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سخن

بهاری رهبری

زر ب یب حضور مردم در عرصه یاه مختلف و فعّالیّت ا و تاله ایی که از سوه مسئوالن و

فرا رسیدن سال نو را تبریک عرر

از سوه مردم در طول سال انجام گرفت.

میکنررب رره ی رره ه ی ی نرران

سال تبادل دولت ا و دست ه دست هدن قدرت ود؛ و این کار ا آرامشب ا ن ایت امنیّرت در

عزیزمان و یکایک ایرانیان در سراسرر

کشور انجام گرفت و ح داهلل یک حلقه ه جدید از سلسله ه طوالنی مدیریّت کشور پردیرد

کشور و در یر نقطه اه از ج ان کره

آمد .در ا ،ح اسه ه اقتصاده کاره که اید انجام گیرد و توقّع ود که اتّفاق یفتدب اتّرفراق

زندگی میکننرد  .مخصوصرا تبریرک

نیفتاد .تاله ایی انجام گرفت که مورد سپاس استب ولی کار زرگی که اید در زمریرنره ه

عر میکنب ه خانواده یاه معظّرب هر یدانب ره جانبرازانب ره ح اسه ه اقتصاده انجام گیردب ی چنان در پیش روه ما است و ما موظّفیب که این ح اسه
ی اقتصاد راه کشور ما و ملّت ما یک مسئلره ه مر رب
ی سرانشان و ه ی ه ه کسانی که در راه اسالم و ایران مجایدتری را ه وجود یاوریب .مسئله ه اساس ِ
کرده اند و میکنند و ار زح تی را ر دوش کشیده انرد و میکرشند .است؛ در اواخر سال  29ح داهلل یک زیرساخت فکره و نظره راه ح اسه ه اقتصاده ره
ی چنین تبریک عر میکنب نوروز را ه ی ه ه ملّت ایی که نوروز را وجود آمد؛ سیاست اه «اقتصاد مقاومتی» اعالم هد و زمینه آماده است راه اینکه ان هاءاهلل
گرامی میدارند و راه آن ارج و احترامی قائلند.امسال فرا رسیدن سال تالش الزم در این ا ،انجام گیرد.
نو مصادف است ا دو فاط یّه و مراسب یاد ود ه ادت رانوه رزر

در نگاه ه سال  29آنچه ه نظر این حقیر م ب تر از ی ه استب دو مسئله است :یک مرسئله

ج ان اسالم صدّیقه ه کبره (سالم اهلل علی ا) .این تقرارن موجر

ی ین مسئله ه اقتصاد و دیگره مسئله ه فرینگ است .در یر دو عرصه و در یر دو زمینره

میشود که ملّت ما ان هاءاهلل توانند از رکات انوار فاط ی ره برند و توقّعی که وجود داردب تالش مشترکی است میان مسئوالن کشور و آحاد مرردم .آنچره رراه
خود را در هعاع تعالیب آن زرگوار قرار دیند و خود را منوّر کننرد ره ناه زندگی و سازندگی آینده مورد انتظار استب دون مشارکت مردم تحقّق پرذیر نیرست.
انوار یدایت ال ی که ه وسیله ه فاط ه ه زیرا (سالم اهلل علی را) و نا راین عالوه ر مدیریّتی که مسئولین اید انجام دیندب حضور مردم در یر دو عرصه الزم و
خاندان پیغ بر ه ی ه ه مردم عالب ایدا هده است.گذهتِ سرال ا و ضروره است؛ یب عرصه ه اقتصادب یب عرصه ه فرینگ .دون حضور مرردم کرار پیرش
تبادل سال اه گوناگون راه ما اید موج تجر ه و صیرت اهد؛ از نخواید رفت و مقصود تحقّق پیدا نخواید کرد .مردم در گروه یاه گوناگون مردمی ا اراده و
گذهته درس گیریب و ه آینده ا چشب از و دل آگاه نظرر کنیرب و عزم راسخ ملّی میتوانند نقش آفرینی کنند .مسئولین یب راه اینکه توانند کار را ه درسرتی
راه آینده تص یب گیریب  .من از خداوند متعال درخواست میکنب کره پیش برندب احتیاج ه پشتیبانی مردم دارند .آن ا یب ایستی ا توکّل ه خداه متعرال و را
ه ی ه ه ایرانیان عزیز ما در این سال جدیدب تن سالبب روح هرادا،ب است داد از توفیقات و تأییدات ال ی و ک ک مردمیب مجایدانه وارد میدان ع ل شوند؛ یب در
امنیّت روانیب آرامش روحی و پیشرفت و تعالی و سعادت مرح ت کند .زمینه ه اقتصاد و یب در زمینه ه فرینگ .من انشاءاهلل توضیح ی ه ه ایرن مروارد را در
و امیدوارم خداوند متعال ه جوانان ما نشاط و پویاییب و ه مرردان و سخنرانی روز ج عه ه عر ملّت ایران خوایب رساند .لذا ه گ ان من آنچه در ایرن سرال
زنان ما ی ّت و اراده و عزم مستحکب و درستب راه پی ودن راه یاه جدید پیش رو داریبب عبارت است از اقتصاده که ه ک ک مسئوالن و مردم هکوفایی پیردا
پرافتخارب و ه کودکان ما خرسنده و تندرستیب و ه خانواده یاه مرا کندب و فرینگی که ا ی ّت مسئوالن و مردم تواند س ت و سوه حرکت زر کشور مرا و

امنیّت و محبّت و الفت عنایت کند .آنچه ر ع ده ه ما استب نگاه ره ملّت ما را معیّن کند .لذا من هعار امسال را و نام امسال را ایرن قررار دادم« :اقتصااد
گذهته راه عبرت گیره و نگاه ه آینده راه رنامه ریزه و تص یب فرهنگ با عزم ملّی مدیریّت جهادی» .امیدواریب خداوند متعال ک ک کند یرب ره
گیره است.سالی که گذهتب اعالم هده ود که سرال «ح اسره ه آحاد مردمب یب ه مسئولین محترم که توانند وظایف خودهان را در این زمینه انجام دیند؛ و
سیاسی و ح اسه ه اقتصاده» است.

قل مقدس ولیّ عصر (ارواحنافداه) را از ما هاد کند و روح مط ّر امام زرگوار و ه داه عزیز

ح اسه ه سیاسی ح داهلل در عرصه یاه مختلف ه ترین وجهی را از ما راضی و خشنود فرماید.

والسّالم علیکب و رح ةاهلل و رکاته

صورت گرفت؛ هم در انتخابات ،هم در راهپیمایی های .
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 سخن تازه 

یک مدیر موفق کسی است که ا هناخت کافی از سازمان تحت نظر خود از ج له مقررات مر وطهب نیرویا و امکانات مروجرودب را
رنامه ریزه یدفدار آن سازمان را راه دستیا ی ه ایداف سازمانی ه پیش برد .مدیریتیا مع وال طوالنی مدت نیستند و فرصرت
زیاده در اختیار مدیران قرار ندارد .تداوم طوالنی مدت روش یاه جاره اگر حسا ،نشده و مبتنی ر یک رنامه یدفردار نربراهرد
م کن است اتالف وقت ه حسا ،آید و این امر در دنیاه ما که رهد و پیشرفت ه یدف اصلی سیاره از ن ادیا و سازمان ا تبدیل
هده است میتواند ا ایجاد سکون و یتحرکیب ضر ه یاه جبران ناپذیره ر سازمان تحت مدیریت فرد وارد سازد .از آن مریرانب
مدیریت عل ی یعنی رین ون کردن ن ادیاه عل ی دانشگای ا ه س ت پیشرفت عل ی و فناوره یکی از م ترین مدیریتیاسرت
که مستقی ا ر سرنوهت یک کشور تأثیر مین د.
نکته م ب دیگر آن است که پیشرفت یک کشور مریون مج وعه تالشیاب حرکت ا و پیشرفت یا در سازمان ا و ن ادیاه گوناگون است و اگر ی ه سازمانر را طربرق
رنامهیاه یدفدار و مدتدار در این راستا حرکت کنند رهد و تعالی کشور را سب خواید هد.
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ت ران ا سا قهه طوالنی (از سال  )1919و رخورداره از کادریاه عل ی رجسته و توان ند میتواند ا رنامهریزه ر اسراس
نیازیاه کشور منشاء خیر و رکت یشتر راه کشور ه ویژه پیشرفت عل ی کشور در رهتهیاه حقوقب علوم سیاسیب روا ط ینال لل و مطالعات منطقره اه راهرد.
معاونت آموزهی و تحصیالت تک یلی دانشکده راه تبدیل تر این قوه ه فعل تا کنون تالش یایی ج ت رقراره نظب و انضباط یشتر در میان دانشجویانب نظارت
دقیقتر در رگزاره کالس اه درسیب ایجاد رهتهیاه جدید ین رهتهاهب رحس نیاز کشور رگزاره دورهیاه کارهناسی ارهد مجازهب گسترش آموزشیاه آزاد ه
منظور ارتقاه آگایی یاه ع ومی حقوقی و سیاسی و ....انجام داده و در راستاه تقویت این روند منتظر دریافت نظراتب انتقادات و دیدگای راه عر روم اسرترادن و
دانشجویان عزیز می اهد.

ماطفی ملكوتيان

 گفتگو با دكترعلی صباغيان رئيس كتابخانه دانشكده
«كتابخانه دانشكده بسوی خدماترسانی بهتر به اعضا حركت میكند»
اشاره:

کتا خانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی یکی از واحدیاه م ب دانشکده است که ی ه دانشجویانب اساتیدب پژویشرگرران و
کارکنان از آن استفاده می کنند .ه منظور آهنایی یشتر ا ا عاد فعالیت یاه کتا خانه دانشکده که در جشنواره پژویش سال
 1921دانشگاه ت ران ه عنوان کتا خانه ن ونه معرفی هدب گفتگویی ا دکترعلیصباغیان عضو ییات عل ی گروه مطالرعرات
منطقهاه که از پاییز  1926مسئولیت ریاست کتا خانه را ر ع ده داردب انجام داده ایب که در زیر از نظرتان می رسد.
آ قای دكتر فعاليت های هر نهاد ارتباط با تاریخ سابقه آن دارد از این جهت سابقه فعاليت كصتصابصخصانصه
دانشكده حقوق علوم سياسی چگونه است؟

مسئله اه که ه آن اهاره کردید نکته م ی است .سا قه و قدمت فعالیت کتا خانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ا تاریخ
فعالیت دانشکده ارتباط دارد .اکنون ر روه م ر کتا خانه تاریخ تاسیس آن  1911نقش سته است .البته در این طی  46سال
گذهته کتا خانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ت ران ه طور مست ر روند تحول و توسعه را طی کرده و نه ترنر را
یکی از کتا خانه یاه زر دانشگایی لکه در ردیف یکی از کتا خانه یاه زر کشور ه ویژه در زمینه منا ع مرتبط ا حقوقب علوم سیاسیب روا ط ین ال لرل و
مطالعات منطقه اه است.
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فعاليت های كتابخانه چه مواردی را شامل می شود؟

فعالیت یاه کتا خانه طیف زیاده اقدامات از دریافت سفارش کتا ،از اساتریرد و
گروه یاه آموزهی و پژویشی ب ت یه و خرید کتا ا ومنا ع مورد نیازب آماده سازه
و ف رست نویسی منا ع جدیدب ارائه آن ا در قفسه یاه مخزن و ارائره خردمرات
مرتبط ا ارائه منا ع اعب از کتا ،ب پایان نامه یا و نشریات و سایر اسناد و مدارك
موجود در کتا خانه ه دانشجویان و اساتید را هامل می هود.
این فعاليت ها در چه بخش های انجام می شود؟
کتا خانه راه انجام وظیفه مع ول و یا وظایف جدیده که در نتیجره ترحروالت
جدید و ظ ور تکنولوژه یاه جدید ایجاد می هود نوعی تقسیب کار داخلی رراه
خود دارد که در یر خش تعداد از ی کاران مشغول فعالیت یستند .در حال حاضر
این تقسیب کار هامل خش یاه تامین و آماده سازه منا عب خش پایان نامه یاب
خش نشریاتب خش امانتب خش مخزن و سایت یاه کارهناسیب کارهناسری
ارهد و دکتره و خش منا ع دیجیتال و الکترونیکی است.
برای تسهيل خدماترسانی چه اقداماتی جدیدی انجام شده است؟
ی انطور که پیشتر اهاره کردم کتا خانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی از زمران
تاسیس تاکنون ا تالش و ی ت مسئوالن وکارکنان روند پیشرفت و توسعه را طی
کرده است .در دوره اخیر تالش ما ر تس یل خدماترسانی ه اعضا وده است .ر
ی ین اساس ض ن تقویت منا ع مکتو ،ب خرید منا ع الکترونیکی نیز در دسرترور
کار قرار گرفته است .ی چنین در خصوص هیوه یاه ارتباط اعضا ا کتا خانه کره
قبال تن ا از طریق مراجعه حضوره وده روش یاه دیگره ی چون ارتباط تلفنیب
ای یلی و پیامکی نیز راه اندازه هده است تا اعضا دون مراجعه حضوره توانرنرد
کتا ،یاه امانت گرفته هده را ت دید یا رزو کنند .از ج ت آگاه سازه اعضرا از
منا ع جدید نیز نشریه الکترونیکی تازه یا هکل گرفته که مایانه منتشر می هود و
تازه یاه کتا ،فارسی و التینب نشریات عل ی و پایان نامه یاه کارهناسی ارهد
و دکتره که در طول ماه ه کتا خانه اضافه می هود را ه اطالع اعضا می رساند.
تاکنون یش از  96ه اره از این نشریه منتشر هده که قبال ه ای یل اسراتریرد و
دانشجویان ارسال می هده و اما از چند ه اره قبل ا فعال هدن و ،سرایرت
دانشکده در سایت قرار می گیرد .آرهیو ت امی ه اره این نشریه نیز در صرفرحره
کتا خانه در سایت دانشکده وجود دارد.
با توجه به گسترش فنا ری های ارتباطات اطالعات كتابخانه در این
خاوص چه اقدامی كرده است؟

کتا خانه در ج ت استفاده از منا ع الکترونیکی چند کار انرجرام داده اسرت .اول
اهتراك پایگاه یاه عل ی است که ر اساس نیاز گروه یاه آموزهی اهتراك این
پایگاه یاه ه سفارش کتا خانه دانشکده از طریق کتا خانه مرکزه دانشگاه انجام
می هود که در حال حاضر کتا خانه مشترك تعداده از پایگاه یراه اطرالعرات
عل ی است .ی چنین کتا خانه تعداده از کتا ،یاه الکتررونریرکری جردیرد را
خریداره کرده و در معر استفاده اعضا قرار داده است .ه منظور آهنایی اعضرا
راه استفاده از این منا ع نیز عالوه ر روهوریایی که کتا خانه در این خصروص
ت یه می کند کارگاه یاه آموزهی نحوه استفاده از این منا ع را نیز راه متقاضیان
رگزار می کند .ی چنین کتا خانه در دو سالن امانت و مرجع نیز سامانه اینتررنرت
ی سیب راه اندازه کرده تا اعضا توانند مستقی ا منا ع الکترونیکی را ر روه رایانه
یاه دستی یا تلفن یاه ی راه خود داونلود کنند.

برای افزایش ميزان استفاده از كتابخانه دانشكده چه اقداماتی صورت
گرفته است؟
ما در کتا خانه دانشکده ر این اوریب که در یر دوره اه منا ع کتا خانه راه
استفاده اعضاست .ه منظور آهتی دادن یشتر دانشجویان ا کتا خانه ما ه
مسئوالن دانشکده پیشن اد داده ایب که دو جلسه از کالس یاه روش تحقیق ه
آهنایی دانشجویان ا کتا خانه اختصاص یا د :یک جلسه راه آهنایی ا منا ع
مکتو ،و یک جلسه ا سایت یا ومنا ع الکترونیکی .خوهبختانه اکنون رخی از
اساتید روش تحقیق رخی از جلسات کالس یاه خود را درکتا خانه رگزار می
کنند یا اینکه از ی کاران ذیر ط کتا خانه در خواست می کنند راه توضیح در
اره کتا خانه و نحوه استفاده از آن یک جلسه در کالس آن ا حاضر هوند و
توضیحات الزم را ارائه ن ایند .عالوه ر این یر سال تالش می کنیب تا در جلسه
اه که در اول سال تحصیلی راه وروده یاه جدید گرفته می هود حضور یا یب
و توضیحات الزم در خصوص کتا خانه و نحوه استفاده از آن را ارائه کنیب.
ی چنین کتا خانه ا ت یه روهوریایی اطالعات الزم را ه اعضا ارائه می کند.
گذهته از این مواردب کتا خانه سعی کرده ا ی کاره معاونت یاه پژویشی و
ادراه و مالی دانشکده از ج ات مختلف ی چون گرمایش و سرمایشب نورب
سکوت و غیره فضاه سالن یاه مطالعه را ه فضاه مناس راه کسانی که در
این مکان یاه ه مطالعه مشغول یستند تبدیل ن اید .اقدام دیگره که در این
راستا از سوه کتا خانه انجام می هود افزایش ساعت کار خش یاه مر وطه
کتا خانه تا ساعت  12در ایام عاده و تا ساعت  91از دو یفته قبل از امتحانات تا
پایان امتحانات است.
مشكالتی كه كتابخانه با آن مواجه است چيست؟

کتا خانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی خشی از دانشکده و در واقع خشری از
دانشگاه ت ران است .نا راین در حد مقدورات سعی ر انجام خردمرات رسرانری
مناس داریب .البته اگر از منظر وضع مطلو ،ه مسئله نگاه کنیب هاید مسرئلره
اصلی که ا آن مواجه یتسیب و ر روند کار تاثیر گذار است ک بود منا ع مرالری
اهد .اکنون قی ت کتا ،ه ویژه کتا ،یاه خارجی ه هردت گرران اسرت و
منا عی که از دانشگاه اختصاص می یا د کفایت نیاز یا را ن ی کند .رعرالوه را
توجه ه قدی ی ودن کتا خانه دانشکده نوسازه تج یزات و روز سازه آن و ه
ویژه تقویت امنیت کتا خانه در مقا ل آسی یا و خطرات احت الری از جر رات
مختلف نیز نیازمند منا ع مالی زیاده است که قطعا در توان دانشکده ه تن رایری
ن ی اهد و توجه یشتر مسئوالن دانشگاه را نیز می طلبد.
اگر نكته دیگری دارید بفرمائيد؟
ی کاران من در کتا خانه ی ه سعی و تالش خود را ه کار گرفته انرد ترا کرار
خدماتی رسانی ه اعضا ه طور مناس انجام هود .البته بود خدمات رسرانری
کتا خانه نتیجه ی کاره یاه گسترده تره از سطح کتا خانه می اهد .ر ی ین
اساس در پایان من از مسئوالن دانشکده که رغب محدودیت یاه مالی که ا آن
مواجه یستند درخواست اه کتا خانه را مورد توجه قرار می دیندب از اساتید محترم
که ا ایداه کتا ،یاه ارزه ند ه کتا خانه ه غناه منا ع مری افرزایرنردب از
اعضاه کتا خانه که ا ازگردانندن ه موقع کتا ،یاه امانت گرفته هده زمیرنره
استفاده سایر اعضا از آن ا را فرایب می کنند و از ی کارانب در کتا خانه کره را
وجود مشکالت مختلف ا عشق و عالقه کار خدمات رسانی ه اعضا را انجام می
دیندب تشکر و قدردانی می کنب.
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جهاددانشگاهی
«از طرحها ایدههای خالقانه علمی فرهنگی حمایت میكنيم»
ا سالم و خیرمقدم و تبریک ه جنا عالی ج ت قبول تصده مدیریت ج اد دانشگایی دانشکده حقوق و علوم سیاسیب
لطفا در آغاز راه آهنایی مخاطبین معرفی اج الی از خود داهته اهید .
سباهلل الرح ن الرحیب .نخستب درود می فرستیب ه روان پاك ه دا که حیات امروز کشور مدیون ایشان است .من م ده
عباسی یستب .از سال  1941تا  1916دانشجوه علوم سیاسی دانشکده ودم و امروزه فرصت مغتن ی رایب پیش آمده تا
توانب دینی را که این دانشکده ر گردنب داردب ادا کنب .ت امی سوا ق کاره نده در حوزه فعالیت یاه فرینگی دسته نده
می هود .از رگزاره نشست یا و ی ایش یاه عل ی و فرینگی تا انتشار کتا ،و نشریه .ی واره در پی فرصتی ودم تا ار دیگر ه محیط دانشگاه ازگردم .اگرچه
ییچ وقت ارتباط نده ا دانشگاه و دانشجویان قطع نشدهب اما این ار در جایگاه خدمت گزاره ه ایشان قرار گرفته ام که امیدوارم ا ح ایت و ی رایی دانشجویان در
این راه موفق اهب.
اگر ممكن است برای آشنایی دانشجویان بفرمایيد كه اساساً جهاد دانشگاهی چه نهادی است چه ظایفی برعهده دارد؟
در پی فرمان حضرت امام خ ینی(ره) مبنی ر تشکیل ستاد انقال ،فرینگی در سال  1962ب این ستاد ب ج اد دانشگایی را ه عنوان ن اده انقال ی و رخاسته از
انقال ،فرینگی و ا یدف تحقق ایداف این انقال ،تأسیس کرد .در سال 1992ب هوراه عالی انقال ،فرینگی مصو هاه داهت که ر اساس آنب ج اد دانشگایی پل
میان دانشگاه و خش صنعتی و خدماتی کشور معرفی می هد .ر اساس این مصو هب دو وظیفة انجام تحقیقات عل ی و فعالیت یاه فرینگی در دانشگاه یا رع ده
ج اد دانشگایی گذاهته هد.
طبق اساسنامهب ج اد دانشگایی ن اده ع ومی و غیردولتی و زیر نظر هوراه عالی انقال ،فرینگی است و ایدافی مانند گسترش تحقیقات و هکوفایی استعدادیاب
توسعه امور فرینگی در سطح جامعهب و گسترش طرحیاه کار رده و نی ه صنعتی را پیگیره میکند.
ج اد دانشگایی هعبه دانشگاه ت ران یکی از زر ترین هع ج اد دانشگایی است .این واحد در دانشکدهیایی مانند دانشکده اد یات و علوم انسانیب دانشکده ال یات
و دانشکده حقوق و علوم سیاسی مراکز عل ی و فرینگی دارد که ه رگزاره رنامه یایی در چ ارچو ،ایداف ج اد دانشگایی مشغول اند .از ج له این رنامه یا
می توان ه رگزاره نشست یاه عل ی و فرینگیب انتشار نشریاتب اجراه رنامه یاه فرینگی ر تفریحی مانند اردویاه عل ی ر تفریحی و رگزاره جشنواره یا و
مسا قات عل ی و فرینگی و ینره اهاره کرد.
جهاد دانشكده در حال حاضر چه ضعيتی دارد چه برنامههایی را در آینده مد نظر دارید؟
متأسفانه ه دالیل متعددب ج اد دانشگایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی مدت یا ود که ع ال ییچ فعالیتی نداهت .در این مدت فرصت یاه سیاره از دست رفت
که امیدواریب انشاءاهلل در آینده جبران هود .در حال حاضرب ج اد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ت ران ا پتانسیل االه مج وعه دانشکدهب دانشجویان و ج اد
دانشگایی رنامهیاه گستردهاه را طراحی کرده است .در اردیب شت ماهب سه نشست رگزار خواییب کرد و یک اردوه ازدید از موزه ملی خواییب داهت.
اید مژده دیب ه ی ه دوستان که در حال تالش راه تأسیس مرکز فرینگ و سیاست در ج اد دانشگایی دانشکده یستیب .البته از مسائل حقوقی نیز غافل نشدهایب
و رنامهیایی در این زمینه داریب.
اما اجازه دیید اصول کلی فعالیتیاه ج اد دانشکده را در چند مورد زیر خالصه کنب:
همكاری با سایر تشكلهای دانشجویی انجمنهای علمی در برگزاری برنامههای علمی فرهنگی مشترک
حمایت از ایدههای دانشجویان استادان محترم در زمينههای علمی پژ هشی فرهنگی

تالش برای سپردن اجرای امور فرهنگی علمی به خود دانشجویان.
در این زمینهب مج وعه فعالیتیاه زیر را دستور کار قرار دادهایب:

برگزاری مجموعه نشستهای علمی فرهنگی مانند جلسات نقد كتاب ،مناظرات علمی ،نشستهای علمی تخاای
برگزاری همایشهای ملی سراسری (انشاءاهلل در سال  3131دست كم د همایش ملی برگزار خواهد شد)

برگزاری سلسله نشستها مراسم بزرگداشت چهرههای علمی پيشكسوتان دانشكده حقوق علوم سياسی
انتشار فالنامه علمی تخاای

برگزاری ارد های گردشگریِ تفریحی ص علمی
برگزاری درسگفتارها د رههای آموزشی.

در ت امی مراحل اجراه رنامه یاه فوقب نیازمند ی یاره و ی رایی ی ه عزیزانب ه ویژه مسئوالن زرگوار دانشکده و دانشجویان عزیز و گران ایه یستیب .ار دیگر
تأکید می کنب که آماده ح ایت از ایده یاه عل ی و فرینگی یستیب .ی چنین از ی ه دانشجویان عالقه مند ه این گونه فعالیت یا دعوت می کنیب ی کاره هان را ا
ج اد دانشگایی دانشکده تقویت کنند .ج اد دانشگایی دون ی رایی و ی کاره دانشجویانب قادر ه فعالیت نخواید ود .ه ی ین دلیل م ب ترین یدف ماب
فعال سازه دانشجویانب ایجاد ستر الزم راه تحقق استعدادیاه درونی آن ا و ایجاد فضایی راه ت رین مدیریت فرینگی در کشور است.
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بازگشایی درب جدید دانشكده

دیدار پایان سال هيئت رئيسه با همكاران دانشكده 

تص یب معاونت محترم اداره و مالری
در آخرین روزیراه
کاره سرال 1929
دانشکده ه ازگشایی در ،ساخت ان
کارکنان دانشکده در
جدید دانشکده ه تراریرخ دیرگرره
محل سالن کنفرانس
موکول و ا توجه ه پیشن اد هروراه
حوزه ریاست گردیب
صنفی دانشجویی و ررسی یاه ره
آمدنرد ترا ضر رن
ع ل آمده از سوه ییئرت رئریرسره
دیداره جر رعری و
دانشکده ب جا جایی و ازگشایی در ،دانشکده فعال از س ت ضلع هرقی ساخت ان ص ی انه ا استفاده
قدیب در تاریخ  19293934ا حضور مسئولین ن اد ریبره دانشگاه و ن اینده اداره از صحبت یاه ارزه ند سخنران جلسه حجت السالم ی آزار ت رانی و ی چنین
کل حراست و ییئت رئیسه محترم دانشکده توسط جنا ،اقاه دکترر مروسروه ریاست دانشکده و معاونین ایشان ب وامید ه روزیاه مفیدتر و پر ارتر سال آینده
دیدارپایان سال را ه انجام رسانند .
انجام پذیرفت .
در پایان ض ن دریافت یدایاه نقده و عکس یاه گرویی راه یکدیگر ایرام

مراسم ر ز زن 

خوش و ی راه سالمتی و عزت آرزو داهتند .

ه مناسبت میالد خجسته رانروه دو

ی چنین در این نشست ص ی انهبمعاون محترم اداره و مالی دانشکده ه رخی

عالب حضرت فاطر ره زیررا (س) و

از ویژگی یاه مدیریت استراتژیک اهاره و ض ن دعوت ی گان ه نروآوره در

نامگذاره این روز فرخنده ه نرام روز

امور محولهباز ارائه پیشن ادات سازنده ی کاران استقبال و در ن ایت ا قررائرت

مادر ا دعوت ییئت رئیسه مرحرتررم

هعره از زرگان اد ،راه ت امی ی کاران سالی سرهار از هادکامی و کامیا ی

دانشکده از انوان یر رکرار جر رت

در سایه الطاف خداوند متعال آرزو ن ودند .در پایان جلرسره ازسروه دانشرکرده

گردی ایی ص ی انه در جشنی که ره

یدایایی ه کارمندان محترم تقدیب و آنان ا یکدیگر عکس اه دست جر رعری

این مناسبت تدارك دیده هده ود ب روز یکشنبه  2931391ا حضور حجت االسالم گرفته و راه یکدیگر ایامی خوش ی راه ا سالمتی و عاقبت ه خریرره آرزو
قاضوه ( معاون ن اینده مقام معظب ریبره در دانشگاه )ریاست دانشکده و معاونین کردند.

تشكر قدردانی

محترم ایشان این جلسه معنوه رگزار گردید .در ا تدا ا است اع آیاتی چند از نواه
ملکوتی قرآن کریب که توسط ی کار محترم آقاه طال زاده اجرا گردید مجرلرس
نورانی گشت و سپس ا تبریک آقاه دکتر موسوه ریاست محترم ایرن روز ره
ی کاران عزیز جلسه ادامه یافت آنگاه سخنرانی حجت االسالم قاضروه زیرنرت
خش جلسه ود که ااهاره ه آیاتی از کالم اهلل مجیدب وظیفه هیعه نسربرت ره
هخصیت حضرت فاط ه را متذکر هدند .در این جلسه دکتر ساداتی نژاد نیز ره
موارده از صفات حضرت زیرا (سالم ا...علی ا )اهاراتی داهتند واینکه مح ایرل
یت ودن در ع ل میباید صورت پذیرد وسیره ایشان الگوه ع لی زنردگری مرا
اهد  .در یایان جلسه نیز معاون محترم اداره مالی دانشکده ا تشکر از ترالش
ت امی انوان ی کار فرا رسیدن این روز را تبریک و ت نیت گفتند .و را ترقردیرب
یدایاه نقده و غیر نقده ه انوان محترم جلسه ه پایان رسید .

نام نام خانوادگی

معا ن محترم اداری مالی دانشكده

ا سالم و احترام
دینوسیله از مساعدت یاه ی یشگی حضرتعالی ه کتا خانه دانشکده و ه ویژه
از اختصاص مبلغ  96میلیون ریال از منا ع داخلی دانشکده راه خریرد کرترا،
تشکر و قدردانی می هود.
راه ه ا توفیق روز افزون را از خداوند منان آرزو دارم.
علی صباغيان
رئيس كتابخانه دانشكده

سردبير  :معا نت اداری مالی

ارتقاء اساتيد 
تاریخ

جناب آقای دكتر نوری

صاحب امتياز :دانشكده حقوق علوم سياسی
سمت

استاد

مسئول اجرایی  :وحید کوییان
مسئول هماهنگی :مصطفی سجاده

دکتر عباس مصلی نژاد

1929316396

از دانشياری به استاد

دکتر غالمحسین ال ام

19293239

از استادیاری به دانشيار

دستيار نشریه :حیدر طال زاده
گرافيست صفحه آرایی :یده فتحی

نشانی:دانشگاه ت ران-دانشکده حقوق و علوم سیاسی-روا ط ع ومی-تلفن-99247966:و ،سایتhttp://lawpol.ut.ac.ir:

