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بازدید هیأت دانشگاه سلطان قابوس عمان از دانشگاه الزهرا (س)

افتخار آفرینی در ششمین
جشنواه بین المللی هنرهای
تجسمی فجر

صفحه 2

افتخار آفرینی دانشگاه الزهرا
در ششمین جشنــواره ملی
حرکت

صفحه 2

همایش ملی تربیت بدنی

صفحه 3

رونمایی از مجموعه کتابهای همایش ...
صفحه 4

برگزاری همایش

بینالمللی "گفتگوهاست
در این راه"

روز دوشنبه مورخ  92/12/5هیأتی 8

پرداخته و حرکت دانشگاه در سالهای

کشور و با توجه به این که کشور شما

نفره از دانشگاه سلطان قابوس عمان به

اخیر را در جهت توسعه تحصیالت

در منطقه کشور قدرتمندی است ،ما

سرپرستی دکتر علی البیمانی ،رییس

تکمیلی دانست و در ادامه گفت:

تمایل زیادی به همکاری با دانشگاه ها

دانشگاه ،و همراهی دکتر منی بنت فهد،

"استادان و دانشجویان این دانشگاه در

و موسسه های علمی برجسته ایرانی

معاون همکاریهای خارجی دانشگاه،

مسابقه ها و جشنواره های ملی و بین

داریم".

دکتر اسرا الخضاونه ،رئیس دانشکده

المللی متعددی مقام های برجسته

سـپس سـایر اعضـای حاضـر بـه

پرستاری ،دکتر هانی القاضی ،رئیس

را کسب کرده اند .برخی از اساتید

معرفـی خـود پرداختنـد و زمینه های

بخش جراحی بیمارستان دانشگاه ،دکتر

ما دانشمند بین المللی هستند .ما

مـورد نظـر خـود را بـرای همـکاری

یحیی الوهیبی ،مدیر مرکز مطالعات

امیدواریم در خصوص همکاری علمی و

دو دانشـگاه اعلام داشـتند .در پایـان

نفت و گاز ،دکنر سیف البحری و دکتر

فرهنگی با دانشگاه عمان به تفاهم خوبی

دکتـر خزعلـی با جمع بندی سـخنان

محی الدین غالم ،استادان دانشکده علوم

دست یابیم".

همکاران خود پیشـنهادهای دانشـگاه

آن دانشگاه و محمد الکندی رییس اداره

سپس دکتر البیمانی با اظهار خوشوقتی

الزهـرا (س) را بـرای آغـاز همکاری با

روابط خارجی دانشگاه عمان و دکتر

از حضور در یک دانشگاه مهم و برجسته

طـرف عمانـی برشـمردند .همـکاری

آیت اللهی که با مرکز مطالعات نفت

جمهوری اسالمی ایران ،ضمن معرفی

در زمینـه های آموزشـی و پژوهشـی،

و گاز دانشگاه عمان همکاری دارند ،از

دانشگاه متبوع خود گفت" :دانشگاه

انجـام پایـان نامـه هـای مشـترک،

دانشگاه الزهرا (س) بازدید و در سالن

سلطان قابوس  17500نفر دانشجو

برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی

اندیشه با رئیس و مسئوالن این دانشگاه

دارد و شامل  9دانشکده است و در

کوتـاه مـدت و میـان مـدت ،تبـادل

گفتگو کردند .در این دیدار مهندس

رشته های پزشکی ،پرستاری ،مهندسی،

اسـتاد و دانشـجو ،در رشـته هـای

مرتضی بیرنگ ،معاون امور بین الملل

علوم پایه ،علوم تربیتی ،علوم سیاسی،

نانوتکنولـوژی ،بیوتکنولـوژی ،آموزش

و تبادل فناوری معاونت علمی فناوری

هنر،کشاورزی و علوم انسانی دانشجو می

زبـان و ادبیـات فارسـی و عربی ،انجام

ریاست جمهوری ،نیز حضور داشت.

پذیرد .تاریخ تاسیس این دانشگاه به سال

مطالعات تطبیقـی در زمینه مطالعات

در این نشست ابتدا رئیس دانشگاه

 1986برمی گردد .با توجه به اشتراکات

زنـان و خانـواده و همچنیـن همکاری

الزهرا (س) پس از خوشامدگویی به

وسیع دو کشور در زمینه های تاریخی

در زمینـه تربیـت بدنـی دختـران و

میهمانان به معرفی دانشگاه الزهرا (س)

و اجتماعی و نیازها و منافع مشترک دو

ادامه در صفحه 8

چهارمین همایش بین المللی ساالنه
مرکز مطالعات و همکاری های علمی-
بین المللی با عنوان "گفتگوهاست در
این راه" با همکاری دانشگاه الزهرا (س)
و با هدف بررسی تحول علوم انسانی در
راستای فعالیت های سازمان بینالمللی
مولتیورسیتی( )Multiversityمالزی
فلسطین ،ایران ،ترکیه ،اوگاندا ،آفریقای
جنوبی ،ژاپن و ...با شرکت اندیشمندان
داخلی و خارجی از تاریخ  7لغایت 10
اسفندماه  92در سالن دکتر تورانی
دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد .مراسم
افتتاحیه این نشست با سخنرانی آقای
دکتر حسین محمدی دوستدار -رئیس
مرکز مطالعات و همکاری های علمی
بین المللی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری -و خانم دکتر خزعلی -رئیس
دانشگاه الزهرا (س) -پیرامون جایگاه علم
و عالم در اسالم آغاز گردید.

ادامه در صفحه 5
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موفقیت ها و افتخارات
دانشگاه
افتخار آفرینی در جشنواره
مشکات
خانم مهتا مختارزاده  -دانشجوی رشته
طراحی صنعتی دانشکده هنر دانشگاه
الزهرا (س) -در دومین جشنواره
مشکات در رشته آثار حجمی در بخش
شهر زیبا با کسب  89امتیاز ،رتبه اول
را کسب نمود.

پیروزی تیم بسکتبال در
سومین بازی مرحله مقدماتی

در تاریـخ  92/12/12تیـم بسـکتبال
دانشـگاه الزهـرا (س) در مسـابقات
دانشـجویان دختـر دانشـگاه هـای
منطقه یک کشـور به میزبانی دانشـگاه
خواجـه نصیـر شـرکت و موفـق بـه
کسـب پیـروزی در بـازی سـوم مرحله
مقدماتـی با نتیجه  47بـر  30در مقابل
تیـم دانشـگاه عالمـه طباطبایـی شـد.

افتخار آفرینی دانشجوی
دانشگاه الزهرا (س) در سی و
ششمین دوره مسابقات قرآن

در سی و ششمین دوره از مسابقات
قرآن کریم در شهر شیراز ،خانم سما
بابایی -دانشجوی دانشگاه الزهرا (س) و
حافظ کل قرآن کریم در رشته حفظ کل
رتبه دوم کشوری را کسب نمود.

کسب مقام سوم در مسابقات
بسکتبال دانشجویان دختر
دانشگاههای منطقه یک کشور

تیم بسکتبال دانشگاه الزهرا (س)
با شرکت در مسابقات بسکتبال
دانشجویان دختر دانشگاههای منطقه
یک کشور به میزبانی دانشگاه خواجه
نصیر در اسفند ماه  92توانست مقام
سوم این مسابقات را کسب نماید.

افتخار آفرینی انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه
الزهرا (س) در ششمین جشنواره ملی حرکت

مقام اول تيم فوتسال دختران
دانشگاه الزهرا (س) در
مسابقات فوتسال دختران
منطقه يک دانشگاه هاي کشور

سراسر کشور موفق به کسب  7عنوان کشوری و افتخار آفرینی در ششمین جشنواره

پيروزي چشمگير تيم فوتسال دختران

ملی حرکت در سال  1392گردیدند .اسامی برگزیدگان در این جشنواره به شرح

دانشگاه الزهرا (س) در مقابل تيم پر

زیر می باشد:

انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) در رقابت تنگاتنگ دانشگاه های

قدرت دانشگاه تهران در مسابقه فينال با
نتيجه  5بر  4و کسب مقام اول مسابقات
فوتسال دختران منطقه يک دانشگاه
هاي کشور ،از دیگر موفقیتهای کسب
شده در اسفند ماه  92می باشد .الزم به
ذکرست در اين دوره از مسابقات خانم
فائزه برهانی عنوان خانم گل را کسب
نمود.

 .1خانم سمانه رشتبر به عنوان کارشناس برگزیده.
 .2آقای دکتر علی رحمانی به عنوان استاد مشاور برگزیده انجمن علمی دانشجویی

کسب مقام سوم انفرادی در
مسابقات شنای دانشجویان
دانشگاههای منطقه یک کشور

 .4غرفه برگزیده به دلیل ابتکار و نوآوری در طراحی دکور همراه با مشارکت و

خانم یاسمن خاقانی راد-دانشجوی

ارائه فعالیت های انجمنهای علمی دانشجویی بیوتکنولوژی ،حسابداری ،فیزیک،

طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا (س)-

محیط زیست و نجوم.

در مسابقات شنای دانشجویان دختر

 .5انجمن علمی دانشجویی حسابداری "بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)"

دانشگاههای منطقه یک کشور به

به عنوان حامی برگزیده انجمن علمی ،دانشجویی.

میزبانی دانشگاه علم و صنعت در

 .6انجمن علمی دانشجویی طراحی پارچه و لباس قابل تقدیر در بخش افتخارآفرین.

اسفند ماه  92شرکت و مقام سوم

 .7انجمن علمی دانشجویی تاریخ قابل تقدیر در بخش نشریه علوم انسانی.

انفرادی را در این مسابقات کسب نمود.

افتخار آفرینی در ششمین
جشنواه بین المللی
هنرهای تجسمی فجر
در ششمین جشنواره بین المللی هنر
های تجسمی فجر که در تاریخ  4اسفند
 92برگزار گردید ،خانمها سیدهفاطمه
شاکری و مریم عبدالهی -دانشجویان
کارشناسی ارشد رشته نقاشی دانشکده
هنر دانشگاه الزهرا (س) -توانستند
رتبه های اول و دوم را کسب و تنديس
طوباي زرين ،دیپلم افتخار و جایزه
نقدی دریافت نمایند.

حسابداری.
 .3انجمن علمی ،دانشجویی پژوهش هنر برگزیده در بخش پژوهش هنر.
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نشست ها و همایش ها

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه هنر

علمی دانشگاه الزهرا (س) ،در آستانه

خانم دکتر خزعلی-رئیس دانشگاه-

در تاریخ  5اسفند  92برگزار گردید.

ورود به این سال ( )1343-1393در

نیز در اولین روز همایش در آن حاضر

در این همایش خانمها :دکتر پریسا

تاریخ  18اسفندماه  92برگزار گردید

شده و ضمن قدردانی از مسئوالن و

شاد قزوینی -عضو هیأت علمی گروه

و طی آن اعضای حاضر ضمن آشنایی

برگزارکنندگان ،ارائه مقاالت متعدد

بخش شفاهی بیست و نهمین دوره نقاشی -و دکتر عفت السادات افضل

با دبیرخانه پنجاهمین سال و فعالیت

واجرای این همایش گسترده را توسط

مسابقات قرآن کریم مرحله دانشگاهی طوسی -عضو هیأت علمی گروه ارتباط

های انجام شده تاکنون ،پیشنهادات

دانشجویان را ستودند

روز دوشنبه مورخ  5اسفند  92در تصویری -از اعضای کمیته علمی

خود را در راستای معرفی تالش

الزم به ذکر است که روز اول این

سالن مائده برگزار گردید و برندگان این همایش بوده و در این همایش

های علمی و دستاوردهای دانشگاه و

همایش علمی اختصاص به رشته

مرحله شفاهی به شرح ذیل معرفی سخنرانی کردند.

برگزاری برنامه های گوناگون طی سال

مدیریت ورزشی ،روز دوم آن به رشته

ارائه نمودند .رئیس دانشگاه نیز طی

فیزیولوژی ورزشی و روز سوم مختص

*حفظ کل :نفر اول :خانم الهام السادات روز دوشنبه مورخ  12اسفند 92

سخنانی ضمن تشکر از زحمات انجام

رشته رفتار حرکتی بود.

سید ابراهیمی و نفر دوم :ضحی کمالی مراسمی به منظور آشنایی دانشجویان

شده ،برگزاری هرچه بهتر این مناسبت

جدیدالورود رشته نقاشی و تجلیل

را مستلزم همکاری و همیاری تمامی

*حفظ  5جزء :نفر اول :زهرا سبحان از فعالیت ها و افتخارآفرینی های

بخش ها و اعضای جامعه دانشگاهی

پور ،نفر دوم :مریم فرخی و نفر دانشجویان این گروه و دانشجویان

دانست.

بخش شفاهی بیست و نهمین
دوره مسابقات قرآن کریم
مرحله دانشگاهی

گرد همایی گروه نقاشی

شدند:

*حفظ  10جزء  :مریم نمکی

مجری طرح های پروژه "نقش برجسته

همایش ملی دانشجویی
ت ربیت بدنی

همت انجمن علمی دانشجویی نقاشی،

دومین همایش ملی دانشجویی علوم

*رشته تحقیق :نفر اول :نرگس گروه نقاشی و معاونت فرهنگی هنری

ورزشی با حضور اساتید دانشکده

شهبازی ،نفر دوم :زینب صدری ،نفر دانشگاه الزهرا (س) برگزار گردید.

تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه

سوم :زکیه سندگل ،نفر چهارم :فاطمه در این مراسم که با حضور رئیس

الزهرا (س) و سایر دانشگاه ها در

دانشکده هنر و اعضای هیأت علمی

تاریخهای  13 ،12و  14اسفند ماه 92

سوم:رقیه بشیر

*حفظ  1جزء :نفر اول :فاطمه یوسف مادر" و پروژه "پل های سواره رو| به
وند و نفر دوم :فرخنده ستوده

بسطام و نفر پنجم  :هدی حمیدی

*رشته ترتیل :نفر اول :لیال چراغعلی ،گروه نقاشی برگزار شد از دو دانشجوی

در سالن دکتر تورانی برگزار گردید.

ویژه ب رنامه نوروز 20 20 20

نفر دوم :مریم انصاری ،نفر سوم :محبوبه کارشناسی ارشد این رشته که در

به مناسبت فرا رسیدن ایام نوروز،

رحیمی ،نفر چهارم :لیال زحلی و

ششمین جشنواره هنرهای تجسمی

کانون فیلم و عکس معاونت فرهنگی

نفر پنجم :الهام امیری

فجر رتبه های اول و دوم را کسب نموده

در تاریخ  20اسفندماه  92ویژه

*رشته مدیحه سرایی :نفر اول :زینب بودند و دانشجویان شرکت کننده در

برنامه جنگ نوروزی  20 20 20را

اثنی عشری ،نفر دوم :فاطمه سازوار و پروژه های مشترک دانشکده و سازمان

در سالن دکتر تورانی برگزار کرد .این

نفر سوم :عارفه پوررضایی

زیبا سازی شهرداری تهران ،تقدیر بعمل

در ابتدای این برنامه خانم دکتر

برنامه شامل پخش کلیپ ،مصاحبه با

*دعا خوانی :طیبه صالحی

آمد.

جلسه مشورتی پنجاهمین
سالگرد پایه گذاری دانشگاه
الزهرا (س)

شمشکی -رئیس دانشکده تربیت

اساتید ،سخنرانی آقای دکتر رضایی

بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا

و اجرای موسیقی زنده بود .در این

(س) و رئیس همایش  -ضمن خوش

برنامه نوروزی از تسهیل گران فرهنگی

آمدگویی ،تولید علم را مرهون زحمات،

دانشگاه آقای سلیاری -رئیس امور

جلسه شورای فرهنگی با حضور

صبر و تالش پیشینیان ذکر کرده و

عمومی ،-آقای طاهری -رئیس نقلیه

این همایش با موضوع "بررسی مبانی خانم دکتر خزعلی -رئیس دانشگاه،-

وظیفه طالبان علم را در حال حاضر

دانشگاه -و خانم جماعت -مسئول

نظری هنرهای تجسمی معاصر ایران معاونان ،مسئوالن و نمایندگان بخش

بسط آن دانست .وی همچنین اخالق

دفتر امور عمومی دانشگاه -نیز تقدیر

(سه دهه اخیر)" و با همکاری معاونت های مختلف و اعضای این شورا با

پژوهشی و وفاداری علمی را از جنبه

به عمل آمد .در ادامه برنامه از آقای

های مهم در کار علمی دانست.

طهماسبی از نیروهای بسیار ارزشمند

*دکلمه خوانی :زهرا قاسمی
*سخنرانی :حدیث زارعی.

همایش انجمن علمی
هنرهای تجسمی ایران

فرهنگی هنری دانشگاه الزهرا (س) و

موضوع بزرگداشت  50سال تالش
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دانشگاه به دلیل امانتداری (در پی تحویل کیف دکتر
رودی تی ،از اساتید برجسته دانشگاه دال ِور امریکا

رونمایی از مجموعه کتاب های همایش
بین المللی فلسفه حقوق زن در اسالم

که چندی پیش در دانشگاه الزهرا (س) برای ایراد

آیین رونمایی از مجموعه کتاب های همایش بین

سخنرانی حضور داشته و کیف پول خود را که حاوی

المللی فلسفه حقوق زن در اسالم با حضور خانم

دالر به ارزش  30میلیون تومان بود را گم نموده

دکتر امین زاده -معاون حقوقی رئیس جمهور،-

بودند) تقدیر شد.

خانم دکتر خزعلی-رئیس دانشگاه الزهرا (س)،-
آقای دکتر باقری ثالث رئیس دانشگاه حضرت میس
شورای سیاستگذاری همایش -و سایر مسئوالن دو
دانشگاه ،اساتید و مدعوین در تاریخ  20اسفند 92
در دانشگاه الزهرا (س) برگزار گردید.
آقای دکتر باقری ثالث رئیس دانشگاه حضرت
معصومه (س) در این مراسم ضمن خوشامدگویی
به مهمانان و تشکر از مسئوالن دانشگاه الزهرا (س)

افتتاحیه جشنواره مسابقات ورزشی

به جهت حمایت علمی و معنوی همایش و پذیرش
میزبانی این مراسم ،به اقدامات انجام شده در برگزاری

سخن رانــیها
سخنرانی با موضوع "عوامل رقیب در
گوناگونی نحو زبان فارسی"
ِ
گروه زبانشناسی سخنرانی آقای دکتر محمد راسخ
گوناگونی نحو زبان
مهند با عنوان "عوامل رقیب در
ِ
فارسی" را در تاریخ  7اسفند  92در دانشکده ادبیات،
زبان ها و تاریخ برگزار نمود.

سخنرانی با عنوان "نظریهی گروههای
خودگردان در چارچوب دستور وابستگی"

گروه زبانشناسی سخنرانی آقای دکتر امید طیب زاده
با عنوان "نظریهی گروههای خودگردان در چارچوب
دستور وابستگی" در تاریخ چهارشنبه  14اسفند 92
در تاالر حافظ دانشکده ادبیات ،زبان ها و تاریخ برگزار
نمود.

بومی محلی دانشگاه الزهرا (س)

همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسالم اشاره

اولین جشنواره مسابقات ورزشی بومی محلی دانشگاه

کرد .وی با توضیح نحوه و میزان پژوهش های انجام

مسابقه ها وجشنواره ها

الزهرا (س) در تاریخ  18اسفند  92با اجرای دو

شده همایش ،اجرای آن در اردیبهشت سال  92را

مسابقه ایستگاهی آمادگی جسمانی

مسابقه به نام های"چو و پل" و "توالما" مربوط به

از دستاوردهای مهم در زمینه تبیین حقوق زن از

استان اصفهان و آذربایجان شرقی در محل خوابگاه

دیدگاه اسالم دانست .وی چاپ مجموعه سخنرانی

فرزانگان دانشگاه الزهرا (س) با حضور  100نفر

ها و مقاالت ارائه گردیده در این همایش را به جهت

برگزار گردید.

پی گیری بیشتر مباحث و استفاده اندیشمندان
ضروری دانسته و برگزاری آیین رونمایی را نشان
دهنده اهمیت موضوع عنوان نمود.
در ادامه مراسم خانم دکتر امین زاده با بیان نقش
زن در قانون اساسی و لزوم انجام اقداماتی در جهت
شناسایی بیشتر ،نقش زنان در اجرای رهنمودهای
مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی را
کلیدی دانست .معاون حقوقی رئیس جمهور اقتصاد
مقاومتی را نه به معنای زندگی در تنگنا و سختی
بلکه زندگی بر پایه تعادل و رعایت اصول صحیح
و عاقالنه بیان کرد و متذکر شد پیشرفت های
کشورهای توسعه یافته ناشی از توجه مردم به رعایت
این نحوه اقتصاد در زندگی است.
درپایان از مجموعه کتب این همایش توسط خانم
دکتر امین زاده -معاون حقوقی رئیس جمهور-
رونمایی و از دست اندرکاران برگزاری آن تقدیر شد.

به مناسبت میالد حضرت زینب (س) و روز پرستار،
اداره تربیت بدنی دانشگاه الزهرا (س) با همکاری
ستاد شاهد و ایثارگر مسابقه ایستگاهی آمادگی
جسمانی را عصر روز پنجشنبه مورخ 92/12/15
برگزار نمود .در این مسابقه عالوه بر نفرات برتر به
سه نفر از افراد شرکت کننده نیز به قید قرعه جوایزی
اهداء گردید.
مقام اول :زینب سدری )بیوتکنولوژی(
مقام دوم :صحرا بهشتی نژاد )تربیت بدنی(
مقام سوم :رضوان خیر اندیش (تربیت بدنی)

ایجاد رشته
مجوز پذیرش دانشجو دانشجو
در رشته کتابت و نگارگری
در تاریخ  26اسفند ماه  92وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری با پذیرش دانشجو در رشته "کتابت و
نگارگری" در دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (س)
موافقت به عمل آورد.
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بازدیدها و اردوها

حضور دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)
در مراسم رونمایی نخستین اوراق
وقفی منتشر شده کشور
سازمان اوقاف و امور خیریه در تاریخ  5اسفند  92از
نخستین اوراق وقفی منتشر شده جمهوری اسالمی
ایران طی مراسمی رونمایی نمود .دانشجویان دانشگاه
الزهرا (س) به همت معاونت فرهنگی توانستند در این
مراسم که از ساعت ۱۹در سالن همایشهای صدا و
سیما برگزار شد شرکت کنند.

بازدید از جماران و کاخ نیاوران

بازدید از جماران و کاخ نیاوران از طرف کانون
گردشگری معاونت فرهنگی ـ اجتماعی روز جمعه
مورخ  9اسفند ماه  92برگزار شد.

دیدار رئیس دانشگاه با دانشجویان خوابگاهی

دیدار از خانواده شهید پالرک

روز پنج شنبه مور خ  92/12/8خانم دکترخزعل�ی

روز پنج شنبه مورخ  8اسفندماه  92کانون قرآن

-رئیس دانشگاه -به همراه خانم دکترامیرخانی-معاون

و عترت و کانون گردشگری معاونت فرهنگی با

فرهنگی اجتماعی و سرپرست معاونت دانشجویی -و

همکاری ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه گروهی از

خانم میرمعینی-رئیس امورخوابگاه ها -ضمن بازدید

دانشجویان خوابگاهی را برای دیدار و اهدای هدیه

از خوابگاه فرزانگان دراتاق تلویزیون گلستانهای یک،

به مادر شهید پالرکی(شهیدی که قبرش همیشه

دو و سه حضور و ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان

بوی عطر میدهد) به منزل ایشان اعزام کردند.

جدیدالورود به سئواالت دانشجویان خوابگاهی پاسخ

دانشجویان از ساعت  14:30الی  17:30با مادر شهید

گفتند.

از خصوصیات روحی و معنوی شهید پالرکی به بحث

دراین دیدارمسئولین از نزدیک درجریان مسائل و

و گفتگو نشستند.

مشکالت دانشجویان قرارگرفتند .این نشست صمیمی
تا ساعت  23ادامه داشت و خانم دکترخزعلی ضمن
استماع نظرات دانشجویان ،دستوراتی جهت بهبود و
ارتقاء کیفی خدمات صادر نمود.

در این بازدید دانشجویان ابتدا سیر زندگی امام خمینی

بازدید رئیس دانشگاه از بازارچه نوروزی
انجمن دانش آموختگان دانشگاه

سپس برای بازدید به منزل امام راحل رفتند و صفا و

انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا (س) طبق

(ره) را به روایت تصویر در موزه عکس مشاهده کرده و
معنویت را در عین سادگی آنجا مشاهده نمودند .سپس

سنوات گذشته در آستانه سال نو بازارچه نوروزی خود

ادامه از صفحه 1
در ادامه آقای سید محمد مهدی میرباقری -رئیس
فرهنگستان علوم اسالمی قم -سخنران اصلی نشست
افتتاحیه به تبیین دیدگاه خود پیرامون رویکردهای
مختلف به علم دینی و علوم انسانی اسالمی پرداخت.
استاد میر باقری با تبیین و ارائه رویکردهای تاریخی به
موضوع علم دینی پرداخت و تحول در نوع نگاه های

را طی یک هفته از تاریخ  17الی  21اسفند ماه 92
در سالن شیشه ای دکتر تورانی برپا نمود .خانم دکتر
خزعلی -رئیس دانشگاه -همراه با خانم ناصری -مدیر
روابط عمومی  -روز دوشنبه مورخ  19اسفند ماه 92
از این نمایشگاه بازدید نمودند.

به حسینه جماران که محل مالقات های مردمی امام
(ره) بود رفتند و در ادامه از کاخ نیاوران بازدید کردند.
این بازدید به یادماندنی با برپایی نماز جماعت ظهر و
عصر به پایان رسید.
در پایان نیز مسابقه دل نوشته نجوا با امام (ره) و
مقایسه تحلیلی جماران و نیاوران در طول مسیر برگزار
گردید.

اردوی مذهبی ـ ورزشی کهف الشهدا

کانون مهدویت معاونت فرهنگی به مناسبت میالد
حضرت زینب (س) چهل نفر از دانشجویان خوابگاهی
را روز جمعه مورخ  16اسفندماه  92از ساعت  6صبح
به مدت یک روز به اردوی مذهبی ـ ورزشی کهف
الشهدا اعزام نمود.

در این بازدید خانم دکتر هادیان -دبیر قبلی انجمن
دانش آموختگان ،-خانم دکترداداندیش -دبیر جدید
انجمن و خانم صفایی -قائم مقام دبیر انجمن -نیز
حضور داشتند .این نمایشگاه مورد استقبال بسیار
همکاران و دانشجویان دانشگاه قرار گرفته است.

رایج به موضوع علم را مستلزم تغییر در روش شناسی
علم دانست و هرکدام از رویکردهای مختلف در
موضوع علم دینی را با تکیه بر روش شناسی آنها مورد
نقد و کنکاش قرار داد .این نشست در روزهای بعد با
موضوعات مختلفی چون "ارزیابی پیش فرض های
علم و دین و علم دینی"؛ "حلقه مفقوده مغفوله برای
ایجادتحول علوم انسانی اسالمی" ؛ "استعمارزدایی از
ریاضیات" و "مجاوره و احسان به مثابه بنیادهای افق
یادگیری در قرن  " 21با سخنرانی چهره هایی چون:
دکتر غالمحسین مقدم حیدری ،حجت االسالم سید
مرتضی حسینی الهاشمی ،پرفسور سی کی راجو،
استاد منیر فاشه و خانم سرین حلیله ادامه یافت.
این نشست ها که با نقد و نظر منتقدان هر یک از
موضوعات مطرح شده همراه بود مورد توجه بسیاری
از عالقه مندان و شرکت کنندگان قرار گرفت.
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برگـ زاری کارگا ه و دوره های آموزشی
کارگاه آموزشی فیزیوتراپی اندام
آسیب دیده بدن
اداره تربیت بدنی با همکاری فدراسیون پزشکی ج.ا.ا
کارگاه آموزشی "فیزیوتراپی اندام آسیب دیده بدن"
را ویژه دانشجویان دانشگاههای منطقه یک کشور با
مدرسی خانم جمهوری -مدرس مجرب فدراسیون
پزشکی ورزشی -درتاریخ  92/12/1برگزار نمود.

کارگاه تحکیم خانواده
کارگاه های تحکیم خانواده با حضور خانم دکترشکوه
نوابی نژاد جهت آشنایی دانشجویان ورزشکار با:
اصول همسرداری ،روش های زندگی ،شیوه های یک
زندگی خوب ،ارتباط اثرات ورزش بر بهبود روشهای
تحکیم زندگی در تاریخ  10اسفند  92برگزار شد.

در این نشست دانشجویی که با حضور آقای دکتر
نارنجی ها برگزار شد هویت یابی دانشجویان به
عنوان عامل اولیه داشتن یک زندگی موفق تشریح
شد .همچنین در باب مهارت های مهم در زندگی
نظیر نحوه درست دوست یابی ،قدرت نه گفتن،
تالش در داشتن هوش اجتماعی ،حل مسئله و
تصمیم گیری صحیح و نیز مهارت شناخت خطراتی
نظیر مواد مخدر برای دانشجویان بیاناتی ایراد گردید.

گردید و ادامه آن در سال  93در خالل اردوهای
بهاری پیش بینی شد.

کارگاه بررسی موعود در
ادیان یهودیت و مسیحیت

معاونت فرهنگی کارگاه تخصصی آموزش فیوزینگ

مسیحیت" را در تاریخ  92/12/4با حضور خانم دکتر

هر دوشنبه از به مدت  10جلسه در اسفند ماه 92

هوشنگی برگزار نمود.

کارگاه فلسفه و زبان
انجمن علمی دانشجویی زبانشناسی کارگاه فلسفه
و زبان را در تاریخ  6اسفند  92برگزار نمود .این
کارگاه با تدریس آقای فرشاد نوروزی هر سه شنبه
از ساعت  17الی  19در دانشکده ادبیات ،زبان ها و
تاریخ برگزار شد.

کارگاه آموزشی آشنایی با دایره المعارف
ها و دایره المعارف نویسی

از حوزه های حقیقی و مجازی ،اولین دوره از سلسله
کارگاه های مهارت های زندگی با عنوان گفتگوی
دانشجویی "مزد" ( مهارت های زندگی دانشجویی)
در تاریخ های  5و  6اسفند  92در ساعت  20الی 23
با حضور بیش از  200نفر از دانشجویان ورودی بهمن
ماه  92برگزار گردید.

اسفند  92در سالن مائده برگزار شد .در این جلسه
در خصوص اینکه چرا ما احتیاج به امام داریم و اینکه
جامعه چگونه باید برای ظهور امام زمان (عج) آماده
شود و نیز در مورد تفسیر آیه  58سوره نور اطالعاتی

 92/12/92،20/12/19در خوابگاه فرزانگان برگزار

به همت انجمن علمی دانشجویی صنایع دستی

دانش شناخت و مقابله با آسیب های اجتماعی اعم

مهدویت معاونت فرهنگی روز سه شنبه مورخ 13

کانون آسیب شناسی معاونت فرهنگی روزهای

دانشجویی در تاریخ های ،92/12/13 ،92/12/12

با موضوع "بررسی موعود در ادیان یهودیت و

به همت شورای فرهنگی خوابگاه و در راستای افزایش

زهرا تحصیلی و خانم دکتر رضا زاده توسط کانون

شایان ذکر است کارگاه شماره  2و  3این گفتگوی

کارگاه تخصصی فیوزینگ

اولین دوره از سلسله کارگاه های
مهارت های زندگی

دوره آموزشی امام شناسی با حضور خانم دکتر

در اختیار دانشجویان قرار گرفت.

انجمن علمی ادیان وعرفان کارگاه موعود ادیان

برگزار شد.

کارگاه آموزشی امام شناسی

جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ
و تمدن اسالمی روز دوشنبه مورخ  92/12/12در
مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی حضور یافتند و در
کارگاه آموزشی یک روزه "آشنایی با دایره المعارف ها
و دایره المعارف نویسی" با حضور آقای دکتر غالمی-
مدیر بخش هنر دانا  -شرکت کردند.
در این کارگاه آموزشی دانشجویان ضمن آشنایی با
تاریخچۀ دایره المعارف نویسی و سبک های مختلف
موجود ،با شیوه های نگارش مقاالت دایره المعارفی
آشنا شدند .این کارگاه آموزشی با بازدید از مجموعه

کتابخانه مرکز همراه بود.

کارگاه خطرات فضای سایبری

دوشنبه و سه شنبه مورخ  12و  13اسفند  92از
آقای دکتر احمدیان ،پلیس فتا دعوت به عمل آورد تا
در مورد خطرات فضای سایبری از جمله شبکه های
اجتماعی نظیر face book, oovoo , Skill
صحبت نماید.
در این کارگاه کلیپ هایی در مورد افرادی که در
محیط های مجازی مورد سوء استفاده قرار گرفته
بودند پخش گردید که باعث شد دانشجویان از
خطرات محیط های سایبری بیشتر آگاه شوند .برنامه
با پرسش و پاسخ دانشجویان پایان پذیرفت.

کالس نجوم مقدماتی

انجمن علمی دانشجویی نجوم اقدام به برگزاری
کالس نجوم مقدماتی در تاریخ های  13و  20اسفند
ماه دراتاق  14معاونت فرهنگی نمود.

ژوژمان مبلمان شهری

مبلمان شهری که در ادامه درس طراحی محیط
زیست برگزار گردیده است ،با عنوان "طراحی
نیمکت محوطه حیاط دانشکده هنر دانشگاه
الزهرا (س)" با شاخصه فضای سبز و دخترانه بودن
دانشگاه ،توسط  9تیم سه نفره با نظارت و راهنمایی
دو استاد در اسفند ماه  92در دانشکده هنر دانشگاه
الزهرا (س) برگزار گردید.
این پروژه بر مبنا و کاربری دانشجویی هنر با شاخصه
های ابزار و وسایل همراه دانشجو و گروهی و جمعی
بودن دانشجویی و با راهنمایی اساتید گروه طراحی
صنعتی خانم ها :فرزانه هنر بخش و مرضیه اله دادی

انجام شده است.
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برنامههای آموزشی  -ورزشي

م راسم های مناسبتی

* ثبت نام و برگزاري كالسهاي شناي آموزشي ،تكميلي،

کاشت نهال توسط دانشجویان داوطلب
ورزشی در روز درختکاری

تفريحي و خصوصی ،پیالتس ،آیکیدو ،ایروبیک ،بدنسازی،

روانشناسی برپا و از زحمات آنان قدردانی شد .الزم
به ذکرست تعدادی از دانشجویان بهطور داوطلبانه
عهده دار برگزاری این مراسم و خصوصا تجلیل
از زحمات نیروی خدمات در دانشکده شدند .این

آب درمانی براي دانشجويان خوابگاهی از ساعت  10صبح

دانشجويان تربيت بدني ،داوطلبين ورزشي و سایر

الی  9شب توسط اداره تربیت بدنی دانشگاه الزهرا (س)

دانشجویان رشته های مختلف ورزشی دانشگاه الزهرا

در اسفند ماه .92

(س) روز درختكاري را با كاشت  50نهال (گردو،

* ثبت نام و برگزاري كالسهاي شناي آموزشي ،تكميلي،

آلبالو ،هلو و سیب) گرامي داشتند .اداره تربيت بدني

تفريحي و خصوصی ،پیالتس ،بدنسازی و آب درمانی

این برنامه را با همكاري واحد امور عمومي دانشگاه

براي دانشجويان غیر خوابگاهی از ساعت  10صبح الی 5

و حضور یکی از مسئولین شهرداری منطقه  3تهران

* ادامه جلسات سلسله مباحث سیره ائمه در

بعد از ظهر توسط اداره تربیت بدنی دانشگاه الزهرا (س)

روز پنجشنبه  92/12/15در محوطه باغ نو دانشگاه

نمازخانه دانشگاه هر هفته شنبه ها با هدف آشنایی

در اسفند ماه .92

ساعت  10صبح برگزار نمود.

دانشجویان با سیره اهل بیت (ع).

دانشجویان کلیه امور خدماتی دانشکده را در این روز
بر عهده گرفتند.

برنامه های فرهنگی اجرا شده
گوناگون از سوی دفتر نهاد رهبری

برنامههاي ورزش قهرماني

* ادامه جلسات سلسله مباحث سبک زندگی رضوی

* برگزاری تمرينات تيمهاي ورزشي در رشتههاي

در خوابگاه هر هفته دوشنبه ها با هدف آشنایی

ورزشي واليبال ،بسكتبال ،شنا ،تنیس روی میز ،کاراته و

دانشجویان با سیره رضوی (ع).

بدمینتون در روزهای اداری و تعطیل (  7رشته) توسط

*تالوت هرشب یک صفحه قرآن با ترجمه در

اداره تربیت بدنی دانشگاه الزهرا (س) در اسفند ماه .92

خوابگاه.

* اعزام تیم بسکتبال ،به مسابقات قهرماني منطقه يک

* ادامه جلسات پرسش و پاسخ احکام ویژه بانوان

دانشگاه هاي کشور به ميزباني دانشگاه خواجه نصير

نشست شورای فرهنگی خوابگاه

هرهفته دوشنبه ها در نمازخانه دانشگاه با حضور

توسط اداره تربیت بدنی دانشگاه الزهرا (س) در اسفند

درادامهی جلسات شورای فرهنگی خوابگاه،

خانم دکتر ثمنی.

ماه .92

جلسهای درتاریخ  92/12/19با حضور مدیران

* ادامه سلسله جلسات تفسیر موضوعی قرآن هر

* اعزام تيم شنا به مسابقات قهرماني دانشجويان دختر

فرهنگی و دانشجویی ،رئیس اداره امورخوابگاه ها و

هفته سه شنبهها بعد از نماز جماعت ظهر و عصر

دانشگاه هاي منطقه يک کشور به ميزباني دانشگاه علم و

سایر اعضا در اداره امورخوابگاه ها برگزار شد.

در نمازخانه دانشگاه با حضور حجت االسالم عابدین

صنعت توسط اداره تربیت بدنی دانشگاه الزهرا (س) در

در آغاز جلسه گزارشی از چگونگی برگزاری

زاده.

اسفند ماه .92

کارگاههای مهارت زندگی برگزار شده درخوابگاه

* ادامه مشاوره هر هفته سه شنبه ها در دفتر نهاد

* اعزام تيم والیبال به مسابقات قهرماني دانشجویان

ارائه و ادامه این کارگاه ها به فروردین 93

رهبری با حضور خانم آل ایوب.

دختر دانشگاههای منطقه یک کشور به میزبانی دانشگاه

موکول گردید .سپس اعضای شورا ضمن ارائه

* ادامه کارگاه آموزشی رسانه با موضوعات کاربردی

شریف توسط اداره تربیت بدنی دانشگاه الزهرا (س) در

پیشنهاداتی درخصوص فعالیتهای فروردین ماه

و عملیاتی و نشریات دانشجویی دوشنبههای

اسفند ماه .92

 93برای انجام آن برنامه ریزی نمودند.

هرهفته در دفتر نهاد رهبری.

* ثبت نام از دانشجویان عالقمند به عضویت در تیمهای
ورزشی دانشگاه توسط اداره تربیت بدنی دانشگاه الزهرا
(س) در اسفند ماه .92
* برگزاری مسابقه تدارکاتی والیبال با تیم برق توسط
اداره تربیت بدنی دانشگاه الزهرا (س) در اسفند ماه .92
* برگزاری مسابقه تدارکاتی والیبال با تیم فرهنگسرای
اشراق توسط اداره تربیت بدنی دانشگاه الزهرا (س) در
اسفند ماه .92
* شرکت در مسابقه تدارکاتی بسکتبال با تیم کوشا (2
بار).

نشست صمیمانه ی آخرسال دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی
روز سه شنبه مورخ  92/12/20نشست صمیمانهی
آخرسال دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با حضور
اعضای هیأت علمی و کارکنان ب ه منظور ارزیابی
از فعالیتهای علمی ،پژوهشی ،فرهنگی ،آموزشی،
دانشجویی و ...یک ساله تمامی دستاندرکاران
و خصوصا افرادی که سهم بیشتری در پیشبرد
اهداف و فعالیتهای مذکور داشتند در سالن مرجع
الکترونیکی کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و

* پخش"فیلم چ با کارگردانی ایراهیم حاتمی کیا
از فیلم های اکران شده جشنواره فجر" در تاریخ
 92/12/18در سالن دکتر تورانی.
* جلسه استاد فرهنگ با موضوع پیام های کائنات
در تاریخ  92/12/19در سالن دکترتورانی.
* حلقه های مطالعاتی کتب صحیفه نور با عنوان
تفسیر آفتاب با همکاری تشکلهای دانشجویی
دانشگاه .
* مسابقه کتابخوانی پس پرده های هولوکاست.
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اخبار پژوهشی

نمایشــگاهها

نمایشگاه کتاب و سی دی

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الزهرا (س) با همکاری نشر
معارف و موسسه فرهنگی سپهر رایانه نور نمایشگاه کتاب و سی دی در موضوعات
ادبی -دینی ،را از تاریخ  3/12/92الی  7/12/92در طبقه همکف ساختمان
خوارزمی برگزار نمود.

انتشارات دانشجویی
چاپ و انتشار فصل نامه فرهنگی و اجتماعی دختران ایران زمین از سوی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الزهرا (س)
چاپ و انتشار فصلنامه علمی -هنری "هنر پژوه ".

نمایشگاه آثار دستی

نمایشگاهی از آثار دستی و هنری خانمها مریم آشتیان و فائزه فیروزبخت-

دانشجویان رشته طراحی پارچه با عنوان "خانه ای برای گلم" در نگارخانه دانشکده
هنر از تاریخ  5لغایت  15اسفند  92برپا شد .خانم دکتر خزعلی -رئیس دانشگاه
الزهرا (س) -و خانم دکتر فریناز فربود -مدیر گروه طراحی پارچه و لباس -در تاریخ

انتشارات اداره تربیت بدنی

بازیافتی در این نمایشگاه به بحث و گفتگو پرداخته و برای تشویق دانشجویان راه

طناببازی ،آراداویردی(وسطی) ،هفت سنگ ،خروس جنگی و در اختیار قراردادن

 11اسفند  92از این نمایشگاه دانشجویی بازدید و در خصوص نحوه استفاده از مواد
کارهایی را نیز مطرح نمودند.

* بروشور مسابقات بومی محلی در رشته های (چو و پل ،توالما ،ابو -امح جیم،
آنان به شرکت کنندگان در مسابقات ورزشی بومی محلی.

* تهیه پوستر مربوط به برگزاری اولین جشنواره ورزشهای بومی  -محلی اداره
تربیت بدنی دانشگاه الزهرا (س) و ارائه در نشست جهانی فیزو در کره جنوبی توسط
مدير اداره تربيت بدني.

* ارائه پوستر مقاله "تأثیر تمرینات با وزن در آب برای کاهش پوکی استخوان
زنان سالمند" در اولین همایش فیزیولوژی ورزشی دانشگاه الزهرا (س) توسط خانم

نمایشگاه کتاب های انتشارات دانشگاه الزهرا (س)

نسرین رمضانی.

به مناسبت شروع ترم دوم تحصیلی ،نمایشگاه کتاب با  40درصد تخفیف از تاریخ

* ارائه پوستر مقاله "تأثیر دو شیوه تدریس خالق و سنتی بر نگرش دانشجویان به

 10/12/92لغایت  14/12/92در طبقهي همکف ساختمان خوارزمی دانشگاه برگزار

تربیت بدنی" در اولین همایش ملی دانشجویی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه الزهرا

شد.

(س) توسط خانم نسرین رمضانی.

* ارائه پوستر مقاله "تصویرسازی فعال و غیرفعال یادگیری مهارت پرتاب دارت بین

نمایشگاه کتاب های دست دوم
انجمن علمی دانشجویی تربیت بدنی معاونت فرهنگی با همکاری اساتید محترم
نمایشگاه کتابهای دست دوم را برای استفاده ی دانشجویان در تاریخ های  17و 18
اسفند  92در دانشکده تربیت بدنی برگزار نمود.

نمایشگا ههای برگزار شده در نگارخانه کمال الدین بهزاد
92
1
2
3
4
5

نام هنرمند

نوع اثر

تاریخ

مکان

دانشجویان دختر و پسر" در اولین همایش ملی دانشجویی رفتار حرکتی دانشگاه
الزهرا (س) توسط خانم زهرا روزبهانی.

* بروشور مربوط به فعالیتهای اداره تربیت بدنی دانشگاه الزهرا (س) به زبان انگلیسی
جهت توزیع در نشست جهانی فیزو در کره جنوبی.

ادامه از صفحه 2
هنرهای زیبا و صنایع دستی و برگزاری مسابقات و جشنواره ها و نمایشگاه های

گروه آبی

آبرنگ

 8 - 3اسفند سالن اصلی و غربی

مشترک در این زمینه ها می تواند تأثیر خوبی در منطقه داشته باشد.

گروهی

آبرنگ

 15-10اسفند سالن اصلی

رئیس دانشگاه سلطان قابوس نیز با تشکر و اعالم آمادگی برای همکاری افزود:

پگاه صانعی

نقاشی

 15-10اسفند سالن غربی

سارا فرهادیان
مریم روزدار

نقاشی

 22-17اسفند سالن اصلی

مریم محقق

نقاشی

 22-17اسفند سالن غربی

ما تمامی موارد پیشنهادی همکاری را با توجه به اولویتهای طرفین شناسایی و
گزارش دقیق آن را برای شما ارسال خواهیم کرد.
در پایان هدایایی از صنایع دستی ایران به میهمانان اهدا شد .همچنین نشانهای
 2دانشگاه نیز به عنوان یادبود رد و بدل گردید.
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حضور دانشگاه الزه را (س)
در مجامع بیرونی

سخنرانی عضو هیأت علمی گروه
صنایع دستی در مراسم افتتاحیه
همایش نگاره های چوبی
خانم ناهید رحمانور -عضو هیأت علمی گروه صنایع
دستی دانشگاه الزهرا (س) -در مراسم افتتاحیه
همایش نگاره های چوبی که در تاریخ  18اسفند 92
در سازمان میراث فرهنگی و معاونت صنایع دستی
تهران برگزار شد  ،سخنرانی نمود.
برگزاری نمایشگاه نگارههای چوبی با گردهمایی
بیش از  250هنرمند صنایعدستی و  450اثر هنری
در رشته چوب این فرصت را فراهم آورد تا تعدادی
کثیری از هنرمندان به همراه پیشکسوتان و جمعی از
دانشجویان در سازمان میراث فرهنگی دوباره گردهم
آیند و در خصوص زمینه فعالیتخود به بحث و تبادل
نظر بنشینند.

سخنرانی عضو هیأت علمی دانشکده
الهیات دانشگاه الزهرا (س) در دانشگاه
آزاد اسالمی کرج
واحد کرج ،آقای دکتر حجت اله جوانی -عضو هیأت

همچنین ازسوی خانم دکتر انسیه خزعلی -رئیس

علمی دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا (س)-در سالن

دانشگاه الزهرا (س) -لوح تقدیر و هدیه ای برای

شهید مفتح دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج به ارائه

آقای شمسبد در نظرگرفته شده بود که توسط خانم

سخنرانی با عنوان "تقریب مذاهب اسالمی ضروت ها
و راهکارها" پرداخت.

تجلیل و تقدیر از استاد عرصهی علم
اطالعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا
مراسم تجلیل و تقدیر از آقای دکتر محمود شمسبد-
استاد عرصهی علم اطالعات و دانش شناسی -روز
یکشنبه مورخ  11اسفندماه  92با حضور جمعی
از اعضای هیأت علمی گروه های علم اطالعات و
دانششناسی از دانشگاه های مختلف ایران ،رئیس
انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران ،کتابداران
و عالقمندان عرصه فرهنگ ،کتابخوانی ،خانواده

در این مراسم ؛ آقای بهنام خادم -رئیس فرهنگسرای

شاهنامه رشیدا " و سمینار بین المللی رنگ دانشگاه
اصفهان ،با عنوان "رنگ در نسخ خطی مکتب
اصفهان"و ارائه پوستر شرکت کرد.
این کنفرانس با حضور جمعی از اساتید کشور ایتالیا
و کشورهای دیگر جهان در زمینه های مختلف رنگ
در هنر در پزشکی  -صنایع الکترونیک دیجیتالی
معماری و لباس برگزار گردید.

پیام ایشان قرائت و هدیه ایشان ارائه شد.
در انتها آقای شمسبد از همه حاضران و سخنرانان
جلسه ،از خانم دکتر خزعلی و از خانواده اشان
سپاسگزاری و خداوند بزرگ را بهخاطر فرصت های
خدمتگزاریشان نسبت به حرفه معلمی و رشته علم
اطالعات و دانش شناسی ستایش نمود.

رازی ،-آقای غالمرضا اميرخاني -عضو هيأت علمي

عضو هیأت امنای کتابخانههای عمومی کشور ،-آقای

خانم دکتر سهیال صالحی مقدم -عضو هیأت علمی

حسين مختاری معمار -عضو هيأت علمي دانشگاه

گروه ادبیات فارسی -از تاریخ  13الی  15اسفندماه

تهران ،-آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی-

 92در بزرگداشت امیرخسرو دهلوی در دانشگاه

رئیس انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران و رئیس

علیگر هند شرکت کرد و مقاله ی "موسیقی شعر

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا

در غزلیات امیر خسرو دهلوی" را در این مراسم ارائه

(س) به سخنرانی پرداخته و از مقام شامخ  ،تالشها

نمود.

ايران ،-خانم دکتر مهردخت وزیرپور کشمیری-

بین المللی رنگ در فلورانس ایتالیا با عنوان"رنگ در

فاطمه رضازاده-عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا-

حضور عضو هیأت علمی گروه ادبیات
فارسی در دانشگاه علیگر هند در
بزرگداشت امیرخسـرو دهلـوی

سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي

نقاشی و معاون آموزشی دانشکده هنر -در کنفرانس

اطالعات و دانش شناسی و فروتنی و تواضع را از

در تاریخ  4اسفند  92به دعوت دانشگاه آزاد اسالمی

سینمایی رازی برگزار شد.

خانم دکتر زهرا پاکزاد -عضو هیأت علمی گروه

به حرفه معلمی و عالقه وافر ایشان به رشته علم
مهمترین صفات ایشان برشمردند.

و دوستداران این استاد پیشکسوت ،در پردیس

حضور معاون آموزشی دانشکده هنر
در کنفرانس رنگ

تجلیل کردند تمامی سخنرانان این مراسم عشق

و زحمات ،فعالیتهای برجسته این استاد پیش کسوت

حضور عضو هیأت علمی گروه ادبیات
فارسی در دانشگاه هرمزگان در هفتمین
همایش پژوهشهای ادبی

خانم دکتر مهین پناهی -عضو هیأت علمی گروه
ادبیات فارسی -با ارائه مقاله تحت عنوان" :از
تمهیدات تا صدای پای آب سهراب سپهری" در
هفتمین همایش پژوهشهای ادبی دانشگاه هرمزگان
در تاریخ  13الی  14اسفند  92شرکت نمود.
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فعاليت هاي بين المللي اداره تربیت بدنی
دانشگاه الزهرا (س)

*

شرکت خانم سیما لیموچی -مدير اداره تربيت

بدني -در جلسه ساالنه کميته زنان فيزو (فدراسيون
جهاني ورزش هاي دانشجويي) در اسفند ماه ،1392
در شهر گوانگجو -کره جنوبي.

* ارائه پوستر از بازي هاي بومي -محلي دانشجويان
دانشگاه الزهرا ،در جلسه فرهنگ و ورزش ،در اسفند
ماه  ،1392در شهر گوانگجو  -کره جنوبي.

*

درج نام خانم سیما لیموچی -مدير اداره تربيت

بدني -در وب سايت جهاني فدراسيون جهاني تنيس
روي ميز به عنوان داور براي انتخاب زن برتر در
کميته بين المللي پارالمپيک.2013

*

درج نام خانم سیما لیموچی -مدير اداره تربيت

بدني -در وب سايت رسمي کميته ملي پارالمپيک
ج.ا.ايران به عنوان داور براي انتخاب زن برتر سال
.2013

*

انتخاب خانم سیما لیموچی -مدير اداره تربیت

بدنی -به عنوان داور براي انتخاب زن برتر سال
 2013در کميته بين المللي پارالمپيک.

*

درج نام خانم سیما لیموچی مدير اداره تربيت

بدني(سيما ليموچي) در سايت رسمي پايگاه
تخصصي تنيس روي ميز ايران به عنوان داور براي

ب رنامه های برون سازمانی و بین المللی
حضـور دکتر فرید العطاس و هیأت  15نفره
از دانشگاه ملی سنگاپور در نشست کرسی
نظریه پردازی "سوگیریهای اروپایی و
جنسیتی در علوم اجتماعی معاصر"
هیأتی  16نفره شامل  15دانشجو از دانشگاه ملی
سنگاپور به سرپرستی دکتر فرید العطاس ،استاد
دانشگاه ملی سنگاپور ،روز دوشنبه مورخ  5اسفند
ماه  92جهت برگزاری نشست تخصصی گروه علوم
اجتماعی با عنوان "سوگیری های اروپایی و
جنسیتی در علوم اجتماعی معاصر" از دانشگاه
الزهرا بازدید و در محل سالن کوثر دانشکده علوم
اجتماعی و اقتصادی با اساتید ،دانشجویان و کارکنان
این دانشکده دیدار و گفتگو کردند.
در این نشست که با استقبال اساتید و دانشجویان
مواجه شد ،ابتدا دکتر بابایی -رئیس دانشکده
علوم اجتماعی و اقتصادی -پس از خوشامدگویی
به مهمانان به معرفی دانشگاه الزهرا و دانشکده
علوم اجتماعی و اقتصادی پرداخت .سپس دکتر
محمدتقی شیخی -استاد گروه علوم اجتماعی-
سخنانی را پیرامون دانشگاه و ارتباطات بین المللی با
دانشگاههای دیگر بیان نمود.

نشست تخصصی نیز در سالن  316در دانشکده علوم
اجتماعی و اقتصادی با حضور اساتید گروه علوم
اجتماعی و دانشجویان دکتری ادامه یافت و اساتید
و دانشجویان به بحث و تبادل نظر در خصوص
چگونگی نظریه پردازی و مفهوم سازی مسائل
آسیایی در مقابل نظریه پردازی غربی پرداختند .در
انتهای نشست دکتر فرید العطاس با توجه به انگیزه
ها و توانایی دانشجویان و اساتید در ارائه مباحث
نظری پیشنهاد ادامه همکاری فیمابین در خصوص
مفهوم سازی نظری در علوم اجتماعی را ارائه و وعده
دیدارهای علمی آینده را نوید داد.
پس از پرسش و پاسخ ،لوح هایی با نشان دانشگاه
الزهرا (س) به رسم یادبود به دانشجویان دانشگاه
ملی سنگاپور اعطا شد که مورد توجه ویژه ایشان
قرار گرفت.

دیدار جمعی از بانوان فعال اجتماعی
کویت با رئیس دانشگاه الزهرا (س)

 17نفر از بانوان فعال اجتماعی کویت که به دعوت
جامعه المصطفی در کشورمان به سر می بردند
روز سه شنبه مورخ  6اسفند ماه  92با خانم دکتر
خزعلی -رئیس دانشگاه و خانم ها دکتر رستم پور-
مدیر گروه زبان ادبیات عربی ،-ناصری -مدیر روابط
عمومی دانشگاه -دیدار و گفتگو کردند.
طی این جلسه خانم دکتر خزعلی ضمن

انتخاب زن برتر سال .2013

خوشامدگویی به جمع حاضر ،دستاوردهای بانوان

تســلیت

ایرانی را به یمن انقالب اسالمی و تحت رهبری امام
خمینی(ره) و مقام معظم رهبری برشمرد و ویژگی

مطلع شدیم که در اسفند ماه  92همکاران ما :خانم
دکتر سعیده شعاری نژاد -در غم از دست دادن پدر؛

پس از آن خانم دکتر مرندی -مدیر دفتر همکاریهای

آقای جواد یزدی پور در غم از دست دادن پدر ،آقای

علمی و بین المللی دانشگاه -ضمن خوشامدگویی به

دکتر غالمرضا دهشیری در غم از دست دادن فرزند،

میهمانان به معرفی جامعه ایرانی و لزوم همکاری

آقای نقشعلی فیوجی در غم از دست دادن مادر،

های دوجانبه پرداخت .در ادامه آقای دکتر فرید

آقای حسینی در غم از دست دادن خواهر و آقای

العطاس به بحث تخصصی در خصوص سلطه تقکرات

کیوان نبی پور در غم از دست دادن مادر به سوگ

غربی و سوگیری جنسیتی در متون و کتب درسی

نشستند .اندوه ما در غم آن عزیزان بزرگوار در واژهها

جهان پرداخته و اروپا محوری را مورد نقد قرار داد.

نمی گنجد ،تنها می توانیم از خداوند منان برای از

این استاد برجسته دانشگاه ملی سنگاپور نیاز به

دست رفتگان آنان ،روحی شاد و آرام طلب کرده و

بازنگری در مفاهیم و نظریات تئوریسین های غربی

برای خانواده ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت

را واجب دانسته و بازگشت به خود و مفهوم سازی

نماییم..

مجدد اندیشههای اسالمی ایرانی و قومی را تذکر داد.

های علمی و رشته های تحصیلی دانشگاه الزهرا
(س) را توضیح دادند.
در این دیدار بانوان کویتی تمایل خود را برای شرکت
در دوره هایی نظیر آموزش زبان فارسی در دانشگاه
اعالم نموده و مقرر گردید شرایط برگزاری چنین
دوره هایی مورد بررسی مسئوالن قرار گیرد.
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حضور آقای دکتر منیر فاشه در کالس
ارشد و دکتری آموزش زبان انگلیسی

حضور هیأت  22نفره بانوان فرهیخته از
کشورهای آسیای میانه :روسیه ،بالروس،
قرقیزستان ،گرجستان و تاجیکستان در
دانشگاه الزهرا(س)

آقای دکتر منیر فاشه ،استاد بازنشسته دانشگاه

دکتر حصه المال -استاد دانشکده هنرهای نمایشی

هاروارد و عضو مؤسسه بین المللی مولتی ورسیتی

و نویسنده -و آقای دکتر صالح الفضلی -نویسنده

هیأتی  22نفره متشکل از بانوان فرهیخته از کشورهای

از فلسطین ،روز یکشنبه مورخ  92/12/11در کالس

و روزنامه نگار -پیرامون فعالیت های فرهنگی کشور

آسیای میانه :روسیه ،بالروس ،قرقیزستان،گرجستان

اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه

کویت و ارتباط فرهنگی با ایران سخنرانی کردند.

و تاجیکستان در تاریخ  92/12/11در پژوهشکده

آموزش زبان انگلیسی شرکت کرد .در این نشست

زنان دانشگاه حضور یافتند.

آقای فاشه ضمن دعوت دانشجویان به شناخت و نقد

گروه های عربی در ایران پرداخت .در ادامه خانم
دکتر طیبه صادق -استاد دانشگاه و مترجم ،-خانم

بیشتر نسبت به نوع علم رایج در دانشگاه نسبت به
همکاری و راهنمایی دانشجویان در موضوع پژوهش
آمادگی خود را اعالم داشتند.

جلسه شعرخوانی با حضور شاعر
پرآوازه تاجیکی خانم صفیه گل رخسار

با دعوت گروه زبان و ادبیات فارسی خانم صفیه

دیدار رایزن قسمت اداری و وابسته
فرهنگی سفارت ژاپن با مسئوالن
دانشگاه الزهرا (س)

در این نشست خانم دکتر مرندی -مدیر دفتر

همراه هیأت همراه در تاریخ  92/12/12در تاالر

بنا به درخواست بخش فرهنگی سفارت ژاپن و

همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا

حافظ دانشکده ادبیات ،زبان ها و تاریخ به شعرخوانی

پی گیری های بعمل آمده از سوی روابط عمومی

(س) -پس از خوشامدگویی به میهمانان به معرفی

و معرفی کتاب خود پرداخت.

دانشگاه الزهرا (س) روز دوشنبه مورخ 92/12/14

گلرخسار -شاعر و نویسنده پرآوازه تاجیکی -به

دانشگاه الزهرا (س) پرداخته و گفت« :ما امیدواریم

جلسهای با حضور خانم توکو تاکاهاشی -وابسته

در خصوص همکاری های علمی و فرهنگی با زنان

فرهنگی -و آقای توموهیروناکاگاکی -رایزن رئیس

مسلمان و فرهیخته با توجه به اشتراکات خود به

قسمت اداری -از سفارت ژاپن و آقای دکتر کیانی-

تفاهم خوبی دست یابیم و در این زمینه ها آماده

رئیس کتابخانه مرکزی و خانم ها :دکتر مرندی-

همکاری هستیم ».خانم دکتر شجاع نوری نیز پس

مدیر روابط بین الملل-؛ دکتر موسوی نژاد-رئیس

از معرفی خود و پژوهشکده زنان ،در ارتباط با رشد

مرکز آموزش های آزاد و مجازی و عباسی -نماینده

دانشگاه از بدو تأسیس تا کنون توضیحاتی ارائه و
بیان نمود که طی پنجاه سال این دانشگاه از یک

نشست علمی با حضور
اساتید و ادیبان کویتی

روابط عمومی -؛ در اتاق شورای ساختمان ریاست
تشکیل گردید.

مدرسه عالی با سه رشته تحصیلی و 700دانشجو

نشست علمی با حضور هیأتی  16نفره از ادیبان،

در این نشست ابتدا خانم دکتر مرندی -مدیر دفتر

تبدیل به یک دانشگاه جامع با  10000دانشجو و 8

اساتید و مترجمان برجسته کشور کویت و به میزبانی

همکاری های علمی بین المللی -ضمن خوشامدگویی

دانشکده شده است.

گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا (س) و

به میهمانان در خصوص انجام همکاری های علمی

سپس تمامی اعضای هیأت حاضر به معرفی خود و

انجمن نقد ادب عربی ایران در تاریخ 92/12/13

و فرهنگی ابراز امیدواری کرده و برای راه اندازی

زمینه های فعالیت های خود پرداختند و سئواالتی

برگزار گردید .این هیأت که به دعوت سازمان

رشته زبان و ادبیات ژاپنی در دانشگاه الزهرا (س)

نیز در زمینه تعداد گروه های آموزش زبان های

فرهنگ و ارتباطات اسالمی به تهران آمده بود طی

و برگزاری نمایشگاه های گوناگون به منظور معرفی

خارجی در دانشگاه و قراردادهای بین المللی و هم

هماهنگیهای روابط بین الملل و روابط عمومی

صنایع دستی و فرهنگ کشور ژاپن اعالم آمادگی

چنین وضعیت اهمیت به روانشناسی در جامعه ایران

دانشگاه در تاالر حافظ دانشکده ادبیات ،زبان ها و

نمود.

مطرح نمودند که توسط حاضرین در جلسه پاسخ

تاریخ حضور به هم رساندند.

در ادامه آقای دکتر کیانی ضمن ابراز تمایل جهت

داده شد .در ارتباط با فعالیت های گروه زبان روسی

جلسه با خیر مقدم خانم دکتر رستم پور ،مدیر گروه

ارتباط موثر بین کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س)

نیز خانم کالشی با توجه به زبان اصلی هیأت که

زبان و ادبیات عربی ،آغاز شد .سپس خانم دکتر

با کتابخانه دانشگاه های ژاپن از اهدای کتب سفارت

روسی بود توضیحاتی ارائه داد.

مشکین فام  ،به معرفی اجمالی دانشگاه و وضعیت

ژاپن به دانشگاه الزهرا (س) سپاسگزاری کرد.
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فعالیت های اطالع رسانی و ارتباطی

* پاور پوینتهای گوناگون به منظور ارائه در جلسات

روابط عمومی دانشگاه همچون گذشته ،فعالیتهای

گوناگون آموزشی در اسفند ماه 92؛

فرهنگی ،هنری و پژوهشی اجرا شده در اسفند ماه

* تهیه فایل تصویری از مراسم گوناگون دانشگاه؛

 1392در این دانشگاه را به کلیه اصحاب رسانه

* تهیه کارت الکترونیکی تبریک نوروز روابط عمومی

اطالعرسانی نمود و بازتاب آن انعکاس اخبار دانشگاه

جهت ارسال از طریق اتوماسیون و ایمیل جهت

الزهرا (س) در محافل خبری بود که به نمونه هایی از

کارکنان و اعضای هیأت علمی و برخی سازمان ها

آنها اشاره می شود.

و دانشگاه ها.

** اطالع رسانی همایش علمی ملی دانشجویی

اطالع رسانی اخبار در سایت و نمایشگر

مندی از این فناوری نوین گام برداشته و بخشی از
تبادل اطالعات را از این طریق انجام داد .از جمله:
پاسخگویی به سواالت ارباب رجوع ،دریافت نامه های

و تصاویر درخواستی طبق درخواست آنها.

اطالع رسانی همایش های
علمی -پژوهشی کشوری
روابط عمومی دانشگاه به منظور حضور جامعه

در راستای اطالع رسانی الکترونیکی و به منظور

دانشگاهی الزهرا (س) در مجامع علمی -پژوهشی

همکاری با سایر واحدهای دانشگاه ،روابط عمومی

کشور ،پوسترهای جشنواره یا همایشهایی که حضور

اخبار همایش های گوناگون (که در اسفند ماه 92

در آنها منوط به ارائه مقاله بود؛ مانند" :کنفرانس

برگزار شد) به تعداد  35مورد خبر را در نمایشگر و

ملی هویت -زیرساخت ها و عوامل ،پنجمین نشست

سایت دانشگاه قرار داد.

تجربه های ایرانی تاریخ نگاری نقد کارنامه تاریخ

تهیه مجموعه های گوناگون

تسریع مکاتبات و اطالع رسانی و در جهت بهره

همایش ها در جهت اطالع رسانی ،ارسال اطالعات

** اطالع رسانی مراسم افتتاح باالبر و سالن ها و

در تاریخ .92/12/20

در راستای اهمیت استفاده از پست الكترونيكي در

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دریافت پوستر

و .92/12/14

تقدیر از مشارکت مسئولین شهرداری در این پروژه

در اسفند ماه  92روابط عمومی دانشگاه الزهرا (س)

سازمان ها و پاسخ به آنها ،ارسال اخبار دانشگاه به

تربیت بدنی در تاریخ های 92/12/13 ،92/12/12

بخشهای دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و

توسعه روابط عمومی الکترونیک

ضمناً لوگوی دانشگاه به منظور استفاده

در

پوسترهای همایش نیز در اختیار واحدهای گوناگون
داخل دانشگاه قرار گرفت و لوگوی دانشگاه جهت
برنامه بین المللی  Global Service Jamنیز
ارسال شد.

نگاری دکتر سهراب یزدانی ،دومین همایش فرهنگ

در اسفند ماه  92روابط عمومی دانشگاه اقدام به تهیه

وتمدن ایران در دوره سلجوقیان ،دومین همایش

مجموعههای مورد نیاز من الجمله:

ملی سیره و معارف رضوی ،سلسله همایش های

* تهیه بروشور عربی معرفی دانشگاه و پک هدیه با

بانوان اسوه اسالم با محوریت خطبه های حضرت

لوگوی دانشگاه جهت ارائه در نشست هیأتی  8نفره از

زهرا (س) ،همایش ملی نقش و کارکرد های فن

دانشگاه سلطان قابوس عمان در دانشکاه الزهرا(س).

بازار در ایجاد و توسعه بازار فناوری کشور ،اولین
همایش ملی آب های معدنی ،سومین کنفرانس
لیزر و کاربردهای آن ،کنفرانس بین المللی بازاریابی
خدمات بانکی" را از طریق سیستم اتوماسیون اداری
به واحدهای مربوطه ارسال نمود و متعاقباً متقاضیان

* تهیه کارت الکترونیکی تبریک نوروز رئیس
دانشگاه جهت ارسال از طریق اتوماسیون و ایمیل
برای همکاران دانشگاه ها و سازمان های بیرونی.

در این همایش ها شرکت کردند.

ارسال پیام های تصویری
از طریق اتوماسیون

روابط عمومی دانشگاه در مناسبت های ملی و
مذهبی و اجتماعی مختلف که در اسفند ماه  92قرار
داشتند ،اقدام به آماده نمودن پیام متنی و تصویری
مختلف و ارسال برای کارکنان دانشگاه به تعداد 5
مورد از طریق اتوماسیون اداری نمود.

ارتباط با واحدهای داخلی دانشگاه
به منظور همیاری و همکاری با واحدهای داخل،
روابط عمومی دانشگاه دراسفند ماه  92نیز از
طرق گوناگون اقدام به نیازسنجی واحدهای داخل
دانشگاه نمود و عالوه برخدمات مورد درخواست آنان
برنامهریزی مناسبی جهت سالنهای دانشگاه نمود تا
تمام واحدها بتوانند در یک نظم منطقی سمینارها و
همایشهای مورد نظرشان را اجرا نمایند.
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تعامالت با سایر نهادهای کشوری

نمایشگاه آثار دکوراتیو دانشجویان
هنر دانشگاه الزهرا (س) در نگارخانه
دریابیگی

ارتقاء ها

اسالمی -ایرانی است .آقای دکتر جنتی -وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی -به همراه آقای قبادی-دبیر
جشنواره و کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور -و
هیأت همراه ،روز یکشنبه مورخ  1392/12/18در

ارتقا به استادی:
 -1خانم دکتر مریم حسینی

			

دانشکده ادبیات ،زبان ها و تاریخ

نمایشگاه دستسازهای دکوراتیو مهرنوش نیازخوانی

بازدید خود از بخش علمی -دانشگاهی نمایشگاه ،با

و فاطمه علوی نزاد -دانشجویان صنایع دستی

سعه صدر و عالقه از آثار به نمایش درآمده دیدن

دانشکده هنر -در نگارخانه دریابیگی از تاریخ 2

نموده و دانشجویان حاضر ،توضیحات کاملی پیرامون

لغایت  7اسفند برگزار شد.

عملکرد و دستاوردهای گروه طراحی پارچه و لباس

غرفه صنایع دستی دانشکده هنر
دربازارچه موقت فروش آثارصنایع دستی
دانشگاه تهران

دانشگاه الزهرا (س) را به سمع و نظر ایشان رساندند.
* همکاری اداره تربیت بدنی دانشگاه الزهرا (س) با

از تاریخ  4لغایت  9اسفند  92دانشجویان گروه

مدرسه معرفت درخصوص برگزاری کالسهای شنای

صنایع دستی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (س) در

دانشآموزان مقطع سوم دبستان در اسفند ماه .92

 -3آقای دکتر غالمرضا سلیمانی امیری 		

بازارچه موقت فروش آثارصنایع دستی در دانشگاه

* همکاری اداره تربیت بدنی دانشگاه الزهرا (س) با

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

تهران حضور یافتند.

سرای محله ونک جهت برگزاری کالس آموزشی شنا

تعامل اداره تربیت بدنی دانشگاه الزهرا

و آب درمانی برای متقاضیان غیر دانشگاهی محدوده
ده ونک در اسفند ماه .92
* همکاری اداره تربیت بدنی دانشگاه الزهرا (س) با
سرای محله ونک جهت برگزاری کالس آموزشی شنا
برای متقاضیان بانوان مدرسه قرآن آموزان امام زاده
قاضی الصابر در اسفند ماه .92

 -2خانم دکتر قدسی محمدی زیارانی

		

دانشکده علوم پایه

ارتقا به استادی:
 -1خانم دکتر سیده زهرا موسوی نژاد

		

دانشکده علوم پایه
 -2خانم دکتر مهرانگیز پیوسته گر

		

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 -4آقای دکتر وحید دادمهر

			

دانشکده علوم پایه
 -5خانم دکتر پریچهر حناچی 			
دانشکده علوم پایه
 -6خانم دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

		

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
 -7خانم دکتر افسانه شمشکی 			

حضور دانشگاه الزهرا (س) در سومین
جشنواره ملی مد و لباس فجر
در راستای برگزاری جشنواره ملی مد و لباس فجر در
اسفندماه سال جاری ،دانشگاه الزهرا (س) با برپایی
غرفه ای جهت نمایش دستاوردهای علمی ،پژوهشی
و آثار هنری اساتید و دانشجویان رشته های طراحی
پارچه و طراحی لباس در این نمایشگاه شرکت کرد.
آثار به نمایش درآمده شامل پوشاک اجتماع ،طراحی
و تصویرسازی لباس ،ملحقات کاربردی و تزئینی
پوشاک ،طراحی پارچه و تزیینات داخلی ،آثار مربوط
به چاپ باتیک و چاپ سیلک ،طراحی روسری ،کیف
و  ...است .استقبال بسیار زیاد مخاطبان در حوزههای
گوناگون صنعت و دانشگاه و همچنین اصحاب رسانه
و نیز عموم مردم و بازتاب نظرات ایشان ،نشانگر
موفقیت و جایگاه دانشکاه الزهرا (س) در زمینه
طراحی پارچه و لباس و حرکت در راستای فرهنگ

انتصاب ها در ماه اسفند
خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده در تاریخ  92/12/5به
حکم رئیس دانشگاه ،مجددا به عنوان -مدیر گروه
علوم قرآن و حدیث -منصوب گردید.

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
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دانشگاه الزهرا (س) در مطبوعات
برگزاري چهارمین نشست بینالمللی
ساالنه مرکز مطالعات و همکاریهای علمی
بینالمللي در دانشگاه الزهرا (س)
به همت مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالملي
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  ،چهارمین نشست
بینالمللی «گفتگوهاست در این راه» از هفتم الی
دهم اسفندماه سال جاری در دانشگاه الزهراء (س)
برگزار می شود.

وزارت علوم 92/12/6

تأسیس شعب دانشگاه الزهرا(س)
در البرز و آذربایجان غربی
دکترانسیه خزعلی رئیس دانشگاه الزهرا(س) گفت:
سه شعبه البرز  ،آذربایجان غربی ،هشتگرد و پردیس
خودگردان دانشگاه در دست تاسیس است.
وزارت علوم 92/12/7
خبرگزاری ایسنا 92/12/7

برگزاری کارگاه آموزشی "مشاوره شغلی و
تحصیلی" در دانشگاه الزهرا (س)
کارگاه آموزشي  2روزه «مشاوره شغلي و تحصيلي با
ترکيب و انطباق پذيري در مسير شغلي» با همکاري
وزارت علوم و به ميزباني مرکز مشاوره دانشجويي
دانشگاه الزهرا(س) در این دانشگاه برگزار شد.
وزارت علوم 92/12/7

موفقيت انجمنهای علمی ،دانشجویی
دانشگاه الزهرا(س) در ششمین جشنواره
ملی حرکت
انجمنهای علمی ،دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) در
ششمین جشنواره ملی حرکت که در دانشگاه صنعتی
شریف برگزار شد موفق به کسب  7مقام شدند.
وزارت علوم 92/12/7

دیدار رئیس دانشگاه سلطان قابوس عمان با
مسئوالن دانشگاه الزهرا (س)
هيئتی از دانشگاه سلطان قابوس عمان از دانشگاه
الزهرا (س) بازدید و با مسئوالن این دانشگاه دیدار
و گفت وگو کردند.

وزارت علوم 92/12/7

دیدار رییس دانشگاه سلطان قابوس عمان
با مسووالن دانشگاه الزهرا (س)

توافق هسته یی ژنو ،فصل جدیدی از حیات اقتصادی
در کشورمان آغاز شده است .یکی از نشانه های فضای

تهران -ایرنا -هیاتی از دانشگاه سلطان قابوس عمان از

جدید تمایل شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی برای

دانشگاه الزهرا (س) بازدید و با مسووالن این دانشگاه

سرمایه گذاری در ایران بوده است که سفرهای متعدد

دیدار و گفت وگو کردند.

آنها در هفته های گذشته ،این ادعا را اثبات می کند.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی وزارت علوم،

بر این اساس مدتی است که موضوع سرمایه گذاری

در این دیدار که مرتضی بیرنگ معاون امور بینالملل

خارجی به یکی از موضوع های قابل بحث در محافل

و تبادل فناوری معاونت علمی فناوری ریاست

اقتصادی و رسانه ای تبدیل شده است.
خبرگزاری ایرنا 92/12/10

جمهوری نیز حضور داشت ،انسیه خزعلی رییس
دانشگاه الزهرا (س) در سخنانی گفت :این دانشگاه
حدود  10هزار دانشجو 350 ،نفر عضو هیات علمی،
 151رشته تحصیلی شامل  49رشته کارشناسی78 ،
رشته کارشناسی ارشد و  24رشته دکتری دارد.
خبرگزاری ایرنا 92/12/7

همایش ملی تربیت بدنی با حضور
وزیر ورزش برگزار می شود
تهران  -ایرنا  -همایش علمی ملی و دانشجویی تربیت
بدنی ،روز دوشنبه (پس فردا) با حضور وزیر ورزش و
جوانان در دانشگاه الزهرا (س) تهران آغاز می شود.

تأسیس شعب دانشگاه الزهرا(س)
در البرز و آذربایجان غربی

گرایش مدیریت ورزشی ،فیزیولوژی ورزشی و رفتار

تهران -ایرنا -رییس دانشگاه الزهرا(س) از تاسیس

حرکتی در سالن دکتر تورانی دانشگاه الزهرا (س)

سه شعبه البرز ،آذربایجان غربی ،هشتگرد و پردیس

برگزار خواهد شد.

خودگردان این دانشگاه خبرداد و افزود :هم اکنون

رییس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا (س) و

ایجاد این شعب آغاز شده است.

مسوول برگزاری همایش ملی تربیت بدنی در این

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی وزارت

خصوص به ایرنا گفت :شرکت کنندگان در این همایش

علوم ،انسیه خزعلی با اعالم این خبر افزود :دانشگاه

در نخستین روز به ارایه مقاالت و بحث و تبادل نظر

الزهرا(س) حدود  10هزار دانشجو 350 ،عضو هیات

در حوزه مدیریت ورزشی ،دومین روز به فیزیولوژی

علمی 151 ،رشته تحصیلی 49 ،رشته کارشناسی،

ورزشی و سومین روز به رفتار حرکتی می پردازند.

 78رشته کارشناسی ارشد و  24رشته دکتری دارد.

افسانه شمشکی افزود :به رغم همزمانی برگزاری این

خبرگزاری ایرنا 92/12/7

همایش با آزمون مقطع دکتری ،استقبال خوبی از

باید و نبایدهای سرمایه گذاری خارجی
در ایران در سلسله گفت و گوهای ایرنا با
صاحب نظران

به گزارش ایرنا ،این همایش به مدت سه روز و در سه

سراسر کشور برای شرکت در آن شده است.
خبرگزاری ایرنا 92/12/10

دانشگاه الزهرا(س) در پی همکاری
بینالمللی با زنان مسلمان و فرهیخته

راغفر :جذب سرمایه های ایرانیان خارج از
کشور باید در اولویت باشد

هیات بیست و دو نفره بانوان فرهیخته از کشورهای

تهران-ایرنا«-حسین راغفر» اقتصاددان و عضو هیات

آسیای میانه( روسیه  ،بالروس  ،قرقیزستان،

علمی دانشگاه الزهرا در گفت و گو با ایرنا ضمن دفاع

گرجستان ،تاجیکستان) از دانشگاه الزهرا(س) بازدید

از سرمایه گذاری خارجی در ایران ،بازگشت سرمایه

کردند.

های انسانی و مالی ایرانیان خارج از کشور را مهمتر 		
دانست.
با آغاز روند تدریجی لغو تحریم ها علیه ایران به دنبال

خبرگزاری ایسنا 92/12/11
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استاد دانشگاه :تقویت بنیان های تولید
و صنعت اصلی ترین کارکرد اقتصاد
مقاومتی است

وی ادامه داد :وظیفه اساتید دانشگاه و مسووالن وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری حمایت از این پژوهشگران
است ،چرا که آنان مولدان علم در آینده هستند.

رئیس دانشگاه الزهرا(س) گفت :بر اساس
آمار  34درصد زنان اوقات فراغت خود را در
پاساژها میگذرانند و تنها پنج درصد از آنها
این زمان را به ورزش اختصاص میدهند

تهران  -ایرنا  -استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ،اصلیترین

دبیر علمی همایش ملی و دانشجویی تربیت بدنی

کارکرد اقتصاد مقاومتی را تقویت بنیان های تولیدی

گفت :پژوهشگران جوان خالقیت های فراوانی دارند و

به گزارش خبرنگار ورزشی «خبرگزاری دانشجو»،

و صنعتی کشور به نحوی که آسیبپذیری کشور را

اگر بتوانیم این خالقیت ها را بارور کنیم به طور حتم

مراسم افتتاحیه همایش علمی -ملی دانشجویی تربیت

در مقابل فشارهای خارجی به حداقل برساند ،دانست

ثمره آن را در آینده مشاهده خواهیم کرد.

بدنی در حالی صبح امروز در دانشگاه الزهرا (س)

و گفت :برهمین اساس باید اهداف اقتصاد مقاومتی

شمشکی با بیان اینکه انجام پژوهش دشوار است و

برگزار شد که مهمانان ویژه این مراسم غایب بودند.

و سرمایه گذاری خارجی از منظر سیاست گذاران

حوصله و صبر می خواهد ،افزود :وزارت علوم می تواند

گودرزی ،وزیر ورزش و جوانان؛ رباب شهریان،

داخلی و سرمایه گذاران خارجی تبیین و مشخص

با تخصیص بودجه بیشتر به پژوهشگاه تربیت بدنی و

معاون بانوان وزارت ورزش و قره خانلو ،رئیس

شود.

علوم ورزشی و ایجاد مراکز پژوهشی در دانشگاه ها

پژوهشگاه تربیت بدنی از جمله مهمانان امروز

سعید راسخی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار

منطبق با اهداف مورد نظر در راستای توجه به مسایل

این همایش بودند که صندلی آنها خالی بود.

اقتصادی ایرنا ،تاکید کرد که فعالیت در عرصه

پژوهشی کمک کند.

دکتر خزعلی ،رئیس دانشگاه الزهرا (س) در مراسم

اقتصاد مقاومتی نیاز به رصد فضای اقتصاد داخلی

وی با اشاره به برخی مشکالت موجود در راه انجام

افتتاحیه گفت :این دانشگاه باید به چشم انداز خود

و بینالمللی و گردآوری آمارهای دقیق و به روز دارد

پژوهش های علمی ،گفت :در رشته فیزولوژی ورزشی

یعنی تبدیل شدن به برترین دانشگاه جامعه زنان

زیرا بدون داشتن اطالعات مناسب و دقیق ،تحقق

کیت های پژوهشی بسیار گران شده اند و اختصاص

دست یابد و دانشکده تربیت بدنی این دانشگاه

اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نخواهد بود.

بودجه های خاص ارزی از طرف وزارت علوم و دولت

نیز باید قطب تربیت بدنی زنان در کشور باشد.

خبرگزاری ایرنا 92/12/11

می تواند سطح پژوهش ها را از نظر کمی و کیفی

وی در ادامه افزود :اخالق حرفه ای در ورزش و

آغاز همایش ملی و دانشجویی تربیت بدنی

ارتقا دهد .وی ادامه داد :باید رویکردمان را به موضوع

همگانی کردن آن باید به عنوان نکات کلیدی مورد

پژوهش قویتر کنیم و مسووالن و اساتید دانشگاه ها

توجه قرار گیرد و ورزش نیز به عنوان یک فرهنگ

باید به اینگونه حرکت ها توجه بیشتری داشته باشند

اصیل در زندگی زنان باشد.

و با ساماندهی و نظم بخشیدن به چنین فعالیت

رئیس دانشگاه الزهرا (س) در پایان گفت :بر اساس

هایی ،آنها را به طور مستمر برگزار کنند.

آمار 34 ،درصد زنان اوقات فراغت خود را در پاساژها

به گزارش ایرنا ،شرکت کنندگان در همایش علمی

می گذرانند و تنها پنج درصد از زنان این زمان را به

ملی و دانشجویی تربیت بدنی در نخستین روز به ارایه

ورزش اختصاص می دهند.

تهران  -ایرنا  -همایش علمی ملی و دانشجویی تربیت
بدنی ،امروز (دوشنبه) با برگزاری آیین افتتاحیه در
دانشگاه الزهرا (س) تهران آغاز شد.
به گزارش ایرنا ،این همایش سه روزه در سه گرایش
مدیریت ورزشی ،فیزیولوژی ورزشی و رفتار حرکتی
در سالن دکتر تورانی دانشگاه الزهرا (س) در حال
برگزاری است .رییس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه
الزهرا (س) و دبیر علمی همایش ملی تربیت بدنی
در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت :هدف از برگزاری
این همایش حمایت از پژوهشگران جوان بوده و در
مجموع بالغ بر  800مقاله به همایش رسیده است.
افسانه شمشکی افزود :برای روز نخست همایش که

مقاالت و بحث و تبادل نظر در حوزه مدیریت ورزشی،

خبرگزاری دانشجو 92/12/12

دومین روز به فیزیولوژی ورزشی و سومین روز به

برگزاري نشست مشترك علمي دانشگاه
الزهرا (س) و دانشگاه ملي سنگاپور

رفتار حرکتی می پردازند .قرار بود محمود گودرزی
وزیر ورزش و جوانان در آیین افتتاحیه این همایش
شرکت کند اما چنین نشد.
خبرگزاری ایرنا 92/12/12

هياتي از دانشگاه ملی سنگاپور به سرپرستی دکتر
فرید العطاس استاد دانشگاه ملی سنگاپور درجهت
برگزاری نشست تخصصی گروه علوم اجتماعی با

اخباركوتاه از دانشگاه الزهرا (س)

عنوان «سوگیری های اروپایی و جنسیتی درعلوم

 170مقاله رسیده که  9مقاله به صورت سخنرانی،

برگزاري همایش علمي بین المللی «گفتگوهاست

اجتماعی معاصر» ضمن بازديد از دانشگاه الزهرا (س)

 26مقاله به صورت پوستر و حدود  70مقاله با لوح

دراین راه» در دانشگاه الزهرا (س).

با اساتید  ،دانشجویان و کارکنان این دانشکده علوم

به گرایش مدیریت ورزشی اختصاص دارد ،بالغ بر

فشرده ارایه می شود.وی ادامه داد :وظیفه اساتید
دانشگاه و مسووالن وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
حمایت از این پژوهشگران است ،چرا که آنان مولدان
علم در آینده هستند.

وزارت علوم 92/12/13

اجتماعي اين دانشگاه دیدار و گفتگو کردند.
وزارت علوم 92/12/13
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بازدید بانوان فرهیخته کشورهای
آسیای میانه از دانشگاه الزهرا (س)

وی درخصوص صندوق نیکوکاری پرسپولیس ،اظهار

رونمایی از وب سایت جدید دانشگاه الزهرا

داشت :صندوق سرمای ه گذاری با موفقیت در پذیره

هم زمان با فرا رسیدن سال  1393و آغاز پنجاهمین

هیئتی متشکل از بانوان فرهیخته از کشورهای

نویسی اولیه و با جمع آوری مبلغ  20.093میلیون

سال تاسیس دانشگاه الزهرا(س) از وب سایت جدید

روسیه ،بالروس ،قرقیزستان،گرجستان و تاجیکستان

ریال پنجم آذر ماه جاری نزد مرجع ثبت شرکت ها

این دانشگاه رونمایی شد.

ضمن بازديد از بخش هاي مختلف دانشگاه الزهرا

به ثبت رسید و با اخذ مجوز از این سازمان فعالیت

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،وب سایت

(س) درنشست مشتركي با مسئوالن اين دانشگاه در

خود را آغاز کرد.

جدید دانشگاه الزهرا(س) به سه زبان فارسی ،عربی و
خبرگزاری ایرنا 92/12/20

انگلیسی با امکانات متنوع از جمله سهولت دسترسی

وزارت علوم 92/12/13

رونمایی از وب سایت جدید دانشگاه الزهرا

کاربران به موارد مورد نیاز ،امکان جستجو در تمامی

برگزاری همایش ملی دانشجویی
فیزیولوژی ورزشی در دانشگاه الزهرا (س)

تهران -ایرنا -همزمان با فرا رسیدن سال  1393و

پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س) حضور یافتند.

آغاز پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه الزهرا(س) از

همایش ملی دانشجویی فیزیولوژی ورزشی با حضور

وب سایت جدید این دانشگاه رونمایی شد.

اساتید تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا(س)

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی

و سایر دانشگاه ها در محل اين دانشگاه برگزار شد.

وزارت علوم ،وب سایت جدید دانشگاه الزهرا(س) به

وزارت علوم 92/12/18

سه زبان فارسی ،عربی و انگلیسی با امکانات متنوع

اخبار کوتاه از دانشگاه الزهرا (س)

از جمله سهولت دسترسی کاربران ،امکان جستجو در

نشست علمی با حضور اساتید کویتی در دانشگاه

تمامی وب سایت های زیر مجموعه این دانشگاه و

الزهرا(س) /دیدار رایزن و وابسته فرهنگی سفارت

دسترسی به سواالت متداول رونمایی و بارگزاری شد.

ژاپن با مسئوالن دانشگاه الزهرا(س) /برگزاری دومين

آدرس الکترونیکی دانشگاه الزهرا(س) http://

نشست شورای پژوهشهای كاربردی استان تهران در

 www.alzahra.ac.irاست.

دانشگاه الزهرا(س).

خبرگزاری ایرنا 92/12/28

وزارت علوم 92/12/19

صدور موافقت اصولی  6صندوق
نیکوکاری در سال 92

پیام تبریک رئیس دانشگاه الزهرا (س)
به مناسبت فرارسیدن سال نو

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق

دكترانسیه خزعلی رئیس دانشگاه الزهرا (س) به

بهادار گفت 6 :صندوق نیکوکاری در سال  92موافقت

مناسبت فرارسیدن نوروز باستانی پیام تبریکی صادر

اصولی دریافت کردند که از این بین  2صندوق پذیره

کرد .به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،درمتن

نویسی و فعالیت خود را آغاز کرده اند.

این پیام آمده است :سال نو را با عطر دل انگیز نام

به گزارش روز سه شنبه ایرنا ،ایوب باقرتبار در خصوص

زهرا(س) آغاز می کنیم ،سالی که روزهای پایانی اش

صندوق های نیکوکاری سال  ،92اظهار داشت :دو

نیز با یاد نیکوی دخت پیامبر(ص) پیوند خورده است.

صندوق پرسپولس و محبان نینوا ،پذیرهنویسی خود

سالی که به استقبال آن می رویم ،پنجاه سال تالش

را انجام و فعالیت شان را آغاز کردند.

علمی دانشگاهیان الزهرایی را به ثبت رسانده و ُمهر

وی ادامه داد :صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران

نیم قرن توانمندی و پویایی شان را بر تارک تاریخ

نیز مجوز پذیره نویسی را اخذ کرد و صندوق های

می نشاند.

نیکوکاری دانشگاه الزهرا و صندوق نیکوکاری رفاه

دراین خجسته سال؛ پاکترین آمال ،بهترین احوال،

کودک مجوز پذیره نویسی داده شده اما هنوز پذیره

پرثمرترین اعمال ،و زیباترین َمآل را از خداوند متعال

نویسی خود را آغاز نکرده اند .باقرتبار افزود :صندوق

برایتان آرزومندم.

نیکوکاری حافظ نیز هنوز مدارک را تکمیل نکرده تا
مجوز پذیره نویسی را اخذ کند.

وزارت علوم 92/12/28

وب سایت های زير مجموعه اين دانشگاه و دسترسی
به سواالت متداول رونمایی و بارگزاری شد.
گفتنی است آدرس الکترونیکی دانشگاه الزهرا(س)
 http://www.alzahra.ac.irمی باشد.
وزارت علوم 92/12/28

افتتاح و راه اندازی
افتتاح آزمایشگاه تخصصی فیزیولوژی
ورزشی دانشکده تربیت بدنی
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی
با حضور آقای دکتر قراخانلو -رئیس پژوهشگاه
تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،-خانم دکتر خزعلی-رئیس دانشگاه ،-خانم
دکتر شمشکی -رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی -و اساتید ،همکاران و دانشجویان تربیت بدنی
روز دوشنبه مورخ  92/12/19افتتاح گردید.
طی این مراسم ضمن قدردانی از زحمات روسای
قبلی دانشکده ،خانم ها دکتر نظرعلی و اصانلو و
همچنین خانم دکتر شمشکی به جهت تهیه وسایل
و آماده سازی این آزمایشگاه مجهز ،راهکارهای انجام
طرح های تحقیقاتی مشترک در حوزه ورزش بانوان
با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری مورد بررسی و تبادل نظر قرار
گرفت.
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در این مراسم خانم دکتر خزعلی تمایل دانشگاه

در این نشست آقای دکتر رضایی از تالش و مساعدت

افتتاح کارگاه زبان

الزهرا (س) را مبنی بر برگزاری مسابقات ورزشی بین

سازمان زیباسازی به ویژه آقای مهندس ملکان و تیم

در اسفند ماه  92به لطف و یاری خداوند متعال و

دانشجویان دختر دانشگاههای کشورهای اسالمی و

اجراییشان ،همچنین زحمات خانم دکتر ماهروزاده-

به همت مسئولین دانشکده ادبیات ،زبان ها و تاریخ

داخلی بین دانشگاهی اعالم نموده که این موضوع

عضو هیأت علمی این دانشکده -و پی گیری و

در آزمایشگاه شماره  1دانشکده ادبیات تغییراتی

مورد استقبال آقای دکتر قراخانلو قرار گرفت و مقرر

پشتیبانی معاونت اداری مالی دانشگاه ،تشکر کرد  .

صورت گرفت و این آزمایشگاه به کارگاه زبان تغییر

شد موضوع از طریق مسئوالن وزارت علوم ،تحقیقات

در ادامه آسانسور و سالن مرجع الکترونیکی کتابخانه

کاربری داد .سیستم قدیمی آزمایشگاه با توجه به

وفناوری و دانشگاه مورد پیگیری قرار گیرد.

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به دست خانم

وجود کابین های آکوستیک و تک نفره امکان کار

اسکندری که از معلولین عزیز در دانشکده بودند؛

گروهی که در روشهای جدیدآموزش کاربرد زیادی

افتتاح گردید.

دارد را از دانشجویان گرفته بود .همچنین قدیمی

همچنین خانم دکتر خزعلی -رئیس دانشگاه -طی

شدن سیستمهای موجود از لحاظ صوتی و تصویری

جلسه ای پس از این افتتاح که با حضور آقای مهندس

مشکالتی را در امر آموزش به وجود می آورد.

ملکان و سایر مسئوالن برگزار گردید از زحمات آقای

در سیستم جدید دانشجویان امکان مکالمه رودررو و

مهندس مختاری و یاری رسانی شهرداری تهران به

کار گروهی را دارند .همچنین با توجه به چند منظوره

دانشگاه و دانشکده قدردانی نمود.

و متحرک بودن تجهیزات آن امکان تغییر چیدمان

افتتاح آسانسور و سالن مرجع الکترونیکی
کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
روز سه شنبه مورخ  92/12/20نشستی با حضور
خانمها :دکتر مالنظری -معاون اداری مالی دانشگاه،-
دکتر ماهروزاده -عضو هیأت علمی دانشکده علوم
تربیتی و روانشناسی ،-عباسی -نماینده روابط
عمومی -و آقایان :دکتر رضایی-رئیس دانشکده علوم

کالس با توجه به نوع کالس و تشخیص استاد وجود

تربیتی و روانشناسی ،-دکتر تاجداران -معاون اداری

دارد.

مالی دانشکده -و مهندس ملکان و هیأت همراه که به

راه اندازی پایگاه سالمتی و تندرستی

نمایندگی آقای مهندس مختاری -مدیر عامل سازمان

در محله ده ونک

پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران -به دانشکده

اداره تربیت بدنی دانشگاه الزهرا (س) از طریق

علوم تربیتی و روانشناسی تشریف آورده بودند؛ برگزار

مشارکت دادن ساکنان منطقه ده ونک در فعالیت

گردید..

های ورزشی دانشگاه الزهرا (س) موفق به ایجاد پایگاه
سالمتی و تندرستی ورزش برای محله ده ونک در
اسفند ماه  92شد.
ماهنامه خبری الزهرا(س)

روابط عمومی دانشگاه الزهرا (س)
تلفــن88048932 :

نشانی:
تهران،میدان ونک
خیابان ده ونــک ،پسـت الـکتـرونیکی:
دانشگاه الزهرا(س) Pr@alzahra.ac.ir
www.alzahra.ac.ir

عکس:
تهیه خبر:
مدیر مسئول و سردبیر:
زهره رفعتی
مریم امینی گرمنی
مژگان ناصری
صدیقه عباسی طراح گرافیک و صفحه آرا:
ویراستاری خبر:
منیره عظیمی
زهره رفعتی
صدیقه عباسی

با سپاس از رابطین خبری روابط عمومی در تمامی مدیریت های دانشگاه الزهرا (س)

