قدر جوانی را
بدانيد:
گفتاري از رهبر معظم انقالب اسالمی:

عزيــزان مــن؛ جوانان!
قدر جوانــي را بدانيد و
اين دلهاي پــاك ،اين
نورانيت و ايــن صفا را
ّ
كــه به هرحال در شــما
هست ،حفظ كنيد .حتّي
گاهي اگــر خطايي هم
از جوانــي ســر ميزند،
مادامي كه گناه متراكم
نورانيت
نشده باشد ،آن
ّ
محفوظ اســت .البته هر
يك گناه ،بخشــي از آن
را كم ميكند كه عالجش
توبه اســت .برگشــتن و
ّ
انشاءالل توجه
توبه ي ما،
محبت الهي را متوجه
و
ّ
مان خواهد كرد.
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دانشجو سالم/دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

دانشجو سالم /واحد تهران جنوب در یک نگاه
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
در یک نگاه:

این واحد دانشــگاهی ،در تاریخ  ۱۰تیرماه ســال
 ۱۳۶۴خورشــیدی با محوریت رشــته های فنی و
مهندسی در شــهر تهران تأسیس گردید و با حدود
 ۷۰۰دانشــجو در رشته ها و گرایش های مختلف،
ف ّعالیّت اصلی خود را آغاز کرد.
شروع کار این دانشگاه در مقطع تحصیلی کاردانی
بوده که عمدت ًا رشــته های فنّی را در بر می گرفته و
دکتر خواجوی
تعداد معدودی از رشــته های کارشناسی به تدریج
رئیس دانشگاه
با تجهیز آزمایشــگاه ها و کارگاه ها و به کارگیری
متخصص ایجاد شده است .بعدها ،بیشتر
نیروهای
ّ
گرایش های مقاطع کارشناسی و سپس کارشناسی ارشد ،نیز شکل گرفت.
این واحد دانشگاهی از لحاظ تعداد دانشجو در حال حاضر با حدود  40هزار
دانشجو در چهار مرکز آموزشی مجتمع فنی و مهندسی ،مجتمع علوم انسانی
ولیعصر (عج) ،دانشکده مهندســی صنایع و دانشکده هنر و معماری دومین
واحد دانشگاهی کشور اســت .مجتمع فنی و مهندسی دارای برند درخشان
و دانشکده مهندسی صنایع بزرگترین دانشکده کشور در خاورمیانه است.
در حــال حاضر دکتر خواجوی عهده دار ریاســت واحد هســتند که
دانشــجویان گرامی می توانند نظرات ،پیشنهادات ،انتقادات ،خواسته ها
و شکایات خود در زمینــــه مسائــــل مربـــوط به دانشـگاه را بـه
آدرس پست الکترونیـکــی  Riasat@azad.ac.irبا ایشان درمیان
بگذارند.
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دانشجو سالم /دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

نهــاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه
ها برای نیل به تحقق اهــداف مورد نظر معظم له
تشــکیل شده است و بر اســاس اساسنامه خود با
شــرح وظایف و چارت سازمانی در دانشگاه ها و
مراکز آموزش عالی فعالیت می کند.
حجت االسالم والمسلمین
از جمله اهداف و وظایف دفاتر نهاد در دانشگاه
می توان به موارد زیر اشاره کرد:
حاج آقا گل محمدی
 -1توســعه و تعمیق آگاهی و عالئق اســامی
مسئول دفتر نهاد رهبری
دانشگاهیان
 -2ایجاد گســترش فضای معنوی و رشــد فضائل اخالقی و اسالمی در
دانشگاه.
 -3رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاه.
 -4حمایت از تشکل های دانشگاهی و هدایت فکری و حاکمیت بخشیدن
به ارزش های اسالمی و انقالبی
 -5تقویت پیوند حوزه در دانشــگاه و تبیین ارزش های اسالمی و مقابله
با عقاید و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت خودباوری و اســتقالل
فکری در دانشگاه ها.
دفتر نهاد رهبری واحد تهران جنوب برای دستیابی به اهداف فوق فعالیت

دانشجو سالم /دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
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هایی را در طول سال در قالب های مختلف انجام می دهد ،از جمله:
 برگزاری کارگاه های توانمند سازی فعالین فرهنگی و سیاسی کارگاه های دانش افزایی استادان نشست های هم اندیشی استادان کرسی های آزاد اندیشی استادان و دانشجویان اردوهای دانشجویی فعالیت های هیات های مذهبی کانون های دانشجویی و کمک به تشکل های فعال استادان ،دانشجویانو کارکنان (بسیج ،جامعه اسالمی)
مهم ترین کانون ها و تشکل های فعال تحت نظارت دفتر نهاد رهبری:
 کانون تصمیم و اقدام و عمل کانون مهدویت کانون ورزش و جوانان ستاد کرسی های آزاد اندیشیهیات های دانشجویی نوای خیمه گاه و محبان الزهرا (س) مرکز مطالعات سیاسیکانال رسمی دفتر نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
جنوب (پیام رسان سروش و ایتا) @nahad-jaustb
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دانشجو سالم /معاونت دانشجویی و فرهنگی

آشنایی با معاونت های دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب:
معاونت دانشجویی و فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی این واحد
دانشگاهی مفتخر است که در واحدی با
پیشینه ممتاز آموزشی و فرهنگی؛ توانسته است در
راه تربیت و رشد اســتعداد جوانان دانشجو بعنوان
مهمترین رکن پیشرفت پایدار جامعه اسالمی نقش
مهمی ایفا نماید.
دکتر کهندل
معاون دانشجویی و فرهنگی

این معاونت از یک ســو با رویکرد ارائه خدمات
صنفــی و رفاهی دانشــجویان و از ســوی دیگر
تســهیالت الزم برای ارائه خدمات فرهنگی و فوق
برنامه از قبیل:

 -1تاسیس کانون های دانشجویی با رویکرد فرهنگی  -اجتماعی و هنری-2
تشکل های اسالمی  -3نشــریات دانشجویی  -4برگزاری کرسی های آزاد
اندیشی و کرسی های نظریه پردازی  -5مشاوره -6اردوهای سیاحتی -زیارتی
-7مسابقات قرآنی و کتابخوانی را در برنامه های خود قرار داده است.
هدف نهایی و آرمان غایی معاونت دانشــجویی و فرهنگی از انجام وظایف
و ایفای نقش های خود ،تربیت دانشــجویانی سالم از نظر جسمی ،روانی و
فرهنگی  -اجتماعی با توجه به آموزه های اسالم ناب محمدی است که توان
بکارگیری علوم و تخصص های دانشــگاهی خود در عرصه جامعه را داشته
باشند.
بر این باوریم فرهنگ اسالمی بهترین و برترین الگوهای رشد و تعالی انسانی
و پیشــرفت جوامع بشری را ارائه نموده است .از این رو برآنیم که از رهگذر
حقایق متعالی دین مبین اسالم و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی ،زمینه و
بســتر الزم را جهت ظهور ،رشد و شکوفایی استعداد های دانشجویان محترم
در فضای دانشگاه و عرصه جامعه فراهم آوریم.
انشااهلل

دانشجو سالم /معاونت دانشجویی و فرهنگی
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دانشجویان در طول تحصیل در این واحد از خدمات
زیر بهره مند می شوند:
 -1پاسخگوئی به ارباب رجوع و راهنمایی آن عزیزان
 -2ارسال نمرات دانشجویان مهمان به دانشکده
 -3ارسال فرم میهمانی به دانشکده های مربوط پس از تائید امور دانشجوئی
-4معرفیدانشجویانیکهخواستارمهمانیبهدیگرواحدهایدانشگاهیمیباشند.
 -5بررســی و استعالم وضعیت تحصیلی دانشــجویان در کمیسیون موارد
خاص واحد و سازمان.
 -6ارسال ریزنمرات دانشجویان اخراجی و انصرافی به واحدهای دیگر
-7ارسالریزنمراتدانشجویفعال،اخراجیوانصرافیبهسازمانمرکزیجهتترجمه
 -8بررسی و صدور حکم اخراج و انصراف جهت دانشجویان ذکور مشمول
 -9صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای وزارت امور خارجه
 -10تائیدریزنمرات جهت دانشجویان انتقالی
 -11تائیدگواهی امتحان جامع دانشجویان دکتری.
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دانشجو سالم/معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی:

دکتر شمسینی غیاثوند
معاون آموزشی و
تحصیالت تکمیلی

معاونــت آموزشــی واحد وظیفــه برنامه
ریــزی،اداره وهدایــت کلیــه امورآموزشــی
درمقاطــع کارشناســی،تحصیالت تکمیلــی
ونظارت برحســن اجرای مقررات وآئین نامه
های آموزشــی ،تصمیم گیری درباره مســائل
آموزشــی ،سیاســت گذاری واتخاذ تمهیدات
الزم درجهت گسترش وارتقاء کیفیت آموزشی
واجــرای دوره های آموزشــی و ارزیابی آنها
وهمچنین امور مربوط به اعضای هیات علمی
واحد رابرعهده دارد.

شرح خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان
از زمان پذیرش و در حین تحصیل

دانشــگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب دارای  13دانشکده و تعداد 49
رشــته در مقطع کارشناسی پیوسته و  17رشــته کارشناسی ناپیوسته ،تعداد
 159رشــته در مقطع کارشناسی ارشــد و تعداد  72رشته در مقطع دکتری
تخصصی جمع ًا  297رشــته دایر ،مبادرت به پذیرش دانشجو می نماید .در
حال حاضرر تعداد حدود  40،000نفر در این واحد مشغول به تحصیل می
باشند.
دانشــجویان در بدو پذیرش ،پس از اعالم اســامی قبول شدگان از طریق
سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه ،الزم است:
 -1ابتدا وارد سایت اینترنتی واحد به آدرس www.azad.ac.ir :قسمت
ورودی های جدید شــده و نســبت به پذیــرش اینترنتی(غیرحضوری) و

دانشجو سالم /معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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تشــکیل پرونده الکترونیکی اقدام می نمایند.سپس با در دست داشتن اصل
مدارک تحصیلی و شناســایی معتبر خود،طبق جدول زمانبندی به دانشکده
مراجعه و ثبت نام خود را قطعی و نهایی نماید.
 -2دانشجویانی که قب ً
ال دروسی را که در یکی از دانشگاه ها یا موسسات
آموزش عالی گذرانده اند می توانند تاییدیه دروس گذرانده شــده خود را
به کارشناس آموزش ارائه دهند تا نسبت به ارزشیابی دروس اقدام شود.
 -3شــرایط پذیرش فــارغ التحصیالن ممتاز مقطع کارشناســی در دوره
کارشناسی ارشد نیز جهت اطالعیه پذیرفته شدگان در سایت اینترنتی واحد
موجود است.دانش آموختگان در صورت نیاز به رتبه فارغ التحصیلی خود
مــی توانند به اداره کل آموزش ســتاد مراجعه و پس از درخواســت ،رتبه
مذکور را دریافت نمایند.
 -4پذیرفته شــدگان گرامی برای اطالع از کد درســی که می بایست در
هر ترم تحصیلی اخذ نمایند به روندنمای رشــته تحصیلی خود موجود بر
روی سایت اینترنتی دانشگاه به نشانی  www.azad.ac.irبخش آموزش
(روندنما یا فلوچــارت) مراجعه نمایند و احیان ًا در صورت عدم وجود از
گروه آموزشی مربوط به رشته خود مطالبه نمایند .زمان اخذ دروس جبرانی
ترم اول ورود و یا حداکثر دومین ترم ورود به دانشگاه است که دانشجو می
بایســت رعایت نماید .برای دریافت سرفصل مصوب رشته تحصییی خود
جهت ترجمه یا هر اقدام دیگری می توانند بر اســاس ســال و ترم ورود،
مقطع ،رشــته و گرایش تحصیلی به سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی به
نشانی  sep.iau.irمراجعه نمایند.
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دانشجو سالم /معاونت پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری:
اهداف کالن حوزه معاونت پژوهش و فناوری:
* افزایش کیفیت و کمیت فعالیت های پژوهش و فناوری
*افزایش اثربخشی پیوند با جامعه و صنعت
* توسعه همکاری های پژوهشی با سازمان ها و مراکز علمی و پژوهشی
* ارتقای جایگاه دانشگاه در تولید علم و گسترش مرزهای دانش در تراز ملی
و بین المللی
* حرکت به ســمت دانشگاه های نسل سوم (دانشگاه های کارآفرین) پس از
دوران تمرکز بر آموزش / پژوهش محور بودن
* بسترسازی برای اقتصاد دانش بنیان و توسعه دانش محور (مورد توجه ویژه
در دانشگاه آزاد اسالمی)
* آگاه سازی ،گفتمان سازی و جریان سازی فکری برای تبدیل شدن به دانشگاه
کارآفرین
این معاونت با دارا بودن بخش انتشــارات ،امــور کتابخانه ،چهار مرکز
تحقیقاتی ،ادارات طرح های پژوهشی ،ارتباط با صنعت ،پشتیبانی و خدمات
آزمایشگاهی و باشگاه پژوهشگران جوان خدمات ذیل را به دانشجویان ارائه
می دهد:
 چاپ کتاب برای دانشجویان در مقاطع مختلف همراه با یکی از اعضای هیأتعلمی واحد.
 دریافت مقاالت جهت بررســی و تعیین اعتبــار مجالت علمی خارجی وداخلی
 ارائه تسهیالت به دانشجویان مقطع دکتری جهت شرکت در کنفرانسهای بینالمللی خارجی و فرصت مطالعاتی خارج از کشور.
 بهره برداری و استفاده از  13مجله علمی ،پایان نامه ،رساله و کتابخانه واحد. انجام آزمایش های الزم در طول تحصیل با  90عنوان آزمایشگاه و  70مکانآزمایشگاهی

سالم/عمرانی /معاونت توسعه مدیریت و منابع
دانشجوامور
دانشجو سالم /معاونت
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معاونت امور عمرانی:

دکتر حسینی
معاون امور عمرانی

معاونت امور عمرانی مسئولیت برنامه ریزی و اجرای
طرح های عمرانی و گســترش فضاهای آموزشــی،
پژوهشــی ،اداری ،ورزشــی ،فضای سبز و فضاهای
رفاهی را دارا است .این معاونت همچنین وظیفه تعمیر
و نگهداری ساختمان ها ،سیستم گرمایش و سرمایش،
تاسیســات برق و تجهیزات آموزشــی مانند :میز و
صندلی ،وسایل کمک آموزشی شامل ویدئو پرژکتور
و سیستم های صوتی ،تعمیرات و حفظ و نگهداری
کالس ها و نقاشی آن ها را برعهده دارد.

هدف نهایی این معاونت ایجاد فضاهای آموزشــی
همراه با کرامت برای استادان ارجمند ،دانشجویان عزیز و کارکنان گرامی به عنوان
پیش نیاز تربیت نیروهای پژوهشگر و کارآفرین مبتنی بر مبانی انقالب اسالمی
است.

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت توســعه مدیریت و منابع وظیفه کنترل و
نظارت دقیق و مستـــمر برکلیه امور مالی و اداری،
ثبت و ضبط و انتقال کلیـه دارایی ها ،تامیــن نیروی
انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربـوط به استادان،
کارکنان و دانشجویان ،تامیـن ملـزومات و تجهیزات
مورد نیاز بــرای فعالیت های دانشگاه را دارد.
ایـن معاونت در جهت مدیریت امور مالی و اداری با
مهندس متقی
تکیه بر قوانین و آییـن نامـه ها تالش نموده تا در راه
سرپرست معاونت توسعه
پیشبـرد و پیشرفت اهـداف مقدس دانشگاه فعالیت
مدیریت و منابع
نمایـــد .لذا ایجاد امکانات الزم و فضـای مناسب و
تجهیز فضاهای آموزشـی ،تأمین اعتبـارات الزم برای فعالیت های بخش های
مختلف دانشگاه و توزیع تجهیـزات ،امور عمومی و رفـاهی با بکارگیری دانش
مالی ،اقتصادی و رفتارهای سازمانی را وظیفه خود می داند.
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دانشجو سالم/

آشنایی با مراکز و دانشکده های
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

دانشجو سالم /مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج)
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مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج)

دکتر علیرضا صالحی
رئیس مجتمع

ÁÁاین مجتمع دارای  5دانشکده و حدود  22هزار دانشجو می باشد.
ساختمان شهید عماد مغنیه (واحد اداری ساختمان شماره )4

طبقــه همکف شــامل :دفتر
ریاست مجتمع  -نهاد مقام معظم
رهبری  -امور اداری  -دبیرخانه
امور مالی  -امور دانشجویی
طبقه اول شــامل معاونت های :اجرایی -دانشجویی و فرهنگی  -اداره
امتحانات  -اداره فناوری  -اداره پژوهش -سالن های دفاع

ساختمان شهید مصطفی صدرزاده
شامل دانشکده های :مدیریت،
اقتصاد و حســابداری و مدیران
گروه های دانشکده
طبقه همکف :انتشارات
طبقــه منفی یک :ســالن های
تربیت بدنی

(ساختمان شماره )1
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دانشجو سالم /مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج)

ساختمان شهید مصطفی احمدی روشن

(واحد اداری ساختمان شماره )2

شامل دانشکده های :روانشناسی
و علــوم تربیتــی ،حقــوق و علوم
سیاسی و مدیران گروه دانشکده

ساختمان شماره 3
شامل دانشــکده های :ادبیات و
زبان های خارجی و مدیران گروه

نمازخانه مجتمع ولیعصر(عج) -ساختمان شهید احمدی روشن

طبقه هم کف ســاختمان شهید
احمدی روشن

بوفه خواهران و برادران
بوفه خواهران :طبقــه منفی یک
ساختمان شهید احمدی روشن
بوفه بــرادران :طبقــه منفی یک
ساختمان شماره 3

دانشجو سالم /مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی

مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی

دکتر قدرت اله محمدی

رئیس مجتمع
این مجتمع دارای  21هزار دانشجو و شامل  5دانشکده زیر می باشد:
 دانشکده شهید همت ،شامل رشته های :کامپیوتر ،فناوری اطالعات دانشکده شهید باکری ،شامل رشته های :مهندسی عمران ،معدن و مکانیک دانشکده برق ،شامل رشته های :برق و الکترونیک دانشکده شیمی و پلیمر ،شامل کلیه رشته های شیمی -دانشکده علوم پایه ،شامل کلیه رشته های علوم پایه

ساختمان شماره 1
طبقــه همکف:دفتر
بسیج دانشجویی ،دفتر
امور فرهنگی
طبقه اول :گروه نقشه
برداری،گروه مهندسی
شیمی ،گروه نساجی و
پلیمر ،گروه معدن و نفت
طبقه دوم:گروه عمران-تحصیالت تکمیلی
طبقه سوم :گروه عمران-کارشناسی
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دانشجو سالم /مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی

ساختمان شماره 2
طبقه همکف:دفتر جامعه اسالمی
دانشجویان
طبقه اول :گروه برق
طبقهدوم:گروهعمران-تحصیالت
تکمیلی
طبقه سوم :دفتر اساتید تحصیالت تکمیلی

ساختمان شماره 3
زیر زمین:آزمایشگاه های شیمی
طبقه همکف :دفتــر تکنولوژی
آموزشی
طبقه اول :خدمــات کامپیوتری،
گروهکامپیوتر
طبقه دوم :آزمایشگاه های فیزیک

ساختمان شماره ( 4بخش جنوبی /شمالی)
(بخش جنوبی)
طبقههمکف:کتابخانه
طبقــه اول :آزمایشــگاه های
مکانیک ،برق ،کامپیوتر
(بخش شمالی)
آزمایشگاه های گروه عمران
جنب ساختمان  :4گروه مکانیک ،مواد ،انرژی

دانشجو سالم /مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی

ساختمان( 5اداری)
طبقه همکف :دفتر کنترل کالسهای
آموزشی
طبقه اول :معاونت دانشــجویی،
اداراه امتحانات
طبقه دوم:معاونت پژوهشی ،سایت
کامپیوتری ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی
طبقه سوم :معاونت آموزشی ،مالی-دانشجویی ،امور ادارای ،حراست
طبقه چهارم :حوزه ریاست و دبیرخانه هیأت علمی

ساختمان شماره 6
آموزش تحصیالت تکمیلی
دفتر گــروه شهرســازی ،علوم
پایه(فیزیک ،شیمی و ریاضی)
جنب ســاختمان  :6کارگاه های
مکانیک

ساختمان شماره/7نمازخانه
زیرزمیننمازخانه:آزمایشگاههای
گروه معدن  ،نقشه برداری
طبقه اول:نمازخانه برادران
طبقه دوم :نمازخانه خواهران
جنب نمازخانه :سایت کامپیوتری
دانشجویان

جنب ساختمان :8

سایت آموزش کارشناسی
بوفه به همراه غذا خوری دانشجویی واقع در ساختمان غذا خوری
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دانشجو سالم /دانشکده مهندسی صنایع

دانشکده مهندسی صنایع

دکتر وحیدرضا قضاوتی

رئیس دانشکده

دانشکده مهندسی صنایع واحد تهران جنوب به عنوان تنها دانشکده
صنایع در میان واحدهای دانشــگاه آزاد اســامی فعالیت می کند و
دارای  31عضو هیئت علمی تمام وقت فعال می باشد.
دانشکده صنایع در مقطع کارشناسی مهندسی صنایع (بدون گرایش)،
 6رشته مقطع کارشناسی ارشد (گرایش های بهینه سازی سیستمها،
مهندســی کیفیت و بهره وری ،مدیریت پروژه ،مهندسی مالی ،سیستم
های کالن ،لجســتیک و زنجیره تامین) و رشته مهندسی صنایع (بدون
گرایش) در مقطع دکتری پذیرش دانشجو دارد و در حال حاضر حدود
 2000دانشجوی فعال در دانشکده در حال تحصیل هستند.
ساختمان آموزش (اصلی):
حیاط شمالی :انتشارات و دفتر انتظامات
حیاطجنوبی:نمازخانهوضوخانه
طبقه منفی یک :آزمایشگاه فیزیک و سلف سرویس و بوفه
طبقه همکف :کالسهای درسی و آموزشی -امور آموزش ،امورکالسها،
دبیرخانه ،امور امتحانات-امور مالی ،آمفی تئاتر
طبقه اول :کالسهای درسی و آموزشی ،دانشجویی و فرهنگی
طبقه دوم :کالسهای درسی و آموزشی ،امور اداری و حراست
طبقه سوم :ریاست دانشکده
معاونت آموزشی  ،مدیرپژوهشی  ،مدیران گروه (مقطع دکتری)( ،مقطع
کارشناسی ارشد)( ،مقطع کارشناســی) ،تحصیالت تکمیلی امور ،امور
پژوهشی ،کتابخانه و سالن مطالعه ،فناوری اطالعات و سایتهای دانشجویی

دانشجو سالم /دانشکده هنر و معماری
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دانشکده هنر و معماری

دکتر لیال کریمی فرد

رئیس دانشکده

دانشــکده هنر و معماری از ســال تحصیلــی  ۱۳۹۲-۹۳با پذیرش
دانشجو در سه رشــته معماری ،مهندسی شهرسازی و طراحی لباس
شروع به کار کرد .ســایت اینترنتی دانشکده به آدرس aau.azad.ac.ir
جهت اطالع رسانی دقیق در اختیار دانشجویان قرار دارد.
این دانشکده در حال حاضر با داشتن بیش از  4751نفر دانشجو فعال
در رشــته های مختلف هنر و معماری در مقاطع کارشناسی پیوسته
و ناپیوسته ،کارشناسی ارشد ،و دکتری تخصصی به تربیت دانشجو می
پردازد.
دانشکده هنر و معماری همواره هدف اصلی خود را بر توسعه کیفی
بیش از پیش رشــته های دایر بنا نهاده و بر همین اســاس تجهیزات
آتلیه معماری و کارگاه های طراحی لباس خود را به کامل ترین ابزارها
و ماشین آالت مجهز نموده است.
رشتـه های دوره کارشناسی دایـر در دانشکده  :معماری(پیوسته و
ناپیوسته) ،طراحی لباس ،طراحی پارچه ،طراحی صنعتی.
رشته های دوره کارشناسی ارشد دایر در دانشکده :معماری-معماری،
معماری منظر ،فنــاوری معماری با دو گرایـــش :معماری بیونیک و
معماری دیجیتـال،معماری داخلی،مدیریت پروژه و ساخـت ،طراحی
پارچـــه و لباس ،پژوهش هنر ،تصویرسازی،مرمـــت و احیا ابنـیه و
بافت های تاریخی.
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دانشجو سالم /دانشکده هنر و معماری

ساختمان فلسطین
طبقــه اول :مدیــر گــروه
کارشناســی پیوشته معماری و
کارشناسی ارشد طراحی داخلی،
مدیر گروه کارشناسی ناپیوشته
معماری و کارشناسی ارشد مدیریت پروژه وساخت
طبقه دوم( :مدیران گروه هنر)
مدیر گروه در رشــته های کارشناسی طراحی صنعتی ،کارشناسی ارشد پژوهش
هنر ،تصویرســازی و مرمت و احیای ابنیــه و بافت های تاریخی و مرمت و
احیای بناها و بافت های تاریخی
طبقه چهارم:رئیس دانشکده ،معاون آموزشی ،مدیر پژوهشی

ساختمان شکوه
طبقه اول :مدیر گروه کارشناســی طراحی
لباس ،طراحی پارچه و کارشناســی ارشد
طراحی پارچه و لباس ،دفتر این گروه آموزشی
در ساختمان شکوه مستقرمی باشد.
مدیران گروه معماری:
طبقه چهارم :مدیر گروه رشته های دکترای
معماری و کارشناســی ارشــد معماری-
معمــاری ،فنــاوری معماری بــا دو گرایش:
معماری بیونیک و معماری دیجیتال و معماری
منظر

دانشجو سالم /بسیج دانشجویی
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بسیج دانشجویی
از معاونت فرهنگــی و راهیان نورش بگــم براتون که
بزرگترین فعالیت دانشــجوییه  ،راهیــان همون جور که
از نورش پیداســت فضاش خیلی نورانی و با صفاســت
براتون بگم یجورایــی از اون جوراییه که طرف میره یکی
دیگه برمیگرده ســند حرفمم تعدد حضور دانشجو هاشه
هر کدوم براش لحظه شــماری میکنن خواســتین بیاین
حواســتون باشــه ظرفیت بهتون برســه نگین نگفتین یه
معاونــت دیگه که درس خونا خیلی پیگیرشــن معاونت
آمــوزش و علمــی هســت معاونتــی که از کالســای
دانشــجویی و حــل تمرین و نرم افــزاری و کاری همراه
دانشجوهاســت بدون هیچ چشــم داشــتی مثل معاونت جهادی که با تیم های مختلفش از
جمله عمرانی و فرهنگی و پزشــکی راهی مناطق محروم میشن فقط برای خدمت برای کمک
به هموطنشون یسری میگن بیکارن دیگه ولی خیلی هم میگن با غیرتن خودشونم میگن برای
ســاختن خودشون میرن آره خودسازی از خودسازی گفتم حیفه از معاونت تعلیم تربیت نگم
معاونت دورها و جلســات و هم اندیشــی ها معاونت آینده ســاز و زندگی راه انداز راستی یه
معاونتم داریم اســمش رسانه و نشــریاته حرف دلتونو میزنه  ،یجورایی جار میزنه تا صداتونو
به مســولین برسونه بهش میگن مطالبه گری تو دانشگاه  ،پیگیر کاراس نمیزاره بی خبر بمونین
آیدی کانالشم توی همه ی شبکه های مجازی  @ofoghtj_irهست فقط کافیه پیدامون کنی
نشریه هم داریم چه نشریه ای بروز با هیئت تحریریه درجه یک که هر چند وقت منتشر میشه
اسمشم افق هست توی دانشگاه معموال رو هوا میزننش بهتون نرسید از تو کاناالمون میتونین
فایل دیجیتالشــو اســتفاده کنین .یه جای دیگه که خیلی بدرد میخوره معاونت نیروی انسانیه
جایی که مســولیت جذب و صدور کارت و تشکیل پرونده رو برعهده داره پیشنهاد میکنم از
همون روزای اول مراجعه کنین و عضو شین توی بزرگترین تشکل دانشگاه.
کلی برنامه و معاونتم داریم که موند حضوری باهم صحبت کنیم خالصه که کلی کار داریم
با هم زود تر تشریف بیارید که منتظریم ...
راستی خیلی جاها گفتم نشریمون  ،معاونتمون  ،کانالمون  ،تیممون و...
به خاطر اینکه توام جزئی از مایی ....
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دانشجو سالم/تشکل جامعه اسالمی
جامعه اسالمی دانشجویان
“دانشگاه” یعنی مکانی که همواره به عنوان یکی از اولین بنیان های ترویج علم و فرهنگ به شمار می
رود .جایی که در آن دغدغه ها ،آرمان ها و آرزو های یک ملت رقم می خورد .دانشگاه را می توان به
گونه ای محل تمرین و آزمون و خطای اهداف و آرمان های “دانشجو” دانست .جایی که او تمرین می
کند تا پخته و کارآزموده تر شود تا بتواند آینده ساز میهنش باشد .جایی که باید به او “اعتماد” شود.
جایی که او را به خودش شناساند و این اطمینان را به او داد که می تواند.
با عنایت حضرت حق و لطف امام زمان (عج) نتیجه این اعتماد تاسیس نهادی شد به نام “ تشکل
جامعه اسالمی دانشجویان” واحد تهران جنوب که در سال  1376به عنوان اولین تشکل مستقل
دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی و با همت جمعی از دانشجویان فعال پا به عرصه وجود نهاد.
همه افتخار این تشکل استقالل و خود باوری در راستای نیل به هدف مشخص و واالی آن یعنی
اعتالی علم و فرهنگ در راستای جامعه مهدوی است که خود را وابسته هیچ یک از احزاب و گروه های
سیاسی نمی داند.
حوزه فعالیت های تشکل با فعالیت های فرهنگی آغاز گردید که از جمله آنها می توان اردوهای زیارتی
سیاحتی ،دعوت از اساتید و سخنرانان برجسته در همایش ها و سمینارهایی با موضوعات مختلف
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی ،نشست های دانشجویی و قرائت بیانیههای مختلف به فراخور
زمان ،مرکز اندیشه مهدوی ،انتشار نشریات دانشجویی وفعالیت های علمی را نام برد.
در سال  78فعالیتهای علمی تشکل نیز با هدف تالش در جهت رشد و ارتقاء سطح علمی
دانشجویان و دانشگاه آغاز گردید.
از جمله فعالیتهای علمی میتوان به کالسهای نرم افزار مهندسی و همایشهای علمی همراه با
اعطای مدرک ،بازدیدهای علمی و انتشار نشریات علمی اشاره کرد.
این تشکل در زمینه انتشار نشریات دانشجویی مفتخر به کسب مقامهای قابل تأملی در سطح کشور
شده که میتوان به مقام اول جشنواره ندا (جشنواره سالیانه نشریات دانشگاه آزاد) اشاره کرد.
از جمله نشریات چاپ شده در تشکل را میتوان به نشریه شمیم ،هفتهنام ه دوشنبهنامه ،ماهنام ه شمیم
منتظر ،پیک مشتاقان ،روزنامه شمیم ،حقایق پنهان و ویژه نامهی شمیم معصوم ،صوم ،شمیم عطشان،
شمیم غدیر ،قیف (ویژه ورودی های جدید) و نشریات علمی از قبیل شمیم نفت ،شميم صانع ،شمیم
معدن ،شمیم رایانه و ...که هر کدام ماهیتهای مختلف از نشریات این تشکل میباشند و مخاطبین
فراوانی در سالهای اخیر از دانشجویان را به خود اختصاص دادهاند اشاره کرد.
ما مستقل هستیم تا بتوانیم به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله العالی)“ ،دانشجویی آرمانگرا ،
عدالت خواه و جریان شناس “ باشیم و به سهم خود در واقعه شریف ظهور حضرت ولیعصر (روحی
و ارواح العالمين له الفدا) قدمی برداریم.

دانشجو سالم /کانون های دانشجویی واحد تهران جنوب
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کانون دانشجویی واحد تهران جنوب
نام کانون

نام دانشکده

دبیر کانون

رشته تحصیلی

تئاتر دانشکده
معماری

دانشکده معماری

محمدامین مسروریان

معماری

شعر و ادبیات

مجتمع فنی و مهندسی

حسام الدین برزگران

مهندسی فناوری اطالعات

فرهنگ گستران

مجتمع فنی و مهندسی

نوید خان احمدی

مهندسی عمران

فرهنگ و هنر

دانشکده صنایع

امیرحسین جناتی

مهندسی صنایع

مهدویت

مجتمع فنی و مهندسی

فرحان ساالری

مهندسی نفت(حفاری واستخراج)

فیلم و تئاتر

مجتمع فنی و مهندسی

محمدحسین ترابیان

مهندسی مالی

خیریه دانشجویی

مجتمع فنی و مهندسی

عکاسی

مجتمع فنی و مهندسی

سیاوش ربیعی

مهندسی نقشه برداری

امیررضا زندی

مهندسی نفت(حفاری واستخراج)

تئاتر

مجتمع فنی و مهندسی

نوید حاجی شفیع ها

مهندسی عمران

تصمیم و اقدام

مجتمع فنی و مهندسی

محمدحسین امانی

مهندسی پزشکی

فرهنگ کارآفرینی

مجتمع فنی و مهندسی

علی کارگر

مهندسی کامپیوتر

قرآن و عترت

مجتمع فنی و مهندسی

عباس فتوت

حقوق

کارآفرینی

مجتمع ولیعصر

علی خورسند دلچه

مدیریت تکنولوژی

تئاتر

مجتمع ولیعصر

کیانا عسگری

روانشناسی بالینی

بهداشت و سالمت

مجتمع فنی و مهندسی

زهرا قلعه جوقی اصل

مدیریت دولتی

نماز و جرعه نور

مجتمع فنی و مهندسی

ثنا نصیری مقدم

شیمی کاربردی

عفاف و حجاب

مجتمع فنی و مهندسی

ستاره سادات بشارت زاد

مهندسی پزشکی

قرآن و عترت

مجتمع فنی و مهندسی

ملیکا رسولی

مهندسی کامپیوتر

نشاط و سالمتی

مجتمع فنی و مهندسی

علی کربالئی اسمعیل

مهندسی نفت

فیلم

مجتمع فنی و مهندسی

مهرداد پیروز

مهندسی کامپیوترنرم افزار

فیلم،تئاتر عکس

مجتمع ولیعصر

محسن شیرازی

مدیریت فرهنگی و هنری

روانشناسی

مجتمع ولیعصر

علیرضا نیکنام

مشاوره و روانشناسی

بین الملل افق نو

مجتمع فنی و مهندسی

محمدجاوید بابایی

مهندسی برق

نورالثقلین

مجتمع ولیعصر

زهره آیینی

هیئت خیمه گاه

مجتمع فنی و مهندسی

سیدمحمدمهدی نبوی

مهندسی عمران

هیئت محبان الزهرا

دانشکده صنایع

سعید سفری

مهندسی صنایع
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دانشجو سالم/نشریات دانشجویی واحد تهران جنوب
نشریات دانشجویی واحد تهران جنوب
نام نشریه

نام و نام خانوادگی

مجتمع  -دانشکده

-1صاحب امتیاز :کانون کارآفرینی
کارآفرین شو

-2مدیر مسئول :علی کارگر

مجتمع فنی و مهندسی

-3سردبیر :سوگند محمدجواهری
-1صاحب امتیاز :بسیج دانشجویی
افق

-2مدیر مسئول :محمدجواد فراهانی

بسیج دانشجویی

-3سردبیر :احسان عزیز محمدی
-1صاحب امتیاز :انجمن اسالمی دانشجویان
پاد

-2مدیر مسئول :سینا صادقیان

مجتمع فنی و مهندسی

-3سردبیر :زهرا ساکی
-1صاحب امتیاز :جامعه اسالمی دانشجویان
شمیم

-2مدیر مسئول :محسن رستمی

مجتمع فنی و مهندسی

-3سردبیر :مرتضی شمس آبادی
-1صاحب امتیاز :محمد اکبری
انسان معمار

-2مدیر مسئول :محمد اکبری

هنر و معماری

-3سردبیر :زهرا تذکر رضایی
 -1صاحب امتیاز :سید علی هاشمی
پندار

-2مدیر مسئول :سید علی هاشمی

مجتمع فنی و مهندسی

-3سردبیر :علی کریم زاده
آرکا

حقوق تجارت بین الملل

هدی

 -1صاحب امتیاز :کانون ترویج کارآفرینی
-2مدیر مسئول :علی خورسنددلچه

مجتمع ولیعصر

آقای سیدرضا سید نورانی

مجتمع ولیعصر

 -1مدیر مسئول :زهرا محمدرضایی

مجتمع ولیعصر

