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 برگزاری شامل اداری و آموزشی معمول و جاری یهافعالیت بر عالوه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده

 ومالی اداری امور وانجام واساتید آموختگاندانش دانشجویان، به آموزشی وخدمات امتحانات درس، کالسهای

 که است داشته متعددی یهافعالیت زیر های حوزه در 9911 سال در ،المللیبین حوزه به مربوط یهافعالیت و

 :شود می اشاره زیر شرح به تفکیک به آنها از برخی به

 

 (پشتیبانی و اداری امور اداره)اجرایی حوزه 

 ؛دانشکده 1 شماره ساختمان ایلرزهپروژه  بهسازی 

 دانشکده رایانه سایت فضای در الکترونیک آموزش واحد 4 احداث به مربوط اجرائی امور انجام. 

 

 دانشجویی و فرهنگی حوزه 

 
 دانشجویی هایانجمن و هاتشکل: الف

 ردیف واحد برگزار کننده تعداد برنامه

 1 انجمن اسالمی برنامه 2

 2 بسیج دانشجویی برنامه 91

 3 جامعه اسالمی برنامه 7

 4 گروه زبان و ادبیات عربی ییدانشجوانجمن علمی  برنامه 22

 5 گروه زبان و ادبیات فارسی ییدانشجوانجمن علمی  برنامه 2

 6 گروه باستان شناسی ییدانشجو انجمن علمی برنامه 91

 7 گروه تاریخ ییدانشجو انجمن علمی برنامه 1

 8 گروه فلسفه ییدانشجو انجمن علمی برنامه 7

 9 گروه ایرانشناسی ییدانشجوانجمن علمی  برنامه 5

 

  

 ایثارگر و شاهد. ب  

 اعم های علمی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر برای حضور فعال در برنامه رسانی بهو اطالع جلب مشاركت

 ؛هااز مسابقات و همایش
 معرفی دانشجوی نمونه شاهد و ایثارگر برای   معرفی دانشجوی ممتاز جشنواره آموزشی و پژوهشی جایزه ملی ایثار و

 .برگزار خواهد شد( 99همایش گرامیداشت دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر)سوم خرداد 
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 پژوهشی حوزه 

 
 و گفتگوهای علمی هانشستکاربردی،  هایطرح لیفی استادان)کتاب، مقاله و مقاالت همایش(،أتالف: آثار

 33 ؛غیره و ترجمه تالیفی، كتاب عنوان  

 165 ؛سایر و ترویجی و علمی پژوهشی، و علمی مقاله 

  32 ؛ملی و المللیبین یهاكتاب همایش مقاله  

 65 ؛پژوهشی است و علمی مجامع در سخنرانی شامل كه فناوری و علم ترویج دستاورد 

 بود، شده ثبت پژوهشی سامانه در دانشکده استادان توسط كه علمی هایگفتمان و پردازینظریه كرسی برگزاری  

 ؛است شده اقدام آن امتیاز ثبت به نسبت و گرفته قرار بررسی مورد

 با ریال 2073303330333 ارزش به كاربردی طرح 8 بر بالغ انسانی علوم و ادبیات دانشکده استادان همت با 

 ؛است اجرا حال در و شده منعقد كشور سطح پژوهشی و علمی مراكز

 دانشجویان از نفر 253 برای دكتری پسا و ارشد كارشناسی یهانامهپایان و دكتری هایرساله از حمایت ابالغ 

   ؛دكتری و ارشد كارشناسی

 ؛آموزشی هایگروه به پسادكتری دوره گذراندن جهت نفر12 معرفی  

  صورت به و شده منتشر انسانی علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و علمی مجالت در مقاله 235انتشار 

   ؛است گرفته قرار عالقمندان دسترس در و نمایه المللیبین و داخلی معتبر هایپایگاه در الکترونیکی

 خارجی و داخلی نظران صاحب و استادان با علمی گفتگوی و سخنرانی 28 تعداد كرونا بیماری شیوع به توجه با 

 برگزار وبینار صورت به المللیبین همایش یک و مجازی كارگاه 2 همچنین. گرفت انجام مجازی صورت به

 .گردید

 

 هاکسب رتبه در جشنوارهب: 

 هشششتمین كتششاب سششال جمهششوری اسششالمی ایششران بششه   وسششی ویششژه جششایزه :بخششش منتخششب شخعششیت علمششی

پششاس شناسششایی و شناسششاندن ابعششاد تمششدن اسششالمی و ایرانششی، تسششهیل دسترسششی مبققششان و پژوهشششگران بششه  

(، عو بازشناسششی ابعششاد تششاریخی و تمششدنی و فرهنگششی تشششیع و پیشششوایان ) میششراث اسششالمی و ایرانششی، معرفششی 

اندیششی درتمشدن اسشالمی و    علشم  و نمشایی از جریشان علشم   ری در چهشره هشا و آثشار بسشیا   نگارش و تدوین مقالشه 

 شد. ءاهدااستاد گروه تاریخ  « والمسلمین دکتر رسول جعفریاناالسالمحجت استاد»ایرانی به 

  استادیار ، احمد رجبیدکتر بنیادین هایدگر، تألیف  شناسیهستیپژوهشی درباره «: تناهی استعالیی»كتاب

 گروه فلسفه به عنوان اثر برگزیده  انتخاب شد.   

  استادیار ، گودرز رشتیانیدکتر كوشش ، به«های فارسی به والدیمیر مینورسکیدفتری برای ایران: نامه»كتاب

 گردید.  ءگروه تاریخ  لوح شایسته تقدیر اهدا

  استادیار بازنشسته گروه باستان شناسی  ،فیروز مهجوردکتر تألیف  موسوم به كوباچه، «سفالینة گونة»كتاب

 . موفق به دریافت لوح شایسته تقدیر گردید
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 دانشگاه تهران به عنوان  1399استاد بازنشسته گروه فلسفه در جشنواره پژوهشی سال  دکتر نصراله پورجوادی

  استاد پیشکسوت برگزیده انتخاب شد.

 

 ج: کتابخانه دانشکده 

 ایتازه هایهای بهداشتی برای حفظ سالمتی، روشنامه( و لزوم پیروی از شیوه COVID 19بیماری كرونا )  گیریهمه

ها و فراهم شد و تغییراتی در فعالیت نشده انجام امور برای پرداختن به فرصتی ایجاد كرد، ایخدمات كتابخانه ارائه در

 قرار بررسی مورد هاكتابخانه رسالت ادامه هایراه از یکی عنوان به دیجیتال كتابخانههای كتابخانه  به وجود آمد. برنامه

 رفع برای و بررسی نویسی آن،فهرست و بارگذاری دیجیتال، هایفایل تهیه قوانین و شرایط مجازی، جلسات با. گرفت

 . شد اندیشیچاره اشکاالت و نواقص

 مجموعه سازی .9

 ؛مجازی كتاب تهران و هشتمین نمایشگاه كتاب دانشگاهی از نمایشگاه خرید آزاد و خرید 

 ؛های وجین )غیر مرتبط و تکراری(كتاب مبادله از و ءاهدا برگزاری نمایشگاه  

 صبافی ارسال به بندی نشریات، كتاب و نسخه عکسی برایتفکیک و دسته.  
 

 .  سازماندهی2

 ؛نویسی با گردآوری اطالعات منابع از طریق گرفتن عکس صفبه عنوان و ثبت مشخعات الزم منابعفهرست 

 منابع) هاجزوههای نفیس، منابع بسیار قدیمی كه در جریان جابجایی از مخزن نفیس به دست آمده بود : نقشه 

تعاویر )نسخه عکسی، پوستر، عکس(،  اسناد تاریخی )منابع دست  ،...(دستنامه مقاله، سخنرانی،: صفبه 48 زیر

 برداری شد. نویس( و اسناد ) قانونی، دولتی( سازماندهی و آماده بهره
 

 هانامهپایان. 9

 سایت كتابخانه انجام و به صورت تلفنی و در شبکه نامه در وبدرباره شرایط تنظیم و تبویل پایانرسانی اطالع

  .ها از طریق ایمیل ادامه یافتنامهرسانی شد. ارسال اطالعات پایانمجازی اطالع

 غیر  هاینامهمهمان تهیه و قابل استفاده و پایان هاینامهپایان عنوان به تجلیل دكتر اهدایی هاینامهپایان لیست

 مرتبط برای اسکن به كتابخانه مركزی ارسال شد. 

 اشکاالت در چند مرحله برطرف گردید.  مورد بررسی و نامهپایان هایكانورت اطالعات 

 

 مجازی موزه گالری، موزه اینستاگرام، سایت، وب. 2

 ؛نشریات و مدارک و بخش های مختلف كتابخانه و هاكتاب عنوان صفبه از عکس برداری 

 ؛مجازی موزه و گالری-موزه برای  لوگو تهیه 

 ؛مدرک 353 اسکن 

 مجازی موزه برای عکس سازی آماده و متن تهیه. 
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 ایهمکاری بین کتابخانه. 5

  راهنمایی برای جابجایی و چینش مجدد مجموعه در مبل جدید و ارائه شناسیباستانكتابخانه مؤسسه :

 ؛سازی و سازماندهی كتابخانهدستنامه مجموعه

  ؛های صوتیكتابكتابخانه پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی: مبادله كتاب و دریافت مجموعه 

 ؛و مبادله كتاب و مجله نامهپایانبرای اسکن  هاكتابخانه پایگاه در ناموجود هاینامهكتابخانه مركزی: ارسال پایان 

 كتابخانه دانشکده جغرافیا. 
 

 

  


