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حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامی به مناسبت آغاز سال  ،1392با اشاره به حركت رو
به جلوي ملت اي ران در س��ال گذش��ته بويژه در مواجۀ اقتصادي و سياسي با جهان استكبار ،چشم انداز سال  92را
اميدوارانه و هم راه با پيش��رفت و تحرك و ورزيدگي و حضور جهادي ملت اي ران در عرصههاي سياس��ي و اقتصادي
دانستند و تاكيد كردند :با اين نگاه ،سال  92را "سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي" نامگذاري م يكنيم.
سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی بر تمامی دانشگاهیان گ رامی باد
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فهرستمطالب:

نس�خه الکترونیکی نش�ریه س�یمای خوارزمی در س�ایت
دانشگاه قابل رویت است.
عالقمن��دان می توانن��د با مراجعه ب��ه پورتال دانش��گاه ،بخش
خبرنامه ها ـ نش��ریه س��یمای خوارزمی ،این نس��خه را مشاهده
نمایند.
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(سالم اله علیها)

ماه رجب ،ماه استقباﻝ از نعمتهای الهی

با توجه به شرافت و ارزش واﻻی ماه رجب به ذکر کوتاهی که در روایت آمده بسنده می کنيم که در ادامه می آید:
«چون روز قيامت میشود از عرش الهی ندا میرسد « :این الرجبيون» (یعنی کجایند آن هایی که در ماه رجب روزه
میگرفتند و عبادت می کردند؟) پس عدهای از اهل محشر قيام میکنند ،در حالی که صورتهای آنان نورانی است و
بر س�ر آنان تاج هائی زیبا از د ّر و یاقوت قرار دارد و با هر کدام آنان هزار ملک در طرف راس�ت و هزار ملک در طرف
چﭗ همراه هستند و به او بشارت میدهند و میگویند :گوارا باد کرامت الهی برای تو! سﭙس از ناحيۀ پروردگار به آنان
ندا میرس�د :ای بندگان من! به عزت و جاللم س�وگند ،من شما را گرامی خواهم داشت و عطای فراوان به شما خواهم
نمود و ﻏرفههای بهشتی که در زیر آنها نهرهای جاری است را به شما خواهم داد و شما در آن نعمتها جاوید خواهيد
بود و اینها چه نيکو پاداش�ی اس�ت برای عمل کنندگان .همانا شما برای من در ماه رجب � که حرمت آن بزرگ بود �
با ميل خود روزه گرفتيد .پس ای مالئکه من! بندگانم را وارد بهشت نمائيد».
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زیبا ماه رجب فرارس�يده و قلوب تﭙنده الی اﷲ را به طبش آورده اس�ت .ماهی که پس از ماه مبارﻙ رمضان هيﭻ ماه
دیگر از جهت فضيلت به پای آن نمی رسد .ماه رجب ،هفتمين ماه تاریخ هجری قمری و از ماه های حرام می باشد.
ماه های حرام ،چه در عصر جاهليت و چه در دین اسالم ،در نزد مردم ،محترم بوده و از ایام عبادات و زیارات به شمار
می آمدند و در آن ها ،هر گونه جنﮓ و جدال ،دشمنی و تجاوز به یکدیگر ،ناروا و حرام می باشند.
از جمله اعمال روز و شب ماه رجب دعا � استﻐفار � نماز � روزه � اعتکاف � زیارت خانه خدا و به جا آوردن اعمال
عمره مفرده � زیارت پيشوایان معصوم و به خصوﺹ حضرت امام حسين(عليه السالم) است.
در زمين�ه فضيل�ت ماه رجب همين بس که از روزگار حضرت نوح(عليهالس�الم) بهترین ماهها بوده اس�ت ،زیرا در آن ماه
معجزه بزرگ آن حضرت صورت گرفت که همراه مﺆمنان س�وار بر کش�تی شدند و نجات پيدا کردند و دشمنان ایشان
با طوفان هالﻙ شدند .از حضرت موسی بن جعفر(عليهالسالم) روایت شده است که حضرت فرمودند :ماه رجب ،ماه بزرگی
است که در آن (پاداش) حسنات چند برابر است و گناهان (آدمی) آمرزیده میشود.

دل را ز علی اگر بگيرم چه کنم
بی مهر علی اگر بميرم چه کنم
فردا که کسی را به کسی کاری نيست
دامان علی اگر نگيرم چه کنم
(عليه السالم)
حلول ماه مبارﻙ رجب ،ماه امام علی
مبارﻙ باد
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برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم
مراسم بزرگداشت روز معلم چهارشنبه  92/2/11با حضور ریاست و سایر مسئولین دانشگاه در تهران برگزار شد.
در ابتدای مراسم ریاست دانشگاه خانم دکتر حجازی زاده ضمن خوشامدگویی گفت:
این وحدت است شامل کثرت نمی شود
در مجمع خالیق حق فاطمه یکی است
هر دختر که الیق وصلت نمی شود
آنجا که پای کفو علی هست در میان
ای بانویی که بی تو قیامت نمی شود
فردا بیا که باز قیامت بپا کنی
یا رب دعای کیست اجابت نمی شود
این سینه باز حال و هوای مدینه خواست
وی در ادامه گفت :آغاز می کنیم سخن را با نام ذات اقدس اهلل که شرافت تن آدمی را به جان او قرار داد زیرا شخصیت واقعی او نه به چشم است و زلف و عارض
و خال بل به روح اس��ت در راه کمال .همانا جوهری ش��ریف و فاخر ،گوهری کز صدف کون و مکان بیرون ،س��یمرغی که بر قاف ع ّزت نشس��ته و صید هیچ فهمی و
وهمی نتوان شد.گوهری که از قعر بحر عظمت هستی بر ساحل آفرینش ایستاده تا شرحی بر قصه غصه های بنی آدم باشد و نقش آیت بودن بر دوش او که حامل
امانت الهی است در مقامی قرار داد که تمامی کماالت عالم امکان از والیت تا امانت و نبوت تا سیاست در عرصه ذات او نمودار شده ،دست هر نا بخردی را از تماس
با صحیفه قلب او ،تورات دل ،زبور روح و قرآن جان او کوتاه نموده به عنوان اش��رف مخلوقات کلید گش��ایش اس��رار و رموز جهان را به او عطا فرمود تا بیندیش�د،
خلق کند ،تالش نماید.
ایش��ان افزود :امروز بر آنیم که با تمس��ک به حبل اهلل با اس��وه قرار دادن زندگی انبیاء و اولیاء خدا با آموختن از سیره حضرت زهرای اطهر چراغ راه معرفت ،تعلیم
و تربیت توأم با تزکیه باشیم.
در ادامه خانم دکتر حکیمه دبیران معاون آموزش�ی دانش�گاه به سخنرانی پرداخت .ایش��ان اطالعاتی در زمینه آمار جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه ـ
آمار تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی از پیمانی به رس��می ـ آزمایش��ی و رس��می ـ آزمایشی به رسمی قطعی طی سال های  88تا  91و آمار ارتقاء اساتید در هر
رتبه و نمودار بورسیه اعضای هیئت علمی را ارائه نمود.
وی در ادامه اطالعاتی به شرح زیر عنوان کرد:
داﻧﺸﻜﺪه

ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﺎل90

ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﺎل 91
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ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ

 88ﻧﻔﺮ

 98ﻧﻔﺮ

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ

 17ﻧﻔﺮ

 22ﻧﻔﺮ

رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ

 47ﻧﻔﺮ

 54ﻧﻔﺮ

رﻳﺎﺿﻲ و ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

 26ﻧﻔﺮ

 26ﻧﻔﺮ

ﺷﻴﻤﻲ

 18ﻧﻔﺮ

 20ﻧﻔﺮ

ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

 31ﻧﻔﺮ

 32ﻧﻔﺮ

ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ

 32ﻧﻔﺮ

 53ﻧﻔﺮ

ﻋﻠﻮم ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ

 25ﻧﻔﺮ

 30ﻧﻔﺮ

ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ

 18ﻧﻔﺮ

 22ﻧﻔﺮ

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ

 3ﻧﻔﺮ

 3ﻧﻔﺮ

ﺟﻤﻊ ﻛﻞ

 306ﻧﻔﺮ

344ﻧﻔﺮ

در ادامه اساتید نمونه دانشگاه معرفی شدند:
حجت االس�لام و المس��لمین دکتر علی اکبر ایمان��ی ـ آقای دکتر
محمدج��واد رضایی ره ـ خانم دکتر ش��هال باقری ـ آقای دکتر لطیف
صمدی ـ آقای دکتر علیرضا جمالی ـ خانم دکتر فرزانه نجفی ـ آقای
دکتر محمداسماعیل عظیم عراقی ـ آقای دکتر فریدون یاریاری ـ آقای
دکت��ر حمیدرضا جمالی مهموئی ـ آقای دکتر منوچهر کالرس��تاقی ـ
آقای دکتر محسن ش��هروزی ـ آقای دکتر علی اصغر حسینی ـ آقای
دکتر محمدعلی س��بحان اللهی ـ آقای دکتر محمدرضا دهخدا ـ آقای
دکت��ر عظیم ضیائی حلیمه جانی ـ آقای دکتر علیرضا حریفی ـ آقای
دکت��ر امیر صفاری ـ آقای دکتر امیر کرم ـ آقای دکتر س��ید محمود
فاطمی عقدا ـ آقای دکتر پیمان همامی
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اساتید بازنشسته نمونه معرفی شده به شرح زیر می آید:
آقای دکتر علی فرهادی (دانش��کده فنی و مهندس��ی) ـ آقای دکتر حس��ین ذاکری (دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر) ـ آقای دکتر محمد علی جعفری (دانشکده
ادبیات و علوم انسانی)

4

معلمی در کالم امام خمینی (رحمت اله):
نقش معلم در جامعه ،نقش انبیاس�ت؛ انبیا هم معلم بش�ر هستند .تمام ملت باید معلم
باشند؛ فرزندان اسالم تمام افرادش معلم باید باشند و تمام افرادش متعلم.

گزارش تصویری مراسم روز معلم
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همایش سبک زندگی فاطمی
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روز ش��نبه  92/2/7س��اعت  16:30الی  18همایش سبک زندگی فاطمی
(س�لام اهلل علیها) با حضور حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی رئیس
س��تاد اقامۀ نماز در س��الن ش��ماره یک دانش��کدۀ ادبیات با حضور ریاست و
مسئولین دانشگاه و حضور پرشکوه دانشجویان عالقه مند برگزار شد.
در این مراسم حجت السالم و المسلمین قرائتی با تبریک مناسبت ها گفت:
نیاز بش��ر به دستۀ ش��خصی ـ اجتماعی و عالی تقسیم می شود و نیاز انسان
به «دین داش��تن» از نوع «عالی» است .در هیچ دوره و زمانی نبوده است که
بش��ر بدون دین بوده باش��د حتی همان کسی که به زبان اظهار بی دینی می
کن��د در واقع برای زندگی خود ی��ک راه دارد که این همان می تواند دین او
باشد ،پس دین یعنی راه.
ایش��ان ادام��ه داد :ما  3راه داریم1 :ـ راهی ک��ه خودمان انتخاب می کنیم
که امکان اش��تباه در آن وجود دارد2 .ـ راهی ک��ه دیگران انتخاب می کنند
که این هم به دلیل بش��ر بودن امکان اش��تباه وجود دارد3 .ـ راه خالق ،راهی
اس��ت که خداوند در قرآن و به وسیلۀ انبیاء و ائمه فرستاده است و از آنجایی
که انسان در هر مرحله ای عالقه به معرفت داشتن و رشد و تعالی دارد ،این
نوع راه و دین ،پاسخ به نیاز عالی انسان است ،و امکان پشیمانی و اشتباه در
آن وجود ندارد.

رئیس ستاد اقامۀ نماز در ادامه گفت :به دلیل اینکه خداوند ما را آفریده است
پس بهترین راه را به ما نشان خواهد داد.
حجت الس�لام و المسلمین در ادامه بیان نمود :با مطالعۀ دقیق در نماز135 ،
نکتۀ مهم کش��ف نمودم و می توان گفت همان طور که نوزاد برای رشد به شیر
مادر که حاوی مواد الزم و مغزی اس��ت نیاز دارد ،انس��ان هم برای رشد و تعالی
روح��ی ـ معنوی خود به نماز و آثار و برکات آن با دقت نمودن در آن متوس��ل
می شوند.
وی در ادامه گفت :جوانان با توجه به سبک زندگی ائمه و خصوصا فاطمۀ زهرا
(س�لام اهلل علیها) باید عالوه بر تحصیل به مطالعات متفرقه که به کامل ش��دن زندگی
کمک می کند بپردازند و با دقت در خود و کش��ف استعدادهای خاص از حالت
صرف��ا مصرفی خارج ش��ده و به تولید و اقدامات تولی��دی و درآمد زا هم توجه
داشته باشند.
تشکیل خانواده و امید به یاری خداوند برای پیشبرد زندگی جوانان ،توجه به
خانوادۀ اصیل که از فاکتورهای مهم ازدواج است و مطالعۀ روزانۀ قرآن و تفسیر
قرآن از دیگر موارد مطرح شده در پایان این مراسم بود.

همایش جشن میالد حﻀرت زهرا

روز  92/2/7ساعت  11:30الی  13جشن میالد حضرت زهرا
در س��الن شماره یک دانش��كدۀ ادبیات با حضور ریاست و سایر مسئولین
دانشگاه برگزار شد.
در این مراس��م آقای دکتر ش�فيعی معاونت فرهنگی و قائم مقام
ریاست دانش�گاه گفت :سخن گفتن از شخصیت واالی حضرت فاطمۀ
زهرا (سالم اهلل علیها) كار سخت و دشواری است .ایشان در ادامه گفت :حضرت
(صلی اله)
زهرا را می توان از القاب وی ش��ناخت ك��ه همان بس پیامبر اكرم
او را «صفيه» یعنی جوهر و حقیقت مورد خطاب قرار می دادند تا جایی
كه گفته می ش��ود فاطمه حقیقت و آینۀ رسول ا ...است كه شاید اینگونه
بتوان حق او را ادا نمود.
معاون فرهنگی دانشگاه با ذكر روایت هایی در پایان گفت :برای شناخت
وج��ود مق��دس حضرت فاطمۀ زه��را می توان از دید ام��ام صادق بر این
موضوع نگاه كرد تا حقیقت اس��الم و فاطمه شناس��ی پیدا كنیم و درك
دینی درستی داشته باشیم.

(سالم اﷲ علیها)

(سالم اهلل علیها)

انتصابات:
دكتر جعفر جهان پناه
دكتر حسن بیگی
دكتر شهرام خسروی
دكتر محمد فتحی
دكتر محمدعلی گنجعلی
دكتر جعفر حسنی
دكتر مسعود مشهدی اكبربوجار
دكتر محمد حاتمی
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تقدیر  4تن از فرزندان ش��هدای دانش��گاه به مناسبت روز زن و اهدای
یادبود به ایش��ان و اجرای مولودی خوانی آقای س��ید ص��ادق عبادی از
مداحان بزرگ كرج و پخش دو كلیپ كه توسط هیئت دانشجویی محبان
اهل بیت (علیه السالم) تهیه شده بود ،بخش پایانی مراسم بود

سرپرست دانشكده فیزیک
مدیر گروه اتم مولكولی دانشكده فیزیک
مدیر گروه نجوم و انرژی های باال دانشكده فیزیک
مدیر گروه حالت جامد دانشكده فیزیک
معاون آموزشی دانشكده فیزیک
مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی
معاون پژوهشی دانشكده علوم زیستی
مدیر مركز كارآفرینی دانشگاه

تقدیر و تشکر:
دكتر مسعود مشهدی اكبربوجار
دكتر محمد حاتمی
دكتر جمشید شنبه زاده

در دوران تصدی سمت مدیریت مركز كارآفرینی دانشگاه
در دوران تصدی سمت مدیریت گروه روانشناسی بالینی دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی
در دوران تصدی سمت معاونت آموزشی و پژوهشی دانشكده فنی و مهندسی

7

کسب عنوان برترین توسط استاد دانشگاه خوارزمی

خانم دکتر ش��هربانو عریان عضو هیئت علمی دانش��کده علوم زیستی دانش��گاه خوارزمی در زمره برترین های علمی کشور و موفق به کسب حد آستانه پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم (ُ )ISCشد.
خانم دکتر عریان مقطع کارشناسی خود را در رشته زيست شناسي از دانشگاه خوارزمی سال  ، 1350کارشناسی ارشد را در رشته فيزيولوژي جانوري از دانشگاه
شفيلد انگلستان سال 1352گذرانده و دکتری خود را در رشته نوروآندوکرینولوژی از دانشگاه شفيلد انگلستان سال 1356کسب نمود .ایشان در حال حاضر ریاست
دانشکده علوم زیستی را به عهده دارد.
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در ادامه قسمتی از رزومه علمی ایشان را می آوریم:
ـ تعداد طرح های پژوهشی انجام شده 10 :طرح داخلی و یک طرح بین المللی
ـ استاد راهنما و مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد 254 :مورد
ـ استاد راهنما و مشاور رسالۀ دکتری 75 :رساله
ـ مقاالت ارائه شده در کنگره های خارجی 73 :مقاله
ـ مقاالت ارائه شده در کنگره های داخلی 408 :مقاله
ـ  12جلد کتاب چاپ شده
ـ مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی 135 :مقاله
ـ مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بین المللی 55 :مقاله
ـ داوری بیش از  50کتاب در زمینه علوم زیستی و کتاب های سال دهه فجر
سوابق فعاليت هاي اجرائي:
ـ عضو كميته هاي تخصصي گروه هاي زيس��ت شناس��ي در مقاطع كارشناس��ي ارشد و دكتري در دانشگاه های خوارزمی و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
از سال  1370تاكنون
ـ معاونت پژوهشي و مدير گروه بيولوژي دريا دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه تربيت مدرس نور ()1372 - 1378
ـ معاونت آموزشي ،پژوهشي و دانشجوئي و نيز مدير گروه بيولوژي دريا دانشكده علوم و فنون دريائي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ()1376 - 1380
ـ عضو هيئت تحريريه مجله مدرس دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس از سال  1382تا كنون
ـ عضو هيئت تحريريه مجله علمي شيالت ايران به زبان انگليسي( ) IJFSاز سال  1382تاكنون
ـ عضو كميسيون تخصصي علوم پايه مركز ملي اقيانوس شناسي از سال  1382تاكنون
ـ عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از سال  1385تا1390
ـ مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه خوارزمی از سال  1385تا 1390
ـ سردبیر مجله بین المللی THE PERSIAN GULF J.OF
ـ سردبیر مجله بین المللی IRANIAN J.OF ANIMAL BIOLOGY
ـ سردبیر مجله علوم زیستی کاربردی دانشگاه خوارزمی
سوابق عضويت در انجمن هاي داخلي و بين المللي:
 دبير انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران ()1366 - 1370 عضو انجمن فيزيولوژيست هاي بين المللي IUPS عضو انجمن فيزيولوژيست هاي آسيا و اقيانوسيه FAOPS عضو انجمن نورولوژيست هاي اروپايي FENS عضو انجمن فيزيولوژيست هاي آسيا و اقيانوسيه FAONS عضوهئيت مديره انجمن علوم وفنون دريائي ايران (از  1370تاكنون) -عضو هيئت مديره انجمن علوم زيستي ايران

نشریه سیمای خوارزمی این موفقیت بزرگ را به تمامی دانشگاهیان و سرکارخانم دکتر عریان تبریک می گوید و
آرزوی موفقیت بیش از پیش برای ایشان دارد.

لذت یادگیری ،فرد را به دانش آموزی برای تمام عمر تبدیل می کند .در
درون هر استاد بزرگ ،استاد بزرگتری نهفته است که فقط دانشجویان توانا،
او را کشف می کنند.
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کسب بهترین مقاله در
هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم رفتاری
هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم رفتاری در تاریخ  19و  20اسفند ماه سال 1391همزمان در دهلی
هند و وین اتریش برگزار ش��د ،که در این کنفرانس مقالۀ خانم دکتر نصرت ریاحی نیا ،عضو هیئت علمی دانش��کدۀ
روانشناس��ی و علوم تربیتی دانش��گاه خوارزمی شایس��تۀ رتبۀ بهترین مقاله با عنوان مدیریت دانش در بخش
های نسخ خطی کتابخانه های ایران گردید.
شایان ذکر است هشتمین کنفرانس بین المللی مذکور در تابستان سال  1392در تورنتو کانادا برگزار خواهد شد.
س��یمای خوارزمی این موفقیت بزرگ و درخش��ان را به خانم دکتر ریاحی نیا و جامعۀ دانش��گاهی تبریک گفته و
آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان دارد.
ایش��ان عضو هئیت علمی دانشکده روانشناس��ی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی و معاون پژوهشی و اداری مالی
آن دانش��كده است .وی کارشناس��ي خود را در رشته دبيري آموزش زبان انگليس��ي از دانشگاه شهيد چمران اهواز
( ،)1367 -1363کارشناس��ي ارش��د علوم كتابداري و اطالع رس��اني از دانشگاه تربيت مدرس ( )1372 - 1369و
دکتري علوم كتابداري و اطالع رساني دانشگاه دهلي هندوستان (1377ـ )1380را اخذ نمود.
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افتخارات دکتر ریاحی نیا:
• استاد نمونه و دریافت لوح تقدیر و جایزه ازدانشگاه خوارزمی 1390
• پژوهشگر نمونه و دریافت لوح تقدیر و جایزه از دانشگاه خوارزمی1390
• پژوهشگر نمونه استانی و دریافت لوح تقدیر و جایزه از استانداری البرز
• دریافت لوح تقدیر و جایزه به مناسبت راه اندازی و کامپیوتری کردن کتابخانه
مرکز آموزش عالی فردوسی در کرج 1383
• دریافت لوح تقدیر و جایزه به مناسبت انتخاب کتاب سال ترجمه شده 1389
• دریافت لوح تقدیر و جایزه به مناس��بت انتخاب بهترین مقاله در س��مینار بین
المللی کشور هند 1392
• دریافت لوح تقدیر و جایزه به مناس��بت بهترین کتابخوان از ریاست کتابخانه
مرکزی دانشگاه خوارزمی 1385
• دریافت لوح تقدیر و جایزه به مناس��بت برگزاری اولین همایش علم اطالعات و
دانش شناسی از ریاست دانشگاه خوارزمی1390
آثار منتش��ر ش��ده دکتر ریاحی نیا ش��امل  5کتاب 2 ،کتا ب ترجمه 19 ،مقاله
داخل��ی 34 ،مقال��ه خارجی 7 ،طرح 9 ،س��مینار داخلی 2 ،س��مینار خارجی5 ،
سخنرانی و  20کارگاه آموزشی است.

برخی از سمت های اجرایی دکتر ریاحی نیا در ادامه می آید:
• معاون كتابخانه مركزي دانشگاه خوارزمی ()1373
• سرپرست گروه تكنولوژي آموزشي ()1380
• مدير گروه تكنولوژي آموزشي ( 87ـ)13 83
• مس��ئول تحصيالت تكميلي دانش��كده روانشناس��ي و علوم
تربيتي ()1382
• معاون پژوهش��ی و اداری مالی دانش��کده روانشناسی ازسال
 1387تاکنون
• عضو كميته بررسي و گزينش آثار علمي و فرهنگي جشنواره
بين المللي فارابي ()1389
• دبير علمي اولين همايش كتابداري و اطالع رس��اني دانشگاه
خوارزمی ()1388
• استاد مش��اور انجمن علمي دانش��جويي كتابداري دانشگاه
خوارزمی (ازبدو تأسیس تا )1390
• عضو انجمن كتابداري ايران( از بدو تاسیس تا کنون)
• عضو کمیته علوم انسانی دانشگاه (1391ـ تا کنون)

در ادامه چکیده مقاله ایشان را می آوریم:
بررسي وضعيت بخش هاي نسخ خطي در کتابخانه های ايران بر اساس مولفه هاي مديريت دانش
مقدمه :نسخه هاي خطی به عنوان میراث مکتوب گذشتگان حاوی اطالعات وسیعی در زمینه های مختلف علوم بوده و بخش مهمی از تاریخ کتاب و کتابداری
در ایران و جهان را تش��کیل داده اس��ت .امروزه این آثار نیاز به بررس��ی دقیق دارد تا زوایای تاریک و حلقه های مفقوده علوم مختلف را شناس��ایی کرده به رش��د
علمی جامعه کمک نماید .در دهه هاي اخير با نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات در تمام ش��ئون زندگی بش��ر ،به ویژه در کتابخانه ،نگرش هاي جدید در حيطه
ي مديريت اطالعات و مديريت دانش قوت گرفت و بخش نس��خه های خطی کتابخانه ها نيز با وجود س��نخیت کم خود با فناوری های جدید ،ناگزير به اس��تفاده
از این فرصت در حد توان خود بودند و از ارزش های افزوده فناوری ها در راستای فراهم آوری ،حفاظت ،سازماندهی و اشاعه آثار خطی با توجه به شرايط خاص
حاكم بر فضاي نسخ خطي كشور استفاده کردند.
هدف اصلی پژوهش حاضر :آن اس��ت كه به بررس��ي ارتباط مولفه هاي مديريت دانش در زمينه هاي گردآوری منابع دانش ،سازماندهی منابع دانش ،نیروی
انس��انی ،اش��اعه منابع دانش ،نگهداري و حفاظت ،مهم ترین ضرورت ها در اجرای مدیریت موثر دانش ،بررس��ی مسائل و مشکالت از نظر مدیریت دانش ،با روش
هاي بكار رفته در بخش هاي نسخه هاي خطي در ايران بپردازد.
روش تحقيق در اين پژوهش پيمايش توصيفي است و جامعه پژوهش شامل كليه بخش هاي نسخ خطي در كتابخانه ها و مجموعه هاي سطح كشور است .در
جامعه مورد پژوهش كه شامل  44كتابخانه در سطح ايران است تمامي مسئولين بخش ها ،كارشناسان و كاركنان مورد بررسی قرار گرفته اند که با استفاد ه از
پرسشنامه ،گرد آوری اطالعات انجام شده و در نهایت از نرم افزار آماری  SPSSبرای تحلیل آنها استفاده شده است.
نتايج تحقيق :نشان مي دهد كه مولف ها مورد نظر در تحقيق در كتابخانه در سطح متوسط و درتعدادی از كتايخانه هاي مورد بررسي در سطح كمي رعايت
مي شود و در انتها نيز الگویی براي رسيدن به وضعيت مطلوب تدوین شده است.
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استاد برجسته دانشگاه خوارزمی
نخستین دانشمند بین المللی ایران در علوم اجتماعی
بر اس��اس داده های موج��ود در پای��گاه (  ) ESI/ESSENTIAL SCIENCE INDICATORSكه زیرمجموعه آی اس آی
است ،در بازۀ زمانی اول ژانویۀ  2002تا آخر دسامبر  ،2012آقای دکتر حميد رضا جمالی مهموئی ،استادیار گروه علم اطالعات
و دانش شناس�ی دانش�گاه خوارزمی به عنوان نخستين دانشمند بين المللی ایران در شاخۀ علوم اجتماعی و حوزۀ علوم
انسانی شناخته شد.
آخرین گزارش  ESIنش��ان می دهد كه تاكنون دكتر جمالی با كس��ب رتبۀ بین المللی  3553اولین و تنها دانشمند ایرانی است كه
موفق به راه یابی به جمع یک درصد برتر دانشمندان علوم اجتماعی دنیا شده است و تنها دانشمند بين المللی دانشگاه خوارزمی
نیز هست.
آقای حمیدرضا جمالی مهموئی كارشناس��ی خود را در رش��ته كتابداری و اطالع رسانی پزشكی دانشگاه علوم پزشكی كرمان 1375
با معدل  ،17/34كارشناس��ی ارش��د را در رشته كتابداری و اطالع رسانی دانشگاه تهران 1378با معدل 18/34گذراند و مقطع دكتری
را در رش��ته علم اطالعات از كالج دانش��گاهی لندن  1387اخذ نمود .ایش��ان در حال حاضر عضو هیأت علمی دانش��كدۀ روانشناسی و
علوم تربیتی و مدیر گروه علم اطالعات و دانششناس��ی دانش��گاه خوارزمی (از آبان 1390تاكنون) است .وی مؤلف كتاب «سنجش اثر
پژوهش در علوم پزش��كی :الگوها و روشها» اس��ت و ترجمه دو كتاب � نویس��ندگی همكار یک كتاب انگلیسی 43 ،مقاله  ISIاز سال
2005تا كنون8 ،مقاله پژوهشی ،و  1مقاله دائره المعارفی را در كارنامه علمی خود دارد.
ماهنامه سیمای خوارزمی  .سال دوازدهم  .شماره  216و  .217فروردین و اردیبهشت ماه 1392

آقای دكتر جمالی در گفت و گو با سیمای خوارزمی گفت:
 ESIیكی از پایگاه های اطالعاتی تولید ش��ده توس��ط موسسۀ تامسون رویترز (آی اس آی س��ابق) شامل شاخص های بنیادین علم
است كه همه ساله فهرستی مشتمل بر یک درصد دانشمندان بین المللی برتر را بر اساس استنادات دریافتی (شاخص های اثرگذاری)
منتشر می كند .این پایگاه عالوه بر دانشمندان ،مجالت ،دانشگاهها و كشورها را نیز رتبه بندی می كند.
آقای دكتر جمالی انگیزۀ خود را از كسب علم و دانش و تحقیق ،عالقۀ فراوان به حل مسائل جدید و گوناگون ،كار گروهی مشترك،
شوق یادگیری در هر زمان و مقطع مطرح نمود و بیان كرد كه صرفا نوشتن مقاله هدف نیست بلكه مقاله ،كتاب و یا گزارش پژوهش،
محصول فرعی است و هدف اصلی در پژوهش ،حل یک مسئله یا دانش افزایی در یک حوزه است كه برای جامعه رفاه ،ثروت و سالمتی
به بار آورد .مسئله مهم دیگر برای پژوهشگر ،لذت بخش بودن یادگيری و حل مسائل است.

ﺳﻴﻤﺎﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭘﺮﺗﻼﺵ ﻭ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ،ﺁﻗﺎﻯ ﺩﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ
ﺭﺿﺎ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻭ ﺗﻬﻨﻴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻯ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﻯ ،ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭ ﺗﺮﻗﻰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ.

هيئت رئيس�ه دانشگاه ،اعضای هيئت علمی ،کارکنان دانشگاه و دفتر نهاد نمایندگی
مق�ام معظم رهب�ری در دانش�گاه در پيامی هتک حرم�ت و نبش قب�ر صحابی بزرگ
پيامبراسالم(صلی اﷲ) � حجر بن عدی � را محکوم کرد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان البرز در این زمينه
اﻇهار داش�ت" :هتک حرمت و نبش قبر ددمنش�انه ی ایادی اس�تکبار نسبت به حرم
مطه�ر صحابی جليل القدر رس�ول خدا(صلی اﷲ) و ی�ار با وف�ای اميرالمومنين علی(عليه الس�الم)،
جناب حجربن عدی را محکوم نموده و به امام زمان(عليه السالم) ،رهبر معظم انقالب و تمامی
مسلمين عالم تسليت می گویيم".
ایش�ان همﭽنين در جلس�ه هفتگی نهاد ،ضمن اش�اره به تعطيلی ح�وزه های علميه
سراس�ر کش�ور در اعتراﺽ به این هتک حرمت ،عمل ایادی اس�تکبار را ش�نيع و بی
س�ابقه در تاریخ اس�الم دانست که مشابهی برای آن یافت نمی شود بطوری که از نبش
قبر ﻏير مسلمانان نيزدر اسالم منع گردیده است.
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نخستین جشنوارۀ دست آوردهای دانشکدۀ علوم زیستی برگزار شد
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به منظور ارائۀ توانمندی های دانش�کدۀ علوم زیس�تی،
نخس�تین دست آوردهای دانش�کدۀ علوم زیستی در روز
دوش��نبه  ،92/2/9مصادف با هفتۀ آموزش و گرامی داشت مقام
معلم در دانشکدۀ علوم زیستی پردیس کرج برگزار شد.
در این جش��نواره پاره ای از فعالیت های آموزش��ی و پژوهشی
اعضای هیأت علمی و دانشجویان علوم زیستی به نمایش گذاشته
شد .مراسم با معرفی توانمندی های دانشکده توسط سرکار خانم
دکتر عریان ،ریاس��ت دانشکدۀ علوم زیس��تی در سالن شمارۀ 7
علوم آغاز گردید و ش��رکت کنندگان از دس��ت آوردهای علمی
دانشکده که شامل کتاب های تألیف شده توسط اساتید ،بخشی
از مقاالت چاپ ش��ده در مجالت معتبر بین المللی ،پوس��ترهای
ارائه شده در کنفرانس های بین المللی و داخلی ،معرفی گیاهان
دارویی ملی ،گیاهان زیس��تی در حال انقراض و سمی ،جانوران

تاکسونومی شده و برخی سازه های تخصصی آزمایشگاهی بود،
بازدید نمودند .به علت تقارن این رویداد با هفتۀ آموزش ،سرکار
خانم دکتر دبیران ،معاونت آموزشی دانشگاه ،خانم دکتر سلیمی
مدی��ر کل تحصی�لات تکمیلی و همراهان و هم چنین روس��ا و
اساتید دانشکده های دیگر از این جشنواره بازید نمودند.
به گفتۀ خانم دکتر جنوبی مدبر گروه علوم گیاهی ،از آنجایی
که کش��ور عزیزم��ان منبع غنی از گیاهان داروئی اس��ت که در
بر دارن��دۀ مواد موثره در کارخانه های داروس��ازی بوده ،همین
امر منجر به برداش��ت بی رویۀ گیاهان داروئی از زیس��تگاه های
طبیعی ش��ده اس��ت و با تهدید گیاهان در حال انقراض مواجه
هس��تیم .از ای��ن رو توجه به گونه های گیاه��ی داروئی و حفظ
ذخای��ر ژنتیکی غنی موجود در کش��ور بای��د از اهم برنامه های
پژوهشی باشد.
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اطالعیه اداره بازنشستگی

ادارۀ بازنشستگی دانشگاه خوارزمی در سال  91همچون سنوات گذشته در جهت بهبود روند انجام وظایف محوله اقدامات مؤثری را به انجام رسانده
اس��ت .این مهم به لطف الهی و حمایتهای بیدریغ مس��ئولین دانشگاه و مساعدت كلیۀ همكاران و اساتید دانشگاهی حاصل گردیده است .تنوع وﻇایف
سازمانی ادارۀ بازنشستگی ناشی از ارتباط چندگانه آن با پرسنل اداری ،اعضای هیأت علمی و نیز همكاران قراردادی بوده و مشتمل بر ارجاع كلیۀ امور
مربوط به محاس��به س��نوات خدمت ،پرداخت ،نقل و انتقال حق بیمه و كس��ور بازنشستگی ،صدور احكام بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستگی ،حقوق
وظیفه وراث ،صدور احكام عائلهمندی و اوالد بازنشس��تگان و وظیفه بگیران ،صدورگواهی بازنشس��تگی و دیگر اموری كه بالغ بر  30نوع فعالیت س��ازمانی
میباشد كه همكاران شاغل و نیز  724نفر از پرسنل بازنشسته دانشگاه را در بر میگیرد .طی سال  91تعداد  11نفر از اعضای هیأت علمی وكاركنان اداری
دانشگاه به شرح ذیل به افتخار بازنشستگی نایل شدهاند:

اﺳﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ وﻛﺎرﻛﻨﺎن اداري ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﺎل  91داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ
ردﻳﻒ

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﻧﺎم

ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا

ﻧﺎم واﺣﺪ

1

ﺟﻌﻔﺮي

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ

91/07/01

داﻧﺸﻜﺪه ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ

3

ﻓﺮﻫﺎدي

ﻋﻠﻲ

91/11/15

4

ﺧﻠﺞ

6

ﺷﻮﻗﻲ

2

5
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91/11/15

داﻧﺸﻜﺪه رﻳﺎﺿﻲ

ذاﻛﺮي

ﺣﺴﻴﻦ
ﻧﺎﻫﻴﺪ

91/07/01

داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

ﻗﺎﺳﻤﻌﻠﻲ

91/08/01

ﻋﻠﻴﺰاده ﻓﺮد

ﺣﺴﻦ

91/08/01

ﺟﻌﻔﺮزاده

اﻛﺒﺮ

ﻣﻼﺑﺎﺷﻲ

زﻫﺮا

7

رﺋﻴﺴﻲ

ﺣﺴﻴﻦ

9

ﮔﺮﺷﺎﺳﺒﻲ

8
10
11

رﺷﻤﻪاي

داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

91/08/01

ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ

91/08/01

دﻓﺘﺮ ﻓﻨﻲ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ

ﺳﻬﻴﻼ

91/09/20

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ

ذواﻟﻔﻘﺎر

91/12/27

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ

91/09/01

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ

اداره بازنشس��تگی كارگزینی در س��ال جاری نیز ارائه خدمات شایستهتر ،در اسرع وقت و در راستای تكریم ارباب رجوع را وجه همت خود قرار داده است
حمیدرضا مردانی
كه جز به مدد الهی و یاری همكاران گرانقدر دانشگاهی مقدور نخواهد بود.
رئیس اداره بازنشستگی

گفتگو با مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

آقای دكتر تهامی مدیر خدمات آموزشی دانشگاه در گفتگویی با سیمای خوارزمی گزارش كوتاهی از عملكرد بخشی از این مدیریت طی سال  91گفت:
مدیریت آموزشی دانشگاه یكی از مدیریت های حوزۀ معاونت آموزشی و تحصیالت تكمیلی است كه وظیفۀ نظارت بر روند آموزشی دانشگاه و ارائۀ خدمات آموزشی
به دانشجویان را عهده دار است.
ایشان مهمترین وظایف این واحد را شامل :نظارت بر كلیۀ امور تحصیل دانشجویان � نظارت بر اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی در سطح دانشگاه � تعیین
روش های اجرایی مقررات آموزشی � بررسی مقررات و آیین نامه های آموزشی و ارائۀ پیشنهادهای اصالحی به شورای آموزشی دانشگاه � برگزاری جلسات شورای
آموزش��ی � ش��ركت در جلسات كمیس��یون بررسی موارد خاص ،شورای استعدادهای درخشان ،ستاد شاهد و ایثارگر و س��ایر شوراهای مرتبط و برگزاری آزمون ها
عنوان كرد.
دكتر تهامی ادامه داد :محور اصلی در برنامه های آموزش��ی دانش��گاه ،ش��ورای آموزشی است كه شامل :معاون آموزش��ی ،مدیر تحصیالت تكمیلی ،مدیر آموزشی،
مدیریت امور شاهد و ایثارگر و كلیۀ سازمان آموزشی دانشكده های دانشگاه است .این شورا نقش برنامه ریزی ،هدایت و رسیدگی به مسائل آموزشی دانشجویان كه
در چارچوب ضوابط امكان حل آنها نیس��ت را به عهده دارد .جلس��ات این ش��ورا به طور منظم هر دو هفته یک بار تشكیل می گردد .وی گفت در سال  1391تعداد
 19جلس��ه تش��كیل شد .در هر جلسه به طور میانگین هفت درخواست دانشجو رس��یدگی شده است و مصوباتی در زمینه موافقت با تشكیل دانشكدۀ علوم زیستی،
گروه س��نجش از راه دور ،رش��تۀ كارشناس��ی معارف قرآنی ،رشتۀ فیزیک مهندسی ،مبانی كامپیوتر برای كلیۀ رش��ته ها تصویب شده است ،تصویب تقویم آموزشی
دانشگاه ،هماهنگی آموزشی بین دانشكده ها و تصویب دستورالعمل های آموزشی جهت تسهیل امور آموزشی دانشگاه از مهمترین فعالیت های این شورا بوده است.
مدیر آموزشی دانشگاه در ادامه گزارش كوتاهی در زمینه بخش های مختلف این مدیریت ارائه كرد كه در زیر می آید:
طی س��ال گذش��ته اداره اس��تعداد درخشان استخراج و اعالم اسامی رتبه های اول مقطع كارشناس��ی ( 25نفر) به سازمان سنجش جهت كنكور كارشناسی ارشد،
اس��تخراج و اعالم اس��امی دانشجویان استعداد درخش��ان (كارشناسی  72نفر) و صدور گواهی و تشویق آن ها (ارش��د  60نفر) ،استخراج و اعالم اسامی دانشجویان
رتبه برتر و صدور گواهی ،هماهنگی و پیگیری شركت دانشجویان در المپیاد علمی ( 25نفر) ،پاسخ گویی و راهنمایی به دانشجویان در زمینۀ پذیرش بدون آزمون،
اس��تخراج و اعالم اس��امی 10درصد برتر مقطع كارشناسی به سازمان سنجش جهت پذیرش بدون آزمون ( 120نفر) و تشكیل جلسات استعداد درخشان ( 3جلسه)
با حضور ریاست دانشگاه ،معاون آموزشی ،مدیر تحصیالت تكمیلی ،مدیر خدمات آموزشی را داشت.
ادارۀ دانش آموختگان-در مدت مذكور تعداد حدود  1129پرونده فارغ التحصیلی از دانش��كده ها به این اداره رس��یده اس��ت كه پس از دریافت براي هریک پروندۀ
جدید تش��كیل و در دفاتر ثبت ش��ده اس��ت .صدور حدود  1000گواهی موقت ،صدور تعداد  720عدد دانشنامه ،تحویل تعداد  1115عدد دانشنامه و ریز نمرات به
دانش آموختگان ،پاسخ به تعداد حدود  9000عدد نامه از جمله تاییدیۀ تحصیلی ،ابتدا و انتهای تحصیل و نامه های رسیده از ادارات دانشگاه ها.
اداره پذیرش و ثبت نام  -مراجعه به سازمان نظام وظیفه جهت شركت در جلسات نظام وظیفه و پیگیری مسائل و مشكالت دانشجویان ،صدور ،درخواست معافیت
تحصیلی (حدود  350نفر) ،صدور درخواست لغو معافیت تحصیلی( حدود 400نفر) ،صدور درخواست خروج از كشور (برای سفرهای زیارتی � سیاحتی ،سیاحتی،
علمی  100 )...نفر ،صدور درخواست اشتغال به تحصیل ( 80نفر) را داشتیم.
دكتر تهامی در ادامه گفت :تعداد دانشجویان مهمان از سایر دانشگاه ها نیمسال اول  171( 91 � 92نفر) نیمسال دوم  146 ( 91 �92نفر) ،دانشجویان مهمان در
دیگر دانشگاه ها نیمسال اول  42( 91 �92نفر) نیمسال دوم  20( 91 � 92نفر) ،دانشجویان خارجی در سال تحصیلی  65( 91 �92نفر) ورودی  22( 91نفر) و
تعداد دانشجویان انتقالی به دانشگاه در سال تحصیلی 91 �92كل ( 4نفر) بوده است.
در ادامه مدیر خدمات آموزشی دانشگاه تعداد پذیرفتگان كارشناسی را به شرح زیر اعالم كرد:

ﻛﻞ
ورودي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 91

دﺧﺘﺮ

ﭘﺴﺮ

ﭘﺬﻳﺮش
1374

ﺟﺎري

ﻋﺪم
ﻣﺮاﺟﻌﻪ

1103

271

1194

180

ورودي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  91ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎ

ﻛﻞ

ﭘﺴﺮ

دﺧﺘﺮ

ﭘﺬﻳﺮش

ﻋﺪم

ﮔﺮاﻳﺶ/دوره

ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان

36

36

0

1

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ

35

20

15

5

ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

41

20

21

6

رﻳﺎﺿﻴﺎت

41

41

0

11

ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

83

33

50

21

ﭘﺬﻳﺮش

5

ﻛﺎرﺑﺮدي

42

0

42

ﺷﻴﻤﻲ

84

0

84

9

ﻣﺤﺾ

42

0

42

زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻪ ﮔﺮاﻳﺶ

122

0

122

15

زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ

44

0

44

6

ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ و داﺳﺘﺎﻧﻲ

84

0

84

12

ادﺑﻴﺎت ﻋﺮﺑﻲ

37

0

37

4

ادﺑﻴﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

44

14

30

3

ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﻜﻤﺖ

35

3

32

4

ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ

42

8

34

2

ﺗﺎرﻳﺦ

37

0

37

5
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ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

45

30

15

4

ﻛﻞ

ﭘﺴﺮ

دﺧﺘﺮ
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ایشان در ادامه آزمون های برگزار شده در سال ( 91پردیس کرج) را شرح داد:

آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در ﺳﺎل  91در داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ ) ﭘﺮدﻳﺲ ﻛﺮج (
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ردﻳﻒ

ﻧﻮع آزﻣﻮن

ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت

ﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺐ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰاري

1

آزﻣﻮن ورودي دﻛﺘﺮي 91

2

 11400ﻧﻔﺮ

91/1/25

2

داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﻛﺎرﺑﺮدي

1

2800

91/2/29

3

آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

1

2100

91/3/25

4

آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي 91

5

20150

9ـ91/4/11

5

داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﻛﺎرﺑﺮدي

1

3500

91/4/30

6

اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي

1

300

91/4/30

7

ﻛﺎرداﻧﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي

4

9000

 2ـ 91/6/3

8

آزﻣﻮن ﺣﺮﻓﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن

3

2550

 29ـ 91 /6/30

9

اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ

1

3350

91/7/28

10

اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺎﻧﻮن وﻛﻼ

1

1370

91/8/19

11

آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر

2

8000

91/9/25

12

اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات

1

700

91/10/1

13

ﭘﻮدﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﻛﺎرﺑﺮدي

1

2800

91/10/8

14

آزﻣﻮن ورودي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 92

6

24000

 18ـ 91/11/20

15

اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

1

1480

91/12/4

16

اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ وزارت ﻧﻴﺮو

1

900

91/12/11

17

ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﻛﺎرﺑﺮدي

1

650

91/12/11

18

آزﻣﻮن ورودي دﻛﺘﺮي 92

2

9200

91/12/18

19

آزﻣﻮن ﺣﺮﻓﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن

3

2760

91/12/25

20

ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺎت

 38ﺟﻠﺴﻪ

21

ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺒﺎن

 107000ﻧﻔﺮ

ايشان در پايان گفت اكثر فعاليت هاي خدمات آموزشي در دانشكده ها صورت مي گيرد كه در اين گزارش نيامده است و پيشنهاد
كرد كه در گزارشي جداگانه گزارش خدمات آموزشي دانشكده ها ارايه گردد.
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مصاحبه با رئیس کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی

 1390ﺗﺎ 13911/11/07
1
/01/01
ﻣﺪارك اﻣﺎﻧﺘﻲ و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ از 0
ك
ﻧﻤﻤﻮدار
ﻣﺪارﮎ اﻣﺎﻧﺘﯽ
ﮎ
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آقای دکتر یزدان منصوریان رئیس کتابخانۀ مرکزی و مرکز اس�ناد دانش�گاه در گفت و گویی کوتاه با سیمای خوارزمی در زمینۀ رویکرد کتابخانه
و اهداف مورد نظر آن گفت :اولین و مهم ترین رویکرد بخش کتابخانه فراهم کردن و خریداری کتاب های درخواستی استادان و دانشجویان است.
وی در ادامه از دیگر رویکرد های کتابخانه بدین شرح نام برد:
ـ استفاده از طرح غدیر (استفاده از کتابخانه های سطح کشور) و یا طرح امین ،و استفاده از خدمات الکترونیکی کتابخانه ها بصورت غیرحضوری.
ـ دسترس��ی به پایگاه مگیران و اس��تفاده از مقاالت علمی ـ پژوهش��ی منتشر شده ،استفاده از اطالعات تمامی کتاب ها و پایان نامه ها ی موجود در دانشگاه
(بصورت عنوان پایان نامه ـ چکیدۀ آنها که با رمز عبور امکان دسترسی آن وجود دارد).
ـ ایجاد مدیریت یکپارچۀ کتابخانه ها که در قالب آنها دانش��کده ها بصورت هماهنگ با کتابخانۀ مرکزی متصل باش��ند و جهت اس��تفاده از همۀ کتابخانه ها
از یک کارت استفاده شود.
ـ اطالع رسانی جهت کتاب های تازه انتشار یافته و تخصصی موجود.
ـ موجود بودن نسخۀ الکترونیکی پایان نامه ها بصورت  CDو تقریبا  100پایان نامۀ دست نویس.
رئیس کتابخانۀ مرکزی و مرکز اس��ناد دانش��گاه در پایان افزود :تعداد عضویت افراد  8163نفر و از  1000عنوان کتاب خریداری ش��ده  400جلد مربوط به
قسمت کتابخانۀ مرکزی است.

ﻣﺪارﮎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ
ﮎ

8800
68

6
69619

ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎب
70,000
70000
60,000
60000
50,000
50000

40000
40,000
30000
30,000
2122

20000
20,000

2168

10000
10,000
0

ﮐﺘﺘﺎب هﺎﯼ ﻻﺗﻴﻦ

ﮐﺘﺎب هﺎﯼ ﻓﺎﺎرﺳﯽ
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مصاحبه با سرپرست پردیس بین الملل واحد تهران
دانشگاه خوارزمی با سابقه بالغ بر  90سال فعالیت در حوزه آموزش عالی و در راستای سند چشم انداز بیست ساله
و برنامه پنجم توس�عه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تاسیس پردیس بین المللی
دانش�گاهی خود نموده اس�ت .به این منظور در اولین دوره پذیرش دانش�جو در مقطع کارشناس�ی ارشد (نیمسال
دوم س�ال تحصیلی 92ـ  )1391از بین داوطلبان دارای ش�رایط از طریق آزمون اختصاصی داخلی ،پردیس دانشگاه
فعالیت خود را شروع نمود .به این منظور با آقای دکتر علیرضا الهی سرپرست پردیس بین الملل دانشگاه گفتگویی
داشتیم که در زیر می آید:

آق�ای دکتر اله�ی روند تش�کیل پردی�س بین الملل دانش�گاه
خوارزمی را بفرمایید.

ماهنامه سیمای خوارزمی  .سال دوازدهم  .شماره  216و  .217فروردین و اردیبهشت ماه 1392

از مهمترین مس��تندات قانونی پشتیبان ایجاد پردیس های دانشگاهی را می
ت��وان بن��د "ح" ماده  20قانون برنامه پنجم توس��عه جمهوری اس�لامی ایران
دانس��ت که در آن تصریح ش��ده است ،دانشگاهها و مؤسس��ات آموزش عالی و
تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر س��همیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت
های جدیدی که ایجاد میکنند ،بر اس��اس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش
غیردولت��ی و ب��ا تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانش��جو بپذیرند و منابع
مالی دریافتی را حس��ب مورد پس از واریز به خزانه کل به حس��اب درآمدهای
اختصاصی منظور کنند .به این منظور بسیاری از دانشگاه های کشور در این راه
پیش قدم شده اند و چندین سال است که اقدام به راه اندازی و جذب دانشجو
در پردیس بین الملل خود نموده اند .در این راستا مدیریت دانشگاه با پیگیری
های زیاد توانست مجوزهای الزم را برای راه اندازی پردیس بین الملل در تهران
و کرج از وزارت علوم کسب کند.

آی�ا پیش از این پردیس هایی در س�طح دانش�گاه های کش�ور
تاسیس شده است؟

ی تهران (کیش ،ارس ،البرز)،
بله ،پردیس های دانشگاهی ابتدا در دانشگاهها 
صنعتیشریف (کیش و تهران) ،شهی د بهشتی (دوبی و تهران) ،فردوسی مشهد،
و چند دانشگاه دیگر تاسیس شده است .برخی از این پردیس ها مانند پردیس
دانشگاه تهران سابقه ای بیشتر از  6سال دارند.

اهمیت و ض�رورت ایجاد پردیس در دانش�گاه خوارزمی را بیان
بفرمایید.

ش��اید مهمترین دلیل ایجاد پردیس بین الملل در دانشگاه خوارزمی را بتوان
ضرورت ایجاد درآمد اختصاصی دانس��ت .در س��ال های گذش��ته دانشگاه
ه��ای مختلف توانس��ته اند از این منظر درآمدهای مناس��بی را عائد دانش��گاه
کنند .بدیهی اس��ت از این درآمدها می توان در جهت توس��عه زیرساخت ها و
امکان��ات بهره برد .برخی دالیل مهم دیگ��ر ایجاد پردیس بین الملل را نیز می
ت��وان در م��واردی چون کمک به تحقق اهداف آموزش عالی در جهت توس��عه
تحصیالت تکمیلی ،قدمت دانش��گاه و بالتبع نقش مهم آن در توس��عه آموزش
عالی ،جلوگیری از مهاجرت دانش��جویان برای تحصیل در برخی دانشگاه های
بی کیفیت خارجی ،جذب دانش��جویان شاغل به تحصیل در خارج و تبدیل به
داخل،جلوگی��ری از خروج بی رویه ارز و اس��تفاده بهینه از اعضاء هیات علمی
پیشکسوت دانشگاه خالصه نمود.

چه اقداماتی جهت تاسیس پردیس صورت گرفت؟

در این جا الزم اس��ت از تالش ها و پیگیری های مجدانه ریاس��ت دانشگاه و
نیز مدیر تحصیالت تکمیلی دانش��گاه در راستای اخذ مجوزهای الزم از وزارت
علوم تشکر و قدردانی کنم .بدیهی است چنین اقدام مهمی بدون کمک هیات
رییس��ه ،روسای دانش��کده ها و مدیران گروه های آموزشی دانشگاه قابل تصور
نبود .بنابراین پس از اخذ مجوزهای الزم به منظور ایجاد پردیس بین الملل نیاز
بود مطالعات اولیه و امکان سنجی الزم صورت پذیرد .به همین منظور اساسنامه
و آیین نامه های پردیس های موفق س��ایر دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفت.
مطالعه دقیق اس��ناد باالدس��تی ،تدوین اساسنامه پردیس و تشکیل جلسات و
اخذ مشاوره از روسای پردیس های سایر دانشگاه ها از جمله اقدامات اولیه بود.
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پ��س از آن اخذ مجوزه��ای قطعی ،تهیه
ش��یوه نامه و فراخوان پذیرش دانشجو با
هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور
ص��ورت پذیرفت و همزمان رش��ته های
مورد پذیرش در کارشناسی ارشد تعیین
ش��د .بدیهی اس��ت در بدو تاسیس الزم
بود رشته هایی تعیین شوند که متقاضی
بیشتری در بین جامعه هدف داشتند .به
منظ��ور انجام عملیات ثبت نام سیس��تم
گلس��تان جه��ت ثب��ت ن��ام الکترونیکی
مورد اس��تفاده گرفت به صورتی که کلیه
عملی��ات ثب��ت نام و حتی ص��دورکارت
شرکت در آزمون از طریق همین سیستم
صورت پذیرفت .با توجه به رقابتی ش��دن
جذب دانشجو در پردیس های دانشگاهی
الزم ب��ود رویکرده��ای تبلیغاتی و اطالع
رس��انی مناسبی نیز اتخاذ شود .به همین
منظ��ور مصاحب��ه با ش��بکه جهانی جام
جم ،مصاحب��ه با خبرگزاری های مختلف
(ایس��نا ،مهر ،ف��ارس و  ،)...درج خبر در
س��ایت دانش��گاه ،درج خب��ر در س��ایت
س��ازمان س��نجش ،درج خبر در س��ایت
س��ازمان ام��ور دانش��جویان ،اطالعیه در
روزنام��ه ه��ای کثیر االنتش��ار (جام جم،
همش��هری ،آفرینش ،بازار کار) ،ارس��ال
پیامک های تبلیغات��ی ،زیر نویس صدا و
سیما (شبکه های مختلف سیما) برخی از
رویکردهای تبلیغاتی و اطالع رسانی برای
جذب دانشجو در پردیس بین الملل بود.

ثب�ت ن�ام متقاضی�ان و در چ�ه
تاریخی انجام گرفت؟

ثبت ن��ام اینترنتی متقاضیان از تاریخ
س��ه ش��نبه  19دیماه  1391شروع و تا
تاریخ  19بهمن ادامه داشت.

ویژگی های دوره های کارشناسی
ارشد پردیس چیست؟

اعطای مدرک رسمی دانشگاه خوارزمی
بر اس��اس مجوز اخذ شده از وزارت علوم،
تحقیق��ات و فن��اوری ـ اخ��ذ معافی��ت
تحصیلی برای دانش��جویان پس��ر ایرانی
مطاب��ق با قوانی��ن نظام وظیف��ه عمومی
(پس از ثبت نام به شرط نداشتن غیبت)
ـ امکان اس��تفاده از کتابخانه ها و پایگاه
های اطالعاتی دانش��گاه و ام��کان انتقال

دانش��جوی ایرانی ش��اغل به تحصیل در دانشگاه های خارج
از کش��ور مطابق ضوابط آموزش��ی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری برخی از مهمترین ویژگی های این دوره ها محسوب
می شوند.

آزم�ون در چ�ه تاریخ�ی برگ�زار ش�د و میزان
استقبال چطور بود؟

برنام�ه ه�ای آت�ی جه�ت گس�ترش پردیس را
بفرمایید.

ب��ا توجه به این ک��ه مجوز راه ان��دازی پردیس بین الملل
دانش��گاه خوارزمی در کرج نیز اخذ ش��ده است  .هماهنگی
های الزم برای ایجاد پردیس در کرج نیز انجام ش��ده است.
یک��ی از اقدام��ات مهم پیگی��ری های الزم ب��ا وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری جهت جذب دانشجویان از طریق تبدیل
به داخل و نیز دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های
خارجی که بنا به دالیلی (مهمترین آن ها مسائل مالی است)
قصد بازگشت به ایران و ادامه تحصیل دارند ،می باشد.
همچنین برنامه های آتی از جمله پذیرش دانشجو از طریق
کنکور سراسری در مقطع کارشناسی ارشد ،پذیرش دانشجو
از طری��ق کنک��ور سراس��ری در مقطع دکت��رای تخصصی،
پذیرش دانشجو از طریق آزمون اختصاصی داخلی در مقطع
کارشناس��ی ارش��د ،اخذ مجوز از وزارت علوم جهت پذیرش
دانش��جوی دکترای تخصصی از طریق آزمون اختصاصی نیز
در دست بررسی است که انشااله به نتایج روشنی می رسد.
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اولین آزمون اختصاصی پردیس بین الملل تهران دانشگاه
خوارزمی در تاریخ  27بهمن ماه  1391با هماهنگی و تحت
نظارت س��ازمان سنجش آموزش کش��ور برگزار شد .در این
آزمون بالغ بر  700نفر در  22رشته ـ گرایش شرکت کردند.
با توجه به این که آزمون در اواسط سال تحصیلی برگزار شد
میزان استقبال قابل قبول بود .سعی شد در سریعترین زمان
ممک��ن نتایج آزمون اعالم ش��ود به همین منظور نتایج پس
از  15روز اعالم ش��د .تعداد دانشجویان در  16رشته گرایش
به حد نصاب رس��ید و ثبت نام پذیرفته شدگان در نیمه دوم
اسفند ماه سال گذشته شروع شد .هم اکنون حدود  170نفر
در  16رشته کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.

در نهایت صحبت پایانی خود را بفرمایید.

بدیهی اس��ت ایج��اد یک س��اختار جدید با مش��کالت و
محدودیت هایی مواجه است .در این راستا مدیریت دانشگاه
و نیز پردیس بین الملل روی حمایت های همه جانبه اقشار
مختلف فرهیخته عضو خانواده دانش��گاه خوارزمی حس��اب
وی��ژه ای باز نموده اس��ت .کارکن��ان ،اعضاء هی��ات علمی،
مدیران گروه ها ،بخش های پش��تیبانی نظیر حراست ،امور
عمومی وریاس��ت کتابخانه و مرکز اس��ناد دانشگاه ،مدیریت
مرک��ز انفورماتیک و  ...تا کنون حمایت های الزم را به عمل
آورده اندکه الزم می دانم به عنوان سرپرس��ت پردیس بین
الملل از همه آن ها تشکر و قدردانی را داشته باشم.
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برگزاری اولین کنگرۀ سراسری اعتیاد و رفتارهای پر خطر در
دانشگاه خوارزمی
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اولین کنگرۀ سراس�ری اعتی�اد و رفتارهای پر خطر با حضور ریاس�ت
دانشگاه ،ریاست کمس�یون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی،
ریاس�ت س�ازمان نظام روانشناس�ی و مش�اوره ،معاونت کاه�ش تقاضا
و توس�عۀ مش�ارکت های مردمی س�تاد مب�ارزه با مواد مخ�در ،فرماندۀ
نیروی انتظامی اس�تان البرز ،مدیر کل زندان های اس�تان البرز ،ریاست
دادگستری استان البرز و سایر مسئولین دانشگاه خوارزمی طی روزهای
 17و  18اردیبهشت ماه برگزار شد.
این کنگره از طرف انجمن علمی دانش��جویی روانشناس��ی دانش��گاه خوارزمی،
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز ،معاونت اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم دادگستری برگزار شد.
در این کنگره چهار پنل شامل پنل اول :رفتارهای پر خطر و سوء مصرف مواد
(مدی��ر پنل :دکتر محمدعلی نظری) ،پنل دوم :ارزیابی ،تش��خیص و درمان های
نوین س��وءمصرف مواد (مدیر پنل :دکتر محمدرضا کالله) ،پنل سوم :عوامل مؤثر
بر عود مصرف (مدیر پنل :دکتر ربابه نوری) ،پنل چهارم :آینده اعتیاد (مدیر پنل:
دکتر محمد حاتمی) برگزار گردید.
در ابتدای مراس��م خانم دکت�ر حجازی زاده رئیس دانش�گاه خوارزمی با
تبریک مناس��بت ها گفت :امید آن داریم با سالمت فکر و پاکی اندیشه با ایمانی
راس��خ و قلبی آکنده از مهر و عش��ق به خالق هس��تی در بوس��تان معرفت و با
استعانت از معلم هستی بر یکدیگر سبقت بگیریم.
ایش��ان در ادامه اظه��ار امیدواری کرد با الگو برداری از مکتب سیدالش��هدا در
سازندگی و تعلیم جوانان که آینده سازان مملکت هستند خودباوری را در وجود
آنان تقویت نمائیم تا در دام اعتیاد خانمان برانداز گرفتار نشوند.
در ادامه دکتر محمد مهدی زاهدی رئیس کمس�یون آموزش و تحقیقات
مجلس ش�ورای اسالمی گفت :با بررسی شرایط حاکم و فناوری های جدید در
زمینۀ مواد مخدر و اس��تعمال آن توس��ط افراد ،الزم است که رویکردهای جدید
علمی تعیین شود و در این تغییر رویکردها ،تالش دانشگاه ها و تحقیقات مستند
در این زمینه کمک موثری است.
ایش��ان در ادام��ه افزود :از جمل��ه اقدامات مهم و موثر در زمینۀ پیش��گیری از
رفتاره��ای پر خطر ،عمومی س��ازی بحث مذکور در م��دارس از طریق آموزش و
پرورش به ویژه در فاصلۀ سنی 14ـ 7سالگی که گرایش افراد به دلیل کمی سن و
ناآگاهی اتفاق می افتد ،حائز اهمیت می باشد ،زیرا که نقش و تأثیر کانون خانواده
ـ مدرس��ه ـ محیط تعلیم و تربیت بسیار مهم است .چاپ و انتشار کتاب ،ساخت
برنامه های اطالع رسانی از طریق صدا و سیما نیز می تواند موثر واقع شود.
دکتر زاهدی در پایان گفت :سبک های اطالعاتی و هنجاری بر پایۀ دین اسالم
در جهت پیش��گیری از رفتارهای پر خط��ر از قبیل بیکاری ـ طالق ـ زورگیری ـ
ناهنجاری های اجتماعی س��ر منش��اء همۀ مشکالت و مسائل بعدی یعنی اعتیاد
که از بعد اقتصادی و اجتماعی ،روحی و روانی مسائل حادی را به وجود می آورد،
تأثیر مهمی دارد .از جمله اقدامات جدی و مهم آماده کردن طرح و مطرح نمودن
این طرح ها در مجلس شورای اسالمی ،گام موثری در این زمینه خواهد بود.
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س��پس آق�ای دکت�ر عباس�علی الهیاری رئی�س س�ازمان نظام
روانشناس�ی و مش�اورۀ ایران به س��خنرانی پرداخت و گفت :با توجه
به فرمایش��ات مقام معظم رهبری در زمینۀ سبک زندگی اسالمی شایان
توجه خاص اس��ت در س��ال های پیش دش��من از طری��ق جنگ ،حصر
اقتص��ادی و تهاج��م فرهنگی اقداماتی انج��ام داد و اینک در دهۀ چهارم
انقالب پیرامون مس��ائل و رفتارهای پر خطر (اعتیاد ،افس��ردگی ،طالق و
 )...تمرکز کردند که این مس��ئله بس��یار خطرناک تر است زیرا که فرد را
از درون سس��ت و شکننده می کند .فرد سالم دارای سالمت روح و روان
بوده و ارادۀ محکمی دارد و به نوعی هر فرد ناس��الم از دید رفتارهای پر
خطر سرباز دشمن به شمار می رود.

در ادام��ۀ برنامه آقای مهندس دین پرس�ت مع�اون کاهش تقاضا
و توس�عۀ مشارکت های مردمی س�تاد مبارزه با مواد مخدر گفت:
با توجه به تحقیقات انجام ش��ده رابطۀ معناداری بین بیس��وادی و اعتیاد
وجود دارد ،به همین دلیل اقدامات مهم و موثری از قبیل توجه به دانش
آموزان در معرفی خطر ،مصون س��ازی فرزندان زندانیان ـ فرزندان طالق
ـ معتادین ـ طرح های جامع پیشگیری از گرایش به اعتیاد در این دانش
آموزان ـ برگزاری کارگاه های آموزش��ی زندگی ـ آموزش سبک زندگی ـ
فرزند پروری انجام گرفته است.
ایشان در ادامه افزود :خلع های موجود در مسئله پیشگیری و مبارزه با
اعتیاد به دلیل نگاه س��نتی و باورهای اشتباه در بحث مصرف مواد مخدر
اس��ت .هر خانوادۀ درگیر باید به نوبۀ خود در حل این مس��ئله گام هایی
بردارد و بدین ترتیب اقدامات باال دست هم موثر واقع خواهد شد.
س��پس دکتر علیخانی رئیس بنیاد نخبگان اس�تان البرز با طرح
نکتۀ تاب آوری و توانایی ش��خص برای س��الم ماندن و مقاومت در برابر
شرایط س��خت و مخاطره آمیز گفت :با توجه به بند  10قانون نظام کلی
کش��ور و تأکید مقام معظم رهبری در بحث پیش��گیری و مقابله با پدیدۀ
اعتیاد ،بررس��ی همه جانبۀ این موضوع بصورت علمی و تشکیل سازمانی
در این رابطه را مطرح کرد.
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دکتر الهیاری ادامه داد :محوری ترین کار در مس��ئلۀ اعتیاد ،سم زدایی
اس��ت ،اما اکنون بحث روانشناسی و مش��اوره هم مطرح است تا شخص
خویش��تن داری و تهذیب نفس را یاد گرفته ،اضطراب ها و استرس ها و
خلع های وجودی خود را کنترل کند.
رئیس س��ازمان روانشناس��ی و مش��اورۀ ایران اف��زود :در حال حاضر
تعریف «سلامت» فقط از لحاظ سالمت جسمانی مطرح است ،اما
داش�تن یک تعریف جدید و کامل ،ش�امل سالمت جسم ،سالمت
روح و روان و سلامت اجتماع�ی و معن�وی ،گام مهم و نو در حل
مسائل پیش رو است.
ایش��ان در پایان گفت :اس��تخراج اطالعات جهت تهیۀ سیمای سالمت
کشور و تأس��یس مراکز پایش سالمت روانش��ناختی شهروندان از جمله
اقدامات موثر در این زمینه است.

اختتامیه این کنگره با حضور آقای دکترجعفرپور مشاور ،خانم دکتر فیروزه جعفری مدیر کل اداره سالمت روان وزارت بهداشت ،سردار گودرزی فرمانده نیروی
انتظامی کرج و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ،آقای ابوالقاسم علوی رئیس سازمان زندان های استان البرز و سایر مسئولین دانشگاه خوارزمی برگزار
شد.
ش�ایان ذکر اس�ت در این کنگره تعداد  170مقاله ش�امل 40 :سخنرانی و 130پوستر در دو روز توسط اس�اتید و پژوهشگران ارائه گردید که در
نهایت  20مقاله برتر انتخاب و جوایزی اهداء شد.
همچنین به مقاالت ارائه شده گواهی ارائه و گواهی حضور اهداء شد.
در حاش��یه کنگره  4کارگاه آموزش��ی با موضوع :درمان مصاحبه انگیزش�ی اعتیاد توسط خانم دکتر ربابه نوری ،درمان های دارویی و فیزیکی توسط آقای
دکتر ابراهیم موسوی ،درمان شناختی رفتاری اعتیاد توسط دکتر ربابه نوری  ،درمان سیستمی اعتیاد توسط آقای دکتر علی محمد نظری برگزار شد.
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برگزاری مراسم افتتاح دانشکده فیزیک
جشن افتتاح دانشکده فیزیک همزمان با گرامیداشت هفته معلم
روز دوش��نبه  92/2/16در سالن شماره  7با حضور ریاست و مسئولین
دانشگاه ،نماینده نهاد مقام معظم رهبری ،اعضای هیأت علمی ،جمعی
از اساتید بازنشسته و کارکنان دانشکده فیزیک برگزار شد.
در این مراس��م دکتر جعفر جهان پناه سرپرست دانشکده فیزیک به
تش��ریح تاریخچه دانش��کده علوم و روند تفکیک آن به دانش��کده های
مختلف فیزیک ،ش��یمی ،زیس��ت و زمین شناس��ی در طی چند سال
اخیر پرداخت.
وی افزود :تفکیک دانش��کده فیزیک به گروه های نجوم ،حالت جامد
و پالس��ما و لزوم تامی��ن امکانات الزم به منظور ارتقای س��طح کیفی،
آموزشی و پژوهشی به ویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی از برنامه های
اصلی این دانشکده است.

در ادامه حجت االس�لام و المسلمین صادق رزاقی نماینده نهاد مقام معظم
رهبری در دانشگاه در زمینه مقام شامخ معلم سخنانی را ایراد نمود.
س��پس خانم دکتر دبیران معاون آموزش��ی دانش��گاه ضمن آرزوی موفقیت
روزافزون برای دانشکده فیزیک ،ابراز امیدواری کرد تامین اعتبارات الزم جهت
ارتقاء آموزشی دانشکده در آیند ُة نزدیک در نظر گرفته شده است.
افتتاح رصدخانه فیزیک توس��ط ریاست دانشگاه همراه با توضیح مراحل
آماده سازی رصدخانه و نحوه کار تلسکوپ و رصد لکه های خورشیدی توسط
دکت��ر ف��رزان مومنی و اهداء لوح تقدیر به اس��اتید ،بازنشس��تگان و کارکنان
دانشکده فیزیک بخش پایانی این مراسم بود.
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اولین کارگاه سالیانه علمی ـ آموزشی دانشکده فیزیک
اولین کارگاه سالیانه علمی ـ آموزشی دانشکده فیزیک با همکاری اعضای هیئت علمی این دانشکده در تاریخ های  14و  15و 21و  22اردیبهشت ماه در سالن
شماره  7پردیس کرج برگزار شد.
این کارگاه با س��خنرانی دکتر فرامرزکنجوری با موضوع ال تک وزی پرش��ین ،دکتر محمدعلی گنجعلی با موضوع روش های تحقیق و مطالعه ،دکتر فرزان مؤمنی
با موضوع اندازه گیری های نجومی ،دکتر محمد باقر فتحی با موضوع  DFTو خانم مدنی با موضوع آشنایی با اشعه  Xو کاربردهای پزشکی آن برگزار شد.
این کارگاه علمی ـ آموزش��ی با هدف پیش��رفت درس��ی در سطح تحصیالت تکمیلی و آموزش نرم افزارهای قابل استفاده در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
و همچنین آموزش تهیه و نگارش پایان نامه برگزار و برای کلیه شرکت کنندگان مدرک حضور صادر شد.
در انتهای کارگاه نشس��ت صمیمانه بین کلیۀ دانش��جویان و اساتید این دانشکده پیرامون موضوعات مختلف و مرتبط با دانشکدۀ فیزیک مورد بحث و بررسی قرار
گرفت.
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کسب مقام در مسابقات کارکنان دولت (بانوان) جام حورا
مدیریت تربیت بدنی با اعزام تیم های ورزشی بانوان کارمند به مسابقات فرهنگی ـ ورزشی کارکنان دولت جام حورا در دو رشته ورزشی
والیبال و طناب کشی که در تاریخ های  17و  92/2/11به میزبانی اداره کل ورزش وجوانان استان البرز در کرج برگزار گردید اقدام نمود.
در این مسابقات با حضور مقتدرانه تیم های ورزشی شرکت کننده ،تیم والیبال دانشگاه موفق به کسب مقام اول و تیم طناب
کشی موفق به کسب مقام دوم شد.

راه اندازی خانه دوچرخه

خانه دوچرخه دانش��گاه خوارزمی در خوابگاه دانش��جویان در اردیبهشت ماه سال
جاری بار دیگر راه اندازی شد.
همچنین تعمیر و راه اندازی دوچرخه ها امکان استفاده از آن ها برای دانشجویان
وکارکنان و اساتید دانشگاه میسر گردید.
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اسامی اعضای تیم والیبال:
سیده زهرا بهشتی
طاهره امینی
مژگان رمضانی
زهرا عسگری
معصومه جعفری
محبوبه کمالی دهقان
صدیقه باقری
آزاده ملکی
زهرا مدنی
معظم رنجبر
رقیه علیپور
مربی :مریم السادات هاشمی
سرپرست :مژگان غالمی

اسامی اعضای تیم طناب کشی:
فاطمه قطبی کریمی
سهیال دانشی
زهرا حقدوست
مریم غفاری زاده
سمیه غفاریان
سارا وثوق یزدانی
سیده فرشته حسین پور
فاطمه زنگنه
مربی :منیزه قاسمی
سرپرست تیم :مریم الیاسی

شرکت در اولین دوره مسابقات همگانی منطقه یک
ورزش کشور
اولی��ن دوره مس��ابقات ورزش همگان��ی ویژه دانش��جویان دختر و پس��ر
دانش��گاه ه��ای منطقه یک ورزش کش��ور با حضور  13دانش��گاه در تاریخ
ه��ای  9و 92/2/10به میزبانی دانش��گاه علم وصنعت برگزار گردید که تیم
دانشجویان پسر دانشگاه موفق به کسب مقام سوم شد.
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گزارش عملکرد ساﻝ 1391معاونت دانشﺠویی دانشگاه (مدیریت امور خوابگاه ها)
با توجه به اینكه ارائه خدمات به دانش�جویان از اولویت های اصلی معاونت دانش�جویی دانش�گاه اس��ت ،آقای دكتر علی ش��ماعی معاون
دانشجویی دانشگاه گزارش عملكرد سال  1391مدیریت امور خوابگاه ها (پردیس كرج) را در دو بخش برادران و خواهران بیان نمود.
در ابتدا گزارش عملکرد خوابگاه برادران به شرح زیر می آید:
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 � 1راه اندازی سالن نمازخانه
 � 2راه اندازی كتابخانه
 � 3سركشي مرتب به خوابگاهها بطور مداوم و روزانه و شبانه
 � 4گزارش و پيگیري رفع نواقص بوجود آمده در خوابگاهها
 � 5اعزام بیماران به بیمارستان در شبها قبل از شبانهروزي شدن بهداري و بعد از آن اعزام بیماران اورژانسي با آمبوالنس به بهداري
 � 6نظارت بر كار انتظامات و كنترل ورود و خروج دانشجویان
 � 7كنترل ورود و خروج میهمانان دانشجویان
 � 8صدور تسویه حساب به دانشجویان انصرافي و فارغالتحصیل
 � 9ثبت نام و معرفي دانشجویان جدید به خوابگاه
 � 10نظارت بر كار نیروهاي خدماتي و نظافتچي مستقر در خوابگاه
 � 11نظارت بر كار نیروهاي تأسیساتي
 � 12تحویل كلید اتاق به دانشجویاني كه به هر دلیل پشت در ماندهاند.
 � 13تعویﺾ كپسولهاي آتش نشانی خالي شده طبقات
 � 14نظارت برعملكرد بخش بوفه خوابگاه
 � 15انجام جابهجایي اتاقها در صورت درخواست دانشجویان متقاضی.
 � 16تجهیز مهمانسرا در خوابگاه خرداد جهت اسكان موقت میهمانان
 � 17تجهیز سالن هاي مطالعه ،میز و صندلي و نقاشي ،موكت

سایر اﻗدامات:
تـــﺄسیســــات

 � 1رفع گرفتگي
 � 2تعمیر شیرآالت
 � 3تعویﺾ لولههاي تركیده و پوسیده (كلیه لوله هاي خوابگاه 3و  4تعویﺾ و ترمیم شد)
 � 4تعویﺾ الم دوش آلومینیوم قبل از تبدیل به الم دوش آهني
 � 5تعویﺾ رادیاتور و نصب رادیاتور جدید
 � 6تعویﺾ سیفون روشویي و ظرفشویي
 � 7راهاندازي گرمایش و رفع نواقص موتورخانهها
 � 8راهاندازي آبسردكن ها
 � 9جمعآوري رادیاتورهاي تعویﺾ شده و فرسوده از محوطه خوابگاهها
 � 10تعمیر شوفاژ
 � 11بازرسي كامل شیرآالت روشویي و ظرفشویي و سرویسهاي بهداشتي
 � 12نصب جامایع لولهكشي شده براي سرویسها
 � 13نصب هواكش
 � 14تعمیر هواكش
 � 15تعویﺾ كاسه روشویي شكسته
 � 16نصب كولر براي سالن مطالعه
 � 17هواگیري شوفاژها
 � 18راه اندازی كولر های اتاق ها

نواﻗﺺ برﻕ

22

 � 1تعویﺾ استارت خراب و سوخته
 � 2تعمیر كلید برق خراب
 � 3تعویﺾ كلید برق خراب
 � 4تعویﺾ مهتابيهاي راهرو و سرویسهاي بهداشتي
 � 5تعویﺾ مهتابيهاي سوخته اتاق دانشجویان
 � 6رفع نقص پریز برق
 � 7تعمیر هواكش توسط واحد برق
 � 8تعویﺾ المپ رشتهاي
 � 9تعویﺾ مهتابيهاي خراب
 � 10تعمیر مهتابي هاي خراب
 � 11سركشي روزانه به طبقات ،راهروها و سرویسهاي بهداشتي جهت رفع نقص و خاموشي
 � 12رفع خاموشي طبقات به طور شبانهروزي
 � 13نصب كولر براي سالن مطالعه (موارد برقي و نجاري) راه اندازي كولر اتاق ها و سالن های مطالعه � راه اندازي آبسردكن ها
 � 14راه اندازي آنتن تلویزیون خوابگاه های بهمن ،خرداد و فجر و نصب فیش تلویزیون

نﺠاری

رندهكاري دربهاي چوبي
تعویﺾ دربهاي شكسته
تعمیر درب چوبي اتاقها
كندهكاري جهت تعویﺾ لوله كشي توكار به روكار و تعویﺾ لولههاي تركیده
بنایي و ترمیم جاهاي كنده شده

نواﻗﺺ ﻗفل و دستگیره

 � 1تعمیر دستگیره پنجره بالكن طبقات
 � 2تعمیر توپي خراب  56مورد
 � 3تعویﺾ دستگیره خراب پنجرهها و بالكن اتاقها
 � 4تعویﺾ توپي خراب
 � 5تعویﺾ قفل كامل اتاقها
 � 6تعویﺾ قفل كامل سرویس هاي بهداشتي
 � 7تعمیر قفل درب

خرابﻲ و نقﺺ تلفن

 �1رفع قطعي تلفن هاي داخل خوابگاه و تعمیر گوشيها
 � 2راه اندازی تلفن داخلی خوابگاه فجر
 � 3رفع نواقص تلفنهاي كارتي خوابگاه
 � 4سیم كشي جهت جابجایي گوشيهاي خراب

شیشه و آینه

 � 1نصب آئینه و تعویﺾ آئینههاي شكسته
 �2تعویﺾ شیشههاي شكسته اتاق ها
 �3تعویﺾ شیشه هاي راهروها و سرویس هاي بهداشتي و سالن هاي
مطالعه

جوشکارﻱ

 � 1نصب حفاﻅ پنجره
 � 2جوشكاري لوالي شكسته
 � 3جوشكاري درب و پنجره جهت جلوگیري از ورود به محوطه مورد نظر

 � 1ثبت نام ورودي هاي مهر  91به تعداد كارشناسي  335نفر ،كارشناسي ارشد
 278نفر و دكترا  27نفر
 � 2ثب��ت اطالع��ات خوابگاهي دانش��جویان ورودی جدی��د در كامپیوتر و اعالم
مش��كالت و تغییرات به اداره خوابگاه ها جهت ثبت در لیس��ت هاي صندوق هاي
رفاه
 � 3تهیه و تنظیم لیست هاي مربوط به خوابگاه ها و تهیه لیست راهنما
 � 4بایگاني پرونده هاي دانشجویان ثبت نام شده
 � 5اختصاص یک اتاق در داخل خوابگاه هاي  Hش��كل براي آش��پزخانه وگاز
كشي به داخل آن ها
 � 6نصب پیجر در داخل تمام خوابگاه ها
 � 7اختصاص یک اتاق در خوابگاه  7به آقایان تاسیسات
 � 8رسیدگي به امور تسویه حساب و انصراف دانشجویان از خوابگاه و صدور برگه
انصراف از خوابگاه و ارسال آن به امور خوابگاه ها
 � 9پي گیري و بررس��ي جابجایي هاي بدون مجوز سرپرستي و رسیدگي به امور
اینگونه افراد
 � 10انتخاب و اعالم اسامي كار دانش�جویان و نم�ایندگان خوابگاه ها در نیمسال
اول 91�92به امور خوابگاه ها
 � 11صدور برگه تاییدیه خوابگاه جهت پرداخت اجاره بها براي افراد متقاضي
 � 12نص��ب اطالعی��ه ها در تابلوه��اي اعالنات سرپرس��تي و تابلوهاي مخصوص
دانشجویان

برنامه هفته
خوابگاه ها ساﻝ92

 � 13تحویل كلید به دانشجویان ورودي
 � 14انج��ام كلیه امور تاسیس��اتي � برقي � گرفتگ��ي � بنایي � نجاري � قفلي و
به صورت روزمره
 � 15اختصاص ضلع جنوبي خوابگاه  7به مهمانسرا
 � 16رسیدگي به شكایات دانشجویان و در صورت لزوم جابجایي اتاق آن ها
 � 17توزیع تخت ،كمد و یخچال به تعداد دانشجویان
 � 18صدور برگه خروج براي دانش��جویان بعد از س��اعت مقرر و تماس با خانواده
هاي آنان
 � 19حضور و غیاب ش��بانه خوابگاه ها توس��ط نمایندگان در ساعات  22الي23
و بررس��ي با دفاتر ورود و خروج و ارس��ال برگه مذاكره و در صورت نیاز تماس با
خانواده آنان
 � 20سركش��ي ش��بانه از خوابگاه ها و محوطه و تذكرات الزم به دانش��جویان در
صورت لزوم (مش��اه�ده بر هم زدن نظ�م و آرامش و ایجاد مزاح�مت براي دی�گر
س�اكنین خوابگاه ها)
 � 21بررسي لیست هاي تاخیري كه توسط كمیته انضباطي ارسال شده و صدور
برگه مذاكره و تذكر و تماس با خانواده آنان
 � 22پذیرش میهمان و صدور برگه به تعداد و اسكان آن ها در خوابگاه میهمان
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گزارش عملکردخوابگاه خواهران (پردیس کرﺝ) از مهر تا پایان اسفند ماه ساﻝ 91

مدیری�ت امور خوابگاه ها ،مدیریت امور فرهنگی همانند س�ال های گذش�ته اقدام به برگ�زاری برنامه هایی درهفته
خوابگاه ها نمود:
نصب بنر به مناس��بت هفته خوابگاه � برگزاری مس��ابقه خوشنویسی  � 92/2/22برگزاری مسابقه پخت غذای محلی 92/2/25
� برگزاری اردوی شهرس��تانک  �92/2/26برگزاری مس��ابقه شعر طنز  �92/2/28انتخاب اتاق نمونه � تقدیر از كاركنان خدمات
(خانم و آقا)  � 92/2/28برگزاری جشن هفته خوابگاه  92/2/30در سالن دانشكده ادبیات و علوم انسانی
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شروﻉ ﺛبت نام کالﺱ های ورزشی
آقای مسعود جوکار مدیر تربيت بدنی دانشگاه در گفت و گو با سیمای خوارزمی گفت:
جهت استعدادیابی و برگزاری كالس های آموزرشی در رشته های فوتبال � شنا � والیبال � بسكتبال � ژیمناستیک � تكواندو � شطرنج � دو و میدانی و كشتی
ثبت نام به عمل می آید.
تاریخ ثبت نام از اول تا  25خرداد ماه سال جاری است.
شایان ذكر است تمامی كالس ها زیر نظر اساتید ،كارشناسان و مربیان خُ بره دانشگاه می باشد.

برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی
مسابقات همگانی درون دانشگاهی هفته خوابگاه ها ویژه دانشجویان با هدف بهبود کيفيت زندگی و افزایش شادی و نشاﻁ از تاریخ  92/02/24لغایت
 92/02/27با شركت  241نفر دانشجوی پسر و  291نفر دانشجوی دختر ،در مجموع  532نفر در محل محوطه خوابگاه دختران و پسران در  5رشته ورزشی
برای دختران ( دارت � وس��طی � طناب زنی � حمل س��طل آب امدادی 3نفره � طناب كش��ی) و  6رشته ورزشی پسران (دارت � مچ اندازی � والیبال ساحلی
� دوچرخه سواری (كند رانی) � حمل سطل آب امدادی  3نفره � طناب كشی) برگزار شد.
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نمایشگاه عرﺿه سوﻏات ،ﺻنایﻊ دستی و مﺤصوﻻت فرهنگی استان ها

نمایش��گاه عرضه س��وغات ،صنایع دس��تی و محصوالت فرهنگی اس��تان ها در تاریخ  92/2/18تا  92/2/28در مكان نمایشگاه دائمی دانشگاه به مناسبت هفته
خوابگاه ها از طرف مدیریت امور فرهنگی و مدیریت خوابگاه ها برگزار شد.
عرضه محصوالت خوراكی اس��تان ها و انواع كارهای چرم � معرقكاری ،منبت كاری � صنایع دریایی � زیورآالت س��نتی � صنایع دس��تی گلیم و ورنی در این
نمایشگاه صورت گرفت.

برنامه های دفتر نهاد مقام معﻈم رهبری در دانشگاه

برنامه های دفتر بسیﺞ کارکنان ( پایگاه کوﺛر)
� جلس��ه گروه صالحین ش��هید معماریان در تاریخ  92/2/17به سرپرس��تی خانم معصومه خادمی ،با حضور اعضاء در دفتر بسیج پایگاه كوثر با موضوع مقام
شامخ حضرت علی (علیه السالم) و بیان احادیث گرانبهایی از آن حضرت و ذكر فواید خواندن زیارت عاشورا تشكیل گردید.
� جلس��ه گروه صالحین ش��هید بنی فاطمی در تاریخ  92/2/3به سرپرستی خانم وجیهه السادات ذكریا با حضور اعضاء در دفتر بسیج پایگاه كوثر و موضوع
اعمال نیایش شب و روز سیزدهم رجب و همچنین نحوه برقراری ارتباط صحیح با دانشجویان جهت امر به معروف و نهی از منكر برگزار شد.
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� برگزاری طرح مترجمی قرآن برای اولين بار در تاریخ  15فروردین تا  29اردیبهشت ماه سال جاری (یكشنبه و سه شنبه هر هفته) با حضور استاد خانم
خادمی از موسس��ه نور النبی اس��تان البرز با هدف آشنایی با ترجمه و مفاهیم ،الفاﻅ قرآنی و مختصری از تفسیر بود كه تعداد  30نفر از دانشجویان و كاركنان
در این دوره حضور داشتند .این طرح به صورت دوره ای بوده و با ارائه گواهی نامه به پایان رسید.
� كارگاه دو روزه با عنوان طب سنتی � اسالمی با حضور آقای دكتر آقا رفیعی در روز یكشنبه و دوشنبه مورخ 22و  23اردیبهشت ساعت16الی18در سالن
شماره  3دانشكده علوم
� سلسله جلسات شعیه شناسی با حضور حاج آقا موسویان چهارشنبه هرهفته ساعت  17-19در سالن شماره  3دانشكده علوم
� مراس��م پرفیﺾ اعتكاف به مدت س��ه روز از تاریخ  92/3/3الی 92/3/5در مس��جد امیرالمومنین امام علی(علیه الس��الم) با حضور بیش از  400تن از دانش��جویان
دانشگاه جهت نیایش و توسل ،عبادت و بندگی
� س��خنرانی حجت الس��الم و المسلمین نیل ساز (رئیس مدرسه فقهی امام رضا(علیه السالم) در قم) با حضور حجت السالم و المسلمین صادق رزاقی مسئول نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگا ه های استان البرز عصر روز جمعه  92/2/27در جمع دانشجویان.
در این مراس��م حجت الس��الم و المس��لمین نیل ساز گفت :ارزش و اهمیت شب لیله الرغائب و گش��ودن درهای رحمت الهی بسوی بندگان در این شب با
عظمت قابل توجه است و استغفار و نیایش ثواب فراوان دارد.
ایش��ان همچنین در زمینه عالئم ظهور حضرت ولیعصر(عج) و اهانت هایی كه نس��بت به مقدس��ات و صحابی رس��ول اكرم(صلی اله) صورت گرفته است سخنانی را
ایراد نمود.
� برگزاری مراسم والدت با سعادت حضرت امیرالمومنین امام علی(علیه السالم) و سالروز فتح غرور آفرین خرمشهر در تاریخ 92/3/2همراه با سخنرانی و روایتگری
بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد امام علی(علیه السالم) .
در این مراس��م حجت االس��الم و المسلمین حاج آقا محمد جواد رزاقی ،پیرامون ش��خصیت و مقام واالی آن حضرت و آقای سماعی در زمینه فتح خرمشهر
به سخنرانی پرداختند.
� در تاریخ 92/2/31برگزاری مراس��م جش��ن به مناسبت والدت با س��عادت حضرت جواد االئمه همراه با سخنرانی و مداحی در مسجد امام علی(علیه السالم) بعد
از نماز مغرب و عشا.
در این مراس��م حجت االس��الم و المسلمین صادق رزاقی مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه دردانشگاه های استان البرز ،پیرامون شخصیت و مقام آن حضرت
سخنانی را برای دانشجویان ایراد نمود.

برگزاری همایش عقیدتی ـ سیاسی
روز یكشنبه  92/2/22همایش بزرگ عقیدتی � سیاسی از طرف حوزه مقاومت بسیج كاركنان دانشگاه در سالن شماره یک دانشكده ادبیات و علوم انسانی
برگزار شد.
این مراسم با حضور حجت السالم و المسلمين حاج آقا موحد نماینده ولی فقيه در سﭙاه پاسداران امام حسن مجتبی عليه السالم در استان
البرز ،اساتید ،كاركنان ،دانشجویان و بسیجیان پر شور برگزار شد.
در این مراسم حجت السالم و المسلمین حاج آقا موحد پیرامون ارزش و اعتبار انقالب اسالمی در جهان � استقالل ایران و عدم وابستگی به شرق و غرب
جهان � باال بردن س��طح اطالعات و آگاهی و آش��نایی عموم با دش��منان قسم خورده كش��ورعزیزمان ایران و بیان اهداف انقالب اسالمی و حركت در مسیر
والیت و در نهایت پیروزی به سخنرانی پرداخت.
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مراسم روز کارگر در دانشگاه
مراس�م روز کارگر روز چهارش��نبه  92/2/11با حضور ریاس��ت ،مسئولین دانشگاه و نیروهای خدمات ،فضای س��بز و جمعی از كاركنان در محل پارك
دانشگاه بصرف نهار و اقامه نماز ظهر برگزار شد.
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گزارش تصویری مراسم دید و بازدید ساﻝ جدید اساتید و کارکنان در دانشگاه

مرگ حتمی
«أی َن َما ت َُکون ُوا یُد ِر ُّ
وج ُمشَ َّی َدةٍ»
الم ُ
وت َو لَو ُکنتُم فِی ب ُ ُر ٍ
کک ُم َ
«هر کجا باشید اگر چه در کاخ های محکم مرگ شما دریابد»
هر قوم و جمعیتی هر چیزی را بتوانند انکار کنند ،مرگ را نمی توانند انکار کنند .این واقعیت که جهان و زندگی انسان پایانی دارد تردید ناپذیر است«.و از
آن جا که برخی انسان ها به خاطر عشق به حیات و یا به گمان اینکه مرگ را با فنا و نابودی مطلق مساوی می دانند ،همواره از نام و مظاهرش گریزان اند،
این آیه به انسان گوشزد می کند که فرار کردن از این واقعیت قطعی عالم هستی بیهوده است و هیچ چیزی که حتی برج های محکم نمی تواند جلوی مرگ را
بگیرد».
«بروج مشیده» بناهای محکمی هستند که در چهار گوشه قلعه ها می سازند تا از شر دشمنان در امان باشند و در مواقع ضروری بدان پناه آورند .این آیه با
استفاده از چنین مثالی بیانگر این نکته مهم است که مرگ سرنوشتی است که برای همه قرار داده شده است .در هر کجا و در هر شرایطی که باشند ،هر چند
به محکمترین پناهگاه ها پناهنده شوند«.دلیل آن نیز روشن است چون مرگ بر خالف آنچه تصور می کنند از بیرون وجود انسان نفوذ نمی کند ،بلکه از درون
انسان سرچشمه می گیرد ،زیرا استعداد دستگاه های مختلف بدن انسان محدود است و روزی به پایان خواهد رسید .ظاهرا ً ممکن است قلعه های محکم از
مرگ های غیر طبیعی جلوگیری کند و به عنوان یک مانع عمل کند ولی مرگ را به طور کلی نمی توانند از بین ببرند هر چند روز دیگر مرگ طبیعی به سراغ
آدمی خواهد آمد».
در مجموع این آیه ،تذکر و یادآوری برای جلوگیری از غفلتی است که همواره انسان ها از سرگرم شدن به دنیا دچار آن می شوند ،چرا که بنا به گفته روایات،
مرگ بهترین اندرز دهنده و واعظ انسان است.

از علی (علیه السالم) پرسیدند :جود بهتر است یا عدالت؟ فرمودند :عدل بهتر است به دلیل اینکه عدل هر چیزی را در جای خود قرار می دهد و هر حقی را
به ذی حق واقعی خود می رساند ،اما جود و بخشش امور و جریان ها را از محل و مدارشان خارج می کند ،جود این نیست که آدمی از حق مسلم خود صرف
نظر کند به دیگری که ذیحق نیس��ت جود کند .پس جود اش��یاء را از موضع خود خارج می کند .اینکه عدالت اداره کنندۀ عموم اس��ت برپایه و مبنای زندگی
عمومی و اساس مقررات است ،اما جود و بخشش یک حالت استثنایی است که در موقع خاص کسی به کسی روا می دارد .جود و ایثار را نمی توان مبنای اصلی
زندگی قرار داد و بر اساس آنها مقررات و قانون وضع و آن را اجرا کرد .اگر جود تحت قانون در آید دیگر جود نام ندارد ،جود وقتی جود است که هیچ قانون و
مقررات حتمی نداشته باشد و آدمی صرفا به خاطر کرم و بزرگواری و گذشت و نوع دوستی و بلکه حیات دوستی جود کند ،پس بنابراین عدل از جود افضل است.
هر چه دربارۀ هویت حضرت علی (علیه الس�لام) گفته ش��ود قطره ایس��ت از دریا .ابن عباس گفت :علم پیغمبر از علم خداس��ت و علم علی از علم پیامبر است و علم
من از علم علی است ،علم من و علم صحابه در مقابل علم علی مانند قطرۀ آبی در هفت دریاست .از خلیل بن احمد دانشمند معروف پرسیدند :علی (علیه السالم) را
توصیف کن ،گفت :دربارۀ شخصی که دشمنان او پیوسته سعی در پنهان کردن فضایل او نمودنددوستان از ترس ،فضائل او را کتمان کردند ،ولی آنقدر فضایل
او در جهان منتشر شد که سراسر آفاق گیتی را گرفت.
پیامبر فرمودند :اگر از غلو مردم هراس نداشتم فضایل علی را آنقدر می گفتم که خاک پای علی را به عوض توتیا بر می داشتند ،اگر نمی ترسیدم که گروهی
از امت من مطلبی را که مس��یحیان دربارۀ حضرت مس��یح گفته اند دربارۀ علی بگویند ،در حق علی س��خنی می گفتم که از هر جا عبور کند خاک زیر پای او
برای تبرک برگرفته شود و بقیه آب وضوی علی را به قصد شفا بردارند.
غیر از علی (علیه الس�لام) کیس��ت در خانۀ خدا از مادر متولد ش��ده باشد و در خانۀ خدا جهان را وداع بکند .کجا سراغ دارید که بعد از قرآن کریم مثل نهج البالغه
کتابی در روی زمین پیدا ش��ود که از اول خلقت تا کنون و تا آخر دنیا همچون کتابی و با این نحو کالم که تالی قرآن باش��د ،بش��ر از یک خطبه یا یک جملۀ
شبیه به آن عاجز است.
رس��ول خدا (صلی اهلل علیه و آله) فرمود :قس��م به پروردگار و قس��م به خداوند ذوالجالل و قسم به خداوند عزوجل هرگاه مردی روز قیامت به محشر بیاید در حالی که
از برگ درختان و قطرات باران و ریگ و س��نگ زمین زیاده گناه داش��ته باش��د ولی یا علی اگر در قلب محبت تو و اهلیت تو را داش��ته باشد خداوند او را داخل
بهشت خواهد فرمود.
پیامبر(صلی اهلل علیه و آله) فرمودند :خداوند برای برادرم علی(علیه السالم) فضایلی قرار داده که به غیر از خودش کسی قادر نیست فضایلش را بر شمارد .هر کس فضایلی
از فضایل علی (علیه الس�لام) را بنویس��د مالئکه به هر قدری که می نویس��د برای او از خدا طلب مغفرت می کنند ،و هر کس گوش کند ،فضیلتی از فضایل علی را،
خداوند گناهانی را که با گوش کرده اس��ت می بخش��د ،و هر کس نگاه کند به کتابی که فضایل علی در آن اس��ت ،خداوند می بخش��د گناهانی را که به وس��یلۀ
چشم کرده است.
رس��ول خدا (صلی اهلل علیه و آله) فرمودند :نگاه کردن به روی علی(علیه الس�لام) عبادت اس��ت و یاد کردن از علی (علیه الس�لام) عبادت است و ایمان هیچ بنده ای قبول نیست
مگر به سبب والیت علی بن ابی طالب و برائت از دشمنانش.
تعبیر رسول اکرم (صلی اهلل علیه و آله) دربارۀ جامعیت امیرالمومنین چنین است :هرکس بخواهد به علم آدم و فهم نوح و حلم ابراهیم(علیه السالم) و زهد یحیی بن زکریا
(علیه السالم) و بطش و شهامت شجاعانۀ موسی(علیه السالم) بنگرد ،علی بن ابی طالب(علیه السالم) را نگاه کند.
منبع:
مژگان رمضانی
ـ حیات عارفانه امام علی(علیه السالم)،آیت اله عبداهلل جوادی آملی
کارشناس مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ـ قضاوت های حضرت علی(علیه السالم) ،سید اسماعیل رسول زاده
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علی

(علیه السالم)
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َ َ
ِنين َعل ﱡِی ب ْ ُن ﺃَبيطالب(عليه السالم):
ميرال ُم ْﺆم َ
قال ﺃ ُ
ْمان ال ْ َمصائ ِِب.
الرزایا َو ِكت ُ
م ِْن ُك ُنو ِز ال ْ َج َّن ِۀ ال ْ ِب ُّر َو ﺇِخْ فا ُء ال ْ َع َم ِل َو َّ
الص ْب ُر َعلَی َّ
از گنج های بهشت; نیكی كردن و پنهان نمودن كار]نیک[ و صبر بر مصیبت ها و نهان كردن گرفتاری ها (یعنی عدم شكایت از آنها) است.
أَل ّزاه ُِد فِی ال ُّدن ْیا َم ْن ل َ ْم یَ ْغل ِِب ال ْ َحرا ُم َص ْب َر ُهَ ،و ل َ ْم یَشْ غ َِل ال ْ َح ُ
الل شُ ْك َر ُه.
زاهد در دنیا كسی است كه حرام بر صبرش غلبه نكند ،و حالل از شكرش باز ندارد.
َشار.
َخارَ ،و ال ن َ ِد َم َم ِن ْ
حار َم ِن ْ
است َ
است َ
ما َ
هر كه خیر جوید سرگردان نشود ،و كسی كه مشورت نماید پشیمان نگردد.
طان.
ب اﻷَ ْو ِ
ُع ﱢم َرتِ الْبِال ُد ب ُِح ﱢ
حب و دوستی وطن آباداند.
شهرها به ّ
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َ
دار ُك ْم.
تَ َكلَّ ُموا فِی ال ْ ِعلْ ِم ت ََب َّی َن أ ْق ُ
عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
أَ ْهلَ َ
نان :خَ ْو ُف ال ْ َف ْق ِر َو َطلَ ُب الْفَخْ ِر.
اس ﺇِثْ ِ
ک ال ّن َ
دو چیز مردم را هالك كرده :ترس از نداری و فخرطلبی.
لیم الَِ ْم ِر ﱢهللَ ،و ال ﱢرضا بِقَضا ِء ﱢ
ْویﺾ ﺇِلَی ﱢ
ِیمان َعلی أَ ْرب َ َع ِۀ أَ ْركان :أَل َّت َو ُّك ِل َعلَی ﱢ
اهلل.
اهللَ ،و ال َّتف ِ
أَالْ ُ
اهلل َو الت َّْس ِ
ایمان چهارپایه دارد :تو ّكل بر خدا ،واگذاردن كار به خدا ،تسلیم به امر خدا و رضا به قضای الهی.

* تسليت *

در غم از دس��ت دادن عزیزان به س��وگ نشستن صبری میخواهد عظیم ،برای ش��ما و خانواده محترمتان صبر و شكیبایی و برای آن
عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم.
آقای دكتر جمشید جعفرپور
آقای حسن كلبانی
آقای كاظم كالنتری
آقای مهدی طاهری
آقای نادر طهماسبی
خانم میترا یاراحمدی
خانم مهتاب یاراحمدی
خانم زینب ملک لو
آقای احمد چراغی
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عضو هیئت علمی دانشكده ادبیات و علوم انسانی
همكار مدیریت امور عمومی
همكار مدیریت امور عمومی
همكار حفاظت فیزیک
همكار معاونت آموزش
همكار اداره امور قراردادها
همكار دانشكده ادبیات و علوم انسانی
همكار دانشكده ادبیات و علوم انسانی
همكار معاونت فرهنگی
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ّ
َ
االء َربکما تک َذبان ۞
۞ فب َاءی َ
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