به نام خدا

ﺎل
ﮐﺎﻧ

گزارش عملکرد دوساله دانشکده حقوق
(از شهریورماه  1395تا تیرماه )1397

e/l
aw

sbu

ﺮاﻣ
ﺗﻠﮕ
اﻧﺸ
ﻰد
htt

ps:

//t
.m

ﮑﺪه
ﺣﻘ
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ﻮق

1

 .1مقدمه :دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،یکی از معتبرترین دانشکدههای حقوق در کشور و منطقه با
اتکاء بر اساتید برتر در حوزههای مختلف حقوقی و جذب دانشجویان برتر در مقاطع مختلف تحصیلی نقش
بسزایی در رشد و تعالی رشته حقوق در کشور داشته است .هدف نوشتار حاضر ارائه گزارش عملکرد این

ﺎل
ﮐﺎﻧ

دانشکده در حوزههای مختلف آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی ،عمرانی و  ...از شهریورماه  95تا تیرماه  97است.
 .2شوراهای دانشکده:

 .2.1شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی  11جلسه
 .2.2شورای گروههای آموزشی  76جلسه

ﺮاﻣ
ﺗﻠﮕ

 .2.3کارگروه بررسی توانائیهای علمی  8جلسه
 .2.4کمیته منتخب  5جلسه

 .2.5شورای مشترک گروهها  6جلسه

sbu

 .2.6شورای فرهنگی  6جلسه

اﻧﺸ
ﻰد

 .3آموزش :اهم فعالیتهای آموزشی صورت گرفته در دانشکده به شرح زیر است:

e/l
aw

 .3.1تصویب  10گروه آموزشی

 .3.2تعیین اعضاء پیوسته و وابسته گروههای آموزشی

 .3.3جذب دانشجو در مقطع دکتری گرایش حقوق نفت وگاز از سال 95

//t
.m

ﮑﺪه

 .3.4تاسیس و جذب دانشجو در مقطع دکتری گرایش حقوق تجارت و سرمایه گذاری از سال 96
 .3.5انجام تمهیدات و مقدمات الزم جهت راه اندازی دوره دکتری گرایش حقوق اسالمی
 .3.6انجام تمهیدات و مقدمات الزم جهت راه اندازی دوره دکتری گرایش حقوق بشر

ps:

 .3.8انجام تمهیدات و مقدمات الزم جهت راه اندازی دوره ارشد گرایش حقوق ورزشی

ﺣﻘ

 .3.7انجام تمهیدات و مقدمات الزم جهت راه اندازی دوره دکتری گرایش حقوق اقتصادی

htt

 .4پژوهش :اهم فعالیتهای پژوهشی صورت گرفته در دانشکده به شرح زیر است:

ﻮق

 .3.9انجام تمهیدات و مقدمات الزم جهت راه اندازی دوره ارشد گرایش حقوق بینالملل هوا و فضا
.4.1
.4.1.1تالیف  28عنوان کتاب در حوزههای مختلف حقوقی توسط اعضاء محترم هیات علمی
چاپ و نشر فعالیتهای علمی:

 .4.1.2چاپ  90مقاله در مجلههای معتبر داخلی و بین المللی توسط اعضاء محترم هیات علمی
 .4.1.3تهیه فهرست مجالت حقوقی فرانسوی زبان با شناسنامه کامل برای ارزشیابی ازسوی دانشگاه
 .4.1.4پیگیری امور اداری برای پیوستن دانشکده حقوق به پایگاه داده سنجی ISC
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 .4.1.5دریافت پروانه انتشار نشریه حقوق اقتصادی و تجاری از وزارت ارشاد و پیگیری مجوز وزارت
عتف
.4.2
 .4.2.1هیات علمی:
 .4.2.1.1انتخاب جناب آقای دکتر محمد حسین سیمائی صراف بهعنوان رتبه دوم کتاب برتر
جوایز و افتخارات:

ﺎل
ﮐﺎﻧ

درهفتمین جشنواره بینالمللی فارابی 1395

.4.2.1.2

انتخاب جناب آقای دکتر رحیم نوبهار بهعنوان رتبه سوم کتاب برتر در هفتمین

جشنواره بین المللی فارابی 1395

ﺮاﻣ
ﺗﻠﮕ

.4.2.1.3

انتخاب جناب آقای دکتر محقق داماد بهعنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال

1395
.4.2.1.5

انتصاب جناب آقاب دکتر محقق داماد بهعنوان عضو شورای علمی و رئیس گروه علمی

اﻧﺸ
ﻰد

sbu

.4.2.1.4

انتخاب جناب آقای دکتر محقق داماد بهعنوان استاد نمونه کشوری در سال 1396

"فقه ،اصول ،علوم قرآنی و حدیث" نهمین جشنواره بین المللی فارابی

e/l
aw

.4.2.1.6

انتخاب سرکار خانم دکتر ژانت بلیک بهعنوان کتاب برتر در نهمین جشنواره بینالمللی

فارابی–دیماه 1396

.4.2.1.7

انتخاب جناب آقای دکتر عبداله شمس بهعنوان استاد سرآمد آموزش عالی در سال

//t
.m

.4.2.2
.4.2.2.1

ﮑﺪه

1397

دانشجوئی:

کسب رتبه برتر در مسابقات بینالمللی موت کورت توسط دانشجویان دانشکده در

ﺣﻘ

سال 96

استانی
.4.2.2.4

htt

ps:

.4.2.2.3

قهرمانی تیم عدالت در هفتمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویان در مرحله

ﻮق

.4.2.2.2

کسب رتبه برتر در مسابقات ملی موت کورت توسط دانشجویان دانشکده در سال 97

موفقت چهار نماینده دانشکده حقوق در مرحله نخست المپیاد علمی-دانشجویی سال

( 97بخش نیمه متمرکز)

.4.3
 .4.3.1برگزاری مستمر چهل ( )40نشست علمی و سخنرانی ها توسط گروههای علمی و سایر انجمن
برگزاری همایش ،نشست و دورههای علمی:

ها با حضور اساتید داخلی و بین المللی
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 .4.3.2برگزاری همایش "نقد وتحلیل قوانین برنامه پنج ساله از منظر حقوق اقتصادی" ،توسط گروه
حقوق اقتصادی و انجمن حقوق اقتصادی ایران
 .4.3.3برگزاری همایش " همایش ملی حقوق بازر سرمایه" توسط گروه حقوق اقتصادی و انجمن

ﺎل
ﮐﺎﻧ

حقوق اقتصادی ایران

 .4.3.4برگزاری ماهانه سلسله نشستهای تازههای علوم جنایی با مباحثی پیرامون حوزه جرمشناسی و
حقوق جزا با مشارکت اساتید دانشکده و سایر دانشگاههای مطرح کشور

 .4.3.5برگزاری ماهانه سلسله نشستهای تازههای حقوق عمومی

ﺮاﻣ
ﺗﻠﮕ

 .4.3.6برگزاری مسابقات مورت کورت در دانشکده به منظور ارتقاء علمی و آمادگی دانشجویان جهت
شرکت در مسابقات بینالمللی مشابه

 .5همکاریها و ارتباطات علمی بینالمللی:

sbu

 .5.1برگزاری کالسهای زبان فرانسه به منظور ادامه تحصیل در کشور فرانسه

اﻧﺸ
ﻰد

 .5.2شروع دور دوم کالس های زبان فرانسه

.5.3
 .5.3.1تنظیم تفاهم نامه با دانشگاه مونترال کانادا

e/l
aw

برنامهریزی برای برگزاری دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد مشترک با همکاری دانشگاههای فرانسه زبان:

 .5.3.2تنظیم تفاهم نامه با سیانس پو پاریس

 .5.3.3انجام مذاکرات مربوط به تنظیم تفاهم نامه دانشگاه شهید بهشتی با دانشگاه پاریس  1در خصوص

//t
.m

ﮑﺪه

راه اندازی رشته مشترک کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل که منتهی به تنظیم این تفاهم-

نامه در نشست مشترک دانشگاههای دو کشور ایران و فرانسه در روزهای پایانی خرداد  1397گردید.
 .5.3.4انجام مذاکرات مربوط به تنظیم تفاهم نامه با دانشگاههای ذیلالذکر:

.5.3.4.5

دانشگاه لیون

.5.3.4.6

دانشگاه نیس

ps:

.5.3.4.4

دانشگاه مارسی

htt

.5.3.4.3

دانشگاه پواتیه

ﺣﻘ

.5.3.4.2

دانشگاه نانت

 .5.4همکاری با ( AUFمرکز دانشگاهی فرانسه زبان)
 .5.5درخواست عضویت در اکول دکترال حقوق خاورمیانه
 .5.6هماهنگی با سفارت فرانسه در زمینه دریافت کتب حقوقی
4
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ﻮق

.5.3.4.1

دانشگاه تور

 .5.7پذیرش دانشجویان خارجی در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی در دانشکده

حقوق1

 .5.8ایجاد رویهها و سازوکارهای الزم برای پذیرش و ساماندهی دانشجویان خارجی
.5.9
 .5.9.1تعیین یک کارشناس مستقل برای انجام خدمات مشاوره علمی و امور اداری دانشجویان
ایجاد دفتر خاص برای مشاوره به دانشجویان خارجی :

ﺎل
ﮐﺎﻧ
خارجی

 .5.9.2فراهم کردن امکان دسترسی آسان دانشجویان خارجی به کارشناسان و اساتید دانشکده

 .6فعالیتهای فوق برنامه:

ﺮاﻣ
ﺗﻠﮕ

 .6.1تشکیل شورای آموزشی دانشجویی مرکب از نمایندگان ورودیهای مختلف

2

 .6.2حمایت از انجمنهای علمی در برگزاری نشستها و برنامههای مختلف علمی و آموزشی
 .6.3ارتباط مستمر و سازمان یافته با تشکلها و انجمنهای دانشجویی فعال در سطح دانشکده و ساماندهی

sbu

استفاده آنها از ظرفیتهای فیزیکی دانشکده

اﻧﺸ
ﻰد

 .6.4ایجاد زمینه های مناسب برای حضور و مشارکت دانشجویان خارجی در فعالیت های جنبی دانشکده

e/l
aw

 .6.5راه اندازی دفتر دانشجویی به منظور ارتباط بیشتر و مستمر با دانشجویان

 .6.6انجام مشاوره های روانشناختی در دفتر دانشجویی

 .7فعالیتهای فرهنگی :اهم فعالیتهای فرهنگی صورت گرفته در دانشکده به شرح زیر است:

ﮑﺪه

 .7.1برگزاری مسابقه کتابخوانی و مقاله نویسی میان دانشجویان دانشکده حقوق در خصوص کتاب عاشورا-

//t
.m

شناسی نوشته محمد اسفندیاری به منظور بزرگداشت ماه محرم و ترویج فرهنگ عاشورا

3

 .7.2برگزاری جلسه نقد و بررسی کتاب عاشوراشناسی نوشته محمد اسفندیاری با حضور استاد محقق داماد،
آقای دکتر نوبهار ،دکتر سید رضا فیض و شمار دیگری از اساتید دانشکده

ﺣﻘ

 .7.3برگزاری جلسه کتاب و کتاب خوانی با حضور آقای دکتر حسین معصومی همدانی پژوهشگر و استاد

ps:

ﻮق

تاریخ و فلسفه علم و عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و استاد آیت اهلل دکتر محقق داماد

 .7.4برگزاری نشست با مسئوالن تشکلهای دانشجویی دانشکده در خصوص هشدار نسبت به وضعیت

htt

اعتیاد ،متعاقب برگزاری جلسهای با حضور معاونت محترم فرهنگی وقت و بحث در باره وضع نگران
کننده اعتیاد در میان دانشجویان و ضرورت مداخله و فعالیت تشکلهای دانشجویی در این باره.

1در حال حاضر  9دانشجوی خارجی در مقطع دکتری 11 ،دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و  2دانشجو در مقطه کارشناسی در دانشکده مشغول به تحصیل
هستند.
 2به ازای دانشجویان هر سال ورودی دو نماینده در شورا حضور دارند.
3پس از ارزیابی دقیق مقاالت ارسالی توسط کمیه منتخب ،به نفرات اول تا سوم به ترتیب دو سکه تمام بهار آزادی  ،یک سکه تمام بهار آزادی و یک نیم
سکه بهار آزادی که از محل وجوه خیریه تهیه شده بود اهدا گردید.
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 .7.5هماهنگی با دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در خصوص صدور گواهیهای مربوط به فعالیت-
های فرهنگی برای اساتید فعال که در نشستهای فرهنگی دانشکده.
 .7.6همفکری با انجمن علمی دانشکده حقوق در زمینه برگزاری برنامههای علمی دانشجویی

ﺎل
ﮐﺎﻧ

 .8منابع انسانی :در این حوزه مهمترین فعالیتهای صورت گرفته به شرح زیر است:
 .8.1انتصابات اعضائ هیات علمی:
 .8.1.1معاونین گروهها

 .8.1.2مسئول امور دانشجوئی

ﺮاﻣ
ﺗﻠﮕ

 .8.1.3مسئول امور اعضاء هیات علمی

 .8.1.4رابط پژوهشی و ارتباط با صنعت

 .8.1.5معرفی نماینده دانشکده حقوق در کمیته اخالق در پژوهشهای بالینی-زیستی

sbu

 .8.2سازماندهی کادر اداری و انجام تغییرات در جهت چابکسازی سازمان

اﻧﺸ
ﻰد

 .8.3جذب اعضای هیئت علمی جدید

e/l
aw

 .8.4انجام کلیه اقدامات مربوط به انعقاد قراردادهای اساتید زودتر از تمامی دورهها

 .8.5ترفیع مربوط به فعالیتهای سال  1395اعضای هیئت علمی دانشکده (تمامی اعضاء برای اولینبار)
 .8.6انتخاب سرکارخانم دکتر مهرا به عنوان دبیر کمیته منتخب دانشکده

 .8.7ارتقاء تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشکده به مرتبه استادی و دانشیاری

ﮑﺪه

//t
.m

 .8.8تبدیل وضعیت سه عضو هیات علمی دانشکده به رسمی آزمایشی

 .9حوزه زیرساخت :در این حوزه که بستر فعالیت بهتر را برای اساتید ،دانشجویان و کارکنان دانشکده
فراهم میکند اهم فعالیتهای صورت گرفته به شرح زیر است:

ps:

ﻮق

 .9.2ارتقاء سیستمهای کامپیوتری کارکنان و مدیران

ﺣﻘ

 .9.1راه اندازی کانال اطالع رسانی دانشکده

htt

 .9.3بروز کردن تمامی سیستم ها و نرم افزارهای آنها جهت ارتقاء سرعت ،امنیت و پایداری سیستم ها که
در نرم افزارها بصورت مشهود قابل رویت است و بصورت متوالی انجام میپذیرد.

 .9.4ارتقاء بیش از  50در صدی سیستم عامل کامپیوترها از  XPبه ویندوز (7اکنون تمام سیستمها در
سایت کارشناسی و کارشناسی ارشد ویندوز  7می باشند)
 .9.5رفع مشکل زبان فارسی که وقت بسیاری از کاربران می گرفت(اضافه شدن بصورت خودکار).
 .9.6تنظیم سایت گلستان بصورت پیش فرض بر روی  Internet explorerجهت جلوگیری از اتالف
وقت.
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 .9.7ارتقاء سخت افزارهای سیستمها بیش از  5سیستم در سایت کارشناسی و  3سیستم در سایت دکتری.
 .9.8تغییرات نرم افزاری مذکور در ابتداء در سایت کارشناسی و کارشناسی ارشد اعمال شده است و سپس
در سایت دکتری اعمال می گردد.

ﺎل
ﮐﺎﻧ

 .9.9اعمال تغییرات فوق هیچگونه اخاللی در ساعات انجام کار سایت وارد ننموده و سایت در تمامی ساعات
با حداکثر توان در دسترس بوده است.

.9.10

اضافه شدن قابلیت بازیابی سیستمها و نرم افزارهای سایت در کمتر از یک روز درصورت از بین

رفتن نرم افزارها و سیستم عامل یا ویروسی شدن سیستمها.

ﺮاﻣ
ﺗﻠﮕ

 .10ساخت وساز ،تعمیرات و راهاندازی:

.10.1
 .10.1.1ساخت مکانی به مساحت 160مترمربع در ضلع غربی طبقه چهارم
ساخت ،احداث و تجهیز:

sbu

 .10.1.2ساخت مکان ورزشی و امکانات جانبی همچون حمام و سرویس بهداشتی

اﻧﺸ
ﻰد

 .10.1.3تجهیز مکان ورزشی جدیداالحداث

e/l
aw

 .10.1.4ساخت ،نصب و تخصیص 150کمد دانشجویی

 .10.1.5ساخت ،مرمت و سرمایش و گرمایش اتاقهای اساتید (اتاقهای واقع در طبقه همکف)
 .10.1.6تجهیز سالن «ب» به سیستم گرمایش و سرمایش

 .10.1.7نصب مبلمان و احداث فضای دانشجویی و آب نما در فضای بیرونی دانشکده با همکاری سازمان

ﮑﺪه

 .10.1.8احداث اطاق ویدئو کنفرانس
 .10.1.9احداث اطاق سرور

.10.1.12

تهیه و نصب درب جدید پارکینگ طبقه منفی یک

htt

ps:

.10.1.11

سرمایش سایت کامپیوتری 2

.10.1.13

تهیه و نصب درب پارکینگ ضلع شمالی

.10.1.14

فعال سازی پارکینگ ضلع شمالی

.10.1.15

فعال سازی درب عبور و مرور ضلع شمال دانشکده

.10.1.16

احداث سرویس بهداشتی در طبقه چهارم

.10.1.17

خرید و جایگزینی کلیه وسایل مربوط به جمع آوری زایدات دانشکده

7
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ﻮق

.10.1.10

سرمایش اطاق سرور

ﺣﻘ

//t
.m

بوستانها و فضای سبز شهرداری تهران

.10.1.18

طراحی و انجام مکاتبات مربوط به تجهیز سالن کنفرانس مربوط به فضای جدیداالحداث

طبقه چهارم
.10.1.19

نصب مانع جهت حفاظت از درختهای فضای بیرونی

.10.2
 .10.2.1تعمیر تاسیسات ساختمان

ﺎل
ﮐﺎﻧ

تعمیرات ،سرویس و بازسازی:

 .10.2.2بازسازی و نوسازی آسانسورهای دانشکده
 .10.2.3تعمیر صندلیهای کلیه کالسها

ﺮاﻣ
ﺗﻠﮕ

 .10.2.4بازسازی اطاق برگزاری جلسات دفاع

 .10.2.5نقاشی فضای داخلی ساختمان دانشکده

 .10.2.6تعمیرات فضای بیرونی ضلع شمالی دانشکده
 .10.2.8تعمیر روکار ساختمان

اﻧﺸ
ﻰد

sbu

 .10.2.7تعمیر آبدارخانهها

 .10.2.9تعمیر و بازسازی سرویسهای بهداشتی

e/l
aw

.10.2.11

سرویس کلیه فنهای سرمایشی گرمایشی

.10.2.12

جمعآوری مصالح و نخالههای ساختمانی ضلع شمالی دانشکده

.10.2.13

احیای فضای سبز بیرونی دانشکده

.10.2.14

ایجاد فضای سبز داخل ساختمان از طریق گلدانهای اهدائی سازمان بوستانها و

//t
.m

ﮑﺪه

.10.2.10

تعمیر و نقاشی پارکینگ

فضای سبز شهرداری تهران

تعمیر پلههای دسترسی ضلع شمالی سالن اجتماعات عدالت

htt
8
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ﻮق

.10.2.17

ps:

.10.2.16

آغاز به کار تعمیرات سالن اجتماعات عدالت (برآورد می شود تا شهریور به پایان برسد)

ﺣﻘ

.10.2.15

حفر دو حلقه چاه جدید

