• انتصاب ریاست دانشگاه خوارزمی

• کسب افتخار در المپیاد ورزشی جهانی

• برگزاری مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس

• کسب مقام در لیگ ستارگان بورس
• برگزاری دوره آموزشی کارکنان دانشگاه
• کسب مقام در مسابقات ورزشی جهانی دانشجویان دختر
• امضاء تفاهم نامه
• کسب افتخار توسط دانشجوی دکتری
• برگزاری طرح تست پایش سالمت کارکنان

نشریه سیمای خوارزمی  .سال هفدهم
شماره ، 245تابستان 1397

مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
دانشگاه امروز ،شاخص حیات فردای کشور است.

نشریه خبری سیمای خوارزمی

صاحب امتیاز :روابط عمومی دانشگاه خوارزمی
مدیر اجرایی ،طراح گرافیک و صفحه آرا :فریده عراقیان
تحریریه :منصوره رئوفی
عکاس :جواد سپاسی ،سعید فرجی
تلفن:
 86072729ـ 021
 34586862ـ 026
دورنگار 34550899 :ـ 026
• نشریه سیمای خوارزمی آماده دریافت مطالب رسیده همکاران محترم
است.
• نشریه سیمای خوارزمی در انتخاب ،ویرایش و تلخیص مطالب رسیده
آزاد است.
• کلیه مسئولیت مطالب چاپ شده بر عهده نویسندگان است.
آدرس:
تهران ـ خیابان شهید مفتح ـ نرسیده به خیابان انقالب اسالمی ـ شماره
43
کدپستی  14911ـ 15719
کرج ـ خیابان شهید بهشتی ـ دانشگاه خوارزمی
کدپستی 37551 :ـ 31979
ارتباط با ماnews@khu.ac.ir :

نسخه الکترونیکی نشریه سیمای خوارزمی در سایت
دانشگاه قابل رویت است .عالقمندان می توانند با مراجعه
به پورتال دانشگاه ،بخش خبرنامه ها ـ نشریه سیمای
خوارزمی ،این نسخه را مشاهده نمایند.
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سرآغاز
کاروان خاطرات ،بازگشته است از جایی که چهل روز گذشته است از ماتمهای سرخ ،از عطشهای پرپر شده.
این آتشیادها ،چهل روز چون اسبان تاختهاند بر پیکر صبر آنان.
بازماندگان حادثه تیغ و تاول ،رسیدهاند به نقطهای از آغاز؛ به نگاههای در خون شناور ،به گلوهای بریده شده در دلِ
ِ
تشنگی دشت.
ِ
کاروان اربعین ،با خطبههای گریه ،از شام رسوا برگشته است و تصاویر جراحت ،در سوزندهترین بیان قاب میشود و
ِ
در سوزندهترین بیابان.
بغل بغل شعله ریخته میشود در صحرا.
دوبیتیهای پرلهیب ،سطح مصیبتزده دشت را گلگونتر میکند .اکنون چهل روز از آن سیل عطش ،سپری شده است.
قافلهای زخم خورده ،وارد سرزمین چهلمین روز میشود.
اینان اربعین را با خود آوردهاند؛ با نقل خاطرات قطعه قطعه شده .دنیای ادب نیز گل و ستاره آورده است که به پای
سربلندیشان بریزد.
سالم بر استواری غیرقابل ترسیم شما! سالم بر آن گامهای شکیباتان که جادههای دراز شام را خسته کرد!
روشنی شما شمعگونه میسوزیم و گریه سر میدهیم برای فاصلههای خود و زجرهای شما.
اربعین! به یاد
ِ
خوشا زندگی در این گریستن و مردنهای پیاپی!
خوشا گریستن برای داغهای زینب علیهاالسالم  ،برای مصیبتهای سجاد علیهالسالم  ،برای بیتابی بچههای آسمان!
سالم بر اربعین که عاشورایی دیگر از گریه را برای ما به راه میاندازد!
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انتصاب آقای دکتر حبیبی به عنوان ریاست دانشگاه خوارزمی

انتصــاب آقای دکتر حبیبی به عنوان ریاســت
دانشــگاه خوارزمی با حکم وزیر محترم علوم،
تحقیقات و فناوری
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برگزاری کالس آموزشی
ارگونومی
دوره آموزشی "ارگونومی شغلی" با مدرسی دکتر حسین
محرابیــان به همت امــور اداری و مدیریت تربیت بدنی
دانشگاه در تهران و کرج برگزار شد
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انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
به عنوان عضو اصلی ششمین هیات مدیره شورای انجمن های علمی ایران
آقای دکترسیدحســین ســراج زاده رئیس انجمن جامعه شناسی ایران از ســوی نمایندگان انجمن های علمی مختلف به عنوان عضو اصلی
ششــمین هیات مدیره شــورای انجمن های علمی ایران انتخاب شــدند .حضور یک جامعه شناس در این شــورای ملی مایه مباهات حوزه
انسانی،کشــور اســت .انتخاب دکتر ســراج زاده به عنوان عضو هیات علمی دانشــگاه خوارزمی برگی زرین و افتخار آفرین برای دانشگاه
خوارزمی است .این موفقیت ارزشمند برای دانشگاه خوارزمی و همه دانشگاهیان آن مبارک باد.

بازدید رئیس دانشگاه از خوابگاه بهارستان تهران
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جلسه شورای صنفی اعضاء هیات علمی با ریاست دانشگاه

نخستین استارتآپ ویکند دانشگاه خوارزمی
این رویداد از چهارشــنبه بیست و هفتم تا جمعه سی تیر ماه با همت جمعی از دانشجویان در قالب یک کادر اجرایی برنامه
ریزی و اجرا شد.
هدف از این استارتآپ ،ابتدا آموزش و یادگیری و در وهله دوم رقابت بود .پرورش یک ایده برای طی کردن مراحل مختلف
و در نهایت ارائهی یک نمونه اولیه برای ایجاد کسبوکار.
استارتآپ ویکندها با رویکردهای مختلفی برگزار میشوند که این رویداد با محوریت :توسعهی زندگی فردی
)1ورزش و سالمت
)2فناوری مالی
)3زندگی شهری؛ برگزار شد.
در این دوره شرکتکنندگان به  ۸گروه  ۵نفره تقسیم شدند و طی سه روز در یک فضای بانشاط و دوستانه به رقابت پرداختند.
درکنار شرکت کنندگان ۱۰منتور یا مربی مطرح که سابقهی درخشان در زمینه استارتآپ و ایجاد کسبوکار داشتند حضور
پیدا کردند و تماموقت ،کار گروهها را زیر نظر داشتند و آنها را راهنمایی میکردند.
روز آخــر ،روز اختتامیــه عالوه بر مربیان ،داورها حضــور پیدا کردند و گروهها محصول نهایی خــود را ارائه دادند و پس از
رأیگیری داوران گروههای اول تا ســوم مشخص شدند و از طرف اسپانسر جوایزی به آنها اهدا شد و همچنین تعدادی از
منتورها برای حمایت از گروههای برتر قول خرید سهام؛ تا  ۱۰۰میلیون تومان به آنها دادند.
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گزارش برنامه تخصصی صعود به قله خلنو ( 4375متر)
قلــه خلنو با ارتفاع  4375متــر بلندترین قله
اســتان تهران و پس از دماوند( 5671متر) و
علم کوه( 4850متر) ،سومین قله مرتفع البرز
مرکزی است و در قلب این منطقه قرار دارد.
روز پنجشــنبه و جمعه 28 ،و  29تیر ماه ،تیم
تخصصی کوهنوردی دانشگاه به یاری خدا و
همت  9نفر از همنوردان توانســت این قله را
فتح کند.
برای رســیدن به این هدف تیم در برنامه ای
منظم در روز اول از روســتای «اللون» واقع
در منطقه فشم ،در ارتفاع  2400متری برنامه
را آغاز و طی  9ســاعت کوهنوردی با عبور از
روستا و چشمه «تلخاب» که دارای آبی تلخ
و گازدار اســت به آبشار زیبای خلنو برسد و با
گذر از گردنه شیب دار «ورزا» و برپایی چادر
شب مانی در پای تیغه های قله «ژاندارک»،
از کنار قله خلنو کوچــک و برج( 4310متر)
عبور و در ســاعت  50/7عصــر به قله خلنو
صعود کند.
از فراز قله می توان قله های دماوند ،آزادکوه،
برج و خط الراس های سرکچال و هرزه کوه
را با زیبایی بی انتها دید .پس از یک شــب به

یاد ماندنی در یک هوای ســرد در داخل چادر صبح جمعه گروه با انرژی مضاعف در ســاعت  45/5بی
ســمت پایین حرکت کرد و پس از صرف صبحانه در ساعت ‹ 15/10در نهایت ساعت  11به روستای
اللون بازگشت.
اعضای تیم:
آقایان :توکلی ،عباس نژاد ،خسروی ،رزاقی ،سیدعلی ،رضازاده ،رافعی
خانم ها :تقوایی فرد ،موالیی
سرپرست برنامه :محمود عباس

کسب مقام سوم مسابقات کاراته دانشجویان جهان
کسب مقام سوم مسابقات کاراته دانشجویان جهان توسط سرکار خانم فائزه چیذری را به ایشان و جامعه ورزشی دانشگاه تبریک
عرض می نماییم.
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جلسه ارائه گزارش عملکرد و اهم فعالیت های معاونت آموزشی
و
معارفه مدیران با ریاست دانشگاه
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امضاء تفاهم نامه بین دانشگاه خوارزمی
و
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

در جلسه ای که با حضور دکتر معصومی از دانشکده فنی و مهندسی به نمایندگی از دانشگاه و آقای مهندس کوروش غفاری به نمایندگی از
سازمان نظام مهندسی استان البرز برگزار شد تفاهم نامه بین دانشگاه خوارزمی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز امضاء شد.

حضور کیمیا علیزاده

بانوی قهرمان المپیک و دانشجوی دانشگاه خوارزمی در معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه خوارزمی

10

بازدید رئیس دانشگاه از پروژه های عمرانی
(ساختمان میراثی و مسجد و تاالر  ۱۷شهریور) دانشگاه در تهران
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برگزاری چهاردهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی ( دختران )

زمان  97/4/28 :لغایت 97/5/5
با حضور  96دانشگاه و  1980ورزشکار به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار گردید و دانشگاه خوارزمی موفق به کسب مقام های ذیل در رشته های
شنا  -دو و میدانی و کاراته گردید.
رشته شنا :
 مقام اول خانم مریم اورنگی در  ۵۰متر قورباغه مقام پنجم خانم مریم اورنگی در ماده 100متر ازاد انفرادی مقام سوم خانم مریم اورنگی در  200متر مختلطرشته کاراته :
بخش تیمی :
مقام اول در بخش تیمی دختران چهاردهین المپیاد فرهنگی و ورزشی
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بخش انفرادی :
 کسب مقام سوم در بخش کمیته وزن  _55توسط خانم فاطمه چیذری کسب مقام اول در بخش کمیته در وزن  _50توسط خانم فائزه چیذری کسب مقام اول در بخش کاتا انفردای توسط خانم فاطمه چیذریرشته دو ومیدانی :
 کسب مقام سوم خانم حدیثه امیر پورشاکله در ماده  5000متر کسب مقام چهارم در  1500متر توسط خانم حدیثه امیر پور شاکله کسب مقام چهارم در ماد امدادی  100×4متر توسط خانم ها ( نازنین و نیلوفر رفیعی پور  -حدیثه امیر پور شالکه و فاطمه فیروزی ) کسب مقام هفتم خانم نیلوفر رفیعی پور در ماده پرتاب نیزه -کسب مقام ششم خانم نازنین رفیعی پور در ماده پرتاب نیزه

کسب رتبه هشتم تیم اعزامی دختران دانشگاه خوارزمی در میان ۹۶
دانشگاه و  ۱۹۸۰ورزشکار را به تمامی ورزشکاران و مربیان و سرپرستان
این تیم ها و همچنین جامعه ورزشی دانشگاه تبریک عرض می نماییم.
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انتخاب رساله برتر سال دانشجویی ایران

توسط دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

رســاله دکتری محمــد امینی فارســانی با عنوان
"بررســی دیدگاهها و عملکردهای اســاتید رشته
آموزش زبان انگلیســی نســبت به تحقیق در سه
دهه" تحت هدایت و راهنمایی دکتر عصمت بابایی
(اســتاد راهنما) و دکتر محمدرضا هاشمی (استاد
مشاور) در حوزه ادبیات و علوم انسانی در هفدهمین
دوره جشنواره پایان نامه سال دانشجویی،به عنوان
پایان نامه ســال دانشــجویی ایران انتخاب و در ۳
مردادماه مورد تقدیر قرار گرفت .ضمنا این مراسم
به میزبانی دانشگاه بو علی سینا همدان بوده است
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دیدار و هم اندیشی مسئول محترم نهاد مقام معظم رهبری و
مسئولین بسیج کارکنان با ریاست دانشگاه

دیدار اعضای شورای صنفی کارکنان با ریاست دانشگاه
اعضای شورای صنفی کارکنان جهت پیگیری
مســائل صنفی روز دوشنبه مورخ  97/5/29در
دفتر ریاســت با رئیس دانشگاه دیدار و گفتگو
کردند.
دراین دیدار دبیرشورای صنفی ضمن تبریک
انتخاب شایسته ریس دانشگاه ،تعامل مسئوالن
باشورا ،احترام به جایگاه کارکنان،اجرای عدالت
سازمانی،توجه به خواسته های صنفی کارکنان
و تصویب اساســنامه جهت کارایی بهتر شورا
را الزم دانســتند و از ریاست دانشگاه به دلیل
جایگاه ویــژه آن طلب حمایت و همکاری را با
این تشکل صنفی خواستار شدند.
دکترحبیبی ریئس دانشگاه ضمن خوشامدگویی
،توجه به نیازهای رفاهی صنفی را الزم دانستند
و شــورای صنفی را بازوی دانشگاه در حل این
مساءل دانســتند و از پیگیری اعضای شورا در
امور مربوط به خواســته های صنفی اســتقبال

کردند در پایان ریاســت دانشــگاه افزودند اگر بخواهیم به وضعیت مطلوب برســیم باید منافع
سازمانی را بر منافع شخصی و گروهی ترجیح دهیم و به نیروهای شایسته دراین خصوص توجه
شود.
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جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان البرز
صبح دوشنبه مورخ  5شهریور ماه  97در دفتر جناب آقای
دکتر جهان پناه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی
با حضور آقایان :مهندس ســعیدی معاون کارآفرینی پارک
علم و فناوری استان البرز و مهندس رمضانی مدیر محترم
آموزش ،پژوهش و توســعه آینده نگری سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان البرز ،دکتر شاکری مدیر ارتباط با جامعه
و صنعت و دکتر لواسانی مدیر مرکز رشد دانشگاه خوارزمی
برگزار شد .اعضای ستاد برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و
فناوری اســتان البرز پس از بحث و بررسی از محل استقرار
غرفه ها و فضای پیرامونی بازدید به عمل آورده و جزئیات
بیشتر را مورد بازبینی قرار دادند.

نخستین نشریه دانشگاه در پایگاه بین المللی اسکوپوس نمایه شد
در یکصدمین سال تاســیس دانشگاه خوارزمی ،برای نخســتین بار در پیشینه انتشارات،
نشریه  IJSOMبعنوان نخستین نشریه دانشگاه در پایگاه بین المللی اسکوپوس (وسیع
ترین و معتبرترین پایگاه علمی دنیا) نمایه شد.
نشریه انگلیسی زبان گروه مهندسی صنایع ،با نام:
International Journal of Supply and Operations Management
)(IJSOM
توسط پایگاه اسکوپوس مورد پذیرش قرار گرفت.
الزم به ذکر اســت کلیه مراحل ثبت نام و پیگیری در پایگاه مذکور ،همانند دیگر فعالیت
ها ،با درایت و دقت همیشــگی توســط نشریه انجام شــد و فرآیند داوری پرونده مطابق
شاخص ها و اســتانداردهای اسکوپوس ،پس از دو سال بررســی ریزبینانه توسط کمیته
مشــاوره و ارزیابی اســکوپوس( ،)CSABطی شد و در نهایت نشــریه مورد تایید قرار
گرفت.
این نشــریه از نخســتین شماره به دنبال رعایت استاندارد های بین المللی بوده و تاکنون در بســیاری از پایگاه های علمی معتبر دنیا (مرتبط با رشته
مهندسی صنایع) نمایه شده است .از جمله ویژگی های بارز این نشریه ،می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1بهترین مجله کشور در بین نشریات "مهندسی صنایع و مدیریت" در شاخص :درصد چاپ مقاالت خارجی به کل مقاالت
 -2بهره مندی از هیات تحریریه مطرح از اساتید برجسته و شناخته شده دنیا از  15کشور مختلف
 -3داوری مقاله ها توسط داوران بین المللی از بیش از  50کشور مختلف
 -4انتشار منظم  4شماره در سال و هر شماره دقیقا  7مقاله
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جلسه تکریم و معارفه معاونین دانشجویی و فرهنگی

جلسه تودیع و معارفه معاونین دانشجویی و فرهنگی برگزار شد
روز ســه شنبه 97/6/6جلسه تودیع و معارفه معاونین دانشجویی
و فرهنگی در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
در این جلســه که با حضور ریاست دانشگاه ،معاونین و کارکنان
حوزه دانشجویی و فرهنگی برگزار شد ،آقای دکترحبیبی ریاست
دانشــگاه از زحمات آقای دکتــر بیژن عبدالهــی در مدتی که

مســئولیت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه را به عهده داشتند تقدیر و
برای ایشــان آرزوی موفقیت نمود و طی احکامی جداگانه آقای دکتر احمد
زنگانه را به سرپرســتی معاونت دانشجویی و آقای دکتر مرتضی تهامی را به
معاونت فرهنگی دانشگاه منصوب نمود.

جلسه تکریم از معاونین آموزشی و پژوهشی
جلســه تکریــم از معاونین
آموزشــی و پژوهشی جناب
آقایان دکتر کیوانی و دکتر
مشــهدی زاده و معارفــه
معاونیــن جدید دکتر محمد
حســین عبداللهــی و دکتر
جهان پناه.
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برگزاری نهمین دوره دانش افزایی و معرفت افزایی اعضای هیأت علمی

روز چهارشــنبه  97/6/21نهمین دوره دانــش افزایی و معرفت
افزایی اعضای هیأت علمی دانشگاه در سالن ابوریحان با حضور
ریاست محترم دانشگاه ،مسئول محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام
معظــم رهبری حاج آقای ابراهیم زاده ،معاون محترم آموزشــی
آقای دکتر عبداللهی و اعضای هیآت علمی دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای مراســم آقای دکتر حبیبی ضمن عرض تســلیت به
مناسبت ایام ســوگواری امام حســین (ع) گفتند :رویکرد فعلی
نظام آموزش عالی ما در جهت ساماندهی مراکز آموزش عالی و
ارتقای سطح آموزش در کشــور و حرکت به سمت نسل  3و 4
دانشگاهها است و در این راستا ما نیز به عنوان جزئی از آموزش
عالی کشور می بایست این پتانسیل را داشته باشیم و الزامات آن
را آنالیز کنیم و در سطوح مدیریت های پایه ،میانی ،دانشکده ها
و گروه های آموزشی به کار بگیریم.
دانشــگاه در مراحل اولیه آموزش محــور بوده و بعد پژوهش در
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ذیــل آموزش شــکل گرفت و بعد از آن انتظار مــی رود در فناوری و تولید
محصــول قدم بردارد و در هر یک از این مراحل و در این دوران گذر محور
و ثقل برنامه ها اعضای هیآت علمی هستند.
ایشــان افزود :اشــتغال پذیرتر کردن دانش آموختــگان و افزایش مهارت
عمومی و اختصاصی دانشــجویان وظیفه دانشگاه اســت و در همین راستا
طرحی تصویب شــده اســت که دانشــجویان در طول دوران تحصیل می
بایســت  20-18واحد اختصاصی متناسب با رشــته خود بگذرانند و همین
طور برای اعضای هیآت علمی که تازه استخدام می شوند فرصت مطالعاتی
صنعتی فراهم می شود و با بازار کار منتناسب با آن رشته آشنا می شوند.
جلســه با صحبت های معاونت محترم آموزشی و مسئول محترم دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری ادامه یافت.
سپس کارگاههایی با موضوعات دشمن شناسی ،راهبردهای کاهش آسیبهای
روانی-اجتماعی دانشــجویان با تأکید بر نقش استادان و فرقه های نوظهور،
عواقب و خطرات برگزار شد.

کسب مقام دوم توسط دانشگاه خوارزمی در لیگ ستارگان بورس

مراسم اختتامیه دومین لیگ ستارگان بورس با حضور  ۳۴تیم از دانشگاه های
سراســر کشور توسط ســازمان بورس و اوراق بهادار در محل تاالر ابوریحان
دانشگاه شهید بهشتی یک شنبه  ۱۸شهریور  ۹۷بر پا شد.
تیم  MBAبازار سرمایه مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه خوارزمی
موفق به کسب مقام دوم شد.
اعضای تیم شرکت کننده:
دکتر افشین متقی مدیر مرکز به عنوان سرپرست تیم
مهندس آرش مستقیمی تحصیلی کاپیتان تیم
مهندس کامران قزل گل دانشپذیر دوره بازار سرمایه
مهندس آرش نوروزی دانشپذیر دوره بازار سرمایه
دکتر افشین متقی:
خانم مهندس مهری قصابی دانشپذیر بازار سرمایه
مهندس سهیل قاضی مرادی دانشپذیر دوره بازار سرمایه
مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشــگاه خوارزمی به عنوان تنها دانشگاه
مورد تایید ســازمان بورس و اروراق بهادار در برگزاری دوره  MBAبازار
سرمایه می باشــد که تا کنون  ۴۰نفر از فعاالن بازار سرمایه را دانش آموخته
نموده و بالغ بر  ۷۰نفر دیگر نیز در مرکز آموزشــهای آزاد و تخصصی دانشگاه
مشغول تحصیل می باشند.
ضمنا در اردیبهشت ماه سال جاری برای اولین بار با حضور مدیران دانشگاه و
ســازمان بورس اولین جشن دانش آموختگی دوره مهارتی بازار سرمایه توسط
مرکز آموزش هــای آزاد و تخصصی در یازدهمین نمایشــگاه فاینکس بر پا
گردید .
اعضای تیم شــرکت کننده جوایز و هدایای این مســابقه شامل مدال .نشان
بورس و تندیس را به موزه دانشگاه خوارزمی اهدا نمودند.
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اولین جلسه شبکه ملی ارتباط جامعه و دانشگاه دراستان
البرز با حضور اعضا برگزارشد

در اولین جلســه شبکه ملی ارتباط جامعه و دانشگاه در استان البرز که
در روز شنبه مورخ  97/6/31در محل حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد؛
درابتدا دکتر تهامی قائم مقام شــبکه نکاتی در باب اهمیت و ضرورت
و حساســیت کار مطرح کردند .بعد از آن دکترشــکراللهی دبیر شبکه
توضیحاتی در خصوص اهمیت و چگونگی فعال شــدن شبکه عنوان
کردند .وی گفت :این شــبکه در ادامه فعالیت اتاق های فکر اســتانی
که تحت نظارت مرکز مطالعات اســتراتژیک ریاســت جمهوری بود
ایجاد شــد .در ساختار جدید وزارت کشور ،سازمان برنامه و بودجه هم
حضور دارند و محوریت این شبکه به وزارت علوم داده شد .این شبکه
در اولین مرحله دارای ســه کارگروه "فرهنگی و اجتماعی"" ،محیط
زیست ،آب و کشاورزی" و "اقتصاد ،صنعت و گردشگری" خواهد بود.
وی افــزود در هریک از این کارگــروه ها اعضای هیأت علمی از تمام
دانشگاه های استان البرز ،نخبگان استانی ،فرهیختگان و صاحبان ایده
عضویت خواهند داشت .این شبکه بستر مناسبی برای ارتباط نهادهای
اجرایی و دانشــگاهی در استان است و به عنوان یک پشتوانه علمی در
فعالیت های نهادهای اجرایی در استان البرز در کنار آنها خواهد بود.
دکتر عزیزاله حبیبی رئیس دانشگاه و رئیس شبکه ملی در استان البرز
ضمن اظهارخرسندی از ایجاد این شــبکه فرمودند :ارتباط مستمر با

صاحبان صنایع ،شــرکت های خصوصی و نهادهای اجرایی در استان منجر
به اعتماد ســازی بین دانشگاهیان و آنها خواهد شد .سیاست های پژوهشی و
آموزشــی دانشگاه به نحوی سامان دهی شوند که بتواند در جهت رفع چالش
ها و نیازهای جامعه باشــد مانند ســامان دهی پایان نامه های دانشجویی در
مقاطع ارشــد و دکتری ،ایجاد تیم های تحقیقاتی جهت رفع نیازهای جامعه،
ایده پردازی ،تحقیق و پژوهش که در نهایت می تواند منجر به ایجاد شــرکت
های دانش بنیان شود.
وی افزود  :شــبکه ملی ارتباط جامعه و دانشــگاه بایــد موضوعات جامعه را
در حوزه های مختلف شناســایی و درجلسات تخصصی دانشگاه ارائه نماید .
همچنین این شبکه می تواند سمینار ها و همایش های تخصصی را با حضور
صاحبنظران ،ایده پردازان و صاحبان صنایع و نهادهای اجرایی برگزار نماید.
در ادامه آقایان دکتر نخعی مدیر کارگروه محیط زیســت ،آب و کشــاورزی و
دکتر صــاح الدین قادری مدیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی پیشــنهادهای
برای ادامه فعالیت شــبکه مطرح کردند و مقرر شــد که جلسات مستمری با
حضور اعضاء ،معاونین و مدیران دانشگاه برای هماهنگی بیشتر برگزار کنند.

به همت مدیریت امور اداری و مدیریت تربیت بدنی

طرح تست پایش سالمت کارکنان برگزار شد
پیرو مصوبه کمیته ورزش کارکنان طرح "تست پایش سالمت کارکنان غیر هیئت علمی" به همت مدیریت اداری و مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ،از
روز دوشنبه ( 97/4/13روزهای زوج ـ بانوان) و یکشنبه ( 97/4/17روزهای فرد ـ آقایان) از ساعت  9صبح تا  12برگزار شد.
آقای مهندس مجید اقوامی مدیر اداری دانشگاه گفت :هدف از ارزیابی همکاران در مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی ،آگاهی از شاخص های سالمتی
کارکنان بر اساس شاخص های فیزیولوژیک ،ساختار اسکلتی ،قامتی و معیارهای آمادگی جسمانی است .وی افزود :نتایج تست پایش سالمت و فعالیت
های ورزشی در پرونده پرسنلی کارکنان غیر هیئت علمی ثبت می شود.
آقای دکتر مسعود جوکار مدیر تربیت بدنی دانشگاه با اعالم تشکیل دوره های آموزشی ـ ورزشی از جمله شنا برای کارکنان ،گفت :مشاوره ،پیشنهادهای
الزم همچنین ارائه برنامه اصالحی ،تمرین های ویژه فعالیت های جســمانی مرتبط ،برای تقویت ضعف های جســمانی و اصالح ناهنجاری های بدنی
صورت می گیرد.
الزم به ذکر اســت بدین منظور ،دوره آموزشــی "ارگونومی شغلی" با مدرسی دکتر حسین محرابیان در ساعت 12ـ  10طی روزهای شنبه  97/4/30در
پردیس کرج و یکشنبه  97/4/31در تهران برگزار شد.
شــایان ذکر اســت خانم منیژه قاسمی مسئول اجرایی "طرح پایش سالمت کارکنان غیر هیئت علمی" گفت :نشستن های طوالنی مدت در محیط کار
مســبب صدمات جبران ناپذیر بدنی و اسکلتی است .وی خاطرنشان کرد :به منظور پیشگیری از دردهای عضالنی و با انجام این طرح همچنین بررسی
متوالی آن طی دوره های مشخص شش ماهه در سال به نتایج مفیدی خواهیم رسید.
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برتری شرکت تعاونی دانشگاه در
سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر
استان تهران

جلسه مسئولین شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

جلسه مسئولین شرکت عمران شهر جدید هشتگرد ( دکتر هدایت و مهندس صداقت)با ریاست دانشگاه در خصوص راه اندازی مترو
دکتر هدایت  :در صورت تامین اعتبار می تواند چهار پروژه مترو هشتگرد ،جاده هشتگرد -چرم شهر-ورامین ،اتوبان همت و فاز اول اتوبان
تهران شمال افتتاح شود.ما امروز امدیم تا با دانشگاه به یک تعامل ارزنده برسیم و خود را مدیون دانشگاه می دانیم.
وی افزود:منطقه هشــتگرد افتخار می کند که دانشگاه خوارزمی در آن منطقه فعالیت های آموزشی خود را گسترش دهد و ما هم امکانات
را رایگان فراهم می کنیم.
دکتر حبیبی ریئس دانشــگاه گفت :دید دانشــگاه فقط برای امسال نیســت و ما بازه بیست سال آینده را می بینیم و این منطقه با شروع به
کار شــهر سلول و تجمع مراکز پژوهشی منطقه بسیار پرتردد همچون حال برای نخبگان کشور می باشد.دانشگاه در ادای دین خود به این
پروژه کوتاهی نکرده است.
در پایان مقرر شــد ضمن بررســی موضوعات مرتبط با مترو ،تیمی مشــترک این پروژه و پروژه های دیگر بحث شده در جلسه را به نتیجه
برسانند.
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برگزاری دهمین همایش بین المللی تحلیل پوششی داده ها

دهمین همایش بین المللی تحلیل پوششــی
داده ها به مناســبت برزگداشــت پروفســور
غالمرضا جهانشــاهلو و به همت دانشــکده
علوم ریاضــی و کامپیوتــر روز  97/6/14با
حضور پرفسور کرستین کرستنز از بلژیک در
پردیس کرج برگزار شد.

برگزاری جلسه تودیع و معارفه
روز چهارشنبه  97/6/21جلسه تودیع و معارفه سرپرست دفتر همکاریهای بین الملل در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد .در این جلسه که
با حضور آقای دکتر حبیبی رئیس دانشگاه ،مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ،معاونان و همکاران دفتر روابط بین الملل تشکیل
شد ،آقای دکتر حبیبی از زحمات آقای دکتر بالش در مدت سرپرستی دفتر همکاری های بین الملل تقدیر و تشکر نمود و آقای دکتر رسولی
پور را طی حکمی با حفظ سمت به سرپرستی دفتر همکاری های بین الملل دانشگاه منصوب نمود.
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مراسم گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند برگزار شد
مراســم گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند روز شنبه
 97/6/10ســاعت  12 – 10با حضور جناب آقای دکتر
عزیزاله حبیبی رئیس دانشگاه ،مسئوالن و جمع کثیری
از کارکنان در سالن غدیر _ پردیس کرج برگزار شد.
در ابتدای مراســم دکتر حبیبی ضمن بزرگداشت اعیاد
مبارک قربان و غدیر همچنین گرامیداشت هفته دولت،
یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر همچنین روز کارمند
گفت :ضروریســت در راستای ارتقا و افزایش توانمندی
های دانشــگاه به گونه ای پیش رویم که برجســته و
فرهیخته باشــیم و با تالش مضاعــف و جدیت رو به
سوی تعالی دانشگاه و سیستم حرکت کنیم.
رئیس دانشگاه در ادامه سخنان خود افزود :برای خدمت
کردن صحیح در دانشــگاه باید "خوب بودن"" ،خوب
کار کردن"" ،توقع بجا و انتظارات مناسب" و "تکریم
ارباب رجــوع" را به صورت یک اصل در نظر داشــته
باشــیم همچنین با آســیب شناســی دقیق به صورت
بنیادین به رفع مشکالت بپردازیم.
در ادامه مراسم آقای مهندس مجید اقوامی مدیر اداری
و منابع انســانی دانشــگاه با ارائه آمــار کارکنان نمونه
امســال در پردیس کرج گفت :در مجموع تعداد  49نفر
( 14منتخب از دانشکده ها در کرج 35 ،منتخب از حوزه
های ستادی در کرج) همچنین  3مدیر نمونه 31 ،نفر از
کارکنان بازنشسته و  5نفر از نیروهای شرکتی دانشگاه
شایسته تقدیر شدند.
آقــای مهندس اقوامی ضمن اشــاره بــه وظایف مهم
مدیریت اداری و منابع انســانی خاطر نشــان کرد :طی
ســال  ، 96-97بیش از  70دوره عمومی و تخصصی

برگزار شــد .ایشان ضمن بیان برخی دوره های برگزار شده از جمله :بيوتروريسم غذایی،
ارگونومی ،آزمون تعیین ســطح مسئولین دفاتر  ICDLافزود :کارکنان با توجه به حوزه
کاری و شغلی در این دوره ها حضور داشتند.
وی تبیین کرد :با توجه به اینکه حفظ ســامتی و شــادابی کارکنان در روند کاری تاثیر
مستقیم دارد" ،طرح پایش سالمت" به صورت عملی و کاربردی برگزار شد .مدیر اداری
دانشــگاه تاکید کرد :طبق برنامه ریزی های انجام شــده ،طرح پایش سالمت به صورت
متوالی هر شــش ماه یکبار در سال ،برای رسیدن به سطح مطلوب و پیشگیری ،همچنین
رفع ناهنجاری های احتمالی اسکلتی کارکنان برگزار خواهد شد.
در ادامه مراسم حجت االسالم و المسلمین رزاقی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان
دولت گفت :در شرایط کنونی کشــور و هجمه دشمن ،شاهد جنگ اقتصادی هستیم که
الزمه آن مدیریت و خدمت جهادی است .وی افزود :نکته قابل تامل در مدیریت جهادی،
"داشتن اندیشه" است و عمل صحیح ناشی از اندیشه صحیح می باشد.
حجت االســام و المسلمین رزاقی در بخشی از ســخنان خود تبیین کرد :اثرات خدمت
جهادی در راه خدا افزون تر اســت و ضروری است همگان دست به دست یکدیگر دهیم
و با نگاه به اندیشه و امید به خداوند متعال پیش رویم.
در ادامه مراسم آقای دکتر تاجیک اسمعیلی معاون مالی اداری و پشتیبانی منابع گفت :این
معاونت دارای دو رویه کاری اعم از مالی و فنی ،امور عمومی ،مهندســی همچنین رویه
توسعه منابع و پشتیبانی است .وی در ادامه خاطرنشان کرد :بخش توسعه منابع و پشتیبانی
رکن اساسی یک سازمان است و مدیریت مناسب و خوب نقش موثری در ساختار دانشگاه
دارد .وی با اشــاره به فعالیت شــورای صنفی کارکنان ،افزود :این معاونت آماده دریافت
نظرات کارکنان است.
مراسم گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند با تقدیر از کارکنان نمونه خاتمه یافت.
شایان ذکر است این مراســم به همت مدیریت امور اداری ومنابع انسانی دانشگاه برگزار
و در حاشــیه آن ،برنامه هایی از جمله پیاده روی ،مســابقات چندگانه ورزشــی و مسابقه
آشپزی اجرا شد.

مراسم پیاده روی وتجدید میثاق با شهدای دانشگاه به مناسبت روز کارمند
به مناسبت هفته دولت و روز کارمند چهارشنبه 97/6/7
در تهران و شــنبه  97/6/10در پردیس کرج جمعی از
کارکنان دانشــگاه به همراه جناب آقــای دکتر حبیبی
ریاست دانشگاه ،جناب آقای مهندس اقوامی مدیر امور
اداری ،جنــاب آقای جوکار مدیــر تربیت بدنی و برخی
دیگر از مدیران درمراسم پیاده روی و همچنین تجدید
میثاق با شهدای دانشگاه حضور داشتند.
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مراسم گرامیداشت
هفته دفاع مقدس برگزار شد

ظهر روز سه شنبه  97/7/3مراسم گرامیداشت "هفته دفاع
مقدس" با حضور ســردار حاج علــی فضلی فرمانده محترم
دانشــگاه تربیت پاســداری امام حســین (ع) ،مسئوالن و
کارکنان دانشــگاه خوارزمی در ســالن غدیر _ پردیس کرج
برگزار شد.
در ابتدای مراسم آقای دکتر مرتضی تهامی معاون فرهنگی
دانشــگاه ضمن خیرمقدم به حاضران گفــت" :هفته دفاع
مقــدس ،هفته پیروزی ایمان بر کفر اســت" .وی افزود :در
این هفته با یادآوری رشــادت ها ،فضیلت ها و جوانمردی ها
روبه رو هستیم.
معاون فرهنگی دانشگاه خاطر نشان کرد :با ایمان واقعی به
خداوند یکتا در جنگی که  52کشــور حامی آن بودند پیروز
شدیم .دکتر تهامی در پایان گفت :انشاهلل پاسدار حقیقی راه
شهیدان ،رزمندگان و جانبازان باشیم و در سنگر علم و دانش
بر استکبار فائق شویم.
ســردار فضلی فرمانده محترم دانشگاه تربیت پاسداری امام
حســین (ع) ضمن تبریک هفته دفاع مقدس گفت :دشمن
بعثی هیچگونه شناختی از رهبر کبیر انقالب ،نیروهای مسلح
و مردم عزیزمان نداشت .وی با بیان اینکه "شناخت" باید با
"تحلیل" همراه باشد افزود :در شروع جنگ  ۱۶۰۸کیلومتر

از مرزهای ایران درگیر جنگ شد و شهرهای دیگر مورد بمباران هوایی قرار گرفتند.
دشــمن به پشتوانه تجهیزات نظامی پیشــرفته که کشورهای مختلف در اختیارش
قرار داده بودند در صدد اشــغال خرمشــهر بود و به سرعت آن را محاصره کرد ،اما
فرزندان این سرزمین با دســت خالی ولی با ایمان قوی به مدت  ۳۴روز در مقابل
آن ها مقاومت کردند.

وی با اشــاره بــه حوادث حــوادث امنیتی برخی از
اســتانهای درگیرشــده در جنگ تبیین کرد :در آن
روزها  ۱۷هزار شهید تقدیم انقالب و اسالم شد .ایشان
افزود :صدام و نیروهای رژیم بعثی به فکر دستیابی به
پایتخت بودند ،طوری که به خیال خود ظرف یک هفته
تهران را تصرف یا حداقل منطقه نفتی خوزســتان را از
ایران جدا کنند.
ایشان افزود :قبل از جنگ تحمیلی چیزی حدود 636
بار تجاوز به شــهرهای مرزی اتفاق افتاد .ما در اوایل
جنگ سالحی نداشتیم که  50کیلومتر جلوتر از مرزها
را در برگیرد.
فرمانده دانشــگاه تربیت پاســداری امام حســین (ع)
تشــریح کرد :رزمندگان ما که بسیاری از آنها شهید
شــدند آنچنان جوانمردانه در خط مقدم جنگیدند که
نیروهای عراقی یا کشته شدند یا به اسارت ما درآمدند
و درنهایت رزمندگان ما به دشمن غلبه کردند.
ســردار فضلی در بخــش دیگری با اشــاره به نقش
مهم رزمندگان در هشــت سال جنگ تحمیلی ،گفت:
رزمندگان استان البرز نیز در دوران دفاع مقدس نقش
ویژهای داشــتند ،بنده شــهادت میدهم که مردم این

اســتان تمام ظرفیت خود را درراه انقالب بهکاربرده و در دوران هشتســاله دفاع
مقدس حضوری فعال داشتهاند.
فرمانده دانشــگاه تربیت پاسداری امام حســین (ع) در خاتمه افزود :دشمن امروز
شــروطی برای پذیرفتن برجام دارد ،تضعیف توان دفاعی ایران ازجمله این شروط
است ،اما خوشبختانه امروز نیروهای مسلح مسلط به تجهیزات و امکانات کافی در
زمین و آسمان است.
شایان ذکر است این مراسم به همت بسیج کارکنان دانشگاه برگزار شد.
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نشست همکارن معاونت دانشجویی با همکاران این حوزه برگزار شد

این نشســت صمیمی و کاری با هدف اعالم
آمادگــی؛ هماهنگی برای خدمات رســانی به
دانشــجویان و مرور استراتژی ها و راهبردهای
معاونت در سال جدید تحصیلی برگزار شد.
گفتنی است دکتر زنگانه در این نشست صمیمی

ضمن بیان مســائل مختلف حوزه خود به نقد  ،بررسی و ارائه راهکارهای
الزم برای رســیدن به نقطه مطلوب خدمات رسانی به دانشجویان تاکید
کردند

برگزاری زیارت عاشورا و عزاداری ماه محرم

مراسم زیارت عاشورا و عزاداری ماه محرم به
همت بسیج کارکنان دانشگاه در پردیس کرج
برگزار شد.
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گزارش تصویری صعود به
قله دماوند
گروه تخصصی کوهنوردی دانشــگاه در مسیر
صعود به قله دماوند به مناســبت صدمین سال
تاسیس دانشگاه
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برگزاری چهاردهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی پسران ( شیراز )
چهاردهمین المپیاد فرهنگی و ورزشــی پســران بــا حضور ۱۱۰
دانشــگاه و بیش از  ۲۵۰۰ورزشــکار به میزبانی دانشگاه شیراز در
تاریخ  97/5/10لغایت  97/5/19برگزار گردید و دانشگاه خوارزمی
موفق به کســب مقام های ذیل در رشته های شنا  -دو و میدانی
 -جودو  -کشتی و تکواندو گردید.

رشته شنا :

 در بخش انفرادی: مقام اول توسط امیر خراسانی در ماده  ۱۰۰متر کرال پشت مقام اول توسط امیر خراسانی در ماده  ۱۰۰متر پروانه مقام دوم توسط امیر خراسانی در ماده  ۵۰متر پروانه مقام دوم توسط علی سوری در ماده  200متر آزاد مقام سوم توسط علی سوری در ماده  ۲۰۰متر مختلط انفرادی مقام اول در ماده  ۴ * ۱۰۰متر -مقام دوم در ماده  ۴ * ۵۰متر مختلط تیمی

اسامی تیم اعزامی تکواندو به این رقابت ها
هادی تیران
سهیل پور نعمتی
مهدی باقری
علیرضا پور رضا قلی
مربی  :حامد قدردان
سرپرست  :محمد شیرینی

 در بخش تیمی : -کسب مقام سوم تیمی توسط تیم اعزامی شنای دانشگاه خوارزمی

رشته جودو :

 -کسب مقام دوم توسط سید حبیب میرزاجانی

رشته دو ومیدانی :

 کسب مقام اول توسط صنعان محمدی در ماده پرتاب نیزه کســب مقام ســوم در  ۴ * ۴۰۰متر ( میالد میهمی  -محسنزارعی  -بهداد تند پا  -سلیم عوج )
 کسب مقام چهارم توسط صنعان محمدی در ماده پرتاب وزنه کسب مقام پنجم توسط محمد خرم روز در ماده  ۱۵۰۰متر -کسب مقام پنجم توسط میالد میهمی در ماده  ۲۰۰متر

رشته کشتی :

 کسب مقام سوم وزن  ۹۷کیلوگرم توسط کامبیز مرادیتکواندو :

بخش تیمی :

 کســب مقام سوم تیمی توســط قهرمانان ارزشمند تیم تکواندودانشگاه خوارزمی

بخش انفرادی :

 کسب مقام اول توسط آقای هادی تیران در وزن سوم -کسب مقام سوم توسط آقای سهیل پور نعمتی در وزن اول
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این موفقیت را به تمامی
ورزشکاران و جامعه ورزشی
دانشگاه خوارزمی تبریک
عرض می نماییم.
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صعود به قله دماوند از مسیر جبهه جنوبی

به مناســبت گرامیداشــت صدمین سال تاسیس
دانشگاه خوارزمی برنامه صعود به قله دماوند که
در ادامه سلســله برنامههای انجمن کوهنوردی
دانشــگاه خوارزمی به مناســبت گرامیداشــت
یکصدمین ســال تاسیس دانشگاه و برای اجرای
صعودهای بلند برنامه ریزی شده بود از روز  ۸الی
 ۱۱مرداد برگزار شد .به منظور آمادگی صعود قله
دماوند گروه پیــش تر به قله های توچال ۳۹۶۵
متــر آزادکوه  ۴۴۰۰متر خلنو  ۴۳۷۵متر صعود
و برای ایجاد هم هوایی در این قلل شــب مانی
کرده بود طبقه برنامه روز دوشنبه  ۸مرداد ساعت
 ۱۴گروه در قالب  ۱۵نفر از کوهنوردان دانشگاه
متشکل از اساتید ،کارکنان و دانشجویان با مینی
بوس از دانشــگاه به مقصد قرارگاه فدراســیون
کوهنــوردی پلور اســتان مازنــدران راه افتاد و
بالفاصله ساعت  ۱۸به سمت گوسفندسرا بارگاه
اول دماوند در ارتفاع  ۳۵۰۰متری حرکت کرد و
ســاعت ۱۹بعد از اندکی تنفس حرکت به سمت
باال را ادامه داده و ســاعت  ۲۴در هوایی نســبتا
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سرد به کمپ بارگاه سوم دماوند  ۴۱۵۰متر رسید.
برپایی چادرها به منظور هم هوایی و شب مانی
در هوای سرد انجام شــد و در روز سه شنبه نیز
با پیمایش مسیر تا نزدیکی آبشار یخی در ارتفاع
 ۵۱۰۰متری و بازگشــت به کمپ و شبمانی دوم
هم هوایی ادامه یافت.
روز چهارشنبه از ساعت  ۵صبح گروه با همه افراد
به سمت قله حرکت در مسیری پر شیب و هوایی
ســرد با عبور از آبشار یخی و سنگ مثلث به تپه
های گوگــردی در نزدیکی قله می رســیم .که
آتشفشان نیمه فعال دماوند با دهانه وهم انگیز با
دود و ذرات شدید گوگرد با عظمت و ابهت ناشی
از آن خودنمایی می کــرد که دیدن آن با وجود
همه آن شرایط ســخت خستگی را از تن بیرون
میکرد .ســپس همه اعضای گروه با یاری خدا و
تالش خستگی ناپذیر توانست در ساعت ۱۲:۱۵
بــه بام ایران صعود کرده و پرچم دانشــگاه را بر
فراز قله به نمایش بگذارند.
پس از توقفی کوتاه به دلیل ســردی و نامساعد

بودن و شــروع بارش تگرگ و برف گروه بعد
از گرفتن عکس یادگاری به ســرعت به سمت
کمپ ســرازیر و در ســاعت  ۱۷:۳۰به بارگاه
سوم رسیده و در نهایت پس از استراحت و شب
مانی در چادر ها روز پنجشــنبه ساعت  ۶صبح
به سمت گوسفند سرا حرکت کرده در ساعت
 ۹:۱۵به گوسفند سرا رسیدیم.
طی قرار با مینی بوس دانشــگاه ســاعت ۱۱
در محل کمپ فدراســیون و بعد از تجدید قوا
همه اعضای گروه ســاعت  ۱۵و  ۳۰دقیقه به
دانشگاه بازگشتیم.
اعضای تیم آقایان:
دکتر حمید جاللیان
دکتر بهرام علیزاده
موسی الرضا بنفشه
محمود عباس نژاد
سیدرضا حسین پور
روح اله توکلی
نعمت آزادی

سجاد خورشیدوند
مازیار بشیری
وحید طوالبی
سعید سید علی
محی الدین رحیمی از دانش آموختگان دانشگاه
رحمان رزاقی
خانم ها:
زهرا تقوایی فرد
فائزه موالیی

سرپرست برنامه :آقای سجاد خورشیدوند
جلودار :آقایان موسی الرضا بنفشه و نعمت آزادی
عقب دار و گزارش نویس :روح اله توکلی
عکاس :محمود عباس نژاد ،روح اله توکلی
کل زمان صعود  ۱۳ساعت
کل زمان فرود  ۹ساعت
مسافت طی شده  ۳۲کیلومتر
از حمایت های مدیریت های محترم تربیت بدنی و امور عمومی متشکریم.
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با امکل تأسف و تأرث ردگذشت
هم کار محترم معاونت آموزشی و تحصیالت تکمی یل

جع
ف
ا
جناب آاقی مظفر رز ده

را تسلیت رعض نموده از ردگاه ازید منان ربای ایشان رحمت واسعه الهی و
مس
م
ل
ئ
ن
ربای بازماندگان و هم کاران صبر و شکیبایی ت ی مامیی.
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