
 پیام رهبر معظم انقالب در باره حماسه سیاسی ملت ایران 

در پی حماسه با شکوه و تاریخی ملت در یازدهمین دوره انتخابات ریااسات     

جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا؛ حضرت 

رهبر معظم انقالب اسالمی پیام تشکر و قدردانی خطااب  ,  آیت اهلل خامنه ای

ایشان با اشاره به حضور متراکم و خیره کاناناده    .  به مردم ایران صادر کردند

ایرانیان مومن و غیور در صحنه حماسی انتخابات، این حضور عظیم را نشاان  

دهنده رشد فزاینده سیاسی و پای فشردن بر مردمساالری دینی صادقااناه و     

: باطل السحر بافته ها و گزافه های دشمنان حسود خواندند و تأکید کاردناد    

پیروِز حقیقی انتخابات، ملت بزرگ ایران است که به حاو  و قاوه الاهای           

توانست گامی استوار بردارد و گوهر نفوذناپذیر و چهره ی پر نشاط و مصمّم و 

 .د  سرشار از امید و ایمان خود را به نمایش بگذارد
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 تابستان

2931 

 9شماره 

رئیس جمهوری جدید ایران باا حضاور       ,  مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی 

در ایان  .  مقامات کشوری و لشکری در پیشگاه مقام معظم رهبری برگزار شد

جماهاور کاه آن را            ای در حکم تنفیذ رئیس اهلل خامنه حضرت آیت,  مراسم

قارائات      -رئیس دفتر رهباری -المسلمین محمدی گلپایگانی و اإلسالم حجت

ی مردم در انتخابات را نشانِ پختگی و بلوغ سیااسای    کرد؛ مشارکت گسترده

اعتماد و امایاد   » ، « وفاداری به انقالب» های روشنِ  ی پیام ملت و دربردارنده

مالات   ” :  دانستند و تصریح کاردناد  «  اعتماد به روحانیت شجاع» و «  به نظام

ایران به دشمنان که برای دلسرد کردن مردم از هیچ تاال  سایااسای و           

 .“تبلیغاتی فروگذار نکرده بودند، پاسخی قاطع و پرمعنی داد

 

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

 کالم روز

   جمهورى اسالمى ایران ى ریاست مراسم تنفیذ حکم یازدهمین دوره

شماره سوم نشریه داخلی دانشکده حقاوق و عالاوم        
سیاسی به لطف خداوند متعا  وبا همت معاونت اداری 
ومالی دانشکده درزمانی منتشر می شود که در آستاناه  

 .آغاز سا  تحصیلی جدید قرارداریم 
تحصیل در دانشگاه باید در راستاای اهاداا اساالم        
ونظام مقدس جمهوری اسالمی وسیاست گذاری های 

 .آموزشی و تربیتی کشور باشد
تربیت و  -2پیشرفت در علوم  -1: دانشگاه به فرموده امام امت دو کار کرد اساسی دارد

 .پرور  انسان
اگر دانشگاه ها خالی از مردانی دانشاماناد و        ”  : ایشان در مورد مطلب او  فرموده اند

متخصص شوند، اجانب منفعت طلب چون سرطان در تمام کشور ریشه دوانده و زماام    
 1.“امور اقتصادی و علمی ما را به دست می گیرند و سرپرستی می کنند

سازی مطالبی فارماوده     معظم له در بیاناتی دیگر در خصوص موضوع دوم یعنی انسان
شما دانشگاهیان کوشش کنید کاه انساان       ” :اند که به فرازهایی از آنها اشاره می شود

 2.“درست کنید، اگر انسان درست کنید، مملکت خودتان را نجات می دهید
  3“دانشگاه باید مرکز انسان درست کردن باشد”
دانشگاه باید شمارا رو به خدا ببرد، رو به معنویت ببرد و همه درس ها هم خوانده شود ” 

 7“.و همه درس ها هم برای خدا خوانده شود 
باتوجه به این مطالب رهنمون ساز، اگر علم و رشد آن به تنهایی مد نظر باشد، نتیاجاه   
آن چیزی است که دنیای غرب به همراه آورده است ، هر چند تا حدودی راحتی هاای  
مادی و ظاهری را برای آن جوامع به ارمغان آورده ، اما ظلم ،فقر ،جنگ و کشاتاار و     

ضمن اینکه در خود جوامع .  عقب ماندگی را به دیگر جوامع بشریت تحمیل کرده است 
غربی اخالق ، معنویت ، نوع دوستی و عدالت از بین رفته و ترجیح منافع شخصی ، بی 
قیدی و بی بند وباری اخالقی عموماً سقوط انسان را به شکل بسیار متعفن به هاماراه   

 . آورده است 
لذا وظیفه سنگین همه عناصر و ارکان نظام دانشگاهی، یعنی مدیریت ها ، اساتاادان       
،دانشجویان و کارمندان این است که هر کدام در چارچوب وظایف خود در راه پیشرفت 
علم وتربیت انسانها گام برداشته و به وظایف خود عمل کنند و در این راه ماهام از         

 .خداوند متعا  وپیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السالم مدد جویند 
فرصت را مغتنم شمرده آغاز سا  تحصیلی نو را که همزمان با شروع به کاار دولات       
جدید است، به ریاست محترم جمهوری اسالمی جناب آقای دکترحسان روحاانای و        
همکاران آنان در دولت به ویژه وزیرآینده محترم علوم، فناوری وتحقیقات تبریک گفته 
و آنان را برانجام این وظایف اسالمی مورد نظر امام راحل و مقام معظم رهبری توصیه 

 .و برای آنان در این راه آرزوی موفقیت داریم
......................................................... 

 136957511امام به اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا، پاسخ ، 26، ص2صحیفه نور، جلد -1
 136353519، در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز، 93و  66، صص4صحیفه نور، جلد  -3و2
 139756516، در جمع اعضای شورای انقالب فرهنگی، 269،ص16صحیفه نور،جلد  -7

 
 سید فضل اله موسوی                                                        

 رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی                                                        
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 تشکیل کمیته انفورماتیک 

بر اساس مصوبات هیات رئیسه تشکیل و طای  
احکامی از سوی معاونت اداری و مالی دانشکده 
همکاران ذیل به سمت اعضای این کامایاتاه     

 .منصوب شدند 
بهروز حیادری ، رضاا       ,  آقایان مسعود نوبخت

خانجانی ، علی صمدی، سجاد دولتیار و سرکار 
 .خانم هدی فتحی

این کمیته  سیاستگزاری، برنامه ریزی، اجارا،    

کنتر  و نظارت بر امور فانااوری اطاالعاات      

دانشکده  را باه      (  سخت افزاری ونرم افزاری) 

 .عهده خواهد داشت

 ارتقاء اعضای هیات علمی دانشکده 

نواقص و مشکالت  سالن های دانشکده در         
پایان ترم گذشته از سوی معاوت اداری و           
مالی به هیات رئیسه منعکس و تجهیز سالن         
ها متناسب با میزان اعتبار مالی موجود مورد         
تاکید قرار گرفته بود که با پیگیری روابط            
عمومی دانشکده اقدامات مشروحه ذیل در        

 : تعطیالت تابستانی انجام پذیرفت 
تعمیر اساسی و سرویس تمامی صندلی ها و         

 . تعویض موکت تاالر شیخ انصاری
متناسب سازی میز اتاق کنفرانس با فضای         

 .سالن و تعمیر اساسی سیستم صوتی آن 
به روز رسانی و بهینه سازی امکانات سالن          

 .دفاعیه دکتری 
تعمیر سقف تمامی سالن ها و استفاده              

 . مطلوب از سالن شورا 

 “مرد صدق و امانت”نکوداشت از 

نکوداشت مرد  ”سخنگوی سابق شورای نگهبان با عنوان       ,  مراسم نکوداشت عباسعلی کدخدایی   
چهره هایی , در این مراسم. در تاالر سوره حوزه هنری برگزار شد136259519در“ صدق و امانت

نماینده مجلس شورای    ,  دیبر شورای نگهبان؛ غالمعلی حدادعاد      ,  همچون آیت اهلل جنتی    
, پژوهشگر؛ مرتضی نبوی  ,  نماینده مردم تهران؛ عباس سلیمی نمین      ,  اسالمی؛ احمد توکلی     

عضو ,  امام جمعه مشهد؛ مرتضی طالیی    ,  عضو جامعه اسالمی مهندسین؛ آیت اهلل علم الهدی        
 .شورای شهر تهران و حسینی وزیر سابق ارشاد  حضور داشتند

به گزار  مهر آیت اهلل جنتی، غالمعلی حدادعاد  و آیت اهلل علم الهدی از سخنرانان مراسم                 
 .امروز بودند

 انتصابات

باعرض تبریک و افتخار به اساتیاد ماحاتارم       

دانشکده برای احراز سمت هاای عالامای و         

 :اجرایی ذیل

دکتر الهام امین زاده به سمت معاون حقوقی  * 

 .ریاست جمهوری

سرپرست اداره کال      ,  دکتر محمود کاظمی * 

 .منابع انسانی  و امور رفاهی دانشگاه

رئایاس ماوساساه        ,  دکتر محمود ماهادوی  * 

 .تحقیقات علوم جزایی و جرمشناسی 

دکتر محسن صاادقای،دبایار کامایاتاه           * 

 . آموزشهای آزاد دانشکده 

وب سایت دانشکده باا  
آخرین تغییرات مطابق 
با برنامه های مارکاز     
انفورماتیک دانشگاه باا  

قابلیت های ویژه برای بهره برداری اساتید محاتارم   
 .،کارکنان گرامی و دانشجویان افتتاح شد

 :امکانات وب سایت
 دریافت آخرین اخبار روز؛* 
 استفاده از امکانات ایمیل؛* 
 دریافت انواع فرمهای پژوهشی و آموزشی؛* 
 .خرید اینترنتی فصلنامه های حقوق و سیاست* 

در تابستان سا  جاری با خریداری مجموعه دو هزار عنوان کتاب  
الکترونیک باگرایش علوم سیاسی و یک هزار  عنوان با گارایاش   
حقوق و نیز دویست عنوان پایان نامه الکترونیک از دانشگاه های 
معتبر بین المللی از جمله دانشگاه میشیگان به غنای منابع علمای  

 .کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی افزوده شد
تعداد این گونه منابع به پنا   ,  با احتساب این منابع علمی ارزشمند

قابل ذکر است که از ابتدای نیمسا  تحصیلای   .  هزار عنوان رسید 

 .جدید دسترسی به این منابع امکان پذیر خواهد بود 

 مراسم تودیع و معارفه معاونین پژوهشی قدیم و جدید  دانشکده 

 تجهیز سالن های دانشکده

 وب سایت جدید دانشکده

 تاریخ ارتقاء به رتبه  از رتبه  نام 

 625357 دانشیار استادیار دکتر امیرصادقی نشاط

 625357 دانشیار استادیار دکتر بیژن عباسی

 6253513 استاد دانشیار دکتر محمد حسن صادقی مقدم

 6253513 دانشیار استادیار دکتر ولی رستمی

 6253513 دانشیار استادیار  دکتر حسن بادینی

 625751 دانشیار استاد یار  دکتر محمود کاظمی

 6257516 استاد دانشیار دکترعباسعلی کدخدایی

 تکمیل  منابع الکترونیک کتابخانه دانشکده   

با حضور ریاست دانشکده و تنی چند از اساتید و             625956این مراسم در تاریخ        
مدیران مراکز و موسسات تابعه این معاونت  و همکاران محترم معاونت پژوهشی              

ریاست محترم دانشکده از همکاریهای ارزشمند خانم دکتر امین           .   برگزار گردید 
زاده طی دو دوره مسئولیت این حوزه قدردانی و با انتصاب ایشان به عنوان مشاور                
پژوهشی ریاست دانشکده به استمرار این همکاری تاکید نموده و برای ایشان در               

 .سمت جدید آرزوی توفیقات بیشتر داشتند
در ادامه خانم دکتر امین زاده  با ابراز تشکر از تمامی همکاران و اساتید در این حوزه در طی دوران تصدی این سمت  و                             

و برای جناب آقای دکتر ولی زاده در تصدی این            .یاری رساندن مجموعه در پیشبرد اهداا معاونت سپاسگذاری نمودند            
آقای دکتر ولی زاده نیز با ارایٌه سخنانی در رابطه با ادامه مسیر علمی و پیشبرد                   .  سمت آرزوی توفیق روز افزون داشتند        

 .اهداا این معاونت  بطور خالصه مطالبی را بیان فرمودند 
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 مراسم افطاری
اولین مراسم افطاری خانوادگی دانشاکاده    
در بیست وششمین روز از مااه ماباار         
رمضان امسا  با حضور جانااب حاجات       
السالم و المسلمین اقای دکتر کالنتری ،   

 جمعی از مسئولین دانشگاه و تعداد  
کثیری از مسئولین ، استادان ، کاارکاناان    
دانشکده و خانواده های محترم همکااران  
 .گرامی در باشگاه دانشگاه تهران برگزار شد

آقایان میثم غیاثی ، حسن فیض الهی ،سجاد دولت یار و سید کاظم حسینی از سوی                      
معاونت اداری ومالی دانشکده به عنوان کوشا ترین همکاران فصل تابستان سا  جاری                 

 .معرفی و از ریاست  محترم دانشکده لوح تقدیر دریافت نمودند

 فرصت مطالعاتی
آقای قجالی محمد از اساتید حقوق دانشگاه الجزایر رسما از دانشکده حقوق و علوم سیاسی                 
دانشگاه تهران تقاضای فرصت مطالعاتی و همکاریهای حقوقی نموده ودر این خصوص                 

 .مذاکراتی از سوی ریاست و معاون اداری و مالی دانشکده با ایشان صورت پذیرفته است 

با الطاا الهی و پیگیری های مستمر معاونت اداری و مالی دانشکده وضعیت استخدامی  

 .تعدادی از نیروهای شرکتی اخیرا به قرارداد خرید خدمت معین تبدیل گشته است 

لذا برای خانم ها مژگان قربانی ، راضیه پور رمضان ، طاهره نامنی ، فروغ رحمانی و                    

آقای امیر بهروز حیدری  در انجام بهینه وظایف محوله آرزوی موفقیت نموده واز                    

حمایت های بی دریغ ریاست محترم دانشکده و مدیر کل محترم منابع انسانی دانشگاه              

 .  قدردانی می نماید 

 میزگرد بین المللی
تحریم های اقتصادی از      ”میزگرد  

موانع و   : للدیدگاه حقوق بین الم      
در 1362شهریور  پنجم    ،“راهکارها

مرکز مطالعات عالی بین المللی          
 . برگزار شد

در این نشست علمی دکتر ابو محمد       
عسگرخانی، رییس مرکز مطالعات       
عالی بین المللی دانشگاه تهران،         
دکتر علی ماروسی، رئیس شورای        
مشورتی مرکز حقوقی و داوری الهه      
و حسین محمدنبی عضو کانون          

شایان ذکر است که این میزگرد به همت         .وکالی تهران سخنرانی کردند   
مرکز حقوقی و داوری الهه، اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی              

 .  ایران  و مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران برگزار شد

 همکاری بین المللی
دانشجوی   6دفتر بین الملل  دانشکده حقوق و علوم سیاسی تعداد                1362در  شهریور ماه    

خارجی از کشور های آمریکا، عراق، افغانستان  و سوریه را جهت  پذیر  و هماهنگی برای                  
 .مصاحبه به گروه های آموزشی معرفی  نموده است

اطالع (  2سمپوزیوم بین المللی مقابله با اسالم هراسی         (  1این دفتر همچنین در خصوص        
تن از اساتید به ویتنام جهت برگزاری  2اعزام ( 3آ لمان  DAAD رسانی در خصوص بورس

. کنفرانس مسائل خاورمیانه اطالع رسانی به تمامی اساتید  حقوق و علوم سیاسی نموده است          
عالوه بر این از شرکت اساتید و دانشجویان در همایش های بین المللی حمایت شده و                      
محققین خارجی از جمله آقای استفان واگنر و خانم نیره آکپیناری با هدایت و راهنمایی مشاور 

 .بین الملل مشغو  تحقیق بوده اند

 اخبار بین الملل

ضمن تبریک و خو  آمد گویی به تمامی عزیزان دانشجو با تال  تاماامای      
کارشناسان این معاونت ، مراحل ثبت نام حضوری  واینترنتی سا  تحصایالای    

دانشجویان انجام پذیرفت و سا  تحصیلی جدید  رسما  از تاریخ  62 -63جدید 
 . آغاز شد  6259523

 آموزش و تحصیالت تکمیلی

به منظور ایجاد روحیه نشاط و بالندگی و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای 
دانشجویان جدیدالورود معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده حقوق و عالاوم   
سیاسی در راستای هماهنگی با سیاست های عالی دانشگاه تهران برنامه هایای  

 :را به شرح ذیل برای آیین ورودی این عزیزان در نظر گرفنه است
 همایش خانواده و دانشگاه  -1
 ثبت نام از دانشجویان ورودی جدید -2
 ثبت خوابگاه   -3
 پذیرایی دانشجویان و خانواده هایشان در سلف مهر  -7
 همایش دانشجویان جدیدالورود -6

 برنامه های معاونت دانشجویی برای دانشجویان ورودی جدید

با همکاری سازمان های بین المللی، منطقه ای و ملی با ارائه  1362شهریور  21و  26همکاری در برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری در تاریخ -1
ر  علم و فناوری دانشگاه تحصیالت پا نوآوریهای علمی از پن  قاره و مشارکت دانشگاه و دانش پیشه هایی از خاورمیانه، قفقاز، آسیای میانه، خاور دور، آفریقا و شبه قاره در

 .تکمیلی علوم پایه زنجان
 Complaw.irفعا  کردن نام دامنه جدید مؤسسه با نام -2
 .ایجاد لینک مؤسسه در وب سایت اصلی دانشگاه تهران-3
 .و ارسا  به چاپخانه دانشگاه جهت چاپ 1362، بهار و تابستان 1شماره  7آماده نمودن مجله مطالعات حقوق تطبیقی دوره -7
 .مجله مطالعات حقوق تطبیقی 2شماره  7انجام مقدمات آماده سازی دوره -6
 .نمایه سازی مجله مطالعات حقوق تطبیقی در پایگاه های استنادی علوم جهان اسالم و مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری-9

 موسسه حقوق تطبیقی

 تغییر وضعیت استخدامی 

 تشویقات کارکنان 

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی زمان ثبت نام

  شهریور16و13  شهریور14الی13 شهریور6الی2 ثبت نام اینترنتی

  شهریور26و27 شهریور23-26و16 او  مهر ثبت نام حضوری

  مهر  2و1 -شهریور  31و36  حذف واضافه

 -----   ----- آذر 7و3و2  حذف اضطراری

    دی ماه   17  شروع امتحانات



www.lawpol.ut.ac.ir : سایت  -99647966: تلفن -روابط عمومی -دانشکده حقوق و علوم سیاسی  -دانشگاه تهران : نشانی  

پله صاعاود باه         2نظام رتبه بندی سایمگو توانست با  2613دانشگاه تهران در ویرایش اخیر 

پله صعود نسبت به ویرایش پیشین این نظام رتبه بانادی باه       34جایگاه سوم منطقه ای و با 

جهانی دست یابد، اگرچه دانشگاه تهران پس از دانشگاه آزاد اسالمی جایگاه دوم    229جایگاه 

موسسه تحقیقااتای و      3666این نظام هر ساله بیش از .  کشور را به خود اختصاص داده است

ساله بوده و منابع اطالعاتی آن پایاگااه    6معیار های این نظام . پژوهشی را رتبه بندی می کند

ارایه شاده   2613تا  2666در جدو  زیر رتبه دانشگاه تهران طی سا  های  . اسکو پوس است

 .است

 دفتر  نهاد نمایندگی رهبری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

 معاونت اداری و مالی: سردبیر 
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی:صاحب امتیاز 

 مسعود نوبخت: مسئو  اجرایی وگرافیست
 وحید کوهیان: مسئو  روابط عمومی

 مصطفی سجادی: معاون اجرایی
 هدی فتحی:وب سایت

 

 صعود رتبه بین المللی دانشگاه تهران درجدیدترین ویرایش نظام رتبه بندی سایگمو

 ( حقوق خصوصی )عبداهلل رجبی *

 ( اندیشه سیاسی)رضا نجف زاده *

 ( حقوق جزا ) علی جانی پور *

 ( حقوق بین الملل ) علی ایزدی *

 (حقوق خصوصی)ملیحه زارع *

 (حقوق خصوصی)مریم ابراهیمی*

سیاست )محمد جواد حق شناس *

 (گذاری عمومی
 

 دفاع از  پایان نامه های دوره دکتری 

 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم  رهبری در دانشگاه با ارتباطات گسترده خود در بخش های فرهنگی از بخش های ماهام و      

این نهاد با تشکیل دفاتروابسته در دانشکده ها و پردیس های دانشاگااه     .  موثردر جهت اهداا عالی دانشگاه به شمار می رود
دفتر نهاد رهبری دانشکده حاقاوق و عالاوم         . اهتمامی ویژه در جهت اعتالی سطح معنوی دانشجویان و اساتید  گرامی دارد

 :سیاسی  طبق روا  نیمسا  های گذشته به اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، مذهبی و سیاسی  ذیل مبادرت می ورزد
 اجرای دوره های آموزشی طرح بصیرت ؛: 1
 اجرای طرح نهضت تفسیر قرآن و نه  البالغه؛: 2
 برپایی مراسم مذهبی از جمله  زیارت عاشورا و نماز جماعت یومیه؛ :  3
 برگزاری مناسبت های مذهبی اعم از ایام فاطمیه و دهه او  محرم ؛: 7
 برپایی مراسم  ملی  مانند هفته دفاع مقدس ، ایام دهه فجر، هفته دولت و سالروز آزاد سازی خرمشهر؛: 6
 برنامه مشاوره ازدواج و مشاوره های دینی ،مذهبی و احکام شرعی ؛: 9
 برپایی اردوهای زیارتی و سیاحتی ؛: 4
 تقویت پیوند حوزه و دانشگاه ؛: 3

  com.ut-nahad.hoghogh.www. برپایی جلسات هم اندیشی اساتید و نخبگان : 6

 اخبار تشکل ها

 بسیج دانشکده
“ فرهنگ بسیجی  ” 

یعنی آن مجموعه     
معرفت ها و منش      
هایی که می توانند     
مجموعه هایی       
عظیم را در ملت       

بوجود بیاورد که تضمین کننده  حرکت مستقیم و پایدار        
تمام تال  بسی  دانشجویی      .اسالمی آن ملت باشد     

دانشکده حقوق  و علوم سیاسی بر این محور استوار             
 .است که انشااهلل در این راستا گام بردارد

 جنبش نرم افزاری 
نیل به هر آرزوی بزرگ و 
هدفی واال نیاز سازوکاری 
دارد که این ساازوکاار را     
جوان هوشمند و فرزانه ی 
دانشجو بایاد باه دسات        

در همین راستا و به منظور رسیدن به توانمنادی  .  بیاورد
تاعادادی از        در تولید علم و شکستن مرزهای داناش، 

دانشجویان  رشته ی حقوق  در کانون جاناباش نارم       
خارد  ” افزاری گرد آمده اند تا شرایط تحقق و شکوفایی 

   com.tabsereh.www.  را فراهم آورناد   “  جمعی

 جهاد دانشگاهی
جهاد دانشگاهی دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی به عنوان بخشی 
از جهاد دانشگاهی دانشگاه        
تهران از آغازین روزهای          
تشکیل این نهاد انقالبی که به      

مولود مبار    »  تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی        
است  در دانشکده حقوق و علوم          «  انقالب اسالمی 

جهاد دانشگاهی  .  سیاسی آغاز به فعالیت کرده است        
 -دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سه حوزه فرهنگی         
  .دانشجویی، تحقیق و پژوهش و آموزشی فعالیت  دارد

 ( سیاسی) میرابراهیم صدیق *

 ( حقوق بین الملل)بیات محسن*

 ( حقوق بین الملل) رضا نجفی *

 (مسایل ایران)تیموربشیر گنبدی*

 (اندیشه سیاسی)هادی صادقی او *

 (حقوق خصوصی)فرزین دهدار* 

 ( سیاسی)محسن پالیزبان *

حقوق بین )عباس  میر شکاری*

 ( الملل

در تابستان امسا  با کما  تاسف و تاثر  از   
تالمات روحی سه تن از اساتیاد دانشاکاده      

با ایشان  در غم از دست دادن  .  مطلع شدیم
عزیزانشان ابراز همدردی می کنایام و از       
درگاه احدیت برای آنان صابار جامایال          

 .آرزومندیم 

سرکار خانم دکتر مصفا با قبو  مشایات    * 

 .الهی در سوگ والده محترم 

جناب آقای  دکتر عطایی با تسلیم امار    *  

 .حق  در سوگ همسر گرامی 

جناب آقای دکتر ایرانپور با قبو  مشیات  *  

 .الهی در سوگ والده محترم 

 تسلیت

http://www.hoghogh.nahad-ut.com
http://www.tabsereh.com



