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بسم اهلل الرحمن الرحیم
مقدمه
در هر کشور و ملتی ایثارگران در راه اندیشه و وطن دارای احترام و جایگاه ارزشی معنوی و مادی می باشند.در کشورما ایران به
سفارش امام خمینی(ره) بنیان گزارکبیر انقالب اسالمی و حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب،و به تبعیت مردم و
دولت و دیگر ارکان نظام از نظر حقیقی و حقوقی موظب به احترام و ارج گذاشتن به جامعه ایثارگران و فرزندانشان شده اند ،در
این راستا قوانینی جهت پاسداشت زحمت ایثارگران و خانوادهایشان مصوب و اجرا می شود.در این راستا دانشگاه علم و صنعت
ایران خود را ملزم می داندکه دانشجویان شاهد و ایثارگر را مورد حمایت های همه جانبه قرار داده تا مسیر علم و دانش را در
جهت ترقی و تعالی این عزیزان برای حفظ استقالل کشور و تربیت نیروی انسانی متعهد و عالم ،شتاب دهند.دانشگاه علم و
صنعت با داشتن بیش از  ۱۰۰۰دانشجوی شاهد و ایثارگر ،برنامه ها و راهکارهای متفاوت آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی را در جهت
توسعه و ارتقاء علمی ،آموزشی و فرهنگی این عزیزان انجام می دهد  ،یکی از این برنامه ها به منظور نخبه پروری ،تجلیل سالیانه
از دانشجویان نخبه و استعداد های درخشان دانشجویان شاهد و ایثارگرمی باشد.
بدین منظور سومین مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز و نمونه آموزشی پژوهشی شاهد و ایثارگر دانشگاه علم و صنعت ایران ،
هفتم خردادماه  ۱۳۹۷با حضور مهندس آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات و نیز اعضای هیات رئیسه
دانشگاه علم وصنعت ایران به میزبانی مدیریت دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و همکاری کانون فرهنگی  ،هنری و ورزشی
ارغوان دانشجویان شاهد و ایثارگر با استقبال قابل توجه اساتید ،مسئولین و دانشجویان و کارکنان دانشگاه در سالن آمفی تئاتر
شهید بهرامی دانشگاه برگزار گردید.
رئیس محترم دانشگاه جناب دکتر ذاکری ونماینده ولی فقیه در دانشگاه حجت السالم ابراهیمی نژاد به دلیل تداخل داشتن
مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز آموزشی پژوهشی شاهد و ایثارگر با جلسه دیدار با مقام معظم رهبری با مسئولین دانشگاه ها
در این مراسم حضور نداشته که به نمایندگی از ایشان هیات رئیسه دانشگاه حضورفعال داشتند.
در این مراسم از  ۲۶دانشجوی ممتاز و نمونه و از دو همسر بزرگوار شهیدان مدافع حرم که مادر دو نفر از دانشجویان دانشگاه
بودند و همچنین از۲۲۳دانشجوی شاهد وایثارگر با ارتقا معدل آموزشی نیم سال اول۹۶۱در سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکتری با اهدای لوح و هدایای تقدیر به عمل آمد.

 نحوه دعوت و تبلیغات
-۱نصب  ۳عدد بنر در محیط دانشگاه
-۲نصب ۶۰عدد پوستر  A3رنگی در محیط دانشگاه
-۳اطالع رسانی در سیستم جامع گلستان
-۴ارسال پیامک
-۵اطالع رسانی درسایت دانشگاه علم و صنعت ایران
-۶اطالع رسانی در کانال دفتر شاهد و ایثارگران دانشگاه علم و صنعت ایران.
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 برنامه آیین تجلیل از دانشجویان ممتاز و نمونه شاهد و ایثارگر
ردیف

برنامه

زمان

۱

تالوت قرآن

۱۸.۰۵-۱۸

۲

سرود جمهوری اسالمی

۱۸.۰۷-۱۸.۰۵

۳

مجری و خواننده

۱۸.۱۲-۱۸.۰۷

۴

کلیپ(ارزش علم از دیدگاه مقام رهبری)

۱۸.۱۷-۱۸.۱۲

۵

مجری

۱۸.۱۹-۱۸.۱۷

۶

سخنرانی و خیر مقدم گویی دکتر محمدی معاون پژوهشی دانشگاه علم وصنعت ایران

۱۸.۲۹-۱۸.۱۹

۷

مجری

۱۸.۳۱-۱۸.۲۹

۸

تواشیح

۱۸.۴۶-۱۸.۳۱

۹

سخنرانی دکتر موسوی مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه در موضوع چگونگی داوری دانشجویان ممتاز و نمونه

۱۸.۵۶-۱۸.۴۶

شاهد و ایثارگر
۱۰

مجری

۱۹.۰۱-۱۸.۵۶

۱۱

کلیپ(بیانات مقام رهبری درباره دشمن)

۱۹.۰۶-۱۹.۰۱

۱۲

سخنرانی دکتر ارجمندی مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ،ارایه گزارش و عملکرد بیان راهبردهای

۱۹.۲۱-۱۹.۰۶

پیش رو
۱۳

مجری

۱۹.۳۳-۱۹.۲۱

۱۴

سخنرانی مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری

۱۹.۵۳-۱۹.۲۳

۱۵

مجری

۱۹.۵۵-۱۹.۵۳

۱۶

اجرای مراسم تقدیر از خانواده شهدا مدافع حرم،جانبازان و دانشجویان ممتاز و نمونه

۲۰.۲۵-۱۹.۵۵

۱۷

ادای احترام به شهدای گمنام

۲۰.۲۵

۱۸

اقامه نماز جماعت و صرف افطاریه،با حضور وزیر ارتباطات ،مسئولین و استادان و دانشجویان دانشگاه

۲۰.۳۰
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 پذیرش مراسم
پذیرش از دانشجویان و مهمانان عزیز از ساعت  ۱۷:۰۰آغاز گردید ،در محل پذیرش از دانشجویان و مهمانان ،کتاب های به
آنان اهدا گردید.
کتاب های اهدا شده :سرباز کوچک امام – خاطرات سفیر –دختر شینا-بهم میاد؟؟-نامه های بلوغ
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عکس پذیزش و اهدای کتاب به دانشجویان و مهمانان

 شروع مراسم
مراسم بعد از تالوت آیاتی چند از قران کریم توسط دانشجو شاهد و ایثارگر جناب آقای سید صادق فالحی و سرود ملی
جمهوری اسالمی ایران توسط  ،جناب آقای نظری مجری برنامه (فرزند شهید)و همکارشان آغاز گردید.
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 خالصه ای از سخنرانی و خیر مقدم گویی دکتر محمدی معاون پژوهشی دانشگاه علم وصنعت ایران به نیابت
از دکتر ذاکری ریاست محترم دانشگاه علم وصنعت ایران
با عرض سالم و خوش آمد گویی به مهمانان و دانشجویان و تبریک ماه مبارک رمضان از طرف ریاست محترم دانشگاه دکتر
ذاکری و خودم به همه مهمانان و مدعوین دانشجویان ایثارگر و وزیر محترم ارتباطات و فناوری خیر مقدم می گویم.
وظایفی از طرف مسئولین در قبال دانشجویان شاهد و ایثارگر ،یادگاران دوره دفاع مقدس وجود دارد و امیدوار هستیم که با
یاری و راهنمایی و پیشنهاد این دانشجویان در عرصه های مختلف بهتر عمل کنیم.تشکر از دکتر ارجمندی مدیریت دانشجویان
شاهد و ایثارگر دانشگاه که دلسوزانه در تالش و کوشش است ،به خاطر گرد هم آوردن این دانشجویان در یک جا ،برگزاری
چنین همایش با شکوه و آرزوی موفقیت برای دانشجویان.دانشگاه علم وصنعت ایران یکی از بهترین و بزرگترین دانشگاه مهندسی
کشور است  ،دانشگاهی که آرمانش کمک به حل مسائ ل کشور که بر خالف سایر دانشگاه های کشور است.افتخار دانشگاه علم
و صنعت ایران این است که بسیاری از دانش آموختگان آن در صحنه های ملی کشور خدمتگزار می باشند و بی شک دانشجویان
نخبه شاهد و ایثار گر در عرصه های موفقیت سهم برجسته دارند و آن موفقیت تبریک می گویم.

عکس سخنرانی و خیر مقدم گویی دکتر محمدی معاون پژوهشی دانشگاه علم وصنعت ایران

بعد از پایان سخنرانی دکتر محمدی معاون پژوهشی دانشگاه علم وصنعت ایران گروه تواشیح بین الملی اسرا در موضوعات
رمضان  ،تولد امام حسن (ع)  ،شهدای مدافع حرم و انرژی هسته ای به اجرای برنامه پرداختند.
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عکس اجرای گروه تواشیح بین الملی اسرا

 خالصه ای از سخنرانی دکتر موسوی مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه و مسئول هیات داوران در موضوع
چگونگی انتخاب دانشجویان ممتازونمونه

عکس سخنرانی دکتر موسوی مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه و مسئول هیات داوران در موضوع چگونگی انتخاب دانشجویان ممتازونمونه

با عرض سالم و احترام و قبولی طاعات و عبادت و خیر مقدم گویی به مهمانان
تبریک ویژه به نمایندگی از حوزه معاونت آموزشی دانشگاه به دانشجویانی که مطابق آیین نامه دانشجویان شاهد و ایثارگربه
عنوان دانشجو نمونه و ممتاز پذیرفته شده اند.
آیین نامه انتخابی دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر بر گرفته از آیین نامه انتخابی دانشجو نمونه کشوری است ،با هدف
ترویج تالش های علمی،فرهنگی و پژوهشی دانشجویان است .شرط الزم برای ورود به این آیین نامه کسب معدل  ۱۶در مقطع
کارشناسی  ،کسب معدل  ۱۷در مقطع کارشناسی ارشد و کسب معدل  ۱۸در مقطع دکتری می باشد .عزیزانی که برمبنای این
آیین نامه تقدیر خواهند ش د جز نخبگان دانشگاه می باشند که توانستند هم در فعالیت آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی نام آور
برای دانشگاه باشند  ،آیین نامه مصوب که در سایت مدیریت امور شاهد و ایثارگر دانشگاه موجود است.در گزینش دانشجویان در
مقطع کارشناسی  ۵۰نمره به فعالیت های آموزشی ۲۵،نمره به فعالیت های پژوهشی و  ۲۵نمره به فعالیت های فرهنگی
اختصاص داده شده است .
در مقطع کارشناسی ارشد به فعالیت های پژوهشی  ۳۰نمره ،به فعالیت های آموزشی  ۴۵نمره و به فعالیت های فرهنگی ۲۵
نمره اختصاص داده شده است.
در مقطع دکتری  ۲۵نمره به فعالیت های فرهنگی  ۵۰،نمره به فعالیت های پژوهشی و  ۲۵نمره به فعالیت های آموزشی
اختصاص داده شده است .مطابق آیین نامه از دانشجویان شاهد و ایثارگر ۹۷نفر دانشجو ،مجموعا  ۵۷نفر دانشجوی کارشناسی
 ۳۳،نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و  ۳۱نفر دانشجوی دکتری پس از انجام بررسی اولیه،شرایط عمومی شرکت در این رقابت
را کسب کردند.الزم به ذکر است که حدود  ۲۰نفر از دانشجویان که در سال  ۹۶موفق به کسب عنوان دانشجوی ممتاز و نمونه
آموزشی و پژوهشی شدند،امکان شرکت در رقابت امسال را نداشته تا چرخش عادالنه ای بین دانشجویان شاهد و ایثارگردر
دریافت جایزه تحصیلی حاصل شود.
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پس از تشکیل کارگروه علمی برای بررسی اولیه پرونده های دریافتی و جهت مستند سازی آن ها ،تیمی متشکل از چندین
دانشجوی دکتری شاهد و ایثارگر دانشگاه تشکیل شد.پس از بررسی اولیه پرونده های دریافتی ،کلیه ی پرونده ها مطابق با آیین
نامه امتیاز دهی شد.برای حصول اطمینان از اینکه نتایج حاصل شده دقیق می باشد،بعد از چندین بررسی زیر نظر هیات داوران
در نهایت هیات داوری نهایی با مدیریت بنده (دکتر موسوی) و دو عضو محترم هیات علمی دانشگاه جناب آقای دکتر هادیان و
جناب آقای خرمی شاد بررسی نهایی را انجام داده و سرانجام نتیجه نهایی به شرح زیر به امضا هیات داوران رسید:


در مقطع کارشناسی مجموعا  ۵دانشجو انتخاب شدند  ۱دانشجو نمونه و  ۴دانشجو ممتاز؛



در مقطع کارشناسی ارشد مجموعا  ۵دانشجو انتخاب شدند  ۱دانشجو نمونه و  ۴دانشجو ممتاز؛



در مقطع دکتری مجموعا  ۸دانشجو انتخاب شدند  ۱دانشجو نمونه و  ۷دانشجو ممتاز؛

 خالصه سخنرانی و خیر مقدم گویی دکتر ارجمندی مدیردانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علم و صنعت
ایران و ارائه گزارش عملکرد یکساله مدیریت

عکس سخنرانی و خیر مقدم گویی دکتر ارجمندی مدیردانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علم و صنعت ایران

با عرض سالم و احترام و قبولی طاعات و عبادا ت و خیر مقدم گویی به مهمانان  ،دانشجویان ،استادان ،کارکنان ،هیات رئیسه
محترم و عزیزان جانباز و خانواده معظم شهدا و خاصه حضور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات و هیات همراه در این
همایش معنوی،آموزشی ،عرض تبریک به مناسبت زادروز فرخنده امام حسن مجتبی (ع).
مسئله اساسی این است که چرا باید به خانواده های شهدا و ا یثارگران توجه شود؟چرا ساختارهایی مانند سازمان بنیاد شهید و
امور ا یثارگران به تبعیت مدیریت هایی به عنوان شاهد و ایثارگر در مراکز و دانشگاه ها وجود داشته باشد.
پاسخ به این سوال دو سطح دارد:جواب سطح اول ابتدائی است که متاسفانه رایج تر هم می باشد و دلیل این که به این سطح
توجه شده این است که می گویندجامعه مدیون جان فشانی این ها است و ما همه مدیون ایثارگران هستیم ،اما مسئله چیزی
دیگری است موضوع بحث امنیت ملی مملکت است(.تعریف یک خاطره)زمان تحصیل در دانشگاه شیراز در دوره کارشناسی
زمانی که استادم متوجه شد بنده جانباز هستم سوالی ازمن پرسید.ماهی چقدر حقوق می گیری؟من در جواب گفتم چیزی نمی
گیرم.استادم گفت من پیر مرد مسخره می کنی،گفتم نه این طور نیست چون شاغل هستم و چیزی دریافت نمی کنم.
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گفت در کشور انگلستان به گروه های مثل شما و فرزندانشان که در جنگ جهانی اول یا دوم شرکت کرده و در دیگر جنگ های
فرامرزی بودن قهرمان ملی می گویند به روز مستمری و دیگر حمایت ها از آنها و خانواده هایشان انجام می گیرد.
ویا عده ای می گویند اینها که برای رضای خدا رفتند جنگ پس چرا مطالبه دارندکه این جواب عوام است.بله هرکاری حتی من
استاد که درس می دهم می توانم کار خودم را برای خدا قرار دهم اما آیا پاداش م عنوی و مادی ندارم.آیا تمام شغل ها و تالش
ها پاداش معنوی و مادی ندارد؟
اما نکته و جواب اساسی امنیت ملی می باشد که مقام معظم رهبری می فرمایند(:ایثارگران خط امنیت ملی نظام هستند)
انقالب مصر انجام می گیرد و  ۳۰۰کشته می دهد و یک سال انقالبشون دوام ندارد،چرا چون آبیاریش کم بوده است.انقالبی،
انقالب است که  ۳۰۰.۰۰۰کشته و مجروع دهد تا استقالل یک کشور حفظ شودتا درخت انقالب آبیاری شود ،چون دشمن
،دشمن بزرگ و قدرتمند و قسم خورد ه ای است باید همه جامعه با ایثارگری خود را مدیون کشورشان،هویتشان و انقالبشان
بدانند،تا بتوانند در مقابل ظالمان مستکبرین خارجی و داخلی مقاومت کنند ،در واقع ایثارگران و خون شهدا انقالب و کشور را
بیمه می کنند.
با استقامت و پایداری و خون دادن می شود مانع تسلط استکبار و ظلم همه جانبه ی دشمن شد و این دشمن در هر دوره در
عرصه های مختلف در شکل های گوناگو ن حضور پیدا می کند و ما هم باید در ر دوره های مختلف به شکل الزم مسلح و
فرزندان و جوانانمان را برای این مبارزه سنگین آماده کنیم .یکی از راه های مبارزه در مقابل دشمن امروزی گسترش و تعالی
علم و دانش و فناوری و ایجاد خود باوری در بین دانشجویان می باشد .فرق ندارد دانشجویان شاهد و ایثارگر یا هر دانشجوی
دیگر همه فرزندان میهن هستند.
مدیریت دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علم و صنعت در سه سال گذشته با حمایت مسئولین دانشگاه و دانشکده ها در
جهت ارتقای علمی  ،آموزشی و نخبه پروری برمبنای یک نقشه ی راه و برنامه ی راهبردی که بیان می شود،حرکت
های برجسته ای را به انجام رسانده است؛

 برنامه های راهبردی:
 -۱استمرار بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان جامعه هدف از طریق همکاری و یاری دانشجویان ممتاز جهت کالس های تقویتی
و مشاوره تحصیلی،
-۲ایجاد باورمندی و تشویق و تاکید بر حضور دانشجویان شاهد و یثارگر در عرصه های علمی و پژوهشی و فرهنگی،
-۳هدفمند نمودن فعالیت دانشجویان در جهت رسیدن به پله های نخبه پروری و استعداد های درخشان،
-۴ایجاد باور مندی و حس مسئولیت پذیری در مقابل اهداف عالیه انقالب و کشور ایران،
حدود  %۱۰از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران را دانشجویان شاهد و ایثارگر تشکیل دادند.دراین راستا مدیریت دانشجویان
شاهد و ایثارگر با حمایت دکتر برخورداری ریاست سابق دانشگاه علم و صنعت ایران و دکتر سیدین معاون اداری و منابع انسانی
قسمت مشاوره و هدایت تحصیلی را دایر نموده است.
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 فعالیت های مشاوره در زمینه های:
-۱حوزه تحصیلی؛
-۲حوزه فردی؛
-۳حوزه خانواده؛
-۴حوزه ازدواج؛
-۵حوزه دینی و اعتقادی؛
 -۶حوزه شغلی؛

 اهداف مشاوره و راهنمایی
-۱ارتقای کیفیت یادگیری همراه با برنامه ریزی درسی؛
-۲کمک به دانشجویان برای برنامه ریزی مناسب جهت مطالعه کارآمد؛
-۳ایجاد زمینه های الزم برای باال بردن سطح آگاهی ه ای دانشجویان نسبت به ویژگی های توانایی ها و محدودیت های فردی؛
-۴آموزش مهارتهای زندگی به دانشجویان و ایجاد توانایی و قدرت سازگاری در آنان؛
 -۵کمک به حل مشکالت عاطفی و تعدیل عواطف دانشجویان و راهنمایی آنها برای انتخاب شریک مناسب زندگی؛
-۶ایجاد زمینه الزم برای خودشناسی به منظور خداشناسی؛
 -۷آگاه سازی دانشجویان با توجه به استعدادها ،قابلیتها و عالیق افراد برای برنامه ریزی شغلی آینده؛
تعداد مراجع کنندگان به مشاوره در یک سال گذشته  ۱۵۰نفر و تعداد جلسات برگزار شده در سال تحصیلی  ۹۷-۹۶مشاوره
۴۶۵جلسه بوده است

 میانگین معدل کسب شده بین دانشجویان شاهد و ایثارگر


میانگین افزایش معدل برای دانشجویان مقطع کارشناسی در نیم سال  ۹۵۲تا  ۹۶۱به اندازه ی  ۰/ ۸۰۷نمره بوده است؛



میانگین افزایش معدل برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در نیم سال ۹۵۲تا  ۹۶۱به اندازه ی  ۰/ ۸۵۹نمره بوده
است؛



میانگین افزایش معدل برای دانشجویان مقطع دکتری در نیم سال  ۹۵۲تا  ۹۶۱به اندازه ی  ۰/ ۱۱۳نمره بوده است؛
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 جدول میانگین معدل کسب شده بین دانشجویان شاهد و ایثارگر
آمار دانشجویان
نیمسال
تحصیلی

۹۵-۱

۹۵-۲

۹۶-۱

۹۶-۲

تعداد دانشجویان
مشروطی

درصد مشروطی

معدل متوسط نیمسال

تعداد دانشجویان *
ممتاز

کل
دانشجویان
دانشگاه به
جز شاهد
وایثارگر

شاهد و
ایثارگر

کل
دانشجویان
دانشگاه

شاهد و
ایثارگر

کارشناسی

۲۸۱

۳۱۴۹

۲۵

۲۳۹

۸/۸۹

۷/۵۸

ارشد

۲۷۵

۶۶۰۴

۱۸

۲۷۱

۶/۵۴

۴/۱۰

۱۵/۶۶۰

دکتری

۷۶

۱۴۴۳

*

*

*

*

۱۹/۰۲۲

۱۸/۷۶۵

کارشناسی

۲۶۹

۲۹۳۱

۲۸

۲۸۱

۱۰/۴۰

۹/۵۸

۱۳/۴۸۵

۱۵/۰۶۱

۵۸

ارشد

۲۵۶

۵۴۱۸

۹

۱۱۹۸

۳/۵۱

۲۲/۱۱

۱۵/۴۴۴

۱۵/۹۸۴

۵۹

۱۷۹۸

دکتری

۷۵

۱۳۷۵

*

*

*

*

۱۷/۹۰۸

۱۷/۸۱۱

۳۸

۶۶۷

کارشناسی

۴۵۱

۳۱۰۰

۳۵

۲۴۵

۷/۷۶

۷/۹۰

۱۴/۲۹۲

۱۵/۰۶۱

۹۵

۹۱۱

ارشد

۴۴۲

۶۸۴۲

۲۱

۱۲۵۸

۴/۷۵

۱۸/۳۸

۱۶/۳۰۳

۱۶/۴۶۵

۹۱

۲۰۰۶

دکتری

۹۶

۱۳۷۸

*

*

*

*

۱۸/۰۲۱

۱۷/۹۲۲

۵۲

۶۶۹

کارشناسی

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ارشد

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

دکتری

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

مقطع

شاهد و
ایثارگر
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کل
دانشجویان
دانشگاه به
جز شاهد
و ایثارگر

کل
دانشجویان
دانشگاه

کل
دانشجویان
دانشگاه

شاهد و
ایثارگر

شاهد و
ایثارگر

۴۹

۶۸۷

۱۳/۷۱۷

۱۵/۲۲۷

۱۳۱۷

۱۶/۱۴۷

۶۲
۳۲

۵۸۸
۴۰۰

 آمار کالس های تقویتی بنیه علمی ،ممتازین و نخبه علمی دفتر شاهد و ایثارگر

 آمار مقاالت علمی وپژوهشی ،تالیف،اختراعات انجام شده توسط دانشجویان شاهد وایثارگر
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 فعالیت های اردویی،فرهنگی و ورزشی و اداری مدیریت شاهد و ایثارگر
-۱اردوهای تفریحی-سیاحتی؛
-۲اردوهای علمی وبازدید از کارخانه به صورت دانشکده ای؛
-۳برگزاری همایش تقدیر ازدانشجویان ممتاز و نمونه شاهد و ایثارگر با حضور معاون رئیس جمهور و ریاست محترم سازمان
بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور حجه السالم شهیدی؛
-۴بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی در تهران وسایر شهرها؛
-۵بر گزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی؛
-۶برگزاری کارگاه های علمی و آموزشی یک روزه جهت دانشجویان سه مقطع با حضور ریاست دانشگاه و مدیران آموزشی؛
 -۷برگزاری گردهمایی اولیاء دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور ریاست دانشگاه و معاون اداری ،مالی و منابع انسانی دانشگاه؛
-۸برگزاری دوره های آموزشی زبان انگلیسی و مقاله نویسی؛
-۹برگزاری کارگاه های مشاوره و روانشناسی و هدایت تحصیلی برای دانشجویان؛
-۱۰برگزاری گردهمایی استادان مشاوره دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده ها با حضور ریاست و معاونین دانشگاه؛
-۱۱برگزاری جلسه ستاد شاهد دانشگاه؛
 -۱۲حضور فعال در کارگروه های وزارت علوم و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ؛
-۱۳فعال نمودن کانون های پژوهشی،فرهنگی،هنری و ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر؛
 -۱۴فعال نمودن استادان مشاوره و بستر سازی جهت ارتباط دانشجویان هر دانشکده با استاد مشاوره ایثارگر دانشکده؛
 -۱۵پیگیری و جذب بخشی از مطالبات شهریه های دانشجویان شبانه ،پردیس و مجازی؛
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 خالصه از سخنرانی مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

سخنرانی مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه ی عزیزان را در ماه مبارک رمضان دارم و از این که امروز توفیق دارم در جمع شما دانشجویان
عزیز و از خانواده های ایثارگر دانشگاه علم و صنعت هستم ( دانشگاهی که خودم مقطعی دانشجوی اینجا بودم ) بسیار خوشحال
و خرسندم و پیشاپیش میالد مبارک امام حسن مجتبی علیه السالم را خدمت هم ه ی شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می
کنم  .طبیعتا چون موضوع بحث ایثار و جهاد هست باید بخشی از صحبت های من اشاره به این موضوع باشد .ولی در جمعی
که خودشان ایثار و جهاد و شهادت را لمس کرده اند  ،این صحبت ها زیره به کرمان بردن است.
بنابراین به معنای کامل کلمه فاکتور می گیریم و در رابطه با این موضوع مطالبی که آماده کرده بودم را عرض نمی کنم چرا که
مصداق کامل ایثارگری جهاد و شهادت خانواده های شما هستند و همه ی شما از نزدیک می دانید که تاثیر این موضوع چیست؟
حس می کنم که واقعیت این است که امروز جامعه ی ما ،به ۲فاکتور ایثار و جهاد نیازمند است  .ایثار برای پیرمرد های جامعه
و جهاد برای جوانان جامعه.
چه ایثاری باید بکنند؟ یکی از بزرگترین حب ها و دوست داشتنی ها و شهواتی که از دل انسان خارج می شود حب جاه است .
ما واقعا احساس می کنیم در شرایط فعلی نه شعاری بلکه واقعی که این جامعه نیازمند تحول وتغییر نگاه است و این میسر
نخواهد شد مگر با نیرو و تفکر جوانان و تغییر الیه های مدیریتی کشور(تشویق دانشجویان).
ایثار امروز را همان گونه که دیروز شهدا و جانبازن ما انجام دادند و به نظر می رسد که در همه ی الیه های حاکمیت در هر سه
دستگاه ق ضایی و اجرایی و قانون گذاری نیازمند یک ایثار هستیم که این پیرمرد ها انشااهلل عرصه را خالی کنن و بگذارند جوانان
بیایند و یک مقدار کار را پیش ببرند(تشویق دانشجویان) این فاز اول ایثار  .البته  ،جای اساتید با تجربه در دانشگاه است و
طبیعتا باید از علم و تجربه این ها در چنین جایگاه هایی استفاده کرد و حتی در وزارت خانه ها و کارخانه ها باید حضور غیر
مستقیم داشته باشند .که جوان های ما را تعلیم و تعلم بدهند و این مدیران با سابقه باید دانش وتجربه خود را به جوانان و
مدیران جدید انتقال دهند.

14

امثال بنده هنوز نیازمند تع لیم دیدن و درس گرفتن از اساتید با تجربه هستم و این بخش را به صورت شوخی عرض کردم  .اما
از بعد جهادی کاری که بر عهده ما است برای ایجاد تغییر و تحول در دل جامعه  ،هر حوزه که پیش روی ما جوان ها وجود دارد
در هر عرصه ای و در هر جمعی ،یک مقدمه نیاز دارد و آن مقدمه هم ،شناسایی است.
هر عملیات جمعی ،که بخواهد انجام شود ابتدای کار  ،گروهی برای بررسی شرایط میدانی  ،برای جمع آوری اطالعات به صحنه
می روند که چگونه نیرو ها گسیل پیدا کنند و کدام حوزه ها ،حوزه های قوت و کدام حوزه ها حوزه ها ی ضعف است و بعد
نیروهای عملیاتی وارد می شوند .
مقدمه ی جهاد دانستن نقشه ی میدان است  .داشتن آگاهی است  .داشتن اطالعات درست است  .آفتی که در کشور امروز
داریم که در همه ی بر نامه ها می بینید  ( ..همان گونه که می دانید ) نبود آگاهی درست از مسائل است و....
آیا با  ۴تا خبر وشایعه تیتری در رسانه ها و شبکه های مجازی به دلخواه گروه های مختلف برای کشورمی توان تصمیم گرفت؟
دانشجویان عزیز؛ آفت فعلی عملکرد های ما در بدنه ی جامعه  ،عدم وجود دانش عمیق نسبت به حوزه های عملکرد است .
اگر نیروی جوان ما که الزمه است ،بی ایند و تحول ایجاد کنند ( خود تحول مقدمات و موخرات مفصلی دارد ) الزمه ی اولش
داشتن آگاهی است  ،پرهیز از سطحی نگری به موضوعات مختلف در مسائل جامعه و...
من در جاهای دیگری که توفیق داشتم با جوانان به گفت گو بنشینم همواره گفته ام که جوان به خصوص قشر دانشجو باید
مطالبه گر باشد  .این را همه می گویند.اما من از جنس خود شما یک مقدمه به این موضوع داشتم که مطالبه زمانی موثر است
که با مطالعه باشد  .امروز می بینیم گروه های سیاسی می نشینند و برنامه ریزی می کنند و یک مسایل درون حزبی خودشان
را مطرح می کنند و یک سری اهداف س یاسی را برنامه ریزی می کنند و متناسب با آن کلید واژه سازی می کنند و این کلید
واژه را آن گونه در نهاد ما قرار می دهند و به سمع ما می رسانند که ما فکر می کنیم  ۱۰۰۰سال است با این کلید واژه آشناییم.
اما اگر بخواهیم  ۵دقیقه در رابطه با این موضوع صحبت کنیم مطلبی نداریم ولی همیشه تکرارش می کنیم ...
اما کلید واژه ها :
آقای وزیر شما به عنوان عضوی از دولت اقتصاد مقاومتی را به کجا رساندید ؟ بررسی شود؟؟؟
خوب همین چیزایی که گفتم  ...خوب از کجا می دانید که ما نکردیم این کارها رو
موضوع متوقف میشه و ادامه پیدا نمی کنه
چرا ننگ برجام را پذیرفتید ؟؟؟
فالنی جایی بوده صحبتی کرده گفته این ننگ بزرگی بوده که ما پذیرفتیم ،
خوب بله ممکنه از دیدگاه جناحی و سیاسی خودش همچنین نظری داشته باشه
یا این که چرا شما تند روی می کنید و متحجرید ؟؟؟ در چه موضوعی ؟؟؟
به یکی از اشخاص با پتانسیل و با غیرت کشور ا نگ می زنیم و یک کلید واژه درست می کنیم و بعدش می گیم متحجر  ...چرا
؟؟؟
امروز کلید واژه درست کردن یک موضوعی شده که برای مدیریت عملیات روانی کشور به شدت به کار برده می شود و جامعه
می پذیرد.
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همین موضوعات اخیری که ما درگیرش بودیم (شبکه های مجازی)در واقع پیش روی ما بود  ،روابط عمومی وزارت جزوه ای
آورد هزاران عنوان توهین ....
چرا ؟؟؟
چون از جهرمی خوششان نمی آید که جهرمی یک صحبتی کرده و گفته که :

بسم اهلل الرحمن الرحیم  ،فیلتر شکن برای جامعه مضر است ...
فکر نمی کنند که فیلتر شکن معلول است و علت چیز دیگری است و موضوعش فیلتر است و موضع جهرمی در مورد فیلتر
معلوم است ...
همه ی اقشار جامعه را بسیج می کنند پشت سر دیدگاه هایی که خودشان دارند حاال موضوع شخصی ما خیلی مهم نیست ،
شما باید ببینید که دستاورد های نظام را چگونه زیر سوال می برند
کرم انشاه زلزله آمد مصیبت بسیار بزرگی حادث شده برای کشور و برای مردم آن منطقه تالش های زیادی هم شده برای ارائه
ی خدمات به آن ها چه از سمت مردم چه از سمت ارگان های مسئول ۲۰،هزار خانه دچار مشکل شده و اسکان پیدا کردند.
حاال از این  ۲۰هزار تا ۵۰۰ ،نفر مشکل دارند -که البته یکی هم زیاد است که مشکل داشته باشد  -باران می آید و آب داخل
یکی از چادر ها می رود .
همان می شود کلید واژه و می گویند ناکارامدی نظام اسالمی  .دیدی که نمی توانند ؟؟؟؟
چند مدت پیش رفته بودم دریکی از شهرستان ها با آقای رئیس جمهور محترم  ،یک کارخانه ی بزرگی را با سرمایه گذاری
بیش از  ۴۰۰میلیون دالر آنجا افتتاح کردیم  .آنجا تازه شهرستان شده بود  .بعد آقای رئیس جمهور رفتند و بنده به نمایندگی
از دولت در شورای اداری آن شهرستان حضور پیدا کردم و برخی از همکاران با من همراه بودند .
بزرگواری از مسئولین شهر در ابتدای صحبت ما شروع به صحبت کردند .کالمی را این گونه آغاز کردند .
"بسم اهلل الرحمن الرحیم " الملک یبقی مع الکفر و ال یبقی مع الظلم
چرا دولت به شهرستان ما ظلم می کند  .روزی که رئیس جمهور رفته آنجا و کارخانه را افتتاح کرده
متعجب شدم که منظور از این ظلم چه هست و چه نکته ای در صحبتشان هست،
بعد متوجه شدم که بحثشان این است که شما این کارخانه ای که در این شهر افتتاح کردید.
اسم کارخانه را به اسم شهر کناری گذاشته اید ،
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صحبت های ایشان که تمام شد دیدم واقعا ظلم به نظام اسالمی است اگر جواب ندهم پاسخ دادم در جلوی مردم هم پاسخ دادم
گفتم امیرالمومنین علیه السالم البته روایتی دارند که دولت ها به۴دلیل سقوط می کنند و یکی از آن دالیل تقدیم داشتن فروع
بر اصول است  .این شهری که امروز ما در آن هستیم نماینده ی شهر به من آمار داد که در ابتدا روستا بوده و حتی به لحاظ آب
آشامیدن هم امکانات نداشته ...
شهری آباد با فرمانداری ،شهرداری  ،شورای شهر  ،شبکه ی آب ،برق گاز ارتباطات ( که البته ما به خاطر حوزه ی ارتباطات
آنجا رفته بودیم تا پروژه هایی را افتتاح کنیم ) که جز حقوق طبیعی مردم است و باید برای آن ها دایرشود.
رئیس جمهور مملکت رفته آنجا و در همان روز پروژه ای را افتتاح کرده  ۴۰۰میلیون دالر سرمایه گزاری شده در آن شهر ...
همه ی این ها نادیده گرفته می شود و یک کلید واژه درست می شود ( ظلم )
به کسی که این مسائل را بیان کرد گفتم :شما وظیفه ات متحد کردن مردم است در فضایی که همواره دچار اختالفیم و همه
شعار وحدت می دهند  ،خوب وحدت چطور ایجاد می شود  ،با تعامل  ...گفت تعامل چطور ایجاد می شود  .گفت هر چه من
گفتم شما باید گوش دهید  ...همه صحبت از وحدت می کنند اما می بینیم که بین مناطق مختلف کشور دعوا و آشوب هست
بین قوم های مختلف بین گروه های مختلف ....
همه اختالف دارند حتی مسئولین مختلف
با این اختالف نمی توان مدیریت کرد و افکار عمومی که به وسیله ی ما ساخته می شود و ما در آن موثریم بدون مطالعه مدیریت
و راهبری می شود...
اما عزیران جوان و دانشجو،جهاد جوانان فقط آمدن وسط میدان و سینه ستبر کردن و کار کردن نیست که این بسیار مهم است
جهاد جوانان امروز آگاهی داشتن است  .ازهر گروهی (چه چپ چه راست چه معتدل چه میانه رو  )...اطالعات بگیرند اما بهترین
راهکار و سخنان را بپذیرند.
مقیاس ما باید ( فبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون االحسنه ) باید باشد و به آن عمل کنیم...
اگر از من بپرسند امروز اگر برگردی دانشگاه چکار می کنی ؟
البته هنوز خیلی دور نشده ایم از دانشگاه  ،شاید  ۱۰سال فاصله گرفته ایم از زمان فارغ التحصیلی ولی اگر برگردم مجدد به
زمان دانشجویی تالش م ی کنم بیشتر مطالعه کنم و بیشتر به امورات هنری هم بپردازم،در هنر رموزی است که خالقیت و ذهن
و علم انسان را فعال می کند و قدر زمانی که در آن هستید را بدانید چون زمانی که یک مقدار هم سن باالتر بیاید و درگیری
های اجرایی پیدا کنید ،دیگر وقت خیلی کمتر پیدا می شود ( من حتی وقتی معاون وزیر بودم مقید بودم هر شب یک تا دو
ساعت مطالعه داشته باشم ) حاالکه پیر شدم این میزان شاید به نیم ساعت رسیده .
واقعا با موضوعات و مسائل اجرایی و مسائل پیش رو  ،وقت نمی شود
هر چند ما االن بیشتر محتاج هستیم برای به روز نگه داشتن اطالعات و ...بیشتر مطالعه کنیم.
البته تالش می کنیم در مصاحبت با معاونین و در جلسات و  ...با گروه های مختلف خودمان مطالعه و دانشمان را بیشتر کنیم.
مطالعه و هنر دو موضوعی مهمی است که اگر بنده شخصا به زمان دانشجویی برگشتم حتما به این مسئله توجه بیشتری می
کنم و این نگاه را در خودم بیشتر تقویت می کنم  .سخن زیاد است وقت اندک ....از این که در جمع شما بودم دقایقی را با هم
باشیم و مطالبی را بگوییم و بشنویم تشکر می کنم
ان ش ااهلل در فرصت دیگر شما رو ببینم و امیدوارم سرفراز و بهروز باشید....
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 مراسم تقدیر از خانوداه شهدا،جانبازان و دانشجویان ممتاز و نمونه(اهدا کنندگان جوایزه)
-۱با حضور مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات؛
-۲دکتر سیدین معاون مالی و اداری منابع انسانی دانشگاه علم و صنعت ایران؛
-۳دکتر محمدی معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران؛
-۴دکتر واحدی معاونت محترم آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران؛
-۵دکتر شریعت معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران؛
-۶دکتر شاه حسینی معاون محترم بین المل دانشگاه علم و صنعت ایران؛
-۷مهندس محمدی مدیر کل امورشاهد و ایثارگران وزارت علوم و تحقیقات؛
-۸دکتر برخورداری رئیس سابق دانشگاه علم و صنعت ایران؛
 -۹جناب آقای نورچه معاون فرهنگی،اجتماعی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ؛
-۱۰دکتر ارجمندی مدیریت شاهد و ایثارگر دانشگاه علم و صنعت ایران؛

 اسامی دانشجویان ممتاز ونمونه شاهد وایثارگر


دانشجویان ممتاز ونمونه در مقطع کارشناسی

نام

نام خانوادگی

امتیاز کل

رشته

شرایط خاص

عنوان

مهتاب

خواره

۳۴/۷۸

برق

فرزند جانباز  ۲۵درصد

دانشجوی نمونه کارشناسی

حمیدرضا

خلیلی

۲۲/۴۲

صنایع

فرزند جانباز  ۳۰درصد

دانشجوی ممتاز آموزشی و پژوهشی

زهرا

حلیمی

۱۷/۷۰

عمران

فرزند جانباز  ۴۵درصد

دانشجوی ممتاز آموزشی و پژوهشی

فاطمه

علی محمدی

۱۷/۸۶

معماری

فرزند جانباز  ۴۵درصد

دانشجوی ممتاز آموزشی و پژوهشی

محمد صادق

کالمی یزدی

۱۶/۶۴

برق

فرزند شهید

دانشجوی ممتاز آموزشی و پژوهشی

یکتا

کهیش پور

۱۷/۵۱

معماری

فرزند جانباز  ۴۵درصد

دانشجوی ممتاز آموزشی و پژوهشی
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 دانشجویان ممتاز ونمونه در مقطع کارشناسی ارشد

نام

نام خانوادگی

امتیاز کل

رشته

شرایط خاص

عنوان

صدیقه

خانزاده

۵۴/۵۵

شهرسازی

فرزند جانباز  ۵۰درصد

دانشجوی نمونه کارشناسی ارشد

محسن

نژاد شاهبداغی

۴۵/۳۵

برق

فرزند جانباز ۲۰درصد

دانشجوی ممتاز آموزشی و پژوهشی

بتول

تنکابنی

۴۱/۳۰

عمران

فرزند جانباز ۶۰درصد

دانشجوی ممتاز آموزشی و پژوهشی

سید جواد

سادات فریزنی

۳۹

مدیریت
تکنولوژی

فرزند جانباز ۵۵درصد

دانشجوی ممتاز آموزشی و پژوهشی

 دانشجویان ممتاز ونمونه در مقطع دکتری

نام

نام خانوادگی

امتیاز کل

رشته

شرایط خاص

عنوان

امیر

عیسی پور معرف

۸۹/۸

برق

فرزند ایثارگر

دانشجوی نمونه مقطع دکتری

حسام

مقدسی

۸۳/۴

مکانیک

فرزند ایثارگر

دانشجوی ممتاز آموزشی و
پژوهشی

یونس

افتخاری یگانه

۷۸/۴۸

عمران

فرزند جانباز ۳۰درصد

دانشجوی ممتاز آموزشی و
پژوهشی

علیرضا

سبوحی

۷۴/۶۴

برق

فرزند جانباز ۱۰درصد

دانشجوی ممتاز آموزشی و
پژوهشی

مصطفی

مهین روستا

۷۳

شیمی

فرزند جانباز۲۵درصد

دانشجوی ممتاز آموزشی و
پژوهشی

وحید

سرافزری

۷۱/۳۲

راه آهن

فرزند جانباز۴۵درصد

دانشجوی ممتاز آموزشی و
پژوهشی

محمد

درویش

۶۹/۳

معماری

فرزند شهید

دانشجوی ممتاز آموزشی و
پژوهشی

پرستو

آریارنژاد

۶۷

معماری

فرزند شهید

دانشجوی ممتاز آموزشی و
پژوهشی

 حکم ممتاز صبر و پایداری به همسران شهدا
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همسر بزرگوار شهیدان مدافع حرم که فرزندشان در دانشگاه علم و صنعت مشغول به تحصیل می باشند.
-۱سرکار خانم کبری علی نژاد-همسر مفقود االثر ابوالحسنی بیاتی (دانشجو کمیل بیاتی)
-۲سرکار خانم لیال دانا -همسر شهید حسینعلی پور ابراهیم درگاه( دانشجو علی پور ابراهیم)

عکس های اهدای جوایز به دانشجویان ممتاز و نمونه شاهد و ایثارگر و ادای احترام به شهدای گمنام و صرف افطاری

 دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با جمعی از نخبگان شاهد و ایثارگر دانشگاه علم صنعت
ایران در دفتر وزارت خانه
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به دنبال همایش بزرگ تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر جلسه ای در تاریخ ۸خرداد  ۱۳۹۷با حضور ۲۰
نفر
از دانشجویان نخبه شاهد و ایثارگر که دارای ایده و طرح های در راستای کار وزات خانه در دفتر مهندس آذری جهرمی وزیر
محترم ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار گردید.
در ابتدای مراسم جناب آقای دکتر ارجمندی مدیر شاهد و ایثارگر دانشگاه به سخنرانی و معرفی دانشجویان نخبه برداختند.در
این مراسم  ۳نفر از دانشجویان به نمایندگی از حاضرین به ارائه ایده ها و طرح های پیشنهادی پرداختند.
و در پایان جلسه مهندس آذری جهرمی وزیر محترم از ایده ها و طرح های مطرح شده استقبال کردند،و راهنمایی الزم را در
جهت اجرای ایده ها و طرح ها نشان دادند.و همچنن چگونگی استمرار این ارتباط بررسی گردید.

جلسه دانشجویان نخبه شاهد و ایثارگر با وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در دفتر وزیر

 عوامل اجرای و برگزار کننده سومین همایش بزرگ تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثار
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ردیف

اقایان

ردیف

خانم ها

۱

امید ناصری

۱

فاطمه چلوویان

۲

علی علیزاده

۲

فهیمه خانزاده

۳

رضا خدائی

۳

فاطمه کالنتر

۴

جمال الدین میر جلیلی

۴

غالمی

۵

محمد شاهپسندی

۵

فاطمه عسگری

۶

علی تشکینی

۶

مهتاب نصیری پور

۷

محمد ساالری

۷

مهتاب خواره

۸

قاسم مدانلو

۹

محمد رضا شیرازی

۱۰

عبداهلل شمس الدینی

۱۱

دهنمکی

۱۲

سجاد صالحی

۱۳

با هنر

۱۴

علیرضا نظری

۱۵

محمد رضا فاطمی

۱۶

محمد جواهری

۱۷

صابر اخوان

۱۸

محمد صناعی

۱۹

عباس جغتایی

۲۰

علیرضا پاژن

۲۱

امیر حسین فالحیان
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