀ نظام سالمت است« .سالمت فردمحور»« ،توانمندسازی
افراد در نظام سالمت»« ،مطالعات توانمندسازی در کشور» و
«نظام سالمت و چارچوب تحولی آن» عنوانهای فصلهای
چهارگانۀ این کتاب هستند.
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نشست مشترک مسئولین دانشکده علوم زمین با شرکت ملی نفت ایران
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در پي نشست مشترک مسئولين دانشکده علوم زمين دانشگاه و مديران و کارشناسان مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران ،در
تاريخ  94/6/9در ساختمان مديريت اکتشاف برگزار شد .دکتر محسن رضايي رئيس دانشکده علوم زمين گفت :از نتايج اين نشست
مي توان به تفاهم در اصالح و ساز و کار حمايت از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتري ،درخواست تدوين نظام نامه اي در
راستاي اجراي تفاهم نامه ،تنظيم زمان هر سه ماه يکبار جلسات کارگروه هماهنگي ،تسهيل در اخذ اطالعات مورد نياز پايان نامه و
پروژه هاي پژوهشي اشاره نمود.

بیست و دومین جلسه مشترک ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و مؤسسات
آموزش عالی استان البرز

به گزارش سیمای خوارزمی ،بیست و دومین جلسه مشترک ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان
البرز روز شنبه  94/6/21در پردیس کرج برگزار شد.
دکتر علی موحد مشاور ریئس ،مدیر ستاد شاهد و امور ایثارگر دانشگاه گفت :جلسه مشترک ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه ها
و مؤسسات آموزش عالی استان البرز ،معموال یکبار در سال با هدف ایجاد هماهنگی و تصمیم گیری ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر
و ورودی های جدید برگزار می شود .از جمله مصوبات بیست و دومین جلسه مشترک؛ برگزاری کارگاه های آموزشی ،کارآفرینی و
ایجاد فرصت شغلی همچنین برون سپاری برخی آموزش های الزم به مؤسسات معتبر بیرون از دانشگاه ،برنامه های رفاهی ،سفرهای
علمی ،اردوهای فرهنگی ،اجتماعی و تربیتی و سفرهای زیارتی بود.
وی افزود :با توجه به بررسی های آموزشی صورت گرفته و آمار چند سال اخیر ،وضعیت دانشجویان شاهد و ایثارگر نسبت به کل
دانشجویان دانشگاه بسیار خشنود کننده و تحسین آفرین است.

دکتر عریان به سمت عضو کمیته تخصصی
علوم و فنون دریا دفتر برنامه ریزی آموزش
عالی منصوب شد

به گزارش سیمای خوارزمی ،خانم دکتر شهربانو عریان از سوی
معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به سمت عضو
کمیته تخصصی علوم و فنون دریا گروه میان رشته ای ،دفتر برنامه
ریزی آموزش عالی منصوب شد .در بخشی از این حکم آمده است:
به منظور پشتیبانی و ارائه خدمات کارشناسی و مشورتی در امر
برنامه ریزی و نظر به تعهد ،تخصص و تجارب ارزنده سرکارعالی
به موجب این حکم برای مدت دو سال به سمت عضو کمیته
تخصصی علوم و فنون دریا گروه میان رشته ای ،دفتر برنامه ریزی
آموزش عالی منصوب می شوید .امید است با استعانت از خداوند
متعال و بهره گیری از خرد جمعی و تعامل و هم اندیشی با تمامی
اعضای گروه ،انجمن های علمی و افراد صاحب نظر در انجام امور
محوله موفق باشید.

معاون آموزشی دانشگاه به عنوان عضو
کمیته کارشناسی مسائل استعدادهای
درخشان منصوب شد

به گزارش سیمای خوارزمی ،آقای دکتر جعفر کیوانی از سوی
معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به عنوان عضو
کمیته کارشناسی مسائل استعدادهای درخشان وزارت علوم
منصوب شد .در بخشی از این حکم آمده است :با توجه به تعهد،
سوابق اجرایی و شایستگی علمی جنابعالی و در اجرای بند 5
ماده  3آیین نامه کمیته کارشناسی مسائل استعدادهای درخشان
مصوب  94/5/3شورای هدایت استعدادهای درخشان به موجب
این حکم به عنوان عضو کمیته کارشناسی مسائل استعدادهای
درخشان برای مدت دو سال منصوب می شوید.

به گزارش سیمای خوارزمی ،هادی حبیبی عضو هیات علمی دانشگاه
خوارزمی به عنوان رئیس کمیته لیگ فدراسیون کشتی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی ،رسول خادم رئيس فدراسیون کشتی طی
حکمی هادی حبیبی را به عنوان «رئیس کمیته لیگ فدراسیون
کشتی» منصوب نمود .از فعالیت های دکتر هادی حبیبی می توان به
موارد ذیل اشاره کرد :عضو اسبق تیم ملی و قهرمان کشتی آزاد آسیا
و دانشجویان جهان  -سابقه مربیگری تیم ملی کشتی  -معاونت
انستیتو کشتی روابط عمومی ضمن تبريک اين موفقيت به جامعه
دانشگاهی ،اميدواراست در سايه توجهات خاصه ی حضرت ولي
عصر(عج) هر روز شاهد درخشش بيش از پيش اساتيد ،دانشجويان و
کارکنان اين دانشگاه در عرصه های علمی ،فرهنگی و ورزشی باشم.
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عضو هیئت علمی دانشگاه ،رئیس کمیته
لیگ کشتی شد

عضو هئیت علمی دانشگاه ،رئیس هیئت کوهنوردی و
صعودهای ورزشی استان البرز شد
به گزارش سیمای خوارزمی ،آقای دکتر حسین محمدی از سوی
رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی به سمت رئیس
هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان البرز منصوب شد .در
بخشی از این حکم آمده است :با عنایت به کسب اکثریت آرای مجمع
عمومی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان البرز در تاریخ
 ،94/3/25به موجب این حکم از تاریخ مذکور به مدت چهار سال
به سمت رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان البرز
منصوب می شوید .امید است با توکل به خداوند متعال و در نظر
گرفتن اهداف ،ضوابط ،مقررات و خط مشی فدراسیون با بکارگیری
نیروی متعهد ،متخصص و توانمند در انجام امور محوله موفق و موید
باشید.
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وی افزود :این نشریه از لحاظ نظم انتشار و کیفیت مقاالت در حد
کسب مجور فصل نامه نظریه و عمل در مطلوب و مطابق زمانبدی ارزیابی وزارت علوم است .عمده مقاالتی
برنامه ریزی درسی
که در نشریه منتشر می شوند فرایند داوری علمی بسیار سختی را
طی می کنند و این عامل اعتبار باالیی به پژوهش های چاپ شده
در مجالت علمی و پژوهشی می دهد و اگر در این فرایند داوری
نباشد تفاوتی با مقاالت که در روزنامه ها و مطبوعات عالی منتشر
می شوند ندارند ،البته تمام تالش ما اینست که سختگیری منطقی
و معیار های علمی را به صورت اکادمیک داشته باشیم.
دکتر عطاران عنوان کرد :یکی از مشکالت ما فرایند طوالنی داوری
است که از حوزه تخصصی در دانشگاه های مختلف انتخاب می
کنیم البته با پیگیری های مدیر مسئول نشریه قطع ًا این فرایند
تسریع خواهد شد.
وی در پایان گفت :هدف این نشریه فارغ از بحث های تئوری
اینست که بتواند گام کوچکی جهت بهبود وضعیت برنامه درسی
دکتر مجید علی عسگری مدیر مسئول فصلنامه نظریه و در نظام آموزشی ایران اعم از آموزش پرورش و آموزش عمومی و
عمل در برنامه درسی در گفتگو با سیمای خوارزمی گفت :اعتبار آموزش عالی صورت دهد.
درجه علمی ـ پژوهشی نشریه نظریه و عمل در برنامه ریزی درسی
طبق نامه شماره  124989مورخ  91/6/15وزارت علوم تحقیقات و
فناوری اعطاء شده است و بر اساس نظر کمسیون مذکور تا زمان
صدور رأی دیگر به قوت خود باقی است.
این فصلنامه جزو گرید  Aبا نمره  80باالترین نمره ممکن در وزارت
علوم دسته بندی می شود و یکی از مجالت به اصطالح سبز نام برده
می شود که در طول مدت  2سال مشغول به فعالیت می باشد و از
طریق سیستم اتوماسیون کارهایش پیگیری و انجام می شود .سر دبیر
این فصلنامه آقای دکتر محمد عطاران می باشد .این فصلنامه از زمان
آغاز انتشار با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه و انجمن مطالعات
برنامه درسی ایران به طور مرتب منتشر شده است ،اعضای هیئت
مدیره آن عالوه بر اعضای هیئت علمی دانشگاه از اعضای برجسته
هیئت علمی های دانشگاه های دیگر که همه با درجه علمی دانشیار
به باال می باشند تشیکل شده است.
به گفته آقای دکتر محمد عطاران سردبیر این فصلنامه ،دانشگاه
خوارزمی اولین دوره ارشد و دکتری را در زمینه برنامه ریزی درسی در
ایران تأسیس کرد و سابقه بسیار طوالنی این رشته در دانشگاه خوارزمی
دارد .آقای دکتر علی شریعتمداری در واقع مؤسس دوره دکتری و ارشد
این رشته بود ،اما متاسفانه در طی این سال ها بدلیل فقدان نشریه
علمی و پژوهشی امکان انتشار دستاوردهای علمی دانشگاه در این
حوزه خاص را نداشتیم اما در نهایت با همکاری انجمن مطالعات برنامه
درسی ایران و پیگیری های آقای دکتر علی عسگری موفق به کسب
مجوز نشر دو فصلنامه شدیم.

همایش های آتی
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دانشجویان ورودی جدید

به گزارش سیمای خوارزمی ،روز  94/6/28ساعت  10صبح دکتر
سبحان اللهی سرپرست دانشگاه از مراحل ثبت نام دانشجویان ورودی
جدید در پردیس کرج بازدید بعمل آورد .وی در جلسه ای که با
جمع کثیری از دانشجویان ورودی جدید و اولیاءشان در سالن غدیر
دانشکده ادبیات تشکیل شد؛ ضمن خیر مقدم به پذیرفته شدگان گفت:
دانشجویان مشتری های اصلی دانشگاه هستند و رسالت دانشگاه
تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور و تولید علم است و تمامی اقدامات
ما باید در چارچوب این رسالت باشد .وی افزود :دانشگاه خوارزمی
اولین مرکز آموزش عالی مدرن کشور است که در سال  1298با نام
دارالمعلمین تاسیس شده و بعدها طی تغییر و تحوالتی تغییر نام داده
است .دکتر سبحان اللهی عنوان نمود :وجود شخصیت های علمی
و ماندگار و بنام از ویِژگی های دانشگاه خوارزمی است .برخی رشته
ها به عنوان «برند» دانشگاه مطرح است؛ از جمله ریاضیات جدید
که موسسه ریاضیات دکتر مصاحب در کشور راه اندازی نموده است.
همچنین در علوم پایه ،تربیت بدنی و علوم انسانی شخصیت های
بزرگی تربیت یافته اند .در رشته های فنی هم که حدود  20-15سال
است که شروع به فعالیت کرده سعی ما بر افزایش کیفیت بوده است.
ایشان گفت :در برنامه ریزی های صورت گرفته بحث هزینه مالی و
هزینه عمر جوانان که صرف تحصیل می کنند را در نظر داریم زیرا که
ما خواهان آنیم که دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی بتوانند وارد بازار
کار و اشتغال شوند به همین جهت در سال های اخیر  15رشته «میان
رشته ای» تعریف کردیم .سرپرست دانشگاه افزود :هدف ما باالبردن
بهره وری برای جامعه است و در این مورد خوابگاه ،کتابخانه ،سایت
و سایر امکانات الزم را تدارک دیدیم .وی در پایان گفت :همکاری
اولیاء محترم دانشجویان با دانشگاه جهت انجام رسالت پیش رو ،بسیار
کارساز و مؤثر خواهد بود تا جاییکه بتوانیم خدمات ارزشمندی در امر
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بازدید سرپرست دانشگاه از ثبت نام

آموزش ،پژوهش و تسهیالت رفاهی صورت دهیم.
گفتنیست در این جلسه دکتر تهامی مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه
پیرامون مسائل آموزشی دانشجویان سخنرانی نمود.

بـــرنامه های اداره کارآفرینی و اشتغال
دانشگاه در سال تحصیلی جدید

جلسه کمیته کارآفرینی و اشتغال دانشگاه با حضور دکتر سبحاناللهی
سرپرست دانشگاه ،دکتر سراجزاده معاون پژوهشی ،دکتر مشهدیزاده
مدیر امور پژوهشی و دکتر نوذری رئیس مرکز کارآفرینی و اشتغال
در تاریخ  1394/6/18در سالن کنفرانس های معاونت پژوهشی
تهران برگزار شد.
در این جلسه برنامههای کارآفرینی و اشتغال دانشگاه در دو بخش
اساتید و دانشجویان بررسی و تصویب شد .این جلسه بر محور ایجاد
یا افزایش کارآفرینی دانشجویان و فارغالتحصیالن ،ایده پردازی در
حوزه کسب و کار ،آموزش راهاندازی کسب و کار ،حمایتهای مالی
و تسهیالتی از دانشجویان و فارغ التحصیالن کارآفرین و اعالم
فرصت های شغلی بازار کار به دانشجویان و فارغالتحصیالن
متمرکز بود .برگزاری کارگاه ،نشست ،مسابقه ،پاتوقهای ایده
پردازی ،طراحی درس مبانی کارآفرینی با همکاری معاونت آموزشی
و گروههای آموزشی ،دعوت از کارآفرینان ،حمایت از ایدهها و
طرحهای کارآفرینی دانشجویان ،بازدید از صنایع و  ...از جمله
برنامههای سال  1394مرکز کارآفرینی و اشتغال دانشجویان است.
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دانشجوی نمونه

نمایشگاه خوشنویسی ،کسب مقام اول گروهی مسابقات والیبال
استان کرمانشاه ،اخذ مدرک مربیگیری درجه  3آمادگی جسمانی
و عضویت در کانون امداد و نجات هالل احمر را در سابقه فرهنگی
خود دارد .دانشگاه ضمن تبریک اين موفقيت به آقای شکربیگی و
جامعه دانشگاهی ،آرزوی موفقيت روزافزون همه جوانان اين مرزو
بوم را در سايه توجهات خاصه ی حضرت ولی عصر(عج) از درگاه
حضرت حق مسألت دارد.

انتخــاب دانشــجوی دانشــگاه خوارزمــی
بــه عنــوان دانشــجوی نمونــه کشــوری
ســال 1393

مرکز آموزش های آزاد

به گزارش سیمای خوارزمی ،سه شنبه 27مرداد  ،1394آقای
علیرضا شکربیگی دانشجوی دکترای فقه و حقوق جزا دانشگاه
خوارزمی در بیست و چهارمين دوره انتخاب و معرفی دانشجوی
نمونه دانشگاه های سراسر کشور که با حضور دکتر اسحاق
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ،دکتر محمد فرهادی وزير
علوم ،تحقيقات و فناوری ،دکتر هاشمی وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،ديگر مسؤالن عالی رتبه کشوری در سالن شهيد
بهشتی نهاد رياست جمهوری برگزار گرديد ،مفتخر به کسب
عنوان دانشجوی نمونه کشوری و دريافت لوح تقدير شد .انتخاب
دانشجوی نمونه کشوری براساس معيارهای آموزشی ،پژوهشی،
فرهنگی و هنری و ورزشی می باشد که  6ماه فرصت مطالعاتی
در خارج از کشور با پرداخت 100درصد هزینه ،عضویت در بنیاد
ملی نخبگان ،پذیرش در مقطع باالتر بدون آزمون از جمله جوایز
دانشجویان نمونه کشوری است.
در بخش آموزشی علیرضا شکربیگی ،مدرک کارشناسی خود را
از دانشگاه آزاد در سال  1377اخذ نمود در سال  1383با رتبه
 13مقطع کارشناسی ارشد خویش را در دانشگاه اراک ادامه داد
و با معدل  17/32فارغ التحصیل شد و هم اکنون با رتبه یک در
گروه و کسب معدل  19/34در مقطع دکتری مشغول به تحصیل
است .در بخش پژوهش ،تا کنون  7مقاله  21 ،ISIمقاله علمی
– پژوهشی 18 ،مقاله کنفرانسی در سمینارهای ملی و بین المللی
از وی چاپ و ارائه شد ،همچنین اجرا و همکاری در انجام  4طرح
تحقیقاتی و تألیف ،ترجمه و گردآوری  18کتاب ،از جمله «شرحی
جامع بر قانون مدنی» از ديگر فعاليت های اوست .تألیف کتاب
با موضوع اجتماعی ،عضویت در کانون قرآن و عترت برگزاری

به گزارش سیمای خوارزمی ،دکتر نوری مدیر مرکز آموزش های آزاد
و مجازی اظهار داشت :در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه فیمابین
دانشگاه خوارزمی و شرکت توزیع برق البرز ،اولین دوره آموزشی ـ
تخصصی برق با همکاری مدیرعامل و مدیریت منابع انسانی شرکت
توزیع برق البرز در تاریخ  1394/6/11در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
وی گفت :شرکت توزیع برق البرز این دوره ها را به صورت منظم تا
پایان سال در سطوح مختلف برگزار خواهد نمود.

کسب مقام

سوم مسابقات فوتسال

دسته یک بانوان استان تهران
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زینال زاده
مربی تیم ملی ووشو بانوان شد

به گزارش سیمای خوارزمی ،در مسابقات رزمی قهرمانی آسیا در رشته
کیک بوکسینگ که به میزبانی کشور هندوستان شهر پونا در مردادماه
سال  94برگزار گردید ،آقایان حمید امنی در رشته تربیت بدنی و مهدی
مرشدی در رشته مشاوره ،بترتیب موفق به کسب مدال نقره و برنز
این مسابقات شدند .

به گزارش سیمای خوارزمی ،این مسابقات با حضور  9تیم ازتاریخ
به گزارش سیمای خوارزمی ،خانم خدیجه زینال زاده دانشجوی  94/5/19به مدت دو هفته و به میزبانی هیات فوتبال استان تهران
دانشگاه خوارزمی و مربی تیم منتخب استان البرز از سوی فدراسیون برگزار گردید که تیم فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه پس از رقابتی
ووشو جمهوری اسالمی ایران به عنوان مربی تیم ملی بانوان انتخاب سخت و درخششی بی نظیر موفق به کسب مقام سوم و کسب سهمیه
حضور در لیگ برتر شدند.
شد.

دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی افتخار مدال نقره اسامی شرکت کنندگان :

جام جهانی ووشو ،مدال برنز مسابقات جهانی ،مدال نقره آسیا را در محبوبه رحیم زاده
فاطمه جباری
کارنامه ورزشی خود دارد.
وی حدود ده سال است که به عنوان بازیکن و مربی فعالیت دارد و فاطمه نظیفی
نیلوفر رفیعی پور
از سال  84عضو تیم ملی شد.
زینال زاده پیش از این و در سال  93نیز در جمع مربیان برتر ووشو نازنین رفیعی پور
بهاره عامری
کشور معرفی و تجلیل شده بود.
الهه محمدی
مدال نقره و برنز قهرمانی آسیا در زهرا ثابتی
پروین فتحی زاده

فاطمه خلج
مهدیه محمودی
آذر بدخشان
(مربی)
مونا سمیع نیا
طناز خواجه نصیری (کمک مربی)
(سرپرست)
خدیجه صمدی

رشته کیک بوکسینگ
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برگزاری مسابقات دوستانه کارکنان دانشگاه شرکت تیم ورزشی دانشجویان دانشگاه در
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گرامیداشت هفته دولت و هفته کرامت

مدیریت تربیت بدنی با هدف گرامیداشت هفته دولت و هفته کرامت
همچنین تکریم کارکنان دانشگاه با دعوت از تیم های ورزشی دانشگاه
محیط زیست و سازمان بهزیستی کرج اقدام به برگزاری مسابقه
فوتبال مینی چمن آقایان و والیبال بانوان نمود .مسابقه والیبال بانوان
در تاریخ  94/6/11با تیم سازمان بهزیستی کرج در سالن تندرستی و
مسابقه فوتبال مینی چمن آقایان با تیم دانشگاه محیط زیست در تاریخ
 94/6/15در زمین چمن دانشگاه برگزار شد.

دومین مسابقات المپیاد ورزش همگانی

دومین دوره مسابقات المپیاد ورزش همگانی دانشجویان پسر با هدف
نهادینه سازی فرهنگ ورزش همگانی در دانشگاه ها و ایجاد شور و
نشاط در دانشجویان و سیاست های موجود بر توسعه تربیت بدنی،
علمی کردن ورزش در جهت فراگیر شدن ورزش همگانی در میان
دانشجویان و دانشگاهیان در دو بخش دختران و پسران به میزبانی
دانشگاه مازندران در شهریور ماه سال جاری برگزار گردید.
این مسابقات در بخش پسران با حضور  52دانشگاه و  285ورزشکار
از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور برگزار شد که تیم
دانشجویان پسر دانشگاه خوارزمی نیز در این مسابقات حضور داشت.
همچنین این مسابقات در بخش دانشجویان دختر با حضور  58تیم
از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور برگزار شد که تیم
دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی در مسابقات انفرادی در رشته های
دارت و شاربولینگ موفق به کسب مقام شد.
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برگزاری ورزش پیاده روی همگانی ویژه کارکنان دانشگاه

با موافقت شورای ورزش کارکنان و همکاری مدیریت تربیت بدنی ورزش پیاده روی همگانی کارکنان با هدف ورزش ،سالمتی و کارایی
بهتر از تاریخ  94/6/9روزهای دوشنبه از ساعت  7:15الی  8ویژه کارکنان (آقایان و بانوان) در کرج ،از تاریخ  94/6/16روزهای دوشنبه
ویژه آقایان و از تاریخ  94/6/17روزهای سه شنبه ویژه بانوان در ته ران برگزارشدکه با استقبال خوب همکاران مواجه بود .الزم به ذکر
است این برنامه بصورت مداوم در روزهای اعالم شده برگزارخواهد شد.
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تسلیت

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم ،برای شما و خانواده محترمتان
صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم.

آقای دکتر غنی نظری
آقای علی پروانه
آقای سید احمد میرغیاثی
آقای علی صابری
آقای رمضان رزاقی
آقای سعیدمحمدی
آقای محمود مرادی
آقای سید رحمان اشرف نیا
آقای خلیل شش یکانی

همکار محترم معاونت دانشجویی
همکار محترم معاونت آموزشی
همکار محترم معاونت دانشجویی
همکار محترم امور اداری
همکار محترم معاونت اداری و مالی
همکار محترم امور عمومی
همکار محترم حفاظت فیزیکی
همکار محترم مدیریت امور عمومی
همکار محترم معاونت آموزشی

