
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 رافه  دانشکده
 

 

در دانشکده رفاه    1400داوطلب کنکور دکتری  250

 به رقابت پرداختند.

،  1400ور دکتری  دانشکده رفاه برای برگزاری کنک

اسفندماه    6داوطلب بود که روز جمعه    250میزبان  

 همزمان با سراسر کشور برگزار شد. 

 

امیرالمومنین والدت  در   (ع)جشن  پدر  روز  و 

 نمازخانه دانشکده رفاه برگزار شد.

به همت معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده رفاه، 

و روز پدر با حضور   (ع)جشن میالد امیرالمومنین

معاونین دانشکده،  در    ،ریاست  همکاران  و  اساتید 

در این مراسم حجت    شد. نمارخانه دانشکده برگزار  

بیان   به  مراسم  سخنران  عنوان  به  مغانلو  االسالم 

امیرالمومنین خانواده   (ع)فضائل  در  پدر  جایگاه  و 

بهمن همزمان    24پرداخت. این مراسم روز یکشنبه  

لینک برنامه های فرهنگی به  بصورت مجازی در 

 درآمد. نمایش 

 1400  زمستان پنجم خبرنامه داخلی روابط عمومی دانشکده رفاه    شماره 

 

امنای   هیات  رفاهرئیس  رتبه    دانشکده  باالترین 

 علمی دانشگاهی را کسب کرد. 

دانشکده رفاه،   هیات امنای  رئیس  دکتر ناصر باهنر

مرتبه استاد تمام را در دانشگاه امام صادق علیه 

السالم کسب کرد. وی همچنین از اعضای هیات  

و از اساتید صادق علیه السالم علمی دانشگاه امام 

 می باشد.دانشکده رفاه  گروه علوم ارتباطات

 

دومین سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی و همراهان ایشان توسط دانشکده رفاه  

 برگزار شد.

در این مراسم که به همت روابط عمومی دانشکده رفاه برگزار شد، سردار مقدم فر  

سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی به بیان ویژگی ها رئیس ستاد بزرگداشت دومین  

و خصوصیات شهید پرداخت. قرائت بخشی از وصیتنامه شهید توسط دکتر آشنا،  

بخش های دیگر این مراسم بود.   از  مداحی و روضه خوانی  ،اجرای گروه سرود

دی ماه با حضور دکتر طاهری پور، رئیس دانشکده    12این مراسم روز یکشنبه  

ونین، اساتید، دانشجویان و مهمانان در سالن همایش های بنیاد فرهنگی  رفاه، معا

 رفاه برگزار شد. 

 

 

 نخستین موت کورت بین دانشگاهی دانشکده رفاه برگزار شد.

معاونت پژوهشی دانشکده رفاه با همکاری انجمن علمی حقوق، اولین موت کورت  

حقوق   موضوع  با  دانشگاهی  را روز  بین  محوریت شروط ضمن عقد  با  خانواده 

 اسفندماه در سالن همایش های بنیاد فرهنگی رفاه برگزار کرد.  15پنجشنبه 

این مو زحمات دکتر مهزاد صفاری نیا و دکتر فاطمه سادات  ت کورت که با  در 

شد،   برگزار  الزهراحسینی  های  دانشگاه  از  امام صادق(س)دانشجویانی  و   (ع)، 

دانشکده رفاه به عنوان شرکت کننده حضور داشتند که دانشگاه الزهرا مقام اول و 

دکتر محمد روشن رئیس پژوهشکده خانواده،   ردند.ک   دانشکده رفاه مقام دوم را کسب

دکتر بهرام بهرامی قاضی سابق دیوان عالی کشور، اباصلت شادفر سرپرست سابق  

 مجتمع خانواده یک از داوران موت کورت بودند. 

 

 

پردیس   آموزشی  منبع  المع  دکتر  تالیفی  کتاب 

 خواهران دانشگاه امام صادق علیه السالم شد. 

هیات کتاب   عضو  المع  زهرا  دکتر  المقارن  الفقه 

به   رفاه،  دانشکده  حقوق  و  فقه  مدیرگروه  و  علمی 

عنوان منبع درسی در پردیس خواهران دانشگاه امام  

 . صادق علیه السالم انتخاب شد

 

 

 رئیس دانشکده رفاه در مراسم زنگ انقالب دبستان رفاه حضور یافت. 

مراسم  در  خود  معاونین  همراه  به  رفاه  دانشکده  رئیس  پور  طاهری  زهرا  دکتر 

 سالگرد ورود حضرت امام خمینی )ره( به دبستان رفاه شرکت کرد. 

ورود تاریخی حضرت امام خمینی)ره( به بهمن به مناسبت    12این مراسم هر ساله  

 مدرسه رفاه، در دبستان دخترانه رفاه برگزار می گردد. 

 

 

دانشجویی نشریه  رفاه   اولین  عنوان    دانشکده  با 

 منتشر شد. "طنین عدالت" 

نشریه طنین عدالت اولین نشریه دانشجویی دانشکده 

دکتر مهزاد    ، به همت مدیرمحترم گروه حقوقرفاه

حقوق رشته  دانشجویان  مشارکت  با  و  نیا   صفاری 

 منتشر شد. 

مدیرمسئول و دکتر مهزاد دکتر زهرا طاهری پور  

 صفاری نیا سردبیر نشریه طنین عدالت می باشند. 

فاطمه بوذری، فاطمه رضائی، فاطمه روحی، مریم  

مریم   محمدی،  کوثر  صدر،  صداقت  زینب  کلینی، 

تحریریه  هیات  اعضای  مقصودی  ریحانه  و  فرجام 

و  اجرایی  مدیر  بوذری  فاطمه  همچنین  باشند.  می 

 . ر هنری نشریه می باشندحدیثه باقری مهیاری مدی

 

جشن ویژه اعیاد شعبانیه در نمازخانه دانشکده  

 برگزار شد.

معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده رفاه جشن ویژه 

ر رئیس واعیاد شعبانیه را باحضور دکتر طاهری پ 

دانشکده، معاونین، اساتید و دانشجویان برگزار کرد.  

و  برنامه  سخنران  عنوان  به  حیادار  مریم  دکتر 

به   مراسم  مداح  عنوان  به  پورصالح  سعید  کربالیی 

مدح و ثنای اهل بیت و حضرت سیدالشهدا پرداختند. 

اسفند بصورت حضوری در   15این مراسم یکشنبه  

آن بصورت  همزمان  و  دانشکده  در نمازخانه  الین 

 . لینک برنامه های فرهنگی برگزار شد
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  رافه دانشکده  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 1400  زمستان پنجم  شمارهدانشکده رفاه       عمومیخبرنامه داخلی روابط  
 

 

در  طاهره )س(  شهادت حضرت صدیقه  مراسم 

 نمازخانه دانشکده رفاه برگزار شد.

فرهنگی   معاونت  همت  به  که  مراسم  این  در 

دانشجویی دانشکده رفاه برگزار شد، حجت السالم  

مغانلو به روضه خوانی در رسای حضرت زهرا  

رئیس هیات  دکتر باهنر    سالم هللا علیها پرداخت.

امنا و دکتر طاهری پور رئیس دانشکده رفاه نیز 

 در این برنامه حضور داشتند.

                     

 

 ISCبازدید مجازی از پایگاه 

معاونت پژوهشی دانشکده رفاه با همکاری مرکز  

منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و پایگاه 

از   مجازی  بازدید  اسالم  جهان  علوم  استنادی 

 را برگزار کرد.  ISCپایگاه 

اول  یکشنبه  روز  دو  در  مجازی  بازدید  این 

اسفندماه ویژه اعضای هیات علمی و کارکنان و 

ویژه اسفندماه  دوم  برگزار    دوشنبه  دانشجویان 

با    شد. آشنایی  علمی،  نشریات  سامانه  معرفی 

مفاهیم رتبه بندی ارزیابی نشریات و دسته بندی  

لیست اولیه لیست انتظار و هسته سامانه آنها به  

آشنایی با  ،  نشریات کم اعتبار، نامعتبر و جعلی

نشریات و سامانه های اطالعاتی پایگاه استنادی  

اسالم جهان  اطالع  ساما،  علوم  و  ثبت  جامع  نه 

بیان استراتژی   لمی،  رسانی همایش های معتبر ع

معرفی سامانه  و  های جستجو موفق در سطح وب

از بخش های    های کاربردی برای پژوهشگران

 این بازدید مجازی بود. 

 
  

جلسه معرفی گرایش های کارشناسی ارشد رشته 

 علوم تربیتی برگزار شد.

در   رفاه،  دانشکده  تربیتی  علوم  علمی  انجمن 
نشستی با حضور دکتر ملیحه رجایی، گرایش های 
برای   را  تربیتی  علوم  رشته  ارشد  کارشناسی 

رشته   کارشناسی  تربیتی  عدانشجویان  تبیین  لوم 

اسفندماه برگزار    22کرد. در این جلسه که یکشنبه  

شد، منابع و سایت های معتبر رشته علوم تربیتی  
 . معرفی شد

بکارگیری   محوریت  با  حقوقی  مناظره 

 سالح توسط مامورین مسلح برگزار شد.

اولین  رفاه،  دانشکده  حقوق  علمی  انجمن 

بکارگیری   موضوع  با  حقوقی  مناظره 

برگزار   را  مسلح  مامورین  توسط  سالح 

در این مناظره سرهنگ دکتر جلیل    کرد.

نعمتی مدیرکل قوانین و مقررات حقوقی و 

مجلس   عربزاده  امور  صادق  دکتر  ناجا، 

بازپرس دادسرای نظامی، دکتر سیدرضا 

مسعود  دکتر  و  دادگستری  وکیل  حسینی 

بررسی  به  دانشگاه،  استادیار  مرشدی 

از   استفاده  های  ضرورت  و  ها  چالش 

سالح توسط مامورین مسلح پرداختند. این 

شنبه   سه  روز  اسفندماه    17مناظره 

های  برنامه  لینک  در  مجازی  بصورت 

 هنگی برگزار شد.فر

 

 برندگان مسابقه عکاسی دهه فجر اعالم شد.

علوم   رشته  دانشجوی  بیان  خوش  زهرا 

وی ارتباطات اجتماعی و محدثه کریمی دانشج

مسابقه  برندگان  عنوان  به  کامپیوتر،  رشته 

مناسبت   به  مسابقه  این  شدند.  انتخاب  عکاسی 

فرهنگی  معاونت  توسط  فجر  دهه  مبارک  ایام 

 .دانشجویی دانشکده رفاه برگزار شده بود

 

 

 خبرنامه داخلی روابط عمومی دانشکده رفاه 

 امتیاز: دانشکده رفاه صاحب 

 هرا طاهری پور زمدیرمسئول: دکتر 

 سردبیر: پروین طالبی نیا

مجلس شورای   شرقی  بهارستان، ضلع  تهران،  آدرس: 

پور،  ندایی  شهید  کوچه  مردم،  خیابان  ابتدای  اسالمی، 

 1پالک 

 1157637884کدپستی: 

 35074254_35074316تلفن:  

 

 

برپایی جشن میالد حضرت فاطمه )س( و  

 روز مادر در دانشکده رفاه 

روز   و  فاطمه )س(  میالد حضرت  جشن 

روز   در  مادر،  ماه  بهمن  سوم  یکشنبه 

نمازخانه دانشکده رفاه برگزار شد. حجت  

و به عنوان سخنران برنامه به  انلاالسالم مغ

زهرا حضرت  فضائل   مقام    (س)بیان  و 

 مادر پرداخت. 

 

مهندس  روز  بزرگداشت  مجازی  همایش 

 بصورت مجازی برگزار شد.

انجمن علمی گروه مهندسی کامپیوتر امسال 

مشارکت  با  گذشته  های  سال  همچون  نیز 

دانشجویان، جشن روز مهندس را برگزار 

اسفندماه  12کرد. این مراسم روز پنجشنبه 

بصورت  دانشجویان  و  اساتید  باحضور 

فرهنگی  های  برنامه  لینک  در  مجازی 

 برگزار شد. 

 

نشست تحلیل و تبیین طرح صیانت از فضای 

 مجازی برگزار شد.

دانشکده رفاه، انجمن علوم ارتباطات اجتماعی 

از فضای  تبیین طرح صیانت  جلسه تحلیل و 

مجازی را با حضور مهندس محمدمهدی حبیبی 

رئیس هیات مدیره جمعیت توسعه گران فضای 

که   جلسه  این  در  کرد.  برگزار  پاک  مجازی 

اسفند برگزار شد، مهندس   18روز چهارشنبه  

حبیبی به تبیین طرح صیانت از فضای مجازی  

تشریح نظرات موافقان و   پرداخت. وی ضمن

نمایندگان  آرای  و  نظرات  طرح،  مخالفان 

 مجلس نسبت به طرح را بیان کرد. 

 

 

نشست علمی نقش کارکردهای اجرایی 

(EF در تشخیص بهنگام اختالالت )

 روانشناختی برگزار شد.

دانشکده   روانشناسی  گروه  علمی  انجمن 

رفاه به مناسبت هفته آگاهی مغز، نشستی  

با حضور دکتر مینا اسماعیلی دکتری  را  

تخصصی روانشناسی کودکان استثنائی و 

تخصصی  دکتری  سلیمانی  ناهید  دکتر 

کارکردهای   نقش  موضوع  با  روانشناسی 

( در تشخیص بهنگام احتالالت  EFاجرایی)

 روانشناختی را برگزار کرد. 

 

 

 

سال   علمی  نشست  با    1400آخرین 

اعضای   اهدای  عنوان وضعیت حقوقی 

 نوزادان آنانسفال برگزار شد.

انجمن علمی حقوق دانشکده رفاه آخرین  

اسفندماه با   23نشست علمی سال را در  

استادیار  آجری  عاطفه  دکتر  حضور 

وضعیت  موضوع  با  بیرجند  دانشگاه 

حقوقی اهدای اعضای نوزادان آنانسفال  

 برگزار کرد.

. 


